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 مقدمه

 
. شاهنامه اثر جاوداني حماسه سراي بزرگ ايران حكيم ابوالقاسم فردوسي است

فردوسي در سال سيصد و بيست و نه يا سيصد و سي هجري قمري در روستايي از 
ه نام باژ به دنيا آمد و در همانجا به سال چهارصد و شانزده  چشم از روستاهاي توس ب
 .جهان فرو بست

 
درباره چگونگي آغاز و انجام آار شاهنامه آگاهي اندآي در دست است اما اين اندازه مي 
دانيم آه در حدود سال سيصد و هفتاد به سن چهل يا چهل و يك سالگي به تشويق 

 آه آار ناتمام دقيقي شاعر معروف دوره سامانيان را به يكي از دوستان خود برآن شد
 .پايان رساند و داستانهاي آهن پارسي را به نظم در آورد

 
 .اميد است اين تالش مورد نظر واقع گردد
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 آغاز کتاب

 به نام خداوند جان و خرد
 کزين برتر انديشه برنگذرد
 خداوند نام و خداوند جای
 خداوند روزی ده رهنمای

 کيوان و گردان سپهرخداوند 
 فروزنده ماه و ناهيد و مهر

 ز نام و نشان و گمان برترست
 ی بر شده پيکرست نگارنده

 به بينندگان آفريننده را
 نبينی مرنجان دو بيننده را
 نيابد بدو نيز انديشه راه
 که او برتر از نام و از جايگاه

 سخن هر چه زين گوهران بگذرد
 نيابد بدو راه جان و خرد

 گر سخن برگزيند همیخرد 
 همان را گزيند که بيند همی

 ستودن نداند کس او را چو هست
 ميان بندگی را ببايدت بست

 خرد را و جان را همی سنجد اوی
 ی سخته کی گنجد اوی در انديشه

 بدين آلت رای و جان و زبان
 ستود آفريننده را کی توان

 به هستيش بايد که خستو شوی
 کار يکسو شوی ز گفتار بی

 پرستنده باشی و جوينده راه
 به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 توانا بود هر که دانا بود
 ز دانش دل پير برنا بود

 گاه نيست از اين پرده برتر سخن
 ز هستی مر انديشه را راه نيست
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 ستايش خرد

 کنون ای خردمند وصف خرد
 بدين جايگه گفتن اندرخورد
 کنون تا چه داری بيار از خرد

 يوشنده زو برخوردکه گوش ن
 خرد بهتر از هر چه ايزد بداد
 ستايش خرد را به از راه داد
 خرد رهنمای و خرد دلگشای
 خرد دست گيرد به هر دو سرای
 ازو شادمانی وزويت غميست
 وزويت فزونی وزويت کميست
 خرد تيره و مرد روشن روان

 نباشد همی شادمان يک زمان
 چه گفت آن خردمند مرد خرد

 گفتار از برخوردکه دانا ز 
 کسی کو خرد را ندارد ز پيش

 ی خويش ريش دلش گردد از کرده
 هشيوار ديوانه خواند ورا

 همان خويش بيگانه داند ورا
 ازويی به هر دو سرای ارجمند
 گسسته خرد پای دارد ببند

 خرد چشم جانست چون بنگری
 چشم شادان جهان نسپری تو بی

 نخست آفرينش خرد را شناس
 ست و آن سه پاسنگهبان جان

 سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
 گمان کزين سه رسد نيک و بد بی

 خرد را و جان را که يارد ستود
 و گر من ستايم که يارد شنود

 حکيما چو کس نيست گفتن چه سود
 ازين پس بگو کافرينش چه بود

 ی کردگار جهان تويی کرده
 ببينی همی آشکار و نهان
 ویبه گفتار دانندگان راه ج

 به گيتی بپوی و به هر کس بگوی
 ز هر دانشی چون سخن بشنوی

 از آموختن يک زمان نغنوی
 چو ديدار يابی به شاخ سخن
 بدانی که دانش نيابد به من
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 گفتار اندر آفرينش عالم

 از آغاز بايد که دانی درست
 ی گوهران از نخست سر مايه

 که يزدان ز ناچيز چيز آفريد
 دبدان تا توانايی آرد پدي

 ی گوهران اين چهار سرمايه
 روزگار رنج و بی برآورده بی

 يکی آتشی برشده تابناک
 ميان آب و باد از بر تيره خاک

 نخستين که آتش به جنبش دميد
 ز گرميش پس خشکی آمد پديد
 وزان پس ز آرام سردی نمود
 ز سردی همان باز تری فزود
 چو اين چار گوهر به جای آمدند

 ندز بهر سپنجی سرای آمد
 گهرها يک اندر دگر ساخته
 ز هرگونه گردن برافراخته
 پديد آمد اين گنبد تيزرو

 نو ی نوبه شگفتی نماينده
 ابرده و دو هفت شد کدخدای
 گرفتند هر يک سزاوار جای
 در بخشش و دادن آمد پديد
 ببخشيد دانا چنان چون سزيد
 فلکها يک اندر دگر بسته شد
 بجنبيد چون کار پيوسته شد

  و چون کوه و چون دشت و راغچو دريا
 زمين شد به کردار روشن چراغ

 بباليد کوه آبها بر دميد
 سر رستنی سوی باال کشيد
 زمين را بلندی نبد جايگاه
 يکی مرکزی تيره بود و سياه
 ستاره برو بر شگفتی نمود
 به خاک اندرون روشنائی فزود
 همی بر شد آتش فرود آمد آب
 همی گشت گرد زمين آفتاب

 رست با چند گونه درختگيا 
 به زير اندر آمد سرانشان ز بخت
 ببالد ندارد جز اين نيرويی
 نپويد چو پيوندگان هر سويی
 وزان پس چو جنبنده آمد پديد
 همه رستنی زير خويش آوريد
 خور و خواب و آرام جويد همی
 وزان زندگی کام جويد همی
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 نه گويا زبان و نه جويا خرد
 دز خاک و ز خاشاک تن پرور
 نداند بد و نيک فرجام کار
 نخواهد ازو بندگی کردگار
 چو دانا توانا بد و دادگر
 از ايرا نکرد ايچ پنهان هنر
 چنينست فرجام کار جهان
 نداند کسی آشکار و نهان
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 گفتار اندر آفرينش مردم

 چو زين بگذری مردم آمد پديد
 شد اين بندها را سراسر کليد

 سرش راست بر شد چو سرو بلند
 فتار خوب و خرد کاربندبه گ

 ی هوش و رای و خرد پذيرنده
 مر او را دد و دام فرمان برد
 ز راه خرد بنگری اندکی

 که مردم به معنی چه باشد يکی
 مگر مردمی خيره خوانی همی
 جز اين را نشانی ندانی همی

 اند ترا از دو گيتی برآورده
 اند به چندين ميانچی بپرورده

 نخستين فطرت پسين شمار
 يی خويشتن را به بازی مدارتو

 شنيدم ز دانا دگرگونه زين
 چه دانيم راز جهان آفرين

 نگه کن سرانجام خود را ببين
 چو کاری بيابی ازين به گزين
 به رنج اندر آری تنت را رواست

 که خود رنج بردن به دانش سزاست
 چو خواهی که يابی ز هر بد رها

 سر اندر نياری به دام بال
 بد تيزگردنگه کن بدين گن

 که درمان ازويست و زويست درد
 نه گشت زمانه بفرسايدش
 نه آن رنج و تيمار بگزايدش
 نه از جنبش آرام گيرد همی
 نه چون ما تباهی پذيرد همی
 ازو دان فزونی ازو هم شمار
 بد و نيک نزديک او آشکار
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 گفتار اندر آفرينش آفتاب

 از ياقوت سرخست چرخ کبود
 ز باد و دودنه از آب و گرد و نه ا

 به چندين فروغ و به چندين چراغ
 بياراسته چون به نوروز باغ
 روان اندرو گوهر دلفروز

 کزو روشنايی گرفتست روز
 ز خاور برآيد سوی باختر
 تر نباشد ازين يک روش راست
 ايا آنکه تو آفتابی همی

 چه بودت که بر من نتابی همی
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 در آفرينش ماه

 چراغست مر تيره شب را بسيچ
 بد تا توانی تو هرگز مپيچبه 

 چو سی روز گردش بپيمايدا
 شود تيره گيتی بدو روشنا
 پديد آيد آنگاه باريک و زرد

 چو پشت کسی کو غم عشق خورد
 چو بيننده ديدارش از دور ديد
 هم اندر زمان او شود ناپديد
 دگر شب نمايش کند بيشتر
 ترا روشنايی دهد بيشتر

 به دو هفته گردد تمام و درست
 ان باز گردد که بود از نخستبد

 بود هر شبانگاه باريکتر
 به خورشيد تابنده نزديکتر
 بدينسان نهادش خداوند داد
 بود تا بود هم بدين يک نهاد
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 گفتار اندر ستايش پيغمبر

 ترا دانش و دين رهاند درست
 در رستگاری ببايدت جست
 وگر دل نخواهی که باشد نژند
 نخواهی که دايم بوی مستمند

 فتار پيغمبرت راه جویبه گ
 دل از تيرگيها بدين آب شوی

 چه گفت آن خداوند تنزيل و وحی
 خداوند امر و خداوند نهی

 که خورشيد بعد از رسوالن مه
 نتابيد بر کس ز بوبکر به
 عمر کرد اسالم را آشکار
 بياراست گيتی چو باغ بهار

 پس از هر دوان بود عثمان گزين
 خداوند شرم و خداوند دين

 م علی بود جفت بتولچهار
 که او را به خوبی ستايد رسول
 که من شهر علمم عليم در ست
 درست اين سخن قول پيغمبرست
 گواهی دهم کاين سخنها ز اوست
 تو گويی دو گوشم پرآواز اوست
 علی را چنين گفت و ديگر همين
 کزيشان قوی شد به هر گونه دين
 نبی آفتاب و صحابان چو ماه

  راست راهی يکدگر به هم بسته
 ی اهل بيت نبی منم بنده
 ی خاک و پای وصی ستاينده

 حکيم اين جهان را چو دريا نهاد
 برانگيخته موج ازو تندباد

 چو هفتاد کشتی برو ساخته
 همه بادبانها برافراخته

 يکی پهن کشتی بسان عروس
 بياراسته همچو چشم خروس
 محمد بدو اندرون با علی
 همان اهل بيت نبی و ولی

 د کز دور دريا بديدخردمن
 کرانه نه پيدا و بن ناپديد

 بدانست کو موج خواهد زدن
 کس از غرق بيرون نخواهد شدن
 به دل گفت اگر با نبی و وصی
 شوم غرقه دارم دو يار وفی
 همانا که باشد مرا دستگير
 خداوند تاج و لوا و سرير
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 خداوند جوی می و انگبين
 ی شير و ماء معين همان چشمه
 اری به ديگر سرایاگر چشم د

 به نزد نبی و علی گير جای
 گرت زين بد آيد گناه منست

 چنين است و اين دين و راه منست
 برين زادم و هم برين بگذرم
 چنان دان که خاک پی حيدرم
 دلت گر به راه خطا مايلست

 ترا دشمن اندر جهان خود دلست
 پدر دشمنش نباشد جز از بی

 که يزدان به آتش بسوزد تنش
 نکس که در جانش بغض عليستهر آ

 ازو زارتر در جهان زار کيست
 نگر تا نداری به بازی جهان

 نه برگردی از نيک پی همرهان
 همه نيکی ات بايد آغاز کرد
 چو با نيکنامان بوی همنورد

 از اين در سخن چند رانم همی
 همانا کرانش ندانم همی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
16 

 گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

 اند هسخن هر چه گويم همه گفت
 اند بر باغ دانش همه رفته

 اگر بر درخت برومند جای
 نيابم که از بر شدن نيست رای
 کسی کو شود زير نخل بلند
 همان سايه زو بازدارد گزند

 ای ساختن توانم مگر پايه
 بر شاخ آن سرو سايه فکن

 ی شهريار کزين نامور نامه
 به گيتی بمانم يکی يادگار
 تو اين را دروغ و فسانه مدان
 به رنگ فسون و بهانه مدان
 ازو هر چه اندر خورد با خرد
 دگر بر ره رمز و معنی برد
 يکی نامه بود از گه باستان
 فراوان بدو اندرون داستان
 پراگنده در دست هر موبدی

 ای نزد هر بخردی ازو بهره
 يکی پهلوان بود دهقان نژاد
 دلير و بزرگ و خردمند و راد

 ی روزگار نخست پژوهنده
 ته سخنها همه باز جستگذش

 ز هر کشوری موبدی سالخورد
 بياورد کاين نامه را ياد کرد
 بپرسيدشان از کيان جهان
 وزان نامداران فرخ مهان

 که گيتی به آغاز چون داشتند
 که ايدون به ما خوار بگذاشتند
 چه گونه سرآمد به نيک اختری
 برايشان همه روز کند آوری
 بگفتند پيشش يکايک مهان

 ی شاهان و گشت جهانسخنها
 چو بنشيند ازيشان سپهبد سخن

 يکی نامور نافه افکند بن
 چنين يادگاری شد اندر جهان
 برو آفرين از کهان و مهان
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 داستان دقيقی شاعر

 چو از دفتر اين داستانها بسی
 همی خواند خواننده بر هر کسی
 جهان دل نهاده بدين داستان
 همان بخردان نيز و هم راستان

 يامد گشاده زبانجوانی ب
 سخن گفتن خوب و طبع روان
 به شعر آرم اين نامه را گفت من
 ازو شادمان شد دل انجمن
 جوانيش را خوی بد يار بود
 ابا بد هميشه به پيکار بود
 برو تاختن کرد ناگاه مرگ

 نهادش به سر بر يکی تيره ترگ
 بدان خوی بد جان شيرين بداد
 نبد از جوانيش يک روز شاد

 و بخت برگشته شديکايک از
 به دست يکی بنده بر کشته شد
 برفت او و اين نامه ناگفته ماند
 چنان بخت بيدار او خفته ماند
 الهی عفو کن گناه ورا
 بيفزای در حشر جاه ورا
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 بنياد نهادن کتاب

 دل روشن من چو برگشت ازوی
 سوی تخت شاه جهان کرد روی
 که اين نامه را دست پيش آورم

 خويش آورمز دفتر به گفتار 
 بپرسيدم از هر کسی بيشمار
 بترسيدم از گردش روزگار

 مگر خود درنگم نباشد بسی
 ببايد سپردن به ديگر کسی
 و ديگر که گنجم وفادار نيست
 همين رنج را کس خريدار نيست
 برين گونه يک چند بگذاشتم
 سخن را نهفته همی داشتم
 سراسر زمانه پر از جنگ بود

 گ بودبه جويندگان بر جهان تن
 ز نيکو سخن به چه اندر جهان
 به نزد سخن سنج فرخ مهان
 اگر نامدی اين سخن از خدای
 نبی کی بدی نزد ما رهنمای

 به شهرم يکی مهربان دوست بود
 تو گفتی که با من به يک پوست بود
 مرا گفت خوب آمد اين رای تو
 به نيکی گرايد همی پای تو

 ی پهلوی نبشته من اين نامه
 آرم مگر نغنویبه پيش تو 

 گشتاده زبان و جوانيت هست
 سخن گفتن پهلوانيت هست

 ی خسروان بازگوی شو اين نامه
 بدين جوی نزد مهان آبروی
 چو آورد اين نامه نزديک من
 برافروخت اين جان تاريک من
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 در داستان ابومنصور

 بدين نامه چون دست کردم دراز
 يکی مهتری بود گردنفراز
 لوانجوان بود و از گوهر په

 خردمند و بيدار و روشن روان
 خداوند رای و خداوند شرم
 سخن گفتن خوب و آوای نرم
 مرا گفت کز من چه بايد همی
 که جانت سخن برگرايد همی
 به چيزی که باشد مرا دسترس
 بکوشم نيازت نيارم به کس

 همی داشتم چون يکی تازه سيب
 که از باد نامد به من بر نهيب

  نژندبه کيوان رسيدم ز خاک
 از آن نيکدل نامدار ارجمند

 به چشمش همان خاک و هم سيم و زر
 کريمی بدو يافته زيب و فر

 سراسر جهان پيش او خوار بود
 جوانمرد بود و وفادار بود

 چنان نامور گم شد از انجمن
 چو در باغ سرو سهی از چمن
 نه زو زنده بينم نه مرده نشان
 به دست نهنگان مردم کشان

 ند و آن گردگاهدريغ آن کمرب
 دريغ آن کيی برز و باالی شاه
 گرفتار زو دل شده نااميد
 نوان لرز لرزان به کردار بيد
 يکی پند آن شاه ياد آوريم
 ز کژی روان سوی داد آوريم

 ی شهريار مرا گفت کاين نامه
 گرت گفته آيد به شاهان سپار
 بدين نامه من دست بردم فراز
 به نام شهنشاه گردنفراز
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 لطان محمودستايش س

 جهان آفرين تا جهان آفريد
 چنو مرزبانی نيامد پديد

 چو خورشيد بر چرخ بنمود تاج
 زمين شد به کردار تابنده عاج

 چه گويم که خورشيد تابان که بود
 کزو در جهان روشنايی فزود
 ابوالقاسم آن شاه پيروزبخت
 نهاد از بر تاج خورشيد تخت
 زخاور بياراست تا باختر

  فر او کان زرپديد آمد از
 مرا اختر خفته بيدار گشت

 به مغز اندر انديشه بسيار گشت
 بدانستم آمد زمان سخن
 کنون نو شود روزگار کهن

 ی شهريار زمين بر انديشه
 بخفتم شبی لب پر از آفرين

 دل من چو نور اندر آن تيره شب
 نخفته گشاده دل و بسته لب
 چنان ديد روشن روانم به خواب

  برآمد ز آبکه رخشنده شمعی
 همه روی گيتی شب الژورد

 از آن شمع گشتی چو ياقوت زرد
 در و دشت برسان ديبا شدی
 يکی تخت پيروزه پيدا شدی
 نشسته برو شهرياری چو ماه
 يکی تاج بر سر به جای کاله
 رده بر کشيده سپاهش دو ميل
 به دست چپش هفتصد ژنده پيل
 يکی پاک دستور پيشش به پای

 را رهنمایبداد و بدين شاه 
 مرا خيره گشتی سر از فر شاه
 وزان ژنده پيالن و چندان سپاه

 ی خسروی ديدمی چو آن چهره
 ازان نامداران بپرسيدمی

 که اين چرخ و ماهست يا تاج و گاه
 ستارست پيش اندرش يا سپاه

 يکی گفت کاين شاه روم است و هند
 ز قنوج تا پيش دريای سند
 اند به ايران و توران ورا بنده
 اند به رای و به فرمان او زنده

 بياراست روی زمين را به داد
 بپردخت ازان تاج بر سر نهاد
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 جهاندار محمود شاه بزرگ
 به آبشخور آرد همی ميش و گرگ
 ز کشمير تا پيش دريای چين
 برو شهرياران کنند آفرين

 چو کودک لب از شير مادر بشست
 ز گهواره محمود گويد نخست

 ن اوینپيچد کسی سر ز فرما
 نيارد گذشتن ز پيمان اوی
 ای تو نيز آفرين کن که گوينده
 ای بدو نام جاويد جوينده

 چو بيدار گشتم بجستم ز جای
 چه مايه شب تيره بودم به پای
 بر آن شهريار آفرين خواندم
 نبودم درم جان برافشاندم

 به دل گفتم اين خواب را پاسخ است
 که آواز او بر جهان فرخ است

  کو کند آفرينبرآن آفرين
 بر آن بخت بيدار و فرخ زمين
 ز فرش جهان شد چو باغ بهار
 هوا پر ز ابر و زمين پرنگار
 از ابر اندرآمد به هنگام نم
 جهان شد به کردار باغ ارم

 به ايران همه خوبی از داد اوست
 کجا هست مردم همه ياد اوست
 به بزم اندرون آسمان سخاست
 تبه رزم اندرون تيز چنگ اژدهاس
 به تن ژنده پيل و به جان جبرئيل
 به کف ابر بهمن به دل رود نيل
 سر بخت بدخواه با خشم اوی
 چو دينار خوارست بر چشم اوی
 نه کند آوری گيرد از باج و گنج
 نه دل تيره دارد ز رزم و ز رنج
 هر آنکس که دارد ز پروردگان
 از آزاد و از نيکدل بردگان

 سر دوستوار شهنشاه را سربه
 فرمان ببسته کمر استواربه 

 نخستين برادرش کهتر به سال
 که در مردمی کس ندارد همال

 ی فر و نصر ز گيتی پرستنده
 ی شاه عصر زيد شاد در سايه

 کسی کش پدر ناصرالدين بود
 سر تخت او تاج پروين بود
 و ديگر دالور سپهدار طوس

 که در جنگ بر شير دارد فسوس
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 ببخشد درم هر چه يابد ز دهر
 ی آفرين يابد از دهر بهرهم

 به يزدان بود خلق را رهنمای
 سر شاه خواهد که باشد به جای

 سر و تاج خسرو مباد جهان بی
 هميشه بماناد جاويد و شاد
 هميشه تن آباد با تاج و تخت
 ز درد و غم آزاد و پيروز بخت
 کنون بازگردم به آغاز کار

 ی نامور شهريار سوی نامه
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 ادامه داستان

 دهقان چه گويد نخستسخن گوی 
 که نامی بزرگی به گيتی که جست
 که بود آنکه ديهيم بر سر نهاد
 ندارد کس آن روزگاران به ياد
 مگر کز پدر ياد دارد پسر

 بگويد ترا يک به يک در به در
 که نام بزرگی که آورد پيش
 کرا بود از آن برتران پايه بيش

 ی باستان ی نامه پژوهنده
 استانکه از پهلوانان زند د

 چنين گفت کيين تخت و کاله
 کيومرث آورد و او بود شاه
 چو آمد به برج حمل آفتاب

 جهان گشت با فر و آيين و آب
 بتابيد ازآن سان ز برج بره

 که گيتی جوان گشت ازآن يکسره
 کيومرث شد بر جهان کدخدای

 نخستين به کوه اندرون ساخت جای
 سر بخت و تختش برآمد به کوه

  خود با گروهپلنگينه پوشيد
 ازو اندر آمد همی پرورش

 که پوشيدنی نو بد و نو خورش
 به گيتی درون سال سی شاه بود
 به خوبی چو خورشيد بر گاه بود
 همی تافت زو فر شاهنشهی
 چو ماه دو هفته ز سرو سهی
 دد و دام و هر جانور کش بديد
 ز گيتی به نزديک او آرميد

 شدندی بر تخت او دوتا می
 ه فره و بخت اواز آن بر شد

 به رسم نماز آمدنديش پيش
 وزو برگرفتند آيين خويش
 پسر بد مراورا يکی خوبروی
 هنرمند و همچون پدر نامجوی
 سيامک بدش نام و فرخنده بود
 کيومرث را دل بدو زنده بود

 به جانش بر از مهر گريان بدی
 ز بيم جداييش بريان بدی
 برآمد برين کار يک روزگار

 ت شهريارفروزنده شد دول
 به گيتی نبودش کسی دشمنا
 مگر بدکنش ريمن آهرمنا
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 به رشک اندر آهرمن بدسگال
 همی رای زد تا بباليد بال

 يکی بچه بودش چو گرگ سترگ
 دالور شده با سپاه بزرگ

 جهان شد برآن ديوبچه سياه
 ز بخت سيامک وزآن پايگاه

 سپه کرد و نزديک او راه جست
 همی تخت و ديهيم کی شاه جست
 همی گفت با هر کسی رای خويش
 جهان کرد يکسر پرآوای خويش
 کيومرث زين خودکی آگاه بود
 که تخت مهی را جز او شاه بود
 يکايک بيامد خجسته سروش
 بسان پری پلنگينه پوش
 در بگفتش ورا زين سخن دربه

 که دشمن چه سازد همی با پدر
 سخن چون به گوش سيامک رسيد

 ز کردار بدخواه ديو پليد
  شاه بچه برآمد به جوشدل

 سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش
 بپوشيد تن را به چرم پلنگ

 که جوشن نبود و نه آيين جنگ
 پذيره شدش ديو را جنگجوی
 سپه را چو روی اندر آمد به روی

 سيامک بيامد برهنه تنا
 برآويخت با پور آهرمنا

 بزد چنگ وارونه ديو سياه
 دوتا اندر آورد باالی شاه

 تن شاهزاده به خاکفکند آن 
 به چنگال کردش کمرگاه چاک
 سيامک به دست خروزان ديو
 خديو تبه گشت و ماند انجمن بی

 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه
 ز تيمار گيتی برو شد سياه
 فرود آمد از تخت ويله کنان

 زنان بر سر و موی و رخ را کنان
 دو رخساره پر خون و دل سوگوار

  بهاردو ديده پر از نم چو ابر
 خروشی برآمد ز لشکر به زار
 کشيدند صف بر در شهريار

 ها کرده پيروزه رنگ همه جامه
 دو چشم ابر خونين و رخ بادرنگ
 دد و مرغ و نخچير گشته گروه
 برفتند ويله کنان سوی کوه
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 برفتند با سوگواری و درد
 ز درگاه کی شاه برخاست گرد
 نشستند سالی چنين سوگوار

 ردگارپيام آمد از داور ک
 درود آوريدش خجسته سروش
 کزين بيش مخروش و بازآر هوش
 سپه ساز و برکش به فرمان من
 برآور يکی گرد از آن انجمن
 از آن بد کنش ديو روی زمين
 بپرداز و پردخته کن دل ز کين
 کی نامور سر سوی آسمان
 برآورد و بدخواست بر بدگمان
 بر آن برترين نام يزدانش را

 ژگانش رابخواند و بپالود م
 وزان پس به کين سيامک شتافت
 شب و روز آرام و خفتن نيافت

 
 خجسته سيامک يکی پور داشت
 که نزد نيا جاه دستور داشت
 گرانمايه را نام هوشنگ بود

 تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود
 به نزد نيا يادگار پدر
 نيا پروريده مراو را به بر

 نيايش به جای پسر داشتی
 شم نگماشتیجز او بر کسی چ

 چو بنهاد دل کينه و جنگ را
 بخواند آن گرانمايه هوشنگ را
 همه گفتنيها بدو بازگفت
 همه رازها بر گشاد از نهفت

 که من لشکری کرد خواهم همی
 خروشی برآورد خواهم همی
 ترا بود بايد همی پيشرو

 ام تو ساالر نو که من رفتنی
 پری و پلنگ انجمن کرد و شير

 ببر دليرز درندگان گرگ و 
 سپاهی دد و دام و مرغ و پری
 سپهدار پرکين و کندآوری

 پس پشت لشکر کيومرث شاه
 نبيره به پيش اندرون با سپاه
 بيامد سيه ديو با ترس و باک
 همی به آسمان بر پراگند خاک
 ز هرای درندگان چنگ ديو

 شده سست از خشم کيهان ديو
 به هم برشکستند هردو گروه
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 وان ستوهشدند از دد و دام دي
 بيازيد هوشنگ چون شير چنگ
 جهان کرد بر ديو نستوه تنگ
 کشيدش سراپای يکسر دوال

 همال سپهبد بريد آن سر بی
 به پای اندر افگند و بسپرد خوار
 دريده برو چرم و برگشته کار
 چو آمد مر آن کينه را خواستار
 سرآمد کيومرث را روزگار

 برفت و جهان مردری ماند از وی
 ا نزد او آبروینگر تا کر

 جهان فريبنده را گرد کرد
 ره سود بنمود و خود مايه خورد

 سر چو فسانست و بس جهان سربه
 کس نماند بد و نيک بر هيچ

 
 جهاندار هوشنگ با رای و داد
 به جای نيا تاج بر سر نهاد

 بگشت از برش چرخ سالی چهل
 پر از هوش مغز و پر از رای دل
 چو بنشست بر جايگاه مهی

 ين گفت بر تخت شاهنشهیچن
 که بر هفت کشور منم پادشا
 جهاندار پيروز و فرمانروا
 به فرمان يزدان پيروزگر

 به داد و دهش تنگ بستم کمر
 وزان پس جهان يکسر آباد کرد
 همه روی گيتی پر از داد کرد

 نخستين يکی گوهر آمد به چنگ
 به آتش ز آهن جدا کرد سنگ
 سر مايه کرد آهن آبگون

 گ خارا کشيدش برونکزان سن
 

 يکی روز شاه جهان سوی کوه
 گذر کرد با چند کس همگروه
 پديد آمد از دور چيزی دراز

 تن و تيزتاز سيه رنگ و تيره
 دوچشم از بر سر چو دو چشمه خون

 گون ز دود دهانش جهان تيره
 نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ
 گرفتش يکی سنگ و شد تيزچنگ

 به زور کيانی رهانيد دست
 جهانسوز مار از جهانجوی جست
 برآمد به سنگ گران سنگ خرد
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 همان و همين سنگ بشکست گرد
 فروغی پديد آمد از هر دو سنگ
 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
 نشد مار کشته وليکن ز راز
 ازين طبع سنگ آتش آمد فراز
 جهاندار پيش جهان آفرين

 نيايش همی کرد و خواند آفرين
 يه دادکه او را فروغی چنين هد

 همين آتش آنگاه قبله نهاد
 بگفتا فروغيست اين ايزدی
 پرستيد بايد اگر بخردی

 شب آمد برافروخت آتش چو کوه
 همان شاه در گرد او با گروه

 يکی جشن کرد آن شب و باده خورد
 سده نام آن جشن فرخنده کرد
 ز هوشنگ ماند اين سده يادگار
 بسی باد چون او دگر شهريار

 هان شاد کردکز آباد کردن ج
 جهانی به نيکی ازو ياد کرد

 
 چو بشناخت آهنگری پيشه کرد
 از آهنگری اره و تيشه کرد

 ی آب ساخت چو اين کرده شد چاره
 ها رودها را بتاخت ز دريای

 به جوی و به رود آبها راه کرد
 به فرخندگی رنج کوتاه کرد
 چراگاه مردم بدان برفزود

 پراگند پس تخم و کشت و درود
 جيد پس هر کسی نان خويشبرن

 بورزيد و بشناخت سامان خويش
 بدان ايزدی جاه و فر کيان
 ز نخچير گور و گوزن ژيان

 جدا کرد گاو و خر و گوسفند
 به ورز آوريد آنچه بد سودمند

 ز پويندگان هر چه مويش نکوست
 بکشت و به سرشان برآهيخت پوست
 چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم

 وی گرمچهارم سمورست کش م
 برين گونه از چرم پويندگان
 بپوشيد باالی گويندگان

 برنجيد و گسترد و خورد و سپرد
 برفت و به جز نام نيکی نبرد
 بسی رنج برد اندران روزگار

 شمار ی بی به افسون و انديشه
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 چو پيش آمدش روزگار بهی
 ازو مردری ماند تخت مهی
 زمانه ندادش زمانی درنگ
  سنگشد آن هوش هوشنگ بافر و

 نپيوست خواهد جهان با تو مهر
 نه نيز آشکارا نمايدت چهر

 



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
29 

 طهمورث

 پسر بد مراو را يکی هوشمند
 گرانمايه طهمورث ديوبند

 بيامد به تخت پدر بر نشست
 به شاهی کمر برميان بر ببست
 همه موبدان را ز لشکر بخواند
 به خوبی چه مايه سخنها براند
 چنين گفت کامروز تخت و کاله

 بد اين تاج و گنج و سپاهمرا زي
 جهان از بديها بشويم به رای
 پس آنگه کنم درگهی گرد پای
 ز هر جای کوته کنم دست ديو
 که من بود خواهم جهان را خديو
 هر آن چيز کاندر جهان سودمند
 کنم آشکارا گشايم ز بند

 پس از پشت ميش و بره پشم و موی
 بريد و به رشتن نهادند روی

 وشش به رایبه کوشش ازو کرد پ
 به گستردنی بد هم او رهنمای
 ز پويندگان هر چه بد تيزرو

 خورش کردشان سبزه و کاه و جو
 رمنده ددان را همه بنگريد

 سيه گوش و يوز از ميان برگزيد
 به چاره بياوردش از دشت و کوه
 به بند آمدند آنکه بد زان گروه
 ز مرغان مر آن را که بد نيک تاز

 دن فرازچو باز و چو شاهين گر
 شان گرفت بياورد و آموختن

 جهانی بدو مانده اندر شگفت
 چو اين کرده شد ماکيان و خروس
 کجا بر خرو شد گه زخم کوس
 بياورد و يکسر به مردم کشيد
 نهفته همه سودمندش گزيد
 بفرمودشان تا نوازند گرم
 نخوانندشان جز به آواز نرم

 چنين گفت کاين را ستايش کنيد
 يايش کنيدجهان آفرين را ن

 که او دادمان بر ددان دستگاه
 ستايش مراو را که بنمود راه
 مر او را يکی پاک دستور بود
 که رايش ز کردار بد دور بود

 خنيده به هر جای شهرسپ نام
 نزد جز به نيکی به هر جای گام
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 همه روزه بسته ز خوردن دو لب
 به پيش جهاندار برپای شب

 چنان بر دل هر کسی بود دوست
 ز شب و روزه آيين اوستنما

 سر مايه بد اختر شاه را
 در بسته بد جان بدخواه را

 همه راه نيکی نمودی به شاه
 همه راستی خواستی پايگاه
 چنان شاه پالوده گشت از بدی

 ی ايزدی که تابيد ازو فره
 برفت اهرمن را به افسون ببست
 چو بر تيزرو بارگی برنشست
 زمان تا زمان زينش برساختی

 رد گيتيش برتاختیهمی گ
 چو ديوان بديدند کردار او
 کشيدند گردن ز گفتار او
 شدند انجمن ديو بسيار مر
 که پردخته مانند ازو تاج و فر

 چو طهمورث آگه شد از کارشان
 برآشفت و بشکست بازارشان
 به فر جهاندار بستش ميان
 به گردن برآورد گرز گران

 همه نره ديوان و افسونگران
 پاهی گرانبرفتند جادو س

 دمنده سيه ديوشان پيشرو
 همی به آسمان برکشيدند غو
 جهاندار طهمورث بافرين

 ی جنگ و کين بيامد کمربسته
 يکايک بياراست با ديو چنگ
 نبد جنگشان را فراوان درنگ

 ازيشان دو بهره به افسون ببست
 دگرشان به گرز گران کرد پست
 کشيدندشان خسته و بسته خوار

 ن زمان زينهاربه جان خواستند آ
 که ما را مکش تا يکی نو هنر
 بياموزی از ماکت آيد به بر
 کی نامور دادشان زينهار
 بدان تا نهانی کنند آشکار
 چو آزاد گشتند از بند او
 بجستند ناچار پيوند او

 نبشتن به خسرو بياموختند
 دلش را به دانش برافروختند
 نبشتن يکی نه که نزديک سی

  پارسیچه رومی چه تازی و چه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
31 

 چه سغدی چه چينی و چه پهلوی
 ای کان همی بشنوی ز هر گونه

 جهاندار سی سال ازين بيشتر
 چه گونه پديد آوريدی هنر
 برفت و سرآمد برو روزگار
 همه رنج او ماند ازو يادگار
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 ادامه داستان

 گرانمايه جمشيد فرزند او
 کمر بست يکدل پر از پند او
 برآمد برآن تخت فرخ پدر

 کيان بر سرش تاج زربه رسم 
 کمر بست با فر شاهنشهی

 جهان گشت سرتاسر او را رهی
 زمانه بر آسود از داوری

 به فرمان او ديو و مرغ و پری
 جهان را فزوده بدو آبروی

 فروزان شده تخت شاهی بدوی
 ی ايزدی منم گفت با فره

 همم شهرياری همم موبدی
 بدان را ز بد دست کوته کنم

 ره کنمروان را سوی روشنی 
 نخست آلت جنگ را دست برد
 در نام جستن به گردان سپرد
 به فر کيی نرم کرد آهنا

 چو خود و زره کرد و چون جو شنا
 چو خفتان و تيغ و چو برگستوان
 همه کرد پيدا به روشن روان
 بدين اندرون سال پنجاه رنج
 ببرد و ازين چند بنهاد گنج

 ی جامه کرد دگر پنجه انديشه
 ام ننگ و نبردکه پوشند هنگ

 ز کتان و ابريشم و موی قز
 قصب کرد پرمايه ديبا و خز
 بياموختشان رشتن و تافتن
 به تار اندرون پود را بافتن

 چو شد بافته شستن و دوختن
 گرفتند ازو يکسر آموختن

 چو اين کرده شد ساز ديگر نهاد
 زمانه بدو شاد و او نيز شاد

 ور گرد کرد ز هر انجمن پيشه
 ن نيز پنجاه خوردبدين اندرو

 اش گروهی که کاتوزيان خوانی
 اش به رسم پرستندگان دانی

 جدا کردشان از ميان گروه
 پرستنده را جايگه کرد کوه
 بدان تا پرستش بود کارشان
 نوان پيش روشن جهاندارشان
 صفی بر دگر دست بنشاندند
 همی نام نيساريان خواندند
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 کجا شير مردان جنگ آورند
 و کشورندی لشکر  فروزنده

 کزيشان بود تخت شاهی به جای
 وزيشان بود نام مردی به پای
 بسودی سه ديگر گره را شناس
 کجا نيست از کس بريشان سپاس

 بکارند و ورزند و خود بدروند
 به گاه خورش سرزنش نشنوند

 پوش آزاده و ژنده ز فرمان تن
 ز آواز پيغاره آسوده گوش
 تن آزاد و آباد گيتی بروی

 ز داور و گفتگویبر آسوده ا
 گوی آزاده مرد چه گفت آن سخن

 که آزاده را کاهلی بنده کرد
 چهارم که خوانند اهتو خوشی

 ورزان اباسرکشی همان دست
 کجا کارشان همگنان پيشه بود
 روانشان هميشه پرانديشه بود
 بدين اندرون سال پنجاه نيز
 بخورد و بورزيد و بخشيد چيز
 ازين هر يکی را يکی پايگاه

 اوار بگزيد و بنمود راهسز
 ی خويش را که تا هر کس اندازه

 ببيند بداند کم و بيش را
 بفرمود پس ديو ناپاک را
 به آب اندر آميختن خاک را

 هرانچ از گل آمد چو بشناختند
 سبک خشک را کالبد ساختند
 به سنگ و به گج ديو ديوار کرد
 نخست از برش هندسی کار کرد

 چو گرمابه و کاخهای بلند
 و ايران که باشد پناه از گزندچ

 ز خارا گهر جست يک روزگار
 همی کرد ازو روشنی خواستار
 به چنگ آمدش چندگونه گهر
 چو ياقوت و بيجاده و سيم و زر
 ز خارا به افسون برون آوريد
 شد آراسته بندها را کليد
 دگر بويهای خوش آورد باز
 که دارند مردم به بويش نياز

 ون مشک نابچو بان و چو کافور و چ
 چو عود و چو عنبر چو روشن گالب
 پزشکی و درمان هر دردمند
 در تندرستی و راه گزند
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 همان رازها کرد نيز آشکار
 جهان را نيامد چنو خواستار

 گذر کرد ازان پس به کشتی برآب
 ز کشور به کشور گرفتی شتاب
 چنين سال پنجه برنجيد نيز
 نديد از هنر بر خرد بسته چيز

 ا چو آمد به جایهمه کردنيه
 ز جای مهی برتر آورد پای

 به فر کيانی يکی تخت ساخت
 چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت
 که چون خواستی ديو برداشتی
 ز هامون به گردون برافراشتی
 چو خورشيد تابان ميان هوا
 نشسته برو شاه فرمانروا

 جهان انجمن شد بر آن تخت او
 شگفتی فرومانده از بخت او

 ر گوهر افشاندندبه جمشيد ب
 مران روز را روز نو خواندند
 سر سال نو هرمز فرودين
 برآسوده از رنج روی زمين
 بزرگان به شادی بياراستند

 می و جام و رامشگران خواستند
 چنين جشن فرخ ازان روزگار
 به ما ماند ازان خسروان يادگار
 چنين سال سيصد همی رفت کار

 نديدند مرگ اندران روزگار
 ز بدشان نبد آگهیز رنج و 

 ميان بسته ديوان بسان رهی
 به فرمان مردم نهاده دو گوش
 ز رامش جهان پر ز آوای نوش
 چنين تا بر آمد برين روزگار
 نديدند جز خوبی از کردگار

 سر گشت او را رهی جهان سربه
 نشسته جهاندار با فرهی
 يکايک به تخت مهی بنگريد

 به گيتی جز از خويشتن را نديد
  آن شاه يزدان شناسمنی کرد

 ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس
 گرانمايگان را ز لشگر بخواند

 چه مايه سخن پيش ايشان براند
 چنين گفت با سالخورده مهان
 که جز خويشتن را ندانم جهان
 هنر در جهان از من آمد پديد
 چو من نامور تخت شاهی نديد
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 جهان را به خوبی من آراستم
 چنانست گيتی کجا خواستم
 خور و خواب و آرامتان از منست
 همان کوشش و کامتان از منست
 بزرگی و ديهيم شاهی مراست

 که گويد که جز من کسی پادشاست
 همه موبدان سرفگنده نگون

 چرا کس نيارست گفتن نه چون
 چو اين گفته شد فر يزدان از وی

 وگوی بگشت و جهان شد پر از گفت
 منی چون بپيوست با کردگار

 آورد و برگشت کارشکست اندر 
 گوی با فر و هوش چه گفت آن سخن

 چو خسرو شوی بندگی را بکوش
 به يزدان هر آنکس که شد ناسپاس
 به دلش اندر آيد ز هر سو هراس

 گون گشت روز به جمشيد بر تيره
 فروز همی کاست آن فر گيتی

 
 يکی مرد بود اندر آن روزگار
 ز دشت سواران نيزه گذار

  هم نيک مردگرانمايه هم شاه و
 ز ترس جهاندار با باد سرد
 که مرداس نام گرانمايه بود
 به داد و دهش برترين پايه بود
 مراو را ز دوشيدنی چارپای
 ز هر يک هزار آمدندی به جای
 همان گاو دوشابه فرمانبری
 همان تازی اسب گزيده مری
 بز و ميش بد شيرور همچنين
 به دوشيزگان داده بد پاکدين

 سی را که بودی نيازبه شير آن ک
 بدان خواسته دست بردی فراز
 پسر بد مراين پاکدل را يکی
 کش از مهر بهره نبود اندکی
 جهانجوی را نام ضحاک بود
 دلير و سبکسار و ناپاک بود

 کجا بيور اسپش همی خواندند
 چنين نام بر پهلوی راندند
 کجا بيور از پهلوانی شمار

 هزار بود بر زبان دری ده
 ازی به زرين ستامز اسپان ت

 ورا بود بيور که بردند نام
 شب و روز بودی دو بهره به زين
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 ز روی بزرگی نه از روی کين
 چنان بد که ابليس روزی پگاه
 بيامد بسان يکی نيکخواه
 دل مهتر از راه نيکی ببرد
 جوان گوش گفتار او را سپرد

 بدو گفت پيمانت خواهم نخست
 پس آنگه سخن برگشايم درست

 يکدل گشت فرمانش کردجوان ن
 چنان چون بفرمود سوگند خورد
 که راز تو با کس نگويم ز بن

 ز تو بشنوم هر چه گويی سخن
 بدو گفت جز تو کسی کدخدای
 چه بايد همی با تو اندر سرای
 چه بايد پدرکش پسر چون تو بود
 يکی پندت را من بيايد شنود

 ی سالخورد زمانه برين خواجه
 نوردهمی دير ماند تو اندر 

 ور جاه او بگير اين سر مايه
 ترا زيبد اندر جهان گاه او

 ی من چو داری وفا برين گفته
 جهاندار باشی يکی پادشا
 چو ضحاک بشنيد انديشه کرد
 ز خون پدر شد دلش پر ز درد

 به ابليس گفت اين سزاوار نيست
 دگرگوی کين از در کار نيست
 بدوگفت گر بگذری زين سخن

 مان منبتابی ز سوگند و پي
 بماند به گردنت سوگند و بند
 شوی خوار و ماند پدرت ارجمند
 سر مرد تازی به دام آوريد
 چنان شد که فرمان او برگزيد
 بپرسيد کين چاره با من بگوی
 نتابم ز رای تو من هيچ روی
 بدو گفت من چاره سازم ترا
 به خورشيد سر برفرازم ترا
 مر آن پادشا را در اندر سرای

 بود بس دلگشایيکی بوستان 
 گرانمايه شبگير برخاستی
 ز بهر پرستش بياراستی

 سر و تن بشستی نهفته به باغ
 پرستنده با او ببردی چراغ
 بياورد وارونه ابليس بند

 يکی ژرف چاهی به ره بر بکند
 پس ابليس وارونه آن ژرف چاه
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 به خاشاک پوشيد و بسترد راه
 سر تازيان مهتر نامجوی
 د رویشب آمد سوی باغ بنها

 به چاه اندر افتاد و بشکست پست
 پرست شد آن نيکدل مرد يزدان

 به هر نيک و بد شاه آزاد مرد
 به فرزند بر نازده باد سرد

 همی پروريدش به ناز و به رنج
 بدو بود شاد و بدو داد گنج
 چنان بدگهر شوخ فرزند او
 بگشت از ره داد و پيوند او

 به خون پدر گشت همداستان
 م من اين داستانز دانا شنيد

 که فرزند بد گر شود نره شير
 به خون پدر هم نباشد دلير

 مگر در نهانش سخن ديگرست
 پژوهنده را راز با مادرست
 فرومايه ضحاک بيدادگر

 بدين چاره بگرفت جای پدر
 به سر برنهاد افسر تازيان
 بريشان ببخشيد سود و زيان

 
 چو ابليس پيوسته ديد آن سخن

 نو افگند بنيکی بند بد را 
 بدو گفت گر سوی من تافتی
 ز گيتی همه کام دل يافتی
 اگر همچنين نيز پيمان کنی
 نپيچی ز گفتار و فرمان کنی

 سر پادشاهی تراست جهان سربه
 دد و مردم و مرغ و ماهی تراست
 چو اين کرده شد ساز ديگر گرفت
 يکی چاره کرد از شگفتی شگفت
 جوانی برآراست از خويشتن

 بينادل و رايزنسخنگوی و 
 هميدون به ضحاک بنهاد روی
 نبودش به جز آفرين گفت و گوی
 بدو گفت اگر شاه را در خورم
 يکی نامور پاک خواليگرم
 چو بشنيد ضحاک بنواختش
 ز بهر خورش جايگه ساختش

 ی پادشا کليد خورش خانه
 بدو داد دستور فرمانروا

 فراوان نبود آن زمان پرورش
 ا خورشکه کمتر بد از خوردنيه
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 ز هر گوشت از مرغ و از چارپای
 خورشگر بياورد يک يک به جای
 به خويش بپرورد برسان شير
 بدان تا کند پادشا را دلير

 سخن هر چه گويدش فرمان کند
 به فرمان او دل گروگان کند

 ی خايه دادش نخست خورش زرده
 بدان داشتش يک زمان تندرست
 بخورد و برو آفرين کرد سخت

 اندش ورا نيکبختمزه يافت خو
 چنين گفت ابليس نيرنگساز

 که شادان زی ای شاه گردنفراز
 که فردات ازان گونه سازم خورش

 سر پرورش کزو باشدت سربه
 برفت و همه شب سگالش گرفت
 که فردا ز خوردن چه سازد شگفت
 خورشها ز کبک و تذرو سپيد
 بسازيد و آمد دلی پراميد

 شه تازيان چون به نان دست برد
 کم خرد مهر او را سپردسر 

 سيم روز خوان را به مرغ و بره
 بياراستش گونه گون يکسره
 به روز چهارم چو بنهاد خوان

 خورش ساخت از پشت گاو جوان
 بدو اندرون زعفران و گالب

 همان سالخورده می و مشک ناب
 چو ضحاک دست اندر آورد و خورد
 شگفت آمدش زان هشيوار مرد

 ویبدو گفت بنگر که از آرز
 چه خواهی بگو با من ای نيکخوی
 خورشگر بدو گفت کای پادشا
 هميشه بزی شاد و فرمانروا
 مرا دل سراسر پر از مهر تست

 ی جانم از چهرتست همه توشه
 يکی حاجتستم به نزديک شاه
 و گرچه مرا نيست اين پايگاه
 که فرمان دهد تا سر کتف اوی
 ببوسم بدو بر نهم چشم و روی

 فتار اویچو ضحاک بشنيد گ
 نهانی ندانست بازار اوی

 بدو گفت دارم من اين کام تو
 بلندی بگيرد ازين نام تو
 بفرمود تا ديو چون جفت او

 همی بوسه داد از بر سفت او
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 ببوسيد و شد بر زمين ناپديد
 کس اندر جهان اين شگفتی نديد
 دو مار سيه از دو کتفش برست

 عمی گشت و از هر سويی چاره جست
 ريد هر دو ز کفتسرانجام بب

 سزد گر بمانی بدين در شگفت
 چو شاخ درخت آن دو مار سياه
 برآمد دگر باره از کتف شاه
 پزشکان فرزانه گرد آمدند

 يک داستانها زدند به همه يک
 ز هر گونه نيرنگها ساختند
 مر آن درد را چاره نشناختند

 بسان پزشکی پس ابليس تفت
 به فرزانگی نزد ضحاک رفت

 ن بودنی کار بودبدو گفت کي
 بمان تا چه گردد نبايد درود

 خورش ساز و آرامشان ده به خورد
 ای نيز کرد نبايد جزين چاره
 شان خورش به جز مغز مردم مده

 مگر خود بميرند ازين پرورش
 وگوی نگر تا که ابليس ازين گفت

 کردوچه خواست اندرين جستجوی چه
 مگر تا يکی چاره سازد نهان

  مردم جهانکه پردخته گردد ز
 

 از آن پس برآمد ز ايران خروش
 پديد آمد از هر سويی جنگ و جوش
 سيه گشت رخشنده روز سپيد
 گسستند پيوند از جمشيد

 ی ايزدی برو تيره شد فره
 به کژی گراييد و نابخردی

 پديد آمد از هر سويی خسروی
 يکی نامجويی ز هر پهلوی
 سپه کرده و جنگ را ساخته

 رداختهدل از مهر جمشيد پ
 يکايک ز ايران برآمد سپاه
 سوی تازيان برگفتند راه

 شنودند کانجا يکی مهترست
 پر از هول شاه اژدها پيکرست
 سواران ايران همه شاهجوی
 نهادند يکسر به ضحاک روی
 به شاهی برو آفرين خواندند
 ورا شاه ايران زمين خواندند
 کی اژدهافش بيامد چو باد
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 هادبه ايران زمين تاج بر سر ن
 از ايران و از تازيان لشکری

 گزين کرد گرد از همه کشوری
 سوی تخت جمشيد بنهاد روی
 چو انگشتری کرد گيتی بروی
 چو جمشيد را بخت شد کندرو
 به تنگ اندر آمد جهاندار نو
 برفت و بدو داد تخت و کاله
 بزرگی و ديهيم و گنج و سپاه

 چو صدسالش اندر جهان کس نديد
  ناپديدبرو نام شاهی و او

 صدم سال روزی به دريای چين
 پديد آمد آن شاه ناپاک دين
 نهان گشته بود از بد اژدها
 نيامد به فرجام هم زو رها

 چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ
 يکايک ندادش زمانی درنگ
 به ارش سراسر به دو نيم کرد

 بيم کرد جهان را ازو پاک بی
 شد آن تخت شاهی و آن دستگاه

 بيجاده کاهزمانه ربودش چو 
 ازو بيش بر تخت شاهی که بود
 بران رنج بردن چه آمدش سود
 گذشته برو ساليان هفتصد
 پديد آوريده همه نيک و بد
 چه بايد همه زندگانی دراز

 چو گيتی نخواهد گشادنت راز
 همی پروراندت با شهد و نوش
 جز آواز نرمت نيايد به گوش

 يکايک چو گيتی که گسترد مهر
 ه بد نيز چهرنخواهد نمودن ب

 بدو شاد باشی و نازی بدوی
 همان راز دل را گشايی بدوی
 يکی نغز بازی برون آورد

 به دلت اندرون درد و خون آورد
 دلم سير شد زين سرای سپنج
 خدايا مرا زود برهان ز رنج

 
 چو ضحاک شد بر جهان شهريار
 برو ساليان انجمن شد هزار
 سراسر زمانه بدو گشت باز

 روزگار درازبرآمد برين 
 نهان گشت کردار فرزانگان
 پراگنده شد کام ديوانگان
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 هنر خوار شد جادويی ارجمند
 نهان راستی آشکارا گزند

 شده بر بدی دست ديوان دراز
 به نيکی نرفتی سخن جز به راز

 ی جمشيد دو پاکيزه از خانه
 برون آوريدند لرزان چو بيد

 که جمشيد را هر دو دختر بدند
 چو افسر بدندسر بانوان را 

 رويان يکی شهرناز ز پوشيده
 دگر پاکدامن به نام ارنواز
 به ايوان ضحاک بردندشان
 بران اژدهافشن سپردندشان
 بپروردشان از ره جادويی

 بياموختشان کژی و بدخويی
 ندانست جز کژی آموختن

 جز از کشتن و غارت و سوختن
 

 چنان بد که هر شب دو مرد جوان
 ی پهلوان چه کهتر چه از تخمه

 خورشگر ببردی به ايوان شاه
 همی ساختی راه درمان شاه
 بکشتی و مغزش بپرداختی
 مران اژدها را خورش ساختی
 دو پاکيزه از گوهر پادشا
 دو مرد گرانمايه و پارسا
 يکی نام ارمايل پاکدين
 دگر نام گرمايل پيشبين

 چنان بد که بودند روزی به هم
 سخن رفت هر گونه از بيش و کم

  بيدادگر شاه و ز لشکرشز
 وزان رسمهای بد اندر خورش
 يکی گفت ما را به خواليگری
 ببايد بر شاه رفت آوری

 ای ساختن وزان پس يکی چاره
 ز هر گونه انديشه انداختن

 مگر زين دو تن را که ريزند خون
 يکی را توان آوريدن برون
 برفتند و خواليگری ساختند
 خورشها و اندازه بشناختند

 ی پادشاه جهان خانهخورش 
 گرفت آن دو بيدار دل در نهان
 چو آمد به هنگام خون ريختن
 به شيرين روان اندر آويختن

 کشان ازان روز بانان مردم
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 گرفته دو مرد جوان راکشان
 زنان پيش خواليگران تاختند
 ز باال به روی اندر انداختند
 پر از درد خواليگران را جگر
 نه سرپر از خون دو ديده پر از کي

 همی بنگريد اين بدان آن بدين
 ز کردار بيداد شاه زمين
 از آن دو يکی را بپرداختند

 ای نيز نشناختند جزين چاره
 برون کرد مغز سر گوسفند
 بياميخت با مغز آن ارجمند

 يکی را به جان داد زنهار و گفت
 نگر تا بياری سر اندر نهفت
 نگر تا نباشی به آباد شهر

 کوهست بهرترا از جهان دشت و 
 بها به جای سرش زان سری بی
 خورش ساختند از پی اژدها
 جوان ازين گونه هر ماهيان سی

 ازيشان همی يافتندی روان
 چو گرد آمدی مرد ازيشان دويست
 بران سان که نشناختندی که کيست
 خورشگر بديشان بزی چند و ميش
 سپردی و صحرا نهادند پيش
 کنون کرد از آن تخمه داد نژاد

  آباد نايد به دل برش يادکه ز
 پس آيين ضحاک وارونه خوی

 بدش آرزوی چنان بد که چون می
 ز مردان جنگی يکی خواستی
 به کشتی چو با ديو برخاستی
 کجا نامور دختری خوبروی

 گوی گفت به پرده درون بود بی
 پرستنده کرديش بر پيش خويش
 نه بر رسم دين و نه بر رسم کيش

 
 ال ماندچو از روزگارش چهل س

 نگر تا بسر برش يزدان چه راند
 در ايوان شاهی شبی دير ياز
 به خواب اندرون بود با ارنواز
 چنان ديد کز کاخ شاهنشهان
 سه جنگی پديد آمدی ناگهان
 دو مهتر يکی کهتر اندر ميان
 به باالی سرو و به فر کيان
 کمر بستن و رفتن شاهوار

 ی گاوسار بچنگ اندرون گرزه
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 ک رفتی به جنگدمان پيش ضحا
 نهادی به گردن برش پالهنگ
 همی تاختی تا دماوند کوه
 کشان و دوان از پس اندر گروه

 بپيچيد ضحاک بيدادگر
 بدريدش از هول گفتی جگر
 يکی بانگ برزد بخواب اندرون

 ی صدستون که لرزان شد آن خانه
 بجستند خورشيد رويان ز جای
 از آن غلغل نامور کدخدای

  ارنوازچنين گفت ضحاک را
 که شاها چه بودت نگويی به راز
 که خفته به آرام در خان خويش

 برين سان بترسيدی از جان خويش
 زمين هفت کشور به فرمان تست
 دد و دام و مردم به پيمان تست
 به خورشيد رويان جهاندار گفت
 که چونين شگفتی بشايد نهفت
 که گر از من اين داستان بشنويد

 اميدشودتان دل از جان من نا
 به شاه گرانمايه گفت ارنواز
 که بر ما ببايد گشادنت راز

 ای توانيم کردن مگر چاره
 ای ای نيست پتياره چاره که بی

 سپهبد گشاد آن نهان از نهفت
 همه خواب يک يک بديشان بگفت
 چنين گفت با نامور ماهروی
 که مگذار اين را ره چاره چوی
 نگين زمانه سر تخت تست

 ور بخت تستجهان روشن از نام
 تو داری جهان زير انگشتری
 دد و مردم و مرغ و ديو و پری
 ز هر کشوری گرد کن مهتران
 از اخترشناسان و افسونگران

 سخن سربه سر موبدان را بگوی
 پژوهش کن و راستی بازجوی

 نگه کن که هوش تو بر دست کيست
 ز مردم شمار ار ز ديو و پريست
 چو دانسته شد چاره ساز آن زمان

  خيره مترس از بد بدگمانبه
 شه پر منش را خوش آمد سخن
 که آن سرو سيمين برافگند بن
 جهان از شب تيره چون پر زاغ
 هم آنگه سر از کوه برزد چراغ
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 تو گفتی که بر گنبد الژورد
 بگسترد خورشيد ياقوت زرد
 سپهبد به هرجا که بد موبدی
 سخن دان و بيداردل بخردی
 دز کشور به نزديک خويش آوري

 بگفت آن جگر خسته خوابی که ديد
 نهانی سخن کردشان آشکار
 ز نيک و بد و گردش روزگار
 که بر من زمانه کی آيد بسر
 کرا باشد اين تاج و تخت و کمر
 گر اين راز با من ببايد گشاد
 و گر سر به خواری ببايد نهاد
 لب موبدان خشک و رخساره تر

 زبان پر ز گفتار با يکديگر
 از گوييم راستکه گر بودنی ب

 بهاست به جانست پيکار و جان بی
 و گر نشنود بودنيها درست

 ببايد هم اکنون ز جان دست شست
 سه روز اندرين کار شد روزگار
 سخن کس نيارست کرد آشکار
 به روز چهارم برآشفت شاه
 برآن موبدان نماينده راه

 تان دار بايد بسود که گر زنده
 و گر بودنيها ببايد نمود

 بدان سرفگنده نگونهمه مو
 پر از هول دل ديدگان پر ز خون
 از آن نامداران بسيار هوش
 يکی بود بينادل و تيزگوش
 خردمند و بيدار و زيرک بنام
 کزان موبدان او زدی پيش گام
 دلش تنگتر گشت و ناباک شد
 گشاده زبان پيش ضحاک شد
 بدو گفت پردخته کن سر ز باد
 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

 ندار پيش از تو بسيار بودجها
 که تخت مهی را سزاوار بود
 فراوان غم و شادمانی شمرد
 برفت و جهان ديگری را سپرد

 ی آهنينی به پای اگر باره
 سپهرت بسايد نمانی به جای
 کسی را بود زين سپس تخت تو
 به خاک اندر آرد سر و بخت تو

 کجا نام او آفريدون بود
 زمين را سپهری همايون بود
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 ز آن سپهبد ز مادر نزادهنو
 نيامد گه پرسش و سرد باد
 چو او زايد از مادر پرهنر
 بسان درختی شود بارور

 به مردی رسد برکشد سر به ماه
 کمر جويد و تاج و تخت و کاله
 به باال شود چون يکی سرو برز
 به گردن برآرد ز پوالد گرز

 ی گاوسار زند بر سرت گرزه
 بگيردت زار و ببنددت خوار

  گفت ضحاک ناپاک دينبدو
 چرا بنددم از منش چيست کين
 دالور بدو گفت گر بخردی

 بهانه نسازد بدی کسی بی
 برآيد به دست تو هوش پدرش
 از آن درد گردد پر از کينه سرش
 يکی گاو برمايه خواهد بدن
 جهانجوی را دايه خواهد بدن
 تبه گردد آن هم به دست تو بر

 ی گاوسر بدين کين کشد گرزه
 شنيد ضحاک بگشاد گوشچو ب

 ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش
 گرانمايه از پيش تخت بلند
 بتابيد روی از نهيب گزند
 چو آمد دل نامور بازجای
 بتخت کيان اندر آورد پای
 نشان فريدون بگرد جهان

 همی باز جست آشکار و نهان
 نه آرام بودش نه خواب و نه خورد
 شده روز روشن برو الژورد

 
  برين روزگار درازبرآمد

 کشيد اژدهافش به تنگی فراز
 خجسته فريدون ز مادر بزاد
 جهان را يکی ديگر آمد نهاد
 بباليد برسان سرو سهی

 همی تافت زو فر شاهنشهی
 جهانجوی با فر جمشيد بد
 به کردار تابنده خورشيد بود
 جهان را چو باران به بايستگی
 روان را چو دانش به شايستگی

 شت گردان سپهربسر بر همی گ
 شده رام با آفريدون به مهر
 همان گاو کش نام بر مايه بود
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 ز گاوان ورا برترين پايه بود
 ز مادر جدا شد چو طاووس نر
 بهر موی بر تازه رنگی دگر

 شده انجمن بر سرش بخردان
 شناسان و هم موبدان ستاره

 که کس در جهان گاو چونان نديد
 نه از پيرسر کاردانان شنيد

 کرده ضحاک پر گفت و گویزمين 
 به گرد جهان هم بدين جست و جوی

 فريدون که بودش پدر آبتين
 شده تنگ بر آبتين بر زمين

 گريزان و از خويشتن گشته سير
 برآويخت ناگاه بر کام شير
 از آن روزبانان ناپاک مرد

 تنی چند روزی بدو باز خورد
 گرفتند و بردند بسته چو يوز
 زبرو بر سر آورد ضحاک رو
 خردمند مام فريدون چو ديد

 که بر جفت او بر چنان بد رسيد
 فرانک بدش نام و فرخنده بود
 به مهر فريدون دل آگنده بود

 ی روزگار پر از داغ دل خسته
 همی رفت پويان بدان مرغزار
 کجا نامور گاو برمايه بود

 که بايسته بر تنش پيرايه بود
 به پيش نگهبان آن مرغزار

 ون بر کنارخروشيد و باريد خ
 بدو گفت کاين کودک شيرخوار
 ز من روزگاری بزنهار دار
 پدروارش از مادر اندر پذير

 وزين گاو نغزش بپرور به شير
 و گر باره خواهی روانم تراست

 گروگان کنم جان بدان کت هواست
 ی بيشه و گاو نغز پرستنده

 چنين داد پاسخ بدان پاک مغز
 که چون بنده در پيش فرزند تو

 ی پند تو  پرستندهبباشم
 سه سالش همی داد زان گاو شير

 هشيوار بيدار زنهارگير
 

 نشد سير ضحاک از آن جست جوی
 گوی شد از گاو گيتی پر از گفت

 دوان مادر آمد سوی مرغزار
 چنين گفت با مرد زنهاردار
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 ای در دلم ايزدی که انديشه
 فراز آمدست از ره بخردی

 همی کرد بايد کزين چاره نيست
  فرزند و شيرين روانم يکيستکه

 ببرم پی از خاک جادوستان
 شوم تا سر مرز هندوستان
 شوم ناپديد از ميان گروه
 برم خوب رخ را به البرز کوه
 بياورد فرزند را چون نوند

 چو مرغان بران تيغ کوه بلند
 يکی مرد دينی بران کوه بود

 اندوه بود که از کار گيتی بی
 فرانک بدو گفت کای پاک دين
 منم سوگواری ز ايران زمين
 بدان کاين گرانمايه فرزند من
 همی بود خواهد سرانجمن
 ترا بود بايد نگهبان او
 پدروار لرزنده بر جان او
 پذيرفت فرزند او نيک مرد
 نياورد هرگز بدو باد سرد
 خبر شد به ضحاک بدروزگار
 از آن گاو برمايه و مرغزار

 بيامد ازان کينه چون پيل مست
 و برمايه را کرد پستمران گا

 همه هر چه ديد اندرو چارپای
 بيفگند و زيشان بپرداخت جای
 سبک سوی خان فريدون شتافت
 فراوان پژوهيد و کس را نيافت
 به ايوان او آتش اندر فگند
 ز پای اندر آورد کاخ بلند

 
 چو بگذشت ازان بر فريدون دو هشت

 ز البرز کوه اندر آمد به دشت
 يد و گفتبر مادر آمد پژوه

 که بگشای بر من نهان از نهفت
 بگو مر مرا تا که بودم پدر
 کيم من ز تخم کدامين گهر
 چه گويم کيم بر سر انجمن
 يکی دانشی داستانم بزن
 فرانک بدو گفت کای نامجوی
 بگويم ترا هر چه گفتی بگوی
 تو بشناس کز مرز ايران زمين
 يکی مرد بد نام او آبتين
 ر بودز تخم کيان بود و بيدا
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 آزار بود خردمند و گرد و بی
 ز طهمورث گرد بودش نژاد
 پدر بر پدر بر همی داشت ياد
 پدر بد ترا و مرا نيک شوی
 نبد روز روشن مرا جز بدوی

 چنان بد که ضحاک جادوپرست
 از ايران به جان تو يازيد دست
 ازو من نهانت همی داشتم
 چه مايه به بد روز بگذاشتم

  جوانپدرت آن گرانمايه مرد
 فدی کرده پيش تو روشن روان
 ابر کتف ضحاک جادو دو مار
 برست و برآورد از ايران دمار
 سر بابت از مغز پرداختند

 همان اژدها را خورش ساختند
 ای سرانجام رفتم سوی بيشه

 ای که کس را نه زان بيشه انديشه
 يکی گاو ديدم چو خرم بهار
 سراپای نيرنگ و رنگ و نگار

 کرده بکشنگهبان او پای 
 نشسته به بيشه درون شاهفش

 بدو دادمت روزگاری دراز
 همی پرورديدت به بر بر به ناز
 ز پستان آن گاو طاووس رنگ
 برافراختی چون دالور پلنگ
 سرانجام زان گاو و آن مرغزار
 يکايک خبر شد سوی شهريار
 ز بيشه ببردم ترا ناگهان

 گريزنده ز ايوان و از خان و مان
  گرانمايه رابيامد بکشت آن

 زبان مهربان دايه را چنان بی
 وز ايوان ما تا به خورشيد خاک
 برآورد و کرد آن بلندی مغاک
 فريدون چو بشنيد بگشادگوش
 ز گفتار مادر برآمد به جوش

 دلش گشت پردرد و سر پر ز کين
 به ابرو ز خشم اندر آورد چين
 چنين داد پاسخ به مادر که شير

 نگردد مگر ز آزمايش دلير
 کنون کردنی کرد جادوپرست
 مرا برد بايد به شمشير دست
 بپويم به فرمان يزدان پاک
 برآرم ز ايوان ضحاک خاک

 بدو گفت مادر که اين رای نيست
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 ترا با جهان سر به سر پای نيست
 جهاندار ضحاک با تاج و گاه
 ميان بسته فرمان او را سپاه

 چو خواهد ز هر کشوری صدهزار
  کارزارکمر بسته او را کند

 جز اينست آيين پيوند و کين
 جهان را به چشم جوانی مبين
 که هر کاو نبيد جوانی چشيد
 به گيتی جز از خويشتن را نديد
 بدان مستی اندر دهد سر بباد
 ترا روز جز شاد و خرم مباد

 
 چنان بد که ضحاک را روز و شب
 به نام فريدون گشادی دو لب
 بران برز باال ز بيم نشيب

 آفريدون دلش پر نهيبشده ز 
 چنان بد که يک روز بر تخت عاج
 نهاده به سر بر ز پيروزه تاج

 ز هر کشوری مهتران را بخواست
 که در پادشاهی کند پشت راست
 از آن پس چنين گفت با موبدان
 که ای پرهنر با گهر بخردان
 ست مرا در نهانی يکی دشمن

 که بربخردان اين سخن روشن است
 ه دانش بزرگبه سال اندکی و ب

 گوی بدنژادی دلير و سترگ
 اگر چه به سال اندک ای راستان
 درين کار موبد زدش داستان

 که دشمن اگر چه بود خوار و خرد
 نبايدت او را به پی بر سپرد
 ندارم همی دشمن خرد خوار
 بترسم همی از بد روزگار

 همی زين فزون بايدم لشکری
 هم از مردم و هم ز ديو و پری

  خواهم انگيختنيکی لشگری
 ابا ديو مردم برآميختن

 ببايد بدين بود همداستان
 که من ناشکبيم بدين داستان
 يکی محضر اکنون ببايد نوشت
 که جز تخم نيکی سپهبد نکشت
 نگويد سخن جز همه راستی
 نخواهد به داد اندرون کاستی
 زبيم سپهبد همه راستان
 برآن کار گشتند همداستان
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 يربر آن محضر اژدها ناگز
 گواهی نوشتند برنا و پير
 هم آنگه يکايک ز درگاه شاه
 برآمد خروشيدن دادخواه

 ستم ديده را پيش او خواندند
 بر نامدارانش بنشاندند
 بدو گفت مهتر بروی دژم

 که بر گوی تا از که ديدی ستم
 خروشيد و زد دست بر سر ز شاه

 ی دادخواه که شاها منم کاوه
 زيان مرد آهنگرم يکی بی

 ه آتش آيد همی بر سرمز شا
 تو شاهی و گر اژدها پيکری
 ببايد بدين داستان داوری

 که گر هفت کشور به شاهی تراست
 چرا رنج و سختی همه بهر ماست

 شماريت با من ببايد گرفت
 بدان تا جهان ماند اندر شگفت
 مگر کز شمار تو آيد پديد

 که نوبت ز گيتی به من چون رسيد
 منکه مارانت را مغز فرزند 

 همی داد بايد ز هر انجمن
 سپهبد به گفتار او بنگريد

 ها شنيد شگفت آمدش کان سخن
 بدو باز دادند فرزند او

 به خوبی بجستند پيوند او
 بفرمود پس کاوه را پادشا
 که باشد بران محضر اندر گوا
 چو بر خواند کاوه همه محضرش
 سبک سوی پيران آن کشورش
 خروشيد کای پای مردان ديو

  دل از ترس گيهان خديوبريده
 همه سوی دوزخ نهاديد روی
 سپر ديد دلها به گفتار اوی
 نباشم بدين محضر اندر گوا
 نه هرگز برانديشم از پادشا

 خروشيد و برجست لرزان ز جای
 بدريد و بسپرد محضر به پای
 گرانمايه فرزند او پيش اوی

 ز ايوان برون شد خروشان به کوی
 نمهان شاه را خواندند آفري
 که ای نامور شهريار زمين
 ز چرخ فلک بر سرت باد سرد
 نيارد گذشتن به روز نبرد
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 گوی ی خام چرا پيش تو کاوه
 بسان هماالن کند سرخ روی
 همه محضر ما و پيمان تو
 بدرد بپيچد ز فرمان تو
 کی نامور پاسخ آورد زود

 که از من شگفتی ببايد شنود
 که چون کاوه آمد ز درگه پديد

  آواز او را شنيددو گوش من
 ميان من و او ز ايوان درست
 تو گفتی يکی کوه آهن برست
 ندانم چه شايد بدن زين سپس
 که راز سپهری ندانست کس
 چو کاوه برون شد ز درگاه شاه
 برو انجمن گشت بازارگاه

 همی بر خروشيد و فرياد خواند
 جهان را سراسر سوی داد خواند
 ازان چرم کاهنگران پشت پای

  هنگام زخم درایبپوشند
 همان کاوه آن بر سر نيزه کرد
 همانگه ز بازار برخاست گرد

 خروشان همی رفت نيزه بدست
 که ای نامداران يزدان پرست
 کسی کاو هوای فريدون کند
 دل از بند ضحاک بيرون کند
 بپوييد کاين مهتر آهرمنست

 جهان آفرين را به دل دشمن است
 بها ناسزاوار پوست بدان بی

 مد آوای دشمن ز دوستپديد آ
 همی رفت پيش اندرون مردگرد
 جهانی برو انجمن شد نه خرد
 بدانست خود کافريدون کجاست
 سراندر کشيد و همی رفت راست

 بيامد بدرگاه ساالر نو
 بديدندش آنجا و برخاست غو
 چو آن پوست بر نيزه بر ديد کی
 به نيکی يکی اختر افگند پی
 بياراست آن را به ديبای روم

 گوهر بر و پيکر از زر بومز 
 بزد بر سر خويش چون گرد ماه
 يکی فال فرخ پی افکند شاه

 فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش
 همی خواندش کاويانی درفش
 از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه
 به شاهی بسر برنهادی کاله
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 بها چرم آهنگران بران بی
 برآويختی نو به نو گوهران
 نز ديبای پرمايه و پرنيا

 برآن گونه شد اختر کاويان
 که اندر شب تيره خورشيد بود
 جهان را ازو دل پراميد بود

 بگشت اندرين نيز چندی جهان
 همی بودنی داشت اندر نهان
 فريدون چو گيتی برآن گونه ديد
 جهان پيش ضحاک وارونه ديد
 سوی مادر آمد کمر برميان
 به سر برنهاده کاله کيان

 ارام سوی کارز که من رفتنی
 ترا جز نيايش مباد ايچ کار

 ز گيتی جهان آفرين را پرست
 ازو دان بهر نيکی زور دست
 فرو ريخت آب از مژه مادرش
 همی خواند با خون دل داورش
 به يزدان همی گفت زنهار من
 سپردم ترا ای جهاندار من
 بگردان ز جانش بد جاودان
 بپرداز گيتی ز نابخردان

 فريدون سبک ساز رفتن گرفت
  را ز هر کس نهفتن گرفتسخن

 برادر دو بودش دو فرخ همال
 ازو هر دو آزاده مهتر به سال
 يکی بود ازيشان کيانوش نام

 ی شادکام دگر نام پرمايه
 فريدون بريشان زبان برگشاد
 که خرم زئيد ای دليران و شاد
 که گردون نگردد بجز بر بهی
 به ما بازگردد کاله مهی
 بياريد داننده آهنگران

 گرز فرمود بايد گرانيکی 
 چو بگشاد لب هر دو بشتافتند

 به بازار آهنگران تاختند
 هر آنکس کزان پيشه بد نام جوی
 به سوی فريدون نهادند روی
 جهانجوی پرگار بگرفت زود
 وزان گرز پيکر بديشان نمود
 نگاری نگاريد بر خاک پيش
 هميدون بسان سر گاوميش
 بر آن دست بردند آهنگران

  کار گرز گرانچو شد ساخته
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 به پيش جهانجوی بردند گرز
 فروزان به کردار خورشيد برز
 پسند آمدش کار پوالدگر

 ببخشيدشان جامه و سيم و زر
 بسی کردشان نيز فرخ اميد
 بسی دادشان مهتری را نويد
 که گر اژدها را کنم زير خاک
 بشويم شما را سر از گرد پاک

 
 فريدون به خورشيد بر برد سر

 ستش به کين پدرکمر تنگ ب
 برون رفت خرم به خرداد روز
 به نيک اختر و فال گيتی فروز
 سپاه انجمن شد به درگاه او
 به ابر اندر آمد سرگاه او

 به پيالن گردون کش و گاوميش
 سپه را همی توشه بردند پيش
 کيانوش و پرمايه بر دست شاه
 چو کهتر برادر ورا نيک خواه

 همی رفت منزل به منزل چو باد
 ری پر ز کينه دلی پر ز دردس

 به اروند رود اندر آورد روی
 چنان چون بود مرد ديهيم جوی

 اگر پهلوانی ندانی زبان
 بتازی تو اروند را دجله خوان
 دگر منزل آن شاه آزادمرد
 لب دجله و شهر بغداد کرد

 
 چو آمد به نزديک اروندرود
 فرستاد زی رودبانان درود
 بران رودبان گفت پيروز شاه

 که کشتی برافگن هم اکنون به راه
 مرا با سپاهم بدان سو رسان
 از اينها کسی را بدين سو ممان
 بدان تا گذر يابم از روی آب

 به کشتی و زورق هم اندر شتاب
 نياورد کشتی نگهبان رود
 نيامد بگفت فريدون فرود

 چنين داد پاسخ که شاه جهان
 چنين گفت با من سخن در نهان

  را تا نخستکه مگذار يک پشه
 جوازی بيابی و مهری درست

 فريدون چو بشنيد شد خشمناک
 ازان ژرف دريا نيامدش باک
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 هم آنگه ميان کيانی ببست
 ی تيزتک بر نشست بران باره

 سرش تيز شد کينه و جنگ را
 به آب اندر افگند گلرنگ را
 ببستند يارانش يکسر کمر
 هميدون به دريا نهادند سر

 فرينبر آن باد پايان با آ
 به آب اندرون غرقه کردند زين

 به خشکی رسيدند سر کينه جوی
 المقدس نهادند روی به بيت

 که بر پهلوانی زبان راندند
 همی کنگ دژهودجش خواندند

 ی پاک دان بتازی کنون خانه
 برآورده ايوان ضحاک دان

 چو از دشت نزديک شهر آمدند
 کزان شهر جوينده بهر آمدند

  نگاهز يک ميل کرد آفريدون
 يکی کاخ ديد اندر آن شهر شاه
 فروزنده چون مشتری بر سپهر
 همه جای شادی و آرام و مهر
 که ايوانش برتر ز کيوان نمود
 که گفتی ستاره بخواهد بسود

 ی اژدهاست بدانست کان خانه
 که جای بزرگی و جای بهاست
 به يارانش گفت آنکه بر تيره خاک
 برآرد چنين بر ز جای از مغاک

 همی زانکه با او جهانبترسم 
 مگر راز دارد يکی در نهان
 بيايد که ما را بدين جای تنگ
 شتابيدن آيد به روز درنگ

 بگفت و به گرز گران دست برد
 ی تيزتک را سپرد عنان باره

 تو گفتی يکی آتشستی درست
 که پيش نگهبان ايوان برست
 گران گرز برداشت از پيش زين
 تو گفتی همی بر نوردد زمين

 از روزبانان بدر بر نماندکس 
 فريدون جهان آفرين را بخواند
 به اسب اندر آمد به کاخ بزرگ
 جهان ناسپرده جوان سترگ

 
 طلسمی که ضحاک سازيده بود
 سرش به آسمان برفرازيده بود

 فريدون ز باال فرود آوريد
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 که آن جز به نام جهاندار ديد
 وزان جادوان کاندر ايوان بدند

 يوان بدندهمه نامور نره د
 سرانشان به گرز گران کرد پست
 نشست از برگاه جادوپرست
 نهاد از بر تخت ضحاک پای

 کاله کی جست و بگرفت جای
 برون آوريد از شبستان اوی

 موی و خورشيد روی بتان سيه
 بفرمود شستن سرانشان نخست
 روانشان ازان تيرگيها بشست

 ره داور پاک بنمودشان
 ز آلودگی پس بپالودشان

 ی بت پرستان بدند  پروردهکه
 سراسيمه برسان مستان بدند
 پس آن دختران جهاندار جم
 به نرگس گل سرخ را داده نم
 گشادند بر آفريدون سخن

 که نو باش تا هست گيتی کهن
 بخت چه اختر بد اين از تو ای نيک

 چه باری ز شاخ کدامين درخت
 که ايدون به بالين شيرآمدی
 ستمکاره مرد دلير آمدی

  مايه جهان گشت بر ما ببدچه
 خرد ز کردار اين جادوی بی

 نديديم کس کاين چنين زهره داشت
 بدين پايگه از هنر بهره داشت

 ی گاه او آمدی کش انديشه
 و گرش آرزو جاه او آمدی

 چنين داد پاسخ فريدون که تخت
 نماند به کس جاودانه نه بخت

 بخت آبتين منم پور آن نيک
  زمينکه بگرفت ضحاک ز ايران

 بکشتش به زاری و من کينه جوی
 نهادم سوی تخت ضحاک روی
 همان گاو بر مايه کم دايه بود
 ز پيکر تنش همچو پيرايه بود

 زبان چارپای ز خون چنان بی
 چه آمد برآن مرد ناپاک رای

 ام الجرم جنگجوی کمر بسته
 از ايران به کين اندر آورده روی

 ی گاو چهر سرش را بدين گرزه
  بخشايش آرم نه مهربکوبم نه

 چو بشنيد ازو اين سخن ارنواز
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 گشاده شدش بر دل پاک راز
 بدو گفت شاه آفريدون تويی
 که ويران کنی تنبل و جادويی

 کجا هوش ضحاک بر دست تست
 گشاد جهان بر کمربست تست
 ز تخم کيان ما دو پوشيده پاک
 شده رام با او ز بيم هالک

 مان خواند او جفت مار همی جفت
 نه توان بودن ای شهريارچگو

 فريدون چنين پاسخ آورد باز
 که گر چرخ دادم دهد از فراز
 ببرم پی اژدها را ز خاک

 بشويم جهان را ز ناپاک پاک
 ببايد شما را کنون گفت راست

 بها اژدهافش کجاست که آن بی
 برو خوب رويان گشادند راز
 مگر که اژدها را سرآيد به گاز
 بگفتند کاو سوی هندوستان
 بشد تا کند بند جادوستان

 گناهان هزار ببرد سر بی
 هراسان شدست از بد روزگار
 کجا گفته بودش يکی پيشبين
 که پردختگی گردد از تو زمين
 که آيد که گيرد سر تخت تو
 چگونه فرو پژمرد بخت تو

 دلش زان زده فال پر آتشست
 همه زندگانی برو ناخوشست
 همی خون دام و دد و مرد و زن

 کند در يکی آبدنبريزد 
 مگر کاو سرو تن بشويد به خون
 شود فال اخترشناسان نگون
 همان نيز از آن مارها بر دو کفت
 به رنج درازست مانده شگفت
 ازين کشور آيد به ديگر شود
 ز رنج دو مار سيه نغنود
 بيامد کنون گاه بازآمدنش
 که جايی نبايد فراوان بدنش
 گشاد آن نگار جگر خسته راز

 فراز دو گوش گردننهاده ب
 

 چوکشور ز ضحاک بودی تهی
 يکی مايه ور بد بسان رهی

 که او داشتی گنج و تخت و سرای
 شگفتی به دل سوزگی کدخدای
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 ورا کندرو خواندندی بنام
 به کندی زدی پيش بيداد گام
 به کاخ اندر آمد دوان کند رو
 در ايوان يکی تاجور ديد نو
 نشسته به آرام در پيشگاه

 بلند از برش گرد ماهچو سرو 
 ز يک دست سرو سهی شهرناز

 روی ار نواز به دست دگر ماه
 همه شهر يکسر پر از لشکرش
 کمربستگان صف زده بر درش
 نه آسيمه گشت و نه پرسيد راز
 نيايش کنان رفت و بردش نماز
 برو آفرين کرد کای شهريار
 هميشه بزی تا بود روزگار

 خجسته نشست تو با فرهی
 اوار شاهنشهیکه هستی سز

 جهان هفت کشور ترا بنده باد
 سرت برتر از ابر بارنده باد
 فريدونش فرمود تا رفت پيش
 بکرد آشکارا همه راز خويش
 بفرمود شاه دالور بدوی

 که رو آلت تخت شاهی بجوی
 نبيذ آر و رامشگران را بخوان
 بپيمای جام و بيارای خوان

 کسی کاو به رامش سزای منست
 لزدای منستبه دانش همان د

 بيار انجمن کن بر تخت من
 چنان چون بود در خور بخت من

 چو بنشنيد از او اين سخن کدخدای
 بکرد آنچه گفتش بدو رهنمای
 می روشن آورد و رامشگران
 همان در خورش باگهر مهتران
 فريدون غم افکند و رامش گزيد

 شبی کرد جشنی چنان چون سزيد
 چو شد رام گيتی دوان کندرو

 مد از پيش ساالر نوبرون آ
 ی راه جوی نشست از بر باره

 سوی شاه ضحاک بنهاد روی
 بيامد چو پيش سپهبد رسيد
 سراسر بگفت آنچه ديد و شنيد
 بدو گفت کای شاه گردنکشان
 به برگشتن کارت آمد نشان
 سه مرد سرافراز با لشکری
 فراز آمدند از دگر کشوری
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 ازان سه يکی کهتر اندر ميان
 و به چهر کيانبه باالی سرو 

 به سالست کهتر فزونيش بيش
 از آن مهتران او نهد پای پيش
 يکی گرز دارد چو يک لخت کوه
 همی تابد اندر ميان گروه
 به اسپ اندر آمد بايوان شاه
 دو پرمايه با او هميدون براه
 بيامد به تخت کی بر نشست
 همه بند و نيرنگ تو کرد پست
 هر آنکس که بود اندر ايوان تو

 ردان مرد و ز ديوان توز م
 سر از پای يکسر فروريختشان
 همه مغز با خون براميختشان
 بدو گفت ضحاک شايد بدن
 که مهمان بود شاد بايد بدن
 چنين داد پاسخ ورا پيشکار

 ی گاوسار که مهمان ابا گرزه
 به مردی نشيند به آرام تو
 زتاج و کمر بسترد نام تو

 به آيين خويش آورد ناسپاس
 تو مهمان شناسی شناسچنين گر 

 بدو گفت ضحاک چندين منال
 که مهمان گستاخ بهتر به فال
 چنين داد پاسخ بدو کندرو

 که آری شنيدم تو پاسخ شنو
 گرين نامور هست مهمان تو
 چه کارستش اندر شبستان تو
 که با دختران جهاندار جم
 نشيند زند رای بر بيش و کم
 به يک دست گيرد رخ شهرناز

  لب ارنوازبه ديگر عقيق
 شب تيره گون خود بترزين کند
 به زير سر از مشک بالين کند

 چومشک آن دو گيسوی دو ماه تو
 که بودند همواره دلخواه تو

 بگيرد ببرشان چو شد نيم مست
 بدين گونه مهمان نبايد بدست
 برآشفت ضحاک برسان کرگ
 شنيد آن سخن کارزو کرد مرگ
 به دشنام زشت و به آواز سخت

 وريد با شوربختشگفتی بش
 بدو گفت هرگز تو در خان من
 ازين پس نباشی نگهبان من
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 چنين داد پاسخ ورا پيشکار
 که ايدون گمانم من ای شهريار
 کزان بخت هرگز نباشدت بهر

 به من چون دهی کدخدايی شهر
 بهره باشی ز گاه مهی چو بی

 مرا کار سازندگی چون دهی
 چرا تو نسازی همی کار خويش

 مدت ازين کار پيشکه هرگز نيا
 ز تاج بزرگی چو موی از خمير

 گير برون آمدی مهترا چاره
 ترا دشمن آمد به گه برنشست

 ی گاوپيکر به دست يکی گرزه
 همه بند و نيرنگت از رنگ برد
 دالرام بگرفت و گاهت سپرد

 
 گوی جهاندار ضحاک ازان گفت

 به جوش آمد و زود بنهاد روی
 چو شب گردش روز پرگار زد

 وزنده را مهره در قار زدفر
 بفرمود تا برنهادند زين
 بران باد پايان باريک بين

 بيامد دمان با سپاهی گران
 همه نره ديوان جنگ آوران

 راه مر کاخ را بام و در ز بی
 گرفت و به کين اندر آورد سر
 سپاه فريدون چو آگه شدند

 ره شدند همه سوی آن راه بی
 ز اسپان جنگی فرو ريختند

 جای تنگی برآويختنددر آن 
 همه بام و در مردم شهر بود

 کسی کش ز جنگ آوری بهر بود
 همه در هوای فريدون بدند
 که از درد ضحاک پرخون بدند
 ز ديوارها خشت و ز بام سنگ
 به کوی اندرون تيغ و تير و خدنگ
 بباريد چون ژاله ز ابر سياه
 پی را نبد بر زمين جايگاه
 دندبه شهر اندرون هر که برنا ب

 چه پيران که در جنگ دانا بدند
 سوی لشکر آفريدون شدند
 ز نيرنگ ضحاک بيرون شدند
 خروشی برآمد ز آتشکده

 که بر تخت اگر شاه باشد دده
 همه پير و برناش فرمان بريم
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 يکايک ز گفتار او نگذريم
 نخواهيم برگاه ضحاک را
 مرآن اژدهادوش ناپاک را

 سپاهی و شهری به کردار کوه
 ه جنگ اندر آمد گروهسراسر ب

 از آن شهر روشن يکی تيره گرد
 برآمد که خورشيد شد الجورد
 پس آنگاه ضحاک شد چاره جوی
 ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی
 به آهن سراسر بپوشيد تن
 بدان تا نداند کسش ز انجمن

 به چنگ اندرون شست يازی کمند
 برآمد بر بام کاخ بلند

 بديد آن سيه نرگس شهرناز
 دويی با فريدون به رازپر از جا

 دو رخساره روز و دو زلفش چو شب
 گشاده به نفرين ضحاک لب

 به مغز اندرش آتش رشک خاست
 به ايوان کمند اندر افگند راست
 نه از تخت ياد و نه جان ارجمند

 فرود آمد از بام کاخ بلند
 به دست اندرش آبگون دشنه بود
 به خون پری چهرگان تشنه بود

  زمين برنهادز باال چو پی بر
 بيامد فريدون به کردار باد

 ی گاوسر دست برد بران گرزه
 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد
 بيامد سروش خجسته دمان
 مزن گفت کاو را نيامد زمان

 هميدون شکسته ببندش چو سنگ
 ببر تا دو کوه آيدت پيش تنگ
 به کوه اندرون به بود بند او
 نيايد برش خويش و پيوند او

 نشنيد ناسود ديرفريدون چو ب
 کمندی بياراست از چرم شير

 به تندی ببستش دو دست و ميان
 که نگشايد آن بند پيل ژيان
 نشست از بر تخت زرين او
 بيفگند ناخوب آيين او

 بفرمود کردن به در بر خروش
 که هر کس که داريد بيدار هوش
 نبايد که باشيد با ساز جنگ

 نه زين گونه جويد کسی نام و ننگ
 ور نبايد که به پيشهسپاهی 



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
61 

 به يک روی جويند هر دو هنر
 يکی کارورز و يکی گرزدار

 سزاوار هر کس پديدست کار
 چو اين کار آن جويد آن کار اين
 پرآشوب گردد سراسر زمين
 به بند اندرست آنکه ناپاک بود
 جهان را ز کردار او باک بود
 شما دير مانيد و خرم بويد

 به رامش سوی ورزش خود شويد
 يدند يکسر سخنهای شاهشن

 ازان مرد پرهيز با دستگاه
 وزان پس همه نامداران شهر
 کسی کش بد از تاج وز گنج بهر
 برفتند با رامش و خواسته
 همه دل به فرمانش آراسته
 فريدون فرزانه بنواختشان
 براندازه بر پايگه ساختشان
 همی پندشان داد و کرد آفرين
 همی ياد کرد از جهان آفرين

 ت کاين جايگاه منستهمی گف
 به نيک اختر بومتان روشنست
 که يزدان پاک از ميان گروه
 برانگيخت ما را ز البرز کوه
 بدان تا جهان از بد اژدها
 بفرمان گرز من آيد رها

 چو بخشايش آورد نيکی دهش
 به نيکی ببايد سپردن رهش
 منم کدخدای جهان سر به سر
 نشايد نشستن به يک جای بر

  همی بودمیوگرنه من ايدر
 بسی با شما روز پيمودمی
 مهان پيش او خاک دادند بوس
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 دمادم برون رفت لشکر ز شهر
 وزان شهر نايافته هيچ بهر
 ببردند ضحاک را بسته خوار
 به پشت هيونی برافگنده زار

 همی راند ازين گونه تا شيرخوان
 جهان را چو اين بشنوی پير خوان

 ا که بر کوه و دشتبسا روزگار
 گذشتست و بسيار خواهد گذشت
 بران گونه ضحاک را بسته سخت
 سوی شير خوان برد بيدار بخت
 همی راند او را به کوه اندرون
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 همی خواست کارد سرش را نگون
 بيامد هم آنگه خجسته سروش
 به خوبی يکی راز گفتش به گوش
 که اين بسته را تا دماوند کوه

 گروه ببر همچنان تازيان بی
 مبر جز کسی را که نگزيردت
 به هنگام سختی به بر گيردت
 بياورد ضحاک را چون نوند
 به کوه دماوند کردش ببند

 به کوه اندرون تنگ جايش گزيد
 نگه کرد غاری بنش ناپديد
 بياورد مسمارهای گران

 به جايی که مغزش نبود اندران
 فرو بست دستش بر آن کوه باز

 رازبدان تا بماند به سختی د
 ببستش بران گونه آويخته
 وزو خون دل بر زمين ريخته
 ازو نام ضحاک چون خاک شد
 جهان از بد او همه پاک شد

 گسسته شد از خويش و پيوند او
 بمانده بدان گونه در بند او

 
 فريدون چو شد بر جهان کامگار
 ندانست جز خويشتن شهريار
 به رسم کيان تاج و تخت مهی

 شهیبياراست با کاخ شاهن
 به روز خجسته سر مهرماه
 به سر بر نهاد آن کيانی کاله

 اندوه گشت از بدی زمانه بی
 گرفتند هر کس ره ايزدی
 دل از داوريها بپرداختند

 به آيين يکی جشن نو ساختند
 نشستند فرزانگان شادکام
 گرفتند هر يک ز ياقوت جام

 ی شاه نو می روشن و چهره
 جهان نو ز داد و سر ماه نو

 د تا آتش افروختندبفرمو
 همه عنبر و زعفران سوختند
 پرستيدن مهرگان دين اوست
 تن آسانی و خوردن آيين اوست
 اگر يادگارست ازو ماه مهر

 بکوش و به رنج ايچ منمای چهر
 ورا بد جهان ساليان پانصد
 نيفکند يک روز بنياد بد
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 جهان چون برو بر نماند ای پسر
 تو نيز آز مپرست و انده مخور

 د چنين دان جهان برکسینمان
 درو شادکامی نيابی بسی
 فرانک نه آگاه بد زين نهان

 که فرزند او شاه شد بر جهان
 ز ضحاک شد تخت شاهی تهی

 سرآمد برو روزگار مهی
 پس آگاهی آمد ز فرخ پسر
 به مادر که فرزند شد تاجور

 نيايش کنان شد سر و تن بشست
 به پيش جهانداور آمد نخست

 ت بر خاک برنهاد آن سرش پس
 همی خواند نفرين به ضحاک بر
 همی آفرين خواند بر کردگار
 برآن شادمان گردش روزگار

 وزان پس کسی را که بودش نياز
 همی داشت روز بد خويش راز
 نهانش نوا کرد و کس را نگفت
 همان راز او داشت اندر نهفت
 يکی هفته زين گونه بخشيد چيز
 چنان شد که درويش نشناخت نيز

 هفته مر بزم را کرد سازدگر 
 مهانی که بودند گردن فراز

 بياراست چون بوستان خان خويش
 مهان را همه کرد مهمان خويش
 وزان پس همه گنج آراسته
 فراز آوريده نهان خواسته

 همان گنجها راگشادن گرفت
 نهاده همه رای دادن گرفت
 گشادن در گنج را گاه ديد

 درم خوار شد چون پسر شاه ديد
 امه و گوهر شاهوارهمان ج

 همان اسپ تازی به زرين عذار
 همان جوشن و خود و زوپين و تيغ
 کاله و کمر هم نبودش دريغ
 همه خواسته بر شتر بار کرد
 دل پاک سوی جهاندار کرد
 فرستاد نزديک فرزند چيز
 زبانی پر از آفرين داشت نيز
 چو آن خواسته ديد شاه زمين
 بپذرفت و بر مام کرد آفرين

 ن لشگر چو بشناختندبزرگا
 بر شهريار جهان تاختند
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 که ای شاه پيروز يزدانشناس
 ستايش مر او را زويت سپاس
 چنين روز روزت فزون باد بخت
 بد انديشگان را نگون باد بخت
 ترا باد پيروزی از آسمان
 مبادا بجز داد و نيکی گمان

 وزان پس جهانديدگان سوی شاه
 ای برگرفتند راه ز هر گوشه
  و گوهر برآميختندهمه زر

 به تاج سپهبد فرو ريختند
 همان مهتران از همه کشورش
 بدان خرمی صف زده بر درش
 ز يزدان همی خواستند آفرين
 بران تاج و تخت و کاله و نگين
 همه دست برداشته به آسمان
 همی خواندندش به نيکی گمان
 که جاويد بادا چنين شهريار
 برومند بادا چنين روزگار

 ريدون به گرد جهانوزان پس ف
 بگرديد و ديد آشکار و نهان
 هران چيز کز راه بيداد ديد
 هر آن بوم و برکان نه آباد ديد

 به نيکی ببست از همه دست بد
 چنانک از ره هوشياران سزد
 بياراست گيتی بسان بهشت
 به جای گيا سرو گلبن بکشت
 از آمل گذر سوی تميشه کرد
 نشست اندر آن نامور بيشه کرد

  کز جهان گوش خوانی همیکجا
 جز اين نيز نامش ندانی همی

 
 ز سالش چو يک پنجه اندر کشيد
 سه فرزندش آمد گرامی پديد
 به بخت جهاندار هر سه پسر
 سه خسرو نژاد از در تاج زر

 به باال چو سرو و به رخ چون بهار
 ی شهريار به هر چيز ماننده

 از اين سه دو پاکيزه از شهرناز
 خوب چهر ارنوازيکی کهتر از 

 پدر نوز ناکرده از ناز نام
 همی پيش پيالن نهادند گام
 فريدون از آن نامداران خويش

 تر خواند پيش يکی را گرانمايه
 کجا نام او جندل پرهنر



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
65 

 بخ هر کار دلسوز بر شاه بر
 بدو گفت برگرد گرد جهان
 سه دختر گزين از نژاد مهان
 سه خواهر ز يک مادر و يک پدر

 و پاک و خسرو گهرپری چهره 
 به خوبی سزای سه فرزند من
 چنان چون بشايد به پيوند من
 به باال و ديدار هر سه يکی
 که اين را ندانند ازان اندکی

 چو بشنيد جندل ز خسرو سخن
 يکی رای پاکيزه افگند بن
 که بيدار دل بود و پاکيزه مغز

 ی کار نغز زبان چرب و شايسته
 ز پيش سپهبد برون شد به راه
 ابا چند تن مر ورا نيکخواه
 يکايک ز ايران سراندر کشيد
 پژوهيد و هرگونه گفت و شنيد
 به هر کشوری کز جهان مهتری
 به پرده درون داشتن دختری
 نهفته بجستی همه رازشان
 شنيدی همه نام و آوازشان
 ز دهقان پر مايه کس را نديد

 ی آفريدون سزيد که پيوسته
 تن دل و پاک خردمند و روشن

 يامد بر سرو شاه يمنب
 نشان يافت جندل مر اورا درست

 سه دختر چنان چون فريدون بجست
 خرامان بيامد به نزديک سرو

 چنان چون به پيش گل اندر تذرو
 زمين را ببوسيد و چربی نمود
 برآن کهتری آفرين برفزود

 به جندل چنين گفت شاه يمن
 آفرينت مبادا دهن که بی

 یچه پيغام داری چه فرمان ده
 ای گر گرامی رهی فرستاده

 بدو گفت جندل که خرم بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی
 از ايران يکی کهترم چون شمن

 پيام آوريده به شاه يمن
 درود فريدون فرخ دهم

 سخن هر چه پرسند پاسخ دهم
 ترا آفرين از فريدون گرد

 بزرگ آنکسی کو نداردش خرد
 مرا گفت شاه يمن را بگوی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
66 

 ک بويد ببویکه بر گاه تا مش
 ی تازيان بدان ای سر مايه

 زيان کز اختر بدی جاودان بی
 مرا پادشاهی آباد هست

 همان گنج و مردی و نيروی دست
 ی تاج و گاه سه فرزند شايسته

 اگر داستان را بود گاه ماه
 نياز ز هر کام و هر خواسته بی

 به هر آرزو دست ايشان دراز
 مر اين سه گرانمايه را در نهفت

 د کنون شاهزاده سه جفتبباي
 ز کار آگهان آگهی يافتم
 بدين آگهی تيز بشتافتم

 کجا از پس پرده پوشيده روی
 سه پاکيزه داری تو ای نامجوی
 مران هرسه را نوز ناکرده نام

 چو بشنيدم اين دل شدم شادکام
 که ما نيز نام سه فرخ نژاد
 چو اندر خور آيد نکرديم ياد
 کنون اين گرامی دو گونه گهر
 ببايد برآميخت با يکدگر

 سه پوشيده رخ را سه ديهيم جوی
 وگوی گفت سزا را سزاوار بی

 فريدون پيامم بدين گونه داد
 تو پاسخ گزار آنچه آيدت ياد
 پيامش چو بشنيد شاه يمن
 بپژمرد چون زاب کنده سمن
 همی گفت گر پيش بالين من

 بين من نبيند سه ماه اين جهان
 بمرا روز روشن بود تاره ش

 ببايد گشادن به پاسخ دو لب
 سراينده را گفت کای نامجوی

 گوی زمان بايد اندر چنين گفت
 شتابت نبايد بپاسخ کنون
 مرا چند رازست با رهنمون
 فرستاده را زود جايی گزيد
 پس آنگه به کار اندرون بنگريد
 بيامد در بار دادن ببست

 به انبوه انديشگان در نشست
 انور فراوان کس از دشت نيزه

 بر خويش خواند آزموده سران
 نهفته برون آوريد از نهفت

 همه رازها پيش ايشان بگفت
 که ما را به گيتی ز پيوند خويش
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 ست روشن به ديدار پيش سه شمع
 فريدون فرستاد زی من پيام
 بگسترد پيشم يکی خوب دام
 همی کرد خواهد ز چشمم جدا
 يکی رای بايدزدن با شما
 شاهفرستاده گويد چنين گفت 

 که ما را سه شاهست زيبای گاه
 گراينده هر سه به پيوند من
 به سه روی پوشيده فرزند من
 اگر گويم آری و دل زان تهی
 دروغم نه اندر خورد با مهی
 وگر آرزوها سپارم بدوی

 شود دل پر آتش پر از آب روی
 وگر سر بپيچم ز فرمان او
 به يک سو گرايم ز پيمان او
 نکسی کو بود شهريار زمي

 نه بازيست با او سگاليد کين
 جوی شنيدستم از مردم راه

 که ضحاک را زو چه آمد بروی
 ازين در سخن هر چه داريد ياد
 سراسر به من بر ببايد گشاد
 جهان آزموده دالور سران

 يک به پاسخ زبان گشادند يک
 که ما همگنان آن نبينيم رای
 که هر باد را تو بجنبی ز جای

 شهرياراگر شد فريدون جهان 
 نه ما بندگانيم با گوشوار

 گفتن و کوشش آيين ماست سخن
 عنان و سنان تافتن دين ماست
 به خنجر زمين را ميستان کنيم
 به نيزه هوا را نيستان کنيم

 سه فرزند اگر بر تو هست ارجمند
 سربدره بگشای و لب را ببند

 ی کار خواهی همی و گر چاره
 بترسی ازين پادشاهی همی

  پرمايه جویازو آرزوهای
 که کردار آنرا نبينند روی

 چو بشنيد از آن نامداران سخن
 نه سرديد آن را به گيتی نه بن

 
 ی شاه را پيش خواند فرستاده

 فراوان سخن را به خوبی براند
 که من شهريار ترا کهترم
 به هرچ او بفرمود فرمانبرم
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 بگويش که گرچه تو هستی بلند
 سه فرزند تو برتو بر ارجمند

 سر خود گرامی بود شاه راپ
 بويژه که زيبا بود گاه را

 سخن هر چه گفتی پذيرم همی
 ز دختر من اندازه گيرم همی
 اگر پادشا ديده خواهد ز من
 و گر دشت گردان و تخت يمن
 مرا خوارتر چون سه فرزند خويش
 نبينم به هنگام بايست پيش

 پس ار شاه را اين چنين است کام
 ش گامنشايد زدن جز به فرمان

 به فرمان شاه اين سه فرزند من
 برون آنگه آيد ز پيوند من
 کجا من ببينم سه شاه ترا

 ی تاج و گاه ترا فروزنده
 بيايند هر سه به نزديک من

 شود روشن اين شهر تاريک من
 شود شادمان دل به ديدارشان
 ببينم روانهای بيدارشان

 ببينم کشان دل پر از داد هست
  به دستبه زنهارشان دست گيرم
 بين خويش پس آنگه سه روشن جهان

 سپارم بديشان بر آيين خويش
 چو آيد بديدار ايشان نياز

 فرستم سبکشان سوی شاه باز
 سراينده جندل چو پاسخ شنيد
 ببوسيد تختش چنان چون سزيد
 پر از آفرين لب ز ايوان اوی
 سوی شهريار جهان کرد روی
 بيامد چو نزد فريدون رسيد

 ت و پاسخ شنيدبگفت آن کجا گف
 سه فرزند را خواند شاه جهان
 نهفته برون آوريد از نهان

 از آن رفتن جندل و رای خويش
 سخنها همه پاک بنهاد پيش
 چنين گفت کاين شهريار يمن
 سر انجمن سرو سايه فکن

 چو ناسفته گوهر سه دخترش بود
 نبودش پسر دختر افسرش بود
 سروش ار بيابد چو ايشان عروس

 بوس يک مگر خاکدهد پيش هر 
 ز بهر شما از پدر خواستم
 سخنهای بايسته آراستم
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 کنون تان ببايد بر او شدن
 به هر بيش و کم رای فرخ زدن
 سراينده باشيد و بسيارهوش
 به گفتار او برنهاده دوگوش

 به خوبی سخنهاش پاسخ دهيد
 چو پرسد سخن رای فرخ نهيد

 ی پادشا ازيرا که پرورده
 ارسانبايد که باشد بجز پ

 دين گوی و روشن دل و پاک سخن
 بين به کاری که پيش آيدش پيش
 زبان راستی را بياراسته
 خرد خيره کرده ابر خواسته

 شما هر چه گويم ز من بشنويد
 اگر کار بنديد خرم بويد

 بين است شاه يمن يکی ژرف
 که چون او نباشد به هرانجمن
 گرانمايه و پاک هرسه پسر

 رنهاده به گفت پد همه دل
 ز پيش فريدون برون آمدند
 پر از دانش و پرفسون آمدند
 بجز رای و دانش چه اندرخورد
 پسر را که چونان پدر پرورد

 
 سوی خانه رفتند هر سه چوباد
 شب آمد بخفتند پيروز و شاد
 چو خورشيد زد عکس برآسمان

 پراگند بر الژورد ارغوان
 برفتند و هر سه بياراستند

 ستندابا خويشتن موبدان خوا
 کشيدند با لشکری چون سپهر
 همه نامداران خورشيدچهر
 چو از آمدنشان شد آگاه سرو
 بياراست لشکر چو پر تذرو

 فرستادشان لشکری گشن پيش
 چه بيگانه فرزانگان و چه خويش
 شدند اين سه پرمايه اندر يمن
 برون آمدند از يمن مرد و زن
 همی گوهر و زعفران ريختند
 تندهمی مشک با می برآميخ

 همه يال اسپان پر از مشک و می
 پراگنده دينار در زير پی

 نشستن گهی ساخت شاه يمن
 همه نامداران شدند انجمن
 در گنجهای کهن کرد باز
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 گشاد آنچه يک چند گه بود راز
 سه خورشيد رخ را چو باغ بهشت
 که موبد چو ايشان صنوبر نکشت

 ابا تاج و با گنج ناديده رنج
 ج شکنجمگر زلفشان ديده رن

 بياورد هر سه بديشان سپرد
 که سه ماه نو بود و سه شاه گرد
 ز کينه به دل گفت شاه يمن
 که از آفريدون بد آمد به من
 بد از من که هرگز مبادم ميان
 که ماده شد از تخم نره کيان

 دان که دخترش نيست به اختر کس آن
 چو دختر بود روشن اخترش نيست
 به پيش همه موبدان سرو گفت

 ه زيبا بود ماه را شاه جفتک
 بدانيد کين سه جهان بين خويش
 سپردم بديشان بر آيين خويش
 بدان تا چو ديده بدارندشان

 چو جان پيش دل بر نگارندشان
 خروشيد و بار غريبان ببست
 ابر پشت شرزه هيونان مست
 ز گوهر يمن گشت افروخته
 عماری يک اندردگر دوخته
 چو فرزند را باشد آئين و فر

 رامی به دل بر چه ماده چه نرگ
 به سوی فريدون نهادند روی
 جوانان بينادل راه جوی

 
 نهفته چو بيرون کشيد از نهان
 به سه بخش کرد آفريدون جهان
 يکی روم و خاور دگر ترک و چين

 زمين سيم دشت گردان و ايران
 نخستين به سلم اندرون بنگريد
 همه روم و خاور مراو را سزيد

  لشکری برگزيدبه فرزند تا
 گرازان سوی خاور اندرکشيد
 به تخت کيان اندر آورد پای
 همی خواندنديش خاور خدای
 دگر تور را داد توران زمين
 ورا کرد ساالر ترکان و چين
 يکی لشکری نا مزد کرد شاه
 کشيد آنگهی تور لشکر به راه
 بيامد به تخت کی برنشست

 کمر بر ميان بست و بگشاد دست
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 وهر افشاندندبزرگان برو گ
 همی پاک توران شهش خواندند
 از ايشان چو نوبت به ايرج رسيد
 مر او را پدر شاه ايران گزيد
 وران هم ايران و هم دشت نيزه

 هم آن تخت شاهی و تاج سران
 بدو داد کورا سزا بود تاج

 همان کرسی و مهر و آن تخت عاج
 نشستند هر سه به آرام و شاد

 چنان مرزبانان فرخ نژاد
 

 برآمد برين روزگار دراز
 زمانه به دل در همی داشت راز
 فريدون فرزانه شد سالخورد
 به باغ بهار اندر آورد گرد

 برين گونه گردد سراسر سخن
 شود سست نيرو چو گردد کهن
 چو آمد به کاراندرون تيرگی
 گرفتند پرمايگان خيرگی

 بجنبيد مر سلم را دل ز جای
 تر شد به آيين و رای دگرگونه

 دلش گشت غرقه به آزاندرون
 به انديشه بنشست با رهنمون
 نبودش پسنديده بخش پدر
 که داد او به کهتر پسر تخت زر

 به دل پر زکين شد به رخ پر ز چين
 فرسته فرستاد زی شاه چين

 فرستاد نزد برادر پيام
 که جاويد زی خرم و شادکام
 بدان ای شهنشاه ترکان و چين
 گسسته دل روشن از به گزين
 ز نيکی زيان کرده گويی پسند
 منش پست و باال چو سرو بلند
 کنون بشنو ازمن يکی داستان
 کزين گونه نشنيدی از باستان
 سه فرزند بوديم زيبای تخت
 يکی کهتر از ما برآمد به بخت
 اگر مهترم من به سال و خرد
 زمانه به مهر من اندر خورد

 گذشته ز من تاج و تخت و کاله
  ای پادشاهنزيبد مگر بر تو

 سزد گر بمانيم هر دو دژم
 کزين سان پدر کرد بر ما ستم
 چو ايران و دشت يالن و يمن
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 به ايرج دهد روم و خاور به من
 سپارد ترا مرز ترکان و چين
 که از تو سپهدار ايران زمين

 بدين بخشش اندر مرا پای نيست
 به مغز پدر اندرون رای نيست
 هيون فرستاده بگزارد پای

 ه نزديک توران خدایبيامد ب
 به خوبی شنيده همه ياد کرد

 مغز پرباد کرد سر تور بی
 چو اين راز بشنيد تور دلير
 برآشفت ناگاه برسان شير
 چنين داد پاسخ که با شهريار
 بگو اين سخن هم چنين ياد دار
 که ما را به گاه جوانی پدر
 بدين گونه بفريفت ای دادگر

 درختيست اين خود نشانده بدست
  آب او خون و برگش کبستکجا

 گوی ترا با من اکنون بدين گفت
 ببايد بروی اندر آورد روی

 زدن رای هشيار و کردن نگاه
 هيونی فگندن به نزديک شاه

 آوری چرب گوی از ميان زبان
 فرستاد بايد به شاه جهان
 به جای زبونی و جای فريب
 نبايد که يابد دالور شکيب
 نشايد درنگ اندرين کار هيچ

  آيد آسايش اندر بسيچکجا
 فرستاده چون پاسخ آورد باز
 راز برهنه شد آن روی پوشيده

 برفت اين برادر ز روم آن ز چين
 به زهر اندر آميخته انگبين
 رسيدند پس يک به ديگر فراز
 سخن راندند آشکارا و راز
 گزيدند پس موبدی تيزوير
 سخن گوی و بينادل و يادگير
 ز بيگانه پردخته کردند جای

 گالش گرفتند هر گونه رایس
 سخن سلم پيوند کرد از نخست
 ز شرم پدر ديدگان را بشست
 فرستاده را گفت ره برنورد
 نبايد که يابد ترا باد و گرد
 چو آيی به کاخ فريدون فرود
 نخستين ز هر دو پسر ده درود
 پس آنگه بگويش که ترس خدای
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 ببايد که باشد به هر دو سرای
 اميدجوان را بود روز پيری 

 موی گشته سپيد نگردد سيه
 چه سازی درنگ اندرين جای تنگ
 که شد تنگ بر تو سرای درنگ
 جهان مرترا داد يزدان پاک
 ز تابنده خورشيد تا تيره خاک
 همه برزو ساختی رسم و راه
 نکردی به فرمان يزدان نگاه

 نجستی به جز کژی و کاستی
 نکردی به بخشش درون راستی

  و گردسه فرزند بودت خردمند
 بزرگ آمدت تيره بيدار خرد
 نديدی هنر با يکی بيشتر
 کجا ديگری زو فرو برد سر
 يکی را دم اژدها ساختی
 يکی را به ابر اندار افراختی
 يکی تاج بر سر ببالين تو

 بين تو برو شاد گشته جهان
 نه ما زو به مام و پدر کمتريم

 نه بر تخت شاهی نه اندر خوريم
 نايا دادگر شهريار زمي

 برين داد هرگز مباد آفرين
 بها اگر تاج از آن تارک بی

 شود دور و يابد جهان زو رها
 ای از جهان سپاری بدو گوشه

 نشيند چو ما از تو خسته نهان
 و گرنه سواران ترکان و چين
 هم از روم گردان جوينده کين
 فراز آورم لشگر گرزدار
 از ايران و ايرج برآرم دمار

 رشتچو بشنيد موبد پيام د
 زمين را ببوسيد و بنمود پشت
 بر آنسان به زين اندر آورد پای
 که از باد آتش بجنبد ز جای
 به درگاه شاه آفريدون رسيد

 ای ديد سر ناپديد برآورده
 به ابر اندر آورده باالی او
 زمين کوه تا کوه پهنای او
 نشسته به در بر گرانمايگان
 به پرده درون جای پرمايگان

 ته شير و پلنگبه يک دست بربس
 به دست دگر ژنده پيالن جنگ
 ز چندان گرانمايه گرد دلير
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 خروشی برآمد چو آوای شير
 سپهريست پنداشت ايوان به جای
 گران لشگری گرد او بر به پای

 برفتند بيدار کارآگهان
 بگفتند با شهريار جهان

 ای نزد شاه که آمد فرستاده
 يکی پرمنش مرد با دستگاه

 رداشتندبفرمود تا پرده ب
 بر اسپش ز درگاه بگذاشتند

 چو چشمش به روی فريدون رسيد
 همه ديده و دل پر از شاه ديد
 به باالی سرو و چو خورشيد روی
 چو کافور گرد گل سرخ موی

 دولب پر ز خنده دو رخ پر ز شرم
 کيانی زبان پر ز گفتار نرم

 نشاندش هم آنگه فريدون ز پای
 سزاوار کردش بر خويش جای

  از دو گرامی نخستبپرسيدش
 درست که هستند شادان دل و تن

 دگر گفت کز راه دور و دراز
 شدی رنجه اندر نشيب و فراز
 فرستاده گفت ای گرانمايه شاه

 گاه ابی تو مبيناد کس پيش
 ز هر کس که پرسی به کام تواند
 همه پاک زنده به نام تواند

 ای شاه را ناسزا منم بنده
 چنين بر تن خويش ناپارسا

 يامی درشت آوريده به شاهپ
 فرستنده پر خشم و من بيگناه
 بگويم چو فرمايدم شهريار
 پيام جوانان ناهوشيار

 بفرمود پس تا زبان برگشاد
 شنيده سخن سر به سر کرد ياد
 فريدون بدو پهن بگشاد گوش

 چو بشنيد مغزش برآمد به جوش
 فرستاده را گفت کای هوشيار
 ببايد ترا پوزش اکنون به کار

  من چشم از ايشان چنين داشتمکه
 همی بر دل خويش بگذاشتم
 که از گوهر بد نيايد مهی
 مرا دل همی داد اين آگهی
 بگوی آن دو ناپاک بيهوده را
 دو اهريمن مغز پالوده را
 انوشه که کرديد گوهر پديد
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 درود از شما خود بدين سان سزيد
 ز پند من ار مغزتان شد تهی
 همی از خردتان نبود آگهی

 داريد شرم و نه بيم از خداین
 ست رای شما را همانا همين

 مرا پيشتر قيرگون بود موی
 چو سرو سهی قد و چون ماه روی
 سپهری که پشت مرا کرد کوز
 نشد پست و گردان بجايست نوز
 خماند شما را هم اين روزگار
 نماند برين گونه بس پايدار
 بدان برترين نام يزدان پاک

 ر تيره خاکبه رخشنده خورشيد و ب
 به تخت و کاله و به ناهيد و ماه
 که من بد نکردم شما را نگاه
 يکی انجمن کردم از بخردان
 ستاره شناسان و هم موبدان
 بسی روزگاران شدست اندرين
 نکرديم بر باد بخشش زمين

 همه راستی خواستم زين سخن
 به کژی نه سر بود پيدا نه بن
 همه ترس يزدان بد اندر ميان

 ی خواستم در جهانهمه راست
 چو آباد دادند گيتی به من
 نجستم پراگندن انجمن

 مگر همچنان گفتم آباد تخت
 ی نيک بخت سپارم به سه ديده

 شما را کنون گر دل از راه من
 به کژی و تاری کشيد اهرمن

 ببينيد تا کردگار بلند
 چنين از شما کرد خواهد پسند
 يکی داستان گويم ار بشنويد

 يد خود بدرويدهمان بر که کار
 چنين گفت باما سخن رهنمای
 جزين است جاويد ما را سرای
 به تخت خرد بر نشست آزتان
 چرا شد چنين ديو انبازتان
 بترسم که در چنگ اين اژدها
 روان يابد از کالبدتان رها

 مرا خود ز گيتی گه رفتن است
 نه هنگام تندی و آشفتن است
 وليکن چنين گويد آن سالخورد

 ه فرزند آزاد مردکه بودش س
 که چون آز گردد ز دلها تهی
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 چه آن خاک و آن تاج شاهنشهی
 کسی کو برادر فروشد به خاک
 سزد گر نخوانندش از آب پاک

 جهان چون شما ديد و بيند بسی
 نخواهد شدن رام با هر کسی
 کزين هر چه دانيد از کردگار
 بود رستگاری به روز شمار

 ی ره کنيد بجوييد و آن توشه
 شيد تا رنج کوته کنيدبکو

 فرستاده بشنيد گفتار اوی
 زمين را ببوسيد و برگاشت روی
 ز پيش فريدون چنان بازگشت
 که گفتی که با باد انباز گشت

 
 ی سلم چون گشت باز فرستاده

 شهنشاه بنشست و بگشاد راز
 گرامی جهانجوی را پيش خواند
 همه گفتها پيش او بازراند
 یورا گفت کان دو پسر جنگجو
 ز خاور سوی ما نهادند روی

 از اختر چنين استشان بهره خود
 که باشند شادان به کردار بد
 دگر آنکه دو کشور آبشخورست
 که آن بومها را درشتی برست

 برادرت چندان برادر بود
 کجا مر ترا بر سر افسر بود
 چو پژمرده شد روی رنگين تو
 نگردد دگر گرد بالين تو

 تو گر پيش شمشير مهرآوری
 سرت گردد آشفته از داوری
 دو فرزند من کز دو دوش جهان
 برينسان گشادند بر من زبان
 گرت سر بکارست بپسيچ کار
 در گنج بگشای و بربند بار

 تو گر چاشت را دست يازی به جام
 و گر نه خورند ای پسر بر تو شام

 نبايد ز گيتی ترا يار کس
 آزاری و راستی يار بس بی

 رنگه کرد پس ايرج نامو
 برآن مهربان پاک فرخ پدر

 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 نگه کن بدين گردش روزگار
 که چون باد بر ما همی بگذرد
 خردمند مردم چرا غم خورد
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 همی پژمراند رخ ارغوان
 روان کند تيره ديدار روشن

 به آغاز گنج است و فرجام رنج
 پس از رنج رفتن ز جای سپنچ
 شتچو بستر ز خاکست و بالين ز خ
 درختی چرا بايد امروز کشت
 که هر چند چرخ از برش بگذرد
 تنش خون خورد بار کين آورد
 خداوند شمشير و گاه و نگين
 چو ما ديد بسيار و بيند زمين
 از آن تاجور نامداران پيش
 نديدند کين اندر آيين خويش
 چو دستور باشد مرا شهريار
 به بد نگذرانم بد روزگار
  کالهنبايد مرا تاج و تخت و

 سپاه شوم پيش ايشان دوان بی
 بگويم که ای نامداران من

 چنان چون گرامی تن و جان من
 به بيهوده از شهريار زمين
 مداريد خشم و مداريد کين
 به گيتی مداريد چندين اميد
 نگر تا چه بد کرد با جمشيد
 به فرجام هم شد ز گيتی بدر
 نماندش همان تاج و تخت و کمر

 فرجام کارمرا با شما هم به 
 ببايد چشيدن بد روزگار
 دل کينه ورشان بدين آورم
 سزاوارتر زانکه کين آورم

 بدو گفت شاه ای خردمند پور
 برادر همی رزم جويد تو سور
 مرا اين سخن ياد بايد گرفت
 ز مه روشنايی نيايد شگفت
 ز تو پر خرد پاسخ ايدون سزيد
 دلت مهر پيوند ايشان گزيد
 بها وليکن چو جانی شود بی
 نهد پر خرد در دم اژدها

 چه پيش آيدش جز گزاينده زهر
 کش از آفرينش چنين است بهر
 ترا ای پسر گر چنين است رای

 بيارای کار و بپرداز جای
 پرستنده چند از ميان سپاه
 بفرمای کايند با تو به راه

 ز درد دل اکنون يکی نامه من
 نويسم فرستم بدان انجمن
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 مگر باز بينم ترا تن درست
 که روشن روانم به ديدار تست

 
 يکی نامه بنوشت شاه زمين
 به خاور خدای و به ساالر چين
 سر نامه کرد آفرين خدای

 کجا هست و باشد هميشه به جای
 ی پندمند چنين گفت کاين نامه

 به نزد دو خورشيد گشته بلند
 دو سنگی دو جنگی دو شاه زمين
 ميان کيان چون درخشان نگين

 گونه ديده جهاناز آنکو ز هر 
 شده آشکارا برو بر نهان

 ی تيغ و گرز گران گراينده
 ی نامدار افسران فروزنده
 ی شب به روز سپيد نماينده

 ی گنج پيش اميد گشاينده
 همه رنجها گشته آسان بدوی
 برو روشنی اندر آورده روی

 نخواهم همی خويشتن را کاله
 نه آگنده گنج و نه تاج و نه گاه

 اهم آرام و نازسه فرزند را خو
 از آن پس که ديديم رنج دراز
 برادر کزو بود دلتان به درد
 وگر چند هرگز نزد باد سرد
 دوان آمد از بهر آزارتان
 که بود آرزومند ديدارتان

 بيفگند شاهی شما را گزيد
 چنان کز ره نامداران سزيد

 ز تخت اندر آمد به زين برنشست
 برفت و ميان بندگی را ببست

  سال از شما کهترستبدان کو به
 نوازيدن کهتر اندر خورست
 گراميش داريد و نوشه خوريد
 چو پرورده شد تن روان پروريد
 چو از بودنش بگذرد روز چند
 فرستيد با زی منش ارجمند
 نهادند بر نامه بر مهر شاه
 ز ايوان بر ايرج گزين کرد راه
 بشد با تنی چند برنا و پير
 چنان چون بود راه را ناگريز

 
 چو تنگ اندر آمد به نزديکشان
 نبود آگه از رای تاريکشان
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 پذيره شدندش به آيين خويش
 سپه سربسر باز بردند پيش
 چو ديدند روی برادر به مهر

 تر برگشادند چهر يکی تازه
 دو پرخاشجوی با يکی نيک خوی
 گرفتند پرسش نه بر آرزوی

 دو دل پر ز کينه يکی دل به جای
  سرایبرفتند هر سه به پرده

 به ايرج نگه کرد يکسر سپاه
 که او بد سزاوار تخت و کاله

 آرامشان شد دل از مهر او بی
 دل از مهر و ديده پر از چهر او
 سپاه پراگنده شد جفت جفت
 همه نام ايرج بد اندر نهفت

 که هست اين سزاوار شاهنشهی
 جز اين را نزيبد کاله مهی

 به لکشر نگه کرد سلم از کران
 کار لشکر گرانسرش گشت از 

 به لشگرگه آمد دلی پر ز کين
 چگر پر ز خون ابروان پر ز چين
 سراپرده پرداخت از انجمن
 خود و تور بنشست با رای زن
 سخن شد پژوهنده از هردری
 ز شاهی و از تاج هر کشوری
 به تور از ميان سخن سلم گفت

 که يک يک سپاه از چه گشتند جفت
 ی بازگشتن ز راه به هنگامه

 ی همانا به لشکر نگاهنکرد
 سپاه دو شاه از پذيره شدن
 دگر بود و ديگر به بازآمدن
 که چندان کجا راه بگذاشتند
 يکی چشم از ايرج نه برداشتند
 از ايران دلم خود به دو نيم بود
 به انديشه انديشگان برفزود
 سپاه دو کشور چو کردم نگاه
 از اين پس جز او را نخوانند شاه

 نی ز جایاگر بيخ او نگسال
 ز تخت بلندت کشد زير پای
 برين گونه از جای برخاستند
 همه شب همی چاره آراستند

 
 چو برداشت پرده ز پيش آفتاب
 سپيده برآمد به پالود خواب
 دو بيهوده را دل بدان کار گرم
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 که ديده بشويند هر دو ز شرم
 برفتند هر دو گرازان ز جای

 سرای نهادند سر سوی پرده
 ايرج به ره بنگريدچو از خيمه 

 پر از مهر دل پيش ايشان دويد
 برفتند با او به خيمه درون

 سخن بيشتر بر چرا رفت و چون
 بدو گفت تور ار تو از ماکهی
 چرا برنهادی کاله مهی
 ترا بايد ايران و تخت کيان
 مرا بر در ترک بسته ميان
 برادر که مهتر به خاور به رنج
 به سر بر ترا افسر و زير گنج

 ين بخششی کان جهانجوی کردچن
 همه سوی کهتر پسر روی کرد
 نه تاج کيان مانم اکنون نه گاه
 نه نام بزرگی نه ايران سپاه
 چو از تور بشنيد ايرج سخن
 يکی پاکتر پاسخ افگند بن
 بدو گفت کای مهتر کام جوی
 اگر کام دل خواهی آرام جوی

 من ايران نخواهم نه خاور نه چين
 روی زميننه شاهی نه گسترده 

 بزرگی که فرجام او تيرگيست
 برآن مهتری بر ببايد گريست
 سپهر بلند ار کشد زين تو
 سرانجام خشتست بالين تو
 مرا تخت ايران اگر بود زير

 کنون گشتم از تاج و از تخت سير
 سپردم شما را کاله و نگين
 بدين روی با من مداريد کين
 مرا با شما نيست ننگ و نبرد

 برين رنجه کردروان را نبايد 
 زمانه نخواهم به آزارتان
 اگر دورمانم ز ديدارتان

 جز از کهتری نيست آيين من
 کشی دين من مباد آز و گردن

 چو بشنيد تور از برادر چنين
 به ابرو ز خشم اندر آورد چين
 نيامدش گفتار ايرج پسند
 نبد راستی نزد او ارجمند

 به کرسی به خشم اندر آورد پای
 ست هزمان ز جایهمی گفت و برج

 يکايک برآمد ز جای نشست
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 گرفت آن گران کرسی زر بدست
 بزد بر سر خسرو تاجدار

 ازو خواست ايرج به جان زينهار
 نيايدت گفت ايچ بيم از خدای

 نه شرم از پدر خود همينست رای
 مکش مر مراکت سرانجام کار
 بپيچاند از خون من کردگار

 کشان مکن خويشتن را ز مردم
 يابی ز من خودنشانکزين پس ن

 ای بسنده کنم زين جهان گوشه
 ای بکوشش فراز آورم توشه

 به خون برادر چه بندی کمر
 چه سوزی دل پير گشته پدر

 جهان خواستی يافتی خون مريز
 مکن با جهاندار يزدان ستيز
 سخن را چو بشنيد پاسخ نداد
 همان گفتن آمد همان سرد باد
 يکی خنجر آبگون برکشيد

 چادر خون کشيدسراپای او 
 بدان تيز زهرآبگون خنجرش

 همی کرد چاک آن کيانی برش
 فرود آمد از پای سرو سهی

 گسست آن کمرگاه شاهنشهی
 ی ارغوان روان خون از آن چهره

 شد آن نامور شهريار جوان
 جهانا بپرورديش در کنار

 وز آن پس ندادی به جان زينهار
 نهانی ندانم ترا دوست کيست

 يد گريستبدين آشکارت ببا
 سر تاجور ز آن تن پيلوار

 به خنجر جدا کرد و برگشت کار
 بياگند مغزش به مشک و عبير

 بخش پير فرستاد نزد جهان
 چنين گفت کاينت سر آن نياز
 که تاج نياگان بدو گشت باز

 کنون خواه تاجش ده و خواه تخت
 گستر نيازی درخت شد آن سايه

 برفتند باز آن دو بيداد شوم
 ک و يکی سوی روميکی سوی تر

 
 فريدون نهاده دو ديده به راه
 سپاه و کاله آرزومند شاه
 چو هنگام برگشتن شاه بود
 پدر زان سخن خود کی آگاه بود
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 همی شاه را تخت پيروزه ساخت
 همی تاج را گوهر اندر شاخت
 پذيره شدن را بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 تبيره ببردند و پيل از درش

 تند آذين به هر کشورشببس
 به زين اندرون بود شاه و سپاه
 يکی گرد تيره برآمد ز راه
 هيونی برون آمد از تيره گرد
 نشسته برو سوگواری به درد
 خروشی برآورد دل سوگوار
 يکی زر تابوتش اندر کنار
 به تابوت زر اندرون پرنيان
 نهاده سر ايرج اندر ميان
 ابا ناله و آه و با روی زرد

 ش فريدون شد آن شوخ مردبه پي
 ز تابوت زر تخته برداشتند
 که گفتار او خوار پنداشتند
 ز تابوت چون پرنيان برکشيد
 سر ايرج آمد بريده پديد

 بيافتاد ز اسپ آفريدون به خاک
 سپه سر به سر جامه کردند چاک
 سيه شد رخ و ديدگان شد سپيد
 که ديدن دگرگونه بودش اميد

  راهگونه آمد ز چو خسرو بران
 چنين بازگشت از پذيره سپاه
 دريده درفش و نگونسار کوس
 رخ نامداران به رنگ آبنوس
 تبيره سيه کرده و روی پيل
 پراکنده بر تازی اسپانش نيل
 پياده سپهبد پياده سپاه
 پر از خاک سر برگرفتند راه
 خروشيدن پهلوانان به درد

 کنان گوشت تن را بران رادمرد
 ر سپهربرين گونه گردد به ما ب

 بخواهد ربودن چو بنمود چهر
 مبر خود به مهر زمانه گمان
 نه نيکو بود راستی در کمان
 چو دشمنش گيری نمايدت مهر
 و گر دوست خوانی نبينيش چهر
 يکی پند گويم ترا من درست
 دل از مهر گيتی ببايدت شست
 سپه داغ دل شاه با های و هوی
 سوی باغ ايرج نهادند روی
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 شاهان بدیبه روزی کجا جشن 
 وزان پيشتر بزمگاهان بدی
 فريدون سر شاه پور جوان
 بيامد ببر برگرفته نوان

 بر آن تخت شاهنشهی بنگريد
 سر شاه را نزدر تاج ديد

 همان حوض شاهان و سرو سهی
 درخت گلفشان و بيد و بهی
 تهی ديد از آزادگان جشنگاه
 به کيوان برآورده گرد سياه

 همی سوخت باغ و همی خست روی
 همی ريخت اشک و همی کند موی

 ميان را بزناز خونين ببست
 فکند آتش اندر سرای نشست

 گلستانش برکند و سروان بسوخت
 به يکبارگی چشم شادی بدوخت

 نهاده سر ايرج اندر کنار
 سر خويشتن کرد زی کردگار
 همی گفت کای داور دادگر

 گنه کشته اندر نگر بدين بی
 به خنجر سرش کنده در پيش من

 ش خورده شيران آن انجمنتن
 دل هر دو بيداد از آن سان بسوز
 که هرگز نبينند جز تيره روز
 به داغی جگرشان کنی آژده
 که بخشايش آرد بريشان دده
 همی خواهم از روشن کردگار
 که چندان زمان يابم از روزگار
 که از تخم ايرج يکی نامور
 بيايد برين کين ببندد کمر
 يدمچو ديدم چنين زان سپس شا
 اگر خاک باال بپيمايدم

 گونه بگريست چندان بزار برين
 همی تاگيا رستش اندر کنار
 زمين بستر و خاک بالين او

 بين او شده تيره روشن جهان
 در بار بسته گشاده زبان

 همی گفت کای داور راستان
 سان نمرد کس از تاجداران بدين

 که مردست اين نامبردار گرد
 نسرش را بريده به زار اهرم

 تنش را شده کام شيران کفن
 خروشی به زاری و چشمی پرآب
 ز هر دام و دد برده آرام و خواب
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 سراسر همه کشورش مرد و زن
 به هر جای کرده يکی انجمن
 همه ديده پرآب و دل پر ز خون
 نشسته به تيمار و گرم اندرون
 همه جامه کرده کبود و سياه
 نشسته به اندوه در سوگ شاه

 وز بگذاشتندچه مايه چنين ر
 همه زندگی مرگ پنداشتند

 
 برآمد برين نيز يک چندگاه
 شبستان ايرج نگه کرد شاه

 يکی خوب و چهره پرستنده ديد
 آفريد کجا نام او بود ماه

 که ايرج برو مهر بسيار داشت
 قضا را کنيزک ازو بار داشت
 پری چهره را بچه بود در نهان
 از آن شاد شد شهريار جهان

 خ شد دلش پراميدر از آن خوب
 به کين پسر داد دل را نويد

 ی زادن آمد پديد چو هنگامه
 يکی دختر آمد ز ماه آفريد
 جهانی گرفتند پروردنش
 برآمد به ناز و بزرگی تنش

 رخ را ز سر تا به پای مر آن ماه
 تو گفتی مگر ايرجستی به جای
 چو بر جست و آمدش هنگام شوی

 چو پروين شدش روی و چون مشک موی
 يا نامزد کرد شويش پشنگن

 بدو داد و چندی برآمد درنگ
 يکی پور زاد آن هنرمند ماه
 چگونه سزاوار تخت و کاله
 چو از مادر مهربان شد جدا
 سبک تاختندش به نزدنيا
 بدو گفت موبد که ای تاجور
 يکی شادکن دل به ايرج نگر

 بخش را لب پر از خنده شد جهان
 تو گفتی مگر ايرجش زنده شد

 آن گرانمايه را برکنارنهاد 
 نيايش همی کرد با کردگار

 همی گفت کاين روز فرخنده باد
 دل بدسگاالن ما کنده باد
 همان کز جهان آفرين کرد ياد
 ببخشود و ديده بدو باز داد

 فريدون چو روشن جهان را بديد
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 به چهر نوآمد سبک بنگريد
 چنين گفت کز پاک مام و پدر
 يکی شاخ شايسته آمد به بر

  روشن آمد ز پرمايه جاممی
 مر آن چهر دارد منوچهر نام
 چنان پرورديدش که باد هوا
 برو بر گذشتی نبودی روا

 ای کش به بر داشتی پرستنده
 زمين را به پی هيچ نگذاشتی
 به پای اندرش مشک سارا بدی
 روان بر سرش چتر ديبا بدی
 چنين تا برآمد برو ساليان
 نيامدش ز اختر زمانی زيان

 که آيد شهان را به کارهنرها 
 بياموختش نامور شهريار

 چو چشم و دل پادشا باز شد
 سپه نيز با او هم آواز شد
 نيا تخت زرين و گرز گران
 بدو داد و پيروزه تاج سران

 رنگ ی هفت ی ديبه سراپرده
 های پلنگ بدو اندرون خيمه

 چه اسپان تازی به زرين ستام
 چه شمشير هندی به زرين نيام

 شن و ترگ و رومی زرهچه از جو
 گشادند مر بندها را گره
 کمانهای چاچی وتير خدنگ
 سپرهای چينی و ژوپين جنگ
 برين گونه آراسته گنجها

 که بودش به گرد آمده رنجها
 سراسر سزای منوچهر ديد
 دل خويش را زو پر از مهر ديد

 کليد در گنج آراسته
 به گنجور او داد با خواسته
 همه پهلوانان لشکرش را
 همه نامداران کشورش را
 بفرمود تا پيش او آمدند

 جو آمدند همه با دلی کينه
 به شاهی برو آفرين خواندند
 زبرجد به تاجش برافشاندند
 چو جشنی بد اين روزگار بزرگ
 شده در جهان ميش پيدا ز گرگ
 سپهدار چون قارن کاوگان

 سپهکش چو شيروی و چون آوگان
 چو شد ساخته کار لشکر همه
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 سر شهريار از رمهبرآمد 
 

 به سلم و به تور آمد اين آگهی
 که شد روشن آن تخت شاهنشهی

 دل هر دو بيدادگر پر نهيب
 که اختر همی رفت سوی نشيب
 نشستند هر دو به انديشگان
 شده تيره روز جفاپيشگان

 يکايک بران رايشان شد درست
 کزان روی شان چاره بايست جست
 که سوی فريدون فرستند کس

 زش کجا چاره اين بود بسبه پو
 بجستند از آن انجمن هردوان

 زبان يکی پاک دل مرد چيره
 بدان مرد باهوش و با رای و شرم

 بگفتند با البه بسيار گرم
 در گنج خاور گشادند باز
 بديدند هول نشيب از فراز
 ز گنج گهر تاج زر خواستند
 همی پشت پيالن بياراستند

 ها بر چه مشک و عبير به گردونه
 ه ديبا و دينار و خز و حريرچ

 ابا پيل گردونکش و رنگ و بوی
 ز خاور به ايران نهادند روی
 هر آنکس که بد بر در شهريار
 يکايک فرستادشان يادگار

 شان شد دل از خواسته چو پردخته
 فرستاده آمد برآراسته
 بدادند نزد فريدون پيام

 نخست از جهاندار بردند نام
 که جاويد باد آفريدون گرد
 همه فرهی ايزد او را سپرد
 سرش سبز باد و تنش ارجمند
 منش برگذشته ز چرخ بلند
 بدان کان دو بدخواه بيدادگر
 پر از آب ديده ز شرم پدر

 پشيمان شده داغ دل بر گناه
 همی سوی پوزش نمايند راه
 چه گفتند دانندگان خرد

 که هر کس که بد کرد کيفر برد
 بماند به تيمار و دل پر ز درد

 ايم ای شه رادمرد  ما ماندهچو
 نوشته چنين بودمان از بوش
 به رسم بوش اندر آمد روش
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 هژبر جهانسوز و نر اژدها
 ز دام قضا هم نيابد رها
 و ديگر که فرمان ناپاک ديو
 ببرد دل از ترس کيهان خديو
 به ما بر چنين خيره شد رای بد
 که مغز دو فرزند شد جای بد
 همی چشم داريم از آن تاجور
 که بخشايش آرد به ما بر مگر
 اگر چه بزرگست ما را گناه

 دانشی برنهد پيشگاه به بی
 و ديگر بهانه سپهر بلند

 که گاهی پناهست و گاهی گزند
 سوم ديو کاندر ميان چون نوند
 ميان بسته دارد ز بهر گزند
 اگر پادشا را سر از کين ما

 شود پاک و روشن شود دين ما
 منوچهر را با سپاه گران

 فرستد به نزديک خواهشگران
 بدان تا چو بنده به پيشش به پای
 بباشيم جاويد و اينست رای

 مگر کان درختی کزين کين برست
 به آب دو ديده توانيم شست
 بپوييم تا آب و رنجش دهيم

 چو تازه شود تاج و گنجش دهيم
 فرستاده آمد دلی پر سخن
 سخن را نه سر بود پيدا نه بن

 با خواستهاباپيل و با گنج و 
 به درگاه شاه آمد آراسته
 به شاه آفريدون رسيد آگهی
 بفرمود تا تخت شاهنشهی
 به ديبای چينی بياراستند
 کاله کيانی بپيراستند

 نشست از بر تخت پيروزه شاه
 چو سرو سهی بر سرش گرد ماه
 ابا تاج و با طوق و باگوشوار
 چنان چون بود در خور شهريار
 خجسته منوچهر بر دست شاه
 نشسته نهاده به سر بر کاله
 به زرين عمود و به زرين کمر

 زمين کرده خورشيدگون سر به سر
 دو رويه بزرگان کشيده رده
 سراپای يکسر به زر آژده

 به يک دست بربسته شير و پلنگ
 به دست دگر ژنده پيالن جنگ
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 برون شد ز درگاه شاپور گرد
 ی سلم را پيش برد فرستاده

 ه شاهفرستاده چون ديد درگا
 پياده دوان اندر آمد ز راه

 چو نزديک شاه آفريدون رسيد
 سر و تخت و تاج بلندش بديد
 ز باال فرو برد سر پيش اوی
 همی بر زمين بر بماليد روی
 گرانمايه شاه جهان کدخدای
 به کرسی زرين ورا کرد جای
 فرستاده بر شاه کرد آفرين

 که ای نازش تاج و تخت و نگين
 ی تخت تست زمين گلشن از پايه
 ی بخت تست زمان روشن از مايه

 ی خاک پای توايم همه بنده
 همه پاک زنده به رای توايم
 پيام دو خونی به گفتن گرفت
 همه راستيها نهفتن گرفت
 گشاده زبان مرد بسيار هوش
 بدو داده شاه جهاندار گوش
 ز کردار بد پوزش آراستن
 منوچهر را نزد خود خواستن

 ن رهیميان بستن او را بسا
 سپردن بدو تاج و تخت مهی
 خريدن ازو باز خون پدر
 بدينار و ديبا و تاج و کمر

 فرستاده گفت و سپهبد شنيد
 مر آن بند را پاسخ آمد کليد
 چو بشنيد شاه جهان کدخدای

 پيام دو فرزند ناپاک رای
 يکايک بمرد گرانمايه گفت

 که خورشيد را چون توانی نهفت
 نهان دل آن دو مرد پليد

 تر آمد پديد خورشيد روشنز 
 شنيدم همه هر چه گفتی سخن
 نگه کن که پاسخ چه يابی ز بن

 شرم ناپاک را بگو آن دو بی
 دو بيداد و بد مهر و ناباک را
 که گفتار خيره نيرزد به چيز
 ازين در سخن خود نرانيم نيز
 اگر بر منوچهرتان مهر خاست
 تن ايرج نامورتان کجاست

 نهفتکه کام دد و دام بودش 
 سرش را يکی تنگ تابوت جفت
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 کنون چون ز ايرج بپرداختيد
 به کين منوچهر بر ساختيد
 نبينيد رويش مگر با سپاه
 ز پوالد بر سر نهاده کاله
 ابا گرز و با کاويانی درفش

 زمين کرده از سم اسپان بنفش
 سپهدار چون قارون رزم زن

 چو شاپور و نستوه شمشير زن
 پایبه يک دست شيدوش جنگی به 
 چو شيروی شيراوژن رهنمای
 چو سام نريمان و سرو يمن
 به پيش سپاه اندرون رای زن
 درختی که از کين ايرج برست

 به خون برگ و بارش بخواهيم شست
 از آن تاکنون کين اوکس نخواست
 که پشت زمانه نديديم راست
 نه خوب آمدی با دو فرزند خويش
 کجا جنگ را کردمی دست پيش

  که دشمن بکندکنون زان درختی
 برومند شاخی برآمد بلند
 بيايد کنون چون هژبر ژيان
 به کين پدر تنگ بسته ميان
 فرستاده آن هول گفتار ديد
 نشست منوچهر ساالر ديد
 بپژمرد و برخاست لرزان ز جای
 هم آنگه به زين اندر آورد پای
 همه بودنيها به روشن روان
 بديد آن گرانمايه مرد جوان

  تور گردان سپهرکه با سلم و با
 نه بس دير چين اندر آرد بچهر
 بيامد به کردار باد دمان

 سری پر ز پاسخ دلی پرگمان
 ز ديدار چون خاور آمد پديد

 به هامون کشيده سراپرده ديد
 بيامد به درگاه پرده سرای
 به پرده درون بود خاور خدای

 ی پرنيان ساخته يکی خيمه
 ستاره زده جای پرداخته

 ور نشسته به رازدو شاه دو کش
 بگفتند کامد فرستاده باز
 بيامد هم آنگاه ساالر بار
 فرستاده را برد زی شهريار
 نشستنگهی نو بياراستند
 ز شاه نو آيين خبر خواستند
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 ای آگهی بجستند هر گونه
 ز ديهيم و ز تخت شاهنشهی
 ز شاه آفريدون و از لشکرش
 ز گردان جنگی و از کشورش

 پهرو ديگر ز کردار گردان س
 که دارد همی بر منوچهر مهر
 بزرگان کدامند و دستور کيست

 چه مايستشان گنج و گنجور کيست
 فرستاده گفت آنکه روشن بهار

 بديد و ببيند در شهريار
 بهايست خرم در ارديبهشت
 همه خاک عنبر همه زر خشت
 سپهر برين کاخ و ميدان اوست
 بهشت برين روی خندان اوست

  نيستبه باالی ايوان او راغ
 به پهنای ميدان او باغ نيست
 چو رفتم به نزديک ايوان فراز
 سرش با ستاره همی گفت راز

 به يک دست پيل و به يک دست شير
 جهان را به تخت اندر آورده زير
 ابر پشت پيالنش بر تخت زر
 ز گوهر همه طوق شيران نر
 تبيره زنان پيش پيالن به پای
 ز هر سو خروشيدن کره نای

 ه ميدان بجوشد همیتو گفتی ک
 زمين به آسمان بر خورشد همی
 خرامان شدم پيش آن ارجمند
 يکی تخت پيروزه ديدم بلند
 نشسته برو شهرياری چو ماه
 ز ياقوت رخشان به سر بر کاله
 چو کافور موی و چو گلبرگ روی

 گوی دل آزرم جوی و زبان چرب
 جهان را ازو دل به بيم و اميد
 دتو گفتی مگر زنده شد جمشي
 منوچهر چون زاد سرو بلند
 به کردار طهمورث ديوبند

 نشسته بر شاه بر دست راست
 تو گويی زبان و دل پادشاست
 به پيش اندرون قارن رزم زن
 به دست چپش سرو شاه يمن
 چو شاه يمن سرو دستورشان
 چو پيروز گرشاسپ گنجورشان

 شمار در گنجها ناپديد
 کس اندر جهان آن بزرگی نديد
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 وان دو رويه سپاههمه گرد اي
 به زرين عمود و به زرين کاله
 سپهدار چون قارن کاوگان
 به پيش سپاه اندرون آوگان
 مبارز چو شيروی درنده شير
 چو شاپور يل ژنده پيل دلير

 ی پيل کوس چنو بست بر کوهه
 هوا گردد از گرد چون آبنوس
 گر آيند زی ما به جنگ آن گروه
 شود کوه هامون و هامون کوه

 ل پر از کين و پرچين برویهمه د
 به جز جنگشان نيست چيز آرزوی
 بريشان همه برشمرد آنچه ديد
 سخن نيز کز آفريدون شنيد
 دو مرد جفا پيشه را دل ز درد
 بپيچيد و شد رويشان الژورد

 نشستند و جستند هرگونه رای
 سخن را نه سر بود پيدا نه پای
 به سلم بزرگ آنگهی تور گفت

 ايد نهفتکه آرام و شادی بب
 شير ی نره نبايد که آن بچه

 شود تيزدندان و گردد دلير
 هنر چون بود چنان نامور بی

 کش آموزگار آفريدون بود
 نبيره چو شد رای زن بانيا
 ازان جايگه بردمد کيميا
 ببايد بسيچيد ما را بجنگ
 شتاب آوريدن به جای درنگ
 ز لشکر سواران برون تاختند
 ز چين و ز خاور سپه ساختند

 گوی فتاد اندران بوم و بر گفت
 جهانی بديشان نهادند روی
 سپاهی که آن را کرانه نبود
 بدان بد که اختر جوانه نبود

 ز خاور دو لشکر به ايران کشيد
 بخفتان و خود اندرون ناپديد
 ابا ژنده پيالن و با خواسته
 دو خونی به کينه دل آراسته

 
 سپه چون به نزديک ايران کشيد

 ر با فريدون رسيدهمانگه خب
 بفرمود پس تا منوچهر شاه
 ز پهلو به هامون گذارد سپاه
 يکی داستان زد جهانديده کی
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 پی که مرد جوان چون بود نيک
 بدام آيدش ناسگاليده ميش
 پلنگ از پس پشت و صياد پيش
 شکيبايی و هوش و رای و خرد
 هژبر از بيابان به دام آورد
 و ديگر ز بد مردم بد کنش

  روزی بپيچد تنشبه فرجام
 ببادافره آنگه شتابيدمی
 که تفسيده آهن بتابيدمی

 چو لشکر منوچهر بر ساده دشت
 برون برد آنجا ببد روز هشت
 فريدونش هنگام رفتن بديد
 سخنها به دانش بدو گستريد
 منوچهر گفت ای سرافراز شاه
 کی آيد کسی پيش تو کينه خواه

 مگر بد سگالد بدو روزگار
 د خورد زينهاربه جان و تن خو

 من اينک ميان را به رومی زره
 ببندم که نگشايم از تن گره

 به کين جستن از دشت آوردگاه
 برآرم به خورشيد گرد سپاه
 ازان انجمن کس ندارم به مرد
 کجا جست يارند با من نبرد
 بفرمود تا قارن رزم جوی

 ز پهلو به دشت اندر آورد روی
 ی شاه بيرون کشيد سراپرده
 يون به هامون کشيددرفش هما

 همی رفت لشکر گروها گروه
 چو دريا بجوشيد هامون و کوه
 چنان تيره شد روز روشن ز گرد
 تو گفتی که خورشيد شد الجورد
 ز کشور برآمد سراسر خروش
 همی کرشدی مردم تيزگوش
 خروشيدن تازی اسپان ز دشت
 ز بانگ تبيره همی برگذشت
 ز لشگر گه پهلوان تا دو ميل

 پيل رويه رده ژندهکشيده دو 
 ازان شصت بر پشتشان تخت زر
 به زر اندرون چند گونه گهر
 چو سيصد بنه برنهادند بار
 چو سيصد همان از در کارزار
 همه زير برگستوان اندرون

 نبدشان جز از چشم ز آهن برون
 ی شاه بيرون زدند سراپرده
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 ز تميشه لشکر بهامون زدند
 دار سپهدار چون قارن کينه

 نگی چو سيصدهزارسواران ج
 وران همه نامداران جوشن

 برفتند با گرزهای گران
 دليران يکايک چو شير ژيان
 همه بسته بر کين ايرج ميان
 به پيش اندرون کاويانی درفش
 به چنگ اندرون تيغهای بنفش

 منوچهر با قارن پيلتن
 ی نارون برون آمد از بيشه

 بيامد به پيش سپه برگذشت
 دشت بياراست لشکر بران پهن

 چپ لشکرش را بگرشاسپ داد
 ابر ميمنه سام يل با قباد

 رده بر کشيده ز هر سو سپاه
 گاه منوچهر با سرو در قلب

 همی تافت چون مه ميان گروه
 نبود ايچ پيدا ز افراز کوه

 سپه کش چو قارن مبارز چو سام
 سپه برکشيده حسام از نيام
 طاليه به پيش اندرون چون قباد

 يمان نژادکمين ور چو گرد تل
 يکی لشکر آراسته چون عروس
 به شيران جنگی و آوای کوس
 به تور و به سلم آگهی تاختند
 که ايرانيان جنگ را ساختند
 ز بيشه بهامون کشيدند صف
 ز خون جگر بر لب آورده کف

 دو خونی همان با سپاهی گران
 برفتند آگنده از کين سران
 کشيدند لشکر به دشت نبرد

 شت کرداالنان دژ را پس پ
 يکايک طاليه بيامد قباد

 چو تور آگهی يافت آمد چو باد
 بدو گفت نزد منوچهر شو

 پدر شاه نو بگويش که ای بی
 اگر دختر آمد ز ايرج نژاد

 ترا تيغ و کوپال و جوشن که داد
 بدو گفت آری گزارم پيام

 بدين سان که گفتی و بردی تو نام
 وليکن گر انديشه گردد دراز

 يند برازخرد با دل تو نش
 بدانی که کاريت هولست پيش
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 بترسی ازين خام گفتار خويش
 اگر بر شما دام و دد روز و شب
 همی گريدی نيستی بس عجب

 ی نارون تا بچين که از بيشه
 سواران جنگند و مردان کين
 درفشيدن تيغهای بنفش
 چو بينيد باکاويانی درفش
 بدرد دل و مغزتان از نهيب
 ببلندی ندانيد باز از نشي

 قباد آمد آنگه به نزديک شاه
 بگفت آنچه بشنيد ازان رزم خواه
 منوچهر خنديد و گفت آنگهی
 که چونين نگويد مگر ابلهی
 سپاس از جهاندار هر دو جهان

 ی آشکار و نهان شناسنده
 که داند که ايرج نيای منست
 فريدون فرخ گوای منست
 کنون گر بجنگ اندر آريم سر
 شود آشکارا نژاد و گهر

  زرور خداوند خورشيد و ماهبه
 که چندان نمانم ورا دستگاه
 که بر هم زند چشم زير و زبر
 بريده به لشکر نمايمش سر
 بفرمود تا خوان بياراستند

 خواستند نشستنگه رود و می
 

 بدان گه که روشن جهان تيره گشت
 طاليه پراگنده بر گرد دشت
 به پيش سپه قارن رزم زن
 ابا رای زن سرو شاه يمن
 خروشی برآمد ز پيش سپاه
 که ای نامداران و مردان شاه
 بکوشيد کاين جنگ آهرمنست

 همان درد و کين است و خون خستنست
 ميان بسته داريد و بيدار بيد
 همه در پناه جهاندار بيد

 کسی کو شود کشته زين رزمگاه
 بهشتی بود شسته پاک از گناه
 هر آن کس که از لشکر چين و روم

 بگيرند بومبريزند خون و 
 همه نيکنامند تا جاودان

 ی موبدان بمانند با فره
 هم از شاه يابند ديهيم و تخت
 ز ساالر زر و ز دادار بخت
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 چو پيدا شود پاک روز سپيد
 دو بهره بپيمايد از چرخ شيد
 ببنديد يکسر ميان يلی
 ابا گرز و با خنجر کابلی

 بداريد يکسر همه جای خويش
 يکی از دگر پای منهيد پيش
 سران سپه مهتران دلير

 کشيدند صف پيش ساالر شير
 ايم به ساالر گفتند ما بنده

 ايم خود اندر جهان شاه را زنده
 چو فرمان دهد ما هميدون کنيم
 زمين را ز خون رود جيحون کنيم

 ی خويش باز آمدند سوی خيمه
 همه با سری کينه ساز آمدند

 
 سپيده چو از تيره شب بردميد

 ندر خميدميان شب تيره ا
 منوچهر برخاست از قلبگاه
 ابا جوشن و تيغ و رومی کاله
 سپه يکسره نعره برداشتند
 سنانها به ابر اندر افراشتند

 پر از خشم سر ابروان پر ز چين
 همی بر نوشتند روی زمين

 چپ و راست و قلب و جناح سپاه
 بياراست لشکر چو بايست شاه
 زمين شد به کردار کشتی برآب

  غرق دارد شتابتو گفتی سوی
 ی ژنده پيل بزد مهره بر کوهه

 زمين جنب جنبان چو دريای نيل
 همان پيش پيالن تبيره زنان

 خروشان و جوشان و پيالن دمان
 يکی بزمگاهست گفتی به جای
 ز شيپور و ناليدن کره نای
 برفتند از جای يکسر چو کوه
 دهاده برآمد ز هر دو گروه

 بيابان چو دريای خون شد درست
  گفتی که روی زمين الله رستتو

 پی ژنده پيالن بخون اندرون
 چنان چون ز بيجاده باشد ستون
 همه چيزگی با منوچهر بود
 کزو مغز گيتی پر از مهر بود

 چنين تا شب تيره سر بر کشيد
 درخشنده خورشيد شد ناپديد
 زمانه بيک سان ندارد درنگ
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 گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ
  آمد بجوشدل تور و سلم اندر

 به راه شبيخون نهادند گوش
 چو شب روز شد کس نيامد به جنگ

 دو جنگی گرفتند ساز درنگ
 

 چو از روز رخشنده نيمی برفت
 دل هر دو جنگی ز کينه بتفت
 به تدبير يک با دگر ساختند
 همه رای بيهوده انداختند

 که چون شب شود ما شبيخون کنيم
 همه دشت و هامون پر از خون کنيم

  کارآگهان آگهی يافتندچو
 دوان زی منوچهر بشتافتند
 رسيدند پيش منوچهر شاه
 بگفتند تا برنشاند سپاه

 منوچهر بشنيد و بگشاد گوش
 سوی چاره شد مرد بسيار هوش
 سپه را سراسر به قارن سپرد

 گاه بگزيد ساالر گرد کمين
 هزار ببرد از سران نامور سی

 دليران و گردان خنجرگزار
 جای شايسته ديدگاه را  کمين

 سواران جنگی و بايسته ديد
 چو شب تيره شد تور با صدهزار

 ی کارزار بيامد کمربسته
 شبيخون سگاليده و ساخته
 بپيوسته تير و کمان آخته

 چو آمد سپه ديد بر جای خويش
 درفش فروزنده بر پای پيش
 جز از جنگ و پيکار چاره نديد
 خروش از ميان سپه بر کشيد

 وا بست ميغز گرد سواران ه
 چو برق درخشنده پوالد تيغ

 هوا را تو گفتی همی برفروخت
 چو الماس روی زمين را بسوخت
 به مغز اندرون بانگ پوالد خاست
 به ابر اندرون آتش و باد خاست
 برآورد شاه از کمين گاه سر
 نبد تور را از دو رويه گذر

 عنان را بپيچيد و برگاشت روی
 برآمد ز لشکر يکی های هوی

 ان از پس ايدر منوچهر شاهدم
 رسيد اندر آن نامور کينه خواه
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 يکی نيزه انداخت بر پشت او
 نگونسار شد خنجر از مشت او
 ز زين برگرفتش بکردار باد
 بزد بر زمين داد مردی بداد

 سرش را هم آنگه ز تن دور کرد
 دد و دام را از تنش سور کرد
 بيامد به لشکرگه خويش باز

 فرازبه ديدار آن لشکر سر
 

 به شاه آفريدون يکی نامه کرد
 ز مشک و ز عنبر سر خامه کرد
 نخست از جهان آفرين کرد ياد
 خداوند خوبی و پاکی و داد
 سپاس از جهاندار فريادرس

 نگيرد به سختی جز او دست کس
 دگر آفرين بر فريدون برز
 خداوند تاج و خداوند گرز

 همش داد و هم دين و هم فرهی
 ت شاهنشهیهمش تاج و هم تخ

 همه راستی راست از بخت اوست
 همه فر و زيبايی از تخت اوست
 رسيدم به خوبی بتوران زمين
 سپه برکشيديم و جستيم کين

 سه جنگ گران کرده شد در سه روز
 چه در شب چه در هور گيتی فروز
 از ايشان شبيخون و از ماکمين
 کشيديم و جستيم هر گونه کين
 شنيدم که ساز شبيخون گرفت

  بيچارگی بند افسون گرفتز
 کمين ساختم از پس پشت اوی
 نماندم بجز باد در مشت اوی
 يکايک چو از جنگ برگاشت روی
 پی اندر گرفتم رسيدم بدوی
 بخفتانش بر نيزه بگذاشتم
 به نيرو ازان زينش برداشتم
 بينداختم چون يکی اژدها
 بها بريدم سرش از تن بی

 فرستادم اينک به نزد نيا
 ن سلم را کيميابسازم کنو

 چنان چون سر ايرج شهريار
 به تابوت زر اندر افگند خوار

 به نامه درون اين سخن کرد ياد
 هيونی برافگند برسان باد
 فرستاده آمد رخی پر ز شرم
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 دو چشم از فريدون پر از آب گرم
 که چون برد خواهد سر شاه چين

 بريده بر شاه ايران زمين
 که فرزند گر سر بپيچيد ز دين

 در را بدو مهر افزون ز کينپ
 گنه بس گران بود و پوزش نبرد
 و ديگر که کين خواه او بود گرد

 ی شوخ روی بيامد فرستاده
 سر تور بنهاد در پيش اوی
 فريدون همی بر منوچهر بر
 يکی آفرين خواست از دادگر

 
 به سلم آگهی رفت ازين رزمگاه
 وزان تيرگی کاندر آمد به ماه

  حصن بودپس پشتش اندر يکی
 برآورده سر تا به چرخ کبود

 چنان ساخت کايد بدان حصن باز
 که دارد زمانه نشيب و فراز

 هم اين يک سخن قارن انديشه کرد
 که برگاشتش سلم روی از نبرد
 کاالنی دژش باشد آرامگاه
 سزد گر برو بربگيريم راه

 که گر حصن دريا شود جای اوی
 کسی نگسالند ز بن پای اوی

 رد سر اندر سحابيکی جای دا
 به چاره برآورده از قعر آب

 نهاده ز هر چيز گنجی به جای
 فگنده برو سايه پر همای
 مرا رفت بايد بدين چاره زود
 رکاب و عنان را ببايد بسود

 آوران اگر شاه بيند ز جنگ
 به کهتر سپارد سپاهی گران
 همان با درفش همايون شاه
 هم انگشتر تور با من به راه

 ای ساختن  چارهببايد کنون
 سپه را بحصن اندر انداختن

 من و گردگر شاسپ و اين تيره شب
 برين راز بر باد مگشای لب

 چو روی هوا گشت چون آبنوس
 ی پيل کوس نهادند بر کوهه

 همه نامداران پرخاشجوی
 ز خشکی به دريا نهادند روی

 سپه را به شيروی بسپرد و گفت
 که من خويشتن را بخواهم نهفت



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
99 

  دژبان به پيغمبریشوم سوی
 نمايم بدو مهر انگشتری

 چو در دژ شوم برفرازم درفش
 درفشان کنم تيغهای بنفش
 شما روی يکسر سوی دژ نهيد
 چنانک اندر آييد دميد و دهيد
 سپه را به نزديک دريا بماند

 به شيروی شيراوژن و خود براند
 بيامد چو نزديکی دژ رسيد

 سخن گفت و دژدار مهرش بديد
  کز نزد تور آمدمچنين گفت

 بفرمود تا يک زمان دم زدم
 مرا گفت شو پيش دژبان بگوی

 که روز و شب آرام و خوردن مجوی
 کز ايدر درفش منوچهر شاه

 سوی دژ فرستد همی با سپاه
 تو با او به نيک و به بد يار باش
 نگهبان دژ باش و بيدار باش
 چو دژبان چنين گفتها را شنيد
 دهمان مهر انگشتری را بدي
 همان گه در دژ گشادند باز
 بديد آشکارا ندانست راز

 نگر تا سخنگوی دهقان چه گفت
 که راز دل آن ديد کو دل نهفت
 مرا و ترا بندگی پيشه باد

 مان نيز انديشه باد ابا پيشه
 به نيک و به بد هر چه شايد بدن
 ببايد همی داستهانها زدن
 چو دژدار و چون قارن رزمجوی

 ورده رویيکايک بروی اندر آ
 يکی بدسگال و يکی ساده دل
 سپهبد بهر چاره آماده دل

 همی جست آن روز تا شب زمان
 نه آگاه دژدار از آن بدگمان

 به بيگانه بر مهر خويشی نهاد
 بداد از گزافه سر و دژ بباد

 چو شب روز شد قارن رزمخواه
 درفشی برافراخت چون گرد ماه
 خروشيد و بنمود يک يک نشان

 گردان گردنکشانبه شيروی و 
 چو شيروی ديد آن درفش يلی
 به کين روی بنهاد با پردلی
 در حصن بگرفت و اندر نهاد

 سران را ز خون بر سر افسر نهاد
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 به يک دست قارن به يک دست شير
 به سر گرز و تيغ آتش و آب زير
 چو خورشيد بر تيغ گنبد رسيد
 نه آيين دژ بد نه دژبان پديد
  بر آبنه دژ بود گفتی نه کشتی

 يکی دود ديدی سراندر سحاب
 درخشيدن آتش و باد خاست
 خروش سواران و فرياد خاست
 چو خورشيد تابان ز باال بگشت

 چه آن دژ نمود و چه آن پهن دشت
 بکشتند ازيشان فزون از شمار
 همی دود از آتش برآمد چوقار
 همه روی دريا شده قيرگون

 همه روی صحرا شده جوی خون
 
 ه سر کينه دارتهی شد ز کين

 گريزان همی رفت سوی حصار
 پس اندر سپاه منوچهر شاه
 دمان و دنان برگرفتند راه

 چو شد سلم تا پيش دريا کنار
 نديد آنچه کشتی برآن رهگذار

 چنان شد ز بس کشته و خسته دشت
 که پوينده را راه دشوار گشت
 پر از خشم و پر کينه ساالر نو

 ی تيزرو نشست از بر چرمه
  بر گستوان و بتاختبيفگند

 به گرد سپه چرمه اندر نشاخت
 رسيد آنگهی تنگ در شاه روم
 خروشيد کای مرد بيداد شوم
 بکشتی برادر ز بهر کاله
 کله يافتی چند پويی براه

 کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت
 به بار آمد آن خسروانی درخت
 زتاج بزرگی گريزان مشو
 فريدونت گاهی بياراست نو

 روردی آمد به باردرختی که پ
 بيابی هم اکنون برش در کنار
 ای اگر بار خارست خود کشته
 ای و گر پرنيانست خود رشته
 گوی همی تاخت اسپ اندرين گفت

 يکايک به تنگی رسيد اندر اوی
 يکی تيغ زد زود بر گردنش

 بدو نيمه شد خسروانی تنش
 بفرمود تا سرش برداشتند
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 به نيزه به ابر اندر افراشتند
 دند لشکر شگفت اندر اویبمان

 ازان زور و آن بازوی جنگجوی
 همه لشکر سلم همچون رمه

 که بپراگند روزگار دمه
 برفتند يکسر گروها گروه

 پراگنده در دشت و دريا و کوه
 يکی پرخرد مرد پاکيزه مغز
 که بودش زبان پر ز گفتار نغز
 بگفتند تازی منوچهر شاه
 شوم گرم و باشد زبان سپاه

 گفتند ما کهتريمبگويد که 
 زمين جز به فرمان او نسپريم
 گروهی خداوند بر چارپای

 گروهی خداوند کشت و سرای
 سپاهی بدين رزمگاه آمديم
 نه بر آرزو کينه خواه آمديم
 ايم کنون سر به سر شاه را بنده
 ايم دل و جان به مهر وی آگنده

 گرش رای جنگ است و خون ريختن
 نداريم نيروی آويختن

 ره پيش شاه آوريمسران يکس
 بر او سر بيگناه آوريم

 براند هر آن کام کو را هواست
 برين بيگنه جان ما پادشاست

 بگفت اين سخن مرد بسيار هوش
 سپهدار خيره بدو دادگوش

 چنين داد پاسخ که من کام خويش
 به خاک افگنم برکشم نام خويش
 هر آن چيز کان نز ره ايزديست
 از آهرمنی گر ز دست بديست

 سر ز ديدار من دور بادسرا
 بدی را تن ديو رنجور باد

 دار منيد شما گر همه کينه
 وگر دوستداريد و يار منيد
 چو پيروزگر دادمان دستگاه

 گناه گنه کار پيدا شد از بی
 کنون روز دادست بيداد شد
 سران را سر از کشتن آزاد شد
 همه مهر جوييد و افسون کنيد
 ز تن آلت جنگ بيرون کنيد

 بر آمد ز پرده سرایخروشی 
 که ای پهلوانان فرخنده رای
 ازين پس به خيره مريزيد خون
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 که بخت جفاپيشگان شد نگون
 همه آلت لشکر و ساز جنگ
 ببردند نزديک پور پشنگ
 سپهبد منوچهر بنواختشان
 براندازه بر پايگه ساختشان
 سوی دژ فرستاد شيروی را
 جهانديده مرد جهانجوی را

 برگرایبفرمود کان خواسته 
 نگه کن همه هر چه يابی به جای
 به پيالن گردونکش آن خواسته

 آور آراسته به درگاه شاه
 بفرمود تا کوس رويين و نای
 زدند و فرو هشت پرده سرای
 سپه را ز دريا به هامون کشيد
 ز هامون سوی آفريدون کشيد
 چو آمد به نزديک تميشه باز

 نيا را بديدار او بد نياز
 ی کر نای هبرآمد ز در نال

 سراسر بجنبيد لشکر ز جای
 همه پشت پيالن ز پيروزه تخت
 بياراست ساالر پيروز بخت

 چه با مهد زرين به ديبای چين
 بگوهر بياراسته همچنين

 چه با گونه گونه درفشان درفش
 جهانی شده سرخ و زرد و بنفش
 ز دريای گيالن چو ابر سياه
 دمادم بساری رسيد آن سپاه

 شاه آن سپاهچو آمد بنزديک 
 فريدون پذيره بيامد براه

 همه گيل مردان چو شير يله
 ابا طوق زرين و مشکين کله
 پس پشت شاه اندر ايرانيان
 دليران و هر يک چو شير ژيان
 به پيش سپاه اندرون پيل و شير

 پس ژنده پيالن يالن دلير
 درفش درفشان چو آمد پديد
 سپاه منوچهر صف بر کشيد

 االر نوپياده شد از باره س
 درخت نوآيين پر از بار نو

 زمين را ببوسيد و کرد آفرين
 بران تاج و تخت و کاله و نگين
 فريدونش فرمود تا برنشست

 ببوسيد و بسترد رويش به دست
 پس آنگه سوی آسمان کرد روی
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 گوی که ای دادگر داور راست
 تو گفتی که من دادگر داورم
 به سختی ستم ديده را ياورم

  و هم داوریهمم داد دادی
 همم تاج دادی هم انگشتری
 بفرمود پس تا منوچهر شاه
 نشست از بر تخت زر با کاله
 سپهدار شيروی با خواسته
 به درگاه شاه آمد آراسته
 بفرمود پس تا منوچهر شاه
 ببخشيد يکسر همه با سپاه

 چو اين کرده شد روز برگشت بخت
 بپژمرد برگ کيانی درخت
 اهکرانه گزيد از بر تاج و گ

 نهاده بر خود سر هر سه شاه
 پر از خون دل و پر ز گريه دو روی
 چنين تا زمانه سرآمد بروی
 فريدون شد و نام ازو ماند باز

 برآمد برين روزگار دراز
 همان نيکنامی به و راستی

 که کرد ای پسر سود برکاستی
 منوچهر بنهاد تاج کيان
 بزنار خونين ببستش ميان
 ردبرآيين شاهان يکی دخمه ک
 چه از زر سرخ و چه از الژورد
 نهادند زير اندرش تخت عاج
 بياويختند از بر عاج تاج

 بپدرود کردنش رفتند پيش
 چنان چون بود رسم آيين و کيش
 در دخمه بستند بر شهريار

 شد آن ارجمند از جهان زار و خوار
 جهانا سراسر فسوسی و باد
 بتو نيست مرد خردمند شاد

 
 درد بودمنوچهر يک هفته با 

 دو چشمش پر آب و رخش زرد بود
 بهشتم بيامد منوچهر شاه
 بسر بر نهاد آن کيانی کاله
 همه پهلوانان روی زمين
 برو يکسره خواندند آفرين

 چو ديهيم شاهی بسر بر نهاد
 جهان را سراسر همه مژده داد
 به داد و به آيين و مردانگی
 به نيکی و پاکی و فرزانگی
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  سپهرمنم گفت بر تخت گردان
 همم خشم و جنگست و هم داد و مهر

 زمين بنده و چرخ يار منست
 سر تاجداران شکار منست

 ی ايزديست همم دين و هم فره
 همم بخت نيکی و هم بخرديست

 ی کين منم شب تار جوينده
 همان آتش تيز برزين منم

 خداوند شمشير و زرينه کفش
 ی کاويانی درفش فرازنده
 غی ميغ و برنده تي فروزنده

 بجنگ اندرون جان ندارم دريغ
 گه بزم دريا دو دست منست
 دم آتش از بر نشست منست
 بدان را ز بد دست کوته کنم
 زمين را بکين رنگ ديبه کنم
 گراينده گرز و نماينده تاج

 ی ملک بر تخت عاج فروزنده
 ام ابا اين هنرها يکی بنده
 ام جهان آفرين را پرستنده

 همه دست بر روی گريان زنيم
 همه داستانها ز يزدان زنيم
 کزو تاج و تختست ازويم سپاه
 ازويم سپاس و بدويم پناه
 براه فريدون فرخ رويم

 نيامان کهن بود گر ما نويم
 هر آنکس که در هفت کشور زمين

 بگردد ز راه و بتابد ز دين
 ی رنج درويش را نماينده

 زبون داشتن مردم خويش را
 برافراختن سر به بيشی و گنج

 نجور مردم نماينده رنجبه ر
 همه نزد من سر به سر کافرند
 وز آهرمن بدکنش بدترند

 هر آن کس که او جز برين دين بود
 ز يزدان و از منش نفرين بود

 وزان پس به شمشير يازيم دست
 کنم سر به سر کشور و مرز پست

 همه پهلوانان روی زمين
 منوچهر را خواندند آفرين
 که فرخ نيای تو ای نيکخواه
 ترا داد شاهی و تخت و کاله
 ترا باد جاويد تخت ردان

 ی موبدان همان تاج و هم فره
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 دل ما يکايک به فرمان تست
 همان جان ما زير پيمان تست
 جهان پهلوان سام بر پای خاست
 چنين گفت کای خسرو داد راست
 ز شاهان مرا ديده بر ديدنست
 ز تو داد و ز ما پسنديدنست

 تويیپدر بر پدر شاه ايران 
 گزين سواران و شيران تويی

 دار باد ترا پاک يزدان نگه
 دلت شادمان بخت بيدار باد
 تو از باستان يادگار منی
 به تخت کی بر بهار منی
 ای به رزم اندرون شير پاينده
 ای به بزم اندرون شيد تابنده

 زمين و زمان خاک پای تو باد
 همان تخت پيروزه جای تو باد

 دی زمينتو شستی به شمشير هن
 به آرام بنشين و رامش گزين
 ازين پس همه نوبت ماست رزم
 ترا جای تخت است و شادی و بزم

 شوم گرد گيتی برآيم يکی
 ز دشمن ببند آورم اندکی
 مرا پهلوانی نيای تو داد

 دلم را خرد مهر و رای تو داد
 برو آفرين کرد بس شهريار
 بسی دادش از گوهر شاهوار

  سامچو از پيش تختش گرازيد
 پسش پهلوانان نهادند گام
 خراميد و شد سوی آرامگاه
 همی کرد گيتی به آيين و راه

 
 کنون پرشگفتی يکی داستان

 ی باستان بپيوندم از گفته
 نگه کن که مر سام را روزگار

 چه بازی نمود ای پسر گوش دار
 نبود ايچ فرزند مرسام را

 ی کام را دلش بود جوينده
 اوینگاری بد اندر شبستان 

 ز گلبرگ رخ داشت و ز مشک موی
 از آن ماهش اميد فرزند بود
 که خورشيد چهر و برومند بود
 ز سام نريمان همو بارداشت
 ز بارگران تنش آزار داشت
 ز مادر جدا شد بران چند روز
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 نگاری چو خورشيد گيتی فروز
 به چهره چنان بود تابنده شيد
 وليکن همه موی بودش سپيد

 ان گونه زادپسر چون ز مادر بر
 نکردند يک هفته بر سام ياد
 شبستان آن نامور پهلوان

 همه پيش آن خرد کودک نوان
 کسی سام يل را نيارست گفت
 که فرزند پير آمد از خوب جفت
 يکی دايه بودش به کردار شير

 بر پهلوان اندر آمد دلير
 که بر سام يل روز فرخنده باد
 دل بدسگاالن او کنده باد

 ر ای نامجویی تو د پس پرده
 يکی پور پاک آمد از ماه روی

 ی سيم و رخ چون بهشت تنش نقره
 برو بر نبينی يک اندام زشت

 از آهو همان کش سپيدست موی
 چنين بود بخش تو ای نامجوی
 فرود آمد از تخت سام سوار
 به پرده درآمد سوی نوبهار
 چو فرزند را ديد مويش سپيد
 ببود از جهان سر به سر نااميد

 سمان سربرآورد راستسوی آ
 ز دادآور آنگاه فرياد خواست
 که ای برتر از کژی و کاستی
 بهی زان فزايد که تو خواستی
 ام اگر من گناهی گران کرده
 ام وگر کيش آهرمن آورده

 به پوزش مگر کردگار جهان
 به من بر ببخشايد اندر نهان
 بپيچد همی تيره جانم ز شرم
 بجوشد همی در دلم خون گرم

 د و پرسند گردنکشانچو آين
 ی بدنشان چه گويم ازين بچه
 ی ديو چيست چه گويم که اين بچه

 پلنگ و دورنگست و گرنه پريست
 ازين ننگ بگذارم ايران زمين
 نخواهم برين بوم و بر آفرين
 بفرمود پس تاش برداشتند
 از آن بوم و بر دور بگذاشتند
 بجايی که سيمرغ را خانه بود

 انه بودبدان خانه اين خرد بيگ
 نهادند بر کوه و گشتند باز
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 برآمد برين روزگاری دراز
 ی بيگناه چنان پهلوان زاده

 ندانست رنگ سپيد از سياه
 پدر مهر و پيوند بفگند خوار
 جفا کرد بر کودک شيرخوار
 يکی داستان زد برين نره شير
 کجا بچه را کرده بد شير سير
 که گر من ترا خون دل دادمی

 نهادمیسپاس ايچ بر سرت ن
 که تو خود مرا ديده و هم دلی
 دلم بگسلد گر زمن بگسلی
 چو سيمرغ را بچه شد گرسنه
 به پرواز بر شد دمان از بنه
 يکی شيرخواره خروشنده ديد
 زمين را چو دريای جوشنده ديد
 ز خاراش گهواره و دايه خاک

 تن از جامه دور و لب از شير پاک
 به گرد اندرش تيره خاک نژند

  خورشيد گشته بلندبه سر برش
 پلنگش بدی کاشکی مام و باب

 ای يافتی ز آفتاب مگر سايه
 فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ
 بزد برگرفتش از آن گرم سنگ
 ببردش دمان تا به البرز کوه
 که بودش بدانجا کنام و گروه
 سوی بچگان برد تا بشکرند

 ی زار او ننگرند بدان ناله
 دهش ببخشود يزدان نيکی

 دنی داشت اندر بوشکجا بو
 نگه کرد سيمرغ با بچگان

 بران خرد خون از دو ديده چکان
 شگفتی برو بر فگندند مهر
 بماندند خيره بدان خوب چهر
 شکاری که نازکتر آن برگزيد

 شير مهمان همی خون مزيد که بی
 بدين گونه تا روزگاری دراز
 برآورد داننده بگشاد راز

 چو آن کودک خرد پر مايه گشت
  کوه بر روزگاری گذشتبرآن

 يکی مرد شد چون يکی زاد سرو
 برش کوه سيمين ميانش چو غرو
 نشانش پراگنده شد در جهان
 بد و نيک هرگز نماند نهان
 به سام نريمان رسيد آگهی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
108 

 از آن نيک پی پور با فرهی
 شبی از شبان داغ دل خفته بود

 ز کار زمانه برآشفته بود
 چنان ديد در خواب کز هندوان

  مرد بر تازی اسپ دوانيکی
 ورا مژده دادی به فرزند او
 بران برز شاخ برومند او

 چو بيدار شد موبدان را بخواند
 ازين در سخن چندگونه براند
 چه گوييد گفت اندرين داستان
 خردتان برين هست همداستان
 هر آنکس که بودند پير و جوان
 زبان برگشادند بر پهلوان
 لنگکه بر سنگ و بر خاک شير و پ

 چه ماهی به دريا درون با نهنگ
 اند همه بچه را پروراننده

 اند ستايش به يزدان رساننده
 تو پيمان نيکی دهش بشکنی

 گنه بچه را بفگنی چنان بی
 بيزدان کنون سوی پوزش گرای
 که اويست بر نيکويی رهنمای

 چو شب تيره شد رای خواب آمدش
 ی دل شتاب آمدش از انديشه

 کز کوه هندچنان ديد در خواب 
 درفشی برافراشتندی بلند
 جوانی پديد آمدی خوب روی
 سپاهی گران از پس پشت اوی
 بدست چپش بر يکی موبدی
 سوی راستش نامور بخردی

 يکی پيش سام آمدی زان دو مرد
 زبان بر گشادی بگفتار سرد
 که ای مرد بيباک ناپاک رای

 دل و ديده شسته ز شرم خدای
 ترا دايه گر مرغ شايد همی

 پس اين پهلوانی چه بايد همی
 گر آهوست بر مرد موی سپيد

 ترا ريش و سرگشت چون خنگ بيد
 پس از آفريننده بيزار شو

 که در تنت هر روز رنگيست نو
 پسر گر به نزديک تو بود خوار

 ی کردگار کنون هست پرورده
 کزو مهربانتر ورا دايه نيست

 ترا خود به مهر اندرون مايه نيست
 ون بر خروشيد سامبه خواب اندر
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 چو شير ژيان کاندر آيد به دام
 چو بيدار شد بخردانرا بخواند
 سران سپه را همه برنشاند
 بيامد دمان سوی آن کوهسار
 که افگندگان را کند خواستار
 سراندر ثريا يکی کوه ديد

 که گفتی ستاره بخواهد کشيد
 نشيمی ازو برکشيده بلند
 که نايد ز کيوان برو بر گزند

 رده از شيز و صندل عمودفرو ب
 يک اندر دگر ساخته چوب عود
 بدان سنگ خارا نگه کرد سام
 بدان هيبت مرغ و هول کنام
 يکی کاخ بد تارک اندر سماک

 نه از دست رنج و نه از آب و خاک
 ره بر شدن جست و کی بود راه
 دد و دام را بر چنان جايگاه
 ابر آفريننده کرد آفرين
 نبماليد رخسارگان بر زمي

 همی گفت کای برتر از جايگاه
 ز روشن روان و ز خورشيد و ماه
 گرين کودک از پاک پشت منست
 نه از تخم بد گوهر آهرمنست
 از اين بر شدن بنده را دست گير

 مرين پر گنه را تو اندرپذير
 چنين گفت سيمرغ با پور سام
 که ای ديده رنج نشيم و کنام
 پدر سام يل پهلوان جهان

 ميان مهانسرافرازتر کس 
 بدين کوه فرزند جوی آمدست
 ترا نزد او آب روی آمدست
 روا باشد اکنون که بردارمت

 آزار نزديک او آرمت بی
 به سيمرغ بنگر که دستان چه گفت
 که سير آمدستی همانا ز جفت
 نشيم تو رخشنده گاه منست
 دو پر تو فر کاله منست

 چنين داد پاسخ که گر تاج و گاه
  کالهببينی و رسم کيانی

 مگر کاين نشيمت نيايد به کار
 يکی آزمايش کن از روزگار
 ابا خويشتن بر يکی پر من

 ی فر من خجسته بود سايه
 گرت هيچ سختی بروی آورند
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 وگوی آورند ور از نيک و بد گفت
 برآتش برافگن يکی پر من
 ببينی هم اندر زمان فر من

 ام که در زير پرت بپرورده
 ام ابا بچگانت برآورده

 ان گه بيايم چو ابر سياههم
 آزارت آرم بدين جايگاه بی

 فرامش مکن مهر دايه ز دل
 که در دل مرا مهر تو دلگسل
 دلش کرد پدرام و برداشتش
 گرازان به ابر اندر افراشتش
 ز پروازش آورد نزد پدر

 رسيده به زير برش موی سر
 تنش پيلوار و به رخ چون بهار
 پدر چون بديدش بناليد زار

  سر پيش سيمرغ زودفرو برد
 نيايش همی بفرين برفزود
 سراپای کودک همی بنگريد
 همی تاج و تخت کی را سزيد
 برو و بازوی شير و خورشيد روی
 دل پهلوان دست شمشير جوی
 سپيدش مژه ديدگان قيرگون
 چو بسد لب و رخ به مانند خون
 دل سام شد چون بهشت برين
 بران پاک فرزند کرد آفرين

 گفت دل نرم کنبه من ای پسر 
 گذشته مکن ياد و دل گرم کن
 منم کمترين بنده يزدان پرست
 ازان پس که آوردمت باز دست

 ام از خدای بزرگ پذيرفته
 که دل بر تو هرگز ندارم سترگ
 بجويم هوای تو ازنيک و بد

 ازين پس چه خواهی تو چونان سزد
 تنش را يکی پهلوانی قبای
 بپوشيد و از کوه بگزارد پای

 آمد از کوه و باالی خواستفرود 
 ی خسرو آرای خواست همان جامه

 سپه يکسره پيش سام آمدند
 گشاده دل و شادکام آمدند

 زنان پيش بردند پيل تبيره
 برآمد يکی گرد مانند نيل
 خروشيدن کوس با کرنای

 همان زنگ زرين و هندی درای
 سواران همه نعره برداشتند
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 بدان خرمی راه بگذاشتند
  شب علم برگشادچو اندر هوا

 شد آن روی روميش زنگی نژاد
 بران دشت هامون فرود آمدند
 بخفتند و يکبار دم بر زدند

 چو بر چرخ گردان درفشنده شيد
 يکی خيمه زد از حرير سپيد

 به شادی به شهر اندرون آمدند
 ابا پهلوانی فزون آمدند

 
 يکايک به شاه آمد اين آگهی
 که سام آمد از کوه با فرهی

  آگهی شد منوچهر شادبدان
 بسی از جهان آفرين کرد ياد

 بفرمود تا نوذر نامدار
 شود تازيان پيش سام سوار
 کند آفرين کيانی براوی

 بدان شادمانی که بگشاد روی
 بفرمايدش تا سوی شهريار
 شود تا سخنها کند خواستار
 ببيند يکی روی دستان سام
 به ديدار ايشان شود شادکام

 ان شودوزين جا سوی زابلست
 برآيين خسروپرستان شود
 چو نوذر بر سام نيرم رسيد
 يکی نو جهان پهلوان را بديد
 فرود آمد از باره سام سوار
 گرفتند مر يکديگر را کنار

 ز شاه و ز گردان بپرسيد سام
 ازيشان بدو داد نوذر پيام
 چو بشنيد پيغام شاه بزرگ
 زمين را ببوسيد سام سترگ
 دوان سوی درگاه بنهاد روی
 چنان کش بفرمود ديهيم جوی
 چو آمد به نزديکی شهريار
 سپهبد پذيره شدش از کنار
 درفش منوچهر چون ديد سام
 پياده شد از باره بگذارد گام
 منوچهر فرمود تا برنشست

 دل گرد خسروپرست مر آن پاک
 سوی تخت و ايوان نهادند روی
 چه ديهيم دار و چه ديهيم جوی
 منوچهر برگاه بنشست شاد

 ه بزرگی به سر برنهادکال
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 به يک دست قارن به يک دست سام
 دل و شادکام نشستند روشن

 پس آراسته زال را پيش شاه
 برزين عمود و برزين کاله
 گرازان بياورد ساالر بار

 شگفتی بماند اندرو شهريار
 بران بر ز باالی آن خوب چهر

 تو گفتی که آرام جانست و مهر
 چنين گفت مر سام را شهريار

 از من تو اين را به زنهاردارکه 
 بخيره ميازارش از هيچ روی

 به کس شادمانه مشو جز بدوی
 که فر کيان دارد و چنگ شير
 دل هوشمندان و آهنگ شير
 پس از کار سيمرغ و کوه بلند
 وزان تا چرا خوار شد ارجمند
 يکايک همه سام با او بگفت
 هم از آشکارا هم اندر نهفت
 وز افگندن زال بگشاد راز

 که چون گشت با او سپهر از فراز
 سرانجام گيتی ز سيمرغ و زال
 پر از داستان شد به بسيار سال
 برفتم به فرمان گيهان خدای
 به البرز کوه اندر آن زشت جای
 يکی کوه ديدم سراندر سحاب

 ست گفتی ز خارا بر آب سپهری
 برو بر نشيمی چو کاخ بلند
 ز هر سوی برو بسته راه گزند

 ی مرغ و زال  بچهبدو اندرون
 تو گفتی که هستند هر دو همال
 همی بوی مهر آمد از باد اوی
 به دل راحت آمد هم از ياد اوی
 ابا داور راست گفتم به راز

 نياز ی بی که ای آفريننده
 رسيده بهر جای برهان تو
 نگردد فلک جز به فرمان تو

 ام با تنی پرگناه يکی بنده
 به پيش خداوند خورشيد و ماه

 دم به بخشايش تست بسامي
 به چيزی دگر نيستم دسترس

 ی مرغ پرورده را تو اين بنده
 به خواری و زاری برآورده را
 همی پر پوشد بجای حرير

 مزد گوشت هنگام پستان شير
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 به بد مهری من روانم مسوز
 به من باز بخش و دلم برفروز

 به فرمان يزدان چو اين گفته شد
 گه پذيرفته شد نيايش همان

  پر سيمرغ و بر شد به ابربزد
 همی حلقه زد بر سر مرد گبر
 ز کوه اندر آمد چو ابر بهار
 گرفته تن زال را بر کنار
 ای به پيش من آورد چون دايه
 ای که در مهر باشد ورا مايه

 من آوردمش نزد شاه جهان
 همه آشکاراش کردم نهان
 بفرمود پس شاه با موبدان

 شناسان و هم بخردان ستاره
 ند تا اختر زال چيستکه جوي

 بران اختر از بخت ساالر کيست
 چو گيرد بلندی چه خواهد بدن
 همی داستان از چه خواهد زدن

 شناسان هم اندر زمان ستاره
 از اختر گرفتند پيدا نشان
 بگفتند باشاه ديهيم دار

 که شادان بزی تا بود روزگار
 که او پهلوانی بود نامدار

 سرافراز و هشيار و گرد و سوار
 چو بنشنيد شاه اين سخن شاد شد

 دل پهلوان از غم آزاد شد
 يکی خلعتی ساخت شاه زمين
 که کردند هر کس بدو آفرين
 از اسپان تازی به زرين ستام
 ز شمشير هندی به زرين نيام
 ز دينار و خز و ز ياقوت و زر
 ز گستردنيهای بسيار مر
 غالمان رومی به ديبای روم
 همه گوهرش پيکر و زرش بوم
 زبرجد طبقها و پيروزه جام

 چه از زر سرخ و چه از سيم خام
 پر از مشک و کافور و پر زعفران
 همه پيش بردند فرمان بران

 همان جوشن و ترگ و برگستوان
 همان نيزه و تير و گرز گران
 همان تخت پيروزه و تاج زر
 همام مهر ياقوت و زرين کمر

 وزان پس منوچهر عهدی نوشت
 بهشتسراسر ستايش بسان 
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 همه کابل و زابل و مای و هند
 ز دريای چين تا به دريای سند
 ز زابلستان تا بدان روی بست
 به نوی نوشتند عهدی درست
 چو اين عهد و خلعت بياراستند
 پس اسپ جهان پهلوان خواستند

 چو اين کرده شد سام بر پای خاست
 که ای مهربان مهتر داد و راست
 ز ماهی بر انديشه تا چرخ ماه

 و تو شاه ننهاد بر سر کالهچ
 به مهر و به داد و به خوی و خرد
 زمانه همی از تو رامش برد

 همه گنج گيتی به چشم تو خوار
 مبادا ز تو نام تو يادگار

 فرود آمد و تخت را داد بوس
 ی پيل کوس ببستند بر کوهه

 سوی زابلستان نهادند روی
 نظاره برو بر همه شهر و کوی

 مروزچو آمد به نزديکی ني
 خبر شد ز ساالر گيتی فروز

 بياراسته سيستان چون بهشت
 گلش مشک سارابد و زر خشت
 بسی مشک و دينار برريختند
 بسی زعفران و درم بيختند
 يکی شادمانی بد اندر جهان
 سراسر ميان کهان و مهان
 هر آنجا که بد مهتری نامجوی
 ز گيتی سوی سام بنهاد روی
 که فرخنده بادا پی اين جوان

 رين پاک دل نامور پهلوانب
 چو بر پهلوان آفرين خواندند
 ابر زال زر گوهر افشاندند

 نشست آنگهی سام با زيب و جام
 همی داد چيز و همی راند کام
 کسی کو به خلعت سزاوار بود
 خردمند بود و جهاندار بود

 شان خلعت آراستند براندازه
 ی برتری خواستند همه پايه

 واندجهانديدگان را ز کشور بخ
 سخنهای بايسته چندی براند
 چنين گفت با نامور بخردان
 که ای پاک و بيدار دل موبدان
 چنين است فرمان هشيار شاه
 که لشکر همی راند بايد به راه
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 سوی گرگساران و مازندران
 همی راند خواهم سپاهی گران
 بماند به نزد شما اين پسر

 ست و جفت جگر که همتای جان
 ند همیدل و جانم ايدر بما

 مژه خون دل برفشاند همی
 بگاه جوانی و کند آوری
 يکی بيهده ساختم داوری
 پسر داد يزدان بيانداختم

 دانشی ارج نشناختم ز بی
 گرانمايه سيمرغ برداشتش
 همان آفريننده بگماشتش
 بپرورد او را چو سرو بلند
 مرا خوار بد مرغ را ارجمند
 چو هنگام بخشايش آمد فراز

 بمن داد بازجهاندار يزدان 
 بدانيد کاين زينهار منست
 به نزد شما يادگار منست
 گراميش داريد و پندش دهيد
 همه راه و رای بلندش دهيد
 سوی زال کرد آنگهی سام روی
 که داد و دهش گير و آرام جوی
 چنان دان که زابلستان خان تست
 جهان سر به سر زير فرمان تست

 ترا خان و مان بايد آبادتر
 ان تو شادتردل دوستدار

 کليد در گنجها پيش تست
 دلم شاد و غمگين به کم بيش تست
 به سام آنگهی گفت زال جوان

 که چون زيست خواهم من ايدر نوان
 جدا پيشتر زين کجا داشتی
 مدارم که آمد گه آشتی

 کسی کو ز مادر گنه کار زاد
 من آنم سزد گر بنالم ز داد
 گهی زير چنگال مرغ اندرون

 و چريدن ز خونچميدن به خاک 
 کنون دور ماندم ز پروردگار
 چنين پروراند مرا روزگار

 ی من بجز خار نيست ز گل بهره
 بدين با جهاندار پيگار نيست
 بدو گفت پرداختن دل سزاست
 بپرداز و بر گوی هرچت هواست
 ستاره شمر مرد اخترگرای
 چنين زد ترا ز اختر نيک رای
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 که ايدر ترا باشد آرامگاه
 اه و هم ايدر کالههم ايدر سپ

 گذر نيست بر حکم گردان سپهر
 هم ايدر بگسترد بايدت مهر
 کنون گرد خويش اندرآور گروه
 سواران و مردان دانش پژوه
 بياموز و بشنو ز هر دانشی
 که يابی ز هر دانشی رامشی
 ز خورد و ز بخشش مياسای هيچ
 همه دانش و داد دادن بسيچ

 بگفت اين و برخاست آوای کوس
 يرگون شد زمين آبنوسهوا ق

 خروشيدن زنگ و هندی درای
 برآمد ز دهليز پرده سرای

 سپهبد سوی جنگ بنهاد روی
 يکی لشکری ساخته جنگجوی
 بشد زال با او دو منزل براه
 بدان تا پدر چون گذارد سپاه
 پدر زال را تنگ در برگرفت

 شگفتی خروشيدن اندر گرفت
 بفرمود تا بازگردد ز راه

  تخت و کالهشود شادمان سوی
 بيامد پر انديشه دستان سام
 که تا چون زيد تا بود نيک نام
 نشست از بر نامور تخت عاج
 به سر بر نهاد آن فروزنده تاج

 ی گاو سر ابا ياره و گرزه
 ابا طوق زرين و زرين کمر

 ز هر کشوری موبدانرا بخواند
 پژوهيد هر کار و هر چيز راند
 ستاره شناسان و دين آوران

 آوران  جنگی و کينسواران
 شب و روز بودند با او به هم
 زدندی همی رای بر بيش و کم
 چنان گشت زال از بس آموختن

 ست از افروختن تو گفتی ستاره
 به رای و به دانش به جايی رسيد
 که چون خويشتن در جهان کس نديد
 بدين سان همی گشت گردان سپهر
 ابر سام و بر زال گسترده مهر

 
 وزی چنان کرد رایچنان بد که ر

 که در پادشاهی بجنبد ز جای
 گردان خويش برون رفت با ويژه
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 که با او يکی بودشان رای و کيش
 سوی کشور هندوان کرد رای
 سوی کابل و دنبر و مرغ و مای
 به هر جايگاهی بياراستی

 می و رود و رامشگران خواستی
 گشاده در گنج و افگنده رنج
 برآيين و رسم سرای سپنج

 بل به کابل رسيد آن زمانز زا
 گرازان و خندان و دل شادمان
 يکی پادشا بود مهراب نام

 زبر دست با گنج و گسترده کام
 به باال به کردار آزاده سرو

 به رخ چون بهار و به رفتن تذرو
 دل بخردان داشت و مغز ردان
 دو کتف يالن و هش موبدان
 ز ضحاک تازی گهر داشتی
 یبه کابل همه بوم و برداشت

 همی داد هر سال مر سام ساو
 که با او به رزمش نبود ايچ تاو
 چو آگه شد از کار دستان سام

 ز کابل بيامد بهنگام بام
 ابا گنج و اسپان آراسته

 ای خواسته غالمان و هر گونه
 ز دينار و ياقوت و مشک و عبير
 ز ديبای زربفت و چينی حرير
 يکی تاج با گوهر شاهوار

 نگاريکی طوق زرين زبرجد 
 چو آمد به دستان سام آگهی
 که مهراب آمد بدين فرهی
 پذيره شدش زال و بنواختش
 به آيين يکی پايگه ساختش
 سوی تخت پيروزه باز آمدند
 گشاده دل و بزم ساز آمدند
 يکی پهلوانی نهادند خوان
 نشستند بر خوان با فرخان

 آورد و جام ی می می گسارنده
 نگه کرد مهراب را پورسام

 د هماناش ديدار اوخوش آم
 دلش تيز تر گشت در کار او

 چو مهراب برخاست از خوان زال
 نگه کرد زال اندر آن برز و يال
 چنين گفت با مهتران زال زر

 تر زين که بندد کمر که زيبنده
 يکی نامدار از ميان مهان
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 چنين گفت کای پهلوان جهان
 ی او يکی دخترست پس پرده

 ترست که رويش ز خورشيد روشن
 ز سر تا به پايش به کردار عاج

 به رخ چون بهشت و به باال چو ساج
 بران سفت سيمنش مشکين کمند

 بند ی پای سرش گشته چون حلقه
 رخانش چو گلنار و لب ناردان
 ز سيمين برش رسته دو ناروان
 دو چشمش بسان دو نرگس بباغ

 مژه تيرگی برده از پر زاغ
 دو ابرو بسان کمان طراز

 ه ازمشک نازبرو توز پوشيد
 بهشتيست سرتاسر آراسته
 پر آرايش و رامش و خواسته
 برآورد مر زال را دل به جوش
 چنان شد کزو رفت آرام وهوش
 شب آمد پر انديشه بنشست زال

 خورد و هال به ناديده برگشت بی
 چو زد بر سر کوه بر تيغ شيد
 چو ياقوت شد روی گيتی سپيد
 در بار بگشاد دستان سام

 ن به زرين نيامبرفتند گردا
 در پهلوان را بياراستند

 چو باالی پرمايگان خواستند
 برون رفت مهراب کابل خدای

 ی زال زابل خدای سوی خيمه
 چو آمد به نزديکی بارگاه

 خروش آمد از در که بگشای راه
 بر پهلوان اندرون رفت گو
 بسان درختی پر از بار نو

 دل زال شد شاد و بنواختش
 راختشازان انجمن سر براف

 بپرسيد کز من چه خواهی بخواه
 ز تخت و ز مهر و ز تيغ و کاله
 بدو گفت مهراب کای پادشا
 سرافراز و پيروز و فرمان روا
 مرا آرزو در زمانه يکيست

 که آن آرزو بر تو دشوار نيست
 که آيی به شادی سوی خان من
 چو خورشيد روشن کنی جان من
 چنين داد پاسخ که اين رای نيست

 تو اندر مرا جای نيستبه خان 
 نباشد بدين سام همداستان
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 همان شاه چون بشنود داستان
 گساريم و مستان شويم که ما می

 ی بت پرستان شويم سوی خانه
 جزان هر چه گويی تو پاسخ دهم

 به ديدار تو رای فرخ نهم
 چو بشنيد مهراب کرد آفرين
 به دل زال را خواند ناپاک دين
 یخرامان برفت از بر تخت او

 همی آفرين خواند بر بخت اوی
 چو دستان سام از پسش بنگريد
 ستودش فراوان چنان چون سزيد
 ازان کو نه هم دين و هم راه بود
 زبان از ستودنش کوتاه بود

 برو هيچکس چشم نگماشتند
 مر او را ز ديوانگان داشتند
 چو روشن دل پهلوان را بدوی

 وگوی چنان گرم ديدند با گفت
 د يک يک مهانمر او را ستودن

 همان کز پس پرده بودش نهان
 ز باال و ديدار و آهستگی

 ز بايستگی هم ز شايستگی
 دل زال يکباره ديوانه گشت

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت
 سپهدار تازی سر راستان
 بگويد برين بر يکی داستان

 ام چرمه جفت منست که تا زنده
 خم چرخ گردان نهفت منست

 ومعروسم نبايد که رعنا ش
 به نزد خردمند رسوا شوم

 از انديشگان زال شد خسته دل
 بران کار بنهاد پيوسته دل
 وگوی همی بود پيچان دل از گفت
 مگر تيره گردد ازين آبروی

 همی گشت يکچند بر سر سپهر
 دل زال آگنده يکسر بمهر

 
 چنان بد که مهراب روزی پگاه
 برفت و بيامد ازان بارگاه
 يشگذر کرد سوی شبستان خو

 همی گشت بر گرد بستان خويش
 دو خورشيد بود اندر ايوان او

 ی ماه روی چو سيندخت و رودابه
 بياراسته همچو باغ بهار

 سراپای پر بوی و رنگ و نگار
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 شگفتی برودابه اندر بماند
 همی نام يزدان بروبر بخواند
 يکی سرو ديد از برش گرد ماه
 نهاده ز عنبر به سر بر کاله

  بياراستهبه ديبا و گوهر
 بسان بهشتی پر از خواسته
 بپرسيد سيندخت مهراب را
 ز خوشاب بگشاد عناب را

 که چون رفتی امروز و چون آمدی
 که کوتاه باد از تو دست بدی

 چه مردست اين پير سر پور سام
 همی تخت ياد آيدش گر کنام
 خوی مردمی هيچ دارد همی
 پی نامداران سپارد همی
 یچنين داد مهراب پاسخ بدو

 که ای سرو سيمين بر ماه روی
 به گيتی در از پهلوانان گرد
 پی زال زر کس نيارد سپرد

 چو دست و عنانش بر ايوان نگار
 نبينی نه بر زين چنو يک سوار
 دل شير نر دارد و زور پيل

 دو دستش به کردار دريای نيل
 چو برگاه باشد درافشان بود

 چو در جنگ باشد سرافشان بود
 ی ارغوان رخش پژمراننده

 جوان سال و بيدار و بختش جوان
 به کين اندرون چون نهنگ بالست
 به زين اندرون تيز چنگ اژدهاست

 ی خاک در کين بخون نشاننده
 ی خنجر آبگون فشاننده

 از آهو همان کش سپيدست موی
 بگويد سخن مردم عيب جوی
 سپيدی مويش بزيبد همی
 تو گويی که دلها فريبد همی

 گوی آن گفتچو بشنيد رودابه 
 برافروخت و گلنارگون کرد روی
 دلش گشت پرآتش از مهر زال
 ازو دور شد خورد و آرام و هال
 چو بگرفت جای خرد آرزوی

 دگر شد به رای و به آيين و خوی
 

 ورا پنج ترک پرستنده بود
 پرستنده و مهربان بنده بود
 بدان بندگان خردمند گفت
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 که بگشاد خواهم نهان از نهفت
  به يک رازدار منيدشما يک

 پرستنده و غمگسار منيد
 بدانيد هر پنج و آگه بويد

 همه ساله با بخت همره بويد
 که من عاشقم همچو بحر دمان
 ازو بر شده موج تا آسمان

 پر از پور سامست روشن دلم
 به خواب اندر انديشه زو نگسلم
 هميشه دلم در غم مهر اوست

 ی چهر اوست شب و روزم انديشه
 ن سخن را چه درمان کنيدکنون اي

 چگوييد و با من چه پيمان کنيد
 يکی چاره بايد کنون ساختن
 دل و جانم از رنج پرداختن
 پرستندگان را شگفت آمد آن
 که بيکاری آمد ز دخت ردان
 همه پاسخش را بياراستند
 چو اهرمن از جای برخاستند
 که ای افسر بانوان جهان
 سرافراز بر دختران مهان

 دوستان تا به چينستوده ز هن
 ميان بتان در چو روشن نگين
 به باالی تو بر چمن سرو نيست
 چو رخسار تو تابش پرو نيست
 نگار رخ تو ز قنوج و رای

 فرستد همی سوی خاور خدای
 ترا خود بديده درون شرم نيست
 پدر را به نزد تو آزرم نيست
 که آن را که اندازد از بر پدر
 ه برتو خواهی که گيری مر او را ب

 ی مرغ باشد به کوه که پرورده
 نشانی شده در ميان گروه
 کس از مادران پير هرگز نزاد
 نه ز آنکس که زايد بباشد نژاد
 چنين سرخ دو بسد شير بوی
 شگفتی بود گر شود پيرجوی
 جهانی سراسر پر از مهر تست
 به ايوانها صورت چهرتست

 ترا با چنين روی و باالی و موی
 يدت شویز چرخ چهارم خور آ

 چو رودابه گفتار ايشان شنيد
 چو از باد آتش دلش بردميد

 بريشان يکی بانگ برزد به خشم
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 بتابيد روی و بخوابيد چشم
 وزان پس به چشم و به روی دژم
 به ابرو ز خشم اندر آورد خم
 چنين گفت کاين خام پيکارتان
 شنيدن نيرزيد گفتارتان

 نه قيصر بخواهم نه فغفور چين
 ران ايران زميننه از تاجدا

 به باالی من پور سامست زال
 ابا بازوی شير و با برز و يال

 گرش پيرخوانی همی گر جوان
 مرا او بجای تنست و روان
 مرا مهر او دل نديده گزيد

 همان دوستی از شنيده گزيد
 برو مهربانم به بر روی و موی

 به سوی هنر گشتمش مهرجوی
 پرستنده آگه شد از راز او

 ل خسته آواز اوچو بشنيد د
 ايم به آواز گفتند ما بنده

 ايم به دل مهربان و پرستنده
 نگه کن کنون تا چه فرمان دهی

 نيايد ز فرمان تو جز بهی
 يکی گفت زيشان که ای سر و بن
 نگر تا نداند کسی اين سخن
 اگر جادويی بايد آموختن

 به بند و فسون چشمها دوختن
 بپريم با مرغ و جادو شويم

 در چاره آهو شويمبپوييم و 
 مگر شاه را نزد ماه آوريم
 به نزديک او پايگاه آوريم

 لب سرخ رودابه پرخنده کرد
 رخان معصفر سوی بنده کرد
 که اين گفته را گر شوی کاربند
 درختی برومند کاری بلند
 که هر روز ياقوت بار آورد
 برش تازيان بر کنار آورد

 
 پرستنده برخاست از پيش اوی

 چاره بنهاد روی بیبدان چاره 
 به ديبای رومی بياراستند
 سر زلف برگل بپيراستند
 برفتند هر پنج تا رودبار

 ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار
 مه فرودين وسر سال بود
 لب رود لشکرگه زال بود
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 همی گل چدند از لب رودبار
 رخان چون گلستان و گل در کنار
 نگه کرد دستان ز تخت بلند

 ستان کيندبپرسيد کاين گل پر
 چنين گفت گوينده با پهلوان
 که از کاخ مهراب روشن روان
 پرستندگان را سوی گلستان
 فرستد همی ماه کابلستان
 به نزد پری چهرگان رفت زال

 کمان خواست از ترک و بفراخت يال
 پياده همی رفت جويان شکار
 خشيشار ديد اندر آن رودبار
 کمان ترک گلرخ به زه بر نهاد

  پهلوان در نهادبه دست جهان
 نگه کرد تا مرغ برخاست ز آب
 يکی تيره بنداخت اندر شتاب
 ز پروازش آورد گردان فرود

 چکان خون و وشی شده آب رود
 بترک آنگهی گفت زان سو گذر
 بياور تو آن مرغ افگنده پر

 به کشتی گذر کرد ترک سترگ
 خراميد نزد پرستنده ترک
 پرستنده پرسيد کای پهلوان

 گشای شيرين زبانسخن گوی و ب
 که اين شير بازو گو پيلتن

 چه مردست و شاه کدام انجمن
 که بگشاد زين گونه تير از کمان
 چه سنجد به پيش اندرش بدگمان

 نديديم زيبنده تر زين سوار
 به تير و کمان بر چنين کامگار
 پری روی دندان به لب برنهاد
 مکن گفت ازين گونه از شاه ياد
 مشه نيمروزست فرزند سا

 که دستانش خوانند شاهان به نام
 بگردد جهان گر بگردد سوار
 ازين سان نبيند يکی نامدار
 پرستنده با کودک ماه روی

 بخنديد و گفتش که چندين مگوی
 که ماهيست مهراب را در سرای
 به يک سر ز شاه تو برتر بپای

 به باالی ساج است و همرنگ عاج
 يکی ايزدی بر سر از مشک تاج

 م و دو ابرو به خمدو نرگس دژ
 ستون دو ابرو چو سيمين قلم
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 دهانش به تنگی دل مستمند
 بند ی پای سر زلف چون حلقه

 دو جادوش پر خواب و پرآب روی
 پر از الله رخسار و پر مشک موی
 نفس را مگر بر لبش راه نيست
 چنو در جهان نيز يک ماه نيست
 پرستندگان هر يکی آشکار
 همی کرد وصف رخ آن نگار

 ن چاره تا آن لب لعل فامبدي
 کند آشنا با لب پور سام

 چنين گفت با بندگان خوب چهر
 که با ماه خوبست رخشنده مهر
 وليکن به گفتن مگر روی نيست
 بود کاب را ره بدين جوی نيست
 دالور که پرهيز جويد ز جفت
 بماند بسانی اندر نهفت
 بدان تاش دختر نباشد ز بن
 نبايد شنيدنش ننگ سخن

 فت مر جفت را باز نرچنين گ
 چو بر خايه بنشست و گسترد پر
 کزين خايه گر مايه بيرون کنم
 ز پشت پدر خايه بيرون کنم

 ازيشان چو برگشت خندان غالم
 بپرسيد از و نامور پور سام

 که با تو چه گفت آن که خندان شدی
 گشاده لب و سيم دندان شدی
 بگفت آنچه بشنيد با پهلوان

  جوانز شادی دل پهلوان شد
 چنين گفت با ريدک ماه روی
 که رو مر پرستندگان را بگوی
 که از گلستان يک زمان مگذريد
 مگر با گل از باغ گوهر بريد

 درم خواست و دينار و گوهر ز گنج
 گرانمايه ديبای زربفت پنج
 بفرمود کاين نزد ايشان بريد
 کسی را مگوئيد و پنهان بريد
 نبايد شدن شان سوی کاخ باز

  پيامی فرستم برازبدان تا
 برفتند زی ماه رخسار پنج
 ابا گرم گفتار و دينار و گنج
 بديشان سپردند زر و گهر
 پيام جهان پهلوان زال زر
 پرستنده با ماه ديدار گفت

 که هرگز نماند سخن در نهفت
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 مگر آنکه باشد ميان دو تن
 سه تن نانهانست و چار انجمن
 بگوی ای خردمند پاکيزه رای

 رازست با ما سرایسخن گر به 
 پرستنده گفتند يک با دگر
 که آمد به دام اندرون شير نر
 کنون کار رودابه و کام زال

 به جای آمد و اين بود نيک فال
 بيامد سيه چشم گنجور شاه
 که بود اندر آن کار دستور شاه
 سخن هر چه بشنيد از آن دلنواز
 همی گفت پيش سپهبد به راز
 سپهبد خراميد تا گلستان

  اميد خورشيد کابلستانبر
 پری روی گلرخ بتان طراز
 برفتند و بردند پيشش نماز
 سپهبد بپرسيد ازيشان سخن
 ز باال و ديدار آن سرو بن
 ز گفتار و ديدار و رای و خرد
 بدان تا به خوی وی اندر خورد
 بگوييد با من يکايک سخن
 به کژی نگر نفگنيد ايچ بن

 وگوی تان بود گفت اگر راستی
 يک من تان بود آبرویبه نزد

 وگر هيچ کژی گمانی برم
 به زير پی پيلتان بسپرم

 رخ الله رخ گشت چون سندروس
 به پيش سپهبد زمين داد بوس
 چنين گفت کز مادر اندر جهان
 نزايد کس اندر ميان مهان
 به ديدار سام و به باالی او
 به پاکی دل و دانش و رای او
 دگر چون تو ای پهلوان دلير

  باال و بازوی شيربدين برز
 چکد گويی از روی تو همی می

 عبيرست گويی مگر بوی تو
 ی ماه روی سه ديگر چو رودابه

 يکی سرو سيمست با رنگ و بوی
 ز سر تا به پايش گلست وسمن
 به سرو سهی بر سهيل يمن
 از آن گنبد سيم سر بر زمين
 فرو هشته بر گل کمند از کمين
 به مشک و به عنبر سرش بافته

 اقوت و زمرد تنش تافتهبه ي
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 سر زلف و جعدش چو مشکين زره
 فگندست گويی گره بر گره

 ده انگشت برسان سيمين قلم
 برو کرده از غاليه صدرقم
 بت آرای چون او نبيند بچين
 برو ماه و پروين کنند آفرين
 سپهبد پرستنده را گفت گرم
 سخنهای شيرين به آوای نرم

 که اکنون چه چارست با من بگوی
  راه جستن به نزديک اویيکی

 که ما را دل و جان پر از مهر اوست
 همه آرزو ديدن چهر اوست
 پرستنده گفتا چو فرمان دهی
 گذاريم تا کاخ سرو سهی
 ز فرخنده رای جهان پهلوان
 ز گفتار و ديدار روشن روان
 ای فريبيم و گوييم هر گونه
 ای ميان اندرون نيست واژونه

 سرمشک بويش به دام آوريم
 بش زی لب پور سام آوريمل

 خرامد مگر پهلوان با کمند
 به نزديک ديوار کاخ بلند
 کند حلقه در گردن کنگره
 شود شير شاد از شکار بره
 برفتند خوبان و برگشت زال

 دلش گشت با کام و شادی همال
 

 رسيدند خوبان به درگاه کاخ
 به دست اندرون هر يک از گل دو شاخ

 نگنگه کرد دربان برآراست ج
 زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ

 گه ز درگاه بيرون شويد که بی
 شگفت آيدم تا شما چون شويد
 بتان پاسخش را بياراستند

 به تنگی دل از جای برخاستند
 که امروز روزی دگر گونه نيست
 به راه گالن ديو واژونه نيست
 بهار آمد ازگلستان گل چنيم
 ز روی زمين شاخ سنبل چنيم

  کامروز کارنگهبان در گفت
 نبايد گرفتن بدان هم شمار
 که زال سپهبد بکابل نبود

 ی شاه زابل نبود سراپرده
 نبينيد کز کاخ کابل خدای
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 به زين اندر آرد بشبگير پای
 اگرتان ببيند چنين گل بدست

 تان هم آنگاه پست کند بر زمين
 شدند اندر ايوان بتان طراز
 نشستند و با ماه گفتند راز

 و گوهر به پيشنهادند دينار 
 بپرسيد رودابه از کم و بيش
 که چون بودتان کار با پور سام
 بديدن بهست ار بواز و نام
 پری چهره هر پنج بشتافتند
 چو با ماه جای سخن يافتند

 که مرديست برسان سرو سهی
 همش زيب و هم فر شاهنشهی

 همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ
 سواری ميان الغر و بر فراخ

 و دو نرگس قيرگوندو چشمش چ
 لبانش چو بسد رخانش چو خون
 کف و ساعدش چو کف شير نر
 هيون ران و موبد دل و شاه فر
 سراسر سپيدست مويش برنگ

 از آهو همين است و اين نيست ننگ
 سر جعد آن پهلوان جهان
 چو سيمين زره بر گل ارغوان

 که گويی همی خود چنان بايدی
 وگر نيستی مهر نفزايدی

 ايمش نويد  دادهبه ديار تو
 ز ما بازگشتست دل پراميد

 ی کار مهمان بساز کنون چاره
 بفرمای تا بر چه گرديم باز
 چنين گفت با بندگان سرو بن

 که ديگر شدستی به رای و سخن
 همان زال کو مرغ پرورده بود
 چنان پير سر بود و پژمرده بود
 به ديدار شد چون گل ارغوان
 سهی قد و زيبا رخ و پهلوان

  من به پيشش بياراستیرخ
 به گفتار و زان پس بهاخواستی

 همی گفت و لب را پر از خنده داشت
 رخان هم چو گلنار آگنده داشت

 روی پرستنده با بانوی ماه
 چنين گفت کاکنون ره چاره جوی
 که يزدان هر آنچت هوا بود داد
 سرانجام اين کار فرخنده باد
 يکی خانه بودش چو خرم بهار
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  برو بر نگارز چهر بزرگان
 به ديبای چينی بياراستند

 های زرين بپيراستند طبق
 عقيق و زبرجد برو ريختند

 می و مشک و عنبر برآميختند
 همه زر و پيروزه بد جامشان
 به روشن گالب اندر آشامشان
 بنفشه گل و نرگس و ارغوان

 سمن شاخ و سنبل به ديگر کران
 ی دخت خورشيد روی از آن خانه

 به خورشيد بویبرآمد همی تا 
 

 چو خورشيد تابنده شد ناپديد
 در حجره بستند و گم شد کليد
 پرستنده شد سوی دستان سام
 که شد ساخته کار بگذار گام
 سپهبد سوی کاخ بنهاد روی
 چنان چون بود مردم جفت جوی
 برآمد سيه چشم گلرخ به بام
 چو سرو سهی بر سرش ماه تام
 چو از دور دستان سام سوار

 د آن دختر نامدارپديد آم
 دو بيجاده بگشاد و آواز داد

 که شاد آمدی ای جوانمرد شاد
 درود جهان آفرين بر تو باد
 خم چرخ گردان زمين تو باد
 پياده بدين سان ز پرده سرای
 برنجيدت اين خسروانی دو پای
 سپهبد کزان گونه آوا شنيد
 نگه کرد و خورشيد رخ را بديد
 شده بام از آن گوهر تابناک

 ه جای گل سرخ ياقوت خاکب
 چنين داد پاسخ که ای ماه چهر
 درودت ز من آفرين از سپهر

 چه مايه شبان ديده اندر سماک
 خروشان بدم پيش يزدان پاک
 همی خواستم تا خدای جهان
 نمايد مرا رويت اندر نهان
 کنون شاد گشتم بواز تو
 بدين خوب گفتار با ناز تو

 ی راه ديدار جوی يکی چاره
 ی تو بر باره و من به کویچه پرس

 پری روی گفت سپهبد شنود
 سر شعر گلنار بگشاد زود



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
129 

 کمندی گشاد او ز سرو بلند
 کس از مشک زان سان نپيچد کمند

 خم اندر خم و مار بر مار بر
 بران غبغبش نار بر نار بر

 بدو گفت بر تاز و برکش ميان
 بر شير بگشای و چنگ کيان

 بگير اين سيه گيسو از يک سوم
 ز بهر تو بايد همی گيسوم
 نگه کرد زال اندران ماه روی

 شگفتی بماند اندران روی و موی
 چنين داد پاسخ که اين نيست داد
 چنين روز خورشيد روشن مباد
 که من دست را خيره بر جان زنم
 برين خسته دل تيز پيکان زنم
 کمند از رهی بستد و داد خم
 بيفگند خوار و نزد ايچ دم

  سر کنگرهبه حلقه درآمد
 برآمد ز بن تا به سر يکسره
 چو بر بام آن باره بنشست باز
 برآمد پری روی و بردش نماز

 گرفت آن زمان دست دستان به دست
 برفتند هر دو به کردار مست
 فرود آمد از بام کاخ بلند

 به دست اندرون دست شاخ بلند
 ی زرنگار آمدند سوی خانه

 بران مجلس شاهوار آمدند
 استه پر ز نوربهشتی بد آر

 پرستنده بر پای و بر پيش حور
 شگفت اندرو مانده بد زال زر
 برآن روی و آن موی و باال و فر
 ابا ياره و طوق و با گوشوار
 ز دينار و گوهر چو باغ بهار

 دو رخساره چون الله اندر سمن
 سر جعد زلفش شکن بر شکن
 همان زال با فر شاهنشهی
 نشسته بر ماه بر فرهی

 ی دشنه اندر برشحمايل يک
 ز ياقوت سرخ افسری بر سرش
 همی بود بوس و کنار و نبيد
 مگر شير کو گور را نشکريد
 روی سپهبد چنين گفت با ماه

 که ای سرو سيمين بر و رنگ بوی
 منوچهر اگر بشنود داستان
 نباشد برين کار همداستان
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 همان سام نيرم برآرد خروش
 ازين کار بر من شود او بجوش

 پرمايه جانست و تنوليکن نه 
 همان خوار گيرم بپوشم کفن
 پذيرفتم از دادگر داورم

 که هرگز ز پيمان تو نگذرم
 شوم پيش يزدان ستايش کنم
 چو ايزد پرستان نيايش کنم
 مگر کو دل سام و شاه زمين
 بشويد ز خشم و ز پيکار و کين
 جهان آفرين بشنود گفت من
 مگر کاشکارا شوی جفت من

 ن همچنينبدو گفت رودابه م
 پذيرفتم از داور کيش و دين
 که بر من نباشد کسی پادشا
 جهان آفرين بر زبانم گوا
 جز از پهلوان جهان زال زر

 که با تخت و تاجست وبا زيب و فر
 همی مهرشان هر زمان بيش بود

 خرد دور بود آرزو پيش بود
 چنين تا سپيده برآمد ز جای

 سرای تبيره برآمد ز پرده
 يد پدرود کردپس آن ماه را ش

 بر خويش تار و برش پود کرد
 ز باال کمند اندر افگند زال
 فرود آمد از کاخ فرخ همال

 
 چو خورشيد تابان برآمد ز کوه
 برفتند گردان همه همگروه
 بديدند مر پهلوان را پگاه
 وزان جايگه برگرفتند راه
 سپهبد فرستاد خواننده را
 که خواند بزرگان داننده را

 زانه با موبدانچو دستور فر
 سرافراز گردان و فرخ ردان
 به شادی بر پهلوان آمدند
 خردمند و روشن روان آمدند
 زبان تيز بگشاد دستان سام
 لبی پر ز خنده دلی شادکام
 نخست آفرين جهاندار کرد
 دل موبد از خواب بيدار کرد
 چنين گفت کز داور راد و پاک

 دل ما پر اميد و ترس است و باک
 ميد و ترس از گناهبه بخشايش ا
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 به فرمانها ژرف کردن نگاه
 ستودن مراو را چنان چون توان
 شب و روز بودن به پيشش نوان
 خداوند گردنده خورشيد و ماه
 روان را به نيکی نماينده راه
 بدويست گيهان خرم به پای
 همو داد و داور به هر دو سرای

 بهار آرد و تيرماه و خزان
 برآرد پر از ميوه دار رزان

 جوان داردش گاه با رنگ و بوی
 گهش پير بينی دژم کرده روی
 ز فرمان و رايش کسی نگذرد
 پی مور بی او زمين نسپرد
 بدانگه که لوح آفريد و قلم
 بزد بر همه بودنيها رقم

 جهان را فزايش ز جفت آفريد
 که از يک فزونی نيايد پديد
 ز چرخ بلند اندر آمد سخن

 سراسر همين است گيتی ز بن
 انه به مردم شد آراستهزم

 وزو ارج گيرد همی خواسته
 اگر نيستی جفت اندر جهان
 بماندی توانای اندر نهان
 و ديگر که مايه ز دين خدای
 نديدم که ماندی جوان را بجای
 بويژه که باشد ز تخم بزرگ

 جفت باشد بماند سترگ چو بی
 چه نيکوتر از پهلوان جوان

 که گردد به فرزند روشن روان
 گام رفتن فراز آيدشچو هن

 به فرزند نو روز بازآيدش
 به گيتی بماند ز فرزند نام

 که اين پور زالست و آن پور سام
 بدو گردد آراسته تاج و تخت

 ازان رفته نام و بدين مانده بخت
 کنون اين همه داستان منست
 گل و نرگس بوستان منست
 که از من رميدست صبر و خرد
 بگوييد کاين را چه اندر خورد
 نگفتم من اين تا نگشتم غمی
 به مغز و خرد در نيامد کمی
 همه کاخ مهراب مهر منست
 زمينش چو گردان سپهر منست
 دلم گشت با دخت سيندخت رام
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 چه گوينده باشد بدين رام سام
 شود رام گويی منوچهر شاه
 جوانی گمانی برد يا گناه

 چه مهتر چه کهتر چو شد جفت جوی
 ویسوی دين و آيين نهادست ر

 بدين در خردمند را جنگ نيست
 که هم راه دينست و هم ننگ نيست

 چه گويد کنون موبد پيش بين
 چه دانيد فرزانگان اندرين
 ببستند لب موبدان و ردان

 سخن بسته شد بر لب بخردان
 که ضحاک مهراب را بد نيا
 دل شاه ازيشان پر از کيميا

 گشاده سخن کس نيارست گفت
  جفتکه نشنيد کس نوش با نيش

 چو نشنيد از ايشان سپهبد سخن
 بجوشيد و رای نو افگند بن

 که دانم که چون اين پژوهش کنيد
 بدين رای بر من نکوهش کنيد
 وليکن هر آنکو بود پر منش
 ببايد شنيدن بسی سرزنش
 مرا اندرين گر نمايش کنيد
 وزين بند راه گشايش کنيد
 به جای شما آن کنم در جهان

  از مهانکه با کهتران کس نکرد
 ز خوبی و از نيکی و راستی
 ز بد ناورم بر شما کاستی
 همه موبدان پاسخ آراستند
 همه کام و آرام او خواستند
 ايم که ما مر ترا يک به يک بنده
 ايم نه از بس شگفتی سرافگنده

 ابا آنکه مهراب ازين پايه نيست
 بزرگست و گرد و سبک مايه نيست

 بدانست کز گوهر اژدهاست
 د بر تازيان پادشاستو گر چن

 اگر شاه رابد نگردد گمان
 نباشد ازو ننگ بر دودمان
 يکی نامه بايد سوی پهلوان

 چنان چون تو دانی به روشن روان
 ترا خود خرد زان ما بيشتر
 روان و گمانت به انديشتر

 مگر کو يکی نامه نزديک شاه
 فرستد کند رای او را نگاه
 منوچهر هم رای سام سوار
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  ره بدين مايه کارنپردازد از
 سپهبد نويسنده را پيش خواند
 دل آگنده بودش همه برفشاند
 يکی نامه فرمود نزديک سام
 سراسر نويد و درود و خرام
 ز خط نخست آفرين گستريد
 بدان دادگر کو جهان آفريد
 ازويست شادی ازويست زور
 خداوند کيوان و ناهيد و هور

 خداوند هست و خداوند نيست
  و ايزد يکيستهمه بندگانيم

 ازو باد بر سام نيرم درود
 خداوند کوپال و شمشير و خود

 ی ديزه هنگام گرد چماننده
 ی کرگس اندر نبرد چراننده

 ی باد آوردگاه فزاينده
 ی خون ز ابر سياه فشاننده
 ی تاج و زرين کمر گراينده
 ی زال بر تخت زر نشاننده

 به مردی هنر در هنر ساخته
 ختهخرد از هنرها برافرا

 ام من او را بسان يکی بنده
 ام به مهرش روان و دل آگنده

 ز مادر بزادم بران سان که ديد
 ز گردون به من بر ستمها رسيد
 پدر بود در ناز و خز و پرند
 مرا برده سيمرغ بر کوه هند
 نيازم بد آنکو شکار آورد

 ام در شمار آورد ابا بچه
 همی پوست از باد بر من بسوخت

 خاک چشمم بدوختزمان تا زمان 
 همی خواندندی مرا پور سام
 به اورنگ بر سام و من در کنام
 چو يزدان چنين راند اندر بوش
 بران بود چرخ روان را روش
 کس از داد يزدان نيابد گريغ
 وگر چه بپرد برآيد به ميغ
 سنان گر بدندان بخايد دلير
 بدرد ز آواز او چرم شير
 گرفتار فرمان يزدان بود

 دانش سندان بودوگر چند دن
 يکی کار پيش آمدم دل شکن
 که نتوان ستودنش بر انجمن
 پدر گر دليرست و نراژدهاست
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 اگر بشنود راز بنده رواست
 من از دخت مهراب گريان شدم
 چو بر آتش تيز بريان شدم
 ستاره شب تيره يار منست
 من آنم که دريا کنار منست

 به رنجی رسيدستم از خويشتن
 ه انجمنکه بر من بگريد هم

 اگر چه دلم ديد چندين ستم
 نيارم زدن جز به فرمانت دم
 چه فرمايد اکنون جهان پهلوان
 گشايم ازين رنج و سختی روان
 ز پيمان نگردد سپهبد پدر
 بدين کار دستور باشد مگر

 که من دخت مهراب را جفت خويش
 کنم راستی را به آيين و کيش
 به پيمان چنين رفت پيش گروه

 م ز البرز کوهچو باز آوريد
 که هيچ آرزو بر دلت نگسلم
 کنون اندرين است بسته دلم
 سواری به کردار آذر گشسپ

 ز کابل سوی سام شد بر دو اسپ
 بفرمود و گفت ار بماند يکی
 نبايد ترا دم زدن اندکی
 به ديگر تو پای اندر آور برو

 برين سان همی تاز تا پيش گو
 فرستاده در پيش او باد گشت

 رش چرمه پوالد گشتبه زير اند
 چو نزديکی گرگساران رسيد
 يکايک ز دورش سپهبد بديد

 همی گشت گرد يکی کوهسار
 چماننده يوز و رمنده شکار

 چنين گفت با غمگساران خويش
 بدان کار ديده سواران خويش
 که آمد سواری دمان کابلی

 ی زير او زابلی چمان چرمه
 ی زال باشد درست فرستاده

  نخستازو آگهی جست بايد
 ز دستان و ايران و از شهريار
 همی کرد بايد سخن خواستار
 هم اندر زمان پيش او شد سوار

 ی نامدار به دست اندرون نامه
 فرود آمد و خاک را بوس داد
 بسی از جهان آفرين کرد ياد
 بپرسيد و بستد ازو نامه سام
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 فرستاده گفت آنچه بود از پيام
 سپهدار بگشاد از نامه بند

  از تيغ کوه بلندفرود آمد
 سخنهای دستان سراسر بخواند
 بپژمرد و بر جای خيره بماند
 پسندش نيامد چنان آرزوی

 دگرگونه بايستش او را به خوی
 چنين داد پاسخ که آمد پديد
 سخن هر چه از گوهر بد سزيد
 چو مرغ ژيان باشد آموزگار
 چنين کام دل جويد از روزگار
 ز نخچير کامد سوی خانه باز

 ش اندر انديشه آمد درازبه دل
 همی گفت اگر گويم اين نيست رای
 مکن داوری سوی دانش گرای
 سوی شهرياران سر انجمن
 شوم خام گفتار و پيمان شکن
 و گر گويم آری و کامت رواست
 بپرداز دل را بدانچت هواست
 ازين مرغ پرورده وان ديوزاد
 چه گويی چگونه برآيد نژاد

 نی دل گرا سرش گشت از انديشه
 بخفت و نياسوده گشت اندران
 سخن هر چه بر بنده دشوارتر

 تر زان و تن زارتر دلش خسته
 تر آن باشد اندر نهان گشاده

 چو فرمان دهد کردگار جهان
 

 چو برخاست از خواب با موبدان
 يکی انجمن کرد با بخردان

 گشاد آن سخن بر ستاره شمر
 که فرجام اين بر چه باشد گذر

  چو آتش به همدو گوهر چو آب و
 برآميخته باشد از بن ستم
 همانا که باشد به روز شمار
 فريدون و ضحاک را کارزار
 از اختر بجوئيد و پاسخ دهيد
 همه کار و کردار فرخ نهيد

 شناسان به روز دراز ستاره
 همی ز آسمان بازجستند راز
 بديدند و با خنده پيش آمدند

 که دو دشمن از بخت خويش آمدند
 مان ستاره شمربه سام نري

 چنين گفت کای گرد زرين کمر
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 ترا مژده از دخت مهراب و زال
 که باشند هر دو به شادی همال
 ازين دو هنرمند پيلی ژيان
 بيايد ببندد به مردی ميان
 جهان زيرپای اندر آرد به تيغ
 نهد تخت شاه از بر پشت ميغ
 ببرد پی بدسگاالن ز خاک
 به روی زمين بر نماند مغاک

 ر ماند نه مازندراننه سگسا
 زمين را بشويد به گرز گران
 به خواب اندرد آرد سر دردمند
 ببندد در جنگ و راه گزند
 بدو باشد ايرانيان را اميد
 ازو پهلوان را خرام و نويد

 ای کو چماند به جنگ پی باره
 بمالد برو روی جنگی پلنگ
 خنک پادشاهی که هنگام او
 زمانه به شاهی برد نام او

 د گفتار اخترشناسچو بشني
 بخنديد و پذرفت ازيشان سپاس

 کران زر و سيم ببخشيدشان بی
 چو آرامش آمد به هنگام بيم

 ی زال را پيش خواند فرستاده
 زهر گونه با او سخنها براند

 بگفتش که با او به خوبی بگوی
 که اين آرزو را نبد هيچ روی

 وليکن چو پيمان چنين بد نخست
 ستبهانه نشايد به بيداد ج

 من اينک به شبگير ازين رزمگاه
 سوی شهر ايران گذارم سپاه
 فرستاده را داد چندی درم
 بدو گفت خيره مزن هيچ دم

 گسی کردش و خود به راه ايستاد
 سپاه و سپهبد از آن کار شاد
 ببستند از آن گرگساران هزار
 پياده به زاری کشيدند خوار

 دو بهره چو از تيره شب درگذشت
 رآمد ز دشتخروش سواران ب

 ی کوس با کره نای همان ناله
 سرای برآمد ز دهليز پرده

 سپهبد سوی شهر ايران کشيد
 سپه را به نزد دليران کشيد
 فرستاده آمد دوان سوی زال
 ابا بخت پيروز و فرخنده فال
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 گرفت آفرين زال بر کردگار
 بران بخشش گردش روزگار
 درم داد و دينار درويش را

 ش رانوازنده شد مردم خوي
 

 ميان سپهدار و آن سرو بن
 زنی بود گوينده شيرين سخن
 پيام آوريدی سوی پهلوان

 هم از پهلوان سوی سرو روان
 سپهدار دستان مر او را بخواند
 سخن هر چه بشنيد با او براند
 بدو گفت نزديک رودابه رو

 بگويش که ای نيک دل ماه نو
 سخن چون ز تنگی به سختی رسيد

 ينی کليدفراخيش را زود ب
 فرستاده باز آمد از پيش سام
 ابا شادمانی و فرخ پيام

 بسی گفت و بشنيد و زد داستان
 سرانجام او گشت همداستان
 سبک پاسخ نامه زن را سپرد
 زن از پيش او بازگشت و ببرد
 به نزديک رودابه آمد چو باد
 بدين شادمانی ورا مژده داد
 پری روی بر زن درم برفشاند

 رش برنشاندبه کرسی زر پيک
 يکی شاره سربند پيش آوريد
 شده تار و پود اندرو ناپديد
 همه پيکرش سرخ ياقوت و زر
 شده زر همه ناپديد از گهر
 يکی جفت پر مايه انگشتری
 فروزنده چون بر فلک مشتری
 فرستاد نزديک دستان سام
 بسی داد با آن درود و پيام

 زن از حجره آنگه به ايوان رسيد
 او را بديدنگه کرد سيندخت 

 زن از بيم برگشت چون سندروس
 بترسيد و روی زمين داد بوس

 پر انديشه شد جان سيندخت ازوی
 به آواز گفت از کجايی بگوی
 زمان تا زمان پيش من بگذری
 به حجره درآيی به من ننگری
 دل روشنم بر تو شد بدگمان
 بگويی مرا تا زهی گر کمان
 جوی بدو گفت زن من يکی چاره
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 فراز آرم از چند رویهمی نان 
 بدين حجره رودابه پيرايه خواست
 بدو دادم اکنون همينست راست

 بياوردمش افسر پرنگار
 يکی حلقه پرگوهر شاهوار
 ام بدو گفت سيندخت بنمايی
 ام دل بسته ز انديشه بگشايی

 سپردم به رودابه گفت اين دو چيز
 فزون خواست اکنون بيارمش نيز
 بها گفت بگذار بر چشم من
 يکی آب بر زن برين خشم من
 درم گفت فردا دهد ماه روی
 بها تا نيابم تو از من مجوی
 همی کژ دانست گفتار او
 بياراست دل را به پيکار او
 بيامد بجستش بر و آستی

 همی جست ازو کژی و کاستی
 به خشم اندرون شد ازان زن غمی
 به خواری کشيدش بروی زمی

 های گرانمايه ديد چو آن جامه
 ز دست رودابه پيرايه ديدهم ا

 در کاخ بر خويشتن بر ببست
 از انديشگان شد به کردار مست
 بفرمود تا دخترش رفت پيش

 همی دست برزد به رخسار خويش
 دو گل رابدو نرگس خوابدار

 همی شست تا شد گالن آبدار
 به رودابه گفت ای سرافراز ماه
 گزين کردی از ناز برگاه چاه

 ر جهانچه ماند از نکو داشتی د
 که ننمودمت آشکار و نهان
 روی ستمگر چرا گشتی ای ماه

 همه رازها پيش مادر بگوی
 که اين زن ز پيش که آيد همی
 به پيشت ز بهر چه آيد همی

 سخن بر چه سانست و آن مرد کيست
 که زيبای سربند و انگشتريست

 ز گنج بزرگ افسر تازيان
 به ما ماند بسيار سود و زيان

 خواهی به بادبدين نام بد داد
 ام دخت هرگز مباد چو من زاده

 زمين ديد رودابه و پشت پای
 فرو ماند از خشم مادر به جای
 فرو ريخت از ديدگان آب مهر
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 به خون دو نرگس بياراست چهر
 به مادر چنين گفت کای پر خرد
 همی مهر جان مرا بشکرد
 مرا مام فرخ نزادی ز بن

 نرفتی ز من نيک يا بد سخن
 ان به کابل بماندسپهدار دست

 چنين مهر اويم بر آتش نشاند
 چنان تنگ شد بر دلم بر جهان
 که گريان شدم آشکار و نهان

 روی او نخواهم بدن زنده بی
 جهانم نيرزد به يک موی او

 بدان کو مرا ديد و بامن نشست
 به پيمان گرفتيم دستش بدست
 فرستاده شد نزد سام بزرگ
 فرستاد پاسخ به زال سترگ

 بپيچيد و دستور بودزمانی 
 سخنهای بايسته گفت و شنود
 فرستاده را داد بسيار چيز
 شنيدم همه پاسخ سام نيز

 به دست همين زن که کنديش موی
 زدی بر زمين و کشيدی به روی

 ی نامه بود فرستاده آرنده
 مرا پاسخ نامه اين جامه بود
 گوی فروماند سيندخت زان گفت

 پسند آمدش زال را جفت اوی
 داد پاسخ که اين خرد نيستچنين 

 چو دستان ز پرمايگان گرد نيست
 بزرگست پور جهان پهلوان

 همش نام و هم رای روشن روان
 هنرها همه هست و آهو يکی
 که گردد هنر پيش او اندکی

 شود شاه گيتی بدين خشمناک
 ز کابل برآرد به خورشيد خاک
 نخواهد که از تخم ما بر زمين

 ه زينکسی پای خوار اندر آرد ب
 رها کرد زن را و بنواختش
 چنان کرد پيدا که نشناختش
 چنان ديد رودابه را در نهان
 کجا نشنود پند کس در جهان
 بيامد ز تيمار گريان بخفت

 همی پوست بر تنش گفتی بکفت
 

 چو آمد ز درگاه مهراب شاد
 همی کرد از زال بسيار ياد
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 گرانمايه سيندخت را خفته ديد
 فته ديدرخش پژمريده دل آش

 بپرسيد و گفتا چه بودت بگوی
 چرا پژمريد آن چو گلبرگ روی
 چنين داد پاسخ به مهراب باز
 که انديشه اندر دلم شد دراز
 ازين کاخ آباد و اين خواسته
 وزين تازی اسپان آراسته
 وزين بندگان سپهبدپرست

 ازين تاج و اين خسروانی نشست
 وزين چهره و سرو باالی ما

 دانش و رای ماوزين نام و اين 
 بدين آبداری و اين راستی
 زمان تا زمان آورد کاستی

 به ناکام بايد به دشمن سپرد
 همه رنج ما باد بايد شمرد

 يکی تنگ تابوت ازين بهر ماست
 درختی که ترياک او زهر ماست
 بکشتيم و داديم آبش به رنج
 بياويختيم از برش تاج و گنج

 دار چو بر شد به خورشيد و شد سايه
 دار ه خاک اندر آمد سر مايهب

 برينست فرجام و انجام ما
 بدان تا کجا باشد آرام ما

 به سيندخت مهراب گفت اين سخن
 نوآوردی و نو نگردد کهن

 سرای سپنجی بدين سان بود
 خرد يافته زو هراسان بود
 يکی اندر آيد دگر بگذرد

 گذر نی که چرخش همی بسپرد
 به شادی و انده نگردد دگر

 ت پيکار با دادگربرين نيس
 بدو گفت سيندخت اين داستان

 بروی دگر بر نهد باستان
 خرد يافته موبد نيک بخت
 به فرزند زد داستان درخت
 زدم داستان تا ز راه خرد
 سپهبد به گفتار من بنگرد
 فرو برد سرو سهی داد خم
 به نرگس گل سرخ را داد نم
 که گردون به سر بر چنان نگذرد

 ای پرخردکه ما را همی بايد 
 چنان دان که رودابه را پور سام
 نهانی نهادست هر گونه دام



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
141 

 ببردست روشن دلش را ز راه
 يکی چاره مان کرد بايد نگاه

 بسی دادمش پند و سودش نکرد
 دلش خيره بينم همی روی زرد
 چو بشنيد مهراب بر پای جست
 نهاد از بر دست شمشير دست
 تنش گشت لرزان و رخ الجورد

 گر دل پر از باد سردپر از خون ج
 همی گفت رودابه را رود خون
 بروی زمين بر کنم هم کنون

 چو اين ديد سيندخت برپای جست
 کمر کرد بر گردگاهش دو دست
 چنين گفت کز کهتر اکنون يکی
 سخن بشنو و گوش دار اندکی
 ازان پس همان کن که رای آيدت
 روان و خرد رهنمای آيدت

 بپيچيد و بنداخت او را بدست
 روشی برآورد چون پيل مستخ

 مرا گفت چون دختر آمد پديد
 ببايستش اندر زمان سر بريد
 نکشتم بگشتم ز راه نيا

 کنون ساخت بر من چنين کيميا
 پسر کو ز راه پدر بگذرد

 دليرش ز پشت پدر نشمرد
 همم بيم جانست و هم جای ننگ
 چرا بازداری سرم را ز جنگ
 اگر سام يل با منوچهر شاه

  ما يکی دستگاهبيابند بر
 ز کابل برآيد به خورشيد دود
 نه آباد ماند نه کشت و درود
 چنين گفت سيندخت با مرزبان
 کزين در مگردان به خيره زبان
 کزين آگهی يافت سام سوار

 به دل ترس و تيمار و سختی مدار
 وی از گرگساران بدين گشت باز

 گشاده شدست اين سخن نيست راز
 روی چنين گفت مهراب کای ماه

 سخن هيچ با من به کژی مگوی
 چنين خود کی اندر خورد با خرد
 که مر خاک را باد فرمان برد
 مرا دل بدين نيستی دردمند
 اگر ايمنی يابمی از گزند

 که باشد که پيوند سام سوار
 نخواهد ز اهواز تا قندهار
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 بدو گفت سيندخت کای سرفراز
 به گفتار کژی مبادم نياز

 ستگزند تو پيدا گزند من
 دل درمند تو بند منست

 چنين است و اين بر دلم شد درست
 همين بدگمانی مرا از نخست

 اگر باشد اين نيست کاری شگفت
 که چندين بد انديشه بايد گرفت
 فريدون به سرو يمن گشت شاه
 جهانجوی دستان همين ديد راه
 هرانگه که بيگانه شد خويش تو
 شود تيره رای بدانديش تو

  پس نامداربه سيندخت فرمود
 که رودابه را خيز پيش من آر
 بترسيد سيندخت ازان تيز مرد
 که او را ز درد اندر آرد به گرد

 بدو گفت پيمانت خواهم نخست
 به چاره دلش را ز کينه بشست
 زبان داد سيندخت را نامجوی
 که رودابه را بد نيارد بروی
 بدو گفت بنگر که شاه زمين

 دل از ما کند زين سخن پر ز کين
 نه ماند بر و بوم و نه مام و باب
 شود پست رودابه با رودآب

 چو بشنيد سيندخت سر پيش اوی
 فرو برد و بر خاک بنهاد روی
 بر دختر آمد پر از خنده لب
 گشاده رخ روزگون زير شب

 همی مژده دادش که جنگی پلنگ
 ز گور ژيان کرد کوتاه چنگ
 کنون زود پيرايه بگشای و رو

 زاری بنوبه پيش پدر شو به 
 بدو گفت رودابه پيرايه چيست

 مايه چيست به جای سر مايه بی
 روان مرا پور سامست جفت
 چرا آشکارا ببايد نهفت

 به پيش پدر شد چو خورشيد شرق
 به ياقوت و زر اندرون گشته غرق

 بهشتی بد آراسته پرنگار
 چو خورشيد تابان به خرم بهار
 پدر چون ورا ديد خيره بماند

 را نهانی بخواندجهان آفرين 
 بدو گفت ای شسته مغز از خرد
 ز پرگوهران اين کی اندر خورد
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 که با اهرمن جفت گردد پری
 که مه تاج بادت مه انگشتری

 وگوی چو بشنيد رودابه آن گفت
 دژم گشت و چون زعفران کرد روی

 سيه مژه بر نرگسان دژم
 فرو خوابنيد و نزد هيچ دم

 پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ
 همی رفت غران بسان پلنگ

 شده سوی خانه شد دختر دل
 رخان معصفر بزر آژده

 به يزدان گرفتند هر دو پناه
 هم اين دل شده ماه و هم پيشگاه

 
 پس آگاهی آمد به شاه بزرگ
 ز مهراب و دستان سام سترگ
 ز پيوند مهراب وز مهر زال
 وزان ناهماالن گشته همال
 سخن رفت هر گونه با موبدان

 پيش سرافراز شاه ردانبه 
 چنين گفت با بخردان شهريار
 که بر ما شود زين دژم روزگار
 چو ايران ز چنگال شير و پلنگ
 برون آوريدم به رای و به جنگ
 فريدون ز ضحاک گيتی بشست
 بترسم که آيد ازان تخم رست
 نبايد که بر خيره از عشق زال
 همال سرافگنده گردد همال

 ر سامچو از دخت مهراب و از پو
 برآيد يکی تيغ تيز از نيام
 اگر تاب گيرد سوی مادرش
 زگفت پراگنده گردد سرش

 کند شهر ايران پر آشوب و رنج
 بدو بازگردد مگر تاج و گنج
 همه موبدان آفرين خواندند

 دين خواندند ورا خسرو پاک
 بگفتند کز ما تو داناتری
 به بايستها بر تواناتری

 همان کن کجا با خرد درخورد
  اژدها را خرد بشکرددل

 بفرمود تا نوذر آمدش پيش
 ابا ويژگان و بزرگان خويش
 بدو گفت رو پيش سام سوار
 بپرسش که چون آمد از کارزار
 چو ديدی بگويش کزين سوگرای
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 ز نزديک ماکن سوی خانه رای
 هم آنگاه برخاست فرزند شاه
 ابا ويژگان سرنهاده به راه
 سوی سام نيرم نهادند روی

 پيالن پرخاش جوی ابا ژنده
 چو زين کار سام يل آگاه شد
 پذيره سوی پورکی شاه شد
 ز پيش پدر نوذر نامدار

 بيامد به نزديک سام سوار
 همه نامداران پذيره شدند

 پيل و تبيره شدند ابا ژنده
 رسيدند پس پيش سام سوار
 بزرگان و کی نوذر نامدار
 پيام پدر شاه نوذر بداد

 ادبه ديدار او سام يل گشت ش
 چنين داد پاسخ که فرمان کنم
 ز ديدار او رامش جان کنم
 نهادند خوان و گرفتند جام
 نخست از منوچهر بردند نام

 پس از نوذر و سام و هر مهتری
 گرفتند شادی ز هر کشوری
 به شادی درآمد شب ديرياز

 چو خورشيد رخشنده بگشاد راز
 خروش تبيره برآمد ز در
 هيون دالور برآورد پر

 گاه منوچهر شاهسوی بار
 به فرمان او برگرفتند راه

 منوچهر چون يافت زو آگهی
 بياراست ديهيم شاهنشهی
 ز ساری و آمل برآمد خروش

 چو دريای سبز اندر آمد به جوش
 ببستند آئين ژوپين وران
 برفتند با خشتهای گران

 سپاهی که از کوه تا کوه مرد
 سپر در سپر ساخته سرخ و زرد

 وئين و سنجابا کوس و با نای ر
 ابا تازی اسپان و پيالن و گنج
 ازين گونه لشکر پذيره شدند
 بسی با درفش و تبيره شدند
 چو آمد به نزديکی بارگاه
 پياده شد و راه بگشاد شاه
 چو شاه جهاندار بگشاد روی

 زمين را ببوسيد و شد پيش اوی
 منوچهر برخاست از تخت عاج
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 ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج
 خت بنشاختشبر خويش بر ت

 چنان چون سزا بود بنواختش
 وزان گرگساران جنگ آوران
 وزان نره ديوان مازندران

 بپرسيد و بسيار تيمار خورد
 سپهبد سخن يک به يک يادکرد
 که نوشه زی ای شاه تا جاودان
 ز جان تو کوته بد بدگمان
 برفتم بران شهر ديوان نر

 نه ديوان که شيران جنگی به بر
 ن تکاورترندکه از تازی اسپا

 ز گردان ايران دالورترند
 سپاهی که سگسار خوانندشان

 پلنگان جنگی نمايندشان
 ز من چون بديشان رسيد آگهی
 از آواز من مغزشان شد تهی
 به شهر اندرون نعره برداشتند
 ازان پس همه شهر بگذاشتند
 همه پيش من جنگ جوی آمدند
 چنان خيره و پوی پوی آمدند

  روز تارسپه جنب جنبان شد و
 پس اندر فراز آمد و پيش غار
 نبيره جهاندار سلم بزرگ

 به پيش سپاه اندر آمد چو گرگ
 سپاهی به کردار مور و ملخ
 نبد دشت پيدا نه کوه و نه شخ
 چو برخاست زان لشکر گشن گرد

 رخ نامداران ما گشت زرد
 من اين گرز يک زخم برداشتم
 سپه را هم آنجای بگذاشتم

  پشت زينخروشی خروشيدم از
 که چون آسيا شد بريشان زمين
 دل آمد سپه را همه بازجای
 سراسر سوی رزم کردند رای
 چو بشنيد کاکوی آواز من
 چنان زخم سرباز کوپال من
 بيامد به نزديک من جنگ ساز
 چو پيل ژيان با کمند دراز

 مرا خواست کارد به خم کمند
 چو ديدم خميدم ز راه گزند
 گکمان کيانی گرفتم به چن
 به پيکان پوالد و تير خدنگ
 عقاب تکاور برانگيختم
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 چو آتش بدو بر تبر ريختم
 گمانم چنان بد که سندان سرش
 که شد دوخته مغز تا مغفرش
 نگه کردم از گرد چون پيل مست
 برآمد يکی تيغ هندی به دست
 چنان آمدم شهريارا گمان
 کزو کوه زنهار خواهد بجان

 وی اندر شتاب و من اندر درنگ
 می جستمش تا کی آيد به چنگه

 چو آمد به نزديک من سرفراز
 من از چرمه چنگال کردم دراز
 گرفتم کمربند مرد دلير

 ز زين برگسستم بکردار شير
 زدم بر زمين بر چو پيل ژيان

 بدين آهنين دست و گردی ميان
 چو افگنده شد شاه زين گونه خوار

 سپه روی برگشت از کارزار
 کوهنشيب و فراز بيابان و 

 به هر سو شده مردمان هم گروه
 سوار و پياده ده و دو هزار
 فگنده پديد آمد اندر شمار
 چو بشنيد گفتار ساالر شاه
 برافراخت تا ماه فرخ کاله

 چو روز از شب آمد بکوشش ستوه
 ستوهی گرفته فرو شد به کوه

 می و مجلس آراست و شد شادمان
 جهان پاک ديد از بد بدگمان

 کردند شببه بگماز کوتاه 
 به ياد سپهبد گشادند لب

 ی بارگاه چو شب روز شد پرده
 گشادند و دادند زی شاه راه
 بيامد سپهدار سام سترگ
 به نزد منوچهر شاه بزرگ

 چنی گفت با سام شاه جهان
 کز ايدر برو با گزيده مهان
 به هندوستان آتش اندر فروز
 همه کاخ مهراب و کابل بسوز

 هانبايد که او يابد از بد ر
 ی اژدها که او ماند از بچه

 زمان تا زمان زو برآيد خروش
 شود رام گيتی پر از جنگ و جوش

 ی او بود هر آنکس که پيوسته
 ی او بود بزرگان که در دسته

 سر از تن جدا کن زمين را بشوی
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 ز پيوند ضحاک و خويشان اوی
 چنين داد پاسخ که ايدون کنم
 که کين از دل شاه بيرون کنم

 خت و بماليد رویببوسيد ت
 بران نامور مهر انگشت اوی
 سوی خانه بنهاد سر با سپاه
 بدان باد پايان جوينده راه

 
 به مهراب و دستان رسيد اين سخن

 که شاه و سپهبد فگندند بن
 خروشان ز کابل همی رفت زال
 فروهشته لفج و برآورده يال
 همی گفت اگر اژدهای دژم
 بيايد که گيتی بسوزد به دم

 ابلستان را بخواهد بسودچو ک
 نخستين سر من ببايد درود

 به پيش پدر شد پر از خون جگر
 پر انديشه دل پر ز گفتار سر
 چو آگاهی آمد به سام دلير

 ی نره شير که آمد ز ره بچه
 همه لشکر از جای برخاستند
 درفش فريدون بياراستند
 پذيره شدن را تبيره زدند
 سپاه و سپهبد پذيره شدند

 پيالن به رنگين درفشهمه پشت 
 بياراسته سرخ و زرد و بنفش
 چو روی پدر ديد دستان سام
 پياده شد از اسپ و بگذارد گام
 بزرگان پياده شدند از دو روی
 چه ساالرخواه و چه ساالرجوی
 زمين را ببوسيد زال دلير
 سخن گفت با او پدر نيز دير

 نشست از بر تازی اسپ سمند
 چو زرين درخشنده کوهی بلند
 بزرگان همه پيش او آمدند
 به تيمار و با گفت و گو آمدند
 که آزرده گشتست بر تو پدر
 يکی پوزش آور مکش هيچ سر
 چنين داد پاسخ کزين باک نيست
 سرانجام آخر به جز خاک نيست
 پدر گر به مغز اندر آرد خرد
 همانا سخن بر سخن نگذرد
 و گر برگشايد زبان را به خشم

 م به چشمپس از شرمش آب اندر آر
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 چنين تا به درگاه سام آمدند
 دل و شادکام آمدند گشاده

 فرود آمد از باره سام سوار
 هم اندر زمان زال را داد بار
 چو زال اندر آمد به پيش پدر
 زمين را ببوسيد و گسترد بر
 يکی آفرين کرد بر سام گرد

 وزاب دو نرگس همی گل سترد
 که بيدار دل پهلوان شاد باد

 ی داد باد هروانش گرايند
 ز تيغ تو الماس بريان شود

 زمين روز جنگ از تو گريان شود
 ی تو چمد روز جنگ کجا ديزه

 شتاب آيد اندر سپاه درنگ
 سپهری کجا باد گرز تو ديد
 همانا ستاره نيارد کشيد
 زمين نسپرد شير با داد تو
 روان و خرد کشته بنياد تو
 همه مردم از داد تو شادمان

 ين و زمانز تو داد يابد زم
 ام بهره مگر من که از داد بی

 ام و گرچه به پيوند تو شهره
 ام خاک خورد يکی مرغ پرورده

 به گيتی مرا نيست با کس نبرد
 ندانم همی خويشتن را گناه

 که بر من کسی را بران هست راه
 مگر آنکه سام يلستم پدر
 و گر هست با اين نژادم هنر
 ز مادر بزادم بينداختی

 م جايگه ساختیبه کوه اندر
 فگندی به تيمار زاينده را
 به آتش سپردی فزاينده را

 ترا با جهان آفرين نيست جنگ
 که از چه سياه و سپيدست رنگ
 کنون کم جهان آفرين پروريد
 به چشم خدايی به من بنگريد
 ابا گنج و با تخت و گرز گران
 ابا رای و با تاج و تخت و سران
 نشستم به کابل به فرمان تو

  داشتم رای و پيمان تونگه
 که گر کينه جويی نيازارمت

 درختی که کشتی به بار آرمت
 ز مازندران هديه اين ساختی
 هم از گرگساران بدين تاختی
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 که ويران کنی خان آباد من
 چنين داد خواهی همی داد من
 ام من اينک به پيش تو استاده
 ام تن بنده خشم ترا داده
 به اره ميانم بدو نيم کن

 بل مپيمای با من سخنز کا
 سپهبد چو بشنيد گفتار زال
 برافراخت گوش و فرو برد يال
 بدو گفت آری همينست راست
 زبان تو بر راستی بر گواست
 همه کار من با تو بيداد بود
 دل دشمنان بر تو بر شاد بود
 ز من آرزو خود همين خواستی
 به تنگی دل از جای برخاستی

 ی کار تو مشو تيز تا چاره
 زم کنون نيز بازار توبسا

 يکی نامه فرمايم اکنون به شاه
 خواه فرستم به دست تو ای نيک

 سخن هر چه بايد به ياد آورم
 روان و دلش سوی داد آورم
 اگر يار باشد جهاندار ما
 به کام تو گردد همه کار ما
 نويسنده را پيش بنشاندند
 ز هر در سخنها همی راندند
 سرنامه کرد آفرين خدای

 ت و باشد هميشه به جایکجا هس
 ازويست نيک و بد و هست و نيست

 همه بندگانيم و ايزد يکيست
 هر آن چيز کو ساخت اندر بوش
 بران است چرخ روان را روش
 خداوند کيوان و خورشيد و ماه
 وزو آفرين بر منوچهر شاه

 به رزم اندرون زهر ترياک سوز
 به بزم اندرون ماه گيتی فروز

 ده شهرگراينده گرز و گشاين
 ز شادی به هر کس رساننده بهر
 کشنده درفش فريدون به جنگ
 کشنده سرافراز جنگی پلنگ
 ز باد عمود تو کوه بلند

 شود خاک نعل سرافشان سمند
 همان از دل پاک و پاکيزه کيش

 به آبشخور آری همی گرگ و ميش
 ام من رسيده به جای يکی بنده

 به مردی بشست اندر آورده پای
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 ر گيرد سرمهمی گرد کافو
 چنين کرد خورشيد و ماه افسرم

 وار ببستم ميان را يکی بنده
 ابا جاودان ساختم کارزار

 عنان پيچ و اسپ افگن و گرزدار
 چو من کس نديدی به گيتی سوار

 بشد آب گردان مازندران
 چو من دست بردم به گرز گران
 ز من گر نبودی به گيتی نشان
 برآورده گردن ز گردن کشان

 ها کو ز رود کشفچنان اژد
 برون آمد و کرد گيتی چو کف
 زمين شهر تا شهر پهنای او
 همان کوه تا کوه باالی او
 جهان را ازو بود دل پر هراس

 همی داشتندی شب و روز پاس
 هوا پاک ديدم ز پرندگان
 همان روی گيتی ز درندگان

 ز تفش همی پر کرگس بسوخت
 زمين زير زهرش همی برفروخت

 دی ز آبنهنگ دژم بر کشي
 به دم درکشيدی ز گردون عقاب

 مردم و چارپای زمين گشت بی
 همه يکسر او را سپردند جای
 چو ديدم که اندر جهان کس نبود
 که با او همی دست يارست سود

 به زور جهاندار يزدان پاک
 بيفگندم از دل همه ترس و باک
 ميان را ببستم به نام بلند
 نشستم بران پيل پيکر سمند

 ی گاوسر درون گرزهبه زين ان
 به بازو کمان و به گردن سپر
 برفتم بسان نهنگ دژم
 مرا تيز چنگ و ورا تيز دم
 مرا کرد پدرود هرکو شنيد

 که بر اژدها گرز خواهم کشيد
 ز سر تا به دمش چو کوه بلند

 کشان موی سر بر زمين چون کمند
 زبانش بسان درختی سياه
 ز فر باز کرده فگنده به راه

 رش پر از خون دو چشمچو دو آبگي
 مرا ديد غريد و آمد به خشم
 گمانی چنان بردم ای شهريار
 که دارم مگر آتش اندر کنار
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 جهان پيش چشمم چو دريا نمود
 به ابر سيه بر شده تيره دود
 ز بانگش بلرزيد روی زمين

 ز زهرش زمين شد چو دريای چين
 برو بر زدم بانگ برسان شير
 چنان چون بود کار مرد دلير
 يکی تير الماس پيکان خدنگ

 درنگ به چرخ اندرون راندم بی
 چو شد دوخته يک کران از دهانش
 بماند از شگفتی به بيرون زبانش
 هم اندر زمان ديگری همچنان
 زدم بر دهانش بپيچيد ازان
 سديگر زدم بر ميان زفرش

 برآمد همی جوی خون از جگرش
 چو تنگ اندر آورد با من زمين

 ر گرزکينبرآهختم اين گاوس
 به نيروی يزدان گيهان خدای
 برانگيختم پيلتن را ز جای

 ی گاو چهر زدم بر سرش گرزه
 برو کوه باريد گفتی سپهر

 شکستم سرش چون تن ژنده پيل
 فرو ريخت زو زهر چون رود نيل

 به زخمی چنان شد که ديگر نخاست
 ز مغزش زمين گشت باکوه راست
 کشف رود پر خون و زرداب شد

 آرامش و خواب شدزمين جای 
 همه کوهساران پر از مرد و زن
 همی آفرين خواندندی بمن
 جهانی بران جنگ نظاره بود
 که آن اژدها زشت پتياره بود
 مرا سام يک زخم ازان خواندند
 جهان زر و گوهر برافشاندند
 چو زو بازگشتم تن روشنم
 برهنه شد از نامور جوشنم
 فرو ريخت از باره بر گستوان

 هر چند رانم زيانوزين هست 
 بران بوم تا ساليان بر نبود
 جز از سوخته خار خاور نبود

 چنين و جزين هر چه بوديم رای
 سران را سرآوردمی زير پای
 کجا من چمانيدمی بادپای
 بپرداختی شير درنده جای

 کنون چند سالست تا پشت زين
 مرا تختگاه است و اسپم زمين
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 همه گرگساران و مازنداران
 ت کردم به گرز گرانبه تو راس

 نکردم زمانی برو بوم ياد
 ترا خواستم راد و پيروز و شاد
 کنون اين برافراخته يال من
 همان زخم کوبنده کوپال من
 بدان هم که بودی نماند همی
 بر و گردگاهم خماند همی

 کمندی بينداخت از دست شست
 زمانه مرا باژگونه ببست
 سپرديم نوبت کنون زال را

 ند و کوپال راکه شايد کمرب
 يکی آرزو دارد اندر نهان
 بيايد بخواهد ز شاه جهان

 يکی آرزو کان به يزدان نکوست
 کجا نيکويی زير فرمان اوست

 رای شاه بزرگ نکرديم بی
 که بنده نبايد که باشد سترگ
 همانا که با زال پيمان من

 بان من شنيدست شاه جهان
 که از رای او سر نپيچم به هيچ

 د زی من بسيچدرين روزها کر
 به پيش من آمد پر از خون رخان

 همی چاک چاک آمدش ز استخوان
 مرا گفت بردار آمل کنی
 سزاتر که آهنگ کابل کنی

 ی مرغ باشد به کوه چو پرورده
 نشانی شده در ميان گروه
 چنان ماه بيند به کابلستان

 چو سرو سهی بر سرش گلستان
 چو ديوانه گردد نباشد شگفت

  نبايد گرفتازو شاه را کين
 کنون رنج مهرش به جايی رسيد
 که بخشايش آرد هر آن کش بديد

 گناه ز بس درد کو ديد بر بی
 چنان رفت پيمان که بشنيد شاه
 گسی کردمش با دلی مستمند
 چو آيد به نزديک تخت بلند

 همان کن که با مهتری در خورد
 ترا خود نياموخت بايد خرد

 چو نامه نوشتند و شد رای راست
  زود دستان و بر پای خاستستد

 چو خورشيد سر سوی خاور نهاد
 نخفت و نياسود تا بامداد
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 ها سوده بفگند شب چو آن جامه
 سپيده بخنديد و بگشاد لب
 بيامد به زين اندر آورد پای
 برآمد خروشيدن کره نای

 به سوی شهنشاه بنهاد روی
 ی سام آزاده خوی ابا نامه

 
 شتچو در کابل اين داستان فاش گ

 سر مرزبان پر ز پرخاش گشت
 برآشفت و سيندخت را پيش خواند
 همه خشم رودابه بر وی براند

 بدو گفت کاکنون جزين رای نيست
 که با شاه گيتی مرا پای نيست
 که آرمت با دخت ناپاک تن
 کشم زارتان بر سر انجمن

 مگر شاه ايران ازين خشم و کين
 برآسايد و رام گردد زمين

 ام يارد چخيدبه کابل که با س
 ازان زخم گرزش که يارد چشيد

 چو بشنيد سيندخت بنشست پست
 جوی اندر انديشه بست دل چاره

 يکی چاره آورد از دل به جای
 که بد ژرف بين و فزاينده رای

 وزان پس دوان دست کرده به کش
 بيامد بر شاه خورشيد فش

 بدو گفت بشنو ز من يک سخن
 چو ديگر يکی کامت آيد بکن

 استه گر ز بهر تنستترا خو
 ببخش و بدان کين شب آبستنست

 اگر چند باشد شب ديرياز
 برو تيرگی هم نماند دراز

 شود روز چون چشمه روشن شود
 جهان چون نگين بدخشان شود
 بدو گفت مهراب کز باستان
 مزن در ميان يالن داستان

 بگو آنچه دانی و جان را بکوش
 وگر چادر خون به تن بر بپوش

 يندخت کای سرفرازبدو گفت س
 بود کت به خونم نيايد نياز
 مرا رفت بايد به نزديک سام
 زبان برگشايم چو تيغ از نيام
 بگويم بدو آنچه گفتن سزد
 خرد خام گفتارها را پزد

 ز من رنج جان و ز تو خواسته
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 سپردن به من گنج آراسته
 بدو گفت مهراب بستان کليد
 غم گنج هرگز نبايد کشيد

 و تخت و کالهپرستنده و اسپ 
 بيارای و با خويشتن بر به راه
 مگر شهر کابل نسوزد به ما
 چو پژمرده شد برفروزد به ما

 چين گفت سيندخت کای نامدار
 به جای روان خواسته خواردار
 جوی نبايد که چون من شوم چاره

 تو رودابه را سختی آری به روی
 مرا در جهان انده جان اوست
 تکنون با توم روز پيمان اوس
 ندارم همی انده خويشتن
 ازويست اين درد و اندوه من

 يکی سخت پيمان ستد زو نخست
 پس آنگه به مردی ره چاره جست

 بياراست تن را به ديبا و زر
 به در و به ياقوت پرمايه سر
 پس از گنج زرش ز بهر نثار
 هزار برون کرد دينار چون سی

 به زرين ستام آوريدند سی
 سیاز اسپان تازی و از پار

 ابا طوق زرين پرستنده شست
 يکی جام زر هر يکی را به دست
 پر از مشک و کافور و ياقوت و زر

 ی چند چندی گهر ز پيروزه
 چهل جامه ديبای پيکر به زر
 طرازش همه گونه گونه گهر

 به زرين و سيمين دوصد تيغ هند
 جزان سی به زهراب داده پرند

 ی سرخ موی صد اشتر همه ماده
 بارکش راه جویصد استر همه 

 يکی تاج پرگوهر شاهوار
 ابا طوق و با ياره و گوشوار
 بسان سپهری يکی تخت زر
 برو ساخته چند گونه گهر

 برش خسروی بيست پهنای او
 چو سيصد فزون بود باالی او

 پيالن هندی چهار وزان ژنده
 همه جامه و فرش کردند بار

 
 چو شد ساخته کار خود بر نشست

 ميان را ببستچو گردی به مردی 
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 يکی ترگ رومی به سر بر نهاد
 يکی باره زيراندرش همچو باد
 بيامد گرازان به درگاه سام
 نه آواز داد و نه برگفت نام
 به کار آگهان گفت تا ناگهان
 بگويند با سرفراز جهان

 ای کابلی که آمد فرستاده
 به نزد سپهبد يل زابلی
 ز مهراب گرد آوريده پيام

 گير سامبه نزد سپهبد جهان
 دار بيامد بر سام يل پرده

 بگفت و بفرمود تا داد بار
 فرود آمد از اسپ سيندخت و رفت
 به پيش سپهبد خراميد تفت
 زمين را ببوسيد و کرد آفرين
 ابر شاه و بر پهلوان زمين
 نثار و پرستنده و اسپ و پيل
 رده بر کشيده ز در تا دو ميل
 يکايک همه پيش سام آوريد

  شد کان بديدسر پهلوان خيره
 پر انديشه بنشست برسان مست
 بکش کرده دست و سرافگنده پست
 که جايی کجا مايه چندين بود
 فرستادن زن چه آيين بود

 گراين خواسته زو پذيرم همه
 ز من گردد آزرده شاه رمه
 و گر بازگردانم از پيش زال
 برآرد به کردار سيمرغ بال

 برآورد سر گفت کاين خواسته
 ن آراستهغالمان و پيال

 بريد اين به گنجور دستان دهيد
 به نام مه کابلستان دهيد

 پری روی سيندخت بر پيش سام
 زبان کرد گويا و دل شادکام

 ها را پذيرفته ديد چو آن هديه
 رسيده بهی و بدی رفته ديد

 سه بت روی با او به يک جا بدند
 سمن پيکر و سرو باال بدند

 گرفته يکی جام هر يک به دست
 د کامد به جای نشستبفرمو

 به پيش سپهبد فرو ريختند
 همه يک به ديگر برآميختند
 چو با پهلوان کار بر ساختند
 ز بيگانه خانه بپرداختند
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 چنين گفت سيندخت با پهلوان
 که با رای تو پير گردد جوان
 بزرگان ز تو دانش آموختند
 به تو تيرگيها برافروختند

 به مهر تو شد بسته دست بدی
 گشاده ره ايزدیبه گرزت 

 گنهکار گر بود مهراب بود
 ز خون دلش ديده سيراب بود
 سر بيگناهان کابل چه کرد
 کجا اندر آورد بايد بگرد

 همه شهر زنده برای تواند
 پرستنده و خاک پای تواند

 ازان ترس کو هوش و زور آفريد
 درخشنده ناهيد و هور آفريد
 نيايد چنين کارش از تو پسند

 ريختن در مبندميان را به خون 
 بدو سام يل گفت با من بگوی
 ازان کت بپرسم بهانه مجوی
 تو مهراب را کهتری گر همال
 مر آن دخت او را کجا ديد زال

 به روی و به موی و به خوی و خرد
 به من گوی تا باکی اندر خورد
 ز باال و ديدار و فرهنگ اوی

 بران سان که ديدی يکايک بگوی
 انبدو گفت سيندخت کای پهلو
 سر پهلوانان و پشت گوان

 يکی سخت پيمانت خواهم نخست
 که لرزان شود زو بر و بوم و رست
 که از تو نيايد به جانم گزند

 نه آنکس که بر من بود ارجمند
 مرا کاخ و ايوان آباد هست

 همان گنج و خويشان و بنياد هست
 چو ايمن شوم هر چه گويی بگوی

 بگويم بجويم بدين آب روی
 گنج کابلستاننهفته همه 

 بکوشم رسانم به زابلستان
 جزين نيز هر چيز کاندر خورد
 بيبد ز من مهتر پر خرد

 گرفت آن زمان سام دستش به دست
 ورا نيک بنواخت و پيمان ببست
 چو بشنيد سيندخت سوگند او
 همان راست گفتار و پيوند او

 زمين را ببوسيد و بر پای خاست
 بگفت آنچه اندر نهان بود راست
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 من خويش ضحاکم ای پهلوانکه 
 زن گرد مهراب روشن روان

 ی ماه روی همان مام رودابه
 که دستان همی جان فشاند بروی
 همه دودمان پيش يزدان پاک
 شب تيره تا برکشد روز چاک
 همی بر تو بر خوانديم آفرين
 همان بر جهاندار شاه زمين
 کنون آمدم تا هوای تو چيست

 ز کابل ترا دشمن و دوست کيست
 اگر ما گنهکار و بدگوهريم

 بدين پادشاهی نه اندر خوريم
 من اينک به پيش توام مستمند
 بکش گر کشی ور ببندی ببند
 دل بيگناهان کابل مسوز
 کجا تيره روز اندر آيد به روز
 سخنها چو بشنيد ازو پهلوان
 زنی ديد با رای و روشن روان

 به رخ چون بهار و به باال چو سرو
 به رفتن تذروميانش چو غرو و 

 چنين داد پاسخ که پيمان من
 درست است اگر بگسلد جان من
 تو با کابل و هر که پيوند تست

 درست بمانيد شادان دل و تن
 بدين نيز همداستانم که زال
 ز گيتی چو رودابه جويد همال
 شما گرچه از گوهر ديگريد
 همان تاج و اورنگ را در خوريد

 چنين است گيتی وزين ننگ نيست
 ا کردگار جهان جنگ نيستاب

 چنان آفريند که آيدش رای
 نمانيم و مانديم با های های
 يکی بر فراز و يکی در نشيب
 يکی با فزونی يکی با نهيب
 يکی از فزايش دل آراسته
 ز کمی دل ديگری کاسته

 ی دردمند يکی نامه با البه
 نبشتم به نزديک شاه بلند
 به نزد منوچهر شد زال زر

 تی برآورده پرچنان شد که گف
 به زين اندر آمد که زين را نديد
 همان نعل اسپش زمين را نديد
 بدين زال را شاه پاسخ دهد
 چو خندان شود رای فرخ نهد
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 دل شدست ی مرغ بی که پرورده
 از آب مژه پای در گل شدست

 عروس ار به مهر اندرون همچو اوست
 سزد گر برآيند هر دو ز پوست

 ی اژدها يکی روی آن بچه
 مرا نيز بنمای و بستان بها

 بدو گفت سيندخت اگر پهلوان
 کند بنده را شاد و روشن روان
 چماند به کاخ من اندر سمند
 سرم بر شود به آسمان بلند
 به کابل چنو شهريار آوريم
 همه پيش او جان نثار آوريم
 لب سام سيندخت پرخنده ديد
 همه بيخ کين از دلش کنده ديد

 بادنوندی دالور به کردار 
 برافگند و مهراب را مژده داد

 ی بد مکن ياد هيچ کز انديشه
 دلت شاد کن کار مهمان بسيچ
 من اينک پس نامه اندر دمان
 بيايم نجويم به ره بر زمان

 ی آفتاب دوم روز چون چشمه
 بجنيبد و بيدار شد سر ز خواب
 گرانمايه سيندخت بنهاد روی
 به درگاه ساالر ديهيم جوی

 رگاه سامروارو برآمد ز د
 مه بانوان خواندندش به نام
 بيامد بر سام و بردش نماز
 سخن گفت بااو زمانی دراز
 به دستوری بازگشتن به جای
 شدن شادمان سوی کابل خدای
 دگر ساختن کار مهمان نو
 نمودن به داماد پيمان نو

 ورا سام يل گفت برگرد و رو
 بگو آنچه ديدی به مهراب گو
 سزاوار او خلعت آراستند

 تر خواستند ز گنج آنچه پرمايه
 بکابل دگر سام را هر چه بود
 ز کاخ و زباغ و زکشت و درود
 دگر چارپايان دوشيدنی

 ز گستردنی هم ز پوشيدنی
 به سيندخت بخشيد و دستش بدست

 گرفت و يک نيز پيمان ببست
 پذيرفت مر دخت او را بزال

 که باشند هر دو بشادی همال
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 سرافراز گردی و مردی دويست
 بدو داد و گفتش که ايدر مايست
 به کابل بباش و به شادی بمان
 ازين پس مترس از بد بدگمان
 شگفته شد آن روی پژمرده ماه
 به نيک اختری برگرفتند راه

 
 پس آگاهی آمد سوی شهريار
 که آمد ز ره زال سام سوار

 پذيره شدندش همه سرکشان
 که بودند در پادشاهی نشان

 رگاهچو آمد به نزديکی با
 سبک نزد شاهش گشادند راه
 چو نزديک شاه اندر آمد زمين
 ببوسيد و بر شاه کرد آفرين

 زمانی همی داشت بر خاک روی
 بدو داد دل شاه آزرمجوی

 بفرمود تا رويش از خاک خشک
 ستردند و بر وی پراگند مشک
 بيامد بر تخت شاه ارجمند
 بپرسيد ازو شهريار بلند

 دکه چون بودی ای پهلو راد مر
 بدين راه دشوار با باد و گرد
 به فر تو گفتا همه بهتريست
 ابا تو همه رنج رامشگريست

 ی پهلوان ازو بستد آن نامه
 بخنديد و شد شاد و روشن روان
 چو بر خواند پاسخ چنين داد باز
 که رنجی فزودی به دل بر دراز

 ی دلپذير وليکن بدين نامه
 که بنوشت با درد دل سام پير

 هست ازين دل دژماگر چه مرا 
 برانم که ننديشم از بيش و کم
 بسازم برآرم همه کام تو
 گر اينست فرجام آرام تو

 تو يک چند اندر به شادی به پای
 که تا من به کارت زنم نيک رای
 ببردند خواليگران خوان زر
 شهنشاه بنشست با زال زر
 بفرمود تا نامداران همه

 نشستند بر خوان شاه رمه
 رو بپرداختندچو از خوان خس

 ساختند به تخت دگر جای می
 چو می خورده شد نامور پور سام
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 نشست از بر اسپ زرين ستام
 برفت و بپيمود باالی شب
 پر انديشه دل پر ز گفتار لب
 بيامد به شبگير بسته کمر
 به پيش منوچهر پيروزگر
 برو آفرين کرد شاه جهان

 چو برگشت بستودش اندر نهان
 

  و ردانبفرمود تا موبدان
 شناسان و هم بخردان ستاره

 کنند انجمن پيش تخت بلند
 به کار سپهری پژوهش کنند
 برفتند و بردند رنج دراز

 که تا با ستاره چه دارند راز
 سه روز اندران کارشان شد درنگ
 برفتند با زيج رومی به چنگ
 زبان بر گشادند بر شهريار

 که کرديم با چرخ گردان شمار
 اختر پديدچنين آمد از داد 

 که اين آب روشن بخواهد دويد
 ازين دخت مهراب و از پور سام
 گوی پر منش زايد و نيک نام
 بود زندگانيش بسيار مر

 همش زور باشد هم آيين و فر
 همش برز باشد همش شاخ و يال
 به رزم و به بزمش نباشد همال

 ی او کند موی تر کجا باره
 شود خشک همرزم او را جگر

 گ او نگذردعقاب از بر تر
 سران جهان را بکس نشمرد
 يکی برز باال بود فرمند

 همه شير گيرد به خم کمند
 هوا را به شمشير گريان کند
 بر آتش يکی گور بريان کند

 ی شهرياران بود کمر بسته
 به ايران پناه سواران بود

 
 چنين گفت پس شاه گردن فراز
 کزين هر چه گفتيد داريد راز

 را شهرياربخواند آن زمان زال 
 کزو خواست کردن سخن خواستار
 بدان تا بپرسند ازو چند چيز
 نهفته سخنهای ديرينه نيز
 نشستند بيدار دل بخردان
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 همان زال با نامور موبدان
 بپرسيد مر زال را موبدی

 ازين تيزهش راه بين بخردی
 که از ده و دو تای سرو سهی
 که رستست شاداب با فرهی

 سیازان بر زده هر يکی شاخ 
 نگردد کم و بيش در پارسی
 دگر موبدی گفت کای سرفراز
 دو اسپ گرانمايه و تيزتاز
 يکی زان به کردار دريای قار
 يکی چون بلور سپيد آبدار
 اند بجنبيد و هر دو شتابنده
 اند همان يکديگر را نيابنده

 سديگر چنين گفت کان سی سوار
 کجا بگذرانند بر شهريار

 يکی کم شود باز چون بشمری
 همان سی بود باز چون بنگری
 چهارم چنين گفت کان مرغزار
 که بينی پر از سبزه و جويبار
 يکی مرد با تيز داسی بزرگ
 سوی مرغزار اندر آيد سترگ
 همی بدرود آن گيا خشک و تر
 نه بردارد او هيچ ازان کار سر
 دگر گفت کان برکشيده دو سرو
 ز دريای با موج برسان غرو

 ن کناميکی مرغ دارد بريشا
 نشيمش به شام آن بود اين به بام
 ازين چون بپرد شود برگ خشک
 بران بر نشيند دهد بوی مشک
 ازان دو هميشه يکی آبدار
 يکی پژمريده شده سوگوار
 بپرسيد ديگر که بر کوهسار
 يکی شارستان يافتم استوار
 خرامند مردم ازان شارستان
 گرفته به هامون يکی خارستان

 ا به ماهبناها کشيدند سر ت
 پرستنده گشتند و هم پيشگاه
 وزان شارستان شان به دل نگذرد
 کس از يادکردن سخن نشمرد
 يکی بومهين خيزد از ناگهان
 بر و بومشان پاک گردد نهان

 شان نياز آورد بدان شارستان
 هم انديشگان دراز آورد

 به پرده درست اين سخنها بجوی
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 به پيش ردان آشکارا بگوی
 کارا کنیگر اين رازها آش

 ز خاک سيه مشک سارا کنی
 

 زمانی پر انديشه شد زال زر
 برآورد يال و بگسترد بر

 وزان پس به پاسخ زبان برگشاد
 همه پرسش موبدان کرد ياد
 نخست از ده و دو درخت بلند

 که هر يک همی شاخ سی برکشند
 به سالی ده و دو بود ماه نو
 چو شاه نو آيين ابر گاه نو

 ا سرآيد شماربه سی روز مه ر
 برين سان بود گردش روزگار
 کنون آنکه گفتی ز کار دو اسپ
 فروزان به کردار آذرگشسپ
 سپيد و سياهست هر دو زمان
 پس يکدگر تيز هر دو دوان
 بگذرد شب و روز باشد که می

 دم چرخ بر ما همی بشمرد
 سديگر که گفتی که آن سی سوار

 کجا برگذشتند بر شهريار
 ی کم شودازان سی سواران يک

 به گاه شمردن همان سی بود
 نگفتی سخن جز ز نقصان ماه

 که يک شب کم آيد همی گاه گاه
 کنون از نيام اين سخن برکشيم
 دو بن سرو کان مرغ دارد نشيم

 ز برج بره تا ترازو جهان
 همی تيرگی دارد اندر نهان

 چنين تا ز گردش به ماهی شود
 پر از تيرگی و سياهی شود

 بازوی چرخ بلنددو سرو ای دو 
 کزو نيمه شادب و نيمی نژند
 برو مرغ پران چو خورشيد دان
 جهان را ازو بيم و اميد دان

 دگر شارستان بر سر کوهسار
 سرای درنگست و جای قرار

 همين خارستان چون سرای سپنج
 کزو ناز و گنجست و هم درد و رنج
 همی دم زدن بر تو بر بشمرد
 هم او برفرازد هم او بشکرد

 يد يکی باد با زلزلهبرآ
 ز گيتی برآيد خروش و خله
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 همه رنج ما ماند زی خارستان
 گذر کرد بايد سوی شارستان
 کسی ديگر از رنج ما برخورد
 نپايد برو نيز و هم بگذرد

 چنين رفت از آغاز يکسر سخن
 همين باشد و نو نگردد کهن

 مان نيکنامی بود اگر توشه
 روانها بران سر گرامی بود

 ورزيم و پيچان شويمو گر آز 
 پديد آيد آنگه که بيجان شويم
 گر ايوان ما سر به کيوان برست

 ی ما يکی چادرست ازان بهره
 چو پوشند بر روی ما خون و خاک
 همه جای بيمست و تيمار و باک
 بيابان و آن مرد با تيز داس

 کجا خشک و تر زو دل اندر هراس
 تر و خشک يکسان همی بدرود

 ن نشنودوگر البه سازی سخ
 دروگر زمانست و ما چون گيا
 همانش نبيره همانش نيا

 به پير و جوان يک به يک ننگرد
 شکاری که پيش آيدش بشکرد
 جهان را چنينست ساز و نهاد
 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
 ازين در درآيد بدان بگذرد
 زمانه برو دم همی بشمرد

 چو زال اين سخنها بکرد آشکار
 شهريارازو شادمان شد دل 

 به شادی يکی انجمن برشگفت
 شهنشاه گيتی زهازه گرفت
 يکی جشنگاهی بياراست شاه
 چنان چون شب چارده چرخ ماه
 کشيدند می تا جهان تيره گشت
 سرميگساران ز می خيره گشت

 خروشيدن مرد باالی گاه
 يکايک برآمد ز درگاه شاه

 برفتند گردان همه شاد و مست
 گرفته يکی دست ديگر به دست

 چو برزد زبانه ز کوه آفتاب
 سر نامدران برآمد ز خواب
 بيامد کمربسته زال دلير

 به پيش شهنشاه چون نره شير
 به دستوری بازگشتن ز در
 شدن نزد ساالر فرخ پدر
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 به شاه جهان گفت کای نيکخوی
 مرا چهر سام آمدست آرزوی

 ی تخت عاج ببوسيدم ای پايه
 دلم گشت روشن بدين برز و تاج

  شاه ای جوانمرد گردبدو گفت
 يک امروز نيزت ببايد سپرد

 ی دخت مهراب خاست ترا بويه
 دلت راهش سام زابل کجاست
 بفرمود تا سنج و هندی درای
 به ميدان گذارند با کره نای
 ابا نيزه و گرز و تير و کمان
 برفتند گردان همه شادمان
 کمانها گرفتند و تير خدنگ
 نشانه نهادند چون روز جنگ

  هر يک به چيزی عنانبپيچيد
 به گرز و به تيغ و به تير و سنان
 درختی گشن بد به ميدان شاه
 گذشته برو سال بسيار و ماه
 کمان را بماليد دستان سام
 برانگيخت اسپ و برآورد نام
 بزد بر ميان درخت سهی

 گذاره شد آن تير شاهنشهی
 هم اندر تگ اسپ يک چوبه تير
 بينداخت و بگذاشت چون نره شير

 وران سپر برگرفتند ژوپين
 بگشتند با خشتهای گران

 سپر خواست از ريدک ترک زال
 برانگيخت اسپ و برآورد يال
 کمان را بينداخت و ژوپين گرفت
 به ژوپين شکار نوآيين گرفت
 وار بزد خشت بر سه سپر گيل

 گشاده به ديگر سو افگند خوار
 به گردنکشان گفت شاه جهان

  مهانکه با او که جويد نبرد از
 يکی برگراييدش اندر نبرد
 که از تير و ژوپين برآورد گرد
 همه برکشيدند گردان سليح
 بدل خشمناک و زبان پر مزيح
 به آورد رفتند پيچان عنان
 ابا نيزه و آب داده سنان

 چنان شد که مرد اندر آمد به مرد
 برانگيخت زال اسپ و برخاست گرد
 نگه کرد تا کيست زيشان سوار

  گردنکش و نامدارعنان پيچ و
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 ز گرد اندر آمد بسان نهنگ
 گرفتش کمربند او را به چنگ

 چنان خوارش از پشت زين برگرفت
 که شاه و سپه ماند اندر شگفت

 به آواز گفتند گردنکشان
 که مردم نبيند کسی زين نشان
 هر آن کس که با او بجويد نبرد
 کند جامه مادر برو الژورد
 ز شيران نزايد چنين نيز گرد
 چه گرد از نهنگانش بايد شمرد
 خنک سام يل کش چنين يادگار
 بماند به گيتی دلير و سوار
 برو آفرين کرد شاه بزرگ
 همان نامور مهتران سترگ
 بزرگان سوی کاخ شاه آمدند
 کمر بسته و با کاله آمدند

 يکی خلعت آراست شاه جهان
 که گشتند ازان خيره يکسر مهان
 چه از تاج پرمايه و تخت زر

 ه از ياره و طوق و زرين کمرچ
 های گرانمايه نيز همان جامه

 پرستنده و اسپ و هر گونه چيز
 به زال سپهبد سپرد آن زمان
 همه چيزها از کران تا کران

 
 ی سام پاسخ نوشت پس آن نامه

 شگفتی سخنهای فرخ نوشت
 که ای نامور پهلوان دلير

 به هر کار پيروز برسان شير
 ن سپهرنبيند چو تو نيز گردا

 به رزم و به بزم و به رای و به چهر
 همان پور فرخنده زال سوار
 کزو ماند اندر جهان يادگار
 رسيد و بدانستم از کام او

 همان خواهش و رای و آرام او
 برآمد هر آنچ آن ترا کام بود
 همان زال را رای و آرام بود
 همه آرزوها سپردم بدوی

 بسی روزه فرخ شمردم بدوی
 اشد شکارش پلنگز شيری که ب

 چه زايد جز از شير شرزه به جنگ
 گسی کردمش با دلی شادمان

 کزو دور بادا بد بدگمان
 برون رفت با فرخی زال زر
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 ز گردان لشکر برآورده سر
 نوندی برافگند نزديک سام

 که برگشتم از شاه دل شادکام
 ابا خلعت خسروانی و تاج

 همان ياره و طوق و هم تخت عاج
 ان سخن پهلوانچنان شاد شد ز

 که با پير سر شد به نوی جوان
 سواری به کابل برافگند زود

 به مهراب گفت آن کجا رفته بود
 نوازيدن شهريار جهان

 وزان شادمانی که رفت از مهان
 من اينک چو دستان بر من رسد
 گذاريم هر دو چنان چون سزد
 چنان شاد شد شاه کابلستان
 ز پيوند خورشيد زابلستان

 می جان برافشاندندکه گفتی ه
 ز هر جای رامشگران خواندند

 چو مهراب شد شاد و روشن روان
 لبش گشت خندان و دل شادمان
 گرانمايه سيندخت را پيش خواند
 بسی خوب گفتار با او براند

 بدو گفت کای جفت فرخنده رای
 بيفروخت از رايت اين تيره جای
 به شاخی زدی دست کاندر زمين

 رينبرو شهرياران کنند آف
 چنان هم کجا ساختی از نخست
 بيايد مر اين را سرانجام جست
 همه گنج پيش تو آراستست

 اگر تخت عاجست اگر خواستست
 چو بشنيد سيندخت ازو گشت باز

 بر دختر آمد سراينده راز
 همی مژده دادش به ديدار زال
 که ديدی چنان چون ببايد همال
 زن و مرد را از بلندی منش

 ز سرزنشسزد گر فرازد سر ا
 سوی کام دل تيز بشتافتی

 کنون هر چه جستی همه يافتی
 بدو گفت رودابه ای شاه زن
 سزای ستايش به هر انجمن
 من از خاک پای تو بالين کنم
 به فرمانت آرايش دين کنم
 ز تو چشم آهرمنان دور باد

 ی سور باد دل و جان تو خانه
 چو بشنيد سيندخت گفتار اوی
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 به آرايش کاخ بنهاد روی
 بياراست ايوانها چون بهشت

 گالب و می و مشک و عنبر سرشت
 بساطی بيفگند پيکر به زر
 زبر جد برو بافته سر به سر
 دگر پيکرش در خوشاب بود

 ای آب بود ای قطره که هر دانه
 يک ايوان همه تخت زرين نهاد
 به آيين و آرايش چين نهاد
 همه پيکرش گوهر آگنده بود
 ميان گهر نقشها کنده بود
 ز ياقوت مر تخت را پايه بود
 که تخت کيان بود و پرمايه بود

 ی رود و می يک ايوان همه جامه
 بياورده از پارس و اهواز و ری
 بياراست رودابه را چون نگار
 پر از جامه و رنگ و بوی بهار
 همه کابلستان شد آراسته

 پر از رنگ و بوی و پر از خواسته
 همه پشت پيالن بياراستند

 رستندگان خواستندز کابل پ
 نشستند بر پيل رامشگران
 نهاده به سر بر زر افسران
 پذيره شدن را بياراستند

 نثارش همه مشک و زر خواستند
 

 همی رند دستان گرفته شتاب
 چو پرنده مرغ و چو کشتی برآب
 کسی را نبد ز آمدنش آگهی

 پذيره نرفتند با فرهی
 خروشی برآمد ز پرده سرای

 رای فرخندهکه آمد ز ره زال 
 پذيره شدش سام يل شادمان
 همی داشت اندر برش يک زمان
 فرود آمد از باره بوسيد خاک
 بگفت آن کجا ديد و بشنيد پاک
 نشست از بر تخت پرمايه سام
 ابا زال خرم دل و شادکام

 سخنهای سيندخت گفتن گرفت
 لبش گشت خندان نهفتن گرفت
 چنين گفت کامد ز کابل پيام

 يندخت نامپيمبر زنی بود س
 ز من خواست پيمان و دادم زمان
 که هرگز نباشم بدو بدگمان
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 ز هر چيز کز من به خوبی بخواست
 سخنها بران برنهاديم راست
 نخست آنکه با ماه کابلستان
 شود جفت خورشيد زابلستان
 دگر آنکه زی او به مهمان شويم
 بران دردها پاک درمان شويم

 ای آمد از نزد اوی فرستاده
 خته شد کار بنمای رویکه پرد

 کنون چيست پاسخ فرستاده را
 چه گوييم مهراب آزاده را

 ز شادی چنان شد دل زال سام
 که رنگش سراپای شد لعل فام
 چنين داد پاسخ که ای پهلوان
 گر ايدون که بينی به روشن روان
 سپه رانی و ما به کابل شويم
 بگوييم زين در سخن بشنويم

 سامبه دستان نگه کرد فرخنده 
 بدانست کورا ازين چيست کام

 سخن هر چه از دخت مهراب نيست
 به نزديک زال آن جز از خواب نيست
 بفرمود تا زنگ و هندی درای
 زدند و گشادند پرده سرای
 هيونی برافگند مرد دلير

 بدان تا شود نزد مهراب شير
 بگويد که آمد سپهبد ز راه
 ابا زال با پيل و چندی سپاه

 ه کابل رسيدفرستاده تازان ب
 خروشی برآمد چنان چون سزيد
 چنان شاد شد شاه کابلستان
 ز پيوند خورشيد زابلستان

 که گفتی همی جان برافشاندند
 ز هر جای رامشگران خواندند

 
 بزد نای مهراب و بربست کوس
 بياراست لشکر چو چشم خروس

 پيالن و رامشگران ابا ژنده
 زمين شد بهشت از کران تا کران

 نه گون پرنيانی درفشز بس گو
 چه سرخ و سپيد و چه زرد و بنفش
 چه آوای نای و چه آوای چنگ
 خروشيدن بوق و آوای زنگ

 تو گفتی مگر روز انجامش است
 يکی رستخيز است گر رامش است
 همی رفت ازين گونه تا پيش سام
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 فرود آمد از اسپ و بگذارد گام
 گرفتش جهان پهلوان در کنار

 گاربپرسيدش از گردش روز
 شه کابلستان گرفت آفرين

 چه بر سام و بر زال زر همچنين
 ی تيزرو نشست از بر باره

 چو از کوه سر برکشد ماه نو
 يکی تاج زرين نگارش گهر
 نهاد از بر تارک زال زر

 به کابل رسيدند خندان و شاد
 سخنهای ديرينه کردند ياد

 همه شهر ز آوای هندی درای
 ز ناليدن بربط و چنگ و نای

  گفتی دد و دام رامشگرستتو
 زمانه به آرايشی ديگرست
 بش و يال اسپان کران تا کران
 بر اندوده پر مشک و پر زعفران
 برون رفت سيندخت با بندگان
 ميان بسته سيصد پرستندگان
 مر آن هر يکی را يکی جام زر

 به دست اندرون پر ز مشک و گهر
 همه سام را آفرين خواندند

 اندندپس از جام گوهر برافش
 بدان جشن هر کس که آمد فراز
 نياز شد از خواسته يک به يک بی

 بخنديد و سيندخت را سام گفت
 که رودابه را چند خواهی نهفت
 بدو گفت سيندخت هديه کجاست

 اگر ديدن آفتابت هواست
 چنين داد پاسخ به سيندخت سام
 که ازمن بخواه آنچه آيدت کام

 ی زرنگار برفتند تا خانه
 بود خرم بهارکجا اندرو 

 نگه کرد سام اندران ماه روی
 يکايک شگفتی بماند اندروی

 ندانست کش چون ستايد همی
 برو چشم را چون گشايد همی
 بفرمود تا رفت مهراب پيش
 ببستند عقدی برآيين و کيش
 به يک تختشان شاد بنشاندند
 عقيق و زبرجد برافشاندند
 سر ماه با افسر نام دار
 ارسر شاه با تاج گوهرنگ
 بياورد پس دفتر خواسته
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 يکی نخست گنج آراسته
 برو خواند از گنجها هر چه بود

 که گوش آن نيارست گفتی شنود
 برفتند از آنجا به جای نشست
 ببودند يک هفته با می به دست
 وز ايوان سوی باغ رفتند باز

 سه هفته به شادی گرفتند ساز
 بزرگان کشورش با دست بند
 کشيدند بر پيش کاخ بلند
 سر ماه سام نريمان برفت

 سوی سيستان روی بنهاد تفت
 ابا زال و با لشکر و پيل و کوس
 زمانه رکاب ورا داد بوس

 عماری و باالی و هودج بساخت
 يکی مهد تا ماه را در نشاخت

 چو سيندخت و مهراب و پيوند خويش
 سوی سيستان روی کردند پيش
 برفتند شادان دل و خوش منش

 يکی کنشپر از آفرين لب ز ن
 رسيدند پيروز تا نيمروز

 چنان شاد و خندان و گيتی فروز
 يکی بزم سام آنگهی ساز کرد
 سه روز اندران بزم بگماز کرد
 پس آنگاه سيندخت آنجا بماند
 خود و لشکرش سوی کابل براند
 سپرد آن زمان پادشاهی به زال
 برون برد لشکر به فرخنده فال
 سوی گرگساران شد و باختر

 ته برافراخت سردرفش خجس
 شوم گفت کان پادشاهی مراست
 دل و ديده با ما ندارند راست
 منوچهر منشور آن شهر بر

 مرا داد و گفتا همی دار و خوار
 بترسم ز آشوب بد گوهران
 به ويژه ز گردان مازنداران

 بشد سام يکزخم و بنشست زال
 می و مجلس آراست و بفراخت يال

 
 بسی برنيامد برين روزگار

 آزاده سرو اندر آمد به بارکه 
 بهار دل افروز پژمرده شد

 دلش را غم و رنج بسپرده شد
 شکم گشت فربه و تن شد گران
 شد آن ارغوانی رخش زعفران
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 بدو گفت مادر که ای جان مام
 چه بودت که گشتی چنين زرد فام
 چنين داد پاسخ که من روز و شب
 همی برگشايم به فرياد لب
 ازهمانا زمان آمدستم فر
 وزين بار بردن نيابم جواز

 تو گويی به سنگستم آگنده پوست
 و گر آهنست آنکه نيز اندروست
 چنين تا گه زادن آمد فراز

 به خواب و به آرام بودش نياز
 چنان بد که يک روز ازو رفت هوش
 از ايوان دستان برآمد خروش

 خروشيد سيندخت و بشخود روی
 بکند آن سيه گيسوی مشک بوی

 ان رسيد آگهیيکايک بدست
 که پژمرده شد برگ سرو سهی
 به بالين رودابه شد زال زر
 پر از آب رخسار و خسته جگر
 همان پر سيمرغش آمد به ياد
 بخنديد و سيندخت را مژده داد
 يکی مجمر آورد و آتش فروخت
 وزآن پر سيمرغ لختی بسوخت
 هم اندر زمان تيره گون شد هوا
 پديد آمد آن مرغ فرمان روا

 ی که بارانش مرجان بودچو ابر
 چه مرجان که آرايش جان بود

 برو کرد زال آفرين دراز
 ستودش فراوان و بردش نماز

 چنين گفت با زال کين غم چراست
 به چشم هژبر اندرون نم چراست

 روی کزين سرو سيمين بر ماه
 يکی نره شير آيد و نامجوی
 که خاک پی او ببوسد هژبر
 نيارد گذشتن به سر برش ابر

  آواز او چرم جنگی پلنگاز
 شود چاک چاک و بخايد دو چنگ
 هران گرد کاواز کوپال اوی
 ببيند بر و بازوی و يال اوی
 ز آواز او اندر آيد ز پای

 دل مرد جنگی برآيد ز جای
 به جای خرد سام سنگی بود
 به خشم اندرون شير جنگی بود
 به باالی سرو و به نيروی پيل
 لبه آورد خشت افگند بر دو مي
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 نيايد به گيتی ز راه زهش
 به فرمان دادار نيکی دهش
 بياور يکی خنجر آبگون
 يکی مرد بينادل پرفسون

 نخستين به می ماه را مست کن
 ز دل بيم و انديشه را پست کن
 بکافد تهيگاه سرو سهی
 نباشد مر او را ز درد آگهی

 ی شير بيرون کشد وزو بچه
 همه پهلوی ماه در خون کشد

 ز آن کجا کرد چاکوز آن پس بدو
 ز دل دور کن ترس و تيمار و باک
 گياهی که گويمت با شير و مشک
 بکوب و بکن هر سه در سايه خشک

 بساو و برآالی بر خستگيش
 ببينی همان روز پيوستگيش
 بدو مال ازان پس يکی پر من

 ی فر من خجسته بود سايه
 ترا زين سخن شاد بايد بدن
 به پيش جهاندار بايد شدن

 دادت اين خسروانی درختکه او 
 که هر روز نو بشکفاندش بخت
 بدين کار دل هيچ غمگين مدار
 که شاخ برومندت آمد به بار
 بگفت و يکی پر ز بازو بکند
 فگند و به پرواز بر شد بلند
 بشد زال و آن پر او برگرفت

 برفت و بکرد آنچه گفت ای شگفت
 بدان کار نظاره شد يک جهان

 ه روانهمه ديده پر خون و خست
 فرو ريخت از مژه سيندخت خون
 که کودک ز پهلو کی آيد برون

 
 بيامد يکی موبدی چرب دست

 مر آن ماه رخ را به می کرد مست
 رنج پهلوی ماه بکافيد بی

 بتابيد مر بچه را سر ز راه
 گزندش برون آوريد چنان بی

 که کس در جهان اين شگفتی نديد
 يکی بچه بد چون گوی شيرفش

 لند و به ديدار کشبه باال ب
 شگفت اندرو مانده بد مرد و زن

 ی پيل تن که نشنيد کس بچه
 همان دردگاهش فرو دوختند
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 به داور همه درد بسپوختند
 شبانروز مادر ز می خفته بود
 ز می خفته و هش ازو رفته بود
 چو از خواب بيدار شد سرو بن
 به سيندخت بگشاد لب بر سخن

 برو زر و گوهر برافشاندند
 ر کردگار آفرين خواندنداب

 مر آن بچه را پيش او تاختند
 بسان سپهری برافراختند
 بخنديد ازان بچه سرو سهی
 بديد اندرو فر شاهنشهی
 به رستم بگفتا غم آمد بسر
 نهادند رستمش نام پسر
 يکی کودکی دوختند از حرير
 به باالی آن شير ناخورده شير
 درون وی آگنده موی سمور

 اهيد و هوربرخ بر نگاريده ن
 به بازوش بر اژدهای دلير

 به چنگ اندرش داده چنگال شير
 به زير کش اندر گرفته سنان
 به يک دست کوپال و ديگر عنان
 نشاندندش آنگه بر اسپ سمند
 به گرد اندرش چاکران نيز چند
 چو شد کار يکسر همه ساخته
 چنان چون ببايست پرداخته
 هيون تکاور برانگيختند

 بر درم ريختندبه فرمان بران 
 پس آن صورت رستم گرزدار
 ببردند نزديک سام سوار

 يکی جشن کردند در گلستان
 ز زاولستان تا به کابلستان
 همه دشت پر باده و نای بود
 به هر کنج صد مجلس آرای بود
 به زاولستان از کران تا کران

 نشسته به هر جای رامشگران
 نبد کهتر از مهتران بر فرود

  بود تار و پودنشسته چنان چون
 پس آن پيکر رستم شيرخوار
 ببردند نزديک سام سوار

 ابر سام يل موی بر پای خاست
 مرا ماند اين پرنيان گفت راست
 اگر نيم ازين پيکر آيد تنش

 سرش ابر سايد زمين دامنش
 وزان پس فرستاده را پيش خواست
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 درم ريخت تا بر سرش گشت راست
 به شادی برآمد ز درگاه کوس

 ت ميدان چو چشم خروسبياراس
 آورد و رامشگران را بخواند می

 به خواهندگان بر درم برفشاند
 بياراست جشنی که خورشيد و ماه

 نظاره شدند اندران بزمگاه
 ی زال پاسخ نوشت پس آن نامه

 بياراست چون مرغزار بهشت
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 بران شادمان گردش روزگار
 ستودن گرفت آنگهی زال را

 داوند شمشير و کوپال راخ
 پس آمد بدان پيکر پرنيان

 که يال يالن داشت و فر کيان
 بفرمود کين را چنين ارجمند
 بداريد کز دم نيابد گزند

 نيايش همی کردم اندر نهان
 شب و روز با کردگار جهان
 که زنده ببيند جهانبين من
 ز تخم تو گردی به آيين من

 کنون شد مرا و ترا پشت راست
 جز از زندگانيش خواستنبايد 

 فرستاده آمد چو باد دمان
 بر زال روشن دل و شادمان

 چو بشنيد زال اين سخنهای نغز
 که روشن روان اندر آيد به مغز
 به شاديش بر شادمانی فزود
 برافراخت گردن به چرخ کبود
 همی گشت چندی بروبر جهان
 برهنه شد آن روزگار نهان

 به رستم همی داد ده دايه شير
 نيروی مردست و سرمايه شيرکه 

 چو از شير آمد سوی خوردنی
 شد از نان و از گوشت افزودنی
 بدی پنج مرده مراو را خورش
 بماندند مردم ازان پرورش

 چو رستم بپيمود باالی هشت
 بسان يکی سرو آزاد گشت

 چنان شد که رخشان ستاره شود
 جهان بر ستاره نظاره شود

 تو گفتی که سام يلستی به جای
  باال و ديدار و فرهنگ و رایبه
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 چو آگاهی آمد به سام دلير
 که شد پور دستان همانند شير
 کس اندر جهان کودک نارسيد
 بدين شير مردی و گردی نديد
 بجنبيد مرسام را دل ز جای
 به ديدار آن کودک آمدش رای
 سپه را به ساالر لشکر سپرد
 برفت و جهانديدگان را ببرد

 ان کشيدچو مهرش سوی پور دست
 سپه را سوی زاولستان کشيد
 چو زال آگهی يافت بر بست کوس
 ز لشکر زمين گشت چون آبنوس
 خود و گرد مهراب کابل خدای
 پذيره شدن را نهادند رای

 بزد مهره در جام و برخاست غو
 برآمد ز هر دو سپه دار و رو
 يکی لشکر از کوه تا کوه مرد
 زمين قيرگون و هوا الژورد

  اسپان و پيلخروشيدن تازی
 همی رفت آواز تا چند ميل
 يکی ژنده پيلی بياراستند
 برو تخت زرين بپيراستند

 نشست از بر تخت زر پور زال
 ابا بازوی شير و با کتف و يال
 به سر برش تاج و کمر بر ميان
 سپر پيش و در دست گرز گران
 چو از دور سام يل آمد پديد
 سپه بر دو رويه رده برکشيد

  باره مهراب و زالفرود آمد از
 بزرگان که بودند بسيار سال
 يکايک نهادند سر بر زمين
 ابر سام يل خواندند آفرين

 ی سام يل بشکفيد چو گل چهره
 ی شير ديد چو بر پيل بر بچه

 چنان همش بر پيل پيش آوريد
 نگه کرد و با تاج و تختش بديد
 يکی آفرين کرد سام دلير
 که تهما هژبرا بزی شاد دير

 د رستمش تخت ای شگفتببوسي
 نيا را يکی نو ستايش گرفت
 که ای پهلوان جهان شاد باش
 ز شاخ توام من تو بنياد باش

 ام نامور سام را يکی بنده
 نشايم خور و خواب و آرام را
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 همی پشت زين خواهم و درع و خود
 همی تير ناوک فرستم درود
 ام به چهر تو ماند همی چهره
 ام چو آن تو باشد مگر زهره

 وزان پس فرود آمد از پيل مست
 سپهدار بگرفت دستش بدست
 همی بر سر و چشم او داد بوس
 فروماند پيالن و آوای کوس

 سوی کاخ ازان پس نهادند روی
 وگوی همه راه شادان و با گفت

 همه کاخها تخت زرين نهاد
 نشستند و خوردند و بودند شاد
 برآمد برين بر يکی ماهيان

 ميانبه رنجی نبستند هرگز 
 بخوردند باده به آوای رود

 همی گفت هر يک به نوبت سرود
 ی تخت دستان نشست به يک گوشه

 دگر گوشه رستمش گرزی به دست
 به پيش اندرون سام گيهان گشای

 فرو هشته از تاج پر همای
 ز رستم همی در شگفتی بماند
 برو هر زمان نام يزدان بخواند

 بدان بازوی و يال و آن پشت و شاخ
  چون قلم سينه و بر فراخميان

 دو رانش چو ران هيونان ستبر
 دل شير نر دارد و زور ببر

 بدين خوب رويی و اين فر و يال
 ندارد کس از پهلوانان همال

 بدين شادمانی کنون می خوريم
 به می جان اندوه را بشکريم
 به زال آنگهی گفت تا صد نژاد
 بپرسی کس اين را ندارد بياد

 ون آورندکه کودک ز پهلو بر
 بدين نيکويی چاره چون آورند
 بسيمرغ بادا هزار آفرين
 که ايزد ورا ره نمود اندرين

 که گيتی سپنجست پر آی و رو
 کهن شد يکی ديگر آرند نو

 به می دست بردند و مستان شدند
 ز رستم سوی ياد دستان شدند
 همی خورد مهراب چندان نبيد

 که چون خويشتن کس به گيتی نديد
 نديشم از زال زرهمی گفت ن

 نه از سام و نز شاه با تاج و فر
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 من و رستم و اسب شبديز و تيغ
 نيارد برو سايه گسترد ميغ
 کنم زنده آيين ضحاک را

 به پی مشک سارا کنم خاک را
 پر از خنده گشته لب زال و سام
 ز گفتار مهراب دل شادکام
 سر ماه نو هرمز مهرماه
 بران تخت فرخنده بگزيد راه

 سام و برون شد به دربسازيد 
 يکی منزلی زال شد با پدر
 همی رفت بر پيل دستم دژم
 به پدرود کردن نيا را به هم

 چنين گفت مر زال را کای پسر
 نگر تا نباشی جز از دادگر
 به فرمان شاهان دل آراسته
 خرد را گزين کرده بر خواسته

 همه ساله بر بسته دست از بدی
 همه روز جسته ره ايزدی

 ن که بر کس نماند جهانچنان دا
 يکی بايدت آشکار و نهان

 برين پند من باش و مگذر ازين
 بجز بر ره راست مسپر زمين

 که من در دل ايدون گمانم همی
 که آمد به تنگی زمانم همی
 دو فرزند را کرد پدرود و گفت
 که اين پندها را نبايد نهفت
 برآمد ز درگاه زخم درای
 ز پيالن خروشيدن کرنای

  سوی باختر کرد رویسپهبد
 جوی گوی و دل آزرم زبان گرم

 برتند با او دو فرزند او
 پر از آب رخ دل پر از پند او
 دو منزل برفتند و گشتند باز
 کشيد آن سپهبد براه دراز
 وزان روی زال سپهبد به راه

 سوی سيستان باز برد آن سپاه
 شب و روز با رستم شيرمرد

 همی کرد شادی و هم باده خورد
 

 منوچهر را سال شد بر دو شست
 ز گيتی همی بار رفتن ببست

 شناسان بر او شدند ستاره
 همی ز آسمان داستانها زدند
 نديدند روزش کشيدن دراز
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 ز گيتی همی گشت بايست باز
 بدادند زان روز تلخ آگهی

 که شد تيره آن تخت شاهنشهی
 گه رفتن آمد به ديگر سرای
 مگر نزد يزدان به آيدت جای

 تا چه بايد کنون ساختننگر 
 نبايد که مرگ آورد تاختن

 سخن چون ز داننده بشنيد شاه
 به رسم دگرگون بياراست گاه
 همه موبدان و ردان را بخواند
 همه راز دل پيش ايشان براند
 بفرمود تا نوذر آمدش پيش
 ورا پندها داد ز اندازه بيش

 که اين تخت شاهی فسونست و باد
 ادبرو جاودان دل نبايد نه

 مرا بر صد و بيست شد ساليان
 به رنج و به سختی ببستم ميان
 بسی شادی و کام دل راندم
 به رزم اندرون دشمنان ماندم
 به فر فريدون ببستم ميان

 به پندش مرا سود شد هر زيان
 بجستم ز سلم و ز تور سترگ
 همان کين ايرج نيای بزرگ
 ها جهان ويژه کردم ز پتياره
 ها بس شهر کردم بس باره

 چنانم که گويی نديدم جهان
 شمار گذشته شد اندر نهان
 نيرزد همی زندگانيش مرگ
 درختی که زهر آورد بار و برگ

 ازان پس که بردم بسی درد و رنج
 سپردم ترا تخت شاهی و گنج
 چنان چون فريدون مرا داده بود
 ترا دادم اين تاج شاه آزمود

 چنان دان که خوردی و بر تو گذشت
 ان بازم بايدت گشتبه خوشتر زم

 نشانی که ماند همی از تو باز
 برآيد برو روزگار دراز

 نبايد که باشد جز از آفرين
 که پاکی نژاد آورد پاک دين
 نگر تا نتابی ز دين خدای
 که دين خدای آورد پاک رای
 کنون نو شود در جهان داوری
 چو موسی بيايد به پيغمبری
 پديد آيد آنگه به خاور زمين



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
179 

 ابی بر او به کيننگر تا نت
 بدو بگرو آن دين يزدان بود

 نگه کن ز سر تا چه پيمان بود
 تو مگذار هرگز ره ايزدی

 که نيکی ازويست و هم زو بدی
 ازان پس بيايد ز ترکان سپاه
 نهند از بر تخت ايران کاله
 ترا کارهای درشتست پيش
 گهی گرگ بايد بدن گاه ميش
 گزند تو آيد ز پور پشنگ

 کارها بر تو ننگز توران شود 
 بجوی ای پسر چون رسد داوری
 ز سام و ز زال آنگهی ياوری

 وزين نو درختی که از پشت زال
 برآمد کنون برکشد شاخ و يال

 هنر ازو شهر توران شود بی
 ور به کين تو آيد همان کينه

 بگفت و فرود آمد آبش بروی
 همی زار بگريست نوذر بروی

 آنکش بدی هيچ بيماريی بی
 ردها هيچ آزاريینه از د

 دو چشم کيانی به هم بر نهاد
 بپژمرد و برزد يکی سرد باد
 شد آن نامور پرهنر شهريار
 به گيتی سخن ماند زو يادگار

 
 چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت
 ز کيوان کاله کيی برفراشت
 به تخت منوچهر بر بار داد
 بخواند انجمن را و دينار داد
 برين برنيامد بسی روزگار

 يدادگر شد سر شهريارکه ب
 ز گيتی برآمد به هر جای غو

 جهان را کهن شد سر از شاه نو
 چو او رسمهای پدر درنوشت
 ابا موبدان و ردان تيز گشت
 همی مردمی نزد او خوار شد

 ی گنج و دينار شد دلش برده
 کديور يکايک سپاهی شدند
 دليران سزاوار شاهی شدند
 چو از روی کشور برآمد خروش

 اسر برآمد به جوشجهانی سر
 بترسيد بيدادگر شهريار

 فرستاد کس نزد سام سوار
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 به سگسار مازندران بود سام
 فرستاد نوذر بر او پيام

 خداوند کيوان و بهرام و هور
 ی پيل و مور که هست آفريننده

 نه دشواری از چيز برترمنش
 نه آسانی از اندک اندر بوش
 همه با توانايی او يکيست

  گر اندکيستاگر هست بسيار و
 کنون از خداوند خورشيد و ماه
 ثنا بر روان منوچهر شاه
 ابر سام يل باد چندان درود
 که آيد همی ز ابر باران فرود
 مران پهلوان جهانديده را
 سرافراز گرد پسنديده را

 هميشه دل و هوشش آباد باد
 روانش ز هر درد آزاد باد
 شناسد مگر پهلوان جهان
 هانسخنها هم از آشکار و ن

 که تا شاه مژگان به هم برنهاد
 ز سام نريمان بسی کرد ياد

 هميدون مرا پشت گرمی بدوست
 که هم پهلوانست و هم شاه دوست

 نگهبان کشور به هنگام شاه
 ازويست رخشنده فرخ کاله

 کنون پادشاهی پرآشوب گشت
 سخنها از اندازه اندر گذشت
 اگر برنگيرد وی آن گرز کين

 د زمينازين تخت پردخته مان
 چو نامه بر سام نيرم رسيد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 به شبگير هنگام بانگ خروس
 برآمد خروشيدن بوق و کوس
 يکی لشکری راند از گرگسار
 که دريای سبز اندرو گشت خوار
 چو نزديک ايران رسيد آن سپاه
 پذيره شدندش بزرگان به راه
 پياده همه پيش سام دلير

 ونه ديربرفتند و گفتند هر گ
 ز بيدادی نوذر تاجور

 که بر خيره گم کرد راه پدر
 جهان گشت ويران ز کردار اوی
 غنوده شد آن بخت بيدار اوی
 بگردد همی از ره بخردی

 ی ايزدی ازو دور شد فره
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 چه باشد اگر سام يل پهلوان
 نشيند برين تخت روشن روان
 جهان گردد آباد با داد او
 برويست ايران و بنياد او

 ا بنده باشيم و فرمان کنيمکه م
 روانها به مهرش گروگان کنيم
 بديشان چنين گفت سام سوار
 که اين کی پسندد ز من کردگار
 که چون نوذری از نژاد کيان
 به تخت کيی بر کمر بر ميان
 به شاهی مرا تاج بايد بسود
 محالست و اين کس نيارد شنود
 خود اين گفت يارد کس اندر جهان

 کس اندر نهانچنين زهره دارد 
 اگر دختری از منوچهر شاه
 بران تخت زرين شدی با کاله
 نبودی جز از خاک بالين من
 بدو شاد بودی جهانبين من
 دلش گر ز راه پدر گشت باز
 برين برنيامد زمانی دراز

 هنوز آهنی نيست زنگار خورد
 که رخشنده دشوار شايدش کرد

 من آن ايزدی فره باز آورم
 از آورمجهان را به مهرش ني

 شما بر گذشته پشيمان شويد
 به نوی ز سر باز پيمان شويد
 گر آمرزش کردگار سپهر
 نيابيد و از نوذر شاه مهر

 بدين گيتی اندر بود خشم شاه
 به برگشتن آتش بود جايگاه
 بزرگان ز کرده پشيمان شدند
 يکايک ز سر باز پيمان شدند
 چو آمد به درگاه سام سوار
 پذيره شدش نوذر شهريار
 به فرخ پی نامور پهلوان

 جهان سر به سر شد به نوی جوان
 به پوزش مهان پيش نوذر شدند
 به جان و به دل ويژه کهتر شدند
 برافروخت نوذر ز تخت مهی
 نشست اندر آرام با فرهی

 جهان پهلوان پيش نوذر به پای
 پرستنده او بود و هم رهنمای
 به نوذر در پندها را گشاد
  يادسخنهای نيکو بسی کرد
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 ز گرد فريدون و هوشنگ شاه
 همان از منوچهر زيبای گاه

 که گيتی بداد و دهش داشتند
 به بيداد بر چشم نگماشتند
 دل او ز کژی به داد آوريد

 چنان کرد نوذر که او رای ديد
 دل مهتران را بدو نرم کرد
 همه داد و بنياد آزرم کرد

 چو گفته شد از گفتنيها همه
 رمهبه گردنکشان و به شاه 

 برون رفت با خلعت نوذری
 چه تخت و چه تاج و چه انگشتری
 غالمان و اسپان زرين ستام
 پر از گوهر سرخ زرين دو جام
 برين نيز بگذشت چندی سپهر
 نه با نوذر آرام بودش نه مهر

 
 پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه
 بشد آگهی تا به توران سپاه
 ز نارفتن کار نوذر همان

 گمانيکايک بگفتند با بد
 چو بشنيد ساالر ترکان پشنگ

 چنان خواست کايد به ايران به جنگ
 يکی ياد کرد از نيا زادشم
 هم از تور بر زد يکی تيز دم
 ز کار منوچهر و از لشکرش
 ز گردان و ساالر و از کشورش
 همه نامداران کشورش را
 بخواند و بزرگان لشکرش را

 چو ارجسپ و گرسيوز و بارمان
 بر دمانچو کلباد جنگی هژ
 ی تيزچنگ سپهبدش چون ويسه

 که ساالر بد بر سپاه پشنگ
 جهان پهلوان پورش افراسياب
 بخواندش درنگی و آمد شتاب
 سخن راند از تور و از سلم گفت
 که کين زير دامن نشايد نهفت

 کسی را کجا مغز جوشيده نيست
 برو بر چنين کار پوشيده نيست
 که با ما چه کردند ايرانيان

 ستند يک يک ميانبدی را بب
 کنون روز تندی و کين جستنست
 رخ از خون ديده گه شستنست
 ز گفت پدر مغز افراسياب
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 برآمد ز آرام وز خورد و خواب
 به پيش پدر شد گشاده زبان
 دل آگنده از کين کمر برميان

 ی جنگ شيران منم که شايسته
 آورد ساالر ايران منم هم

 اگر زادشم تيغ برداشتی
 شاسپ نگذاشتیجهان را به گر

 ميان را ببستی به کين آوری
 بايران نکردی مگر سروری
 کنون هرچه مانيده بود از نيا
 ز کين جستن و چاره و کيميا
 گشادنش بر تيغ تيز منست
 گه شورش و رستخيز منست
 به مغز پشنگ اندر آمد شتاب
 چو ديد آن سهی قد افراسياب
 بر و بازوی شير و هم زور پيل

  بر چند ميلوزو سايه گسترده
 زبانش به کردار برنده تيغ

 چو دريا دل و کف چو بارنده ميغ
 بفرمود تا برکشد تيغ جنگ
 به ايران شود با سپاه پشنگ
 سپهبد چو شايسته بيند پسر
 سزد گر برآرد به خورشيد سر
 پس از مرگ باشد سر او به جای

 ازيرا پسر نام زد رهنمای
 چو شد ساخته کار جنگ آزمای

  اغريرث رهنمایبه کاخ آمد
 به پيش پدر شد پرانديشه دل
 که انديشه دارد همی پيشه دل
 چنين گفت کای کار ديده پدر
 ز ترکان به مردی برآورده سر

 منوچهر از ايران اگر کم شدست
 سپهدار چون سام نيرم شدست
 چو گرشاسپ و چون قارن رزم زن

 جز اين نامداران آن انجمن
 تو دانی که با سلم و تور سترگ
 چه آمد ازان تيغ زن پير گرگ
 نيا زادشم شاه توران سپاه

 که ترگش همی سود بر چرخ و ماه
 ازين در سخن هيچ گونه نراند

 ی کين نخواند به آرام بر نامه
 اگر ما نشوريم بهتر بود

 کزين جنبش آشوب کشور بود
 پسر را چنين داد پاسخ پشنگ
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 که افراسياب آن دالور نهنگ
 اريکی نره شيرست روز شک
 يکی پيل جنگی گه کارزار
 ترا نيز با او ببايد شدن

 به هر بيش و کم رای فرخ زدن
 نبيره که کين نيا را نجست

 سزد گر نخوانی نژادش درست
 چو از دامن ابر چين کم شود
 بيابان ز باران پر از نم شود

 چراگاه اسپان شود کوه و دشت
 گياها ز يال يالن برگذشت
  خويدجهان سر به سر سبز گردد ز

 به هامون سراپرده بايد کشيد
 سپه را همه سوی آمل براند
 دلی شاد بر سبزه و گل براند
 دهستان و گرگان همه زير نعل
 بکوبيد وز خون کنيد آب لعل
 منوچهر از آن جايگه جنگجوی
 به کينه سوی تور بنهاد روی
 بکوشيد با قارن رزم زن

 دگر گرد گرشاسپ زان انجمن
 ت کينمگر دست يابيد بر دش

 برين دو سرافراز ايران زمين
 روان نياگان ما خوش کنيد
 دل بدسگاالن پرآتش کنيد
 چنين گفت با نامور نامجوی

 که من خون به کين اندر آرم به جوی
 

 چو دشت از گيا گشت چون پرنيان
 ببستند گردان توران ميان

 سپاهی بيامد ز ترکان و چين
 هم از گرزداران خاور زمين

 ان و کرانه نبودکه آن را مي
 همان بخت نوذر جوانه نبود

 چو لشکر به نزديک جيحون رسيد
 خبر نزد پور فريدون رسيد
 سپاه جهاندار بيرون شدند

 ز کاخ همايون به هامون شدند
 به راه دهستان نهادند روی

 جوی سپهدارشان قارن رزم
 شهنشاه نوذر پس پشت اوی
 جهانی سراسر پر از گفت و گوی

 ش دهستان رسيدچو لشکر به پي
 تو گفتی که خورشيد شد ناپديد
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 ی نوذر شهريار سراپرده
 کشيدند بر دشت پيش حصار

 خود اندر دهستان نياراست جنگ
 برين بر نيامد زمانی درنگ
 که افراسياب اندر ايران زمين
 دو ساالر کرد از بزرگان گزين
 شماساس و ديگر خزروان گرد
 ز لشکر سواران بديشان سپرد

 ان مرد چون سی هزارز جنگ آور
 ی کارزار برفتند شايسته

 سوی زابلستان نهادند روی
 ز کينه به دستان نهادند روی
 خبر شد که سام نريمان بمرد
 همی دخمه سازد ورا زال گرد
 ازان سخت شادان شد افراسياب
 بديد آنکه بخت اندر آمد به خواب
 بيامد چو پيش دهستان رسيد

 ای برکشيد برابر سراپرده
 را که دانست کردن شمارسپه 

 برو چارصد بار بشمر هزار
 بجوشيد گفتی همه ريگ و شخ
 بيابان سراسر چو مور و ملخ
 ابا شاه نوذر صد و چل هزار
 همانا که بودند جنگی سوار
 به لشکر نگه کرد افراسياب
 هيونی برافگند هنگام خواب

 يکی نامه بنوشت سوی پشنگ
 که جستيم نيکی و آمد به چنگ

 ر نوذر ار بشکريمهمه لشک
 شکارند و در زير پی بسپريم
 دگر سام رفت از در شهريار
 همانا نيايد بدين کارزار

 ستودان همی سازدش زال زر
 ندارد همی جنگ را پای و پر
 مرا بيم ازو بد به ايران زمين
 چو او شد ز ايران بجوييم کين
 همانا شماساس در نيمروز
 نشستست با تاج گيتی فروز

 ر کار جستن نکوستبه هنگام ه
 زدن رای با مرد هشيار و دوست
 چو کاهل شود مرد هنگام کار
 ازان پس نيابد چنان روزگار
 هيون تکاور برآورد پر

 بشد نزد ساالر خورشيد فر
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 سپيده چو از کوه سر برکشيد
 طاليه به پيش دهستان رسيد
 ميان دو لشکر دو فرسنگ بود
 همه ساز و آرايش جنگ بود

  نام او بارمانيکی ترک بد
 همی خفته را گفت بيدار مان
 بيامد سپه را همی بنگريد

 ی شاه نوذر بديد سراپرده
 بشد نزد ساالر توران سپاه
 نشان داد ازان لشکر و بارگاه
 وزان پس به ساالر بيدار گفت
 که ما را هنر چند بايد نهفت
 به دستوری شاه من شيروار
 بجويم ازان انجمن کارزار

 ز من دستبردببينند پيدا 
 جز از من کسی را نخوانند گرد
 چنين گفت اغريرث هوشمند
 که گر بارمان را رسد زين گزند
 دل مرزبانان شکسته شود
 برين انجمن کار بسته شود

 نام بايد گزيد يکی مرد بی
 که انگشت ازان پس نبايد گزيد
 پرآژنگ شد روی پور پشنگ
 ز گفتار اغريرث آمدش ننگ

 رمانبروی دژم گفت با با
 که جوشن بپوش و به زه کن کمان
 تو باشی بران انجمن سرفراز
 به انگشت دندان نيايد به گاز
 بشد بارمان تا به دشت نبرد
 سوی قارن کاوه آواز کرد
 کزين لشکر نوذر نامدار

 که داری که با من کند کارزار
 نگه کرد قارن به مردان مرد
 ازان انجمن تا که جويد نبرد

 پاسخ ندادکس از نامدارانش 
 مگر پيرگشته دالور قباد

 دژم گشت ساالر بسيار هوش
 ز گفت برادر برآمد به جوش

 ز خشمش سرشک اندر آمد به چشم
 از آن لشکر گشن بد جای خشم
 ز چندان جوان مردم جنگجوی
 يکی پير جويد همی رزم اوی
 دل قارن آزرده گشت از قباد
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 ميان دليران زبان برگشاد
 ايی رسيدکه سال تو اکنون به ج

 که از جنگ دستت ببايد کشيد
 ور کدخدای سپاه تويی مايه

 همی بر تو گردد همه رای شاه
 بخون گر شود لعل مويی سپيد
 شوند اين دليران همه نااميد
 گاه شکست اندرآيد بدين رزم
 خواه پر از درد گردد دل نيک

 نگه کن که با قارن رزم زن
 چه گويد قباد اندران انجمن

 ر که تن مرگ راستبدان ای براد
 سر رزم زن سودن ترگ راست
 ز گاه خجسته منوچهر باز
 از امروز بودم تن اندر گداز
 کسی زنده بر آسمان نگذرد

 شکارست و مرگش همی بشکرد
 يکی را برآيد به شمشير هوش
 بدانگه که آيد دو لشگر به جوش
 تنش کرگس و شير درنده راست
 سرش نيزه و تيغ برنده راست

 بستر برآيد زمانيکی را به 
 گمان همی رفت بايد ز بن بی

 اگر من روم زين جهان فراخ
 برادر به جايست با برز و شاخ

 ی خسروانی کند يکی دخمه
 پس از رفتنم مهربانی کند

 سرم را به کافور و مشک و گالب
 تنم را بدان جای جاويد خواب
 سپار ای برادر تو پدرود باش
 هميشه خرد تار و تو پود باش

  اين و بگرفت نيزه به دستبگفت
 به آوردگه رفت چون پيل مست
 چنين گفت با رزم زن بارمان
 که آورد پيشم سرت را زمان
 ببايست ماندن که خود روزگار
 همی کرد با جان تو کارزار
 چنين گفت مر بارمان را قباد
 که يکچند گيتی مرا داد داد
 به جايی توان مرد کايد زمان

 گمان بيايد زمان يک زمان بی
 بگفت و برانگيخت شبديز را
 بداد آرميدن دل تيز را

 ز شبگير تا سايه گسترد هور
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 همی اين برآن آن برين کرد زور
 به فرجام پيروز شد بارمان
 به ميدان جنگ اندر آمد دمان
 يکی خشت زد بر سرين قباد
 که بند کمرگاه او برگشاد

 ز اسپ اندر آمد نگونسار سر
 رشد آن شيردل پير ساالر س
 بشد بارمان نزد افراسياب

 شکفته دو رخسار با جاه و آب
 يکی خلعتش داد کاندر جهان
 کس از کهتران نستد آن از مهان
 چو او کشته شد قارن رزمجوی
 سپه را بياورد و بنهاد روی
 دو لشکر به کردار دريای چين

 تو گفتی که شد جنب جنبان زمين
 درخشيدن تيغ الماس گون

  به خونشده لعل و آهار داده
 به گرد اندرون همچو دريای آب
 که شنگرف بارد برو آفتاب

 ی کوس شد مغز ميغ پر از ناله
 پر از آب شنگرف شد جان تيغ
 به هر سو که قارن برافگند اسپ
 همی تافت آهن چو آذرگشسپ
 تو گفتی که الماس مرجان فشاند

 چه مرجان که در کين همی جان فشاند
 ز قارن چو افراسياب آن بديد

 بزد اسپ و لشکر سوی او کشيد
 يکی رزم تا شب برآمد ز کوه
 بکردند و نامد دل از کين ستوه
 چو شب تيره شد قارن رزمخواه
 بياورد سوی دهستان سپاه
 بر نوذر آمد به پرده سرای
 ز خون برادر شده دل ز جای
 ورا ديد نوذر فروريخت آب

 ی سيرناديده خواب ازان مژه
 چنين گفت کز مرگ سام سوار
 نديدم روان را چنين سوگوار
 چو خورشيد بادا روان قباد
 ترا زين جهان جاودان بهر باد

 کزين رزم وز مرگمان چاره نيست
 زمی را جز از گور گهواره نيست
 ام چنين گفت قارن که تا زاده
 ام تن پرهنر مرگ را داده

 فريدون نهاد اين کله بر سرم
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 که بر کين ايرج زمين بسپرم
 ام د نگشادههنوز آن کمربن

 ام همان تيغ پوالد ننهاده
 برادر شد آن مرد سنگ و خرد
 سرانجام من هم برين بگذرد
 انوشه بدی تو که امروز جنگ
 به تنگ اندر آورد پور پشنگ

 چو از لشکرش گشت لختی تباه
 از آسودگان خواست چندی سپاه

 ی گاوروی مرا ديد با گرزه
 بيامد به نزديک من جنگجوی

 گونه اندر شدمبه رويش بران 
 که با ديدگانش برابر شدم

 يکی جادوی ساخت با من به جنگ
 که با چشم روشن نماند آب و رنگ
 شب آمد جهان سر به سر تيره گشت

 مرا بازو از کوفتن خيره گشت
 تو گفتی زمانه سرآيد همی
 هوا زير خاک اندر آيد همی
 ببايست برگشتن از رزمگاه

 که گرد سپه بود و شب شد سياه
 

 برآسود پس لشکر از هر دو روی
 برفتند روز دوم جنگجوی
 رده برکشيدند ايرانيان

 چنان چون بود ساز جنگ کيان
 چو افراسياب آن سپه را بديد
 بزد کوس رويين و صف برکشيد
 چنان شد ز گرد سواران جهان
 که خورشيد گفتی شد اندر نهان

 دهاده برآمد ز هر دو گروه
 هبيابان نبود ايچ پيدا ز کو

 برانسان سپه بر هم آويختند
 چو رود روان خون همی ريختند
 به هر سو که قارن شدی رزمخواه
 فرو ريختی خون ز گرد سياه
 کجا خاستی گرد افراسياب

 همه خون شدی دشت چون رود آب
 سرانجام نوذر ز قلب سپاه
 بيامد به نزديک او رزمخواه
 چنان نيزه بر نيزه انداختند

 راختندسنان يک به ديگر براف
 که بر هم نپيچد بران گونه مار
 شهان را چنين کی بود کارزار
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 چنين تا شب تيره آمد به تنگ
 برو خيره شد دست پور پشنگ
 از ايران سپه بيشتر خسته شد
 وزان روی پيکار پيوسته شد
 به بيچارگی روی برگاشتند
 به هامون برافگنده بگذاشتند
 دل نوذر از غم پر از درد بود

 اختر پر از گرد بودکه تاجش ز 
 چو از دشت بنشست آوای کوس
 بفرمود تا پيش او رفت طوس

 بشد طوس و گستهم با او به هم
 لبان پر ز باد و روان پر ز غم

 بگفت آنک در دل مرا درد چيست
 همی گفت چندی و چندی گريست

 از اندرز فرخ پدر ياد کرد
 پر از خون جگر لب پر از باد سرد

 ترک و چينکجا گفته بودش که از 
 سپاهی بيايد به ايران زمين
 ازيشان ترا دل شود دردمند
 بسی بر سپاه تو آيد گزند
 ز گفتار شاه آمد اکنون نشان
 فراز آمد آن روز گردنکشان

 ی نامداران نخواند کس از نامه
 که چندين سپه کس ز ترکان براند
 شما را سوی پارس بايد شدن
 شبستان بياوردن و آمدن

  سوی زاوه کوهوزان جا کشيدن
 بران کوه البرز بردن گروه

 ازيدر کنون زی سپاهان رويد
 وزين لشکر خويش پنهان رويد
 ز کار شما دل شکسته شوند
 برين خستگی نيز خسته شوند
 ز تخم فريدون مگر يک دو تن

 شمار انجمن برد جان ازين بی
 ندانم که ديدار باشد جزين

 يک امشب بکوشيم دست پسين
  کارآگهانشب و روز داريد

 بجوييد هشيار کار جهان
 ازين لشکر ار بد دهند آگهی
 شود تيره اين فر شاهنشهی
 شما دل مداريد بس مستمند
 که بايد چنين بد ز چرخ بلند
 يکی را به جنگ اندر آيد زمان
 يکی با کاله مهی شادمان
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 تن کشته با مرده يکسان شود
 طپد يک زمان بازش آسان شود

  سزيدبدادش مران پندها چون
 پس آن دست شاهانه بيرون کشيد

 گرفت آن دو فرزند را در کنار
 فرو ريخت آب از مژه شهريار

 
 ازان پس بياسود لشکر دو روز
 سه ديگر چو بفروخت گيتی فروز

 نبد شاه را روزگار نبرد
 به بيچارگی جنگ بايست کرد
 ابا لشکر نوذر افراسياب

 چو دريای جوشان بد و رود آب
 سرای ز پردهخروشيدن آمد 

 ی کوس و هندی درای ابا ناله
 تبيره برآمد ز درگاه شاه
 نهادند بر سر ز آهن کاله

 سرای رد افراسياب به پرده
 کسی را سر اندر نيامد به خواب
 همه شب همی لشکر آراستند
 همی تيغ و ژوپين بپيراستند

 وران زمين کوه تا کوه جوشن
 برفتند با گرزهای گران

 گ و ز شخنبد کوه پيدا ز ري
 ز دريا به دريا کشيدند نخ

 بياراست قارن به قلب اندرون
 که با شاه باشد سپه را ستون
 چپ شاه گرد تليمان بخاست

 چو شاپور نستوه بر دست راست
 ز شبگير تا خور ز گردون بگشت
 نبد کوه پيدا نه دريا نه دشت
 دل تيغ گفتی ببالد همی
 زمين زير اسپان بنالد همی

 دار بر زمين سايهها  چو شد نيزه
 دار شکست اندر آمد سوی مايه
 چو آمد به بخت اندرون تيرگی
 گرفتند ترکان برو چيرگی

 بران سو که شاپور نستوه بود
 پراگنده شد هرک انبوه بود
 همی بود شاپور تا کشته شد
 سر بخت ايرانيان گشته شد
 از انبوه ترکان پرخاشجوی

 به سوی دهستان نهادند روی
 بر گذرهاش جنگشب و روز بد 
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 برآمد برين نيز چندی درنگ
 چو نوذر فرو هشت پی در حصار
 برو بسته شد راه جنگ سوار
 سواران بياراست افراسياب
 گرفتش ز جنگ درنگی شتاب
 يکی نامور ترک را کرد ياد
 سپهبد کروخان ويسه نژاد
 سوی پارس فرمود تا برکشيد
 به راه بيابان سر اندر کشيد

 ن را بنهکزان سو بد ايرانيا
 بجويد بنه مردم بدتنه

 چو قارن شنود آنکه افراسياب
 گسی کرد لشکر به هنگام خواب
 شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ

 بر نوذر آمد بسان پلنگ
 که توران شه آن ناجوانمرد مرد
 نگه کن که با شاه ايران چه کرد
 سوی روی پوشيدگان سپاه
 سپاهی فرستاد بی مر به راه

  دست آوردشبستان ماگر به
 برين نامداران شکست آورد
 به ننگ اندرون سر شود ناپديد
 به دنب کروخان ببايد کشيد
 ترا خوردنی هست و آب روان
 سپاهی به مهر تو دارد روان

 همی باش و دل را مکن هيچ بد
 که از شهرياران دليری سزد

 کنون من شوم بر پی اين سپاه
 بگيرم بريشان ز هر گونه راه

  که اين رای نيستبدو گفت نوذر
 سپه را چو تو لشکرآرای نيست
 ز بهر بنه رفت گستهم و طوس
 بدانگه که برخاست آوای کوس
 بدين زودی اندر شبستان رسد
 کند ساز ايشان چنان چون سزد
 نشستند بر خوان و می خواستند
 زمانی دل از غم بپيراستند

 پس آنگه سوی خان قارن شدند
 همه ديده چون ابر بهمن شدند

 خن را فگندند هر گونه بنس
 بران برنهادند يکسر سخن

 که ما را سوی پارس بايد کشيد
 نبايد برين جايگاه آرميد

 چو پوشيده رويان ايران سپاه
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 خواه اسيران شوند از بد کينه
 که گيرد بدين دشت نيزه به دست
 کرا باشد آرام و جای نشست
 چو شيدوش و کشواد و قارن بهم

 يش و کمزدند اندرين رای بر ب
 چو نيمی گذشت از شب ديرياز
 دليران به رفتن گرفتند ساز
 بدين روی دژدار بد گژدهم
 دليران بيدار با او بهم

 وزان روی دژ بارمان و سپاه
 ابا کوس و پيالن نشسته به راه

 زن خسته بود کزو قارن رزم
 به خون برادر کمربسته بود
 برآويخت چون شير با بارمان

 ش زمانسوی چاره جستن نداد
 يکی نيزه زد بر کمربند اوی
 که بگسست بنياد و پيوند اوی

 سپه سر به سر دل شکسته شدند
 همه يک ز ديگر گسسته شدند
 سپهبد سوی پارس بنهاد روی

 جوی ابا نامور لشکر جنگ
 

 چو بشنيد نوذر که قارن برفت
 دمان از پسش روی بنهاد و تفت
 همی تاخت کز روز بد بگذرد

  پی نسپردسپهرش مگر زير
 چو افراسياب آگهی يافت زوی
 که سوی بيابان نهادست روی
 سپاه انجمن کرد و پويان برفت

 چو شير از پسش روی بنهاد و تفت
 چو تنگ اندر آمد بر شهريار
 همش تاختن ديد و هم کارزار

 بدان سان که آمد همی جست راه
 کاله که تا بر سر آرد سری بی

 شب تيره تا شد بلند آفتاب
 گشت با نوذر افراسيابهمی 

 ز گرد سواران جهان تار شد
 سرانجام نوذر گرفتار شد

 خود و نامداران هزار و دويست
 تو گفتی کشان بر زمين جای نيست

 بسی راه جستند و بگريختند
 به دام بال هم برآويختند

 چنان لشکری را گرفته به بند
 بياورد با شهريار بلند
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 اگر با تو گردون نشيند به راز
  از گردش او نيابی جوازهم

 همو تاج و تخت بلندی دهد
 همو تيرگی و نژندی دهد

 به دشمن همی ماند و هم به دوست
 گهی مغز يابی ازو گاه پوست
 سرت گر بسايد به ابر سياه
 سرانجام خاک است ازو جايگاه
 وزان پس بفرمود افراسياب
 که از غار و کوه و بيابان و آب
 بجوييد تا قارن رزم زن

 يی نيابد ازين انجمنرها
 چو بشنيد کاو پيش ازان رفته بود
 ز کار شبستان برآشفته بود
 غمی گشت ازان کار افراسياب
 ازو دور شد خورد و آرام و خواب
 که قارن رها يافت از وی به جان
 بران درد پيچيد و شد بدگمان

 ی نامور چنين گفت با ويسه
 که دل سخت گردان به مرگ پسر

 ه جنگ آوردکه چون قارن کاو
 پلنگ از شتابش درنگ آورد
 ترا رفت بايد ببسته کمر

 يکی لشکری ساخته پرهنر
 

 بشد ويسه ساالر توران سپاه
 خواه ابا لشکری نامور کينه

 ازان پيشتر تابه قارن رسيد
 گراميش را کشته افگنده ديد
 دليران و گردان توران سپاه
 بسی نيز با او فگنده به راه

 نسار کوسدريده درفش و نگو
 چو الله کفن روی چون سندروس
 ز ويسه به قارن رسيد آگهی
 که آمد به پيروزی و فرهی
 ستوران تازی سوی نيمروز
 فرستاد و خود رفت گيتی فروز

 ی جنگجوی ز درد پسر ويسه
 سوی پارس چون باد بنهاد روی
 چو از پارس قارن به هامون کشيد
 ز دست چپش لشکر آمد پديد

 رفش سياهز گرد اندر آمد د
 سپهدار ترکان به پيش سپاه
 رده برکشيدند بر هر دو روی
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 برفتند گردان پرخاشجوی
 ز قلب سپه ويسه آواز داد

 که شد تاج و تخت بزرگی به باد
 ز قنوج تا مرز کابلستان

 همان تا در بست و زابلستان
 همه سر به سر پاک در چنگ ماست
 بر ايوانها نقش و نيرنگ ماست

 تو آرامگاهکجا يافت خواهی 
 ازان پس کجا شد گرفتار شاه
 چنين داد پاسخ که من قارنم
 گليم اندر آب روان افگنم
 وگوی نه از بيم رفتم نه از گفت

 به پيش پسرت آمدم کينه جوی
 چو از کين او دل بپرداختم
 کنون کين و جنگ ترا ساختم
 برآمد چپ و راست گرد سياه
 نه روی هوا ماند روشن نه ماه

 ديگر برآويختندسپه يک به 
 چو رود روان خون همی ريختند
 بر ويسه شد قارن رزم جوی

 ازو ويسه در جنگ برگاشت روی
 فراوان ز جنگ آوران کشته شد
 بورد چون ويسه سرگشته شد
 چو بر ويسه آمد ز اختر شکن

 زن نرفت از پسش قارن رزم
 بشد ويسه تا پيش افراسياب
 ز درد پسر مژه کرده پرآب

 
 از شهر ارمان شدندو ديگر که 

 به کينه سوی زابلستان شدند
 شماساس کز پيش جيحون برفت
 سوی سيستان روی بنهاد و تفت

 زن سی هزار خزروان ابا تيغ
 ز ترکان بزرگان خنجرگزار
 برفتند بيدار تا هيرمند

 ابا تيغ و با گرز و بخت بلند
 ز بهر پدر زال با سوگ و درد
 به گوراب اندر همی دخمه کرد

 ر اندرون گرد مهراب بودبه شه
 خواب بود که روشن روان بود و بی

 ای آمد از نزد اوی فرستاده
 به سوی شماساس بنهاد روی
 به پيش سراپرده آمد فرود
 ز مهراب دادش فراوان درود
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 که بيداردل شاه توران سپاه
 بماناد تا جاودان با کاله

 ز ضحاک تازيست ما را نژاد
 بدين پادشاهی نيم سخت شاد

  پيوستگی جان خريدم همیبه
 جز اين نيز چاره نديدم همی

 کنون اين سرای و نشست منست
 همان زاولستان به دست منست
 ازايدر چو دستان بشد سوگوار
 ز بهر ستودان سام سوار

 دلم شادمان شد به تيمار اوی
 برآنم که هرگز نبينمش روی
 زمان خواهم از نامور پهلوان
 بدان تا فرستم هيونی دوان

 ی مرد بينادل و پرشتابيک
 فرستم به نزديک افراسياب
 مگر کز نهان من آگه شود
 سخنهای گوينده کوته شود

 نثاری فرستم چنان چون سزاست
 جز اين نيز هرچ از در پادشاست
 گر ايدونک گويد به نزد من آی
 جز از پيش تختش نباشم به پای
 همه پادشاهی سپارم بدوی
 هميشه دلی شاد دارم بدوی

 لوان را نيارم به رنجتن په
 فرستمش هرگونه آگنده گنج
 ازين سو دل پهلوان را ببست
 وزان در سوی چاره يازيد دست
 نوندی برافگند نزديک زال
 که پرنده شو باز کن پر و بال
 به دستان بگو آنچ ديدی ز کار
 بگويش که از آمدن سر مخار
 که دو پهلوان آمد ايدر بجنگ

 ز ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ
 دو لشکر کشيدند بر هيرمند
 به دينارشان پای کردم به بند
 گر از آمدن دم زنی يک زمان

 ی بدگمان برآيد همی کامه
 

 فرستاده نزديک دستان رسيد
 به کردار آتش دلش بردميد
 سوی گرد مهراب بنهاد روی

 همی تاخت با لشکری جنگجوی
 چو مهراب را پای بر جای ديد
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  ديدبه سرش اندرون دانش و رای
 به دل گفت کاکنون ز لشکر چه باک
 چه پيشم خزروان چه يک مشت خاک
 پس آنگه سوی شهر بنهاد روی
 چو آمد به شهر اندرون نامجوی
 به مهراب گفت ای هشيوار مرد
 پسنديده اندر همه کارکرد
 گون کنون من شوم در شب تيره

 يکی دست يازم بريشان به خون
 شوند آگه از من که بازآمدم

 ده و کينه ساز آمدمدل آگن
 کمانی به بازو در افگند سخت
 يکی تير برسان شاخ درخت
 نگه کرد تا جای گردان کجاست
 خدنگی به چرخ اندرون راند راست
 بينداخت سه جای سه چوبه تير
 برآمد خروشيدن دار و گير

 چو شب روز شد انجمن شد سپاه
 بران تير کردند هر کس نگاه
 بگفتند کاين تير زالست و بس
 نراند چنين در کمان تير کس
 چو خورشيد تابان ز باال بگشت
 خروش تبيره برآمد ز دشت
 به شهر اندرون کوس با کرنای
 خروشيدن زنگ و هندی درای
 برآمد سپه را به هامون کشيد
 سراپرده و پيل بيرون کشيد
 سپاه اندرآورد پيش سپاه

 چو هامون شد از گرد کوه سياه
 رخزروان دمان با عمود و سپ
 يکی تاختن کرد بر زال زر
 عمودی بزد بر بر روشنش

 گسسته شد آن نامور جوشنش
 چو شد تافته شاه زابلستان
 برفتند گردان کابلستان
 يکی درع پوشيد زال دلير

 به جنگ اندر آمد به کردار شير
 بدست اندرون داشت گرز پدر

 سرش گشته پر خشم و پر خون جگر
 ی گاورنگ بزد بر سرش گرزه

 د ز خونش چو پشت پلنگزمين ش
 بيفگند و بسپرد و زو درگذشت
 ز پيش سپاه اندر آمد به دشت
 شماساس را خواست کايد برون
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 نيامد برون کش بخوشيد خون
 به گرد اندرون يافت کلباد را
 به گردن برآورد پوالد را

 چو شمشيرزن گرز دستان بديد
 همی کرد ازو خويشتن ناپديد
 کمان را به زه کرد زال سوار
 خدنگی بدو اندرون راند خوار
 بزد بر کمربند کلباد بر
 بران بند زنجير پوالد بر

 ی زين بدوخت ميانش ابا کوهه
 سپه را به کلباد بر دل بسوخت
 چو اين دو سرافگنده شد در نبرد

 دل و روی زرد شماساس شد بی
 شماساس و آن لشکر رزم ساز
 پراگنده از رزم گشتند باز
 تانپس اندر دليران زاولس

 برفتند با شاه کابلستان
 چنان شد ز بس کشته در رزمگاه
 که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه
 سوی شاه ترکان نهادند سر
 گشاده سليح و گسسته کمر
 شماساس چون در بيابان رسيد

 ز ره قارن کاوه آمد پديد
 که از لشکر ويسه برگشته بود
 به خواری گراميش را کشته بود

  سپاهبه هم بازخوردند هر دو
 خواه شماساس با قارن کينه

 بدانست قارن که ايشان کيند
 ز زاولستان ساخته بر چيند
 بزد نای رويين و بگرفت راه
 به پيش سپاه اندر آمد سپاه
 ازان لشکر خسته و بسته مرد
 به خورشيد تابان برآورد گرد
 گريزان شماساس با چند مرد
 برفتند ازان تيره گرد نبرد

 
 سيد آگهیسوی شاه ترکان ر

 کزان نامداران جهان شد تهی
 دلش گشت پر آتش از درد و غم
 دو رخ را به خون جگر داد نم

 برآشفت و گفتا که نوذر کجاست
 کزو ويسه خواهد همی کينه خواست
 چه چاره است جز خون او ريختن

 ی نو برانگيختن يکی کينه
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 به دژخيم فرمود کو را کشان
 ببر تا بياموزد او سرفشان

  نوذر چو آگاه شدسپهدار
 بدانست کش روز کوتاه شد

 سپاهی پر از غلغل و گفت و گوی
 سوی شاه نوذر نهادند روی
 ببستند بازوش با بند تنگ

 کشيدندش از جای پيش نهنگ
 به دشت آوريدندش از خيمه خوار
 برهنه سر و پای و برگشته کار
 چو از دور ديدش زبان برگشاد
 ز کين نياگان همی کرد ياد

 و ز سلم اندر آمد نخستز تور 
 دل و ديده از شرم شاهان بشست
 بدو گفت هر بد که آيد سزاست

 بگفت و برآشفت و شمشير خواست
 بزد گردن خسرو تاجدار

 تنش را بخاک اندر افگند خوار
 شد آن يادگار منوچهر شاه
 تهی ماند ايران ز تخت و کاله
 ايا دانشی مرد بسيار هوش
 همه چادر آزمندی مپوش

 ت و کله چون تو بسيار ديدکه تخ
 چنين داستان چند خواهی شنيد
 رسيدی به جايی که بشتافتی

 سرآمد کزو آرزو يافتی
 چه جويی از اين تيره خاک نژند
 که هم بازگرداندت مستمند
 که گر چرخ گردان کشد زين تو
 سرانجام خاکست بالين تو

 پس آن بستگان را کشيدند خوار
 به جان خواستند آنگهی زينهار
 چو اغريرث پرهنر آن بديد
 دل او ببر در چو آتش دميد
 گناه همی گفت چندين سر بی

 ز تن دور ماند به فرمان شاه
 بيامد خروشان به خواهشگری
 بياراست با نامور داوری

 که چندين سرافراز گرد و سوار
 نه با ترگ و جوشن نه در کارزار
 گرفتار کشتن نه واال بود
 نشيبست جايی که باال بود
 سزد گر نيايد به جانشان گزند
 سپاری هميدون به من شان ببند
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 بريشان يکی غار زندان کنم
 نگهدارشان هوشمندان کنم
 به ساری به زاری برآرند هوش

 تو از خون به کش دست و چندين مکوش
 شان به گفتار اوی ببخشيد جان

 چو بشنيد با درد پيکار اوی
 بفرمودشان تا به ساری برند

 سمار و خواری برندبه غل و به م
 چو اين کرده شد ساز رفتن گرفت
 زمين زير اسپان نهفتن گرفت

 ز پيش دهستان سوی ری کشيد
 از اسپان به رنج و به تک خوی کشيد

 کاله کيانی به سر بر نهاد
 به دينار دادن در اندرگشاد

 
 به گستهم و طوس آمد اين آگهی
 که تيره شد آن فر شاهنشهی

  تاجداربه شمشير تيز آن سر
 به زاری بريدند و برگشت کار
 بکندند موی و شخودند روی

 وهوی از ايران برآمد يکی های
 سر سرکشان گشت پرگرد و خاک
 همه ديده پر خون همه جامه چاک
 سوی زابلستان نهادند روی

 جوی گوی و روان شاه زبان شاه
 بر زال رفتند با سوگ و درد

 رخان پر ز خون و سران پر ز گرد
 ا دليرا شها نوذراکه زار

 گوا تاجدارا مها مهترا
 نگهبان ايران و شاه جهان
 سر تاجداران و پشت مهان

 سرت افسر از خاک جويد همی
 زمين خون شاهان ببويد همی
 گيايی که رويد بران بوم و بر
 نگون دارد از شرم خورشيد سر
 همی داد خواهيم و زاری کنيم
 به خون پدر سوگواری کنيم

 دو زنده بودنشان فريدون ب
 زمين نعل اسپ ورا بنده بود
 به زاری و خواری سرش را ز تن

 بريدند با نامدار انجمن
 همه تيغ زهرآبگون برکشيد

 به کين جستن آييد و دشمن کشيد
 همانا برين سوگ با ما سپهر
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 ز ديده فرو باردی خون به مهر
 شما نيز ديده پر از خون کنيد

 ی ناز بيرون کنيد همه جامه
 کين شاهان نشايد که چشمکه با 

 نباشد پر از آب و دل پر ز خشم
 همه انجمن زار و گريان شدند
 چو بر آتش تيز بريان شدند
 زبان داد دستان که تا رستخيز

 نبيند نيام مرا تيغ تيز
 چمان چرمه در زير تخت منست

 دار نيزه درخت منست سنان
 رکابست پای مرا جايگاه
 يکی ترگ تيره سرم را کاله

  کينه آرامش و خواب نيستبرين
 همی چون دو چشمم به جوی آب نيست

 روان چنان شهريار جهان
 درخشنده بادا ميان مهان
 شما را به داد جهان آفرين
 دل ارميده بادا به آيين و دين

 ايم ز مادر همه مرگ را زاده
 ايم برينيم و گردن ورا داده

 چو گردان سوی کينه بشتافتند
 تندبه ساری سران آگهی ياف

 ازيشان بشد خورد و آرام و خواب
 پر از بيم گشتند از افراسياب
 ازان پس به اغريرث آمد پيام
 نام که ای پرمنش مهتر نيک
 ايم به گيتی به گفتار تو زنده
 ايم همه يک به يک مر ترا بنده

 تو دانی که دستان به زابلستان
 به جايست با شاه کابلستان
 زن چو برزين و چون قارن رزم

 خراد و کشواد لشکرشکنچو 
 يالنند با چنگهای دراز

 ندارند از ايران چنين دست باز
 چو تابند گردان ازين سو عنان
 به چشم اندر آرند نوک سنان
 ازان تيز گردد رد افراسياب

 دلش گردد از بستگان پرشتاب
 گناه پس آنگه سر يک رمه بی

 به خاک اندر آرد ز بهر کاله
 اگر بيند اغريرث هوشمند

  اين بستگان را گشايد ز بندمر
 پراگنده گرديم گرد جهان
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 زبان برگشاييم پيش مهان
 به پيش بزرگان ستايش کنيم
 همان پيش يزدان نيايش کنيم
 چنين گفت اغريرث پرخرد
 کزين گونه گفتار کی درخورد
 ز من آشکارا شود دشمنی
 بجوشد سر مرد آهرمنی

 يکی چاره سازم دگرگونه زين
 رادر به کينکه با من نگردد ب

 گر ايدون که دستان شود تيزچنگ
 يکی لشکر آرد بر ما به جنگ
 چو آرد به نزديک ساری رمه
 به دستان سپارم شما را همه
 بپردازم آمل نيايم به جنگ
 سرم را ز نام اندرآرم به ننگ
 بزرگان ايران ز گفتار اوی
 بروی زمين برنهادند روی
 چو از آفرينش بپرداختند

 رون تاختندنوندی ز ساری ب
 بپوييد نزديک دستان سام
 بياورد ازان نامداران پيام

 که بخشود بر ما جهاندار ما
 شد اغريرث پر خرد يار ما

 يکی سخت پيمان فگنديم بن
 بران برنهاديم يکسر سخن
 کز ايران چو دستان آزادمرد
 بيايند و جويند با وی نبرد
 گرانمايه اغريرث نيک پی
 ز آمل گذارد سپه را به ری
 مگر زنده از چنگ اين اژدها
 تن يک جهان مردم آيد رها
 چو پوينده در زابلستان رسيد
 سراينده در پيش دستان رسيد

 آوران را بخواند بزرگان و جنگ
 پيام يالن پيش ايشان براند

 ازان پس چنين گفت کای سروران
 آوران پلنگان جنگی و نام

 کدامست مردی کنارنگ دل
  دلبه مردی سيه کرده در جنگ

 خريدار اين جنگ و اين تاختن
 به خورشيد گردن برافراختن
 ببر زد بران کار کشواد دست
 منم گفت يازان بدين داد دست
 برو آفرين کرد فرخنده زال
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 که خرم بدی تا بود ماه و سال
 سپاهی ز گردان پرخاشجوی
 ز زابل به آمل نهادند روی

 چو از پيش دستان برون شد سپاه
 نيک خواهخبر شد به اغريرث 

 همه بستگان را به ساری بماند
 بزد نای رويين و لشکر براند

 چو گشواد فرخ به ساری رسيد
 پديد آمد آن بندها را کليد

 يکی اسپ مر هر يکی را بساخت
 ز ساری سوی زابلستان بتاخت
 چو آمد به دستان سام آگهی
 که برگشت گشواد با فرهی
 يکی گنج ويژه به درويش داد

 ی خويش داد مهسراينده را جا
 چو گشواد نزديک زابل رسيد
 پذيره شدش زال زر چون سزيد
 بران بستگان زار بگريست دير
 کجا مانده بودند در چنگ شير
 پس از نامور نوذر شهريار

 به سر خاک بر کرد و بگريست زار
 به شهر اندر آوردشان ارجمند
 بياراست ايوانهای بلند

 چنان هم که هنگام نوذر بدند
 اج و با تخت و افسر بدندکه با ت

 بياراست دستان همه دستگاه
 نياز آن سپاه شد از خواسته بی
 

 چو اغريرث آمد ز آمل به ری
 وزان کارها آگهی يافت کی

 بدو گفت کاين چيست کانگيختی
 که با شهد حنظل برآميختی
 بفرمودمت کای برادر به کش

 که جای خرد نيست و هنگام هش
 بدانش نيايد سر جنگجوی
 نبايد به جنگ اندرون آبروی
 سر مرد جنگی خرد نسپرد
 که هرگز نياميخت کين با خرد
 چنين داد پاسخ به افراسياب
 که لختی ببايد همی شرم و آب
 هر آنگه کت آيد به بد دسترس
 ز يزدان بترس و مکن بد بکس
 که تاج و کمر چون تو بيند بسی
 نخواهد شدن رام با هر کسی
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 ديکی پر ز آتش يکی پرخر
 خرد با سر ديو کی درخورد

 سپهبد برآشفت چون پيل مست
 به پاسخ به شمشير يازيد دست

 ميان برادر بدونيم کرد
 چنان سنگدل ناهشيوار مرد
 چو از کار اغريرث نامدار

 خبر شد به نزديک زال سوار
 چنين گفت کاکنون سر بخت اوی
 شود تار و ويران شود تخت اوی
 بزد نای رويين و بربست کوس

 اراست لشکر چو چشم خروسبي
 سپهبد سوی پارس بنهاد روی

 همی رفت پرخشم و دل کينه جوی
 ز دريا به دريا همی مرد بود
 رخ ماه و خورشيد پر گرد بود
 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 که دستان جنگی چه افگند بن
 بياورد لشکر سوی خوار ری
 بياراست جنگ و بيفشارد پی
 طاليه شب و روز در جنگ بود
 تو گفتی که گيتی برو تنگ بود
 مبارز بسی کشته شد بر دو روی

 همه نامداران پرخاشجوی
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 پادشاهی زوطهماسپ

 شبی زال بنشست هنگام خواب
 سخن گفت بسيار ز افراسياب

 زن نامداران خويش هم از رزم
 وزان پهلوانان و ياران خويش
 همی گفت هرچند کز پهلوان
 بود بخت بيدار و روشن روان

  يکی شاه خسرونژادببايد
 که دارد گذشته سخنها بياد
 به کردار کشتيست کار سپاه

 همش باد و هم بادبان تخت شاه
 اگر داردی طوس و گستهم فر
 سپاهست و گردان بسيار مر
 نزيبد بريشان همی تاج و تخت
 ببايد يکی شاه بيداربخت

 ی ايزدی که باشد بدو فره
 بتابد ز ديهيم او بخردی

 جستند چندز تخم فريدون ب
 يکی شاه زيبای تخت بلند
 نديدند جز پور طهماسپ زو
 گو که زور کيان داشت و فرهنگ
 بشد قارن و موبد و مرزبان
 سپاهی ز بامين و ز گرزبان
 يکی مژده بردند نزديک زو

 که تاج فريدون به تو گشت نو
 سپهدار دستان و يکسر سپاه
 ترا خواستند ای سزاوار گاه

 موبدانی  چو بشنيد زو گفته
 ی قارن و بخردان همان گفته

 بيامد به نزديک ايران سپاه
 به سر بر نهاده کيانی کاله
 به شاهی برو آفرين خواند زال
 نشست از بر تخت زو پنج سال
 کهن بود بر سال هشتاد مرد
 بداد و به خوبی جهان تازه کرد
 سپه را ز کار بدی باز داشت
 که با پاک يزدان يکی راز داشت

 ارست و بستن کسیگرفتن ني
 وزان پس نديدند کشتن بسی
 همان بد که تنگی بد اندر جهان
 شده خشک خاک و گيا را دهان
 نيامد همی ز اسمان هيچ نم
 همی برکشيدند نان با درم
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 دو لشکر بران گونه تا هشت ماه
 به روی اندر آورده روی سپاه
 نکردند يکروز جنگی گران
 نه روز يالن بود و رزم سران

  چنان شد که چاره نماندز تنگی
 سپه را همی پود و تاره نماند

 سخن رفتشان يک به يک همزبان
 که از ماست بر ما بد آسمان
 ز هر دو سپه خاست فرياد و غو
 فرستاده آمد به نزديک زو

 که گر بهر ما زين سرای سپنج
 نيامد بجز درد و اندوه و رنج
 بيا تا ببخشيم روی زمين
 سراييم يک با دگر آفرين

 سر نامداران تهی شد ز جنگ
 ز تنگی نبد روزگار درنگ
 بر آن برنهادند هر دو سخن
 که در دل ندارند کين کهن

 ببخشند گيتی به رسم و به داد
 ز کار گذشته نيارند ياد
 ز دريای پيکند تا مرز تور

 ازان بخش گيتی ز نزديک و دور
 روارو چنين تا به چين و ختن
 سپردند شاهی بران انجمن

 زی کجا مرز خرگاه بودز مر
 ازو زال را دست کوتاه بود
 وزين روی ترکان نجويند راه

 چنين بخش کردند تخت و کاله
 سوی پارس لشکر برون راند زو
 کهن بود ليکن جهان کرد نو
 سوی زابلستان بشد زال زر
 جهانی گرفتند هر يک به بر
 پر از غلغل و رعد شد کوهسار
 زمين شد پر از رنگ و بوی و نگار
 جهان چون عروسی رسيده جوان
 پر از چشمه و باغ و آب روان
 چو مردم بدارد نهاد پلنگ
 بگردد زمانه برو تار و تنگ
 مهان را همه انجمن کرد زو
 به دادار بر آفرين خواند نو
 فراخی که آمد ز تنگی پديد
 جهان آفرين داشت آن را کليد
 به هر سو يکی جشنگه ساختند

 اختنددل از کين و نفرين بپرد
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 چنين تا برآمد برين سال پنج
 نبودند آگه کس از درد و رنج
 ببد بخت ايرانيان کندرو

 شد آن دادگستر جهاندار زو
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 ادامه داستان

 پسر بود زو را يکی خويش کام
 پدر کرده بوديش گرشاسپ نام
 بيامد نشست از بر تخت و گاه
 به سر بر نهاد آن کيانی کاله
 چو بنشست بر تخت و گاه پدر
 جهان را همی داشت با زيب و فر

 چنين تا برآمد برين روزگار
 درخت بال کينه آورد بار

 به ترکان خبر شد که زو درگذشت
 کار گشت بران سان که بد تخت بی

 بيامد به خوار ری افراسياب
 ببخشيد گيتی و بگذاشت آب
 نياورد يک تن درود پشنگ

 سرش پر ز کين بود و دل پر ز جنگ
  کله گشته بوددلش خود ز تخت و

 به تيمار اغريرث آغشته بود
 بدو روی ننمود هرگز پشنگ

 شد آن تيغ روشن پر از تيره زنگ
 فرستاده رفتی به نزديک اوی
 بدو سال و مه هيچ ننمود روی
 همی گفت اگر تخت را سر بدی
 چو اغريرثش يار درخور بدی
 تو خون برادر بريزی همی
 ز پرورده مرغی گريزی همی

 ا جاودان کار نيستمرا با تو ت
 به نزد منت راه ديدار نيست
 پرآواز شد گوش ازين آگهی

 کار شد تخت شاهنشهی که بی
 پيامی بيامد به کردار سنگ
 به افراسياب از دالور پشنگ
 که بگذار جيحون و برکش سپاه
 ممان تا کسی برنشيند به گاه
 يکی لشکری ساخت افراسياب
 ز دشت سپنجاب تا رود آب

 ن شد سپهر روانکه گفتی زمي
 همی بارد از تيغ هندی روان
 يکايک به ايران رسيد آگهی
 که آمد خريدار تخت مهی
 سوی زابلستان نهادند روی
 وگوی جهان شد سراسر پر از گفت

 بگفتند با زال چندی درشت
 که گيتی بس آسان گرفتی به مشت
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 پس از سام تا تو شدی پهلوان
 نبوديم يک روز روشن روان

 ون بدين سو کشيدسپاهی ز جيح
 که شد آفتاب از جهان ناپديد
 اگر چاره دانی مراين را بساز
 که آمد سپهبد به تنگی فراز
 چنين گفت پس نامور زال زر
 که تا من ببستم به مردی کمر

 سواری چو من پای بر زين نگاشت
 کسی تيغ و گرز مرا برنداشت
 به جايی که من پای بفشاردم
 عنان سواران شدی پاردم

  روز در جنگ يکسان بدمشب و
 ز پيری همه ساله ترسان بدم
 کنون چنبری گشت يال يلی
 نتابد همی خنجر کابلی

 کنون گشت رستم چو سرو سهی
 بزيبد برو بر کاله مهی

 يکی اسپ جنگيش بايد همی
 کزين تازی اسپان نشايد همی

 ی پيلتن بجويم يکی باره
 بخواهم ز هر سو که هست انجمن

  اين داستانبخوانم به رستم بر
 که هستی برين کار همداستان

 ی زادشم ی تخمه که بر کينه
 ببندی ميان و نباشی دژم
 همه شهر ايران ز گفتار اوی
 ببودند شادان دل و تازه روی
 ز هر سو هيونی تکاور بتاخت
 سليح سواران جنگی بساخت
 به رستم چنين گفت کای پيلتن
 به باال سرت برتر از انجمن

 و رنجی درازيکی کار پيشست 
 کزو بگسلد خواب و آرام و ناز
 ترا نوز پورا گه رزم نيست

 ی بزم نيست چه سازم که هنگامه
 هنوز از لبت شير بويد همی
 دلت ناز و شادی بجويد همی
 چگونه فرستم به دشت نبرد
 ترا پيش ترکان پر کين و درد

 چه گويی چه سازی چه پاسخ دهی
 که جفت تو بادا مهی و بهی

  رستم به دستان سامچنين گفت
 که من نيستم مرد آرام و جام
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 چنين يال و اين چنگهای دراز
 نه واال بود پروريدن به ناز

 اگر دشت کين آيد و رزم سخت
 بود يار يزدان پيروزبخت

 ببينی که در جنگ من چون شوم
 چو اندر پی ريزش خون شوم
 يکی ابر دارم به چنگ اندرون

 که همرنگ آبست و بارانش خون
 ی آتش افروزد از گوهرشهم

 همی مغز پيالن بسايد سرش
 يکی باره بايد چو کوه بلند

 چنان چون من آرم به خم کمند
 يکی گرز خواهم چو يک لخت کوه

 گرآيند پيشم ز توران گروه
 سرانشان بکوبم بدان گرز بر
 نيايد برم هيچ پرخاشخر
 سپاه که روی زمين را کنم بی

 که خون بارد ابر اندر آوردگاه
 

 چنان شد ز گفتار او پهلوان
 که گفتی برافشاند خواهد روان
 گله هرچ بودش به زابلستان
 بياورد لختی به کابلستان

 همه پيش رستم همی راندند
 برو داغ شاهان همی خواندند

 هر اسپی که رستم کشيديش پيش
 به پشتش بيفشاردی دست خويش
 ز نيروی او پشت کردی به خم

 شکمنهادی به روی زمين بر 
 چنين تا ز کابل بيامد زرنگ
 رنگ فسيله همی تاخت از رنگ

 يکی ماديان تيز بگذشت خنگ
 برش چون بر شير و کوتاه لنگ
 دو گوشش چو دو خنجر آبدار
 بر و يال فربه ميانش نزار
 يکی کره از پس به باالی او
 سرين و برش هم به پهنای او
 سيه چشم و بورابرش و گاودم

 دسمسيه خايه و تند و پوال
 تنش پرنگار از کران تا کران
 چو داغ گل سرخ بر زعفران
 چو رستم بران ماديان بنگريد

 ی پيلتن را بديد مر آن کره
 کمند کيانی همی داد خم
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 که آن کره را بازگيرد ز رم
 به رستم چنين گفت چوپان پير
 که ای مهتر اسپ کسان را مگير
 بپرسيد رستم که اين اسپ کيست

 غ آتش تهيستکه دو رانش از دا
 چنين داد پاسخ که داغش مجوی

 وگوی ای گفت کزين هست هر گونه
 همی رخش خوانيم بورابرش است
 به خو آتشی و به رنگ آتش است

 خداوند اين را ندانيم کس
 همی رخش رستمش خوانيم و بس
 سه سالست تا اين بزين آمدست
 به چشم بزرگان گزين آمدست
 چو مادرش بيند کمند سوار

 اندرآيد کند کارزارچو شير 
 بينداخت رستم کيانی کمند
 سر ابرش آورد ناگه ببند
 بيامد چو شير ژيان مادرش

 همی خواست کندن به دندان سرش
 بغريد رستم چو شير ژيان
 از آواز او خيره شد ماديان
 يکی مشت زد نيز بر گردنش
 کزان مشت برگشت لرزان تنش
 بيفتاد و برخاست و برگشت از وی

 يز بنهاد رویبسوی گله ت
 بيفشارد ران رستم زورمند
 برو تنگتر کرد خم کمند
 بيازيد چنگال گردی بزور

 بيفشارد يک دست بر پشت بور
 نکرد ايچ پشت از فشردن تهی
 تو گفتی ندارد همی آگهی

 بدل گفت کاين برنشست منست
 کنون کار کردن به دست منست
 ز چوپان بپرسيد کاين اژدها

 واهد بهابه چندست و اين را که خ
 چنين داد پاسخ که گر رستمی
 برو راست کن روی ايران زمی
 مر اين را بر و بوم ايران بهاست

 بدين بر تو خواهی جهان کرد راست
 لب رستم از خنده شد چون بسد
 همی گفت نيکی ز يزدان سزد
 به زين اندر آورد گلرنگ را

 سرش تيز شد کينه و جنگ را
 گشاده زنخ ديدش و تيزتگ
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 ه دارد دل و تاو و رگبديدش ک
 کشد جوشن و خود و کوپال او

 تن پيلوار و بر و يال او
 چنان گشت ابرش که هر شب سپند

 همی سوختندش ز بيم گزند
 چپ و راست گفتی که جادو شدست

 به آورد تا زنده آهو شدست
 دل زال زر شد چو خرم بهار
 ز رخش نوآيين و فرخ سوار
 در گنج بگشاد و دينار داد

 ز و فردا نيامدش ياداز امرو
 

 بزد مهره در جام بر پشت پيل
 ازو برشد آواز تا چند ميل
 خروشيدن کوس با کرنای

 همان ژنده پيالن و هندی درای
 برآمد ز زاولستان رستخيز

 زمين خفته را بانگ برزد که خيز
 به پيش اندرون رستم پهلوان
 پس پشت او سالخورده گوان
 غچنان شد ز لشکر در و دشت و را
 که بر سر نيارست پريد زاغ

 تبيره زدندی همی شست جای
 جهان را نه سر بود پيدا نه پای

 ی گلستان به هنگام بشکوفه
 بياورد لشکر ز زابلستان
 ز زال آگهی يافت افراسياب
 برآمد ز آرام و از خورد و خواب
 بياورد لشکر سوی خوار ری
 بران مرغزاری که بد آب و نی

 پاهز ايران بيامد دمادم س
 ز راه بيابان سوی رزمگاه

 ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند
 سپهبد جهانديدگان را بخواند
 بديشان چنين گفت کای بخردان

 جهانديده و کارکرده ردان
 هم ايدر من اين لشکر آراستم
 بسی سروری و مهی خواستم
 پراگنده شد رای بی تخت شاه

 سر سپاه روی و بی همه کار بی
 رخنده زوچو بر تخت بنشست ف

 ز گيتی يکی آفرين خاست نو
 شهی بايد اکنون ز تخم کيان
 به تخت کيی بر کمر بر ميان
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 شهی کاو باورنگ دارد ز می
 سر نباشد تن آدمی که بی

 نشان داد موبد مرا در زمان
 يکی شاه با فر و بخت جوان
 ز تخم فريدون يل کيقباد

 که با فر و برزست و با رای و داد
 

 گفت فرخنده زالبه رستم چنين 
 که برگير کوپال و بفراز يال
 برو تازيان تا به البرز کوه

 گزين کن يکی لشکر همگروه
 ابر کيقباد آفرين کن يکی

 مکن پيش او بر درنگ اندکی
 به دو هفته بايد که ايدر بوی
 گه و بيگه از تاختن نغنوی

 بگويی که لشکر ترا خواستند
 همی تخت شاهی بياراستند

 اج کيان جز تو کسکه در خورد ت
 نبينيم شاها تو فريادرس

 تهمتن زمين را به مژگان برفت
 کمر برميان بست و چون باد تفت

 
 ز ترکان طاليه بسی بد براه
 رسيد اندر ايشان يل صف پناه
 برآويخت با نامداران جنگ

 ی گاو پيکر به چنگ يکی گرزه
 دليران توران برآويختند
 سرانجام از رزم بگريختند

 د سر سوی افراسيابنهادن
 همه دل پر از خون و ديده پر آب
 بگفتند وی را همه بيش و کم
 سپهبد شد از کار ايشان دژم
 بفرمود تا نزد او شد قلون
 ز ترکان دليری گوی پرفسون
 بدو گفت بگزين ز لشکر سوار
 وز ايدر برو تا در کوهسار

 دلير و خردمند و هشيار باش
 به پاس اندرون نيز بيدار باش

 ه ايرانيان مردمی ريمنندک
 همی ناگهان بر طاليه زنند
 برون آمد از نزد خسرو قلون
 به پيش اندرون مردم رهنمون
 سر راه بر نامداران ببست

 به مردان جنگی و پيالن مست



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
215 

 وزان روی رستم دلير و گزين
 بپيمود زی شاه ايران زمين
 يکی ميل ره تا به البرز کوه
 يکی جايگه ديد برنا شکوه

 تان بسيار و آب رواندرخ
 نشستنگه مردم نوجوان
 يکی تخت بنهاده نزديک آب
 برو ريخته مشک ناب و گالب
 جوانی به کردار تابنده ماه
 گاه نشسته بران تخت بر سايه
 رده برکشيده بسی پهلوان
 به رسم بزرگان کمر بر ميان
 بياراسته مجلسی شاهوار
 بسان بهشتی به رنگ و نگار

  را به راهچو ديدند مر پهلوان
 گاه پذيره شدندش ازان سايه

 که ما ميزبانيم و مهمان ما
 فرود آی ايدر به فرمان ما

 بدان تا همه دست شادی بريم
 به ياد رخ نامور می خوريم

 تهمتن بديشان چنين گفت باز
 که ای نامداران گردن فراز
 مرا رفت بايد به البرز کوه

 به کاری که بسيار دارد شکوه
 ن سر و دست نازنبايد به بالي

 که پيشست بسيار رنج دراز
 سر تخت ايران ابی شهريار
 مرا باده خوردن نيايد به کار
 نشانی دهيدم سوی کيقباد
 کسی کز شما دارد او را به ياد
 سر آن دليران زبان برگشاد
 که دارم نشانی من از کيقباد
 گر آيی فرود و خوری نان ما
 بيفروزی از روی خود جان ما

 سر نشان قبادبگوييم يک
 که او را چگونست رستم و نهاد
 تهمتن ز رخش اندر آمد چو باد
 چو بشنيد از وی نشان قباد
 بيامد دمان تا لب رودبار
 دار نشستند در زير آن سايه

 جوان از بر تخت خود برنشست
 گرفته يکی دست رستم به دست
 به دست دگر جام پر باده کرد
 وزو ياد مردان آزاده کرد
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 ر دست رستم سپرددگر جام ب
 بدو گفت کای نامبردار و گرد
 بپرسيدی از من نشان قباد
 تو اين نام را از که داری به ياد
 بدو گفت رستم که از پهلوان
 پيام آوريدم به روشن روان
 سر تخت ايران بياراستند

 بزرگان به شاهی ورا خواستند
 پدرم آن گزين يالن سر به سر
 که خوانند او را همی زال زر

 ا گفت رو تا به البرز کوهمر
 قباد دالور ببين با گروه

 به شاهی برو آفرين کن يکی
 نبايد که سازی درنگ اندکی
 بگويش که گردان ترا خواستند
 به شادی جهانی بياراستند
 نشان ار توانی و دانی مرا

 دهی و به شاهی رسانی ورا
 ز گفتار رستم دلير جوان

 بخنديد و گفتش که ای پهلوان
 ريدون منم کيقبادز تخم ف

 پدر بر پدر نام دارم به ياد
 چو بشنيد رستم فرو برد سر
 به خدمت فرود آمد از تخت زر
 که ای خسرو خسروان جهان
 پناه بزرگان و پشت مهان
 سر تخت ايران به کام تو باد
 تن ژنده پيالن به دام تو باد

 نشست تو بر تخت شاهنشهی
 همت سرکشی باد و هم فرهی

 به شاه جهاندرودی رسانم 
 ز زال گزين آن يل پهلوان
 اگر شاه فرمان دهد بنده را
 که بگشايم از بند گوينده را
 قباد دالور برآمد ز جای

 ز گفتار رستم دل و هوش و رای
 تهمتن همانگه زبان برگشاد
 پيام سپهدار ايران بداد

 سخن چون به گوش سپهبد رسيد
 ز شادی دل اندر برش برطپيد

 ب نبيدبيازيد جامی لبال
 بياد تهمتن به دم درکشيد

 تهمتن هميدون يکی جام می
 بخورد آفرين کرد بر جان کی
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 برآمد خروش از دل زير و بم
 فراوان شده شادی اندوه کم
 شهنشه چنين گفت با پهلوان
 که خوابی بديدم به روشن روان
 که از سوی ايران دو باز سپيد
 يکی تاج رخشان به کردار شيد

 دندی برمخرامان و نازان ش
 نهادندی آن تاج را بر سرم
 چو بيدار گشتم شدم پراميد
 ازان تاج رخشان و باز سپيد
 بياراستم مجلسی شاهوار

 برين سان که بينی بدين مرغزار
 تهمتن مرا شد چو باز سپيد
 ز تاج بزرگان رسيدم نويد

 تهمتن چو بشنيد از خواب شاه
 ز باز و ز تاج فروزان چو ماه

 کنداورانچنين گفت با شاه 
 نشانست خوابت ز پيغمبران
 کنون خيز تا سوی ايران شويم
 به ياری به نزد دليران شويم
 قباد اندر آمد چو آتش ز جای
 ببور نبرد اندر آورد پای

 کمر برميان بست رستم چو باد
 بيامد گرازان پس کيقباد
 شب و روز از تاختن نغنويد
 چنين تا به نزد طاليه رسيد

  ز کارقلون دالور شد آگه
 چو آتش بيامد سوی کارزار

 شهنشاه ايران چو زان گونه ديد
 برابر همی خواست صف برکشيد
 تهمتن بدو گفت کای شهريار
 ترا رزم جستن نيايد بکار

 من و رخش و کوپال و برگستوان
 همانا ندارند با من توان

 بگفت اين و از جای برکرد رخش
 به زخمی سواری همی کرد پخش

 جسته ز بندقلون ديد ديوی ب
 به دست اندرون گرز و برزين کمند

 برو حمله آورد مانند باد
 بزد نيزه و بند جوشن گشاد
 تهمتن بزد دست و نيزه گرفت
 قلون از دليريش مانده شگفت
 ستد نيزه از دست او نامدار
 بغريد چون تندر از کوهسار
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 بزد نيزه و برگرفتش ز زين
 نهاد آن بن نيزه را بر زمين

 ون مرغ با بابزنقلون گشت چ
 بديدند لشکر همه تن به تن
 هزيمت شد از وی سپاه قلون
 به يکبارگی بخت بد را زبون
 تهمتن گذشت از طاليه سوار
 بيامد شتابان سوی کوهسار
 کجا بد علفزار و آب روان
 فرود آمد آن جايگه پهلوان
 چنين تا شب تيره آمد فراز

 تهمتن همی کرد هرگونه ساز
 پهلویی  از آرايش جامه
 ی خسروی همان تاج و هم باره

 بين چو شب تيره شد پهلو پيش
 برآراست باشاه ايران زمين
 به نزديک زال آوريدش به شب
 به آمد شدن هيچ نگشاد لب
 نشستند يک هفته با رای زن
 شدند اندران موبدان انجمن

 بهشتم بياراست پس تخت عاج
 برآويختند از بر عاج تاج

 
  کيقبادبه شاهی نشست از برش

 همان تاج گوهر به سر برنهاد
 همه نامداران شدند انجمن
 زن چو دستان و چون قارن رزم

 چو کشواد و خراد و برزين گو
 فشاندند گوهر بران تاج نو
 قباد از بزرگان سخن بشنويد
 پس افراسياب و سپه را بديد
 دگر روز برداشت لشکر ز جای

 سرای خروشيدن آمد ز پرده
  نبردبپوشيد رستم سليح

 چو پيل ژيان شد که برخاست گرد
 رده بر کشيدند ايرانيان

 ببستند خون ريختن را ميان
 به يک دست مهراب کابل خدای
 دگر دست گژدهم جنگی به پای

 زن به قلب اندرون قارن رزم
 ابا گرد کشواد لشگر شکن

 شان زال با کيقباد پس پشت
 به يک دست آتش به يک دست باد

 نی درفشبه پيش اندرون کاويا
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 جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش
 ز لشکر چو کشتی سراسر زمين
 کجا موج خيزد ز دريای چين
 سپر در سپر بافته دشت و راغ
 درفشيدن تيغها چون چراغ

 جهان سر به سر گشت دريای قار
 برافروخته شمع ازو صدهزار
 ز ناليدن بوق و بانگ سپاه

 تو گفتی که خورشيد گم کرد راه
 زن کان بديد مسبک قارن رز

 ای برکشيد چو رعد از ميان نعره
 ميان سپاه اندر آمد دلير
 سپهدار قارن به کردار شير

 گهی سوی چپ و گهی سوی راست
 بران گونه از هر سويی کينه خواست

 به گرز و به تيغ و سنان دراز
 همی کشت از ايشان گو سرفراز
 ز کشته زمين کرد مانند کوه
 هشدند آن دليران ترکان ستو
 شماساس را ديد گرد دلير

 بر خروشيد چون نره شير که می
 بيامد دمان تا بر او رسيد

 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد
 بزد بر سرش تيغ زهر آبدار
 بگفتا منم قارن نامدار

 نگون اندر آمد شماساس گرد
 چو ديد او ز قارن چنان دست برد
 چنين است کردار گردون پير
  تيرگهی چون کمانست و گاهی چو

 
 چو رستم بديد آنک قارن چه کرد

 گونه بود ساز ننگ و نبرد چه
 به پيش پدر شد بپرسيد از وی
 که با من جهان پهلوانا بگوی
 که افراسياب آن بد انديش مرد
 کجا جای گيرد به روز نبرد

 چه پوشد کجا برافرازد درفش
 که پيداست تابان درفش بنفش
 من امروز بند کمرگاه اوی

 نش بيارم برویبگيرم کشا
 دار بدو گفت زال ای پسر گوش
 دار يک امروز با خويشتن هوش

 که آن ترک در جنگ نر اژدهاست
 در آهنگ و در کينه ابر بالست
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 درفشش سياهست و خفتان سياه
 ز آهنش ساعد ز آهن کاله
 همه روی آهن گرفته به زر
 نشانی سيه بسته بر خود بر

 دار سخت ازو خويشتن را نگه
 دليرست و پيروز بختکه مردی 

 بدو گفت رستم که ای پهلوان
 تو از من مدار ايچ رنجه روان
 جهان آفريننده يار منست
 دل و تيغ و بازو حصار منست
 برانگيخت آن رخش رويينه سم

 برآمد خروشيدن گاو دم
 چو افراسيابش به هامون بديد
 شگفتيد ازان کودک نارسيد
 ز ترکان بپرسيد کين اژدها

 ز بند گشته رهابدين گونه ا
 کدامست کين را ندانم به نام
 يکی گفت کاين پور دستان سام
 نبينی که با گرز سام آمدست
 جوانست و جويای نام آمدست
 به پيش سپاه آمد افراسياب

 چو کشتی که موجش برآرد ز آب
 چو رستم ورا ديد بفشارد ران

 بگردن برآورد گرز گران
 چو تنگ اندر آورد با او زمين

  گرز گران را به زينفرو کرد
 به بند کمرش اندر آورد چنگ
 جدا کردش از پشت زين پلنگ
 همی خواست بردنش پيش قباد
 دهد روز جنگ نخستينش داد
 ز هنگ سپهدار و چنگ سوار

 نيامد دوال کمر پايدار
 گسست و به خاک اندر آمد سرش

 سواران گرفتند گرد اندرش
 سپهبد چو از جنگ رستم بجست

 می پشت دستبخائيد رستم ه
 چرا گفت نگرفتمش زيرکش

 همی بر کمر ساختم بند خوش
 چو آوای زنگ آمد از پشت پيل
 خروشيدن کوس بر چند ميل
 يکی مژده بردند نزديک شاه
 که رستم بدريد قلب سپاه
 چنان تا بر شاه ترکان رسيد
 درفش سپهدار شد ناپديد
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 گرفتش کمربند و بفگند خوار
 خروشی ز ترکان برآمد بزار

  جای اندر آمد چو آتش قبادز
 بجنبيد لشگر چو دريا ز باد
 برآمد خروشيدن دار و کوب
 درخشيدن خنجر و زخم چوب
 بران ترگ زرين و زرين سپر

 غمی شد سر از چاک چاک تبر
 تو گفتی که ابری برآمد ز کنج
 ز شنگرف نيرنگ زد بر ترنج

 ز گرد سواران در آن پهن دشت
 زمين شش شد و آسمان گشت هشت

 هزار و صد و شصت گرد دلير
 به يک زخم شد کشته چون نره شير

 برفتند ترکان ز پيش مغان
 کشيدند لشگر سوی دامغان
 وزانجا به جيحون نهادند روی

 وگوی خليده دل و با غم و گفت
 شکسته سليح و گسسته کمر

 نه بوق و نه کوس و نه پای و نه سر
 

 برفت از لب رود نزد پشنگ
 و کوتاه چنگزبان پر ز گفتار 

 بدو گفت کای نامبردار شاه
 ترا بود ازين جنگ جستن گناه
 يکی آنکه پيمان شکستن ز شاه

 بزرگان پيشين نديدند راه
 نه از تخم ايرج جهان پاک شد
 نه زهر گزاينده ترياک شد

 يکی کم شود ديگر آيد به جای
 کدخدای جهان را نمانند بی

 قباد آمد و تاج بر سر نهاد
 نو در اندر گشادبه کينه يکی 

 سواری پديد آمد از تخم سام
 که دستانش رستم نهادست نام

 بيامد بسان نهنگ دژم
 که گفتی زمين را بسوزد بدم
 همی تاخت اندر فراز و نشيب
 همی زد به گرز و به تيغ و رکيب
 ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک
 نيرزيد جانم به يک مشت خاک
 همه لشکر ما به هم بر دريد

 ر جهان اين شگفتی نديدکس اند
 درفش مرا ديد بر يک کران
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 به زين اندر آورد گرز گران
 چنان برگرفتم ز زين خدنگ

 که گفتی ندارم به يک پشه سنگ
 کمربند بگسست و بند قبای
 ز چنگش فتادم نگون زيرپای
 بدان زور هرگز نباشد هژبر

 دو پايش به خاک اندر و سر به ابر
 سواران جنگی همه همگروه

 دندم از پيش آن لخت کوهکشي
 تو دانی که شاهی دل و چنگ من
 به جنگ اندرون زور و آهنگ من
 ام به دست وی اندر يکی پشه
 ام وزان آفرينش پر انديشه

 يکی پيلتن ديدم و شيرچنگ
 نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ
 عنان را سپرده بران پيل مست

 ی گاو پيکر بدست يکی گرزه
 هزارهمانا که کوپال سيصد
 دار زدندش بران تارک ترگ

 اند تو گفتی که از آهنش کرده
 اند ز سنگ و ز رويش برآورده

 چه درياش پيش و چه ببر بيان
 چه درنده شير و چه پيل ژيان

 همی تاخت يکسان چو روز شکار
 ببازی همی آمدش کارزار
 چنو گر بدی سام را دستبرد
 به ترکان نماندی سرافراز گرد

  رای نيستجز از آشتی جستنت
 که با او سپاه ترا پای نيست
 زمينی کجا آفريدون گرد
 بدانگه به تور دالور سپرد

 به من داده بودند و بخشيده راست
 ترا کين پيشين نبايست خواست
 تو دانی که ديدن نه چون آگهيست
 ميان شنيدن هميشه تهيست
 گلستان که امروز باشد ببار
 تو فردا چنی گل نيايد بکار

 کاری بفردا مماناز امروز 
 که داند که فردا چه گردد زمان
 ترا جنگ ايران چو بازی نمود
 ز بازی سپه را درازی فزود
 نگر تا چه مايه ستام بزر

 هم از ترگ زرين و زرين سپر
 همان تازی اسپان زرين لگام
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 همان تيغ هندی به زرين نيام
 ازين بيشتر نامداران گرد
 قباد اندر آمد به خواری ببرد

 لباد و چون بارمان دليرچو ک
 که بودی شکارش همه نره شير
 خزروان کجا زال بشکست خرد
 نمودش بگرز گران دستبرد

 شماساس کين توز لشکر پناه
 که قارن بکشتش به آوردگاه
 جزين نامدران کين صدهزار
 فزون کشته آمد گه کارزار

 بتر زين همه نام و ننگ شکست
 شکستی که هرگز نشايدش بست

 سر نامور گشته شدگر از من 
 که اغريرث پر خرد کشته شد
 جوانی بد و نيکی روزگار

 من امروز را دی گرفتم شمار
 که پيش آمدندم همان سرکشان
 پس پشت هر يک درفشی کشان

 بسی ياد دادندم از روزگار
 دمان از پس و من دوان زار و خوار
 کنون از گذشته مکن هيچ ياد
 سوی آشتی ياز با کيقباد

 آيد يکی آرزویگرت ديگر 
 به گرد اندر آيد سپه چارسوی

 به يک دست رستم که تابنده هور
 گه رزم با او نتابد به زور
 بروی دگر قارن رزم زن

 که چشمش نديدست هرگز شکن
 سه ديگر چو کشواد زرين کاله
 که آمد به آمل ببرد آن سپاه
 چهارم چو مهراب کابل خدای

 که دستور شاهست و زابل خدای
 

  ترکان دو ديده پرآبسپهدار
 شگفتی فرو ماند ز افراسياب
 يکی مرد با هوش را برگزيد

 فرسته به ايران چنان چون سزيد
 وار يکی نامه بنوشت ارتنگ

 برو کرده صد گونه رنگ و نگار
 به نام خداوند خورشيد و ماه
 که او داد بر آفرين دستگاه
 وزو بر روان فريدون درود
 پودکزو دارد اين تخم ما تار و 
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 بخت گر از تور بر ايرج نيک
 بد آمد پديد از پی تاج و تخت
 بران بر همی راند بايد سخن
 ببايد که پيوند ماند به بن
 گر اين کينه از ايرج آمد پديد

 منوچهر سرتاسر آن کين کشيد
 بران هم که کرد آفريدون نخست
 کجا راستی را به بخشش بجست

 سزد گر برانيم دل هم بران
 ين و راه سراننگرديم از آي

 ز جيحون و تا ماورالنهر بر
 که جيحون ميانچيست اندر گذر
 بر و بوم ما بود هنگام شاه
 نکردی بران مرز ايرج نگاه

 همان بخش ايرج ز ايران زمين
 بداد آفريدون و کرد آفرين
 ازان گر بگرديم و جنگ آوريم
 جهان بر دل خويش تنگ آوريم
 بود زخم شمشير و خشم خدای

 هره به هر دو سرایبيابيم ب
 و گر همچنان چون فريدون گرد
 به تور و به سلم و به ايرج سپرد
 ببخشيم و زان پس نجوييم کين
 که چندين بال خود نيرزد زمين

 سراينده از سال چون برف گشت
 ز خون کيان خاک شنگرف گشت
 سرانجام هم جز به باالی خويش
 نيابد کسی بهره از جای خويش

 ر خاکبمانيم روز پسين زي
 سراپای کرباس و جای مغاک
 و گر آزمنديست و اندوه و رنج

 دل در سرای سپنج شدن تنگ
 مگر رام گردد برين کيقباد
 سر مرد بخرد نگردد ز داد

 کس از ما نبينند جيحون بخواب
 وز ايران نيايند ازين روی آب
 مگر با درود و سالم و پيام

 دو کشور شود زين سخن شادکام
 ندر آورد شاهچو نامه به مهر ا

 فرستاد نزديک ايران سپاه
 ببردند نامه بر کيقباد

 سخن نيز ازين گونه کردند ياد
 چنين داد پاسخ که دانی درست
 که از ما نبد پيشدستی نخست
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 ز تور اندر آمد نخستين ستم
 که شاهی چو ايرج شد از تخت کم

 بدين روزگار اندر افراسياب
 بيامد به تيزی و بگذاشت آب

 با شاه نوذر چه کردشنيدی که 
 دل دام و دد شد پر از داغ و درد

 ز کينه به اغريرث پرخرد
 نه آن کرد کز مردمی در خورد
 ز کردار بد گر پشيمان شويد
 بنوی ز سر باز پيمان شويد
 مرا نيست از کينه و آز رنج

 ام در سرای سپنج بسيچيده
 شما را سپردم ازان روی آب
 مگر يابد آرامش افراسياب

 کی باز پيمان نوشتبنوی ي
 به باغ بزرگی درختی بکشت
 فرستاده آمد بسان پلنگ
 رسانيد نامه به نزد پشنگ
 بنه برنهاد و سپه را براند

 همی گرد بر آسمان برفشاند
 ز جيحون گذر کرد مانند باد
 وزان آگهی شد بر کيقباد
 کارزار که دشمن شد از پيش بی

 بدان گشت شادان دل شهريار
  ای شهرياربدو گفت رستم که

 مجو آشتی درگه کارزار
 نبد پيشتر آشتی را نشان
 بدين روز گرز من آوردشان
 چنين گفت با نامور کيقباد
 که چيزی نديدم نکوتر ز داد
 نبيره فريدون فرخ پشنگ

 به سيری همی سر بپيچد ز جنگ
 سزد گر هر آنکس که دارد خرد

 بکژی و ناراستی ننگرد
 ز زاولستان تا بدريای سند

 يم عهدی ترا بر پرندنوشت
 سر تخت با افسر نيمروز

 بدار و همی باش گيتی فروز
 وزين روی کابل به مهراب ده
 سراسر سنانت به زهراب ده

 جنگ نيست کجا پادشاهيست بی
 وگر چند روی زمين تنگ نيست
 سرش را بياراست با تاج زر
 همان گردگاهش به زرين کمر
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 ز يک روی گيتی مرو را سپرد
 زمين مرد گردببوسيد روی 

 ازان پس چنين گفت فرخ قباد
 زال تخت بزرگی مباد که بی

 به يک موی دستان نيرزد جهان
 که او ماندمان يادگار از مهان

 ی شهرياری به زر يکی جامه
 ز ياقوت و پيروزه تاج و کمر
 نهادند مهد از بر پنج پيل
 ز پيروزه رخشان بکردار نيل
 بگسترد زر بفت بر مهد بر

 ش کس ندانست مريکی گنج ک
 فرستاد نزديک دستان سام

 که خلعت مرا زين فزون بود کام
 اگر باشدم زندگانی دراز
 نياز ترا دارم اندر جهان بی

 همان قارن نيو و کشواد را
 چو برزين و خراد پوالد را

 برافگند خلعت چنان چون سزيد
 کسی را که خلعت سزاوار ديد
 درم داد و دينار و تيغ و سپر

 ور آمد کاله و کمرکرا در خ
 

 وزانجا سوی پارس اندر کشيد
 که در پارس بد گنجها را کليد
 نشستنگه آن گه به اسطخر بود
 کيان را بدان جايگه فخر بود
 جهانی سوی او نهادند روی
 که او بود ساالر ديهيم جوی
 به تخت کيان اندر آورد پای
 رای به داد و به آيين فرخنده
 نچنين گفت با نامور مهترا

 که گيتی مرا از کران تا کران
 اگر پيل با پشه کين آورد

 همه رخنه در داد و دين آورد
 نخواهم به گيتی جز از راستی
 که خشم خدا آورد کاستی

 تن آسانی از درد و رنج منست
 کجا خاک و آبست گنج منست
 سپاهی و شهری همه يکسرند
 همه پادشاهی مرا لشکرند
 همه در پناه جهاندار بيد

 آزار بيد ند بيد و بیخردم
 هر آنکس که دارد خوريد و دهيد
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 سپاسی ز خوردن به من برنهيد
 هرآنکس کجا بازماند ز خورد

 ی کارکرد ندارد همی توشه
 چراگاهشان بارگاه منست

 هرآنکس که اندر سپاه منست
 آوران ياد کرد وزان رفته نام

 به داد و دهش گيتی آباد کرد
 برين گونه صدسال شادان بزيست
 نگر تا چنين در جهان شاه کيست
 پسر بد مر او را خردمند چار
 که بودند زو در جهان يادگار
 نخستين چو کاووس باآفرين
 کی آرش دوم و دگر کی پشين
 چهارم کجا آرشش بود نام
 سپردند گيتی به آرام و کام

 چو صد سال بگذشت با تاج و تخت
 سرانجام تاب اندر آمد به بخت

 نزديک مرگچو دانست کامد به 
 بپژمرد خواهد همی سبز برگ
 سر ماه کاووس کی را بخواند
 ز داد و دهش چند با او براند
 بدو گفت ما بر نهاديم رخت
 تو بسپار تابوت و بردار تخت
 چنانم که گويی ز البرز کوه
 کنون آمدم شادمان با گروه

 آگهی بگذرد چو بختی که بی
 ی او ندارد خرد پرستنده

  و پاک دينتو گر دادگر باشی
 ز هر کس نيابی بجز آفرين
 و گر آز گيرد سرت را به دام
 برآری يکی تيغ تيز از نيام

 بگفت اين و شد زين جهان فراخ
 گزين کرد صندوق بر جای کاخ

 ی کيقباد بسر شد کنون قصه
 ز کاووس بايد سخن کرد ياد

 
 درخت برومند چون شد بلند
 گر آيد ز گردون برو بر گزند

 مرده و بيخ مستشود برگ پژ
 سرش سوی پستی گرايد نخست
 چو از جايگه بگسلد پای خويش
 به شاخ نو آيين دهد جای خويش
 مراو را سپارد گل و برگ و باغ
 بهاری به کردار روشن چراغ
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 اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيک
 تو با شاخ تندی مياغاز ريک
 پدر چون به فرزند ماند جهان
 کند آشکارا برو بر نهان

  بفگند فر و نام پدرگر از
 تو بيگانه خوانش مخوانش پسر

 کرا گم شود راه آموزگار
 سزد گر جفا بيند از روزگار

 چنين است رسم سرای کهن
 سرش هيچ پيدا نبينی ز بن
 چو رسم بدش بازداند کسی
 نخواهد که ماند به گيتی بسی
 چو کاووس بگرفت گاه پدر

 مرا او را جهان بنده شد سر به سر
 و هم طوق و هم گوشوارهمان تخت 

 همان تاج زرين زبرجد نگار
 همان تازی اسپان آگنده يال
 به گيتی ندانست کس را همال
 چنان بد که در گلشن زرنگار

 همی خورد روزی می خوشگوار
 يکی تخت زرين بلورينش پای
 نشسته بروبر جهان کدخدای
 ابا پهلوانان ايران به هم

 همی رای زد شاه بر بيش و کم
 دار شگری ديو زی پردهچو رام

 بيامد که خواهد بر شاه بار
 چنين گفت کز شهر مازندران
 يکی خوشنوازم ز رامشگران
 اگر در خورم بندگی شاه را
 گشايد بر تخت او راه را
 برفت از بر پرده ساالر بار
 خرامان بيامد بر شهريار

 بگفتا که رامشگری بر درست
 ابا بربط و نغز رامشگرست

 او خواندندبفرمود تا پيش 
 بر رود سازانش بنشاندند

 به بربط چو بايست بر ساخت رود
 برآورد مازندرانی سرود

 که مازندران شهر ما ياد باد
 هميشه بر و بومش آباد باد

 که در بوستانش هميشه گلست
 به کوه اندرون الله و سنبلست
 هوا خوشگوار و زمين پرنگار

 نه گرم و نه سرد و هميشه بهار
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 ل به باغ اندروننوازنده بلب
 گرازنده آهو به راغ اندرون

 هميشه بياسايد از خفت و خوی
 همه ساله هرجای رنگست و بوی
 گالبست گويی به جويش روان
 همی شاد گردد ز بويش روان
 دی و بهمن و آذر و فرودين
 هميشه پر از الله بينی زمين
 همه ساله خندان لب جويبار
 به هر جای باز شکاری به کار

 همه کشور آراستهسراسر 
 ز ديبا و دينار وز خواسته
 بتان پرستنده با تاج زر

 همه نامداران به زرين کمر
 چو کاووس بشنيد از او اين سخن
 يکی تازه انديشه افگند بن
 دل رزمجويش ببست اندران
 که لشکر کشد سوی مازندران
 چنين گفت با سرفرازان رزم
 که ما سر نهاديم يکسر به بزم

 شه گيرد دليراگر کاهلی پي
 نگردد ز آسايش و کام سير
 من از جم و ضحاک و از کيقباد
 فزونم به بخت و به فر و به داد
 فزون بايدم زان ايشان هنر
 جهانجوی بايد سر تاجور

 سخن چون به گوش بزرگان رسيد
 ازيشان کس اين رای فرخ نديد
 همه زرد گشتند و پرچين بروی
 کسی جنگ ديوان نکرد آرزوی

  پاسخ نيارست کردکسی راست
 شان پر از باد سرد نهانی روان

 چو طوس و چو گودرز کشواد و گيو
 چو خراد و گرگين و رهام نيو
 به آواز گفتند ما کهتريم

 زمين جز به فرمان تو نسپريم
 ازان پس يکی انجمن ساختند
 ز گفتار او دل بپرداختند
 نشستند و گفتند با يکدگر

 که از بخت ما را چه آمد به سر
 اگر شهريار اين سخنها که گفت
 به می خوردن اندر نخواهد نهفت

 ز ما و ز ايران برآمد هالگ
 نماند برين بوم و بر آب و خاک
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 که جمشيد با فر و انگشتری
 به فرمان او ديو و مرغ و پری
 ز مازندران ياد هرگز نکرد
 نجست از دليران ديوان نبرد
 فريدون پردانش و پرفسون

  رهنمونهمين را روانش نبد
 اگر شايدی بردن اين بد بسر
 به مردی و گنج و به نام و هنر
 منوچهر کردی بدين پيشدست
 نکردی برين بر دل خويش پست
 يکی چاره بايد کنون اندرين
 که اين بد بگردد ز ايران زمين
 چنين گفت پس طوس با مهتران
 که ای رزم ديده دالور سران

 مراين بند را چاره اکنون يکيست
  و اين کار دشوار نيستبسازيم

 هيونی تکاور بر زال سام
 ببايد فرستاد و دادن پيام

 که گر سر به گل داری اکنون مشوی
 يکی تيز کن مغز و بنمای روی
 مگر کاو گشايد لب پندمند
 سخن بر دل شهريار بلند
 بگويد که اين اهرمن داد ياد
 در ديو هرگز نبايد گشاد
 مگر زالش آرد ازين گفته باز

  سرآمد نشان فرازوگرنه
 سخنها ز هر گونه برساختند
 هيونی تکاور برون تاختند
 رونده همی تاخت تا نيمروز
 چو آمد بر زال گيتی فروز
 چنين داد از نامداران پيام
 که ای نامور با گهر پور سام

 يکی کار پيش آمد اکنون شگفت
 که آسانش اندازه نتوان گرفت
 برين کار گر تو نبندی کمر

 د ايدر نه بوم و نه برنه تن مان
 يکی شاه را بر دل انديشه خاست
 بپيچيدش آهرمن از راه راست
 به رنج نياگانش از باستان
 نخواهد همی بود همداستان

 رنج بگزايدش همی گنج بی
 چراگاه مازندران بايدش
 اگر هيچ سرخاری از آمدن

 سپهبد همی زود خواهد شدن
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 همی رنج تو داد خواهد به باد
 آغاز باکيقبادکه بردی ز 

 تو با رستم شير ناخورده سير
 ميان را ببستی چو شير دلير
 کنون آن همه باد شد پيش اوی
 بپيچيد جان بدانديش اوی

 چو بشنيد دستان بپيچيد سخت
 تنش گشت لرزان بسان درخت
 همی گفت کاووس خودکامه مرد
 نه گرم آزموده ز گيتی نه سرد
 کسی کاو بود در جهان پيش گاه

 رد سال و خورشيد و ماهبرو بگذ
 که ماند که از تيغ او در جهان
 بلرزند يکسر کهان و مهان
 نباشد شگفت ار بمن نگرود
 شوم خسته گر پند من نشنود
 ورين رنج آسان کنم بر دلم

 ی شاه دل بگسلم از انديشه
 آفرين نه از من پسندد جهان

 نه شاه و نه گردان ايران زمين
 شوم گويمش هرچ آيد ز پند

 ن گر پذيرد بود سودمندز م
 وگر تيز گردد گشادست راه
 تهمتن هم ايدر بود با سپاه
 پر انديشه بود آن شب ديرباز
 چو خورشيد بنمود تاج از فراز

 کمر بست و بنهاد سر سوی شاه
 بزرگان برفتند با او به راه

 خبر شد به طوس و به گودرز و گيو
 به رهام و گرگين و گردان نيو

 ک ايران رسيدکه دستان به نزدي
 درفش همايونش آمد پديد
 پذيره شدندش سران سپاه
 سری کاو کشد پهلوانی کاله
 چو دستان سام اندر آمد به تنگ

 درنگ پذيره شدندنش همه بی
 برو سرکشان آفرين خواندند
 سوی شاه با او همی راندند
 بدو گفت طوس ای گو سرفراز
 کشيدی چنين رنج راه دراز

 ينز بهر بزرگان ايران زم
 برآرامش اين رنج کردی گزين
 همه سر به سر نيک خواه توايم

 ستوده به فر کاله توايم
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 ابا نامداران چنين گفت زال
 که هر کس که او را نفرسود سال

 همه پند پيرانش آيد به ياد
 ازان پس دهد چرخ گردانش داد
 نشايد که گيريم ازو پند باز
 نياز کزين پند ما نيست خود بی

 گر بگردد سرشز پند و خرد 
 پشيمانی آيد ز گيتی برش
 به آواز گفتند ما با توايم

 ز تو بگذرد پند کس نشنويم
 همه يکسره نزد شاه آمدند
 بر نامور تخت گاه آمدند

 
 همی رفت پيش اندرون زال زر
 پس او بزرگان زرين کمر

 چو کاووس را ديد دستان سام
 نشسته بر اورنگ بر شادکام

 فگنده پستبه کش کرده دست و سرا
 همی رفت تا جايگاه نشست
 چنين گفت کای کدخدای جهان
 سرافراز بر مهتران و مهان

 چو تخت تو نشنيد و افسر نديد
 نه چون بخت تو چرخ گردان شنيد
 همه ساله پيروز بادی و شاد
 سرت پر ز دانش دلت پر ز داد

 شه نامبردار بنواختش
 بر خويش بر تخت بنشاختش

 رازبپرسيدش از رنج راه د
 ز گردان و از رستم سرفراز
 چنين گفت مر شاه را زال زر
 که نوشه بدی شاه و پيروزگر

 همه شاد و روشن به بخت تواند
 برافراخته سر به تخت تواند
 ازان پس يکی داستان کرد ياد
 سخنهای شايسته را در گشاد
 چنين گفت کای پادشاه جهان
 سزاوار تختی و تاج مهان
 اند ز تو پيشتر پادشه بوده
 اند که اين راه هرگز نپيموده

 که بر سر مرا روز چندی گذشت
 سپهر از بر خاک چندی بگشت
 منوچهر شد زين جهان فراخ
 ازو ماند ايدر بسی گنج و کاخ
 همان زو و با نوذر و کيقباد
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 چه مايه بزرگان که داريم ياد
 ابا لشکر گشن و گرز گران
 نکردند آهنگ مازندران

 سونگرستی ديو اف که آن خانه
 طلسمست و ز بند جادو درست
 مران را به شمشير نتوان شکست
 به گنج و به دانش نيايد به دست
 هم آن را به نيرنگ نتوان گشاد
 مده رنج و گنج و درم را به باد
 همايون ندارد کس آنجا شدن
 وزايدر کنون رای رفتن زدن
 سپه را بران سو نبايد کشيد

 ز شاهان کس اين رای هرگز نديد
 رين نامداران ترا کهترندگ

 ی دادگر داورند چنين بنده
 تو از خون چندين سرنامدار
 ز بهر فزونی درختی مکار
 که بار و بلنديش نفرين بود
 نه آيين شاهان پيشين بود
 چنين پاسخ آورد کاووس باز

 نياز ی تو نيم بی کز انديشه
 وليکن من از آفريدون و جم
 فزونم به مردی و فر و درم

  منوچهر و از کيقبادهمان از
 که مازندران را نکردند ياد

 سپاه و دل و گنجم افزونترست
 جهان زير شمشير تيز اندرست
 چو بردانشی شد گشاده جهان
 به آهن چه داريم گيتی نهان

 شان يکايک به راه آورم شوم
 گر آيين شمشير و گاه آورم
 اگر کس نمانم به مازندران
 وگر بر نهم باژ و ساو گران

  زار و خوارند بر چشم منچنان
 چه جادو چه ديوان آن انجمن
 به گوش تو آيد خود اين آگهی
 کزيشان شود روی گيتی تهی
 تو با رستم ايدر جهاندار باش
 نگهبان ايران و بيدار باش
 جهان آفريننده يار منست
 سر نره ديوان شکار منست
 گرايدونک يارم نباشی به جنگ
 مفرمای ما را بدين در درنگ

 از شاه بنشنيد زال اين سخنچو 
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 نديد ايچ پيدا سرش را ز بن
 ايم بدو گفت شاهی و ما بنده
 ايم به دلسوزگی با تو گوينده

 اگر داد فرمان دهی گر ستم
 برای تو بايد زدن گام و دم
 از انديشه دل را بپرداختم
 سخن آنچ دانستم انداختم

 نه مرگ از تن خويش بتوان سپوخت
 زن بدوختنه چشم جهان کس به سو

 به پرهيز هم کس نجست از نياز
 جهانجوی ازين سه نيابد جواز
 هميشه جهان بر تو فرخنده باد
 مبادا که پند من آيدت ياد

 پشيمان مبادی ز کردار خويش
 به تو باد روشن دل و دين و کيش
 سبک شاه را زال پدرود کرد
 دل از رفتن او پر از دود کرد
 برون آمد از پيش کاووس شاه

 تيره بر چشم او هور و ماهشده 
 برفتند با او بزرگان نيو

 چو طوس و چو گودرز و رهام و گيو
 به زال آنگهی گفت گيو از خدای
 همی خواهم آنک او بود رهنمای
 به جايی که کاووس را دسترس
 نباشد ندارم مر او را به کس
 ز تو دور باد آز و چشم نياز
 مبادا به تو دست دشمن دراز

 ييم و اندر شويمبه هر سو که آ
 جز او آفرينت سخن نشنويم

 آفرين پس از کردگار جهان
 به تو دارد اميد ايران زمين
 ز بهر گوان رنج برداشتی
 چنين راه دشوار بگذاشتی
 پس آنگه گرفتندش اندر کنار
 ره سيستان را برآراست کار

 
 چو زال سپهبد ز پهلو برفت
 دمادم سپه روی بنهاد و تفت

 درز فرمود شاهبه طوس و به گو
 کشيدن سپه سر نهادن به راه
 آوران چو شب روز شد شاه و جنگ
 نهادند سر سوی مازندران
 به ميالد بسپرد ايران زمين
 کليد در گنج و تاج و نگين
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 بدو گفت گر دشمن آيد پديد
 ترا تيغ کينه ببايد کشيد

 ز هر بد به زال و به رستم پناه
 که پشت سپاهند و زيبای گاه

 برخاست آوای کوسدگر روز 
 سپه را همی راند گودرز و طوس
 همی رفت کاووس لشکر فروز
 به زدگاه بر پيش کوه اسپروز
 به جايی که پنهان شود آفتاب
 بدان جايگه ساخت آرام و خواب
 کجا جای ديوان دژخيم بود
 بدان جايگه پيل را بيم بود
 بگسترد زربفت بر ميش سار
 هوا پر ز بوی از می خوشگوار

 هلوانان فرخنده پیهمه پ
 نشستند بر تخت کاووس کی
 همه شب می و مجلس آراستند
 به شبگير کز خواب برخاستند
 پراگنده نزديک شاه آمدند
 کمر بسته و با کاله آمدند
 بفرمود پس گيو را شهريار
 دوباره ز لشکر گزيدن هزار
 کسی کاو گرايد به گرز گران

 ی شهر مازندران گشاينده
  پير و جوانهر آنکس که بينی ز

 تنی کن که با او نباشد روان
 وزو هرچ آباد بينی بسوز

 شب آور به جايی که باشی به روز
 چنين تا به ديوان رسد آگهی
 جهان کن سراسر ز ديوان تهی
 کمر بست و رفت از بر شاه گيو
 ز لشکر گزين کرد گردان نيو
 بشد تا در شهر مازندران
 بباريد شمشير و گرز گران

  مرد با دستوارزن و کودک و
 نيافت از سر تيغ او زينهار

 همی کرد غارت همی سوخت شهر
 بپالود بر جای ترياک زهر

 يکی چون بهشت برين شهر ديد
 پر از خرمی بر درش بهر ديد
 به هر برزنی بر فزون از هزار
 پرستار با طوق و با گوشوار
 پرستنده زين بيشتر با کاله
 به چهره به کردار تابنده ماه
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  جای گنجی پراگنده زربه هر
 به يک جای دينار سرخ و گهر

 اندازه گرد اندرش چارپای بی
 بهشتيست گفتی هميدون به جای

 به کاووس بردند از او آگهی
 ازان خرمی جای و آن فرهی
 همی گفت خرم زياد آنک گفت
 که مازندران را بهشتيست جفت

 ست همه شهر گويی مگر بتکده
 ز ديبای چين بر گل آذين زدست
 بتان بهشتند گويی درست

 به گلنارشان روی رضوان بشست
 چو يک هفته بگذشت ايرانيان
 ز غارت گشادند يکسر ميان
 خبر شد سوی شاه مازندران

 دلش گشت پر درد و سر شد گران
 ز ديوان به پيش اندرون سنجه بود
 که جان و تنش زان سخن رنجه بود

 بدو گفت رو نزد ديو سپيد
 ردنده شيدچنان رو که بر چرخ گ

 بگويش که آمد به مازندران
 بغارت از ايران سپاهی گران

 جهانجوی کاووس شان پيش رو
 يکی لشگری جنگ سازان نو
 کنون گر نباشی تو فريادرس
 نبينی بمازندران زنده کس

 چو بشنيد پيغام سنجه نهفت
 بر ديو پيغام شه بازگفت

 چنين پاسخش داد ديو سپيد
 که از روزگاران مشو نااميد
 بيايم کنون با سپاهی گران
 ببرم پی او ز مازندران

 شب آمد يکی ابر شد با سپاه
 جهان کرد چون روی زنگی سياه
 چو دريای قارست گفتی جهان
 همه روشناييش گشته نهان

 يکی خيمه زد بر سر او دود و قير
 سيه شد جهان چشمها خيره خير
 چو بگذشت شب روز نزديک شد
 جهانجوی را چشم تاريک شد

  لشکر دو بهره شده تيره چشمز
 سر نامداران ازو پر ز خشم
 از ايشان فراوان تبه کرد نيز
 نبود از بدبخت ماننده چيز
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 چو تاريک شد چشم کاووس شاه
 بد آمد ز کردار او بر سپاه

 همه گنج تاراج و لشکر اسير
 جوان دولت و بخت برگشت پير
 همه داستان ياد بايد گرفت

 شگفتکه خيره نمايد شگفت از 
 سپهبد چنين گفت چون ديد رنج
 که دستور بيدار بهتر ز گنج

 به سختی چو يک هفته اندر کشيد
 به ديده ز ايرانيان کس نديد
 بهشتم بغريد ديو سپيد

 بر به کردار بيد که ای شاه بی
 همی برتری را بياراستی
 چراگاه مازندران خواستی

 همی نيروی خويش چون پيل مست
 تو دستبديدی و کس را ندادی 

 چو با تاج و با تخت نشکيفتی
 گونه بفريفتی خرد را بدين

 کنون آنچ اندر خور کار تست
 دلت يافت آن آرزوها که جست
 ازان نره ديوان خنجرگذار

 گزين کرد جنگی ده و دوهزار
 بر ايرانيان بر نگهدار کرد

 سر سرکشان پر ز تيمار کرد
 سران را همه بندها ساختند

 رداختندچو از بند و بستن بپ
 خورش دادشان اندکی جان سپوز

 بدان تا گذارند روزی به روز
 ازان پس همه گنج شاه جهان
 چه از تاج ياقوت و گرز گران
 سپرد آنچ ديد از کران تا کران
 به ارژنگ ساالر مازندران

 بر شاه رو گفت و او را بگوی
 که ز آهرمن اکنون بهانه مجوی
 همه پهلوانان ايران و شاه

  بينند روشن نه ماهنه خورشيد
 به کشتن نکردم برو بر نهيب
 بدان تا بداند فراز و نشيب

 به زاری و سختی برآيدش هوش
 کسی نيز ننهد برين کار گوش
 چو ارژنگ بشنيد گفتار اوی
 سوی شاه مازندران کرد روی
 همی رفت با لشکر و خواسته
 اسيران و اسپان آراسته
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 سپرد او به شاه و سبک بازگشت
  کوه آمد از پهن دشتبدان برز

 
 ازان پس جهانجوی خسته جگر
 برون کرد مردی چو مرغی به پر
 سوی زابلستان فرستاد زود
 به نزديک دستان و رستم درود
 کنون چشم شد تيره و تيره بخت
 به خاک اندر آمد سر تاج و تخت
 جگر خسته در چنگ آهرمنم
 همی بگسلد زار جان از تنم
 چو از پندهای تو يادآورم
 همی از جگر سرد باد آورم
 نرفتم به گفتار تو هوشمند
 ز کم دانشی بر من آمد گزند
 اگر تو نبندی بدين بد ميان
 همه سود را مايه باشد زيان
 چو پوينده نزديک دستان رسيد
 بگفت آنچ دانست و ديد و شنيد
 هم آن گنج و هم لشکر نامدار
 بياراسته چون گل اندر بهار

 ن سپردهمه چرخ گردان به ديوا
 تو گويی که باد اندر آمد ببرد
 چو بشنيد بر تن بدريد پوست

 ز دشمن نهان داشت اين هم ز دوست
 به روشن دل از دور بدها بديد
 که زين بر زمانه چه خواهد رسيد
 به رستم چنين گفت دستان سام
 که شمشير کوته شد اندر نيام
 نشايد کزين پس چميم و چريم
 وگر تخت را خويشتن پروريم
 که شاه جهان در دم اژدهاست
 به ايرانيان بر چه مايه بالست
 کنون کرد بايد ترا رخش زين

 بخواهی به تيغ جهان بخش کين
 همانا که از بهر اين روزگار
 ترا پرورانيد پروردگار

 نشايد بدين کار آهرمنی
 که آسايش آری و گر دم زنی
 برت را به ببر بيان سخت کن
 کنسر از خواب و انديشه پردخت 

 هران تن که چشمش سنان تو ديد
 که گويد که او را روان آرميد
 اگر جنگ دريا کنی خون شود
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 از آوای تو کوه هامون شود
 نبايد که ارژنگ و ديو سپيد
 به جان از تو دارند هرگز اميد
 کنون گردن شاه مازندران
 همه خرد بشکن بگرز گران

 چنين پاسخش داد رستم که راه
  کينه خواهدرازست و من چون شوم

 ازين پادشاهی بدان گفت زال
 دو راهست و هر دو به رنج و وبال
 يکی از دو راه آنک کاووس رفت
 دگر کوه و باال و منزل دو هفت
 پر از ديو و شيرست و پر تيرگی
 بماند بدو چشمت از خيرگی
 تو کوتاه بگزين شگفتی ببين

 آفرين که يار تو باشد جهان
 اگرچه به رنجست هم بگذرد

  رخش فرخ زمين بسپردپی
 شب تيره تا برکشد روز چاک
 نيايش کنم پيش يزدان پاک
 مگر باز بينم بر و يال تو

 همان پهلوی چنگ و گوپال تو
 و گر هوش تو نيز بر دست ديو
 برآيد به فرمان گيهان خديو

 تواند کسی اين سخن بازداشت
 چنان کاو گذارد ببايد گذاشت
 نخواهد همی ماند ايدر کسی

 ند اگرچه بماند بسیبخوان
 کسی کاو جهان را بنام بلند
 گذارد به رفتن نباشد نژند
 چنين گفت رستم به فرخ پدر
 که من بسته دارم به فرمان کمر
 وليکن بدوزخ چميدن به پای
 بزرگان پيشين نديدند رای

 همان از تن خويش نابوده سير
 نيايد کسی پيش درنده شير
 گير کنون من کمربسته و رفته

 م جز از دادگر دستگيرنخواه
 تن و جان فدای سپهبد کنم
 طلسم دل جادوان بشکنم

 هرانکس که زنده است ز ايرانيان
 بيارم ببندم کمر بر ميان
 نه ارژنگ مانم نه ديو سپيد

 نه سنجه نه پوالد غندی نه بيد
 آفرين يک خدای به نام جهان
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 که رستم نگرداند از رخش پای
 مگر دست ارژنگ بسته چو سنگ

 نده به گردنش در پالهنگفگ
 سر و مغز پوالد را زير پای

 پی رخش برده زمين را ز جای
 بپوشيد ببر و برآورد يال
 برو آفرين خواند بسيار زال

 چو رستم برخش اندر آورد پای
 رخش رنگ بر جای و دل هم به جای

 بيامد پر از آب رودابه روی
 همی زار بگريست دستان بروی

 یبدو گفت کای مادر نيکخو
 نه بگزيدم اين راه برآرزوی
 مرا در غم خود گذاری همی
 به يزدان چه اميدداری همی
 چنين آمدم بخشش روزگار
 تو جان و تن من به زنهار دار
 به پدرود کردنش رفتند پيش
 که دانست کش باز بينند بيش
 زمانه بدين سان همی بگذرد
 دمش مرد دانا همی بشمرد
 هران روز بد کز تو اندر گذشت

  آنی کزو گيتی آباد گشتبر
 

 برون رفت پس پهلو نيمروز
 ز پيش پدر گرد گيتی فروز
 دو روزه بيک روزه بگذاشتی
 شب تيره را روز پنداشتی

 بدين سان همی رخش ببريد راه
 بتابنده روز و شبان سياه

 تنش چون خورش جست و آمد به شور
 يکی دشت پيش آمدش پر ز گور
 يکی رخش را تيز بنمود ران

  گور شد از تگ او گرانتگ
 کمند و پی رخش و رستم سوار

 نيابد ازو دام و دد زينهار
 کمند کيانی بينداخت شير
 به حلقه درآورد گور دلير

 کشيد و بيفگند گور آن زمان
 بيامد برش چون هژبر دمان
 ز پيکان تيرآتشی برفروخت

 بدو خاک و خاشاک و هيزم بسوخت
 بران آتش تيز بريانش کرد

 جانش کرد پوست و بی که بیازان پس 
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 بخورد و بينداخت زو استخوان
 همين بود ديگ و همين بود خوان
 لگام از سر رخش برداشت خوار
 چرا ديد و بگذاشت در مرغزار
 بر نيستان بستر خواب ساخت
 در بيم را جای ايمن شناخت

 ی شير بود دران نيستان بيشه
 که پيلی نيارست ازو نی درود

 رنده شيرچو يک پاس بگذشت د
 به سوی کنام خود آمد دلير
 بر نی يکی پيل را خفته ديد
 بر او يکی اسپ آشفته ديد

 نخست اسپ را گفت بايد شکست
 چو خواهم سوارم خود آيد به دست
 سوی رخش رخشان برآمد دمان
 چو آتش بجوشيد رخش آن زمان
 دو دست اندر آورد و زد بر سرش
 همان تيز دندان به پشت اندرش

 ران خاک تا پاره کردهمی زد ب
 ددی را بران چاره بيچاره کرد
 چو بيدار شد رستم تيزچنگ
 جهان ديد بر شير تاريک و تنگ
 چنين گفت با رخش کای هوشيار
 که گفتت که با شير کن کارزار
 اگر تو شدی کشته در چنگ اوی
 من اين گرز و اين مغفر جنگجوی
 چگونه کشيدی به مازندران
 کمند کيانی و گرز گران

 چرا نامدی نزد من با خروش
 خروش توام چون رسيدی به گوش
 سرم گر ز خواب خوش آگه شدی
 ترا جنگ با شير کوته شدی

 چو خورشيد برزد سر از تيره کوه
 تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه
 تن رخش بسترد و زين برنهاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد

 
 يکی راه پيش آمدش ناگزير

 ره خيرهمی رفت بايست بر خي
 پی اسپ و گويا زبان سوار
 ز گرما و از تشنگی شد ز کار

 پياده شد از اسپ و ژوپين به دست
 همی رفت پويان به کردار مست
 همی جست بر چاره جستن رهی
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 سوی آسمان کرد روی آنگهی
 چنين گفت کای داور دادگر

 همه رنج و سختی تو آری به سر
 گرايدونک خشنودی از رنج من

 ده کن گنج منبدان گيتی آگن
 بپويم همی تا مگر کردگار
 دهد شاه کاووس را زينهار
 هم ايرانيان را ز چنگال ديو

 آزار گيهان خديو گشايد بی
 گنهکار و افگندگان تواند
 پرستنده و بندگان تواند

 تن پيلوارش چنان تفته شد
 که از تشنگی سست و آشفته شد

 بيفتاد رستم بر آن گرم خاک
 چاک چاکزبان گشته از تشنگی 

 همانگه يکی ميش نيکوسرين
 بپيمود پيش تهمتن زمين

 ازان رفتن ميش انديشه خاست
 بدل گفت کابشخور اين کجاست
 همانا که بخشايش کردگار
 فراز آمدست اندرين روزگار

 بيفشارد شمشير بر دست راست
 به زور جهاندار بر پای خاست

 بشد بر پی ميش و تيغش به چنگ
 نگگرفته به دست دگر پاله

 بره بر يکی چشمه آمد پديد
 چو ميش سراور بدانجا رسيد
 تهمتن سوی آسمان کرد روی
 چنين گفت کای داور راستگوی
 هرانکس که از دادگر يک خدای
 بپيچد نيارد خرد را به جای

 برين چشمه آبشخور ميش نيست
 همان غرم دشتی مرا خويش نيست
 به جايی که تنگ اندر آيد سخن

 ن مکنپناهت بجز پاک يزدا
 بران غرم بر آفرين کرد چند
 که از چرخ گردان مبادت گزند
 گيابر در و دشت تو سبز باد
 مباد از تو هرگز دل يوز شاد
 ترا هرک يازد به تير و کمان

 شکسته کمان باد و تيره گمان
 که زنده شد از تو گو پيلتن
 وگرنه پرانديشه بود از کفن

 ی اژدهای بزرگ که در سينه
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 ه چنگال گرگنگنجد بماند ب
 شده پاره پاره کنان و کشان

 ز رستم به دشمن رسيده نشان
 روانش چو پردخته شد ز آفرين
 ز رخش تگاور جدا کرد زين

 همه تن بشستش بران آب پاک
 به کردار خورشيد شد تابناک
 چو سيراب شد ساز نخچير کرد
 کمر بست و ترکش پر از تير کرد
 بيفگند گوری چو پيل ژيان

  چرم پای و ميانجدا کرد ازو
 چو خورشيد تيز آتشی برفروخت
 برآورد ز آب اندر آتش بسوخت
 بپردخت ز آتش بخوردن گرفت

 به خاک استخوانش سپردن گرفت
 ی روشن آمد بر آب سوی چشمه

 چو سيراب شد کرد آهنگ خواب
 تهمتن به رخش سراينده گفت

 که با کس مکوش و مشو نيز جفت
 اگر دشمن آيد سوی من بپوی

 ا ديو و شيران مشو جنگجویتو ب
 بخفت و بر آسود و نگشاد لب
 چمان و چران رخش تا نيم شب

 
 ز دشت اندر آمد يکی اژدها
 کزو پيل گفتی نيابد رها
 بدان جايگه بودش آرامگاه
 نکردی ز بيمش برو ديو راه
 بيامد جهانجوی را خفته ديد
 بر او يکی اسپ آشفته ديد
 پر انديشه شد تا چه آمد پديد

 ه يارد بدين جايگاه آرميدک
 نيارست کردن کس آنجا گذر
 ز ديوان و پيالن و شيران نر
 همان نيز کامد نيابد رها
 ز چنگ بدانديش نر اژدها

 سوی رخش رخشنده بنهاد روی
 دوان اسپ شد سوی ديهيم جوی
 همی کوفت بر خاک رويينه سم
 چو تندر خروشيد و افشاند دم
 تهمتن چو از خواب بيدار شد

 پر خرد پر ز پيکار شدسر 
 به گرد بيابان يکی بنگريد
 شد آن اژدهای دژم ناپديد
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 ابا رخش بر خيره پيکار کرد
 ازان کاو سرخفته بيدار کرد

 دگر باره چون شد به خواب اندرون
 ز تاريکی آن اژدها شد برون
 به بالين رستم تگ آورد رخش

 همی کند خاک و همی کرد پخش
 دگرباره بيدار شد خفته مرد
 برآشفت و رخسارگان کرد زرد
 بيابان همه سر به سر بنگريد
 بجز تيرگی شب به ديده نديد
 بدان مهربان رخش بيدار گفت
 که تاريکی شب بخواهی نهفت
 سرم را همی باز داری ز خواب
 به بيداری من گرفتت شتاب

 بار سازی چنين رستخيز گر اين
 سرت را ببرم به شمشير تيز
 نپياده شوم سوی مازندرا

 کشم ببر و شمشمير و گرز گران
 سيم ره به خواب اندر آمد سرش
 ز ببر بيان داشت پوشش برش

 بغريد باز اژدهای دژم
 همی آتش افروخت گفتی بدم
 چراگاه بگذاشت رخش آنزمان
 نيارست رفتن بر پهلوان

 دلش زان شگفتی به دو نيم بود
 کش از رستم و اژدها بيم بود
 هم از بهر رستم دلش نارميد
 چو باد دمان نزد رستم دويد

 خروشيد و جوشيد و برکند خاک
 ز نعلش زمين شد همه چاک چاک
 چو بيدار شد رستم از خواب خوش

 ی دستکش برآشفت با باره
 آفرين چنان ساخت روشن جهان

 که پنهان نکرد اژدها را زمين
 برآن تيرگی رستم او را بديد
 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد

 بهاربغريد برسان ابر 
 زمين کرد پر آتش از کارزار
 بدان اژدها گفت بر گوی نام

 کزين پس تو گيتی نبينی به کام
 نام بر دست من نبايد که بی

 روانت برآيد ز تاريک تن
 چنين گفت دژخيم نر اژدها
 که از چنگ من کس نيابد رها
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 صداندرصد از دشت جای منست
 بلند آسمانش هوای منست
 بنيارد گذشتن به سر بر عقا

 ستاره نبيند زمينش به خواب
 بدو اژدها گفت نام تو چيست
 که زاينده را بر تو بايد گريست
 چنين داد پاسخ که من رستمم
 ز دستان و از سام و از نيرمم

 ور لشکرم به تنها يکی کينه
 به رخش دالور زمين بسپرم
 برآويخت با او به جنگ اژدها
 نيامد به فرجام هم زو رها

 ديد رخشچو زور تن اژدها 
 کزان سان برآويخت با تاجبخش
 بماليد گوش اندر آمد شگفت
 بلند اژدها را به دندان گرفت
 بدريد کتفش بدندان چو شير
 برو خيره شد پهلوان دلير

 بزد تيغ و بنداخت از بر سرش
 فرو ريخت چون رود خون از برش
 زمين شد به زير تنش ناپديد

 يکی چشمه خون از برش بردميد
 ن اژدهای دژمچو رستم برآ

 نگه کرد برزد يکی تيز دم
 بيابان همه زير او بود پاک

 روان خون گرم از بر تيره خاک
 تهمتن ازو در شگفتی بماند
 همی پهلوی نام يزدان بخواند
 به آب اندر آمد سر و تن بشست
 جهان جز به زور جهانبان نجست
 به يزدان چنين گفت کای دادگر
 تو دادی مرا دانش و زور و فر

 ه پيشم چه شير و چه ديو و چه پيلک
 آب و دريای نيل بيابان بی

 بدانديش بسيار و گر اندکيست
 چو خشم آورم پيش چشمم يکيست

 
 چو از آفرين گشت پرداخته
 بياورد گلرنگ را ساخته

 نشست از بر زين و ره برگرفت
 خم منزل جادو اندر گرفت
 همی رفت پويان به راه دراز

  از فرازچو خورشيد تابان بگشت
 درخت و گيا ديد و آب روان
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 چنان چون بود جای مرد جوان
 چو چشم تذروان يکی چشمه ديد

 يکی جام زرين برو پر نبيد
 يکی غرم بريان و نان از برش
 نمکدان و ريچال گرد اندرش

 خور جادوان بد چو رستم رسيد
 از آواز او ديو شد ناپديد

 فرود آمد از باره زين برگرفت
 ن اندر آمد شگفتبه غرم و بنا

 پی نشست از بر چشمه فرخنده
 يکی جام زر ديد پر کرده می
 ابا می يکی نيز طنبور يافت

 ی سور يافت بيابان چنان خانه
 تهمتن مر آن را به بر در گرفت
 بزد رود و گفتارها برگرفت

 که آواره و بد نشان رستم است
 که از روز شاديش بهره غم است
 همه جای جنگست ميدان اوی
 بيابان و کوهست بستان اوی

 همه جنگ با شير و نر اژدهاست
 کجا اژدها از کفش نا رهاست
 می و جام و بويا گل و ميگسار
 نکردست بخشش ورا کردگار

 هميشه به جنگ نهنگ اندر است
 و گر با پلنگان به جنگ اندر است
 به گوش زن جادو آمد سرود

 ی رستم و زخم رود همان ناله
 ن بهاربياراست رخ را بسا

 وگر چند زيبا نبودش نگار
 بر رستم آمد پر از رنگ و بوی
 بپرسيد و بنشست نزديک اوی
 تهمتن به يزدان نيايش گرفت
 ابر آفرينها فزايش گرفت

 که در دشت مازندران يافت خوان
 می و جام، با ميگسار جوان
 ندانست کاو جادوی ريمنست
 نهفته به رنگ اندر اهريمنست

 برنهاديکی طاس می بر کفش 
 ز دادار نيکی دهش کرد ياد
 چو آواز داد از خداوند مهر

 تر گشت جادو به چهر دگرگونه
 روانش گمان نيايش نداشت
 زبانش توان ستايش نداشت

 سيه گشت چون نام يزدان شنيد
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 تهمتن سبک چون درو بنگريد
 بينداخت از باد خم کمند
 سر جادو آورد ناگه ببند

 بپرسيد و گفتش چه چيزی بگوی
 گونه کت هست بنمای روی بدان

 يکی گنده پيری شد اندر کمند
 پر آژنگ و نيرنگ و بند و گزند
 ميانش به خنجر به دو نيم کرد
 دل جادوان زو پر از بيم کرد

 
 وزانجا سوی راه بنهاد روی

 جوی چنان چون بود مردم راه
 همی رفت پويان به جايی رسيد
 که اندر جهان روشنايی نديد

  روی زنگی سياهشب تيره چون
 ستاره نه پيدا نه خورشيد و ماه
 تو خورشيد گفتی به بند اندرست
 ستاره به خم کمند اندرست
 عنان رخش را داد و بنهاد روی
 نه افراز ديد از سياهی نه جوی
 وزانجا سوی روشنايی رسيد
 زمين پرنيان ديد و يکسر خويد
 جهانی ز پيری شده نوجوان
 همه سبزه و آبهای روان

  جامه بر برش چون آب بودهمه
 نيازش به آسايش و خواب بود
 برون کرد ببر بيان از برش

 به خوی اندرون غرقه بد مغفرش
 بگسترد هر دو بر آفتاب

 به خواب و به آسايش آمد شتاب
 لگام از سر رخش برداشت خوار
 رها کرد بر خويد در کشتزار

 بپوشيد چون خشک شد خود و ببر
 گياکرد بستر بسان هژبر
 بخفت و بياسود از رنج تن

 هم از رخش غم بد هم از خويشتن
 چو در سبزه ديد اسپ را دشتوان
 گشاده زبان سوی او شد دوان
 سوی رستم و رخش بنهاد روی
 يکی چوب زد گرم بر پای اوی
 چو از خواب بيدار شد پيلتن
 بدو دشتوان گفت کای اهرمن
 چرا اسپ بر خويد بگذاشتی
 بر رنج نابرده برداشتی
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 ز گفتار او تيز شد مرد هوش
 بجست و گرفتش يکايک دو گوش
 بيفشرد و برکند هر دو ز بن
 نگفت از بد و نيک با او سخن
 سبک دشتبان گوش را برگرفت
 غريوان و مانده ز رستم شگفت

 بدان مرز اوالد بد پهلوان
 يکی نامجوی دلير و جوان

 بشد دشتبان پيش او با خروش
 و گوشپر از خون به دستش گرفته د

 بدو گفت مردی چو ديو سياه
 پلنگينه جوشن از آهن کاله

 همه دشت سرتاسر آهرمنست
 وگر اژدها خفته بر جوشنست
 برفتم که اسپش برانم ز کشت

 مرا خود به اسپ و به کشته نهشت
 مرا ديد برجست و يافه نگفت
 دو گوشم بکند و همانجا بخفت
 چو بشنيد اوالد برگشت زود

  همچو دودبرون آمد از درد دل
 که تا بنگرد کاو چه مردست خود
 ابا او ز بهر چه کردست بد
 همی گشت اوالد در مرغزار
 ابا نامداران ز بهر شکار

 چو از دشتبان اين شگفتی شنيد
 به نخچير گه بر پی شير ديد
 عنان را بتابيد با سرکشان

 بدان سو که بود از تهمتن نشان
 چو آمد به تنگ اندرون جنگجوی

 ی رخش بنهاد رویتهمتن سو
 نشست از بر رخش و رخشنده تيغ
 کشيد و بيامد چو غرنده ميغ
 بدو گفت اوالد نام تو چيست

 چه مردی و شاه و پناه تو کيست
 نبايست کردن برين ره گذر
 ره نره ديوان پرخاشخر

 چنين گفت رستم که نام من ابر
 اگر ابر باشد به زور هژبر
 همه نيزه و تيغ بار آورد

 ر اندر کنار آوردسران را س
 به گوش تو گر نام من بگذرد
 دم و جان و خون و دلت بفسرد
 نيامد به گوشت به هر انجمن

 کمند و کمان گو پيلتن
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 هران مام کاو چون تو زايد پسر
 گر کفن دوز خوانيمش ار مويه
 ای تو با اين سپه پيش من رانده
 ای همی گو ز برگنبد افشانده
 نهنگ بال برکشيد از نيام

 اويخت از پيش زين خم خامبي
 چو شير اندر آمد ميان بره

 همه رزمگه شد ز کشته خره
 به يک زخم دو دو سرافگند خوار
 همی يافت از تن به يک تن چهار
 سران را ز زخمش به خاک آوريد
 سر سرکشان زير پی گستريد
 در و دشت شد پر ز گرد سوار
 پراگنده گشتند بر کوه و غار
 دژمهمی گشت رستم چو پيل 

 کمندی به بازو درون شصت خم
 به اوالد چون رخش نزديک شد
 به کردار شب روز تاريک شد
 بيفگند رستم کمند دراز
 به خم اندر آمد سر سرفراز

 از اسپ اندر آمد دو دستش ببست
 بپيش اندر افگند و خود برنشست
 بدو گفت اگر راست گويی سخن
 ز کژی نه سر يابم از تو نه بن

 يو سپيدنمايی مرا جای د
 همان جای پوالد غندی و بيد

 به جايی که بستست کاووس کی
 کسی کاين بديها فگندست پی
 نمايی و پيدا کنی راستی
 نياری به کار اندرون کاستی

 من اين تخت و اين تاج و گرز گران
 بگردانم از شاه مازندران

 تو باشی برين بوم و بر شهريار
 ار ايدونک کژی نياری بکار

 د دل را ز خشمبدو گفت اوال
 بپرداز و بگشای يکباره چشم
 تن من مپرداز خيره ز جان

 بيابی ز من هرچ خواهی همان
 ی بيد و ديو سپيد ترا خانه

 نمايم من اين را که دادی نويد
 به جايی که بستست کاووس شاه
 بگويم ترا يک به يک شهر و راه
 از ايدر به نزديک کاووس کی

 صد افگنده بخشيده فرسنگ پی
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 نجا سوی ديو فرسنگ صدوزا
 بيايد يکی راه دشوار و بد

 ميان دو صد چاهساری شگفت
 به پيمايش اندازه نتوان گرفت
 ميان دو کوهست اين هول جای

 نپريد بر آسمان بر همای
 ز ديوان جنگی ده و دو هزار
 به شب پاسبانند بر چاهسار
 چو پوالد غندی سپهدار اوی

 چو بيدست و سنجه نگهدار اوی
 ه يابی مر او را به تنيکی کو

 بر و کتف و يالش بود ده رسن
 ترا با چنين يال و دست و عنان

 ی گرز و تيغ و سنان گذارنده
 چنين برز و باال و اين کار کرد

 نه خوب است با ديو جستن نبرد
 کزو بگذری سنگالخست و دشت
 که آهو بران ره نيارد گذشت
 چو زو بگذری رود آبست پيش

  فرسنگ بيشکه پهنای او بر دو
 کنارنگ ديوی نگهدار اوی

 همه نره ديوان به فرمان اوی
 وزان روی بزگوش تا نرم پای

 چو فرسنگ سيصد کشيده سرای
 ز بزگوش تا شاه مازندران

 رهی زشت و فرسنگهای گران
 پراگنده در پادشاهی سوار
 همانا که هستند سيصدهزار
 ز پيالن جنگی هزار و دويست

 ای نيستکزيشان به شهر اندرون ج
 نتابی تو تنها و گر ز آهنی
 بسايدت سوهان آهرمنی
 چنان لشکری با سليح و درم
 نبينی ازيشان يکی را دژم
 بخنديد رستم ز گفتار اوی

 بدو گفت اگر با منی راه جوی
 ببينی کزين يک تن پيلتن
 چه آيد بران نامدار انجمن
 به نيروی يزدان پيروزگر

 به بخت و به شمشير تيز و هنر
 بينند تاو بر و يال منچو 

 به جنگ اندرون زخم گوپال من
 به درد پی و پوستشان از نهيب
 عنان را ندانند باز از رکيب
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 ازان سو کجا هست کاووس کی
 مرا راه بنمای و بردار پی
 نياسود تيره شب و پاک روز
 همی راند تا پيش کوه اسپروز
 بدانجا که کاووس لشکر کشيد
 ز ديوان جادو بدو بد رسيد

 چو يک نيمه بگذشت از تيره شب
 خروش آمد از دشت و بانگ جلب
 به مازندران آتش افروختند

 به هر جای شمعی همی سوختند
 تهمتن به اوالد گفت آن کجاست
 که آتش برآمد همی چپ و راست
 در شهر مازندران است گفت
 که از شب دو بهره نيارند خفت
 بدان جايگه باشد ارژنگ ديو

 روش و غريوکه هزمان برآيد خ
 بخفت آن زمان رستم جنگجوی
 چو خورشيد تابنده بنمود روی
 بپيچيد اوالد را بر درخت

 به خم کمندش درآويخت سخت
 به زين اندر افگند گرز نيا
 همی رفت يکدل پر از کيميا

 
 يکی مغفری خسروی بر سرش
 خوی آلوده ببر بيان در برش
 به ارژنگ ساالر بنهاد روی

 مجویچو آمد بر لشکر نا
 يکی نعره زد در ميان گروه
 تو گفتی بدريد دريا و کوه
 برون آمد از خيمه ارژنگ ديو

 چو آمد به گوش اندرش آن غريو
 چو رستم بديدش برانگيخت اسپ
 بيامد بر وی چو آذر گشسپ
 سر و گوش بگرفت و يالش دلير
 سر از تن بکندش به کردار شير
 پر از خون سر ديو کنده ز تن

 و که بود انجمنبينداخت ز آنس
 چو ديوان بديدند گوپال اوی
 بدريدشان دل ز چنگال اوی
 نکردند ياد بر و بوم و رست

 پدر بر پسر بر همی راه جست
 برآهيخت شمشير کين پيلتن
 بپردخت يکباره زان انجمن
 فروز چو برگشت پيروز گيتی
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 بيامد دمان تا به کوه اسپروز
 ز اوالد بگشاد خم کمند

  بلندنشستند زير درختی
 تهمتن ز اوالد پرسيد راه

 به شهری کجا بود کاووس شاه
 چو بشنيد ازو تيز بنهاد روی
 پياده دوان پيش او راهجوی

 چو آمد به شهر اندرون تاجبخش
 خروشی برآورد چون رعد رخش
 به ايرانيان گفت پس شهريار
 که بر ما سرآمد بد روزگار

 خروشيدن رخشم آمد به گوش
 ان خروشروان و دلم تازه شد ز

 به گاه قباد اين خروشش نکرد
 کجا کرد با شاه ترکان نبرد
 بيامد هم اندر زمان پيش اوی

 افروز پرخاشجوی يل دانش
 به نزديک کاووس شد پيلتن
 همه سرفرازان شدند انجمن
 غريويد بسيار و بردش نماز
 بپرسيدش از رنجهای دراز

 گرفتش به آغوش کاووس شاه
 هز زالش بپرسيد و از رنج را
 بدو گفت پنهان ازين جادوان
 همی رخش را کرد بايد روان
 چو آيد به ديو سپيد آگهی

 کز ارژنگ شد روی گيتی تهی
 که نزديک کاووس شد پيلتن
 همه نره ديوان شوند انجمن

 بر شود همه رنجهای تو بی
 ز ديوان جهان پر ز لشکر شود

 ی ديو گير تو اکنون ره خانه
 يربه رنج اندرآور تن و تيغ و ت
 مگر يار باشدت يزدان پاک
 سر جادوان اندر آری به خاک
 گذر کرد بايد بر هفت کوه

 ز ديوان به هر جای کرده گروه
 يکی غار پيش آيدت هولناک

 چنان چون شنيدم پر از بيم و باک
 گذارت بران نره ديوان جنگ
 همه رزم را ساخته چون پلنگ
 به غار اندرون گاه ديو سپيد

  و اميدکزويند لشکر به بيم
 توانی مگر کردن او را تباه
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 که اويست ساالر و پشت سپاه
 سپه را ز غم چشمها تيره شد
 مرا چشم در تيرگی خيره شد
 پزشکان به درمانش کردند اميد
 به خون دل و مغز ديو سپيد

 چنين گفت فرزانه مردی پزشک
 که چون خون او را بسان سرشک
 چکانی سه قطره به چشم اندرون

 اک با خون برونشود تيرگی پ
 گو پيلتن جنگ را ساز کرد
 ازان جايگه رفتن آغاز کرد
 به ايرانيان گفت بيدار بيد

 که من کردم آهنگ ديو سپيد
 گرست يکی پيل جنگی و چاره

 فراوان به گرداندرش لشکرست
 گر ايدونک پشت من آرد به خم
 شما دير مانيد خوار و دژم
 وگر يار باشد خداوند هور

 ر نيک زوردهد مر مرا اخت
 همان بوم و بر باز يابيد و تخت
 به بار آيد آن خسروانی درخت

 
 وزان جايگه تنگ بسته کمر
 بيامد پر از کينه و جنگ سر

 چو رخش اندر آمد بران هفت کوه
 بران نره ديوان گشته گروه

 بن رسيد به نزديکی غار بی
 به گرد اندرون لشکر ديو ديد
 به اوالد گفت آنچ پرسيدمت

 ر ره راستی ديدمتهمه ب
 کنون چون گه رفتن آمد فراز
 مرا راه بنمای و بگشای راز
 بدو گفت اوالد چون آفتاب

 شود گرم و ديو اندر آيد به خواب
 بريشان تو پيروز باشی به جنگ
 کنون يک زمان کرد بايد درنگ
 ز ديوان نبينی نشسته يکی
 جز از جادوان پاسبان اندکی
 بدانگه تو پيروز باشی مگر

 ر يار باشدت پيروزگراگ
 نکرد ايچ رستم به رفتن شتاب
 بدان تا برآمد بلند آفتاب

 سراپای اوالد بر هم ببست
 به خم کمند آنگهی برنشست
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 برآهيخت جنگی نهنگ از نيام
 بغريد چون رعد و برگفت نام
 ميان سپاه اندر آمد چو گرد

 سران را سر از تن همی دور کرد
 ناستاد کس پيش او در به جنگ

 ستند با او يکی نام و ننگنج
 رهش باز دادند و بگريختند
 به آورد با او نياويختند

 وزان جايگه سوی ديو سپيد
 بيامد به کردار تابنده شيد
 به کردار دوزخ يکی غار ديد
 تن ديو از تيرگی ناپديد

 زمانی همی بود در چنگ تيغ
 نبد جای ديدار و راه گريغ
 ازان تيرگی جای ديده نديد

 ان جايگه آرميدزمانی بر
 چو مژگان بماليد و ديده بشست
 دران جای تاريک لختی بجست
 به تاريکی اندر يکی کوه ديد
 سراسر شده غار ازو ناپديد

 به رنگ شبه روی و چون شير موی
 جهان پر ز پهنای و باالی اوی

 سوی رستم آمد چو کوهی سياه
 از آهنش ساعد ز آهن کاله
 ازو شد دل پيلتن پرنهيب

  کامد به تنگی نشيببترسيد
 برآشفت برسان پيل ژيان
 يکی تيغ تيزش بزد بر ميان
 ز نيروی رستم ز باالی اوی

 بينداخت يک ران و يک پای اوی
 بريده برآويخت با او به هم
 چو پيل سرافراز و شير دژم

 همی پوست کند اين از آن آن ازين
 همی گل شد از خون سراسر زمين
 به دل گفت رستم گر امروز جان

 ام جاودان بماند به من زنده
 هميدون به دل گفت ديو سپيد
 که از جان شيرين شدم نااميد
 گر ايدونک از چنگ اين اژدها
 بريده پی و پوست يابم رها
 نه کهتر نه برتر منش مهتران
 نبينند نيزم به مازندران

 همی گفت ازين گونه ديو سپيد
 همی داد دل را بدينسان نويد
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 آفرين تهمتن به نيروی جان
 بکوشيد بسيار با درد و کين

 بزد دست و برداشتش نره شير
 به گردن برآورد و افگند زير
 فرو برد خنجر دلش بردريد

 جگرش از تن تيره بيرون کشيد
 همه غار يکسر پر از کشته بود

 جهان همچو دريای خون گشته بود
 بيامد ز اوالد بگشاد بند

 به فتراک بربست پيچان کمند
  آن کشيده جگربه اوالد داد

 سوی شاه کاووس بنهاد سر
 بدو گفت اوالد کای نره شير
 جهانی به تيغ آوريدی به زير
 نشانهای بند تو دارد تنم
 به زير کمند تو بد گردنم

 به چيزی که دادی دلم را اميد
 همی باز خواهد اميدم نويد

 به پيمان شکستن نه اندر خوری
 که شير ژيانی و کی منظری

 که مازندرانبدو گفت رستم 
 سپارم ترا از کران تا کران

 نيازی دهم ترا زين سپس بی
 به مازندران سرفرازی دهم
 يکی کار پيشست و رنج دراز

 که هم با نشيب است و هم با فراز
 همی شاه مازندران را ز گاه
 ببايد ربودن فگندن به چاه
 سر ديو جادو هزاران هزار
 بيفگند بايد به خنجر به زار

  خاک را بسپرمازان پس اگر
 وگرنه ز پيمان تو نگذرم

 رسيد آنگهی نزد کاووس کی
 يل پهلو افروز فرخنده پی

 چنين گفت کای شاه دانش پذير
 به مرگ بدانديش رامش پذير
 دريدم جگرگاه ديو سپيد

 ندارد بدو شاه ازين پس اميد
 ز پهلوش بيرون کشيدم جگر
 چه فرمان دهد شاه پيروزگر
 اهبرو آفرين کرد کاووس ش

 تو مبادا نگين و کاله که بی
 بران مام کاو چون تو فرزند زاد
 نشايد جز از آفرين کرد ياد
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 مرا بخت ازين هر دو فرخترست
 که پيل هژبر افگنم کهترست

 به رستم چنين گفت کاووس کی
 ی نيک پی که ای گرد و فرزانه

 به چشم من اندر چکان خون اوی
 مگر باز بينم ترا نيز روی

 اندر کشيدند خونبه چشمش چو 
 ی تيره خورشيدگون شد آن ديده

 نهادند زيراندرش تخت عاج
 بياويختند از بر عاج تاج

 نشست از بر تخت مازندران
 ابا رستم و نامور مهتران

 چو طوس و فريبرز و گودرز و گيو
 چو رهام و گرگين و فرهاد نيو
 برين گونه يک هفته با رود و می
 همی رامش آراست کاووس کی

 شتم نشستند بر زين همهبه ه
 جهانجوی و گردنکشان و رمه
 همه برکشيدند گرز گران
 پراگنده در شهر مازندران
 برفتند يکسر به فرمان کی

 چو آتش که برخيزد از خشک نی
 ز شمشير تيز آتش افروختند

 همه شهر يکسر همی سوختند
 به لشکر چنين گفت کاووس شاه
 که اکنون مکافات کرده گناه

 زا بد بديشان رسيدچنان چون س
 ز کشتن کنون دست بايد کشيد
 ببايد يکی مرد با هوش و سنگ
 کجا باز داند شتاب از درنگ
 شود نزد ساالر مازندران

 کند دلش بيدار و مغزش گران
 بران کار خشنود شد پور زال
 بزرگان که بودند با او همال
 فرستاد نامه به نزديک اوی
 برافروختن جای تاريک اوی

 
 ای بر حرير سپيد امهيکی ن

 بدو اندرون چند بيم و اميد
 دبيری خرمند بنوشت خوب
 پديد آوريد اندرو زشت و خوب
 نخست آفرين کرد بر دادگر
 کزو ديد پيدا به گيتی هنر
 خرد داد و گردان سپهر آفريد
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 درشتی و تندی و مهر آفريد
 به نيک و به بد دادمان دستگاه
 خداوند گردنده خورشيد و ماه

 دادگر باشی و پاک ديناگر 
 ز هر کس نيابی به جز آفرين
 وگر بدنشان باشی و بدکنش
 ز چرخ بلند آيدت سرزنش
 جهاندار اگر دادگر باشدی
 ز فرمان او کی گذر باشدی

 سزای تو ديدی که يزدان چه کرد
 ز ديو و ز جادو برآورد گرد
 کنون گر شوی آگه از روزگار
 روان و خرد بادت آموزگار

 ن تاج مازندرانهمانجا بما
 بدين بارگاه آی چون کهتران
 که با چنگ رستم نداريد تاو
 بده زود بر کام ما باژ و ساو
 وگر گاه مازندران بايدت

 مگر زين نشان راه بگشايدت
 وگرنه چو ارژنگ و ديو سپيد
 دلت کرد بايد ز جان نااميد
 بخواند آن زمان شاه فرهاد را

 ی تيغ پوالد را گراينده
 ن آن شهر بودگزين بزرگا

 بهر بود کاری و رنج بی ز بی
 ی پندمند بدو گفت کاين نامه

 ببر سوی آن ديو جسته ز بند
 چو از شاه بشنيد فرهاد گرد
 زمين را ببوسيد و نامه ببرد

 به شهری کجا سست پايان بدند
 سواران پوالدخايان بدند

 هم آنکس که بودند پا از دوال
 لقبشان چنين بود بسيار سال

 هر بد شاه مازندرانبدان ش
 هم آنجا دليران و کندآوران

 چو بشنيد کز نزد کاووس شاه
 ای باهش آمد ز راه فرستاده

 پذيره شدن را سپاه گران
 دليران و شيران مازندران
 ز لشکر يکايک همه برگزيد

 ازيشان هنر خواست کايد پديد
 چنين گفت کامروز فرزانگی
 جدا کرد نتوان ز ديوانگی

  پلنگ آوريدهمه راه و رسم
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 سر هوشمندان به چنگ آوريد
 پذيره شدندش پر از چين به روی
 سخنشان نرفت ايچ بر آرزوی
 يکی دست بگرفت و بفشاردش
 پی و استخوانها بيازاردش
 نگشت ايچ فرهاد را روی زرد
 نيامد برو رنج بسيار و درد
 ببردند فرهاد را نزد شاه

 ز کاووس پرسيد و ز رنج راه
 د پيش دبيرپس آن نامه بنها

 می و مشک انداخته پر حرير
 چو آگه شد از رستم و کار ديو
 پر از خون شدش ديده دل پرغريو
 به دل گفت پنهان شود آفتاب
 شب آيد بود گاه آرام و خواب
 ز رستم نخواهد جهان آرميد
 نخواهد شدن نام او ناپديد

 غمی گشت از ارژنگ و ديو سپيد
 که شد کشته پوالد غندی و بيد

 ی شاه يکسر بخواند ن نامهچو آ
 دو ديده به خون دل اندر نشاند

 
 چنين داد پاسخ به کاووس کی
 که گر آب دريا بود نيز می
 مرا بارگه زان تو برترست

 هزاران هزارم فزون لشکرست
 به هر سو که بنهند بر جنگ روی
 نماند به سنگ اندرون رنگ و بوی
 بيارم کنون لشکری شيرفش

 ز خواب خوشبرآرم شما را سر ا
 ز پيالن جنگی هزار و دويست
 که در بارگاه تو يک پيل نيست
 از ايران برآرم يکی تيره خاک
 بلندی ندانند باز از مغاک
 چو بشنيد فرهاد ازو داوری
 بلندی و تندی و کندآوری
 بکوشيد تا پاسخ نامه يافت

 عنان سوی ساالر ايران شتافت
 بيامد بگفت آنچ ديد و شنيد

 ازها بردريدی ر همه پرده
 چنين گفت کاو ز آسمان برترست
 نه رای بلندش به زير اندرست
 ز گفتار من سر بپيچيد نيز

 جهان پيش چشمش نيرزد به چيز
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 جهاندار مر پهلوان را بخواند
 همه گفت فرهاد با او براند
 چنين گفت کاووس با پيلتن
 کزين ننگ بگذارم اين انجمن
 چو بشنيد رستم چنين گفت باز

  شهنشاه کهتر نوازبه پيش
 مرا برد بايد بر او پيام

 سخن برگشايم چو تيغ از نيام
 يکی نامه بايد چو برنده تيغ
 پيامی به کردار غرنده ميغ

 ای نزد اوی شوم چون فرستاده
 به گفتار خون اندر آرم به جوی
 به پاسخ چنين گفت کاووس شاه

 که از تو فروزد نگين و کاله
 پيمبر تويی هم تو پيل دلير

 به هر کينه گه بر سرافراز شير
 بفرمود تا رفت پيشش دبير
 سر خامه را کرد پيکان تير
 چنين گفت کاين گفتن نابکار
 نه خوب آيد از مردم هوشيار
 اگر سرکنی زين فزونی تهی
 به فرمان گرايی بسان رهی
 وگرنه به جنگ تو لشگر کشم
 ز دريا به دريا سپه برکشم
 روان بدانديش ديو سپيد

 رگسان را به مغزت نويددهد ک
 

 چو نامه به مهر اندر آورد شاه
 جهانجوی رستم بپيموده راه
 به زين اندر افگند گرز گران
 چو آمد به نزديک مازندران

 به شاه آگهی شد که کاووس کی
 فرستادن نامه افگند پی

 ای چون هژبر دژم فرستاده
 کمندی به فتراک بر شست خم

 ای گامزن به زير اندرون باره
 يکی ژنده پيلست گويی به تن
 چو بشنيد ساالر مازندران

 ز گردان گزين کرد چندی سران
 بفرمودشان تا خبيره شدند
 هژبر ژيان را پذيره شدند

 چو چشم تهمتن بديشان رسيد
 به ره بر درختی گشن شاخ ديد
 بکند و چو ژوپين به کف برگرفت
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 بماندند لشکر همه در شگفت
 يدبينداخت چون نزد ايشان رس
 سواران بسی زير شاخ آوريد
 يکی دست بگرفت و بفشاردش

 همی آزمون را بيازاردش
 بخنديد ازو رستم پيلتن

 شده خيره زو چشم آن انجمن
 بدان خنده اندر بيفشارد چنگ
 ببردش رگ از دست وز روی رنگ
 بشد هوش از آن مرد رزم آزمای
 ز باالی اسب اندر آمد به پای
 يکی شد بر شاه مازندران

 فت آنچ ديد از کران تا کرانبگ
 سواری که نامش کالهور بود
 که مازندران زو پر از شور بود
 بسان پلنگ ژيان بد به خوی
 نکردی به جز جنگ چيز آرزوی
 پذيره شدن را فرا پيش خواند
 به مرديش بر چرخ گردان نشاند
 بدو گفت پيش فرستاده شو
 هنرها پديدار کن نو به نو
 ر ز شرمچنان کن که گردد رخش پ

 به چشم اندر آرد ز شرم آب گرم
 بيامد کالهور چون نره شير
 به پيش جهاندار مرد دلير

 بپرسيد پرسيدنی چون پلنگ
 دژم روی زانپس بدو داد چنگ
 بيفشارد چنگ سرافراز پيل

 شد از درد دستش به کردار نيل
 بپيچيد و انديشه زو دورداشت

 به مردی ز خورشيد منشور داشت
 الهور سختبيفشارد چنگ ک

 فرو ريخت ناخن چو برگ از درخت
 کالهور با دست آويخته

 پی و پوست و ناخن فروريخته
 بياورد و بنمود و با شاه گفت
 که بر خويشتن درد نتوان نهفت
 ترا آشتی بهتر آيد ز جنگ

 فراخی مکن بر دل خويش تنگ
 ترا با چنين پهلوان تاو نيست
 اگر رام گردد به از ساو نيست

  شهر مازندرانپذيريم از
 ببخشيم بر کهتر و مهتران
 چنين رنج دشوار آسان کنيم
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 به آيد که جان را هراسان کنيم
 تهمتن بيامد هم اندر زمان
 بر شاه برسان شير ژيان

 نگه کرد و بنشاند اندر خورش
 ز کاووس پرسيد و از لشکرش
 سخن راند از راه و رنج دراز

 که چون راندی اندر نشيب و فراز
 بدو گفت رستم تویازان پس 

 که داری بر و بازوی پهلوی
 چنين داد پاسخ که من چاکرم
 اگر چاکری را خود اندر خورم
 کجا او بود من نيايم به کار

 که او پهلوانست و گرد و سوار
 بدو داد پس نامور نامه را
 پيام جهانجوی خودکامه را
 بگفت آنک شمشير بار آورد
 سر سرکشان در کنار آورد

 شنيد و نامه بخواندچو پيغام ب
 دژم گشت و اندر شگفتی بماند

 به رستم چنين گفت کاين جست و جوی
 وگوی چه بايد همی خيره اين گفت

 بگويش که ساالر ايران تويی
 اگرچه دل و چنگ شيران تويی
 منم شاه مازندران با سپاه
 بر اورنگ زرين و بر سر کاله
 مرا بيهده خواندن پيش خويش

 آيين پيشنه رسم کيان بد نه 
 برانديش و تخت بزرگان مجوی
 کزين برتری خواری آيد بروی
 سوی گاه ايران بگردان عنان
 وگرنه زمانت سرآرد سنان
 اگر با سپه من بجنبم ز جای
 تو پيدا نبينی سرت را ز پای

 گمان در گمان ای بی تو افتاده
 يکی راه برگير و بفگن کمان
 چو من تنگ روی اندر آرم بروی

 وگوی را همه گفتسرآيد شما 
 نگه کرد رستم به روشن روان
 به شاه و سپاه و رد و پهلوان
 نيامدش با مغز گفتار اوی

 سرش تيزتر شد به پيکار اوی
 تهمتن چو برخاست کايد به راه
 بفرمود تا خلعت آرند شاه

 نپذرفت ازو جامه و اسپ و زر
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 که ننگ آمدش زان کاله و کمر
 بيامد دژم از بر گاه اوی

 ره ديد اختر و ماه اویهمه تي
 برون آمد از شهر مازندران

 سرش گشته بد زان سخنها گران
 چو آمد به نزديک شاه اندرون

 دارش پر از جوش خون دل کينه
 ز مازندران هرچ ديد و شنيد
 همه کرد بر شاه ايران پديد

 وزان پس ورا گفت منديش هيچ
 دليری کن و رزم ديوان بسيچ
 دليران و گردان آن انجمن

 چنان دان که خوارند بر چشم من
 

 چو رستم ز مازندران گشت باز
 شه اندر زمان رزم را کرد ساز
 سراپرده از شهر بيرون کشيد

 سپه را همه سوی هامون کشيد
 سپاهی که خورشيد شد ناپديد
 چو گرد سياه از ميان بردميد
 نه دريا پديد و نه هامون و کوه
 زمين آمد از پای اسپان ستوه

 د لشکر بران سان دمانهمی ران
 نجست ايچ هنگام رفتن زمان

 
 چو آگاهی آمد به کاووس شاه
 که تنگ اندر آمد ز ديوان سپاه

 بفرمود تا رستم زال زر
 نخستين بران کينه بندد کمر
 به طوس و به گودرز کشوادگان
 به گيو و به گرگين آزادگان
 بفرمود تا لشکر آراستند
 سنان و سپرها بپيراستند

 ی شهريار و سران دهسراپر
 کشيدند بر دشت مازندران
 ابر ميمنه طوس نوذر به پای

 ی کر نای دل کوه پر ناله
 چو گودرز کشواد بر ميسره
 شده کوه آهن زمين يکسره
 سپهدار کاووس در قلبگاه
 ز هر سو رده برکشيده سپاه
 به پيش سپاه اندرون پيلتن

 که در جنگ هرگز نديدی شکن
 رانيکی نامداری ز مازند
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 به گردن برآورده گرز گران
 که جويان بدش نام و جوينده بود

 ی گرز و گوينده بود گراينده
 به دستوری شاه ديوان برفت
 به پيش سپهدار کاووس تفت

 همی جوشن اندر تنش برفروخت
 همی تف تيغش زمين را بسوخت
 بيامد به ايران سپه برگذشت
 بتوفيد از آواز او کوه و دشت

 ه جويد نبردهمی گفت با من ک
 کسی کاو برانگيزد از آب گرد
 نشد هيچکس پيش جويان برون
 نه رگشان بجنبيد در تن نه خون
 به آواز گفت آن زمان شهريار
 به گردان هشيار و مردان کار

 که زين ديوتان سر چرا خيره شد
 از آواز او رويتان تيره شد
 ندادند پاسخ دليران به شاه
 ز جويان بپژمرد گفتی سپاه

  برگراييد رستم عنانيکی
 بر شاه شد تاب داده سنان
 که دستور باشد مرا شهريار
 شدن پيش اين ديو ناسازگار

 بدو گفت کاووس کاين کار تست
 از ايران نخواهد کس اين جنگ جست
 چو بشنيد ازو اين سخن پهلوان

 بيامد به کردار شير ژيان
 برانگيخت رخش دالور ز جای

 یی سر گرا به چنگ اندرون نيزه
 به آورد گه رفت چون پيل مست
 يکی پيل زير اژدهايی به دست
 عنان را بپيچيد و برخاست گرد
 ز بانگش بلرزيد دشت نبرد

 به جويان چنين گفت کای بد نشان
 بيفگنده نامت ز گردنکشان

 کنون بر تو بر جای بخشايش است
 نه هنگام آورد و آرامش است
 بگريد ترا آنک زاينده بود

  گزاينده بودفزاينده بود ار
 بدو گفت جويان که ايمن مشو
 ز جويان و از خنجر سرد رو
 که اکنون به درد جگر مادرت
 بگريد بدين جوشن و مغفرت
 چو آواز جويان به رستم رسيد
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 خروشی چو شير ژيان برکشيد
 پس پشت او اندر آمد چو گرد
 سنان بر کمربند او راست کرد
 بزد نيزه بر بند درع و زره

 د ايچ بند و گرهزره را نمان
 ز زينش جدا کرد و برداشتش
 چو بر بابزن مرغ برگاشتش

 بينداخت از پشت اسپش به خاک
 دهان پر ز خون و زره چاک چاک

 دليران و گردان مازندران
 به خيره فرو ماندند اندران

 سپه شد شکسته دل و زرد روی
 برآمد ز آورد گه گفت و گوی
 بفرمود ساالر مازندران

  از کران تا کرانبه يکسر سپاه
 که يکسر بتازيد و جنگ آوريد
 همه رسم و راه پلنگ آوريد

 برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس
 هوا نيلگون شد زمين آبنوس
 چو برق درخشنده از تيره ميغ
 همی آتش افروخت از گرز و تيغ
 هوا گشت سرخ و سياه و بنفش

 گونه درفش ز بس نيزه و گونه
 زمين شد به کردار دريای قير

 همه موجش از خنجر و گرز و تير
 دوان باد پايان چو کشتی بر آب
 سوی غرق دارند گويی شتاب
 همی گرز باريد بر خود و ترگ
 چو باد خزان بارد از بيد برگ
 به يک هفته دو لشکر نامجوی
 به روی اندر آورده بودند روی
 به هشتم جهاندار کاووس شاه
 ز سر برگرفت آن کيانی کاله

 ار گيهان خدایبه پيش جهاند
 بيامد همی بود گريان به پای
 از آن پس بماليد بر خاک روی
 چنين گفت کای داور راستگوی

 بيم و باک برين نره ديوان بی
 ی آب و خاک تويی آفريننده

 مرا ده تو پيروزی و فرهی
 به من تازه کن تخت شاهنشهی
 بپوشيد ازان پس به مغفر سرش

 بيامد بر نامور لشکرش
 ی کرنای نالهخروش آمد و 
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 بجنبيد چون کوه لشکر ز جای
 سپهبد بفرمود تا گيو و طوس
 به پشت سپاه اندر آرند کوس

 ی شاوران چو گودرز با زنگه
 آوران چو رهام و گرگين جنگ

 گرازه همی شد بسان گراز
 درفشی برافراخته هفت ياز
 چو فرهاد و خراد و برزين و گيو

 برفتند با نامداران نيو
 اندر آمد نخستتهمتن به قلب 

 زمين را به خون دليران بشست
 چو گودرز کشواد بر ميمنه

 سليح و سپه برد و کوس و بنه
 ازان ميمنه تا بدان ميسره
 بشد گيو چون گرگ پيش بره
 ز شبگير تا تيره شد آفتاب

 همی خون به جوی اندر آمد چو آب
 ز چهره بشد شرم و آيين مهر
 همی گرز باريد گفتی سپهر

 هر جای بر توده گشتز کشته به 
 گياها به مغز سر آلوده گشت

 چو رعد خروشنده شد بوق و کوس
 ی آبنوس خور اندر پس پرده

 ازان سو که بد شاه مازندران
 بشد پيلتن با سپاهی گران
 زمانی نکرد او يله جای خويش
 بيفشارد بر کينه گه پای خويش
 چو ديوان و پيالن پرخاشجوی
 بروی اندر آورده بودند روی
 جهانجوی کرد از جهاندار ياد

 دار نيزه به دارنده داد سنان
 برآهيخت گرز و برآورد جوش
 هوا گشت از آواز او پرخروش
 برآورد آن گرد ساالر کش

 نه با ديو جان و نه با پيل هش
 فگنده همه دشت خرطوم پيل
 همه کشته ديدند بر چند ميل

 ازان پس تهمتن يکی نيزه خواست
 خت راستسوی شاه مازندران تا

 ی رستم افگند چشم چو بر نيزه
 نماند ايچ با او دليری و خشم
 يکی نيزه زد بر کمربند اوی
 ز گبر اندر آمد به پيوند اوی

 شد از جادويی تنش يک لخت کوه
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 از ايران بروبر نظاره گروه
 تهمتن فرو ماند اندر شگفت
 سناندار نيزه به گردن گرفت

 رسيد اندر آن جای کاووس شاه
 ل و کوس و درفش و سپاهابا پي

 به رستم چنين گفت کای سرفراز
 چه بودت که ايدر بماندی دراز

 بدو گفت رستم که چون رزم سخت
 ببود و بيفروخت پيروز بخت
 مرا ديد چون شاه مازندران
 به گردن برآورده گرز گران
 به رخش دالور سپردم عنان
 زدم بر کمربند گبرش سنان
 گمانم چنان بد که او شد نگون

 ی زين برون کنون آيد از کوهه
 بر اين گونه شد سنگ در پيش من
 نبود آگه از رای کم بيش من
 برين گونه خارا يکی کوه گشت

 اندوه گشت ز جنگ و ز مردی بی
 به لشکر گهش برد بايد کنون
 مگر کايد از سنگ خارا برون

 ز لشکر هر آن کس که بد زورمند
 بسودند چنگ آزمودند بند

 جای سنگ گراننه برخاست از 
 ميان اندرون شاه مازندران
 گو پيلتن کرد چنگال باز
 بران آزمايش نبودش نياز

 بران گونه آن سنگ را برگرفت
 کزو ماند لشکر سراسر شگفت

 ابر کردگار آفرين خواندند
 برو زر و گوهر برافشاندند

 ی شاه برد به پيش سراپرده
 بيفگند و ايرانيان را سپرد

 يدا شویبدو گفت ار ايدونک پ
 به گردی ازين تنبل و جادوی
 وگرنه به گرز و به تيغ و تبر

 ببرم همه سنگ را سر به سر
 چو بشنيد شد چون يکی پاره ابر
 به سر برش پوالد و بر تنش گبر
 تهمتن گرفت آن زمان دست اوی
 بخنديد و زی شاه بنهاد روی
 چنين گفت کاوردم ان لخت کوه
 ز بيم تبر شد به چنگم ستوه

  نگه کرد کاووس شاهبرويش
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 نديدش سزاوار تخت و کاله
 وزان رنجهای کهن ياد کرد

 دلش خسته شد سر پر از باد کرد
 به دژخيم فرمود تا تيغ تيز
 بگيرد کند تنش را ريز ريز

 به لشکر گهش کس فرستاد زود
 بفرمود تا خواسته هرچ بود
 ز گنج و ز تخت و ز در و گهر
 ز اسپ و سليح و کاله و کمر

 د هرجای چون کوه کوهنهادن
 برفتند لشکر همه هم گروه
 سزاوار هرکس ببخشيد گنج

 به ويژه کسی کش فزون بود رنج
 ز ديوان هرآنکس که بد ناسپاس
 وز ايشان دل انجمن پرهراس
 بفرمودشان تا بريدند سر
 فگندند جايی که بد رهگذر
 وز آن پس بيامد به جای نماز
 همی گفت با داور پاک راز

  بر پيش يزدان پاکبه يک هفته
 همی با نيايش بپيمود خاک
 بهشتم در گنجها کرد باز
 ببخشيد بر هرکه بودش نياز

 همی گشت يک هفته زين گونه نيز
 ببخشيد آن را که بايست چيز

 سيم هفته چون کارها گشت راست
 می و جام ياقوت و ميخواره خواست
 به يک هفته با ويژگان می به چنگ

 س درنگبه مازندران کرد زان پ
 تهمتن چنين گفت با شهريار

 ای مردم آيد به کار که هرگونه
 مرا اين هنرها ز اوالد خاست

 که بر هر سويی راه بنمود راست
 به مازندران دارد اکنون اميد
 چنين دادمش راستی را نويد
 کنون خلعت شاه بايد نخست
 يکی عهد و مهری بروبر درست
 که تا زنده باشد به مازندران

 ندش همه مهترانپرستش کن
 چو بشنيد گفتار خسرو پرست
 به بر زد جهاندار بيدار دست

 سپرد آن زمان تخت شاهی بدوی
 وزانجا سوی پارس بنهاد روی
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 چو کاووس در شهر ايران رسيد
 ز گرد سپه شد هوا ناپديد

 برآمد همی تا به خورشيد جوش
 زن و مرد شد پيش او با خروش
 همه شهر ايران بياراستند

  رود و رامشگران خواستندمی و
 جهان سر به سر نو شد از شاه نو

 ز ايران برآمد يکی ماه نو
 چو بر تخت بنشست پيروز و شاد

 در گنجهای کهن برگشاد
 دهان را بخواند ز هر جای روزی

 به ديوان دينار دادن نشاند
 برآمد خروش از در پيلتن
 بزرگان لشکر شدند انجمن
 همه شادمان نزد شاه آمدند

 ان نامور پيشگاه آمدندبر
 تهمتن بيامد به سر بر کاله

 نشست از بر تخت نزديک شاه
 سزاوار او شهريار زمين

 يکی خلعت آراست با آفرين
 سار يکی تخت پيروزه و ميش

 يکی خسروی تاج گوهر نگار
 يکی دست زربفت شاهنشهی
 ابا ياره و طوق و با فرهی
 صد از ماهرويان زرين کمر

 ا زيب و فرصد از مشک مويان ب
 صد از اسپ با زين و زرين ستام
 صد استر سيه موی و زرين لگام

 ی خسروی همه بارشان ديبه
 ز چينی و رومی و از پهلوی
 ببردند صد بدره دينار نيز

 ز رنگ و ز بوی و ز هرگونه چيز
 ز ياقوت جامی پر از مشک ناب
 ز پيروزه ديگر يکی پر گالب

 ای بر حرير نوشته يکی نامه
 و ز عنبر ز عود و عبيرز مشک 

 سپرد اين به ساالر گيتی فروز
 به نوی همه کشور نيمروز

 چنان کز پس عهد کاووس شاه
 نباشد بران تخت کس را کاله
 مگر نامور رستم زال را

 خداوند شمشير و گوپال را
 ازان پس برو آفرين کرد شاه

 تو مبيناد کس پيشگاه که بی
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 دل تاجداران به تو گرم باد
  از شرم و آزرم بادروانت پر

 فرو برد رستم ببوسيد تخت
 بسيچ گذر کرد و بربست رخت
 خروش تبيره برآمد ز شهر

 ز شادی به هرکس رسانيد بهر
 بشد رستم زال و بنشست شاه
 جهان کرد روشن به آيين و راه
 به شادی بر تخت زرين نشست
 همی جور و بيداد را در ببست
 زمين را ببخشيد بر مهتران

 د از شهر مازندرانچو باز آم
 به طوس آن زمان داد اسپهبدی
 بدو گفت از ايران بگردان بدی
 پس آنگه سپاهان به گودرز داد
 ورا کام و فرمان آن مرز داد

 وزان پس به شادی و می دست برد
 جهان را نموده بسی دستبرد
 بزد گردن غم به شمشير داد
 نيامد همی بر دل از مرگ ياد

 و نمزمين گشت پر سبزه و آب 
 بياراست گيتی چو باغ ارم
 توانگر شد از داد و از ايمنی

 ز بد بسته شد دست اهريمنی
 به گيتی خبر شد که کاووس شاه
 ز مازندران بستد آن تاج و گاه
 بماندند يکسر همه زين شگفت
 که کاووس شاه اين بزرگی گرفت

 همه پاک با هديه و با نثار
 کشيدند صف بر در شهريار

  شد آراستهجهان چون بهشتی
 پر از داد و آگنده از خواسته
 سر آمد کنون رزم مازندران
 به پيش آورم جنگ هاماوران

 
 ازان پس چنين کرد کاووس رای
 که در پادشاهی بجنبد ز جای
 از ايران بشد تا به توران و چين
 گذر کرد ازان پس به مکران زمين
 ز مکران شد آراسته تا زره
 هميانها نديد ايچ رنج از گر

 پذيرفت هر مهتری باژ و ساو
 نکرد آزمون گاو با شير تاو

 چنين هم گرازان به بربر شدند
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 جهانجوی با تخت و افسر شدند
 شه بربرستان بياراست جنگ

 تر شد به رنگ زمانه دگرگونه
 سپاهی بيامد ز بربر به رزم
 که برخاست از لشکر شاه بزم

 هوا گفتی از نيزه چون بيشه گشت
 ان پرانديشه گشتخور از گرد اسپ

 ز گرد سپه پيل شد ناپديد
 کس از خاک دست و عنان را نديد
 به زخم اندر آمد همی فوج فوج
 بران سان که برخيزد از آب موج
 چو گودرز گيتی بران گونه ديد
 عمود گران از ميان برکشيد
 بزد اسپ با نامداران هزار
 ابا نيزه و تير جوشن گذار
 برآويخت و بدريد قلب سپاه

 ان از پس اندر همی رفت شاهدم
 تو گفتی ز بربر سواری نماند

 داری نماند به گرد اندرون نيزه
 به شهر اندرون هرکه بد سالخورد

 چو برگشته ديدند باد نبرد
 همه پيش کاووس شاه آمدند
 جگرخسته و پرگناه آمدند
 ايم که ما شاه را چاکر و بنده
 ايم همه باژ را گردن افگنده

  گوهر دهيمبه جای درم زر و
 سپاسی ز گنجور بر سر نهيم
 ببخشود کاووس و بنواختشان
 يکی راه و آيين نو ساختشان
 وزان جايگه بانگ سنج و درای

 نای ی کره برآمد ابا ناله
 چو آمد بر شهر مکران گذر
 سوی کوه قاف آمد و باختر
 چو آگاهی آمد بريشان ز شاه

 کنان برگرفتند راه نيايش
 رانپذيره شدندش همه مهت
 به سر برنهادند باژ گران

 چو فرمان گزيدند بگرفت راه
 آزار رفتند شاه و سپاه بی

 سپه ره سوی زابلستان کشيد
 به مهمانی پور دستان کشيد
 ببد شاه يک ماه در نيمروز

 گهی رود و می خواست گه باز و يوز
 برين برنيامد بسی روزگار
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 ی گلستان رست خار که بر گوشه
  جوازکس از آزمايش نيابد

 نشيب آيدش چون شود بر فراز
 چو شد کار گيتی بران راستی
 پديد آمد از تازيان کاستی
 يکی با گهر مرد با گنج و نام

 درفشی برافراخت از مصر و شام
 ز کاووس کی روی برتافتند
 در کهتری خوار بگذاشتند
 چو آمد به شاه جهان آگهی
 که انباز دارد به شاهنشهی

 يمروزبزد کوس و برداشت از ن
 فروز سپه شاد دل شاه گيتی

 همه بر سپرها نبشتند نام
 بجوشيد شمشيرها در نيام
 سپه را ز هامون به دريا کشيد
 بدان سو کجا دشمن آمد پديد

 اندازه کشتی و زورق بساخت بی
 برآشفت و بر آب لشکر نشاخت
 همانا که فرسنگ بودی هزار
 اگر پای با راه کردی شمار

 سه شهرهمی راند تا در ميان 
 گونه جويند بهر ز گيتی برين

 به دست چپش مصر و بربر براست
 زره در ميانه بر آن سو که خواست
 به پيش اندرون شهر هاماوران
 به هر کشوری در سپاهی گران
 خبر شد بديشان که کاووس شاه

 برآمد ز آب زره با سپاه
 آواز گشتند يک با دگر هم

 سپه را سوی بربر آمد گذر
 زن ن يل تيغيکی گشت چندا

 به بربرستان در شدند انجمن
 سپاهی که دريا و صحرا و کوه
 شد از نعل اسپان ايشان ستوه
 نبد شير درنده را خوابگاه

 نه گور ژيان يافت بر دشت راه
 پلنگ از بر سنگ و ماهی در آب
 هم اندر هوا ابر و پران عقاب
 همی راه جستند و کی بود راه
 دد و دام را بر چنان رزمگاه

 و کاووس لشکر به خشکی کشيدچ
 کس اندر جهان کوه و صحرا نديد
 جهان گفتی از تيغ وز جوشن است
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 ستاره ز نوک سنان روشن است
 ز بس خود زرين و زرين سپر
 به گردن برآورده رخشان تبر
 تو گفتی زمين شد سپهر روان
 همی بارد از تيغ هندی روان

 ز مغفر هوا گشت چون سندروس
 ه چون آبنوسزمين سر به سر تير

 بدريد کوه از دم گاودم
 زمين آمد از سم اسپان به خم
 ز بانگ تبيره به بربرستان

 تو گفتی زمين گشت لشکرستان
 برآمد ز ايران سپه بوق و کوس
 برون رفت گرگين و فرهاد و طوس
 وزان سوی گودرز کشواد بود

 چو گيو و چو شيدوش و ميالد بود
 فگندند بر يال اسپان عنان

 آب دادند نوک سنانبه زهر 
 ی زين نهادند سر چو بر کوهه

 خروش آمد و چاک چاک تبر
 تو گفتی همی سنگ آهن کنند
 وگر آسمان بر زمين برزنند
 گاه بجنبيد کاووس در قلب

 سپاه اندرآمد به پيش سپاه
 جهان گشت تاری سراسر ز گرد

 بباريد شنگرف بر الژورد
 تو گفتی هوا ژاله بارد همی

 الله کارد همیبه سنگ اندرون 
 ز چشم سنان آتش آمد برون
 زمين شد به کردار دريای خون
 سه لشکر چنان شد ز ايرانيان
 که سر باز نشناختند از ميان
 نخستين سپهدار هاماوران
 بيفگند شمشير و گرز گران

 غمی گشت وز شاه زنهار خواست
 بدانست کان روزگار بالست
 به پيمان که از شهر هاماوران

 او و باژ گرانسپهبد دهد س
 ز اسپ و سليح و ز تخت و کاله
 فرستد به نزديک کاووس شاه
 چو اين داده باشد برو بگذرد
 سپاهش بروبوم او نسپرد
 ز گوينده بشنيد کاووس کی
 برين گفتها پاسخ افگند پی
 که يکسر همه در پناه منيد
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 ی تاج و گاه منيد پرستنده
 

 ازان پس به کاووس گوينده گفت
 ی دارد اندر نهفتکه او دختر

 که از سرو باالش زيباترست
 ز مشک سيه بر سرش افسرست
 به باال بلند و به گيسو کمند
 زبانش چو خنجر لبانش چو قند
 بهشتيست آراسته پرنگار

 چو خورشيد تابان به خرم بهار
 نشايد که باشد به جز جفت شاه
 چه نيکو بود شاه را جفت ماه
 بجنبيد کاووس را دل ز جای

 داد پاسخ که اينست رایچنين 
 گزين کرد شاه از ميان گروه

 پژوه يکی مرد بيدار دانش
 گرانمايه و گرد و مغزش گران
 بفرمود تا شد به هاماوران

 چنين گفت رايش به من تازه کن
 بيارای مغزش به شيرين سخن
 بگويش که پيوند ما در جهان
 بجويند کار آزموده مهان

 که خورشيد روشن ز تاج منست
 ی تخت عاج منست  پايهزمين

 ی من پناه هرانکس که در سايه
 نيابد ازو کم شود پايگاه

 کنون با تو پيوند جويم همی
 رخ آشتی را بشويم همی

 ی تو يکی دخترست پس پرده
 شنيدم که گاه مرا درخورست

 ست و پاکيزه تن که پاکيزه تخم
 ستوده به هر شهر و هر انجمن
 چو داماد يابی چو پور قباد

 دان که خورشيد داد تو دادچنان 
 بشد مرد بيدار روشن روان
 به نزديک ساالر هاماوران
 زبان کرد گويا و دل کرد گرم
 بياراست لب را به گفتار نرم
 ز کاووس دادش فروان سالم
 ازان پس بگفت آنچ بود از پيام
 چو بشنيد ازو شاه هاماوران

 دلش گشت پر درد و سر شد گران
 استهمی گفت هرچند کاو پادش

 جهاندار و پيروز و فرمان رواست
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 مرا در جهان اين يکی دخترست
 ترست که از جان شيرين گرامی

 فرستاده را گر کنم سرد و خوار
 ی کارزار ندارم پی و مايه

 همان به که اين درد را نيز چشم
 بپوشم و بر دل بخوابيم خشم
 چنين گفت با مرد شيرين سخن
 که سر نيست اين آرزو را نه بن

  خواهد از من گرامی دو چيزهمی
 که آن را سه ديگر ندانيم نيز
 مرا پشت گرمی بد از خواسته
 به فرزند بودم دل آراسته

 به من زين سپس جان نماند همی
 وگر شاه ايران ستاند همی
 سپارم کنون هرچ خواهد بدوی
 نتابم سر از رای و فرمان اوی

 غمی گشت و سودابه را پيش خواند
 نها براندز کاووس با او سخ

 بدو گفت کز مهتر سرفراز
 نياز که هست از مهی و بهی بی

 گوی آمدست ای چرپ فرستاده
 يکی نامه چون زند و استا به دست

 کام من همی خواهد از من که بی
 ببرد دل و خواب و آرام من

 چه گويی تو اکنون هوای تو چيست
 بدين کار بيدار رای تو چيست

 بدو گفت سودابه زين چاره نيست
 ازو بهتر امروز غمخواره نيست
 کسی کاو بود شهريار جهان
 بروبوم خواهد همی از مهان
 ز پيوند با او چرايی دژم

 کسی نشمرد شادمانی به غم
 بدانست ساالر هاماوران
 که سودابه را آن نيامد گران
 فرستاده شاه را پيش خواند
 وزان نامدارانش برتر نشاند
 ببستند بندی بر آيين خويش

 سان که بود آن زمان دين خويشبران 
 به يک هفته ساالر هاماوران
 همی ساخت آن کار با مهتران
 بياورد پس خسرو خسته دل
 پرستنده سيصد عماری چهل
 هزار استر و اسپ و اشتر هزار

 ز ديبا و دينار کردند بار
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 عماری به ماه نو آراسته
 پس پشت و پيش اندرون خواسته
 يکی لشکر آراسته چون بهشت

  گفتی که روی زمين الله کشتتو
 چو آمد به نزديک کاووس شاه
 دل آرام با زيب و با فر و جاه
 دو ياقوت خندان دو نرگس دژم
 ستون دو ابرو چو سيمين قلم
 نگه کرد کاووس و خيره بماند
 به سودابه بر نام يزدان بخواند
 يکی انجمن ساخت از بخردان
 ز بيداردل پير سر موبدان

 را جفت خويشسزا ديد سودابه 
 ببستند عهدی بر آيين و کيش

 
 غمی بد دل شاه هاماوران

 ای چاره جست اندران ز هرگونه
 چو يک هفته بگذشت هشتم پگاه
 فرستاده آمد به نزديک شاه

 که گر شاه بيند که مهمان خويش
 بيايد خرامان به ايوان خويش
 شود شهر هاماوران ارجمند

 گاه بلند چو بينند رخشنده
 نه با او همی چاره جستگو بدين

 نهان بند او بود رايش درست
 مگر شهر و دختر بماند بدوی
 نباشدش بر سر يکی باژجوی
 بدانست سودابه رای پدر

 که با سور پرخاش دارد به سر
 به کاووس کی گفت کاين رای نيست
 ترا خود به هاماوران جای نيست

 بهانه به چنگ آورند ترا بی
 دنبايد که با سور جنگ آورن
 وگوی ز بهر منست اين همه گفت

 ترا زين شدن انده آيد بروی
 ز سودابه گفتار باور نکرد

 نيامدش زيشان کسی را بمرد
 بشد با دليران و کندآوران
 بمهمانی شاه هاماوران

 يکی شهر بد شاه را شاهه نام
 همه از در جشن و سور و خرام
 بدان شهر بودش سرای و نشست
 همه شهر سرتاسر آذين ببست
 فراز چو در شاهه شد شاه گردن



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
276 

 همه شهر بردند پيشش نماز
 همه گوهر و زعفران ريختند
 به دينار و عنبر برآميختند

 به شهر اندر آوای رود و سرود
 به هم برکشيدند چون تار و پود
 چو ديدش سپهدار هاماوران
 پياده شدش پيش با مهتران
 ز ايوان ساالر تا پيش در
 زرهمه در و ياقوت باريد و 
 به زرين طبقها فروريختند

 به سر مشک و عنبر همی بيختند
 به کاخ اندرون تخت زرين نهاد
 نشست از بر تخت کاووس شاد

 همی بود يک هفته با می به دست
 خوش و خرم آمدش جای نشست
 شب و روز بر پيش چون کهتران
 ميان بسته بد شاه هاماوران
 ببسته همه لشکرش را ميان

 انيانپرستنده بر پيش اير
 گونه تا يکسر ايمن شدند بدين

 ز چون و چرا و نهيب و گزند
 همه گفته بودند و آراسته
 سگاليده از جای برخاسته

 گونه آگه شدند ز بربر برين
 سگالش چنين بود همره شدند
 شبی بانگ بوق آمد و تاختن
 کسی را نبد آرزو ساختن
 ز بربرستان چون بيامد سپاه

 به هاماوران شاددل گشت شاه
 گرفتند ناگاه کاووس را

 چو گودرز و چون گيو و چون طوس را
 بين چو گويد درين مردم پيش

 چه دانی تو ای کاردان اندرين
 ی خون نباشد کسی چو پيوسته

 نبايد برو بودن ايمن بسی
 بود نيز پيوسته خونی که مهر
 ببرد ز تو تا بگرددت چهر

 چو مهر کسی را بخواهی ستود
 مودببايد بسود و زيان آز

 پسر گر به جاه از تو برتر شود
 هم از رشک مهر تو الغر شود
 چنين است گيهان ناپاک رای
 به هر باد خيره بجنبد ز جای

 چو کاووس بر خيرگی بسته شد
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 به هاماوران رای پيوسته شد
 يکی کوه بودش سر اندر سحاب

 ی ايزد از قعر آب برآورده
 يکی دژ برآورده از کوهسار

 ندر کنارتو گفتی سپهرستش ا
 بدان دژ فرستاد کاووس را

 همان گيو و گودرز و هم طوس را
 همان مهتران دگر را به بند
 ابا شاه کاووس در دژ فگند
 ز گردان نگهبان دژ شد هزار
 همه نامداران خنجرگذار

 ی او به تاراج داد سراپرده
 به پرمايگان بدره و تاج داد
 برفتند پوشيده رويان دو خيل

 نش جليلعماری يکی درميا
 که سودابه را باز جای آورند
 سراپرده را زير پای آورند

 چو سودابه پوشيدگان را بديد
 ی خسروی بردريد ز بر جامه

 به مشکين کمند اندرآويخت چنگ
 گالن را بخون داد رنگ به فندق

 بديشان چنين گفت کاين کارکرد
 ستوده ندارند مردان مرد
 چرا روز جنگش نکردند بند

 ره بود و تختش سمنداش ز که جامه
 سپهدار چون گيو و گودرز و طوس

 بدريد دلتان ز آوای کوس
 همی تخت زرين کمينگه کنيد
 ز پيوستگی دست کوته کنيد
 فرستادگان را سگان کرد نام
 همی ريخت خونابه بر گل مدام
 جدايی نخواهم ز کاووس گفت
 وگر چه لحد باشد او را نهفت
 چو کاووس را بند بايد کشيد

 گنه سر ببايد بريد یمرا ب
 بگفتند گفتار او با پدر

 پر از کين شدش سر پر از خون جگر
 به حصنش فرستاد نزديک شوی

 جگر خسته از غم به خون شسته روی
 نشستن به يک خانه با شهريار
 پرستنده او بود و هم غمگسار
 جوی چو بسته شد آن شاه ديهيم

 سپاهش به ايران نهادند روی
  آگهیپراگنده شد در جهان
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 که گم شد ز پاليز سرو سهی
 چو بر تخت زرين نديدند شاه
 بجستن گرفتند هر کس کاله

 وران ز ترکان و از دشت نيزه
 ز هر سو بيامد سپاهی گران
 گران لشکری ساخت افراسياب
 برآمد سر از خورد و آرام و خواب
 از ايران برآمد ز هر سو خروش

 وجوش شد آرام گيتی پر از جنگ
 سياب آن زمانبرآشفت افرا

 برآويخت با لشکر تازيان
 به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه

 بدادند سرها ز بهر کاله
 چنين است رسم سرای سپنج
 گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج
 سرانجام نيک و بدش بگذرد

 شکارست مرگش همی بشکرد
 شکست آمد از ترک بر تازيان
 ز بهر فزونی سرآمد زيان

 گنده شدسپاه اندر ايران پرا
 زن و مرد و کودک همه بنده شد
 همه در گرفتند ز ايران پناه
 به ايرانيان گشت گيتی سياه
 دو بهره سوی زاولستان شدند
 به خواهش بر پور دستان شدند
 که ما را ز بدها تو باشی پناه
 چو گم شد سر تاج کاووس شاه

 ست ايران که ويران شود دريغ
 کنام پلنگان و شيران شود

 جنگی سواران بدیهمه جای 
 نشستنگه شهرياران بدی

 کنون جای سختی و رنج و بالست
 نشستنگه تيزچنگ اژدهاست
 کسی کز پلنگان بخوردست شير
 بدين رنج ما را بود دستگير

 ای بايد انداختن کنون چاره
 دل خويش ازين رنج پرداختن
 بباريد رستم ز چشم آب زرد

 دلش گشت پرخون و جان پر ز درد
 سخ که من با سپاهچنين داد پا
 ام جنگ را کينه خواه ميان بسته

 چو يابم ز کاووس شاه آگهی
 کنم شهر ايران ز ترکان تهی
 پس آگاهی آمد ز کاووس شاه
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 گاه و کار سپاه ز بند کمين
 سپه را يکايک ز کابل بخواند

 ميان بسته بر جنگ و لشکر براند
 

 يکی مرد بيدار جوينده راه
 فرستاد نزديک کاووس شاه
 به نزديک ساالر هاماوران
 بشد نامداری ز کندآوران

 يکی نامه بنوشت با گير و دار
 پر از گرز و شمشير و پرکارزار
 که بر شاه ايران کمين ساختی
 بپيوستن اندر بد انداختی

 نه مردی بود چاره جستن به جنگ
 نرفتن به رسم دالور پلنگ

 که در جنگ هرگز نسازد کمين
  کيناگر چند باشد دلش پر ز

 اگر شاه کاووس يابد رها
 تو رستی ز چنگ و دم اژدها
 وگرنه بيارای جنگ مرا
 به گردن بپيمای هنگ مرا
 فرستاده شد نزد هاماوران
 بدادش پيام يکايک سران

 چو پيغام بشنيد و نامه بخواند
 ز کردار خود در شگفتی بماند

 چو برخواند نامه سرش خيره شد
 جهان پيش چشمش همه تيره شد

 ن داد پاسخ که کاووس کیچني
 به هامون دگر نسپرد نيز پی
 تو هرگه که آيی به بربرستان
 نبينی مگر تيغ و گرز گران

 همين بند و زندانت آراستست
 اگر رايت اين آرزو خواستست
 بيايم بجنگ تو من با سپاه
 برين گونه سازيم آيين و راه

 گو پيلتن چو بشنيد پاسخ
 دليران لشکر شدند انجمن

 اه دريا بيامد به جنگسوی ر
 که بر خشک بر بود ره با درنگ
 به کشتی و زورق سپاهی گران

 بشد تا سر مرز هاماوران
 به تاراج و کشتن نهادند روی

 ز خون روی کشور شده جوی جوی
 خبر شد به شاه هماور ازين

 که رستم نهادست بر رخش زين
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 ببايست تا گاهش آمد به جنگ
 نبد روزگار سکون و درنگ

 يرون شد از شهر خود با سپاهچو ب
 به روز درخشان شب آمد سياه
 چپ و راست لشکر بياراستند
 به جنگ اندرون نامور خواستند
 گو پيلتن گفت جنگی منم
 بوردگه بر درنگی منم

 برآورد گرز گران را به دوش
 برانگيخت رخش و برآمد خروش
 چو ديدند لشکر بر و يال اوی
 به چنگ اندرون گرز و گوپال اوی
 تو گفتی که دلشان برآمد ز تن
 ز هولش پراگنده شد انجمن
 همان شاه با نامور سرکشان
 ز رستم چو ديدند يک يک نشان
 گريزان بيامد به هاماوران
 ز پيش تهمتن سپاهی گران
 چو بنشست ساالر با رايزن
 دو مرد جوان خواست از انجمن
 بدان تا فرستد هم اندر زمان
 مانبه مصر و به بربر چو باد د

 يکی نامه هر يک به چنگ اندرون
 نوشته به درد دل از آب خون

 کزين پادشاهی بدان نيست دور
 بهم بود نيک و بد و جنگ و سور
 گرايدونک باشيد با من يکی
 ز رستم نترسم به جنگ اندکی
 وگرنه بدان پادشاهی رسد

 درازست بر هر سويی دست بد
 چو نامه به نزديک ايشان رسيد

 شت لشکر کشيدکه رستم بدين د
 همه دل پر از بيم برخاستند
 سپاهی ز کشور بياراستند
 نهادند سر سوی هاماوران

 زمين کوه گشت از کران تا کران
 سپه کوه تا کوه صف برکشيد
 پی مور شد بر زمين ناپديد

 چو رستم چنان ديد نزديک شاه
 نهانی برافگند مردی به راه
 که شاه سه کشور برآراستند

  جای برخاستندبر اين گونه از
 اگر جنگ را من بجنبم ز جای
 ندانند سر را بدين کين ز پای
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 نبايد کزين کين به تو بد رسد
 که کار بد از مردم بد رسد
 مرا تخت بربر نيايد به کار
 اگر بد رسد بر تن شهريار
 فرستاده بشنيد و آمد دوان

 به نزديک کاووس کی شد نهان
 پيام تهمتن همه باز راند

 اووس خيره بماندچو بشنيد ک
 چنين داد پاسخ که منديش ازين
 نه گسترده از بهر من شد زمين
 چنين بود تا بود گردان سپهر

 که با نوش زهرست با جنگ مهر
 و ديگر که دارنده يار منست
 بزرگی و مهرش حصار منست
 تو رخش درخشنده را ده عنان
 بيارای گوشش به نوک سنان
 ازيشان يکی زنده اندر جهان

 آشکارا نه اندر نهانممان 
 فرستاده پاسخ بياورد زود
 بر رستم زال زر شد چو دود
 تهمتن چو بشنيد گفتار اوی
 بسيچيد و زی جنگ بنهاد روی

 
 دگر روز لشکر بياراستند
 درفش از دو رويه بپيراستند
 به هاماوران بود صد ژنده پيل
 يکی لشکری ساخته بر دو ميل
 از آوای گردان بتوفيد کوه

 آمد از نعل اسپان ستوهزمين 
 ست تو گفتی جهان سر به سر آهن

 ست وگر کوه البرز در جوشن
 پس پشت پيالن درفشان درفش
 بگرد اندرون سرخ و زرد و بنفش

 بدريد چنگ و دل شير نر
 عقاب دالور بيفگند پر

 همی ابر بگداخت اندر هوا
 برابر که ديد ايستادن روا

 سپهبد چو لشکر به هامون کشيد
 ه شاه و سه کشور بديدسپاه س

 چنين گفت با لشکر سرفراز
 ی مژگان مداريد باز که از نيزه

 بش و يال بينيد و اسپ و عنان
 دو ديده نهاده به نوک سنان
 اگر صدهزارند و ما صدسوار
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 فزونی لشکر نيايد به کار
 برآمد درخشيدن تير و خشت
 تو گفتی هوا بر زمين الله کشت
 تز خون دشت گفتی ميستان شدس
 ز نيزه هوا چون نيستان شدست

 دار بريده ز هر سو سر ترک
 پراگنده خفتان همه دشت و غار
 تهمتن مران رخش را تيز کرد
 ز خون فرومايه پرهيز کرد

 همی تاخت اندر پی شاه شام
 بينداخت از باد خميده خام
 ميانش به حلقه درآورد گرد

 تو گفتی خم اندر ميانش فسرد
  گویز زين برگرفتش به کردار

 چو چوگان به زخم اندر آمد بدوی
 بيفگند و فرهاد دستش ببست
 گرفتار شد نامبردار شست

 ز خون خاک دريا شد و دشت کوه
 ز بس کشته افگنده از هر گروه
 شه بربرستان بچنگ گراز
 ساز گرفتار شد با چهل رزم

 ز کشته زمين گشت مانند کوه
 همان شاه هاماوران شد ستوه

 را با سرانبه پيمان که کاووس 
 بر رستم آرد ز هاماوران
 سراپرده و گنج و تاج و گهر
 پرستنده و تخت و زرين کمر
 برين بر نهادند و برخاستند
 سه کشور سراسر بياراستند
 چو از دژ رها کرد کاووس را

 همان گيو و گودرز و هم طوس را
 سليح سه کشور سه گنج سه شاه

 سراپرده و لشکر و تاج و گاه
 واسته هرچ ديدسپهبد جزين خ

 بگنج سپهدار ايران کشيد
 بياراست کاووس خورشيد فر
 بديبای رومی يکی مهد زر
 ز پيروزه پيکر ز ياقوت گاه
 گهر بافته بر جليل سياه
 يکی اسپ رهوار زيراندرش
 لگامی به زر آژده بر سرش
 همه چوب باالش از عود تر
 برو بافته چندگونه گهر

 بسودابه فرمود کاندر نشين
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 و به خورشيد کرد آفريننشست 
 به لشکرگه آورد لشکر ز شهر
 ز گيتی برين گونه جويند بهر

 سپاهش فزون شد ز سيصدهزار
 دار و برگستوانور سوار زره

 برو انجمن شد ز بربر سوار
 ز مصر و ز هاماوران صدهزار
 بيامد گران لشکری بربری

 آور لشکری سواران جنگ
 

 فرستاده شد نزد قيصر ز شاه
 که اندر نورديد راهسواری 

 بفرمود کز نامداران روم
 کسی کاو بنازد بران مرز و بوم

 دار کس جهان ديده بايد عنان
 سنان و سپر بايدش يار بس
 چنين لشکری بايد از مرز روم
 که آيند با من به آباد بوم
 پس آگاهی آمد ز هاماوران

 وران بدشت سواران نيزه
 که رستم به مصر و به بربر چه کرد

 ن شهرياران به روز نبردبرا
 دليری بجستند گرد و سوار
 دار عنان پيچ و مردافگن و نيزه
 نوشتند نامه يکی مردوار
 سخنهای شايسته و آبدار
 چو از گرگساران بيامد سپاه
 که جويند گاه سرافراز شاه
 دل ما شد از کار ايشان بدرد
 که دلشان چنين برتری ياد کرد
 همی تاج او خواست افراسياب

 راه خرد سرش گشته شتابز 
 های دراز برفتيم با نيزه

 برو تلخ کرديم آرام و ناز
 ازيشان و از ما بسی کشته شد
 زمانه به هر نيک و بد گشته شد

 کنون کمد از کار او آگهی
 که تازه شد آن تخت شاهنشهی

 همه نامداران شمشيرزن
 برين کينه گه بر شدند انجمن
 چو شه برگرايد ز بربر عنان

 دن برآريم يکسر سنانبه گر
 زمين کوه تا کوه پرخون کنيم
 ز دشمن بيابان چو جيحون کنيم
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 فرستاده تازی برافگند و رفت
 به بربرستان روی بنهاد و تفت
 چو نامه بر شاه ايران رسيد
 بران گونه گفتار بايسته ديد
 ازيشان پسند آمدش کارکرد
 به افراسياب آن زمان نامه کرد

 شی مجویکه ايران بپرداز و بي
 وگوی سر ما شد از تو پر از گفت

 ترا شهر توران بسندست خود
 به خيره همی دست يازی ببد
 نياز فزونی مجوی ار شدی بی
 که درد آردت پيش رنج دراز
 ترا کهتری کار بستن نکوست
 نگه داشتن بر تن خويش پوست

 ست ندانی که ايران نشست من
 ست جهان سر به سر زير دست من

 چه باشد دليرپلنگ ژيان گر
 نيارد شدن پيش چنگال شير
 چو آگاهی آمد به افراسياب

 سرش پر ز کين گشت و دل پرشتاب
 وگوی فرستاد پاسخش کاين گفت

 نزيبد جز از مردم زشت خوی
 ترا گر سزا بودی ايران بدان
 نيازت نبودی به مازندران

 چنين گفت کايران دو رويه مراست
 ببايد شنيدن سخنهای راست

 ست ريدون نيای منکه پور ف
 ست همه شهر ايران سرای من

 و ديگر به بازوی شمشيرزن
 تهی کردم از تازيان انجمن

 به شمشير بستانم از کوه تيغ
 عقاب اندر آرم ز تاريک ميغ
 کنون آمدم جنگ را ساخته
 درفش درفشان برافراخته
 فرستاده برگشت مانند باد
 سخنها به کاووس کی کرد ياد

 تار اویچو بشنيد کاووس گف
 بياراست لشکر به پيکار اوی
 ز بربر بيامد سوی سوريان

 کران و ميان يکی لشکری بی
 به جنگش بياراست افراسياب
 به گردون همی خاک برزد ز آب

 ی بوق و کوس جهان کر شد از ناله
 زمين آهنين شد هوا آبنوس
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 ز زخم تبرزين و از بس ترنگ
 همی موج خون خاست از دشت جنگ

  افراسيابسر بخت گردان
 گاه اندر آمد بخواب بران رزم

 دو بهره ز توران سپه کشته شد
 سرسرکشان پاک برگشته شد

 گونه ديد سپهدار چون کار زان
 آتش بجوشيد همچون نبيد بی

 به آواز گفت ای دليران من
 گزيده يالن نره شيران من
 شما را ز بهر چنين روزگار
 همی پرورانيدم اندر کنار

 جنگ آوريدبکوشيد و هم پشت 
 جهان را به کاووس تنگ آوريد
 يالن را به ژوپين و خنجر زنيد
 دليرانشان سر به سر بفگنيد
 همان سگزی رستم شيردل

 که از شير بستد به شمشير دل
 بود کز دليری ببند آوريد
 سرش را به دام گزند آوريد
 هرآنکس که او را به روز نبرد
 ز زين پلنگ اندر آرد به گرد

 ش و شاهی ورادهم دختر خوي
 برآرم سر از برج ماهی ورا
 چو ترکان شنيدند گفتار اوی
 سراسر سوی رزم کردند روی
 بشد تيز با لشکر سوريان

 بدان سود جستن سرآمد زيان
 چو روشن زمانه بران گونه ديد
 ازانجا سوی شهر توران کشيد

 دلش خسته و کشته لشکر دو بهر
 همی نوش جست از جهان يافت زهر

 
 سوی پارس کاووس کیبيامد 

 جهانی به شادی نوافگند پی
 بياراست تخت و بگسترد داد
 به شادی و خوردن دل اندر نهاد
 فرستاد هر سو يکی پهلوان

 روان جهاندار و بيدار و روشن
 به مرو و نشاپور و بلخ و هری
 فرستاد بر هر سويی لشکری
 جهانی پر از داد شد يکسره
 همی روی برتافت گرگ از بره

  گنج و زيبايی و فرهیز بس
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 پری و دد و دام گشتش رهی
 مهان پيش کاووس کهتر شدند
 همه تاجدارنش لشکر شدند
 جهان پهلوانی به رستم سپرد
 همه روزگار بهی زو شمرد
 يکی خانه کرد اندر البرز کوه

 ها شد ستوه که ديو اندران رنج
 بفرمود کز سنگ خارا کنند
 دو خانه برو هر يکی ده کمند

 ت آخر به سنگ اندرونبياراس
 ز پوالد ميخ و ز خارا ستون
 ببستند اسپان جنگی بدوی

 کش و راه جوی هم اشتر عماری
 دو خانه دگر ز آبگينه بساخت
 زبرجد به هر جايش اندر نشاخت
 چنان ساخت جای خرام و خورش
 که تن يابد از خوردنی پرورش
 دو خانه ز بهر سليح نبرد

 ی خام کرد بفرمو کز نقره
 کاخ زرين ز بهر نشستيکی 

 برآورد و باالش داده دو شست
 نبودی تموز ايچ پيدا ز دی

 هوا عنبرين بود و بارانش می
 به ايوانش ياقوت برده بکار
 ز پيروزه کرده برو بر نگار

 همه ساله روشن بهاران بدی
 گالن چون رخ غمگساران بدی
 ز درد و غم و رنج دل دور بود
 بدی را تن ديو رنجور بود

 خواب اندر آمد بد روزگاربه 
 ز خوبی و از داد آموزگار

 به رنجش گرفتار ديوان بدند
 ی او غريوان بدند ز بادافره

 
 چنان بد که ابليس روزی پگاه
 يکی انجمن کرد پنهان ز شاه
 به ديوان چنين گفت کامروز کار
 به رنج و به سختيست با شهريار
 يکی ديو بايد کنون نغزدست

  رای و نشستکه داند ز هرگونه
 شود جان کاووس بيره کند
 به ديوان برين رنج کوته کند
 بگرداندش سر ز يزدان پاک
 فشاند بر آن فر زيباش خاک
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 شنيدند و بر دل گرفتند ياد
 کس از بيم کاووس پاسخ نداد
 يکی ديو دژخيم بر پای خاست

 چنين گفت کاين چربدستی مراست
 غالمی بياراست از خويشتن

 ی انجمن هگوی و شايست سخن
 همی بود تا يک زمان شهريار
 ز پهلو برون شد ز بهر شکار
 بيامد بر او زمين بوس داد

 ی گل به کاووس داد يکی دسته
 چنين گفت کاين فر زيبای تو

 گردان سزد جای تو همی چرخ
 به کام تو شد روی گيتی همه
 شبانی و گردنکشان چون رمه
 يکی کار ماندست کاندر جهان

 گردد نهاننشان تو هرگز ن
 چه دارد همی آفتاب از تو راز
 که چون گردد اندر نشيب و فراز

 چگونست ماه و شب و روز چيست
 برين گردش چرخ ساالر کيست

 راه شد دل شاه ازان ديو بی
 روانش ز انديشه کوتاه شد

 گمانش چنان شد که گردان سپهر
 به گيتی مراو را نمودست چهر
 ندانست کاين چرخ را مايه نيست

 ره فراوان و ايزد يکيستستا
 اند همه زير فرمانش بيچاره

 اند که با سوزش و جنگ و پتياره
 نيازست ازين جهان آفرين بی

 ز بهر تو بايد سپهر و زمين
 پرانديشه شد جان آن پادشا
 که تا چون شود بی پر اندر هوا
 ز دانندگان بس بپرسيد شاه
 کزين خاک چندست تا چرخ ماه

  شنيدستاره شمر گفت و خسرو
 يکی کژ و ناخوب چاره گزيد
 بفرمود پس تا به هنگام خواب
 برفتند سوی نشيم عقاب
 ازان بچه بسيار برداشتند

 ای بر دو بگذاشتند به هر خانه
 همی پرورانيدشان سال و ماه
 به مرغ و به گوشت بره چندگاه
 چو نيرو گرفتند هر يک چو شير
 بدان سان که غرم آوريدند زير
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 ی تخت کردز عود قماری يک
 سر درزها را به زر سخت کرد
 به پهلوش بر نيزهای دراز

 گونه بر کرد ساز ببست و بران
 بياويخت از نيزه ران بره

 ببست اندر انديشه دل يکسره
 ازن پس عقاب دالور چهار

 بياورد و بر تخت بست استوار
 نشست از بر تخت کاووس شاه
 که اهريمنش برده بد دل ز راه

  پران عقابچو شد گرسنه تيز
 سوی گوشت کردند هر يک شتاب
 ز روی زمين تخت برداشتند
 ز هامون به ابر اندر افراشتند

 بدان حد که شان بود نيرو به جای
 سوی گوشت کردند آهنگ و رای
 شنيدم که کاووس شد بر فلک
 همی رفت تا بر رسد بر ملک
 دگر گفت ازان رفت بر آسمان
 که تا جنگ سازد به تير و کمان

 ای هست آواز اين  گونهز هر
 نداند بجز پر خرد راز اين
 پريدند بسيار و ماندند باز

 چنين باشد آنکس که گيردش آز
 چو با مرغ پرنده نيرو نماند

 غمی گشت پرهاب خوی درنشاند
 نگونسار گشتند ز ابر سياه

 کشان بر زمين از هوا تخت شاه
 ی شيرچين آمدند سوی بيشه

 به آمل بروی زمين آمدند
 دش تباه از شگفتی جهاننکر

 همی بودنی داشت اندر نهان
 سياووش زو خواست کايد پديد
 ببايست لختی چميد و چريد
 به جای بزرگی و تخت نشست
 پشيمانی و درد بودش به دست
 بمانده به بيشه درون زار و خوار
 نيايش همی کرد با کردگار

 
 همی کرد پوزش ز بهر گناه

 مر او را همی جست هر سو سپاه
 خبر يافت زو رستم و گيو و طوس
 برفتند با لشکری گشن و کوس
 به رستم چنين گفت گودرز پير
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 که تا کرد مادر مرا سير شير
 همی بينم اندر جهان تاج و تخت

 کيان و بزرگان بيدار بخت
 چو کاووس نشنيدم اندر جهان
 نديدم کس از کهتران و مهان

 خرد نيست او را نه دانش نه رای
 يست و نه دل بجاینه هوشش بجا

 رسيدند پس پهلوانان بدوی
 نکوهش گر و تيز و پرخاشجوی
 بدو گفت گودرز بيمارستان
 ترا جای زيباتر از شارستان

 به دشمن دهی هر زمان جای خويش
 نگويی به کس بيهده رای خويش
 سه بارت چنين رنج و سختی فتاد
 سرت ز آزمايش نگشت اوستاد
 کشيدی سپه را به مازندران

 تا چه سختی رسيد اندراننگر 
 دگرباره مهمان دشمن شدی
 صنم بودی اکنون برهمن شدی
 به گيتی جز از پاک يزدان نماند
 که منشور تيغ ترا برنخواند

 به جنگ زمين سر به سر تاختی
 کنون باسمان نيز پرداختی
 پس از تو بدين داستانی کنند
 که شاهی برآمد به چرخ بلند
 ردکه تا ماه و خورشيد را بنگ
 ستاره يکايک همی بشمرد

 همان کن که بيدار شاهان کنند
 خواهان کنند ستاينده و نيک

 جز از بندگی پيش يزدان مجوی
 مزن دست در نيک و بد جز بدوی
 چنين داد پاسخ که از راستی
 نيايد به کار اندرون کاستی

 همی داد گفتی و بيداد نيست
 ز نام تو جان من آزاد نيست

 وير خوردفروماند کاووس و تش
 ازان نامداران روز نبرد

 بسيچيد و اندر عماری نشست
 پشيمانی و درد بودش بدست
 چو آمد بر تخت و گاه بلند
 دلش بود زان کار مانده نژند
 چهل روز بر پيش يزدان به پای
 بپيمود خاک و بپرداخت جای
 همی ريخت از ديدگان آب زرد
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 آفرين ياد کرد همی از جهان
 رون نرفتز شرم از در کاخ بي

 همی پوست گفتی برو بر به کفت
 همی ريخت از ديده پالوده خون
 همی خواست آمرزش رهنمون
 ز شرم دليران منش کرد پست
 خرام و در بار دادن ببست

 پشيمان شد و درد بگزيد و رنج
 نهاده ببخشيد بسيار گنج
 همی رخ بماليد بر تيره خاک
 نيايش کنان پيش يزدان پاک

 ريان چنينچو بگذشت يک چند گ
 آفرين ببخشود بر وی جهان

 يکی داد نو ساخت اندر جهان
 که تابنده شد بر کهان و مهان
 جهان گفتی از داد ديبا شدست
 همان شاه بر گاه زيبا شدست
 ز هر کشوری نامور مهتری
 که بر سر نهادی بلند افسری
 به درگاه کاووس شاه آمدند
 وزان سرکشيدن به راه آمدند

 ه بود از نخستزمانه چنان شد ک
 به آب وفا روی خسرو بشست
 همه مهتران کهتر او شدند
 پرستنده و چاکر او شدند
 کجا پادشا دادگر بود و بس
 نيازش نيايد بفريادرس

 بدين داستان گفتم آن کم شنود
 کنون رزم رستم ببايد سرود

 
 چه گفت آن سراينده مرد دلير
 که ناگه برآويخت با نره شير

 بجويی همیکه گر نام مردی 
 رخ تيغ هندی بشويی همی
 ز بدها نبايدت پرهيز کرد

 که پيش آيدت روز ننگ و نبرد
 زمانه چو آمد بتنگی فراز
 هم از تو نگردد به پرهيز باز
 چو همره کنی جنگ را با خرد

 آوران نشمرد دليرت ز جنگ
 خرد را و دين را رهی ديگرست
 سخنهای نيکو به بند اندرست

 گجویکنون از ره رستم جن
 يکی داستانست با رنگ و بوی
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 شنيدم که روزی گو پيلتن
 يکی سور کرد از در انجمن
 به جايی کجا نام او بد نوند
 بدو اندرون کاخهای بلند
 کجا آذر تيز برزين کنون

 بدانجا فروزد همی رهنمون
 بزرگان ايران بدان بزمگاه

 شدند انجمن نامور يک سپاه
 چو طوس و چو گودرز کشوادگان

 هرام و چون گيو آزادگانچو ب
 ی شاوران چو گرگين و چون زنگه

 آوران چو گستهم و خراد جنگ
 چو برزين گردنکش تيغ زن
 گرازه کجا بد سر انجمن

 ابا هر يک از مهتران مرد چند
 يکی لشکری نامدار ارجمند
 نياسود لشکر زمانی ز کار
 ز چوگان و تير و نبيد و شکار

 به مستی چنين گفت يک روز گيو
 ه رستم که ای نامبردار نيوب

 گر ايدون که رای شکار آيدت
 چو يوز دونده به کار آيدت
 به نخچيرگاه رد افراسياب
 بپوشيم تابان رخ آفتاب
 ز گرد سواران و از يوز و باز
 بگيريم آرام روز دراز

 به گور تگاور کمند افگنيم
 به شمشير بر شير بند افگنيم
 بدان دشت توران شکاری کنيم

 ر جهان يادگاری کنيمکه اند
 کام تو بدو گفت رستم که بی

 مبادا گذر تا سرانجام تو
 سحرگه بدان دشت توران شويم
 ز نخچير و از تاختن نغنويم
 ببودند يکسر برين هم سخن
 کسی رای ديگر نيفگند بن

 سحرگه چو از خواب برخاستند
 بران آرزو رفتن آراستند

 برفتند با باز و شاهين و مهد
 شاد تا رود شهدگرازنده و 

 به نخچيرگاه رد افراسياب
 ز يک دست ريگ و ز يک دست آب
 دگر سو سرخس و بيابانش پيش
 گله گشته بر دشت آهو و ميش
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 همه دشت پر خرگه و خيمه گشت
 از انبوه آهو سراسيمه گشت
 ز درنده شيران زمين شد تهی
 به پرنده مرغان رسيد آگهی

 تلی هر سويی مرغ و نخجير بود
 ی تير بود ه گر خستهاگر کشت

 ز خنده نياسود لب يک زمان
 ببودند روشن دل و شادمان

 گونه با می بدست به يک هفته زين
 گهی تاختن گه نشاط نشست
 بهشتم تهمتن بيامد پگاه

 يکی رای شايسته زد با سپاه
 چنين گفت رستم بدان سرکشان

 کشان بدان گرزداران مردم
 که از ما به افراسياب اين زمان

 گمان ا رسيد آگهی بیهمان
 يکی چاره سازد بيايد بجنگ
 کند دشت نخچير بر يوز تنگ
 ببايد طاليه به ره بر يکی

 که چون آگهی يابد او اندکی
 بيايد دهد آگهی از سپاه
 نبايد که گيرد بدانديش راه
 گرازه به زه بر نهاده کمان
 بيامد بران کار بسته ميان

 سپه را که چون او نگهدار بود
 ی دشمنان خوار بود ههمه چار

 به نخچير و خوردن نهادند روی
 نکردند کس ياد پرخاشجوی
 پس آگاهی آمد به افراسياب
 ازيشان شب تيره هنگام خواب

 ديدگان را بخواند ز لشکر جهان
 ز رستم بسی داستانها براند
 وزان هفت گرد سوار دلير

 که بودند هر يک به کردار شير
 که ما را ببايد کنون ساختن

 اگاه بردن يکی تاختنبن
 گراين هفت يل را بچنگ آوريم
 جهان پيش کاووس تنگ آوريم
 بکردار نخچير بايد شدن
 بناگاه لشکر برايشان زدن
 هزار گزين کرد شمشير زن سی
 همه رزمجو از در کارزار

 چنين گفت با نامداران جنگ
 که ما را کنون نيست جای درنگ
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 به راه بيابان برون تاختند
  گردن افراختندهمه جنگ را

 مر سپاه ز هر سو فرستاد بی
 بدان سرکشان تا بگيرند راه
 گرازه چو گرد سپه را بديد
 بيامد سپه را همه بنگريد

 بديد آنک شد روی گيتی سياه
 درفش سپهدار توران سپاه
 ازانجا چو باد دمان گشت باز
 تو گفتی به زخم اندر آمد گراز
 بيامد دمان تا به نخچيرگاه

  خورد می با سپاهتهمتن همی
 چنين گفت با رستم شيرمرد
 که برخيز و از خرمی بازگرد

 که چندان سپاهست کاندازه نيست
 ز لشکر بلندی و پستی يکيست
 درفش جفاپيشه افراسياب
 همی تابد از گرد چون آفتاب

 چو بشنيد رستم بخنديد سخت
 بدو گفت با ماست پيروز بخت
 تو از شاه ترکان چه ترسی چنين

 سواران توران زمينز گرد 
 سپاهش فزون نيست از صدهزار

 ور سوار عنان پيچ و بر گستوان
 ست بدين دشت کين بر گر از ما يکی
 ست همی جنگ ترکان بچشم اندکی
 شده هفت گرد سوار انجمن
 چنين نامبردار و شمشيرزن
 يکی باشد از ما وزيشان هزار
 سپه چند بايد ز ترکان شمار

 منمبرين دشت اگر ويژه تنها 
 که بر پشت گلرنگ در جوشنم
 چنو کينه خواهی بيايد مرا
 از ايران سپاهی نبايد مرا

 گسار از می بابلی تو ای می
 بپيمای تا سر يکی بلبلی
 بپيمود می ساقی و داد زود
 تهمتن شد از دادنش شاد زود
 به کف بر نهاد آن درخشنده جام
 نخستين ز کاووس کی برد نام

 ادکه شاه زمانه مرا ياد ب
 هميشه بروبومش آباد باد

 ازان پس تهمتن زمين داد بوس
 چنين گفت کاين باده بر ياد طوس
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 سران جهاندار برخاستند
 ابا پهلوان خواهش آراستند

 که ما را بدين جام می جای نيست
 به می با تو ابليس را پای نيست
 می و گرز يک زخم و ميدان جنگ
 جز از تو کسی را نيامد به چنگ

 سرخ در جام زردمی بابلی 
 تهمتن بروی زواره بخورد
 زواره چو بلبل به کف برنهاد

 هم از شاه کاووس کی کرد ياد
 بخورد و ببوسيد روی زمين
 تهمتن برو برگرفت آفرين
 که جام برادر برادر خورد

 هژبر آنک او جام می بشکرد
 

 چنين گفت پس گيو با پهلوان
 که ای نازش شهريار و گوان

 ه افراسيابشوم ره بگيرم ب
 نمانم که آيد بدين روی آب
 سر پل بگيرم بدان بدگمان

 بدارمش ازان سوی پل يک زمان
 بدان تا بپوشند گردان سليح
 که بر ما سرآمد نشاط و مزيح
 بشد تازيان تا سر پل دمان
 به زه بر نهاده دو زاغ کمان
 چنين تا به نزديکی پل رسيد
 چو آمد درفش جفا پيشه ديد

  او ازين روی آبکه بگذشته بود
 به پيش سپاه اندر افراسياب
 تهمتن بپوشيد ببر بيان

 نشست از بر ژنده پيل ژيان
 چو در جوشن افراسيابش بديد
 تو گفتی که هوش از دلش بر پريد

 ز چنگ و بر و بازو و يال او
 ی گوپال او به گردن برآورده

 گذار چو طوس و چو گودرز نيزه
 چو گرگين و چون گيو گرد و سوار

 ی شادروان چو بهرام و چون زنگه
 آوران چو فرهاد و برزين جنگ

 چنين لشکری سرفرازان جنگ
 همه نيزه و تيغ هندی به چنگ
 همه يکسر از جای برخاستند
 بسان پلنگان بياراستند

 گونه شد گيو در کارزار بدان
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 چو شيری که گم کرده باشد شکار
 پس و پيش هر سو همی کوفت گرز

 باالی برزدو تا کرد بسيار 
 رميدند ازو رزمسازان چين
 بشد خيره ساالر توران زمين
 ز رستم بترسيد افراسياب

 نکرد ايچ بر کينه جستن شتاب
 پس لشکر اندر همی راند گرم
 گوان را ز لشکر همی خواند نرم
 ز توران فراوان سران کشته شد
 سر بخت گردنکشان گشته شد
 ز پيران بپرسيد افراسياب

 ست گر جای خواب که اين دشت رزم
 که در رزم جستن دليران بديم
 سگالش گرفتيم و شيران بديم
 کنون دشت روباه بينم همی
 ز رزم آز کوتاه بينم همی
 ز مردان توران خنيده تويی

 جوی و هم رزمديده تويی جهان
 سنان را به تندی يکی برگرای
 برو زود زيشان بپرداز جای

 چو پيروزگر باشی ايران تراست
  چنگال شيران تراستتن پيل و

 چو پيران ز افراسياب اين شنيد
 چو از باد آتش دلش بردميد

 هزار بسيچيد با نامور ده
 ز ترکان دليران خنجرگذار
 چو آتش بيامد بر پيلتن

 کزو بود نيروی جنگ و شکن
 تهمتن به لبها برآورده کف

 تو گفتی که بستد ز خورشيد تف
 برانگيخت اسپ و برآمد خروش

 ه دريا برآيد بجوشبران سان ک
 سپر بر سر و تيغ هندی به مشت
 ازان نامداران دو بهره بکشت
 نگه کرد افراسياب از کران
 چنين گفت با نامور مهتران

 که گر تا شب اين جنگ هم زين نشان
 ميان دليران و گردنکشان
 بماند نماند سواری به جای
 نبايست کردن بدين رزم رای

 بپرسيد کالکوس جنگی کجاست
 چندين همی رزم شيران بخواستکه 

 به مستی همی گيو را خواستی
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 همه جنگ با رستم آراستی
 هميشه از ايران بدی ياد اوی
 کجا شد چنان آتش و باد اوی
 به الکوس رفت آگهی زين سخن
 که ساالر توران چه افگند بن
 برانگيخت الکوس شبرنگ را

 گمان چنگ را به خون شسته بد بی
 ر سواربرون رفت با او ز لشک

 ز مردان جنگی فزون از هزار
 همه با سنان سرافشان شدند
 ابا جوشن و گرز و خفتان شدند

 زواره پديدار بد جنگجوی
 بدو تيز الکوس بنهاد روی
 ست گمانی چنان برد کو رستم

 ست ی نيرم بدانست کز تخمه
 زواره برآويخت با او به هم
 چو پيل سرافراز و شير دژم

 م کردسناندار نيزه به دو ني
 دل شير چنگی پر از بيم کرد
 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 ز گرد سران شد زمين ناپديد

 آوران تيغ بر هم شکست ز کين
 سوی گرز بردند چون باد دست
 بينداخت الکوس گرزی چو کوه
 که از بيم او شد زواره ستوه

 توش گشت به زين اندر از زخم بی
 ز اسپ اندر افتاد و بيهوش گشت

  آمد الکوس تنگ از برشفرود
 همی خواست از تن بريدن سرش

 گونه ديد چو رستم برادر بران
 به کردار آتش سوی او دويد
 به الکوس بر زد يکی بانگ تند

 کجا دست شد سست و شمشير کند
 چو الکوس آوای رستم شنيد
 دلش گفتی از پوست آمد پديد
 به زين اندر آمد به کردار باد

 يادز مردی بدل در نيامدش 
 بدو گفت رستم که چنگال شير

 ای زان شدستی دلير نپيموده
 زواره به درد از بر زين نشست

 پر از خون تن و تيغ مانده به دست
 برآويخت الکوس با پيلتن
 بپوشيد بر زين توزی کفن
 يکی نيزه زد بر کمربند اوی
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 ز دامن نشد دور پيوند اوی
 تهمتن يکی نيزه زد بر برش

  مغفرشبه خون جگر غرقه شد
 به نيزه هميدون ز زين برگرفت
 دو لشکر بمانده بدو در شگفت
 زدش بر زمين همچو يک لخت کوه
 پر از بيم شد جان توران گروه
 برين همنشان هفت گرد دلير
 کشيدند شمشير برسان شير
 پس پشت ايشان دالور سران
 نهادند بر کتف گرز گران

 چنان برگرفتند لشکر ز جای
 سر ز پایکه پيدا نيامد همی 

 آوران بکشتند چندان ز جنگ
 که شد خاک لعل از کران تا کران
 فگنده چو پيالن به هر جای بر

 تن جدا کرده سر چه با تن چه بی
 به آوردگه جای گشتن نماند
 سپه را ره برگذشتن نماند

 
 تهمتن برانگيخت رخش از شتاب
 پس پشت جنگ آور افراسياب
 چنين گفت با رخش کای نيک يار

  سستی اندر گه کارزارمکن
 جان کنم که من شاه را بر تو بی

 به خون سنگ را رنگ مرجان کنم
 چنان گرم شد رخش آتش گهر
 که گفتی برآمد ز پهلوش پر
 ز فتراک بگشاد رستم کمند
 همی خواست آورد او را ببند
 به ترک اندر افتاد خم دوال
 سپهدار ترکان بدزديد يال
 و ديگر که زير اندرش بادپای

 ه کردار آتش برآمد ز جایب
 بجست از کمند گو پيلتن

 دهن خشک وز رنج پر آب تن
 ساز ز لشکر هرانکس که بد جنگ
 دو بهره نيامد به خرگاه باز

 اگر کشته بودند اگر خسته تن
 گرفتار در دست آن انجمن
 ز پرمايه اسپان زرين ستام
 ز ترگ و ز شمشير زرين نيام

 تر بود نيز جزين هرچه پرمايه
  ايرانيان ماند بسيار چيزبه
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 ميان بازنگشاد کس کشته را
 نجستند مردان برگشته را
 بدان دشت نخچير باز آمدند

 نياز آمدند ز هر نيکويی بی
 نوشتند نامه به کاووس شاه
 ز ترکان وز دشت نخچيرگاه

 وزان کز دليران نشد کشته کس
 زواره ز اسپ اندر افتاد و بس
 بران دشت فرخنده بر پهلوان

 روان  هفته همی بود روشندو
 سيم را به درگاه شاه آمدند
 به ديدار فرخ کاله آمدند

 چنين است رسم سرای سپنج
 يکی زو تن آسان و ديگر به رنج
 برين و بران روز هم بگذرد
 خردمند مردم چرا غم خورد

 سخنهای اين داستان شد به بن
 ز سهراب و رستم سرايم سخن

 
 اگر تندبادی برايد ز کنج

 اک افگند نارسيده ترنجبخ
 ستمکاره خوانيمش ار دادگر

 هنر هنرمند دانيمش ار بی
 اگر مرگ دادست بيداد چيست

 ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست
 ازين راز جان تو آگاه نيست
 بدين پرده اندر ترا راه نيست
 همه تا در آز رفته فراز

 به کس بر نشد اين در راز باز
 برفتن مگر بهتر آيدش جای
 چو آرام يابد به ديگر سرای
 دم مرگ چون آتش هولناک
 ندارد ز برنا و فرتوت باک

 درين جای رفتن نه جای درنگ
 بر اسپ فنا گر کشد مرگ تنگ

 چنان دان که دادست و بيداد نيست
 چو داد آمدش جای فرياد نيست
 جوانی و پيری به نزديک مرگ

 يکی دان چو اندر بدن نيست برگ
 ای ر آگندهدل از نور ايمان گ

 ای ترا خامشی به که تو بنده
 برين کار يزدان ترا راز نيست
 اگر جانت با ديو انباز نيست

 به گيتی دران کوش چون بگذری
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 سرانجام نيکی بر خود بری
 کنون رزم سهراب رانم نخست
 ازان کين که او با پدر چون بجست

 
 ز گفتار دهقان يکی داستان

 ی باستان بپيوندم از گفته
 وبد برين گونه برداشت يادز م

 که رستم يکی روز از بامداد
 غمی بد دلش ساز نخچير کرد
 کمر بست و ترکش پر از تير کرد
 سوی مرز توران چو بنهاد روی
 جو شير دژاگاه نخچير جوی
 چو نزديکی مرز توران رسيد
 بيابان سراسر پر از گور ديد
 بخش برافروخت چون گل رخ تاج
 خشبخنديد وز جای برکند ر

 به تير و کمان و به گرز و کمند
 بيفگند بر دشت نخچير چند
 ز خاشاک وز خار و شاخ درخت
 يکی آتشی برفروزيد سخت
 چو آتش پراگنده شد پيلتن
 درختی بجست از در بابزن
 يکی نره گوری بزد بر درخت

 که در چنگ او پر مرغی نسخت
 چو بريان شد از هم بکند و بخورد

 گردز مغز استخوانش برآورد 
 بخفت و برآسود از روزگار

 چمان و چران رخش در مرغزار
 سواران ترکان تنی هفت و هشت
 بران دشت نخچير گه برگذشت
 يکی اسپ ديدند در مرغزار
 بگشتند گرد لب جويبار

 چو بر دشت مر رخش را يافتند
 سوی بند کردنش بشتافتند
 گرفتند و بردند پويان به شهر

 همی هر يک از رخش جستند بهر
 چو بيدار شد رستم از خواب خوش

 ی دستکش به کار امدش باره
 بدان مرغزار اندرون بنگريد

 ز هر سو همی بارگی را نديد
 غمی گشت چون بارگی را نيافت
 سراسيمه سوی سمنگان شتاف

 دوان همی گفت کاکنون پياده
 روان کجا پويم از ننگ تيره
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 چه گويند گردان که اسپش که برد
 فت و بمردتهمتن بدين سان بخ

 کنون رفت بايد به بيچارگی
 سپردن به غم دل بيکبارگی
 کنون بست بايد سليح و کمر
 به جايی نشانش بيابم مگر

 همی رفت زين سان پر اندوه و رنج
 تن اندر عنا و دل اندر شکنج

 
 چو نزديک شهر سمنگان رسيد
 خبر زو بشاه و بزرگان رسيد

 بخش گو تاج که آمد پياده
  رميدست رخشبه نخچرگه زو

 پذيره شدندش بزرگان و شاه
 کسی کاو بسر بر نهادی کاله
 بدو گفت شاه سمنگان چه بود
 که يارست با تو نبرد آزمود
 درين شهر ما نيکخواه توايم
 ستاده بفرمان و راه توايم

 تن و خواسته زير فرمان تست
 سر ارجمندان و جان آن تست
 چو رستم به گفتار او بنگريد

 ش کوتاه ديدز بدها گماني
 بدو گفت رخشم بدين مرغزار

 لگام و فسار ز من دور شد بی
 کنون تا سمنگان نشان پی است
 وز آنجا کجا جويبار و نی است
 ترا باشد ار بازجويی سپاس
 بباشم بپاداش نيکی شناس
 گر ايدونک ماند ز من ناپديد
 سران را بسی سر ببايد بريد
 بدو گفت شاه ای سزاوار مرد

 با تو اين کار کردنيارد کسی 
 تو مهمان من باش و تندی مکن
 به کام تو گردد سراسر سخن
 يک امشب به می شاد داريم دل

 وز انديشه آزاد داريم دل
 نماند پی رخش فرخ نهان

 ی نامدار جهان چنان باره
 تهمتن به گفتار او شاد شد
 روانش ز انديشه آزاد شد
 سزا ديد رفتن سوی خان او

 مهمان اوشد از مژده دلشاد 
 سپهبد بدو داد در کاخ جای
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 همی بود در پيش او بر به پای
 ز شهر و ز لشکر مهانرا بخواند
 سزاوار با او به شادی نشاند

 ی باده آورد ساز گسارنده
 سيه چشم و گلرخ بتان طراز
 نشستند با رودسازان به هم
 بدان تا تهمتن نباشد دژم

 چو شد مست و هنگام خواب آمدش
  شتاب آمدشهمی از نشستن

 سزاوار او جای آرام و خواب
 بياراست و بنهاد مشک و گالب

 
 چو يک بهره از تيره شب در گذشت
 شباهنگ بر چرخ گردان بگشت
 سخن گفتن آمد نهفته به راز
 در خوابگه نرم کردند باز

 يکی بنده شمعی معنبر به دست
 خرامان بيامد به بالين مست
 پس پرده اندر يکی ماه روی

 شيد تابان پر از رنگ و بویچو خور
 دو ابرو کمان و دو گيسو کمند
 به باال به کردار سرو بلند
 روانش خرد بود تن جان پاک
 تو گفتی که بهره ندارد ز خاک
 از او رستم شيردل خيره ماند
 برو بر جهان آفرين را بخواند
 بپرسيد زو گفت نام تو چيست

 چه جويی شب تيره کام تو چيست
 ام که تهمينهچنين داد پاسخ 

 ام تو گويی که از غم به دو نيمه
 يکی دخت شاه سمنگان منم
 ز پشت هژبر و پلنگان منم

 به گيتی ز خوبان مرا جفت نيست
 ست چو من زير چرخ کبود اندکی

 کس از پرده بيرون نديدی مرا
 نه هرگز کس آوا شنيدی مرا
 به کردار افسانه از هر کسی
 شنيدم همی داستانت بسی

 ر و ديو و نهنگ و پلنگکه از شي
 نترسی و هستی چنين تيزچنگ
 شب تيره تنها به توران شوی
 بگردی بران مرز و هم نغنوی
 به تنها يکی گور بريان کنی
 هوا را به شمشير گريان کنی
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 هرآنکس که گرز تو بيند به چنگ
 بدرد دل شير و چنگ پلنگ
 برهنه چو تيغ تو بيند عقاب
 نيارد به نخچير کردن شتاب

 ان کمند تو دارد هژبرنش
 ز بيم سنان تو خون بارد ابر
 چو اين داستانها شنيدم ز تو
 بسی لب به دندان گزيدم ز تو
 بجستم همی کفت و يال و برت
 بدين شهر کرد ايزد آبشخورت
 تراام کنون گر بخواهی مرا
 نبيند جزين مرغ و ماهی مرا
 ام يکی آنک بر تو چنين گشته
 ام خرد را ز بهر هوا کشته

 وديگر که از تو مگر کردگار
 نشاند يکی پورم اندر کنار

 مگر چون تو باشد به مردی و زور
 سپهرش دهد بهره کيوان و هور
 سه ديگر که اسپت به جای آورم
 سمنگان همه زير پای آورم

 چو رستم برانسان پری چهره ديد
 ز هر دانشی نزد او بهره ديد
 و ديگر که از رخش داد آگهی

 م جز فرهینديد ايچ فرجا
 بفرمود تا موبدی پرهنر
 بيايد بخواهد ورا از پدر

 چو بشنيد شاه اين سخن شاد شد
 بسان يکی سرو آزاد شد

 بدان پهلوان داد آن دخت خويش
 بدان سان که بودست آيين و کيش
 به خشنودی و رای و فرمان اوی
 به خوبی بياراست پيمان اوی
 چو بسپرد دختر بدان پهلوان

 پير و جوانهمه شاد گشتند 
 ز شادی بسی زر برافشاندند
 ابر پهلوان آفرين خواندند

 که اين ماه نو بر تو فرخنده باد
 سر بدسگاالن تو کنده باد
 چو انباز او گشت با او براز
 ببود آن شب تيره دير و دراز
 چو خورشيد تابان ز چرخ بلند

 همی خواست افگند رخشان کمند
 به بازوی رستم يکی مهره بود

  مهره اندر جهان شهره بودکه آن
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 بدو داد و گفتش که اين را بدار
 اگر دختر آرد ترا روزگار

 بگير و بگيسوی او بر بدوز
 به نيک اختر و فال گيتی فروز
 ور ايدونک آيد ز اختر پسر
 ببندش ببازو نشان پدر
 به باالی سام نريمان بود
 به مردی و خوی کريمان بود
 فرود آرد از ابر پران عقاب

 بد به تندی بر او آفتابنتا
 همی بود آن شب بر ماه روی

 همی گفت از هر سخن پيش اوی
 چو خورشيد رخشنده شد بر سپهر
 بياراست روی زمين را به مهر
 به پدرود کردن گرفتش به بر

 بسی بوسه دادش به چشم و به سر
 پری چهره گريان ازو بازگشت
 ابا انده و درد انباز گشت

 شاهبر رستم آمد گرانمايه 
 بپرسيدش از خواب و آرامگاه

 چو اين گفته شد مژده دادش به رخش
 بخش برو شادمان شد دل تاج

 بيامد بماليد وزين برنهاد
 شد از رخش رخشان و از شاه شاد

 
 چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه
 يکی پورش آمد چو تابنده ماه

 ست تو گفتی گو پيلتن رستم
 ست وگر سام شيرست و گر نيرم

 ان شد و چهره شاداب کردچو خند
 ورا نام تهمينه سهراب کرد

 چو يک ماه شد همچو يک سال بود
 برش چون بر رستم زال بود

 چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت
 به پنجم دل تير و پيکان گرفت

 چو ده ساله شد زان زمين کس نبود
 که يارست يا او نبرد آزمود
 بر مادر آمد بپرسيد زوی

  بگویبدو گفت گستاخ بامن
 که من چون ز همشيرگان برترم
 همی به آسمان اندر آيد سرم
 ز تخم کيم وز کدامين گهر

 چه گويم چو پرسد کسی از پدر
 گر اين پرسش از من بماند نهان
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 نمانم ترا زنده اندر جهان
 بدو گفت مادر که بشنو سخن
 بدين شادمان باش و تندی مکن

 تو پور گو پيلتن رستمی
 نيرمیز دستان سامی و از 

 ازيرا سرت ز آسمان برترست
 که تخم تو زان نامور گوهرست

 آفرين تا جهان آفريد جهان
 سواری چو رستم نيامد پديد
 چو سام نريمان به گيتی نبود
 سرش را نيارست گردون بسود
 يکی نامه از رستم جنگ جوی
 بياورد وبنمود پنهان بدوی

 سه ياقوت رخشان به سه مهره زر
 بودش پدراز ايران فرستاده 

 بدو گفت افراسياب اين سخن
 نبايدکه داند ز سر تا به بن

 پدر گر شناسد که تو زين نشان
 شدستی سرافراز گردنگشان
 چو داند بخواندت نزديک خويش
 دل مادرت گردد از درد ريش

 چنين گفت سهراب کاندر جهان
 کسی اين سخن را ندارد نهان

 آور از باستان بزرگان جنگ
  زمان داستانز رستم زنند اين

 نبرده نژادی که چونين بود
 نهان کردن از من چه آيين بود

 آوران کنون من ز ترکان جنگ
 فراز آورم لشکری بی کران
 برانگيزم از گاه کاووس را
 از ايران ببرم پی طوس را

 به رستم دهم تخت و گرز و کاله
 نشانمش بر گاه کاووس شاه
 جوی از ايران به توران شوم جنگ

 روی اندر آرم برویابا شاه 
 بگيرم سر تخت افراسياب
 سر نيزه بگذارم از آفتاب

 چو رستم پدر باشد و من پسر
 نبايد به گيتی کسی تاجور

 چو روشن بود روی خورشيد و ماه
 ستاره چرا برفرازد کاله

 ز هر سو سپه شد برو انجمن
 که هم باگهر بود هم تيغ زن
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 خبر شد به نزديک افراسياب
 راب کشتی بر آبکه افگند سه

 هنوز از دهن بوی شير آيدش
 همی رای شمشير و تير آيدش
 زمين را به خنجر بشويد همی
 کنون رزم کاووس جويد همی
 سپاه انجمن شد برو بر بسی
 نيايد همی يادش از هر کسی
 سخن زين درازی چه بايد کشيد
 هنر برتر از گوهر آمد پديد

 چو افراسياب آن سخنها شنود
 يد و شادی نمودخوش آمدش خند

 ز لشکر گزيد از دالور سران
 کسی کاو گرايد به گرز گران
 ده و دو هزار از دليران گرد

 چو هومان و مر بارمان را سپرد
 به گردان لشکر سپهدار گفت
 که اين راز بايد که ماند نهفت
 چو روی اندر آرند هر دو بروی

 جوی گمان چاره تهمتن بود بی
 پدر را نبايد که داند پسر

 که بندد دل و جان به مهر پدر
 مگر کان دالور گو سالخورد

 شود کشته بر دست اين شيرمرد
 ازان پس بسازيد سهراب را
 ببنديد يک شب برو خواب را
 برفتند بيدار دو پهلوان
 روان به نزديک سهراب روشن

 ی شهريار به پيش اندرون هديه
 ده اسپ و ده استر به زين و به بار

 بيجاده تاجز پيروزه تخت و ز 
 ی تخت عاج سر تاج زر پايه

 يکی نامه با البه و دلپسند
 نبشته به نزديک آن ارجمند

 که گر تخت ايران به چنگ آوری
 زمانه برآسايد از داوری

 ازين مرز تا آن بسی راه نيست
 ست سمنگان و ايران و توران يکی
 فرستمت هرچند بايد سپاه
 تو بر تخت بنشين و برنه کاله

 چو هومان و چون بارمانبه توران 
 گمان دلير و سپهبد نبد بی

 فرستادم اينک به فرمان تو
 که باشند يک چند مهمان تو
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 اگر جنگ جويی تو جنگ آورند
 جهان بر بدانديش تنگ آورند
 چنين نامه و خلعت شهريار
 ببردند با ساز چندان سوار
 به سهراب آگاهی آمد ز راه
 ز هومان و از بارمان و سپاه

 بشد بانيا همچو بادپذيره 
 سپه ديد چندان دلش گشت شاد
 چو هومان ورا ديد با يال و کفت
 فروماند هومان ازو در شگفت

 ی شهريار بدو داد پس نامه
 ابا هديه و اسپ و استر به بار

 ی شاه خواند جهانجوی چون نامه
 ازان جايگه تيز لشکر براند
 کسی را نبد پای با او بجنگ

 پلنگاگر شير پيش آمدی گر 
 دژی بود کش خواندندی سپيد
 بران دژ بد ايرانيان را اميد
 نگهبان دژ رزم ديده هجير

 که با زور و دل بود و با دار و گير
 هنوز آن زمان گستهم خرد بود
 به خردی گراينده و گرد بود
 يکی خواهرش بود گرد و سوار
 بدانديش و گردنکش و نامدار
 چو سهراب نزديکی دژ رسيد

 سپه را بديدهجير دالرو 
 نشست از بر بادپای چو گرد
 ز دژ رفت پويان به دشت نبرد

 آور او را بديد چو سهراب جنگ
 برآشفت و شمشير کين برکشيد
 ز لشکر برون تاخت برسان شير
 به پيش هجير اندر آمد دلير

 ديده هجير چنين گفت با رزم
 که تنها به جنگ آمدی خيره خير
 چه مردی و نام و نژاد تو چيست

 ه زاينده را بر تو بايد گريستک
 هجيرش چنين داد پاسخ که بس
 به ترکی نبايد مرا يار کس
 هجير دلير و سپهبد منم

 سرت را هم اکنون ز تن برکنم
 فرستم به نزديک شاه جهان
 تنت را کنم زير گل در نهان
 وگوی بخنديد سهراب کاين گفت

 به گوش آمدش تيز بنهاد روی
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 ندچنان نيزه بر نيزه برساخت
 که از يکدگر بازنشناختند

 يکی نيزه زد بر ميانش هجير
 نيامد سنان اندرو جايگير

 سنان باز پس کرد سهراب شير
 بن نيزه زد بر ميان دلير

 ز زين برگرفتش به کردار باد
 نيامد همی زو بدلش ايچ ياد

 ز اسپ اندر آمد نشست از برش
 همی خواست از تن بريدن سرش

 استبپيچيد و برگشت بر دست ر
 غمی شد ز سهراب و زنهار خواست

 رها کرد ازو چنگ و زنهار داد
 چو خشنود شد پند بسيار داد
 ببستش ببند آنگهی رزمجوی
 به نزديک هومان فرستاد اوی
 به دژ در چو آگه شدند از هجير
 که او را گرفتند و بردند اسير

 ی مرد و زن خروش آمد و ناله
 که کم شد هجير اندر آن انجمن

 
 آگاه شد دختر گژدهمچو 

 که ساالر آن انجمن گشت کم
 زنی بود برسان گردی سوار
 هميشه به جنگ اندرون نامدار

 کجا نام او بود گردآفريد
 زمانه ز مادر چنين ناوريد
 چنان ننگش آمد ز کار هجير

 که شد الله رنگش به کردار قير
 بپوشيد درع سواران جنگ
 نبود اندر آن کار جای درنگ

 يسو به زير زرهنهان کرد گ
 بزد بر سر ترگ رومی گره
 فرود آمد از دژ به کردار شير
 کمر بر ميان بادپايی به زير

 به پيش سپاه اندر آمد چو گرد
 چو رعد خروشان يکی ويله کرد

 آوران که گردان کدامند و جنگ
 دليران و کارآزموده سران

 چو سهراب شيراوژن او را بديد
 بخنديد و لب را به دندان گزيد
 چنين گفت کامد دگر باره گور
 به دام خداوند شمشير و زور
 بپوشيد خفتان و بر سر نهاد
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 يکی ترگ چينی به کردار باد
 بيامد دمان پيش گرد آفريد
 چو دخت کمندافگن او را بديد
 کمان را به زه کرد و بگشاد بر
 نبد مرغ را پيش تيرش گذر
 به سهراب بر تير باران گرفت

 ان گرفتچپ و راست جنگ سوار
 نگه کرد سهراب و آمدش ننگ
 برآشفت و تيز اندر آمد به جنگ
 سپر بر سرآورد و بنهاد روی
 ز پيگار خون اندر آمد به جوی
 چو سهراب را ديد گردآفريد
 که برسان آتش همی بردميد
 کمان به زه را به بازو فگند
 سمندش برآمد به ابر بلند

 سر نيزه را سوی سهراب کرد
 پر از تاب کردعنان و سنان را 

 برآشفت سهراب و شد چون پلنگ
 چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ
 عنان برگراييد و برگاشت اسپ
 بيامد به کردار آذرگشسپ
 زدوده سنان آنگهی در ربود
 درآمد بدو هم به کردار دود
 بزد بر کمربند گردآفريد

 ز ره بر برش يک به يک بردريد
 ز زين برگرفتش به کردار گوی

 گان به زخم اندر آيد بدویچو چو
 چو بر زين بپيچيد گرد آفريد
 يکی تيغ تيز از ميان برکشيد

 ی او به دو نيم کرد بزد نيزه
 نشست از بر اسپ و برخاست گرد

 به آورد با او بسنده نبود
 بپيچيد ازو روی و برگاشت زود
 سپهبد عنان اژدها را سپرد

 به خشم از جهان روشنايی ببرد
 ه تنگ اندرشچو آمد خروشان ب

 بجنبيد و برداشت خود از سرش
 رها شد ز بند زره موی اوی

 درفشان چو خورشيد شد روی اوی
 بدانست سهراب کاو دخترست
 سر و موی او ازدر افسرست

 شگفت آمدش گفت از ايران سپاه
 چنين دختر آيد به آوردگاه
 سواران جنگی به روز نبرد
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 همانا به ابر اندر آرند گرد
 د پيچان کمندز فتراک بگشا

 بينداخت و آمد ميانش ببند
 بدو گفت کز من رهايی مجوی
 چرا جنگ جويی تو ای ماه روی
 نيامد بدامم بسان تو گور
 ز چنگم رهايی نيابی مشور
 بدانست کاويخت گردآفريد

 مر آن را جز از چاره درمان نديد
 بدو روی بنمود و گفت ای دلير
 ميان دليران به کردار شير

 ره برين جنگ مادو لشکر نظا
 برين گرز و شمشير و آهنگ ما

 کنون من گشايم چنين روی و موی
 وگوی سپاه تو گردد پر از گفت

 که با دختری او به دشت نبرد
 بدين سان به ابر اندر آورد گرد
 نهانی بسازيم بهتر بود
 خرد داشتن کار مهتر بود

 ز بهر من آهو ز هر سو مخواه
 ميان دو صف برکشيده سپاه

  لشکر و دژ به فرمان تستکنون
 نبايد برين آشتی جنگ جست
 دژ و گنج و دژبان سراسر تراست
 چو آيی بدان ساز کت دل هواست
 چو رخساره بنمود سهراب را
 ز خوشاب بگشاد عناب را

 يکی بوستان بد در اندر بهشت
 به باالی او سرو دهقان نکشت
 دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان

 مانتو گفتی همی بشکفد هر ز
 بدو گفت کاکنون ازين برمگرد
 که ديدی مرا روزگار نبرد

 ی دژ دل اندر مبند برين باره
 که اين نيست برتر ز ابر بلند
 بپای آورد زخم کوپال من
 نراندکسی نيزه بر يال من
 عنان را بپيچيد گرد آفريد
 سمند سرافراز بر دژ کشيد

 همی رفت و سهراب با او به هم
 همبيامد به درگاه دژ گژد

 درباره بگشاد گرد آفريد
 تن خسته و بسته بر دژ کشيد
 در دژ ببستند و غمگين شدند
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 پر از غم دل و ديده خونين شدند
 ز آزار گردآفريد و هجير
 پر از درد بودند برنا و پير
 بگفتند کای نيکدل شيرزن
 پر از غم بد از تو دل انجمن

 که هم رزم جستی هم افسون و رنگ
 دوده ننگنيامد ز کار تو بر 

 بخنديد بسيار گرد آفريد
 به باره برآمد سپه بنگريد

 چو سهراب را ديد بر پشت زين
 چنين گفت کای شاه ترکان چين
 چرا رنجه گشتی کنون بازگرد
 هم از آمدن هم ز دشت نبرد
 بخنديد و او را به افسوس گفت
 که ترکان ز ايران نيابند جفت
 چنين بود و روزی نبودت ز من

 گين مکن خويشتنبدين درد غم
 ای همانا که تو خود ز ترکان نه
 ای که جز به آفرين بزرگان نه

 بدان زور و بازوی و آن کتف و يال
 نداری کس از پهلوانان همال
 وليکن چو آگاهی آيد به شاه
 که آورد گردی ز توران سپاه

 شهنشاه و رستم بجنبد ز جای
 شما با تهمتن نداريد پای
 نماند يکی زنده از لشکرت
 ندانم چه آيد ز بد بر سرت

 دريغ آيدم کاين چنين يال و سفت
 همی از پلنگان ببايد نهفت
 ترا بهتر آيد که فرمان کنی
 رخ نامور سوی توران کنی

 نباشی بس ايمن به بازوی خويش
 خورد گاو نادان ز پهلوی خويش
 چو بشنيد سهراب ننگ آمدش

 که آسان همی دژ به چنگ آمدش
 جای بودبه زير دژ اندر يکی 

 کجا دژ بدان جای بر پای بود
 به تاراج داد آن همه بوم و رست
 به يکبارگی دست بد را بشست
 چنين گفت کامروز بيگاه گشت
 ز پيگارمان دست کوتاه گشت
 برآرم به شبگير ازين باره گرد

 ببينند آسيب روز نبرد
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 چو برگشت سهراب گژدهم پير
 بياورد و بنشاند مردی دبير

 نوشت نزديک شاهيکی نامه ب
 برافگند پوينده مردی به راه
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 نمود آنگهی گردش روزگار
 که آمد بر ما سپاهی گران
 همه رزم جويان کندآوران

 يکی پهلوانی به پيش اندرون
 که سالش ده و دو نباشد فزون
 به باال ز سرو سهی برترست
 چو خورشيد تابان به دو پيکرست

 يل و باالش برزبرش چون بر پ
 نديدم کسی را چنان دست و گرز
 چو شمشير هندی به چنگ آيدش

 ز دريا و از کوه تنگ آيدش
 چو آواز او رعد غرنده نيست
 چو بازوی او تيغ برنده نيست
 هجير دالور ميان را ببست

 ی تيزتگ برنشست يکی باره
 آزمای بشد پيش سهراب رزم

 بر اسپش نديدم فزون زان به پای
 جوی م زند مژه را جنگکه بر ه

 گرايد ز بينی سوی مغز بوی
 که سهرابش از پشت زين برگرفت
 برش ماند زان بازو اندر شگفت

 ست و اکنون به زنهار اوست درست
 پرانديشه جان از پی کار اوست

 ام سواران ترکان بسی ديده
 ام گونه نشنيده عنان پيچ زين

 مبادا که او در ميان دو صف
 رد بکفآور آ يکی مرد جنگ

 بران کوه بخشايش آرد زمين
 که او اسپ تازد برو روز کين

 دار چون او نديدست کس عنان
 تو گفتی که سام سوارست و بس

 بلنديش بر آسمان رفته گير
 سر بخت گردان همه خفته گير
 اگر خود شکيبيم يک چند نيز
 نکوشيم و ديگر نگوييم چيز
 اگر دم زند شهريار زمين

 کميننراند سپاه و نسازد 
 دژ و باره گيرد که خود زور هست
 نگيرد کسی دست او را به دست



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
312 

 که اين باره را نيست پاياب اوی
 درنگی شود شير زاشتاب اوی
 چو نامه به مهر اندر آمد به شب
 فرستاده را جست و بگشاد لب
 بگفتش چنان رو که فردا پگاه
 نبيند ترا هيچکس زان سپاه
 فرستاد نامه سوی راه راست

 ه آنگاه بر پای خاستپس نام
 بنه برنهاد و سراندر کشيد

 راه شد ناپديد بران راه بی
 سوی شهر ايران نهادند روی

 ی دژ بدوی سپردند آن باره
 کوه چو خورشيد بر زد سر از تيره
 ميان را ببستند ترکان گروه
 سپهدار سهراب نيزه بدست

 ای برنشست يکی بارکش باره
 سوی باره آمد يکی بنگريد

 ه درون بس کسی را نديدبه بار
 بيامد در دژ گشادند باز
 نديدند در دژ يکی رزمساز
 به فرمان همه پيش او آمدند

 جو آمدند به جان هرکسی چاره
 چو نامه به نزديک خسرو رسيد

 غمی شد دلش کان سخنها شنيد
 گرانمايگان را ز لشکر بخواند
 وزين داستان چندگونه براند
 نشستند با شاه ايران به هم

 زرگان لشکر همه بيش و کمب
 چو طوس و چو گودرز کشواد و گيو
 چو گرگين و بهرام و فرهاد نيو
 سپهدار نامه بر ايشان بخواند
 بپرسيد بسيار و خيره بماند
 چنين گفت با پهلوانان براز
 که اين کار گردد به ما بر دراز

 برين سان که گژدهم گويد همی
 از انديشه دل را بشويد همی

  درمان اين کار چيستچه سازيم و
 از ايران هم آورد اين مرد کيست
 بر آن برنهادند يکسر که گيو
 به زابل شود نزد ساالر نيو
 به رستم رساند از اين آگهی
 که با بيم شد تخت شاهنشهی

 گو پيلتن را بدين رزمگاه
 بخواند که اويست پشت سپاه
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 نشست آنگهی رای زد با دبير
 که کاری گزاينده بد ناگزير

 
 يکی نامه فرمود پس شهريار
 نوشتن بر رستم نامدار

 نخست آفرين کرد بر کردگار
 ی روزگار جهاندار و پرورده

 دگر آفرين کرد بر پهلوان
 که بيدار دل باش و روشن روان
 دل و پشت گردان ايران تويی
 به چنگال و نيروی شيران تويی

 ی بند هاماوران گشاينده
 ی مرز مازندران ستاننده

  تو خورشيد گريان شودز گرز
 ز تيغ تو ناهيد بريان شود

 چو گرد پی رخش تو نيل نيست
 آورد تو در جهان پيل نيست هم

 کمند تو بر شير بندافگند
 سنان تو کوهی ز بن برکند
 تويی از همه بد به ايران پناه
 ز تو برفرازند گردان کاله

 گزاينده کاری بد آمد به پيش
 ی آن دلم گشت ريش کز انديشه

 نشستند گردان به پيشم به هم
 ی گژدهم چو خوانديم آن نامه

 چنان باد کاندر جهان جز تو کس
 نباشد به هر کار فريادرس

 گونه ديدند گردان نيو بدان
 که پيش تو آيد گرانمايه گيو

 چو نامه بخوانی به روز و به شب
 مکن داستان را گشاده دو لب
 مگر با سواران بسيارهوش

 ی خروشز زابل برانی برآر
 بر اينسان که گژدهم زو ياد کرد
 نبايد جز از تو ورا هم نبرد

 به گيو آنگهی گفت برسان دود
 عنان تگاور ببايد بسود

 ببايد که نزديک رستم شوی
 به زابل نمانی و گر نغنوی
 اگر شب رسی روز را بازگرد
 بگويش که تنگ اندرآمد نبرد
 وگرنه فرازست اين مرد گرد

 وان شمردبدانديش را خوار نت
 ازو نامه بستد به کردار آب
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 برفت و نجست ايچ آرام و خواب
 چو نزديکی زابلستان رسيد
 خروش طاليه به دستان رسيد
 تهمتن پذيره شدش با سپاه
 نهادند بر سر بزرگان کاله

 پياده شدش گيو و گردان بهم
 هر آنکس که بودند از بيش و کم

 ز اسپ اندرآمد گو نامدار
 وز شهرياراز ايران بپرسيد 

 ز ره سوی ايوان رستم شدند
 ببودند يکبار و دم برزدند

 بگفت آنچ بشنيد و نامه بداد
 ز سهراب چندی سخن کرد ياد
 تهمتن چو بشنيد و نامه بخواند
 بخنديد و زان کار خيره بماند

 ی سام گرد از مهان که ماننده
 سواری پديد آمد اندر جهان
 از آزادگان اين نباشد شگفت

 چنين ياد نتوان گرفتز ترکان 
 من از دخت شاه سمنگان يکی
 پسر دارم و باشد او کودکی
 هنوز آن گرامی نداند که جنگ
 توان کرد بايد گه نام و ننگ
 فرستادمش زر و گوهر بسی
 بر مادر او به دست کسی

 چنين پاسخ آمد که آن ارجمند
 بسی برنيايد که گردد بلند

 همی می خورد با لب شيربوی
 ن زود پرخاشجویگما شود بی

 بباشيم يک روز و دم برزنيم
 يکی بر لب خشک نم برزنيم
 ازان پس گراييم نزديک شاه
 به گردان ايران نماييم راه

 مگر بخت رخشنده بيدار نيست
 وگرنه چنين کار دشوار نيست
 چو دريا به موج اندرآيد ز جای

 ندارد دم آتش تيزپای
 درفش مرا چون ببيند ز دور

 ه هنگام سوردلش ماتم آرد ب
 بدين تيزی اندر نيايد به جنگ
 نبايد گرفتن چنين کار تنگ

 به می دست بردند و مستان شدند
 ز ياد سپهبد به دستان شدند
 دگر روز شبگير هم پرخمار
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 بيامد تهمتن برآراست کار
 ز مستی هم آن روز باز ايستاد
 دوم روز رفتن نيامدش ياد
 سه ديگر سحرگه بياورد می

 د کاووس کینيامد ورا يا
 به روز چهارم برآراست گيو
 چنين گفت با گرد ساالر نيو

 که کاووس تندست و هشيار نيست
 هم اين داستان بر دلش خوار نيست
 غمی بود ازين کار و دل پرشتاب
 شده دور ازو خورد و آرام و خواب
 به زابلستان گر درنگ آوريم
 ز می باز پيگار و جنگ آوريم
 مگينشود شاه ايران به ما خش
 ز ناپاک رايی درآيد بکين

 بدو گفت رستم که منديش ازين
 که با ما نشورد کس اندر زمين
 بفرمود تا رخش را زين کنند
 دم اندر دم نای رويين کنند
 سواران زابل شنيدند نای

 برفتند با ترگ و جوشن ز جای
 

 گرازان بدرگاه شاه آمدند
 گشاده دل و نيک خواه آمدند

 پيشش نمازچو رفتند و بردند 
 برآشفت و پاسخ نداد ايچ باز

 يکی بانگ بر زد به گيو از نخست
 پس آنگاه شرم از دو ديده بشست
 که رستم که باشد فرمان من
 کند پست و پيچد ز پيمان من
 بگير و ببر زنده بردارکن

 وزو نيز با من مگردان سخن
 ز گفتار او گيو را دل بخست

 گونه دست که بردی برستم بران
  با گيو و با پيلتنبرآشفت

 فرو ماند خيره همه انجمن
 بفرمود پس طوس را شهريار
 که رو هردو را زنده برکن به دار
 خود از جای برخاست کاووس کی
 برافروخت برسان آتش ز نی

 بشد طوس و دست تهمتن گرفت
 بدو مانده پرخاش جويان شگفت
 که از پيش کاووس بيرون برد
 مگر کاندر آن تيزی افسون برد
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 همتن برآشفت با شهريارت
 که چندين مدار آتش اندر کنار
 همه کارت از يکدگر بدترست
 ترا شهرياری نه اندرخورست
 تو سهراب را زنده بر دار کن
 پرآشوب و بدخواه را خوار کن

 بزد تند يک دست بر دست طوس
 تو گفتی ز پيل ژيان يافت کوس
 ز باال نگون اندرآمد به سر
 ذربرو کرد رستم به تندی گ

 به در شد به خشم اندرآمد به رخش
 بخش منم گفت شيراوژن و تاج

 چو خشم آورم شاه کاووس کيست
 چرا دست يازد به من طوس کيست

 ست زمين بنده و رخش گاه من
 ست نگين گرز و مغفر کاله من

 شب تيره از تيغ رخشان کنم
 به آورد گه بر سرافشان کنم

 اند سر نيزه و تيغ يار من
 اند  شهريار مندو بازو و دل

 ام چه آزاردم او نه من بنده
 ام ی آفريننده يکی بنده

 به ايران ار ايدون که سهراب گرد
 بيايد نماند بزرگ و نه خرد

 ی جان کنيد شما هر کسی چاره
 خرد را بدين کار پيچان کنيد
 به ايران نبينيد ازين پس مرا
 شما را زمين پر کرگس مرا
 غمی شد دل نامداران همه

 تم شبان بود و ايشان رمهکه رس
 به گودرز گفتند کاين کار تست
 شکسته بدست تو گردد درست
 سپهبد جز از تو سخن نشنود
 همی بخت تو زين سخن نغنود
 به نزديک اين شاه ديوانه رو
 وزين در سخن ياد کن نو به نو
 سخنهای چرب و دراز آوری
 مگر بخت گم بوده بازآوری
 سپهدار گودرز کشواد رفت

 ديک خسرو خراميد تفتبه نز
 به کاووس کی گفت رستم چه کرد

 کز ايران برآوردی امروز گرد
 فراموش کردی ز هاماوران
 وزان کار ديوان مازندران
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 که گويی ورا زنده بر دار کن
 ز شاهان نبايد گزافه سخن

 چو او رفت و آمد سپاهی بزرگ
 يکی پهلوانی به کردار گرگ
 که داری که با او به دشت نبرد

 د برفشاند برو تيره گردشو
 يالن ترا سر به سر گژدهم

 شنيدست و ديدست از بيش و کم
 همی گويد آن روز هرگز مباد
 که با او سواری کند رزم ياد

 کسی را که جنگی چو رستم بود
 بيازارد او را خرد کم بود

 چو بشنيد گفتار گودرز شاه
 بدانست کاو دارد آيين و راه
 ودپشيمان بشد زان کجا گفته ب
 بيهودگی مغزش آشفته بود

 به گودرز گفت اين سخن درخورست
 لب پير با پند نيکوترست
 خردمند بايد دل پادشا
 که تيزی و تندی نيارد بها
 شما را ببايد بر او شدن

 به خوبی بسی داستانها زدن
 سرش کردن از تيزی من تهی

 نمودن بدو روزگار بهی
 چو گودرز برخاست از پيش اوی

 ز بنهاد رویپس پهلوان تي
 برفتند با او سران سپاه
 پس رستم اندر گرفتند راه
 چو ديدند گرد گو پيلتن

 همه نامداران شدند انجمن
 ستايش گرفتند بر پهلوان
 روان که جاويد بادی و روشن

 جهان سر به سر زير پای تو باد
 هميشه سر تخت جای تو باد
 تو دانی که کاووس را مغز نيست

 ز نيستبه تيزی سخن گفتنش نغ
 بجوشد همانگه پشيمان شود
 به خوبی ز سر باز پيمان شود
 تهمتن گر آزرده گردد ز شاه
 هم ايرانيان را نباشد گناه

 هم او زان سخنها پشيمان شدست
 ز تندی بخايد همی پشت دست
 تهمتن چنين پاسخ آورد باز
 نياز که هستم ز کاووس کی بی
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 مرا تخت زين باشد و تاج ترگ
 نهاده به مرگقبا جوشن و دل 

 چرا دارم از خشم کاووس باک
 چه کاووس پيشم چه يک مشت خاک
 سرم گشت سير و دلم کرد بس
 جز از پاک يزدان نترسم ز کس
 ز گفتار چون سير گشت انجمن
 چنين گفت گودرز با پيلتن

 که شهر و دليران و لشکر گمان
 به ديگر سخنها برند اين زمان
 کزين ترک ترسنده شد سرفراز

 فت زين گونه چندی به رازهمی ر
 که چونان که گژدهم داد آگهی
 همه بوم و بر کرد بايد تهی

 چو رستم همی زو بترسد به جنگ
 مرا و ترا نيست جای درنگ
 از آشفتن شاه و پيگار اوی

 وگوی بديدم بدرگاه بر گفت
 ز سهراب يل رفت يکسر سخن
 چنين پشت بر شاه ايران مکن
 چنين بر شده نامت اندر جهان
 بدين بازگشتن مگردان نهان
 و ديگر که تنگ اندرآمد سپاه
 مکن تيره بر خيره اين تاج و گاه
 به رستم بر اين داستانها بخواند
 تهمتن چو بشنيد خيره بماند
 بدو گفت اگر بيم دارد دلم

 نخواهم که باشد ز تن بگسلم
 ازين ننگ برگشت و آمد به راه
 گرازان و پويان به نزديک شاه

 ز در شاه بر پای خاستچو در شد 
 بسی پوزش اندر گذشته بخواست
 که تندی مرا گوهرست و سرشت
 چنان زيست بايد که يزدان بکشت

 وزين ناسگاليده بدخواه نو
 دلم گشت باريک چون ماه نو
 بدين چاره جستن ترا خواستم
 چو دير آمدی تندی آراستم
 چو آزرده گشتی تو ای پيلتن
 پشيمان شدم خاکم اندر دهن

 و گفت رستم که گيهان تراستبد
 همه کهترانيم و فرمان تراست
 کنون آمدم تا چه فرمان دهی
 روانت ز دانش مبادا تهی
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 بدو گفت کاووس کامروز بزم
 گزينيم و فردا بسازيم رزم
 بياراست رامشگهی شاهوار
 شد ايوان به کردار باغ بهار
 ز آواز ابريشم و بانگ نای

 سمن عارضان پيش خسرو به پای
 ی باده خوردند تا نيم شبهم

 ز خنياگران برگشاده دولب
 

 دگر روز فرمود تا گيو و طوس
 ببستند شبگير بر پيل کوس
 در گنج بگشاد و روزی بداد
 سپه برنشاند و بنه برنهاد
 سپردار و جوشنوران صد هزار
 شمرده به لشکر گه آمد سوار
 يکی لشکر آمد ز پهلو به دشت

 گشتکه از گرد ايشان هوا تيره 
 سراپرده و خيمه زد بر دو ميل
 بپوشيد گيتی به نعل و به پيل
 هوا نيلگون گشت و کوه آبنوس
 بجوشيد دريا ز آواز کوس

 همی رفت منزل به منزل جهان
 شده چون شب و روز گشته نهان
 درخشيدن خشت و ژوپين ز گرد

 ی الجورد چو آتش پس پرده
 گونه سنان و درفش ز بس گونه

 ينه کفشسپرهای زرين و زر
 تو گفتی که ابری به رنگ آبنوس

 برآمد بباريد زو سندروس
 جهان را شب و روز پيدا نبود
 تو گفتی سپهر و ثريا نبود
 ازينسان بشد تا در دژ رسيد

 بشد خاک و سنگ از جهان ناپديد
 خروشی بلند آمد از ديدگاه
 به سهراب گفتند کامد سپاه
 چو سهراب زان ديده آوا شنيد

 د سپه بنگريدبه باره بيام
 به انگشت لشکر به هومان نمود
 سپاهی که آن را کرانه نبود

 چو هومان ز دور آن سپه را بديد
 دلش گشت پربيم و دم درکشيد
 به هومان چنين گفت سهراب گرد
 که انديشه از دل ببايد سترد
 نبينی تو زين لشکر بيکران
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 يکی مرد جنگی و گرزی گران
 که پيش من آيد به آوردگاه

 ايدون که ياری دهد هور و ماهگر 
 ست بسيار و مردم بسی سليح

 سرافراز نامی ندانم کسی
 کنون من به بخت رد افراسياب
 کنم دشت را همچو دريای آب
 به تنگی نداد ايچ سهراب دل
 فرود آمد از باره شاداب دل

 گسار خواست از می يکی جام می
 نکرد ايچ رنجه دل از کارزار

 اری شهري وزانسو سراپرده
 کشيدند بر دشت پيش حصار

 سرای ز بس خيمه و مرد و پرده
 نماند ايچ بر دشت و بر کوه جای

 
 چو خورشيد گشت از جهان ناپديد
 شب تيره بر دشت لشکر کشيد
 تهمتن بيامد به نزديک شاه

 ی جنگ و دل کينه خواه ميان بسته
 که دستور باشد مرا تاجور

 کاله و کمر از ايدر شوم بی
 اين نو جهاندار کيستببينم که 

 بزرگان کدامند و ساالر کيست
 بدو گفت کاووس کين کار تست
 که بيدار دل بادی و تن درست

 ی ترکوار تهمتن يکی جامه
 بپوشيد و آمد دوان تا حصار
 بيامد چو نزديکی دژ رسيد
 خروشيدن نوش ترکان شنيد
 بران دژ درون رفت مرد دلير

 چنان چون سوی آهوان نره شير
 اب را ديد بر تخت بزمچو سهر

 رزم نشسته به يک دست او ژنده
 به ديگر چو هومان سوار دلير

 بردار شير دگر بارمان نام
 تو گفتی همه تخت سهراب بود
 بسان يکی سرو شاداب بود
 دو بازو به کردار ران هيون

 برش چون بر پيل و چهره چو خون
 ز ترکان بگرد اندرش صد دلير
 يرجوان و سرافراز چون نره ش
 پرستار پنجاه با دست بند
 به پيش دل افروز تخت بلند
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 همی يک به يک خواندند آفرين
 بران برز و باال و تيغ و نگين

 همی ديد رستم مر او را ز دور
 نشست و نگه کرد مردان سور
 به شايسته کاری برون رفت ژند
 گوی ديد برسان سرو بلند

 بدان لشکر اندر چنو کس نبود
 د زودبر رستم آمد بپرسي

 چه مردی بدو گفت با من بگوی
 سوی روشنی آی و بنمای روی
 تهمتن يکی مشت بر گردنش
 بزد تيز و برشد روان از تنش

 بدان جايگه خشک شد ژنده رزم
 نشد ژنده رزم آنگهی سوی بزم
 زمانی همی بود سهراب دير
 نيامد به نزديک او ژند شير
 رزم بپرسيد سهراب تا ژنده

 شد ز بزمکجا شد که جايش تهی 
 برفتند و ديدنش افگنده خوار
 برآسوده از بزم و از کارزار
 خروشان ازان درد بازآمدند
 شگفتی فرو مانده از کار ژند
 رزم به سهراب گفتند شد ژنده
 سرآمد برو روز پيگار و بزم

 چو بشنيد سهراب برجست زود
 بيامد بر ژنده برسان دود
 ابا چاکر و شمع و خيناگران

  مرده چنانبيامد ورا ديد
 شگفت آمدش سخت و خيره بماند
 دليران و گردنکشان را بخواند
 چنين گفت کامشب نبايد غنود
 همه شب همی نيزه بايد بسود
 که گرگ اندر آمد ميان رمه
 سگ و مرد را آزمودش همه
 اگر يار باشد جهان آفرين

 چو نعل سمندم بسايد زمين
 ز فتراک زين برگشايم کمند

 ن کين ژندبخواهم از ايرانيا
 بيامد نشست از بر گاه خويش
 گرانمايگان را همه خواند پيش
 رزم که گر کم شد از تخت من ژنده
 نيامد همی سير جانم ز بزم
 چو برگشت رستم بر شهريار
 از ايران سپه گيو بد پاسدار
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 به ره بر گو پيلتن را بديد
 بزد دست و گرز از ميان برکشيد
 يکی بر خروشيد چون پيل مست

 بر سر آورد و بنمود دستسپر 
 بدانست رستم کز ايران سپاه
 به شب گيو باشد طاليه به راه
 بخنديد و زان پس فغان برکشيد
 طاليه چو آواز رستم شنيد
 بيامد پياده به نزديک اوی

 چنين گفت کای مهتر جنگجوی
 ای تيره شب پياده کجا بوده

 تهمتن به گفتار بگشاد لب
 دبگفتش به گيو آن کجا کرده بو
 چنان شيرمردی که آزرده بود
 وزان جايگه رفت نزديک شاه
 گاه ز ترکان سخن گفت وز بزم

 ز سهراب و از برز و باالی اوی
 ز بازوی و کتف دالرای اوی

 که هرگز ز ترکان چنين کس نخاست
 بکردار سروست باالش راست
 به توران و ايران نماند به کس

 تو گويی که سام سوارست و بس
 رزم گردن ژندهوزان مشت بر 

 کزان پس نيامد به رزم و به بزم
 بگفتند و پس رود و می خواستند
 همه شب همی لشکر آراستند

 
 چو افگند خور سوی باال کمند

 زبانه برآمد ز چرخ بلند
 بپوشيد سهراب خفتان جنگ

 ی سنگ رنگ نشست از بر چرمه
 يکی تيغ هندی به چنگ اندرش
 يکی مغفر خسروی بر سرش

 فتراک بر شست خمکمندی به 
 خم اندر خم و روی کرده دژم
 بيامد يکی برز باال گزيد

 به جايی که ايرانيان را بديد
 بفرمود تا رفت پيشش هجير
 بدو گفت کژی نيايد ز تير
 نشانه نبايد که خم آورد

 چو پيچان شود زخم کم آورد
 به هر کار در پيشه کن راستی
 چو خواهی که نگزايدت کاستی

  همه راست گویسخن هرچه پرسم



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
323 

 متاب از ره راستی هيچ روی
 چو خواهی که يابی رهايی ز من
 سرافراز باشی به هر انجمن
 از ايران هر آنچت بپرسم بگوی
 متاب از ره راستی هيچ روی
 سپارم به تو گنج آراسته

 بيابی بسی خلعت و خواسته
 ور ايدون که کژی بود رای تو
 همان بند و زندان بود جای تو

 ن داد پاسخ که شاههجيرش چني
 سخن هرچه پرسد ز ايران سپاه
 بگويم همه آنچ دانم بدوی

 وگوی به کژی چرا بايدم گفت
 بدو گفت کز تو بپرسم همه
 ز گردنکشان و ز شاه و رمه
 همه نامداران آن مرز را

 چو طوس و چو کاووس و گودرز را
 ز بهرام و از رستم نامدار

 ز هر کت بپرسم به من برشمار
 ی هفت رنگ سراپردهبگو کان 

 های پلنگ بدو اندرون خيمه
 پيل به پيش اندرون بسته صد ژنده
 يکی مهد پيروزه برسان نيل
 يکی برز خورشيد پيکر درفش
 سرش ماه زرين غالفش بنفش
 به قلب سپاه اندرون جای کيست
 ز گردان ايران ورا نام چيست
 بدو گفت کان شاه ايران بود
 بدرگاه او پيل و شيران بود

 زان پس بدو گفت بر ميمنهو
 سواران بسيار و پيل و بنه

 ای بر کشيده سياه سراپرده
 زده گردش اندر ز هر سو سپاه
 به گرد اندرش خيمه ز اندازه بيش
 پس پشت پيالن و باالش پيش
 زده پيش او پيل پيکر درفش
 به در بر سواران زرينه کفش
 چنين گفت کان طوس نوذر بود

 پيکر بود درفشش کجاپيل
 سرای دگر گفت کان سرخ پرده

 سواران بسی گردش اندر به پای
 يکی شير پيکر درفشی به زر
 درفشان يکی در ميانش گهر
 چنين گفت کان فر آزادگان
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 جهانگير گودرز کشوادگان
 سرای بپرسيد کان سبز پرده

 يکی لشکری گشن پيشش به پای
 يکی تخت پرمايه اندر ميان
 زده پيش او اختر کاويان

 نشسته يکی پهلوانبرو بر 
 ابا فر و با سفت و يال گوان

 ز هر کس که بر پای پيشش براست
 نشسته به يک رش سرش برتر است
 يکی باره پيشش به باالی اوی
 کمندی فرو هشته تا پای اوی
 برو هر زمان برخروشد همی

 تو گويی که در زين بجوشد همی
 دار پيش بسی پيل برگستوان

 يشهمی جوشد آن مرد بر جای خو
 نه مردست از ايران به باالی اوی
 نه بينم همی اسپ همتای اوی
 درفشی بديد اژدها پيکرست
 بران نيزه بر شير زرين سرست
 چنين گفت کز چين يکی نامدار

 بنوی بيامد بر شهريار
 بپرسيد نامش ز فرخ هجير
 بدو گفت نامش ندارم بوير
 بدين دژ بدم من بدان روزگار
 کجا او بيامد بر شهريار

 غمی گشت سهراب را دل ازان
 که جايی ز رستم نيامد نشان
 نشان داده بود از پدر مادرش
 همی ديد و ديده نبد باورش
 همی نام جست از زبان هجير
 مگر کان سخنها شود دلپذير
 نبشته به سر بر دگرگونه بود
 ز فرمان نکاهد نخواهد فزود
 ازان پس بپرسيد زان مهتران
 کشيده سراپرده بد برکران
 سواران بسيار و پيالن به پای

 ی کرنای برآيد همی ناله
 يکی گرگ پيکر درفش از برش
 برآورده از پرده زرين سرش
 بدو گفت کان پور گودرز گيو
 که خوانند گردان وراگيو نيو
 ز گودرزيان مهتر و بهترست
 به ايرانيان بر دو بهره سرست
 بدو گفت زان سوی تابنده شيد
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 يدبرآيد يکی پرده بينم سپ
 ز ديبای رومی به پيشش سوار
 رده برکشيده فزون از هزار

 وران پياده سپردار و نيزه
 کران شده انجمن لشکری بی

 نشسته سپهدار بر تخت عاج
 نهاده بران عاج کرسی ساج
 ز هودج فرو هشته ديبا جليل
 غالم ايستاده رده خيل خيل

 سرای بر خيمه نزديک پرده
 به دهليز چندی پياده به پای

  گفت کاو را فريبرز خوانبدو
 که فرزند شاهست و تاج گوان

 سرای بپرسيد کان سرخ پرده
 به دهليز چندی پياده به پای

 به گرد اندرش سرخ و زرد و بنفش
 ای برکشيده درفش ز هرگونه

 درفشی پس پشت پيکرگراز
 سرش ماه زرين و باال دراز

 چنين گفت کاو را گرازست نام
 مکه در چنگ شيران ندارد لگا

 ی گيوگان هشيوار و ز تخمه
 که بر دردر و سختی نگردد ژگان
 نشان پدر جست و با او نگفت

 همی داشت آن راستی در نهفت
 ست تو گيتی چه سازی که خود ساخت

 ست جهاندار ازين کار پرداخت
 زمانه نبشته دگرگونه داشت
 چنان کاو گذارد ببايد گذاشت
 دگر باره پرسيد ازان سرفراز

 ديدار او بد نيازازان کش به 
 ی سبز و مرد بلند ازان پرده

 وزان اسپ و آن تاب داده کمند
 ازان پس هجير سپهبدش گفت
 که از تو سخن را چه بايد نهفت
 گر از نام چينی بمانم همی
 ازان است کاو را ندانم همی

 بدو گفت سهراب کاين نيست داد
 ز رستم نکردی سخن هيچ ياد
 کسی کاو بود پهلوان جهان

 ن سپه در نماند نهانميا
 تو گفتی که بر لشکر او مهترست
 نگهبان هر مرز و هر کشورست
 چنين داد پاسخ مر او را هجير
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 که شايد بدن کان گو شيرگير
 کنون رفته باشد به زابلستان
 که هنگام بزمست در گلستان

 بدو گفت سهراب کاين خود مگوی
 که دارد سپهبد سوی جنگ روی

 لوانبه رامش نشيند جهان په
 برو بر بخندند پير و جوان

 مرا با تو امروز پيمان يکيست
 بگوييم و گفتار ما اندکيست
 اگر پهلوان را نمايی به من
 سرافراز باشی به هر انجمن

 نيازی دهم در جهان ترا بی
 گشاده کنم گنجهای نهان

 ور ايدون که اين راز داری ز من
 گشاده بپوشی به من بر سخن

 ن به جایسرت را نخواهد همی ت
 نگر تا کدامين به آيدت رای

 نبينی که موبد به خسرو چه گفت
 بدانگه که بگشاد راز از نهفت

 سخن گفت ناگفته چون گوهرست
 کجا نابسوده به سنگ اندرست
 چو از بند و پيوند يابد رها
 بها درخشنده مهری بود بی

 چنين داد پاسخ هجيرش که شاه
 چو سير آيد از مهر وز تاج و گاه

 د کسی جويداندر جهاننبر
 که او ژنده پيل اندر آرد ز جان
 کسی را که رستم بود هم نبرد
 سرش ز آسمان اندر آيد به گرد
 تنش زور دارد به صد زورمند
 سرش برترست از درخت بلند
 چنو خشم گيرد به روز نبرد

 چه هم رزم او ژنده پيل و چه مرد
 آورد او بر زمين پيل نيست هم

 نيل نيستچو گرد پی رخش او 
 بدو گفت سهراب از آزادگان
 سيه بخت گودرز کشوادگان
 چرا چون ترا خواند بايد پسر
 بدين زور و اين دانش و اين هنر

 ای تو مردان جنگی کجا ديده
 ای که بانگ پی اسپ نشنيده

 که چندين ز رستم سخن بايدت
 زبان بر ستودنش بگشايدت
 از آتش ترا بيم چندان بود
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 ندان بودکه دريا به آرام خ
 چو دريای سبز اندر آيد ز جای

 ندارد دم آتش تيزپای
 سر تيرگی اندر آيد به خواب
 چو تيغ از ميان برکشد آفتاب
 به دل گفت پس کارديده هجير
 که گر من نشان گو شيرگير
 بگويم بدين ترک با زور دست

 چنين يال و اين خسروانی نشست
 ز لشکر کند جنگ او ز انجمن

 ی پيلتن هبرانگيزد اين بار
 برين زور و اين کتف و اين يال اوی
 شود کشته رستم به چنگال اوی
 از ايران نيايد کسی کينه خواه
 بگيرد سر تخت کاووس شاه

 چنين گفت موبد که مردن به نام
 به از زنده دشمن بدو شادکام

 اگر من شوم کشته بر دست اوی
 نگردد سيه روز چون آب جوی
 چو گودرز و هفتاد پور گزين
 همه پهلوانان با آفرين

 نباشد به ايران تن من مباد
 چنين دارم از موبد پاک ياد

 که چون برکشد از چمن بيخ سرو
 سزد گر گيا را نبويد تذرو

 به سهراب گفت اين چه آشفتنست
 همه با من از رستمت گفتنست

 نبايد ترا جست با او نبرد
 برآرد به آوردگاه از تو گرد

 تهمی پيلتن را نخواهی شکس
 همانا که آسان نيايد به دست

 
 چو بشنيد اين گفتهای درشت
 نهان کرد ازو روی و بنمود پشت
 ز باال زدش تند يک پشت دست
 بيفگند و آمد به جای نشست
 بپوشيد خفتان و بر سر نهاد
 يکی خود چينی به کردار باد

 ز تندی به جوش آمدش خون برگ
 ی تيزتگ نشست از بر باره
 يزه به دستخروشيد و بگرفت ن

 به آوردگه رفت چون پيل مست
 کس از نامداران ايران سپاه
 نيارست کردن بدو در نگاه
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 ز پای و رکيب و ز دست و عنان
 ز بازوی وز آب داده سنان

 ازان پس دليران شدند انجمن
 بگفتند کاينت گو پيلتن

 نشايد نگه کردن اسان بدوی
 که يارد شدن پيش او جنگجوی

 اب گردازان پس خروشيد سهر
 همی شاه کاووس را بر شمرد
 چنين گفت با شاه آزاد مرد

 که چون است کارت به دشت نبرد
 ای نام کاووس کی چرا کرده

 که در جنگ نه تاو داری نه پی
 تنت را برين نيزه بريان کنم
 ستاره بدين کار گريان کنم

 يکی سخت سوگند خوردم به بزم
 رزم بدان شب کجا کشته شد ژنده

 دار مانم يکی نيزهکز ايران ن
 کنم زنده کاووس کی را به دار
 که داری از ايرانيان تيز چنگ

 که پيش من آيد به هنگام جنگ
 همی گفت و می بود جوشان بسی

 از ايران ندادند پاسخ کسی
 سرای خروشان بيامد به پرده

 به نيزه درآورد باال ز جای
 خم آورد زان پس سنان کرد سيخ

 خبزد نيزه برکند هفتاد مي
 سراپرده يک بهره آمد ز پای
 ز هر سو برآمد دم کرنای
 رميد آن دالور سپاه دلير

 به کردار گوران ز چنگال شير
 غمی گشت کاووس و آواز داد

 کزين نامداران فرخ نژاد
 يکی نزد رستم بريد آگهی

 کزين ترک شد مغز گردان تهی
 ندارم سواری ورا هم نبرد

 از ايران نيارد کس اين کار کرد
  طوس و پيغام کاووس بردبشد

 شنيده سخن پيش او برشمرد
 بدو گفت رستم که هر شهريار
 که کردی مرا ناگهان خواستار
 گهی گنج بودی گهی ساز بزم
 نديدم ز کاووس جز رنج رزم
 بفرمود تا رخش را زين کنند
 سواران بروها پر از چين کنند
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 ز خيمه نگه کرد رستم بدشت
 ز ره گيو را ديد کاندر گذشت
 نهاد از بر رخش رخشنده زين

 همی گفت گرگين که بشتاب هين
 همی بست بر باره رهام تنگ
 به برگستوان بر زده طوس چنگ
 همی اين بدان آن بدين گفت زود
 تهمتن چو از خيمه آوا شنود
 به دل گفت کين کار آهرمنست
 نه اين رستخيز از پی يک تنست
 بزد دست و پوشيد ببر بيان

  بر ميانببست آن کيانی کمر
 نشست از بر رخش و بگرفت راه

 زواره نگهبان گاه و سپاه
 درفشش ببردند با او بهم

 همی رفت پرخاشجوی و دژم
 چو سهراب را ديد با يال و شاخ
 برش چون بر سام جنگی فراخ
 بدو گفت از ايدر به يکسو شويم
 بوردگه هر دو همرو شويم
 بماليد سهراب کف را به کف

 فبوردگه رفت از پيش ص
 به رستم چنين گفت کاندر گذشت
 ز من جنگ و پيکار سوی تو گشت
 از ايران نخواهی دگر يار کس
 چو من با تو باشم بورد بس
 به آوردگه بر ترا جای نيست

 ترا خود به يک مشت من پای نيست
 به باال بلندی و با کتف و يال
 ستم يافت بالت ز بسيار سال
 نگه کرد رستم بدان سرافراز

 و يال و رکيب درازبدان چنگ 
 مرد گرم بدو گفت نرم ای جوان

 زمين سرد و خشک و سخن گرم و نرم
 به پيری بسی ديدم آوردگاه

 بسی بر زمين پست کردم سپاه
 تپه شد بسی ديو در جنگ من
 نديدم بدان سو که بودم شکن
 نگه کن مرا گر ببينی به جنگ
 اگر زنده مانی مترس از نهنگ

 وهمرا ديد در جنگ دريا و ک
 که با نامداران توران گروه

 چه کردم ستاره گوای منست
 به مردی جهان زير پای منست
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 بدو گفت کز تو بپرسم سخن
 همه راستی بايد افگند بن

 من ايدون گمانم که تو رستمی
 ی نامور نيرمی گر از تخمه

 چنين داد پاسخ که رستم نيم
 ی سام نيرم نيم هم از تخمه

 که او پهلوانست و من کهترم
 نه با تخت و گاهم نه با افسرم
 از اميد سهراب شد نااميد
 برو تيره شد روی روز سپيد

 
 به آوردگه رفت نيزه بکفت

 همی ماند از گفت مادر شگفت
 يکی تنگ ميدان فرو ساختند
 به کوتاه نيزه همی بافتند
 نماند ايچ بر نيزه بند و سنان
 به چپ باز بردند هر دو عنان

 يختندبه شمشير هندی برآو
 همی ز آهن آتش فرو ريختند
 به زخم اندرون تيغ شد ريز ريز
 چه زخمی که پيدا کند رستخيز
 گرفتند زان پس عمود گران
 غمی گشت بازوی کندآوران
 ز نيرو عمود اندر آورد خم
 دمان باد پايان و گردان دژم
 ز اسپان فرو ريخت بر گستوان
 زره پاره شد بر ميان گوان

 ور ز کارفرو ماند اسپ و دال
 يکی را نبد چنگ و بازو به کار

 تن از خوی پر آب و همه کام خاک
 زبان گشته از تشنگی چاک چاک

 يک از يکدگر ايستادند دور
 پر از درد باب و پر از رنج پور
 جهانا شگفتی ز کردار تست

 هم از تو شکسته هم از تو درست
 ازين دو يکی را نجنبيد مهر
 خرد دور بد مهر ننمود چهر

 ی بچه را باز داند ستورهم
 چه ماهی به دريا چه در دشت گور
 نداند همی مردم از رنج و آز
 يکی دشمنی را ز فرزند باز

 همی گفت رستم که هرگز نهنگ
 نديدم که آيد بدين سان به جنگ
 مرا خوار شد جنگ ديو سپيد
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 ز مردی شد امروز دل نااميد
 جوانی چنين ناسپرده جهان

 ز مهانآوری ا نه گردی نه نام
 به سيری رسانيدم از روزگار
 دو لشکر نظاره بدين کارزار

 ی هر دو مرد چو آسوده شد باره
 ز آورد و ز بند و ننگ و نبرد
 به زه بر نهادند هر دو کمان
 جوانه همان سالخورده همان
 زره بود و خفتان و ببر بيان
 ز کلک و ز پيکانش نامد زيان
 غمی شد دل هر دو از يکدگر

  دو دوال کمرگرفتند هر
 تهمتن که گر دست بردی به سنگ

 بکندی ز کوه سيه روز جنگ
 کمربند سهراب را چاره کرد
 که بر زين بجنباند اندر نبرد
 ميان جوان را نبود آگهی

 بماند از هنر دست رستم تهی
 دو شيراوژن از جنگ سير آمدند
 همه خسته و گشته دير آمدند
 دگر باره سهراب گرز گران

 د و بيفشارد رانز زين برکشي
 بزد گرز و آورد کتفش به درد
 بپيچيد و درد از دليری بخورد

 بخنديد سهراب و گفت ای سوار
 ای پايدار به زخم دليران نه

 به رزم اندرون رخش گويی خرست
 دو دست سوار از همه بترست
 اگرچه گوی سرو باال بود
 جوانی کند پير کانا بود

 به سستی رسيد اين ازان آن ازين
 ان تنگ شد بر دليران زمينچن

 که از يکدگر روی برگاشتند
 دل و جان به اندوه بگذاشتند

 تهمتن به توران سپه شد به جنگ
 بدانسان که نخچير بيند پلنگ
 ميان سپاه اندر آمد چو گرگ
 پراگنده گشت آن سپاه بزرگ
 عنان را بپچيد سهراب گرد
 به ايرانيان بر يکی حمله برد

 ان سپاهبزد خويشتن را به اير
 ز گرزش بسی نامور شد تباه

 ای کرد بد دل رستم انديشه
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 گمان بد رسد که کاووس را بی
 ازين پرهنر ترک نوخاسته
 بخفتان بر و بازو آراسته

 به لشکرگه خويش تازيد زود
 ی دل بدان گونه بود که انديشه

 ميان سپه ديد سهراب را
 چو می لعل کرده به خون آب را

 ا بديدغمی گشت رستم چو او ر
 خروشی چو شير ژيان برکشيد
 بدو گفت کای ترک خونخواره مرد
 از ايران سپه جنگ با تو که کرد
 چرا دست يازی به سوی همه
 چو گرگ آمدی در ميان رمه
 بدو گفت سهراب توران سپاه

 گناه ازين رزم بودند بر بی
 تو آهنگ کردی بديشان نخست
 کسی با تو پيگار و کينه نجست

 روز که شد تيرهبدو گفت رستم 
 چه پيدا کند تيغ گيتی فروز

 برين دشت هم دار و هم منبرست
 اندرست که روشن جهان زير تيغ

 گر ايدون که شمشير با بوی شير
 چنين آشنا شد تو هرگز ممير
 بگرديم شبگير با تيغ کين
 برو تا چه خواهد جهان آفرين

 
 برفتند و روی هوا تيره گشت
 شتز سهراب گردون همی خيره گ

 تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان
 نيارامد از تاختن يک زمان
 وگر باره زير اندرش آهنست

 شگفتی روانست و رويين تنست
 شب تيره آمد سوی لشکرش
 ميان سوده از جنگ و از خنجرش
 به هومان چنين گفت کامروز هور
 برآمد جهان کرد پر چنگ و شور
 شما را چه کرد آن سوار دلير

 و آهنگ شيرکه يال يالن داشت 
 بدو گفت هومان که فرمان شاه
 چنان بد کز ايدر نجنبد سپاه
 همه کار ماسخت ناساز بود
 بورد گشتن چه آغاز بود

 بيامی يکی مرد پرخاشجوی
 برين لشکر گشن بنهاد روی
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 تو گفتی ز مستی کنون خاستست
 وگر جنگ بايک تن آراستست

 چنين گفت سهراب کاو زين سپاه
 را تباهنکرد از دليران کسی 

 ام از ايرانيان من بسی کشته
 ام زمين را به خون و گل آغشته
 کنون خوان همی بايد آراستن
 ببايد به می غم ز دل کاستن
 وزان روی رستم سپه را بديد
 سخن راند با گيو و گفت و شنيد
 که امروز سهراب رزم آزمای
 چگونه به جنگ اندر آورد پای
 چنين گفت با رستم گرد گيو

 ه هرگز نديديم نيوکزين گون
 بيامد دمان تا به قلب سپاه

 ز لشکر بر طوس شد کينه خواه
 که او بود بر زين و نيزه بدست
 چو گرگين فرود آمد او برنشست
 بيامد چو با نيزه او را بديد
 به کردار شير ژيان بردميد
 عمودی خميده بزد بر برش
 ز نيرو بيفتاد ترگ از سرش
 نتابيد با او بتابيد روی

 د از دليران بسی جنگ جویشدن
 ی او نداشت ز گردان کسی مايه
 ی او نداشت جز از پيلتن پايه

 هم آيين پيشين نگه داشتيم
 سپاهی برو ساده بگماشتيم
 سواری نشد پيش او يکتنه
 همی تاخت از قلب تا ميمنه
 غمی گشت رستم ز گفتار اوی
 بر شاه کاووس بنهاد روی

 چو کاووس کی پهلوان را بديد
 ويش نزديک جايش گزيدبر خ

 ز سهراب رستم زبان برگشاد
 ز باال و برزش همی کرد ياد

 که کس در جهان کودک نارسيد
 بدين شيرمردی و گردی نديد
 به باال ستاره بسايد همی
 تنش را زمين برگرايد همی
 دو بازو و رانش ز ران هيون
 همانا که دارد ستبری فزون
 به گرز و به تيغ و به تير و کمند

 ای آزموديم بند رگونهز ه
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 سرانجام گفتم که من پيش ازين
 بسی گرد را برگرفتم ز زين
 گرفتم دوال کمربند اوی

 بيفشاردم سخت پيوند اوی
 همی خواستم کش ز زين برکنم
 چو ديگر کسانش به خاک افگنم
 گر از باد جنبان شود کوه خار
 نجنبيد بر زين بر آن نامدار
 چو فردا بيايد به دشت نبرد

 کشتی همی بايدم چاره کردبه 
 بکوشم ندانم که پيروز کيست
 ببينيم تا رای يزدان به چيست
 کزويست پيروزی و فر و زور

 ی ماه و هور هم او آفريننده
 بدو گفت کاووس يزدان پاک
 دل بدسگالت کند چاک چاک
 من امشب به پيش جهان آفرين
 بمالم فراوان دو رخ بر زمين
 کزويست پيروزی و دستگاه

 فرمان او تابد از چرخ ماهبه 
 کند تازه اين بار کام ترا
 برآرد به خورشيد نام ترا

 بدو گفت رستم که با فر شاه
 ی نيک خواه برآيد همه کامه

 به لشکر گه خويش بنهاد روی
 پرانديشه جان و سرش کينه جوی

 زواره بيامد خليده روان
 که چون بود امروز بر پهلوان

 ازو خوردنی خواست رستم نخست
 پس آنگه ز انديشگان دل بشست
 چنين راند پيش برادر سخن
 که بيدار دل باش و تندی مکن
 به شبگير چون من به آوردگاه
 روم پيش آن ترک آوردخواه
 بياور سپاه و درفش مرا

 همان تخت و زرينه کفش مرا
 سرای همی باش بر پيش پرده

 چو خورشيد تابان برآيد ز جای
 جنگگر ايدون که پيروز باشم به 
 به آوردگه بر نسازم درنگ

 و گر خود دگرگونه گردد سخن
 تو زاری مياغاز و تندی مکن
 مباشيد يک تن برين رزمگاه
 مسازيد جستن سوی رزم راه
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 يکايک سوی زابلستان شويد
 از ايدر به نزديک دستان شويد
 تو خرسند گردان دل مادرم
 چنين کرد يزدان قضا بر سرم
 بندبگويش که تو دل به من در م
 که سودی ندارت بودن نژند
 کس اندر جهان جاودانه نماند
 ز گردون مرا خود بهانه نماند

 بسی شير و ديو و پلنگ و نهنگ
 تبه شد به چنگم به هنگام جنگ
 بسی باره و دژ که کرديم پست
 نياورد کس دست من زير دست
 در مرگ را آن بکوبد که پای
 باسپ اندر آرد بجنبد ز جای

 فزون ازهزاراگر سال گشتی 
 همين بود خواهد سرانجام کار
 چو خرسند گردد به دستان بگوی
 که از شاه گيتی مبرتاب روی
 اگر جنگ سازد تو سستی مکن
 چنان رو که او راند از بن سخن
 همه مرگ راييم پير و جوان
 به گيتی نماند کسی جاودان

 ای گفت سهراب بود ز شب نيمه
 دگر نيمه آرامش و خواب بود

 
 خورشيد تابان برآورد پرچو 

 سيه زاغ پران فرو برد سر
 تهمتن بپوشيد ببر بيان

 نشست از بر ژنده پيل ژيان
 کمندی به فتراک بر بست شست
 يکی تيغ هندی گرفته بدست
 بيامد بران دشت آوردگاه
 نهاده به سر بر ز آهن کاله
 همه تلخی از بهر بيشی بود
 مبادا که با آز خويشی بود

 ب با انجمنوزان روی سهرا
 همی می گساريد با رود زن

 به هومان چنين گفت کاين شير مرد
 که با من همی گردد اندر نبرد
 ز باالی من نيست باالش کم
 برزم اندرون دل ندارد دژم

 بر و کتف و يالش همانند من
 تو گويی که داننده بر زد رسن
 نشانهای مادر بيابم همی
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 بدان نيز لختی بتابم همی
 ن که او رستمستگمانی برم م

 که چون او بگيتی نبرده کمست
 نبايد که من با پدر جنگ جوی
 شوم خيره روی اندر آرم بروی
 بدو گفت هومان که در کارزار
 رسيدست رستم به من اند بار
 شنيدم که در جنگ مازندران
 چه کرد آن دالور به گرز گران

 بدين رخش ماند همی رخش اوی
 وليکن ندارد پی و پخش اوی

 شبگير چون بردميد آفتاببه 
 سر جنگ جويان برآمد ز خواب
 بپوشيد سهراب خفتان رزم

 سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم
 بيامد خروشان بران دشت جنگ

 ی گاورنگ به چنگ اندرون گرزه
 ز رستم بپرسيد خندان دو لب
 تو گفتی که با او به هم بود شب
 که شب چون بدت روز چون خاستی

 راستیز پيگار بر دل چه آ
 ز کف بفگن اين گرز و شمشير کين

 بزن جنگ و بيداد را بر زمين
 نشنيم هر دو پياده به هم
 به می تازه داريم روی دژم
 به پيش جهاندار پيمان کنيم

 دل از جنگ جستن پشيمان کنيم
 همان تا کسی ديگر آيد به رزم
 تو با من بساز و بيارای بزم
 دل من همی با تو مهر آورد

  به چهر آوردهمی آب شرمم
 همانا که داری ز گردان نژاد

 کنی پيش من گوهر خويش ياد
 ای نامجوی بدو گفت رستم که

 وگوی نبوديم هرگز بدين گفت
 ز کشتی گرفتن سخن بود دوش
 نگيرم فريب تو زين در مکوش

 نه من کودکم گر تو هستی جوان
 ام بر ميان به کشتی کمر بسته

 بکوشيم و فرجام کار آن بود
 ان و رای جهانبان بودکه فرم

 ام در فراز و نشيب بسی گشته
 نيم مرد گفتار و بند و فريب
 بدو گفت سهراب کز مرد پير
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 نباشد سخن زين نشان دلپذير
 مرا آرزو بد که در بسترست
 برآيد به هنگام هوش از برت
 کسی کز تو ماند ستودان کند
 بپرد روان تن به زندان کند

 اگر هوش تو زير دست منست
 فرمان يزدان بساييم دستبه 

 از اسپان جنگی فرود آمدند
 هشيوار با گبر و خود آمدند
 ببستند بر سنگ اسپ نبرد
 برفتند هر دو روان پر ز گرد
 بکشتی گرفتن برآويختند

 ز تن خون و خوی را فرو ريختند
 بزد دست سهراب چون پيل مست
 برآوردش از جای و بنهاد پست
 به کردار شيری که بر گور نر

 ند چنگ و گور اندر آيد به سرز
 ی پيلتن نشست از بر سينه

 پر از خاک چنگال و روی و دهن
 يکی خنجری آبگون برکشيد

 همی خواست از تن سرش را بريد
 به سهراب گفت ای يل شيرگير
 کمندافگن و گرد و شمشيرگير

 تر باشد آيين ما دگرگونه
 جزين باشد آرايش دين ما
 کسی کاو بکشتی نبرد آورد

  مهتری زير گرد آوردسر
 نخستين که پشتش نهد بر زمين
 نبرد سرش گرچه باشد به کين
 گرش بار ديگر به زير آورد
 ز افگندنش نام شير آورد
 بدان چاره از چنگ آن اژدها

 همی خواست کايد ز کشتن رها
 دلير جوان سر به گفتار پير
 بداد و ببود اين سخن دلپذير
 يکی از دلی و دوم از زمان

 گمان ز جوانمرديش بیسوم ا
 رها کرد زو دست و آمد به دشت
 چو شيری که بر پيش آهو گذشت
 همی کرد نخچير و يادش نبود
 ازان کس که با او نبرد آزمود

 همی دير شد تا که هومان چو گرد
 بيامد بپرسيدش از هم نبرد

 به هومان بگفت آن کجا رفته بود
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 سخن هرچه رستم بدو گفته بود
 رد ای جوانبدو گفت هومان گ

 به سيری رسيدی همانا ز جان
 دريغ اين بر و بازو و يال تو
 ميان يلی چنگ و گوپال تو
 هژبری که آورده بودی بدام

 رها کردی از دام و شد کار خام
 نگه کن کزين بيهده کارکرد
 چه آرد به پيشت به ديگر نبرد
 بگفت و دل از جان او برگرفت
 پرانده همی ماند ازو در شگفت

 کرگه خويش بنهاد رویبه لش
 به خشم و دل از غم پر از کار اوی
 يکی داستان زد برين شهريار

 که دشمن مدار ارچه خردست خوار
 چو رستم ز دست وی آزاد شد
 بسان يکی تيغ پوالد شد
 خرامان بشد سوی آب روان
 چنان چون شده باز يابد روان

 بخورد آب و روی و سر و تن بشست
 خستبه پيش جهان آفرين شد ن

 همی خواست پيروزی و دستگاه
 نبود آگه از بخشش هور و ماه

 که چون رفت خواهد سپهر از برش
 بخواهد ربودن کاله از سرش
 وزان آبخور شد به جای نبرد
 پرانديشه بودش دل و روی زرد

 همی تاخت سهراب چون پيل مست
 کمندی به بازو کمانی به دست

 زنان گرازان و بر گور نعره
  جهان راکنانسمندش جهان و

 همی ماند رستم ازو در شگفت
 ها برگرفت ز پيگارش اندازه

 چو سهراب شيراوژن او را بديد
 ز باد جوانی دلش بردميد

 چنين گفت کای رسته از چنگ شير
 جدا مانده از زخم شير دلير

 
 دگر باره اسپان ببستند سخت

 به سر بر همی گشت بدخواه بخت
 به کشتی گرفتن نهادند سر

 ند هر دو دوال کمرگرفت
 هرآنگه که خشم آورد بخت شوم
 کند سنگ خارا به کردار موم
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 سرافراز سهراب با زور دست
 تو گفتی سپهر بلندش ببست
 غمی بود رستم ببازيد چنگ
 گرفت آن بر و يال جنگی پلنگ
 خم آورد پشت دلير جوان
 زمانه بيامد نبودش توان

 زدش بر زمين بر به کردار شير
 م نماند به زيربدانست کاو ه

 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد
 بر شير بيدار دل بردريد
 بپيچيد زانپس يکی آه کرد
 ز نيک و بد انديشه کوتاه کرد

 بدو گفت کاين بر من از من رسيد
 زمانه به دست تو دادم کليد

 تو زين بيگناهی که اين کوژپشت
 مرابرکشيد و به زودی بکشت
 به بازی بکويند همسال من

 ک اندر آمد چنين يال منبه خا
 نشان داد مادر مرا از پدر
 ز مهر اندر آمد روانم بسر

 هرآنگه که تشنه شدستی به خون
 بيالودی آن خنجر آبگون

 زمانه به خون تو تشنه شود
 براندام تو موی دشنه شود
 کنون گر تو در آب ماهی شوی

 و گر چون شب اندر سياهی شوی
 وگر چون ستاره شوی بر سپهر

 ز روی زمين پاک مهرببری 
 بخواهد هم از تو پدر کين من
 چو بيند که خاکست بالين من
 ازين نامداران گردنکشان

 کسی هم برد سوی رستم نشان
 که سهراب کشتست و افگنده خوار
 ترا خواست کردن همی خواستار

 چو بشنيد رستم سرش خيره گشت
 جهان پيش چشم اندرش تيره گشت

 وشبپرسيد زان پس که آمد به ه
 بدو گفت با ناله و با خروش

 که اکنون چه داری ز رستم نشان
 که کم باد نامش ز گردنکشان
 بدو گفت ار ايدونکه رستم تويی
 بکشتی مرا خيره از بدخويی

 ای بودمت رهنمای ز هر گونه
 نجنبيد يک ذره مهرت ز جای
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 چو برخاست آواز کوس از درم
 بيامد پر از خون دو رخ مادرم

 فتن من بخستهمی جانش از ر
 يکی مهره بر بازوی من ببست
 مرا گفت کاين از پدر يادگار
 بدار و ببين تا کی آيد به کار

 کنون کارگر شد که بيکار گشت
 پسر پيش چشم پدر خوار گشت
 همان نيز مادر به روشن روان
 فرستاد با من يکی پهلوان
 بدان تا پدر را نمايد به من
 سخن برگشايد به هر انجمن

 مور پهلوان کشته شدچو آن نا
 مرا نيز هم روز برگشته شد
 کنون بند بگشای از جوشنم
 برهنه نگه کن تن روشنم

 چو بگشاد خفتان و آن مهره ديد
 همه جامه بر خويشتن بردريد

 همی گفت کای کشته بر دست من
 دلير و ستوده به هر انجمن

 همی ريخت خون و همی کند موی
 سرش پر ز خاک و پر از آب روی

 گفت سهراب کين بدتريستبدو 
 به آب دو ديده نبايد گريست

 ازين خويشتن کشتن اکنون چه سود
 چنين رفت و اين بودنی کار بود
 چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت
 تهمتن نيامد به لشکر ز دشت
 ز لشکر بيامد هشيوار بيست
 که تا اندر آوردگه کار چيست

 دو اسپ اندر آن دشت برپای بود
  دگر جای بودپر از گرد رستم

 گو پيلتن را چو بر پشت زين
 نديدند گردان بران دشت کين

 گمانشان چنان بد که او کشته شد
 سرنامداران همه گشته شد
 به کاووس کی تاختند آگهی

 که تخت مهی شد ز رستم تهی
 ز لشکر برآمد سراسر خروش
 زمانه يکايک برآمد به جوش
 بفرمود کاووس تا بوق و کوس

 پهدار طوسدميدند و آمد س
 ازان پس بدو گفت کاووس شاه
 کز ايدر هيونی سوی رزمگاه
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 بتازيد تا کار سهراب چيست
 که بر شهر ايران ببايد گريست
 اگر کشته شد رستم جنگجوی
 از ايران که يارد شدن پيش اوی
 به انبوه زخمی ببايد زدن
 برين رزمگه بر نشايد بدن

 چو آشوب برخاست از انجمن
  پيلتنچنين گفت سهراب با

 که اکنون که روز من اندر گذشت
 همه کار ترکان دگرگونه گشت
 همه مهربانی بران کن که شاه
 سوی جنگ ترکان نراند سپاه
 که ايشان ز بهر مرا جنگجوی
 سوی مرز ايران نهادند روی
 بسی روز را داده بودم نويد
 بسی کرده بودم ز هر در اميد
 نبايد که بينند رنجی به راه

 يکی بر ايشان نگاهمکن جز به ن
 نشست از بر رخش رستم چو گرد
 پر از خون رخ و لب پر از باد سرد
 بيامد به پيش سپه با خروش

 ی خويش با درد و جوش دل از کرده
 چو ديدند ايرانيان روی اوی
 همه برنهادند بر خاک روی
 ستايش گرفتند بر کردگار
 که او زنده باز آمد از کارزار

 خاک سرچو زان گونه ديدند بر 
 دريده برو جامه و خسته بر

 به پرسش گرفتند کاين کار چيست
 ترادل برين گونه از بهر کيست

 بگفت آن شگفتی که خود کرده بود
 تر خود بيازرده بود گرامی

 همه برگرفتند با او خروش
 زمين پر خروش و هوا پر ز جوش
 چنين گفت با سرفرازان که من
 نه دل دارم امروز گويی نه تن

 نگ ترکان مجوييد کسشما ج
 همين بد که من کردم امروز بس
 چو برگشت ازان جايگه پهلوان
 بيامد بر پور خسته روان
 بزرگان برفتند با او بهم

 چو طوس و چو گودرز و چون گستهم
 همه لشکر از بهر آن ارجمند
 زبان برگشادند يکسر ز بند
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 که درمان اين کار يزدان کند
 مگر کاين سخن بر تو آسان کند
 يکی دشنه بگرفت رستم به دست
 که از تن ببرد سر خويش پست

 بزرگان بدو اندر آويختند
 ز مژگان همی خون فرو ريختند
 بدو گفت گودرز کاکنون چه سود
 که از روی گيتی برآری تو دود
 تو بر خويشتن گر کنی صدگزند
 چه آسانی آيد بدان ارجمند
 اگر ماند او را به گيتی زمان

  با او بمانرنج بماند تو بی
 وگر زين جهان اين جوان رفتنيست
 به گيتی نگه کن که جاويد کيست
 شکاريم يکسر همه پيش مرگ
 سری زير تاج و سری زير ترگ

 
 به گودرز گفت آن زمان پهلوان
 کز ايدر برو زود روشن روان
 پيامی ز من پيش کاووس بر
 بگويش که مارا چه آمد به سر
 به دشنه جگرگاه پور دلير

 دم که رستم مماناد ديردري
 گرت هيچ يادست کردار من
 يکی رنجه کن دل به تيمار من
 ازان نوشدارو که در گنج تست
 کجا خستگان را کند تن درست
 به نزديک من با يکی جام می

 سزد گر فرستی هم اکنون به پی
 مگر کاو ببخت تو بهتر شود

 چو من پيش تخت تو کهتر شود
 بيامد سپهبد بکردار باد

 کاووس يکسر پيامش بدادبه 
 بدو گفت کاووس کز انجمن
 اگر زنده ماند چنان پيلتن

 شود پشت رستم به نيرو ترا
 گمانی مرا هالک آورد بی

 اگر يک زمان زو به من بد رسد
 نسازيم پاداش او جز به بد
 کجا گنجد او در جهان فراخ

 بدان فر و آن برز و آن يال و شاخ
 شنيدی که او گفت کاووس کيست

 ر او شهريارست پس طوس کيستگ
 کجا باشد او پيش تختم به پای
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 کجا راند او زير فر همای
 چو بشنيد گودرز برگشت زود
 بر رستم آمد به کردار دود
 بدو گفت خوی بد شهريار

 درختيست خنگی هميشه به بار
 ترا رفت بايد به نزديک او
 درفشان کنی جان تاريک او

 
 بفرمود رستم که تا پيشکار

  جامه افگند بر جويباريکی
 جوان را بران جامه آن جايگاه
 بخوابيد و آمد به نزديک شاه
 گو پيلتن سر سوی راه کرد
 کس آمد پسش زود و آگاه کرد
 که سهراب شد زين جهان فراخ
 همی از تو تابوت خواهد نه کاخ
 پدر جست و برزد يکی سرد باد
 بناليد و مژگان به هم بر نهاد

 ده جوانهمی گفت زار ای نبر
 سرافراز و از تخمه پهلوان

 نبيند چو تو نيز خورشيد و ماه
 نه جوشن نه تخت و نه تاج و کاله

 کرا آمد اين پيش کامد مرا
 بکشتم جوانی به پيران سرا
 نبيره جهاندار سام سوار

 ی نامدار سوی مادر از تخمه
 بريدن دو دستم سزاوار هست
 جز از خاک تيره مبادم نشست

 گز اين کار کردکدامين پدر هر
 سزاوارم اکنون به گفتار سرد
 به گيتی که کشتست فرزند را
 دلير و جوان و خردمند را
 نکوهش فراوان کند زال زر

 ی پرهنر همان نيز رودابه
 بدين کار پوزش چه پيش آورم

 شان به گفتار خويش آورم که دل
 چه گويند گردان و گردنکشان

 چو زين سان شود نزد ايشان نشان
 يم چو آگه شود مادرشچه گو

 چه گونه فرستم کسی را برش
 گناه چه گويم چرا کشتمش بی
 چرا روز کردم برو بر سياه

 ی پهلوان پدرش آن گرانمايه
 دخت جوان چه گويد بدان پاک
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 ی سام نفرين کنند برين تخمه
 دين کنند همه نام من نيز بی

 که دانست کاين کودک ارجمند
 بدين سال گردد چو سرو بلند

  جنگ آيدش رای و سازد سپاهبه
 به من برکند روز روشن سياه

 ی خسروان بفرمود تا ديبه
 کشيدند بر روی پور جوان
 همی آرزوگاه و شهر آمدش
 يکی تنگ تابوت بهر آمدش
 ازان دشت بردند تابوت اوی

 ی خويش بنهاد روی سوی خيمه
 به پرده سرای آتش اندر زدند
 همه لشکرش خاک بر سر زدند

 ی هفت رنگ ه و ديبههمان خيم
 همه تخت پرمايه زرين پلنگ
 برآتش نهادند و برخاست غو
 همی گفت زار ای جهاندار نو
 دريغ آن رخ و برز و باالی تو
 دريغ آن همه مردی و رای تو

 دريغ اين غم و حسرت جان گسل
 ز مادر جدا وز پدر داغدل

 همی ريخت خون و همی کند خاک
 ی خسروی کرد چاک همه جامه

 پهلوانان کاووس شاههمه 
 نشستند بر خاک با او به راه
 زبان بزرگان پر از پند بود

 تهمتن به درد از جگربند بود
 چنينست کردار چرخ بلند

 به دستی کاله و به ديگر کمند
 چو شادان نشيند کسی با کاله

 بخم کمندش ربايد ز گاه
 چرا مهر بايد همی بر جهان
 چو بايد خراميد با همرهان

 ی گنج گردد دراز هچو انديش
 همی گشت بايد سوی خاک باز
 اگر چرخ را هست ازين آگهی
 همانا که گشتست مغزش تهی
 چنان دان کزين گردش آگاه نيست
 که چون و چرا سوی او راه نيست
 بدين رفتن اکنون نبايد گريست
 ندانم که کارش به فرجام چيست
 به رستم چنين گفت کاووس کی

 یکه از کوه البرز تا برگ ن
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 همی برد خواهد به گردش سپهر
 نبايد فگندن بدين خاک مهر
 يکی زود سازد يکی ديرتر
 سرانجام بر مرگ باشد گذر
 تو دل را بدين رفته خرسند کن
 همه گوش سوی خردمند کن
 اگر آسمان بر زمين بر زنی
 وگر آتش اندر جهان در زنی
 نيابی همان رفته را باز جای

 روانش کهن شد به ديگر سرای
  از دور ديدم بر و يال اویمن

 چنان برز و باال و گوپال اوی
 زمانه برانگيختش با سپاه

 که ايدر به دست تو گردد تباه
 چه سازی و درمان اين کار چيست
 برين رفته تا چند خواهی گريست
 بدو گفت رستم که او خود گذشت
 نشستست هومان درين پهن دشت
 ز توران سرانند و چندی ز چين

  در مدار ايچ کينازيشان بدل
 زواره سپه را گذارد به راه
 به نيروی يزدان و فرمان شاه
 بدو گفت شاه ای گو نامجوی
 ازين رزم اندوهت آيد به روی
 اند گر ايشان به من چند بد کرده
 اند و گر دود از ايران برآورده

 دل من ز درد تو شد پر ز درد
 نخواهم از ايشان همی ياد کرد

 
 لشکر براندوزان جايگه شاه 

 به ايران خراميد و رستم بماند
 بدان تا زواره بيايد ز راه
 بدو آگهی آورد زان سپاه
 چو آمد زواره سپيده دمان

 سپه راند رستم هم اندر زمان
 پس آنگه سوی زابلستان کشيد
 چو آگاهی از وی به دستان رسيد
 همه سيستان پيش باز آمدند
 به رنج و به درد و گداز آمدند

 ت را ديد دستان سامچو تابو
 فرود آمد از اسپ زرين ستام
 تهمتن پياده همی رفت پيش
 دريده همه جامه دل کرده ريش
 گشادند گردان سراسر کمر
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 همه پيش تابوت بر خاک سر
 همی گفت زال اينت کاری شگفت
 که سهراب گرز گران برگرفت
 نشانی شد اندر ميان مهان
 نزايد چنو مادر اندر جهان

 گان پر از آب کردهمی گفت و مژ
 زبان پر ز گفتار سهراب کرد
 چو آمد تهمتن به ايوان خويش
 خروشيد و تابوت بنهاد پيش
 ازو ميخ برکند و بگشاد سر
 کفن زو جدا کرد پيش پدر
 تنش را بدان نامداران نمود

 تو گفتی که از چرخ برخاست دود
 مهان جهان جامه کردند چاک
 به ابر اندر آمد سر گرد و خاک

 کاخ تابوت بد سر به سرهمه 
 غنوده بصندوق در شير نر

 تو گفتی که سام است با يال و سفت
 غمی شد ز جنگ اندر آمد بخفت
 بپوشيد بازش به ديبای زرد
 سر تنگ تابوت را سخت کرد
 همی گفت اگر دخمه زرين کنم
 ز مشک سيه گردش آگين کنم
 چو من رفته باشم نماند بجای
 یوگرنه مرا خود جزين نيست را

 يکی دخمه کردش ز سم ستور
 جهانی ز زاری همی گشت کور
 چنين گفت بهرام نيکو سخن
 که با مردگان آشنايی مکن

 نه ايدر همی ماند خواهی دراز
 بسيچيده باش و درنگی مساز
 به تو داد يک روز نوبت پدر
 سزد گر ترا نوبت آيد بسر

 چنين است و رازش نيامد پديد
 نيابی به خيره چه جويی کليد
 در بسته را کس نداند گشاد
 بدين رنج عمر تو گردد بباد

 يکی داستانست پر آب چشم
 دل نازک از رستم آيد بخشم
 برين داستان من سخن ساختم

 به کار سياووش پرداختم
 

 کنون ای سخن گوی بيدار مغز
 يکی داستانی بيرای نغز
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 سخن چون برابر شود با خرد
 روان سراينده رامش برد

 ديشه ناخوش بودکسی را که ان
 بدان ناخوشی رای اوگش بود
 همی خويشتن را چليپا کند
 به پيش خردمند رسوا کند

 وليکن نبيند کس آهوی خويش
 ترا روشن آيد همه خوی خويش
 اگر داد بايد که ماند بجای
 بيرای ازين پس بدانا نمای

 چو دانا پسندد پسنديده گشت
 به جوی تو در آب چون ديده گشت

  کنون داستانزگفتار دهقان
 تو برخوان و برگوی با راستان
 کهن گشته اين داستانها ز من
 همی نو شود بر سر انجمن
 اگر زندگانی بود ديرياز
 برين وين خرم بمانم دراز

 داری بماند ز من يکی ميوه
 که نازد همی بار او بر چمن

 ازان پس که بنمود پنچاه و هشت
 بسر بر فراوان شگفتی گذشت

 گردد بسالهمی آز کمتر ن
 همی روز جويد بتقويم و فال
 چه گفتست آن موبد پيش رو
 که هرگز نگردد کهن گشته نو

 تو چندان که گويی سخن گوی باش
 خردمند باش و جهانجوی باش
 چو رفتی سر و کار با ايزدست
 اگر نيک باشدت جای ار بدست
 نگر تا چه کاری همان بدروی

 سخن هرچه گويی همان بشنوی
 شنود نرم گویدرشتی ز کس ن

 به جز نيکويی در زمانه مجوی
 به گفتار دهقان کنون بازگرد
 نگر تا چه گويد سراينده مرد

 
 چنين گفت موبد که يک روز طوس
 بدانگه که برخاست بانگ خروس
 خود و گيو گودرز و چندی سوار
 برفتند شاد از در شهريار

 به نخچير گوران به دشت دغوی
 ابا باز و يوزان نخچير جوی
 فراوان گرفتند و انداختند
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 علوفه چهل روزه را ساختند
 بدان جايگه ترک نزديک بود
 زمينش ز خرگاه تاريک بود

 يکی بيشه پيش اندر آمد ز دور
 به نزديک مرز سواران تور

 همی راند در پيش با طوس گيو
 ای چند نيو پس اندر پرستنده

 بران بيشه رفتند هر دو سوار
 بگشتند بر گرد آن مرغزار

 به بيشه يکی خوب رخ يافتند
 پر از خنده لب هر دو بشتافتند
 به ديدار او در زمانه نبود
 برو بر ز خوبی بهانه نبود
 بدو گفت گيوای فريبنده ماه

 ترا سوی اين بيشه چون بود راه
 چنين داد پاسخ که ما را پدر
 بزد دوش بگذاشتم بوم و بر

 شب تيره مست آمد از دشت سور
 د جوشان ز دورهمان چون مرا دي

 يکی خنجری آبگون برکشيد
 همان خواست از تن سرم را بريد

 بپرسيد زو پهلوان از نژاد
 برو سروبن يک به يک کرد ياد
 بدو گفت من خويش گرسيوزم
 به شاه آفريدون کشد پروزم
 پياده بدو گفت چون آمدی

 باره و رهنمون آمدی که بی
 چنين داد پاسخ که اسپم بماند

  زمين برنشاندز سستی مرا بر
 اندازه زر و گهر داشتم بی

 به سر بر يکی تاج زر داشتم
 بران روی باال ز من بستدند
 نيام يکی تيغ بر من زدند
 گمان چو هشيار گردد پدر بی

 سواری فرستد پس من دمان
 بييد همی تازيان مادرم

 نخواهد کزين بوم و بر بگذرم
 دل پهلوانان بدو نرم گشت

  گشتآزرم سر طوس نوذر بی
 شه نوذری گفت من يافتم
 از ايرا چنين تيز بشتافتم

 بدو گفت گيو ای سپهدار شاه
 سپاه نه با من برابر بدی بی

 همان طوس نوذر بدان بستهيد
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 کجا پيش اسپ من اينجا رسيد
 بدو گيو گفت اين سخن خودمگوی
 که من تاختم پيش نخچيرجوی

 ای گرمگوی ز بهر پرستنده
 نگردد جوانمرد پرخاشجوی

 شان به تندی بجايی رسيد سخن
 که اين ماه را سر ببايد بريد

 ميانشان چو آن داوری شد دراز
 ميانجی برآمد يکی سرفراز
 که اين را بر شاه ايران بريد

 بدان کاو دهد هر دو فرمان بريد
 نگشتند هر دو ز گفتار اوی
 بر شاه ايران نهادند روی
 چو کاووس روی کنيزک بديد

  دندان گزيدبخنديد و لب را به
 بهر دو سپهبد چنين گفت شاه
 که کوتاه شد بر شما رنج راه
 برين داستان بگذارنيم روز
 که خورشيد گيرند گردان بيوز
 گوزنست اگر آهوی دلبرست
 شکاری چنين از در مهترست
 بدو گفت خسرو نژاد تو چيست
 که چهرت همانند چهر پريست
 ورا گفت از مام خاتونيم
 نيمز سوی پدر بر فريدو

 نيايم سپهدار گرسيوزست
 بران مرز خرگاه او مرکزست

 بدو گفت کاين روی و موی و نژاد
 همی خواستی داد هر سه به باد
 به مشکوی زرين کنم شايدت
 سر ماه رويان کنم بايدت
 چنين داد پاسخ که ديدم ترا
 ز گردنکشان برگزيدم ترا

 بت اندر شبستان فرستاد شاه
 بفرمود تا برنشيند به گاه
 بيراستندش به ديبای زرد
 به ياقوت و پيروزه و الجورد
 دگر ايزدی هر چه بايست بود
 يکی سرخ ياقوت بد نابسود

 
 بسی برنيمد برين روزگار

 که رنگ اندر آمد به خرم بهار
 جدا گشت زو کودکی چون پری

 به چهره بسان بت آزری
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 بگفتند با شاه کاووس کی
 پی که برخوردی از ماه فرخنده

 ی فرخ آمد پديد چهيکی ب
 کنون تخت بر ابر بايد کشيد

 جهان گشت ازان خوب پر گفت و گوی
 کزان گونه نشنيد کس موی و روی
 جهاندار نامش سياوخش کرد
 برو چرخ گردنده را بخش کرد
 ازان کاو شمارد سپهر بلند

 بدانست نيک و بد و چون و چند
 ستاره بران بچه آشفته ديد

 ديدغمی گشت چون بخت او خفته 
 بديد از بد و نيک آزار او
 به يزدان پناهيد از کار او
 چنين تا برآمد برين روزگار
 تهمتن بيامد بر شهريار

 چنين گفت کاين کودک شيرفش
 مرا پرورانيد بايد به کش

 چو دارندگان ترا مايه نيست
 مر او را بگيتی چو من دايه نيست
 بسی مهتر انديشه کرد اندر آن

 راننيمد همی بر دلش برگ
 به رستم سپردش دل و ديده را
 جهانجوی گرد پسنديده را
 تهمتن ببردش به زابلستان

 گهش ساخت در گلستان نشستن
 سواری و تير و کمان و کمند

 عنان و رکيب و چه و چون و چند
 گه مجلس و ميگسار نشستن

 همان باز و شاهين و کار شکار
 ز داد و ز بيداد و تخت و کاله

 دن سپاهسخن گفتن ززم و ران
 هنرها بياموختش سر به سر
 بسی رنج برداشت و آمد به بر
 سياوش چنان شد که اندر جهان
 به مانند او کس نبود از مهان

 چو يک چند بگذشت و او شد بلند
 سوی گردن شير شد با کمند
 چنين گفت با رستم سرفراز
 که آمد به ديدار شاهم نياز

 بسی رنج بردی و دل سوختی
 موختیهنرهای شاهانم آ

 پدر بايد اکنون که بيند ز من
 هنرهای آموزش پيلتن
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 گو شيردل کار او را بساخت
 فرستادگان را ز هر سو بتاخت
 ز اسپ و پرستنده و سيم و زر
 ز مهر و ز تخت و کاله و کمر
 ز پوشيدنی هم ز گستردنی
 ز هر سو بيورد آوردنی

 ازين هر چه در گنج رستم نبود
 ز گيتی فرستاد و آورد زود

 گسی کرد ازان گونه او را به راه
 که شد بر سياوش نظاره سپاه
 همی رفت با او تهمتن به هم
 بدان تا نباشد سپهبد دژم
 جهانی به آيين بيراستند

 چو خشنودی نامور خواستند
 همه زر به عنبر برآميختند

 ز گنبد به سر بر همی ريختند
 جهان گشته پر شادی و خواسته

 در و بام هر برزن آراسته
 به زير پی تازی اسپان درم
 به ايران نبودند يک تن دژم

 همه يال اسپ از کران تا کران
 براندوه مشک و می و زعفران
 چو آمد به کاووس شاه آگهی
 که آمد سياووش با فرهی
 بفرمود تا با سپه گيو و طوس
 برفتند با نای رويين و کوس
 همه نامداران شدند انجمن
 چو گرگين و خراد لشکرشکن

 يره برفتند يکسر ز جایپذ
 به نزد سياووش فرخنده رای
 چو ديدند گردان گو پور شاه
 خروش آمد و برگشادند راه
 پرستار با مجمر و بوی خوش
 نظاره برو دست کرده به کش
 بهر کنج در سيصد استاده بود
 ميان در سياووش آزاده بود
 بسی زر و گوهر برافشاندند
 سراسر همه آفرين خواندند

  را ديد بر تخت عاجچو کاووس
 ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج
 نخست آفرين کرد و بردش نماز
 زمانی همی گفت با خاک راز
 وزان پس بيمد بر شهريار
 سپهبد گرفتش سر اندر کنار
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 شگفتی ز ديدار او خيره ماند
 بروبر همی نام يزدان بخواند
 بدان اندکی سال و چندان خرد
 که گفتی روانش خرد پرورد

 رين بر جهان آفرينبسی آف
 بخواند و بماليد رخ بر زمين
 همی گفت کای کردگار سپهر
 خداوند هوش و خداوند مهر
 همه نيکويها به گيتی ز تست
 نيايش ز فرزند گيرم نخست
 ز رستم بپرسيد و بنواختش
 بران تخت پيروزه بنشاختش
 بزرگان ايران همه با نثار
 برفتند شادان بر شهريار

 ندندز فر سياوش فرو ما
 بدادار برآفرين خواندند
 بفرمود تا پيشش ايرانيان
 ببستند گردان لشکر ميان

 به کاخ و به باغ و به ميدان اوی
 جهانی به شادی نهادند روی
 به هر جای جشنی بيراستند
 می و رود و رامشگران خواستند
 يکی سور فرمود کاندر جهان
 کسی پيش از وی نکرد از مهان

 ودند شادبه يک هفته زان گونه ب
 به هشتم در گنجها برگشاد
 ز هر چيز گنجی بفرمود شاه
 ز مهر و ز تيع و ز تخت و کاله
 از اسپان تازی به زين پلنگ
 ز بر گستوان و ز خفتان جنگ

 های درم ز دينار و از بدره
 ز ديبای و از گوهر بيش و کم
 جز افسر که هنگام افسر نبود
 بدان کودکی تاج در خور نبود

 داد و کردش نويدسياووش را 
 ز خوبی بدادش فراوان اميد

 چنين هفت سالش همی آزمود
 به هر کار جز پاک زاده نبود
 بهشتم بفرمود تا تاج زر

 ز گوهر درافشان کاله و کمر
 نبشتند منشور بر پرنيان
 به رسم بزرگان و فر کيان
 زمين کهستان ورا داد شاه
 که بود او سزای بزرگی و گاه
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  پيشترچنين خواندندش همی
 که خوانی ورا ماوراء النهر بر
 برآمد برين نيز يک روزگار

 ی پرنگار چنان بد که سودابه
 ز ناگاه روی سياوش بديد

 پرانديشه گشت و دلش بردميد
 چنان شد که گفتی طراز نخ است
 وگر پيش آتش نهاده يخ است
 کسی را فرستاد نزديک اوی
 که پنهان سياووش را اين بگوی

  شاه جهانکه اندر شبستان
 نباشد شگفت ار شوی ناگهان
 فرستاده رفت و بدادش پيام
 برآشفت زان کار او نيکنام
 بدو گفت مرد شبستان نيم
 مجويم که بابند و دستان نيم
 دگر روز شبگير سودابه رفت
 بر شاه ايران خراميد تفت
 بدو گفت کای شهريار سپاه

 که چون تو نديدست خورشيد و ماه
  فرزند تونه اندر زمين کس چو

 جهان شاد بادا به پيوند تو
 فرستش به سوی شبستان خويش
 بر خواهران و فغستان خويش
 همه روی پوشيدگان را ز مهر
 پر ازخون دلست و پر از آب چهر

 نمازش برند و نثار آورند
 درخت پرستش به بار آورند

 بدو گفت شاه اين سخن در خورست
 برو بر ترا مهر صد مادرست

 را خواند و گفتسپهبد سياووش 
 که خون و رگ و مهر نتوان نهفت

 ی من ترا خواهرست پس پرده
 چو سودابه خود مهربان مادرست

 ترا پاک يزدان چنان آفريد
 که مهر آورد بر تو هرکت بديد

 ی خون بود به ويژه که پيوسته
 چو از دور بيند ترا چون بود
 پس پرده پوشيدگان را ببين
 زمانی بمان تا کنند آفرين

 ياوش چو بشنيد گفتار شاهس
 همی کرد خيره بدو در نگاه

 زمانی همی با دل انديشه کرد
 بکوشيد تا دل بشويد ز گرد
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 گمانی چنان برد کاو را پدر
 پژوهد همی تا چه دارد به سر
 که بسياردان است و چيره زبان
 هشيوار و بينادل و بدگمان
 بپيچيد و بر خويشتن راز کرد
 از انجام آهنگ آغاز کرد

 که گر من شوم در شبستان اوی
 ز سودابه يابم بسی گفت و گوی
 سياوش چنين داد پاسخ که شاه
 مرا داد فرمان و تخت و کاله
 کز آنجايگه کفتاب بلند
 برآيد کند خاک را ارجمند

 چو تو شاه ننهاد بر سر کاله
 به خوبی و دانش به آيين و راه
 مرا موبدان ساز با بخردان

 ردانبزرگان و کارآزموده 
 دگر نيزه و گرز و تير و کمان

 که چون پيچم اندر صف بدگمان
 دگرگاه شاهان و آيين بار

 دگر بزم و رزم و می و ميگسار
 چه آموزم اندر شبستان شاه
 بدانش زنان کی نمايند راه
 گر ايدونک فرمان شاه اين بود
 ورا پيش من رفتن آيين بود

 بدو گفت شاه ای پسر شاد باش
 و بنياد باشهميشه خرد را ت

 سخن کم شنيدم بدين نيکوی
 فزايد همی مغز کاين بشنوی

 ی بد به دل مدار ايچ انديشه
 همه شادی آرای و غم برگسل
 ببين پردگی کودکان را يکی
 مگر شادمانه شوند اندکی
 پس پرده اندر ترا خواهرست

 پر از مهر و سودابه چون مادرست
 سياوش چنين گفت کز بامداد

 او کرد يادبييم کنم هر چه 
 يکی مرد بد نام او هيربد
 زدوده دل و مغز و رايش ز بد
 که بتخانه را هيچ نگذاشتی
 کليد در پرده او داشتی

 سپهدار ايران به فرزانه گفت
 که چون برکشد تيغ هور از نهفت
 به پيش سياوش همی رو بهوش
 نگر تا چه فرمايد آن دار گوش
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 به سودابه فرمود تا پيش اوی
 وهر و مشک و بوینثار آورد گ

 پرستندگان نيز با خواهران
 زبرجد فشانند بر زعفران

 چو خورشيد برزد سر از کوهسار
 سياوش برآمد بر شهريار
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 سخن گفت با او سپهد به راز
 چو پردخته شد هيربد را بخواند
 سخنهای شايسته چندی براند
 سياووش را گفت با او برو

 به ديدار نوبيرای دل را 
 برفتند هر دو به يک جا به هم
 روان شادمان و تهی دل ز غم
 چو برداشت پرده ز در هيربد
 سياوش همی بود ترسان ز بد
 شبستان همه پيشباز آمدند
 پر از شادی و بزم ساز آمدند
 همه جام بود از کران تا کران
 پر از مشک و دينار و پر زعفران
 درم زير پايش همی ريختند

  زبرجد برآميختندعقيق و
 زمين بود در زير ديبای چين
 پر از در خوشاب روی زمين
 می و رود و آوای رامشگران
 همه بر سران افسران گران
 شبستان بهشتی شد آراسته
 پر از خوبرويان و پرخواسته

 سياوش چو نزديک ايوان رسيد
 يکی تخت زرين درفشنده ديد
 برو بر ز پيروزه کرده نگار

 ه شاهواربه ديبا بيراست
 بران تخت سودابه ماه روی

 بسان بهشتی پر از رنگ و بوی
 نشسته چو تابان سهيل يمن
 سر جعد زلفش سراسر شکن
 يکی تاج بر سر نهاده بلند

 فرو هشته تا پای مشکين کمند
 پرستار نعلين زرين بدست

 به پای ايستاده سرافگنده پست
 سياوش چو از پيش پرده برفت

 ه تفتفرود آمد از تخت سوداب
 بيمد خرامان و بردش نماز
 به بر در گرفتش زمانی دراز
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 همی چشم و رويش ببوسيد دير
 نيمد ز ديدار آن شاه سير

 همی گفت صد ره ز يزدان سپاس
 نيايش کنم روز و شب بر سه پاس
 که کس را بسان تو فرزند نيست
 همان شاه را نيز پيوند نيست

 سياوش بدانست کان مهر چيست
  ره ايزديستچنان دوستی نز

 به نزديک خواهر خراميد زود
 که آن جايگه کار ناساز بود
 برو خواهران آفرين خواندند
 به کرسی زرينش بنشاندند
 بر خواهران بد زمانی دراز
 خرامان بيمد سوی تخت باز
 وگوی شبستان همه شد پر از گفت

 که اينت سر و تاج فرهنگ جوی
 تو گويی به مردم نماند همی

 فشاند همیروانش خرد بر
 سياوش به پيش پدر شد بگفت
 که ديدم به پرده سرای نهفت
 همه نيکويی در جهان بهر تست
 ز يزدان بهانه نبايدت جست
 ز جم و فريدون و هوشنگ شاه
 فزونی به گنج و به شمشير و گاه
 ز گفتار او شاد شد شهريار
 بيراست ايوان چو خرم بهار
 می و بربط و نای برساختند

 ا بپرداختنددل از بودنيه
 چو شب گذشت پيدا و شد روز تار
 شد اندر شبستان شه نامدار
 پژوهنده سودابه را شاه گفت
 که اين رازت از من نبايد نهفت
 ز فرهنگ و رای سياوش بگوی
 ز باال و ديدار و گفتار اوی
 پسند تو آمد خردمند هست
 از آواز به گر ز ديدن بهست
 بدو گفت سودابه همتای شاه

  گاه خورشيد و ماهنديدست بر
 چو فرزند تو کيست اندر جهان
 چرا گفت بايد سخن در نهان
 بدو گفت شاه ار به مردی رسد
 نبايد که بيند ورا چشم بد

 بدو گفت سودابه گر گفت من
 پذيره شود رای را جفت من
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 هم از تخم خويشش يکی زن دهم
 نه از نامداران برزن دهم
 که فرزند آرد ورا در جهان

 او در ميان مهانبه ديدار 
 مرا دخترانند مانند تو
 ز تخم تو و پاک پيوند تو

 گر از تخم کی آرش و کی پشين
 بخواهد به شادی کند آفرين
 بدو گفت اين خود بکام منست
 بزرگی به فرجام نام منست

 سياوش به شبگير شد نزد شاه
 همی آفرين خواند بر تاج و گاه
 پدر با پسر راز گفتن گرفت

 م نهفتن گرفتز بيگانه مرد
 همی گفت کز کردگار جهان
 يکی آرزو دارم اندر نهان
 که ماند ز تو نام من يادگار
 ز تخم تو آيد يکی شهريار

 ام تازه روی چنان کز تو من گشته
 تو دل برگشايی به ديدار اوی
 چنين يافتم اخترت را نشان
 ز گفت ستاره شمر موبدان
 که از پشت تو شهرياری بود

 ادگاری بودکه اندر جهان ي
 کنون از بزرگان يکی برگزين

 ی کی پشين نگه کن پس پرده
 به خان کی آرش همان نيز هست
 ز هر سو بيرای و بپساو دست

 ام بدو گفت من شاه را بنده
 ام به فرمان و رايش سرافگنده

 هرآن کس که او برگزيند رواست
 جهاندار بربندگان پادشاست
 نبايد که سودابه اين بشنود

 گويد بدين نگروددگرگونه 
 گونه گفتار نيست به سودابه زين

 مرا در شبستان او کار نيست
 ز گفت سياوش بخنديد شاه
 نه آگاه بد ز آب در زيرکاه
 گزين تو بايد بدو گفت زن
 ازو هيچ منديش وز انجمن
 که گفتار او مهربانی بود
 به جان تو بر پاسبانی بود
 سياوش ز گفتار او شاد شد

 آزاد شدنهانش ز انديشه 
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 به شاه جهان بر ستايش گرفت
 نوان پيش تختش نيايش گرفت

 گر ی چاره نهانی ز سودابه
 همی بود پيچان و خسته جگر
 بدانست کان نيز گفتار اوست
 همی زو بدريد بر تنش پوست

 
 بدين داستان نيز شب برگذشت
 سپهر از بر کوه تيره بگشت

 نشست از بر تخت سودابه شاد
 ری برنهادز ياقوت و زر افس

 همه دختران را بر خويش خواند
 بيراست و بر تخت زرين نشاند

 روی چنين گفت با هيربد ماه
 کز ايدر برو با سياوش بگوی

 که بايد که رنجه کنی پای خويش
 نمايی مرا سرو باالی خويش
 بشد هيربد با سياووش گفت
 برآورد پوشيده راز از نهفت
 خرامان بيمد سياوش برش

 و سر و افسرشبديد آن نشست 
 به پيشش بتان نوآيين به پای

 ست کاخ و سرای تو گفتی بهشت
 فرود آمد از تخت و شد پيش اوی
 به گوهر بياراسته روی و موی
 سياوش بر تخت زرين نشست

 ز پيشش بکش کرده سودابه دست
 بتان را به شاه نوآيين نمود
 که بودند چون گوهر نابسود
 بدو گفت بنگر بدين تخت و گاه

 تنده چندين بزرين کالهپرس
 همه نارسيده بتان طراز

 که بسرشتشان ايزد از شرم و ناز
 کسی کت خوش آيد ازيشان بگوی

 نگه کن بديدار و باالی اوی
 سياوش چو چشم اندکی برگماشت
 ازيشان يکی چشم ازو برنداشت
 همه يک به ديگر بگفتند ماه
 نيارد بدين شاه کردن نگاه
 شبرفتند هر يک سوی تخت خوي

 ژکان و شمارنده بر بخت خويش
 چو ايشان برفتند سودابه گفت

 که چندين چه داری سخن در نهفت
 نگويی مرا تا مراد تو چيست
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 که بر چهر تو فر چهر پريست
 هر آن کس که از دور بيند ترا
 شود بيهش و برگزيند ترا
 ازين خوب رويان بچشم خرد
 نگه کن که با تو که اندر خورد

 و پاسخ ندادسياوش فرو ماند 
 چنين آمدش بر دل پاک ياد
 که من بر دل پاک شيون کنم
 به آيد که از دشمنان زن کنم
 شنيدستم از نامور مهتران
 همه داستانهای هاماوران

 که از پيش با شاه ايران چه کرد
 ز گردان ايران برآورد گرد

 پر از بند سودابه کاو دخت اوست
 نخواهد همی دوده را مغز و پوست

 خ سياوش چو بگشاد لببه پاس
 پری چهره برداشت از رخ قصب
 بدو گفت خورشيد با ماه نو
 گر ايدون که بينند بر گاه نو

 نباشد شگفت ار شود ماه خوار
 تو خورشيد داری خود اندر کنار

 کسی کاو چو من ديد بر تخت عاج
 ز ياقوت و پيروزه بر سرش تاج
 نباشد شگفت ار به مه ننگرد

 کس نشمردکسی را به خوبی به 
 اگر با من اکنون تو پيمان کنی
 نپيچی و انديشه آسان کنی
 يکی دختری نارسيده بجای

 کنم چون پرستار پيشت به پای
 به سوگند پيمان کن اکنون يکی
 ز گفتار من سر مپيچ اندکی

 چو بيرون شود زين جهان شهريار
 تو خواهی بدن زو مرا يادگار
 نمانی که آيد به من بر گزند

 ا همچو او ارجمندبداری مر
 ام من اينک به پيش تو استاده
 ام تن و جان شيرين ترا داده

 ز من هرچ خواهی همه کام تو
 برآرم نپيچم سر از دام تو

 سرش تنگ بگرفت و يک پوشه چاک
 بداد و نبود آگه از شرم و باک

 رخان سياوش چو گل شد ز شرم
 بياراست مژگان به خوناب گرم

 ر ديوچنين گفت با دل که از کا
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 مرا دور داراد گيهان خديو
 نه من با پدر بيوفايی کنم
 نه با اهرمن آشنايی کنم

 وگر سرد گويم بدين شوخ چشم
 بجوشد دلش گرم گردد ز خشم
 يکی جادوی سازد اندر نهان
 بدو بگرود شهريار جهان

 همان به که با او به آواز نرم
 سخن گويم و دارمش چرب و گرم

  گفتسياوش ازان پس به سودابه
 که اندر جهان خود تراکيست جفت

 ی ماه را نمانی مگر نيمه
 نشايی به گيتی بجز شاه را
 کنون دخترت بس که باشد مرا
 نشايد بجز او که باشد مرا

 برين باش و با شاه ايران بگوی
 نگه کن که پاسخ چه يابی ازوی
 بخواهم من او را و پيمان کنم
 زبان را به نزدت گروگان کنم

 گردد به باالی منکه تا او ن
 نييد به ديگر کسی رای من
 و ديگر که پرسيدی از چهر من
 بيميخت با جان تو مهر من
 مرا آفريننده از فر خويش

 چنان آفريد ای نگارين ز پيش
 تو اين راز مگشای و با کس مگوی
 مرا جز نهفتن همان نيست روی
 سر بانوانی و هم مهتری

 من ايدون گمانم که تو مادری
 ن و غمگين برون شد به دربگفت اي

 ز گفتار او بود آسيمه سر
 چو کاووس کی در شبستان رسيد

 نگه کرد سودابه او را بديد
 بر شاه شد زان سخن مژده داد
 ز کار سياوش بسی کرد ياد
 که آمد نگه کرد ايوان همه
 بتان سيه چشم کردم رمه

 چنان بود ايوان ز بس خوب چهر
 که گفتی همی بارد از ماه مهر

 ز از دختر من پسندش نبودج
 ز خوبان کسی ارجمندش نبود
 چنان شاد شد زان سخن شهريار
 که ماه آمدش گفتی اندر کنار
 در گنج بگشاد و چندان گهر
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 ز ديبای زربفت و زرين کمر
 همان ياره و تاج و انگشتری

 همان طوق و هم تخت کنداوری
 ز هر چيز گنجی بد آراسته
 جهانی سراسر پر از خواسته

 ه کرد سودابه خيره بماندنگ
 به انديشه افسون فراوان بخواند
 که گر او نيايد به فرمان من
 روا دارم ار بگسلد جان من

 بد و نيک و هر چاره کاندر جهان
 کنند آشکارا و اندر نهان

 بسازم گر او سربپيچد ز من
 کنم زو فغان بر سر انجمن
 نشست از بر تخت باگوشوار
 گاربه سر بر نهاد افسری پرن

 سياوخش را در بر خويش خواند
 ز هر گونه با او سخنها براند
 بدو گفت گنجی بياراست شاه

 کزان سان نديدست کس تاج و گاه
 ز هر چيز چندان که اندازه نيست
 اگر بر نهی پيل بايد دويست
 به تو داد خواهد همی دخترم
 نگه کن بروی و سر و افسرم
 بهانه چه داری تو از مهر من

 اال و از چهر منبپيچی ز ب
 ام ام برده که تا من ترا ديده

 ام خروشان و جوشان و آزرده
 همی روز روشن نبينم ز درد
 برآنم که خورشيد شد الجورد

 ست تا مهر من کنون هفت سال
 همی خون چکاند بدين چهر من
 يکی شاد کن در نهانی مرا
 ببخشای روز جوانی مرا

 فزون زان که دادت جهاندار شاه
  ياره و تاج و گاهبيارايمت

 و گر سر بپيچی ز فرمان من
 نيايد دلت سوی پيمان من
 کنم بر تو بر پادشاهی تباه

 شود تيره بر روی تو چشم شاه
 سياوش بدو گفت هرگز مباد

 که از بهر دل سر دهم من به باد
 وفايی کنم چنين با پدر بی

 ز مردی و دانش جدايی کنم
 تو بانوی شاهی و خورشيد گاه
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 تو نايد بدينسان گناهسزد کز 
 وزان تخت برخاست با خشم و جنگ

 بدو اندر آويخت سودابه چنگ
 بدو گفت من راز دل پيش تو
 بگفتم نهان از بدانديش تو

 مرا خيره خواهی که رسوا کنی
 به پيش خردمند رعنا کنی
 بزد دست و جامه بدريد پاک

 به ناخن دو رخ را همی کرد چاک
 برآمد خروش از شبستان اوی

 غانش ز ايوان برآمد به کویف
 يکی غلغل از باغ و ايوان بخاست
 که گفتی شب رستخيزست راست
 به گوش سپهبد رسيد آگهی
 فرود آمد از تخت شاهنشهی
 پرانديشه از تخت زرين برفت
 به سوی شبستان خراميد تفت
 بيامد چو سودابه را ديد روی
 خراشيده و کاخ پر گفت و گوی
 دل ز هر کس بپرسيد و شد تنگ
 ندانست کردار آن سنگ دل
 خروشيد سودابه در پيش اوی
 همی ريخت آب و همی کند موی
 چنين گفت کامد سياوش به تخت
 برآراست چنگ و برآويخت سخت
 که جز تو نخواهم کسی را ز بن
 جز اينت همی راند بايد سخن
 که از تست جان و دلم پر ز مهر
 چه پرهيزی از من تو ای خوب چهر

  ز مشکين سرمبينداخت افسر
 چنين چاک شد جامه اندر برم
 پرانديشه شد زان سخن شهريار
 سخن کرد هرگونه را خواستار

 به دل گفت ار اين راست گويد همی
 گونه زشتی نجويد همی وزين

 سياووش را سر ببايد بريد
 بدينسان بودبند بد را کليد
 خردمند مردم چه گويد کنون

 خوی شرم ازين داستان گشت خون
 ا که اندر شبستان بدندکسی ر

 هشيوار و مهترپرستان بدند
 گسی کرد و بر گاه تنها بماند

 سياووش و سودابه را پيش خواند
 به هوش و خرد با سياووش گفت
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 که اين راز بر من نشايد نهفت
 ام نکردی تو اين بد که من کرده

 ام ز گفتار بيهوده آزرده
 چرا خواندم در شبستان ترا

 دستان تراکنون غم مرا بود و 
 کنون راستی جوی و با من بگوی
 سخن بر چه سانست بنمای روی
 سياووش گفت آن کجا رفته بود
 وزان در که سودابه آشفته بود

 چنين گفت سودابه کاين نيست راست
 که او از بتان جز تن من نخواست
 بگفتم همه هرچ شاه جهان
 بدو داد خواست آشکار و نهان
 ز فرزند و ز تاج وز خواسته
 ز دينار وز گنج آراسته

 بگفتم که چندين برين بر نهم
 همه نيکويها به دختر دهم

 مرا گفت با خواسته کار نيست
 به دختر مرا راه ديدار نيست
 ترا بايدم زين ميان گفت بس

 نه گنجم به کارست بی تو نه کس
 مرا خواست کارد به کاری به چنگ
 دو دست اندر آويخت چون سنگ تنگ

 می موی مننکردمش فرمان ه
 بکند و خراشيده شد روی من
 يکی کودکی دارم اندر نهان
 ز پشت تو ای شهريار جهان
 ز بس رنج کشتنش نزديک بود
 جهان پيش من تنگ و تاريک بود
 چنين گفت با خويشتن شهريار
 که گفتار هر دو نيايد به کار
 برين کار بر نيست جای شتاب
 که تنگی دل آرد خرد را به خواب

 ايد بدين در نخستنگه کرد ب
 گواهی دهد دل چو گردد درست
 ببينم کزين دو گنهکار کيست

 ی بد سزاوار کيست ببادافره
 بدان بازجستن همی چاره جست
 ببوييد دست سياوش نخست
 بر و بازو و سرو باالی او
 سراسر ببوييد هرجای او

 ز سودابه بوی می و مشک ناب
 همی يافت کاووس بوی گالب

 ان گونه بوینديد از سياوش بد
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 نشان بسودن نبود اندروی
 غمی گشت و سودابه را خوار کرد

 دل خويشتن را پرآزار کرد
 به دل گفت کاين را به شمشير تيز

 ببايد کنون کردنش ريز ريز
 ز هاماوران زان پس انديشه کرد
 که آشوب خيزد پرآواز و درد
 و ديگر بدانگه که در بند بود
 بر او نه خويش و نه پيوند بود
 پرستار سودابه بد روز و شب
 که پيچيد ازان درد و نگشاد لب

 سه ديگر که يک دل پر از مهر داشت
 ببايست زو هر بد اندر گذاشت
 چهارم کزو کودکان داشت خرد
 غم خرد را خوار نتوان شمرد

 گناه سياوش ازان کار بد بی
 خردمندی وی بدانست شاه

 بدو گفت ازين خود مينديش هيچ
 و دانش بسيچهشيواری و رای 

 مکن ياد اين هيچ و با کس مگوی
 نبايد که گيرد سخن رنگ و بوی

 چو دانست سودابه کاو گشت خوار
 همان سرد شد بر دل شهريار

 يکی چاره جست اندر آن کار زشت
 ز کينه درختی بنوی بکشت
 زنی بود با او سپرده درون

 پر از جادوی بود و رنگ و فسون
 گران بود اندر شکم بچه داشت

 همی از گرانی به سختی گذاشت
 بدو راز بگشاد و زو چاره جست
 کز آغاز پيمانت خواهم نخست
 چو پيمان ستد چيز بسيار داد

 سخن گفت ازين در مکن هيچ ياد
 يکی دارويی ساز کاين بفگنی
 تهی مانی و راز من نشکنی

 مگر کاين همه بند و چندين دروغ
 بدين بچگان تو باشد فروغ

  اين از منندبه کاووس گويم که
 چنين کشته بر دست اهريمنند
 مگر کين شود بر سياوش درست

 ی اين ببايدت جست کنون چاره
 گرين نشنوی آب من نزد شاه
 شود تيره و دور مانم ز گاه
 ام بدو گفت زن من ترا بنده



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
365 

 ام بفرمان و رايت سرافگنده
 چو شب تيره شد داوری خورد زن

 ی اهرمن که بفتاد زو بچه
 ان چون بود ديوزاددو بچه چن

 چه گونه بود بچه جادو نژاد
 نهان کرد زن را و او خود بخفت
 فغانش برآمد ز کاخ نهفت
 در ايوان پرستار چندانک بود
 به نزديک سودابه رفتند زود
 يکی طشت زرين بياريد پيش

 بگفت آن سخن با پرستار خويش
 ی اهرمن نهاد اندران بچه

 خروشيد و بفگند بر جامه تن
 ک بديدند مرده به طشتدو کود

 از ايوان به کيوان فغان برگذشت
 چو بشنيد کاووس از ايوان خروش
 بلرزيد در خواب و بگشاد گوش
 بپرسيد و گفتند با شهريار

 رخ روزگار که چون گشت بر ماه
 غمی گشت آن شب نزد هيچ دم
 به شبگير برخاست و آمد دژم
 برانگونه سودابه را خفته ديد

 فته ديدسراسر شبستان برآش
 دو کودک بران گونه بر طشت زر
 فگنده به خواری و خسته جگر
 بباريد سودابه از ديده آب
 بدو گفت روشن ببين آفتاب

 همی گفت بنگر چه کرد از بدی
 به گفتار او خيره ايمن شدی
 دل شاه کاووس شد بدگمان
 برفت و در انديشه شد يک زمان
 همی گفت کاين را چه درمان کنم

  بر دل آسان کنمنشايد که اين
 ازان پس نگه کرد کاووس شاه
 کسی را که کردی به اختر نگاه
 بجست و ز ايشان بر خويش خواند
 بپرسيد و بر تخت زرين نشاند
 ز سودابه و رزم هاماوران

 سخن گفت هرگونه با مهتران
 بدان تا شوند آگه از کار اوی
 بدانش بدانند کردار اوی

 وزان کودکان نيز بسيار گفت
 داشت پوشيده اندر نهفتهمی 

 همه زيج و صرالب برداشتند
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 بران کار يک هفته بگذاشتند
 سرانجام گفتند کاين کی بود

 به جامی که زهر افگنی می بود
 دو کودک ز پشت کسی ديگرند
 نه از پشت شاه و نه زين مادرند
 گر از گوهر شهرياران بدی

 ازين زيجها جستن آسان بدی
 نه پيداست رازش درين آسمان
 نه اندر زمين اين شگفتی بدان
 نشان بدانديش ناپاک زن
 بگفتند با شاه در انجمن

 نهان داشت کاووس و باکس نگفت
 همی داشت پوشيده اندر نهفت
 برين کار بگذشت يک هفته نيز
 ز جادو جهان را برآمد قفيز
 بناليد سودابه و داد خواست
 ز شاه جهاندار فرياد خواست
 همی گفت همداستانم ز شاه
 به زخم و به افگندن از تخت و گاه

 ز فرزند کشته بپيچد دلم
 زمان تا زمان سر ز تن بگسلم
 بدو گفت ای زن تو آرام گير
 چه گويی سخنهای نادلپذير
 همه روزبانان درگاه شاه
 بفرمود تا برگرفتند راه

 همه شهر و برزن به پای آورند
 زن بدکنش را بجای آورند
 به نزديکی اندر نشان يافتند
 جهان ديدگان نيز بشتافتند
 کشيدند بدبخت زن را ز راه
 به خواری ببردند نزديک شاه
 به خوبی بپرسيد و کردش اميد
 بسی روز را داد نيزش نويد

 وزان پس به خواری و زخم و به بند
 به پردخت از او شهريار بلند
 نبد هيچ خستو بدان داستان
 نبد شاه پرمايه همداستان

  برندبفرمود کز پيش بيرون
 بسی چاره جويند و افسون برند
 چو خستو نيايد ميانش به ار
 ببريد و اين دانم آيين و فر
 ببردند زن را ز درگاه شاه

 ز شمشير گفتند وز دار و چاه
 گناه چنين گفت جادو که من بی
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 چه گويم بدين نامور پيشگاه
 بگفتند باشاه کاين زن چه گفت
 جهان آفرين داند اندر نهفت

  فرمود تا رفت پيشبه سودابه
 ستاره شمر گفت گفتار خويش
 که اين هر دو کودک ز جادو زنند
 پديدند کز پشت اهريمنند
 چنين پاسخ آورد سودابه باز
 که نزديک ايشان جز اينست راز
 فزونستشان زين سخن در نهفت

 ز بهر سياوش نيارند گفت
 ز بيم سپهبد گو پيلتن

 بلرزد همی شير در انجمن
 به هشتاد پيلکجا زور دارد 

 ببندد چو خواهد ره آب نيل
 همان لشکر نامور صدهزار
 گريزند ازو در صف کارزار
 مرا نيز پاياب او چون بود

 مگر ديده همواره پرخون بود
 جزان کاو بفرمايد اخترشناس

 چه گويد سخن وز که دارد سپاس
 تراگر غم خرد فرزند نيست

 مرا هم فزون از تو پيوند نيست
 چنين سرسریسخن گر گرفتی 

 بدان گيتی افگندم اين داوری
 ز ديده فزون زان بباريد آب
 که بردارد از رود نيل آفتاب
 سپهبد ز گفتار او شد دژم
 همی زار بگريست با او بهم

 گسی کرد سودابه را خسته دل
 بران کار بنهاد پيوسته دل

 چنين گفت کاندر نهان اين سخن
 پژوهيم تا خود چه آيد به بن

  موبدان را بخواندز پهلو همه
 ز سودابه چندی سخنها براند
 چنين گفت موبد به شاه جهان
 که درد سپهبد نماند نهان
 وگوی چو خواهی که پيدا کنی گفت
 ببايد زدن سنگ را بر سبوی

 که هر چند فرزند هست ارجمند
 دل شاه از انديشه يابد گزند
 وزين دختر شاه هاماوران

 پر انديشه گشتی به ديگر کران
 هر در سخن چون بدين گونه گشتز 
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 بر آتش يکی را ببايد گذشت
 چنين است سوگند چرخ بلند
 که بر بيگناهان نيايد گزند

 جهاندار سودابه را پيش خواند
 همی با سياوش بگفتن نشاند
 سرانجام گفت ايمن از هر دوان
 نگردد مرا دل نه روشن روان
 مگر کاتش تيز پيدا کند
 گنه کرده را زود رسوا کند

 چنين پاسخ آورد سودابه پيش
 که من راست گويم به گفتار خويش
 فگنده دو کودک نمودم بشاه
 ازين بيشتر کس نبيند گناه
 سياووش را کرد بايد درست

 که اين بد بکرد و تباهی بجست
 به پور جوان گفت شاه زمين
 که رايت چه بيند کنون اندرين

 سياوش چنين گفت کای شهريار
 ن گشت خوارکه دوزخ مرا زين سخ

 اگر کوه آتش بود بسپرم
 ازين تنگ خوارست اگر بگذرم
 پرانديشه شد جان کاووس کی

 پی ی نيک ز فرزند و سودابه
 کزين دو يکی گر شود نابکار
 ازان پس که خواند مرا شهريار
 چو فرزند و زن باشدم خون و مغز
 کرا بيش بيرون شود کار نغز
 همان به کزين زشت کردار دل

 ی دلگسل چارهبشويم کنم 
 چه گفت آن سپهدار نيکوسخن
 که با بددلی شهرياری مکن
 به دستور فرمود تا ساروان
 هيون آرد از دشت صد کاروان
 هيونان به هيزم کشيدن شدند
 همه شهر ايران به ديدن شدند
 به صد کاروان اشتر سرخ موی
 همی هيزم آورد پرخاشجوی
 نهادند هيزم دو کوه بلند

 چون و چندشمارش گذر کرد بر 
 ز دور از دو فرسنگ هرکش بديد
 چنين جست و جوی بال را کليد
 همی خواست ديدن در راستی
 ز کار زن آيد همه کاستی

 چو اين داستان سر به سر بشنوی
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 به آيد ترا گر بدين بگروی
 نهادند بر دشت هيزم دو کوه
 جهانی نظاره شده هم گروه
 گذر بود چندان که گويی سوار

 ه تنگی چهارميانه برفتی ب
 بدانگاه سوگند پرمايه شاه
 چنين بود آيين و اين بود راه
 وزان پس به موبد بفرمود شاه
 که بر چوب ريزند نفط سياه
 بيمد دو صد مرد آتش فروز
 دميدند گفتی شب آمد به روز
 نخستين دميدن سيه شد ز دود
 زبانه برآمد پس از دود زود

 زمين گشت روشنتر از آسمان
  و آتش دمانجهانی خروشان

 سراسر همه دشت بريان شدند
 بران چهر خندانش گريان شدند
 سياوش بيامد به پيش پدر
 يکی خود زرين نهاده به سر
 هشيوار و با جامهای سپيد
 لبی پر ز خنده دلی پراميد
 يکی تازيی بر نشسته سياه
 همی خاک نعلش برآمد به ماه
 پراگنده کافور بر خويشتن
 ز کفنچنان چون بود رسم و سا

 بدانگه که شد پيش کاووس باز
 فرود آمد از باره بردش نماز
 رخ شاه کاووس پر شرم ديد
 سخن گفتنش با پسر نرم ديد
 سياوش بدو گفت انده مدار
 کزين سان بود گردش روزگار
 سر پر ز شرم و بهايی مراست
 اگر بيگناهم رهايی مراست
 ور ايدونک زين کار هستم گناه

 اهجهان آفرينم ندارد نگ
 به نيروی يزدان نيکی دهش
 کزين کوه آتش نيابم تپش

 خروشی برآمد ز دشت و ز شهر
 غم آمد جهان را ازان کار بهر
 چو از دشت سودابه آوا شنيد
 برآمد به ايوان و آتش بديد

 همی خواست کاو را بد آيد بروی
 همی بود جوشان پر از گفت و گوی
 جهانی نهاده به کاووس چشم
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 و دل پر ز خشمزبان پر ز دشنام 
 سياوش سيه را به تندی بتاخت
 نشد تنگدل جنگ آتش بساخت
 ز هر سو زبانه همی برکشيد

 کسی خود و اسپ سياوش نديد
 يکی دشت با ديدگان پر ز خون
 که تا او کی آيد ز آتش برون
 چو او را بديدند برخاست غو
 که آمد ز آتش برون شاه نو
 اگر آب بودی مگر تر شدی

 بر شدی ه بیز تری همه جام
 چنان آمد اسپ و قبای سوار

 که گفتی سمن داشت اندر کنار
 چو بخشايش پاک يزدان بود
 دم آتش و آب يکسان بود

 چو از کوه آتش به هامون گذشت
 خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت
 سواران لشکر برانگيختند

 همه دشت پيشش درم ريختند
 يکی شادمانی بد اندر جهان

 نميان کهان و ميان مها
 همی داد مژده يکی را دگر
 که بخشود بر بيگنه دادگر

 همی کند سودابه از خشم موی
 همی ريخت آب و همی خست روی
 چو پيش پدر شد سياووش پاک
 نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک
 فرود آمد از اسپ کاووس شاه
 پياده سپهبد پياده سپاه
 سياووش را تنگ در برگرفت
 تز کردار بد پوزش اندر گرف

 سياوش به پيش جهاندار پاک
 بيامد بماليد رخ را به خاک
 که از تف آن کوه آتش برست

 ی دشمنان گشت پست همه کامه
 بدو گفت شاه ای دلير جوان
 که پاکيزه تخمی و روشن روان
 چنانی که از مادر پارسا
 بزايد شود در جهان پادشا

 به ايوان خراميد و بنشست شاد
 کاله کيانی به سر برنهاد

 ی آورد و رامشگران را بخواندم
 همه کامها با سياوش براند

 سه روز اندر آن سور می در کشيد
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 نبد بر در گنج بند و کليد
 چهارم به تخت کيی برنشست

 ی گاو پيکر به دست يکی گرزه
 برآشفت و سودابه را پيش خواند
 گذشت سخنها برو بر براند

 ای شرمی و بد بسی کرده که بی
 ای زردهفراوان دل من بيا

 يکی بد نمودی به فرجام کار
 که بر جان فرزند من زينهار
 بخوردی و در آتش انداختی
 برين گونه بر جادويی ساختی
 نيايد ترا پوزش اکنون به کار
 بپرداز جای و برآرای کار

 نشايد که باشی تو اندر زمين
 جز آويختن نيست پاداش اين
 بدو گفت سودابه کای شهريار

  من ببارتو آتش بدين تارک
 مرا گر همی سر ببايد بريد

 مکافات اين بد که بر من رسيد
 بفرمای و من دل نهادم برين
 نبود آتش تيز با او به کين

 سياوش سخن راست گويد همی
 دل شاه از غم بشويد همی
 همه جادوی زال کرد اندرين

 نخواهم که داری دل از من بکين
 بدو گفت نيرنگ داری هنوز

 يت کوزنگردد همی پشت شوخ
 به ايرانيان گفت شاه جهان

 کزين بد که اين ساخت اندر نهان
 چه سازم چه باشد مکافات اين
 همه شاه را خواندند آفرين

 که پاداش اين آنکه بيجان شود
 ز بد کردن خويش پيچان شود
 به دژخيم فرمود کاين را به کوی
 ز دار اندر آويز و برتاب روی
 چو سودابه را روی برگاشتند

 ن همه بانگ برداشتندشبستا
 دل شاه کاووس پردرد شد

 نهان داشت رنگ رخش زرد شد
 سياوش چنين گفت با شهريار
 که دل را بدين کار رنجه مدار

 به من بخش سودابه را زين گناه
 پذيرد مگر پند و آيد به راه

 همی گفت با دل که بر دست شاه
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 گر ايدون که سودابه گردد تباه
 شودبه فرجام کار او پشيمان 

 ز من بيند او غم چو پيچان شود
 بهانه همی جست زان کار شاه
 بدان تا ببخشد گذشته گناه
 سياووش را گفت بخشيدمش
 ازان پس که خون ريختن ديدمش
 سياوش ببوسيد تخت پدر
 وزان تخت برخاست و آمد بدر
 شبستان همه پيش سودابه باز

 دويدند و بردند او را نماز
 ربرين گونه بگذشت يک روزگا
 برو گرمتر شد دل شهريار

 چنان شد دلش باز از مهر اوی
 که ديده نه برداشت از چهر اوی

 دگر باره با شهريار جهان
 همی جادوی ساخت اندر نهان
 بدان تا شود با سياووش بد
 بدانسان که از گوهر او سزد
 ز گفتار او شاه شد در گمان
 نکرد ايچ بر کس پديد از مهان

 فتادبجايی که کاری چنين او
 خرد بايد و دانش و دين و داد
 چنان چون بود مردم ترسکار
 برآيد به کام دل مرد کار
 بجايی که زهر آگند روزگار
 ازو نوش خيره مکن خواستار

 ای تو با آفرينش بسنده نه
 ای مشو تيز گر پرورنده نه

 ست کردار گردان سپهر چنين
 نخواهد گشادن همی بر تو چهر

 مونبرين داستان زد يکی رهن
 که مهری فزون نيست از مهر خون
 چو فرزند شايسته آمد پديد
 ز مهر زنان دل ببايد بريد

 
 به مهر اندرون بود شاه جهان
 که بشنيد گفتار کارآگهان
 که افراسياب آمد و صدهزار
 گزيده ز ترکان شمرده سوار

 سوی شهر ايران نهادست روی
 وزو گشت کشور پر از گفت و گوی

 ان تنگ شددل شاه کاووس از
 که از بزم رايش سوی جنگ شد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
373 

 يکی انجمن کرد از ايرانيان
 کسی را که بد نيکخواه کيان
 بديشان چنين گفت کافراسياب
 ز باد و ز آتش ز خاک و ز آب
 همانا که ايزد نکردش سرشت
 مگر خود سپهرش دگرگونه کشت
 که چندين به سوگند پيمان کند
 زبان را به خوبی گروگان کند

 د مردم کينه جویچو گردآور
 بتابد ز پيمان و سوگند روی
 جز از من نشايد ورا کينه خواه
 کنم روز روشن بدو بر سياه
 مگر گم کنم نام او در جهان
 وگر نه چو تير از کمان ناگهان
 سپه سازد و رزم ايران کند
 بسی زين بر و بوم ويران کند
 بدو گفت موبد چه بايد سپاه
 چو خود رفت بايد به آوردگاه
 چرا خواسته داد بايد بباد

 در گنج چندين چه بايد گشاد
 دو بار اين سر نامور گاه خويش
 سپردی به تيزی به بدخواه خويش
 کنون پهلوانی نگه کن گزين
 سزاوار جنگ و سزاوار کين

 چنين داد پاسخ بديشان که من
 نبينم کسی را بدين انجمن
 که دارد پی و تاب افراسياب

 بر آبمرا رفت بايد چو کشتی 
 شما بازگرديد تا من کنون
 بپيچم يکی دل برين رهنمون
 سياوش ازان دل پرانديشه کرد
 روان را از انديشه چون بيشه کرد
 به دل گفت من سازم اين رزمگاه
 به خوبی بگويم بخواهم ز شاه
 مگر کم رهايی دهد دادگر
 ز سودابه و گفت و گوی پدر
 دگر گر ازين کار نام آورم

 به دام آورمچنين لشکری را 
 بشد با کمر پيش کاووس شاه
 بدو گفت من دارم اين پايگاه
 که با شاه توران بجويم نبرد
 سر سروران اندر آرم به گرد
 چنين بود رای جهان آفرين

 که او جان سپارد به توران زمين
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 ی نابکار به رای و به انديشه
 کجا بازگردد بد روزگار

 بدين کار همداستان شد پدر
 ين کين سياوش کمرکه بندد بر

 ازو شادمان گشت و بنواختش
 به نوی يکی پايگه ساختش

 بدو گفت گنج و گهر پيش تست
 تو گويی سپه سر به سر خويش تست

 ز گفتار و کردار و از آفرين
 که خوانند بر تو به ايران زمين
 گو پيلتن را بر خويش خواند
 بسی داستانهای نيکو براند
 بدو گفت همزور تو پيل نيست

 و گرد پی رخش تو نيل نيستچ
 ز گيتی هنرمند و خامش توی
 که پروردگار سياوش توی
 چو آهن ببندد به کان در گهر

 گشاده شود چون تو بستی کمر
 سياوش بيامد کمر بر ميان

 سخن گفت با من چو شير ژيان
 همی خواهد او جنگ افراسياب
 تو با او برو روی ازو برمتاب
 چو بيدار باشی تو خواب آيدم
 چو آرام يابی شتاب آيدم

 جهان ايمن از تير و شمشير تست
 سر ماه با چرخ در زير تست
 ام تهمتن بدو گفت من بنده
 ام سخن هرچ گويی نيوشنده
 سياوش پناه و روان منست
 سر تاج او آسمان منست

 چو بشنيد ازو آفرين کرد و گفت
 که با جان پاکت خرد باد جفت
 وزان پس خروشيدن نای و کوس

 د بيامد سپهدار طوسبرآم
 به درگاه بر انجمن شد سپاه
 در گنج دينار بگشاد شاه

 ز شمشير و گرز و کاله و کمر
 همان خود و درع و سنان و سپر

 ی نابريد به گنجی که بد جامه
 فرستاد نزد سياوش کليد

 که بر جان و بر خواسته کدخدای
 توی ساز کن تا چه آيدت رای
 گزين کرد ازان نامداران سوار
 دليران جنگی ده و دو هزار
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 هم از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ
 ز گيالن جنگی و دشت سروچ
 سپرور پياده ده و دو هزار
 گزين کرد شاه از در کارزار

 از ايران هرآنکس که گوزاده بود
 دلير و خردمند و آزاده بود
 به باال و سال سياوش بدند
 خردمند و بيدار و خامش بدند

 آوران مز گردان جنگی و نا
 ی شاوران چو بهرام و چون زنگه

 همان پنج موبد از ايرانيان
 برافراختند اختر کاويان

 بفرمود تا جمله بيرون شدند
 ز پهلو سوی دشت و هامون شدند
 تو گفتی که اندر زمين جای نيست
 که بر خاک او نعل را پای نيست
 سراندر سپهر اختر کاويان
 چو ماه درخشنده اندر ميان

 رون رفت کاووس شاهز پهلو ب
 يکی تيز برگشت گرد سپاه
 يکی آفرين کرد پرمايه کی
 که ای نامداران فرخنده پی
 مبادا جز از بخت همراهتان
 شده تيره ديدار بدخواهتان

 به نيک اختر و تندرستی شدن
 به پيروزی و شاد باز آمدن

 وزان جايگه کوس بر پيل بست
 به گردان بفرمود و خود برنشست

  از آب کاووس شاهدو ديده پر
 همی بود يک روز با او به راه
 سرانجام مر يکدگر را کنار
 گرفتند هر دو چو ابر بهار

 ز ديده همی خون فرو ريختند
 به زاری خروشی برانگيختند
 گواهی همی داد دل در شدن
 که ديدار ازان پس نخواهد بدن
 چنين است کردار گردنده دهر
 گهی نوش بار آورد گاه زهر

  بنهاد کاووس رویسوی گاه
 جوی سياوش ابا لشکر جنگ

 سپه را سوی زابلستان کشيد
 ابا پيلتن سوی دستان کشيد
 همی بود يکچند با رود و می
 به نزديک دستان فرخنده پی
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 گهی با تهمتن بدی می بدست
 گهی با زواره گزيدی نشست
 گهی شاد بر تخت دستان بدی
 گهی در شکار و شبستان بدی

 لشکر براندچو يک ماه بگذشت 
 گوپيلتن رفت و دستان بماند
 سپاهی برفتند با پهلوان
 ز زابل هم از کابل و هندوان
 ز هر سو که بد نامور لشکری
 بخواند و بيامد به شهر هری
 ازيشان فراوان پياده ببرد

 ی شاوران را سپرد بنه زنگه
 سوی طالقان آمد و مرورود

 سپهرش همی داد گفتی درود
 ديک بلخازانپس بيامد به نز

 نيازرد کس را به گفتار تلخ
 وزان روی گرسيوز و بارمان
 کشيدند لشکر چو باد دمان
 سپهرم بد و بارمان پيش رو
 خبر شد بديشان ز ساالر نو

 که آمد سپاهی و شاهی جوان
 از ايران گو پيلتن پهلوان

 هيونی به نزديک افراسياب
 برافگند برسان کشتی برآب
 که آمد ز ايران سپاهی گران
 سپهبد سياووش و با او سران
 سپه کش چو رستم گو پيلتن
 به يک دست خنجر به ديگر کفن
 تو لشکر بياری و چندين مپای
 که از باد کشتی بجنبد ز جای
 برانگيخت برسان آتش هيون

 کزين سان سخن راند با رهنمون
 سياووش زين سو به پاسخ نماند
 سوی بلخ چون باد لشکر براند

  ايران سپاهچو تنگ اندر آمد ز
 نشايست کردن به پاسخ نگاه

 جوی نگه کرد گرسيوز جنگ
 جز از جنگ جستن نديد ايچ روی
 چو ز ايران سپاه اندر آمد به تنگ

 ی بلخ برخاست جنگ به دروازه
 دو جنگ گران کرده شد در سه روز

 بيامد سياووش لشکر فروز
 پياده فرستاد بر هر دری

 به بلخ اندر آمد گران لشکری
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  سپهرم بدان روی آبگريزان
 بشدبا سپه نزد افراسياب
 سياوش در بلخ شد با سپاه
 يکی نامه فرمود نزديک شاه

 نوشتن به مشک و گالب و عبير
 چانچون سزاوار بد بر حرير
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 کزو گشت پيروز و به روزگار
 خداوند خورشيد و گردنده ماه

 ی تاج و تخت و کاله فرازنده
 ه خواهد برآرد بلندکسی را ک

 يکی را کند سوگوار و نژند
 چرا نه به فرمانش اندر نه چون
 خرد کرد بايد بدين رهنمون
 ازان دادگر کاو جهان آفريد
 ابا آشکارا نهان آفريد

 همی آفرين باد بر شهريار
 همه نيکوی باد فرجام کار

 به بلخ آمدم شاد و پيروز بخت
 به فر جهاندار باتاج و تخت

 ندرين جنگ شد روزگارسه روز ا
 چهارم ببخشود پروردگار

 سپهرم به ترمذ شد و بارمان
 به کردار ناوک بجست از کمان
 کنون تا به جيحون سپاه منست
 جهان زير فر کاله منست

 به سغد است با لشکر افراسياب
 سپاه و سپهبد بدان روی آب
 گر ايدونک فرمان دهد شهريار
 سپه بگذرانم کنم کارزار

 ر شاه ايران رسيدچو نامه ب
 سر تاج و تختش به کيوان رسيد
 به يزدان پناهيد و زو جست بخت
 بدان تا ببار آيد آن نو درخت

 به شادی يکی نامه پاسخ نوشت
 چو تازه بهاری در ارديبهشت

 ی هور و ماه که از آفريننده
 ی تاج و گاه جهاندار و بخشنده

 ترا جاودان شادمان باد دل
 د دلز درد و بال گشته آزا

 هميشه به پيروزی و فرهی
 کاله بزرگی و تاج مهی

 سپه بردی و جنگ را خواستی
 که بخت و هنر داری و راستی
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 همی از لبت شير بويد هنوز
 که زد بر کمان تو از جنگ توز
 هميشه هنرمند بادا تنت
 رسيده به کام دل روشنت

 ازان پس که پيروز گشتی به جنگ
 به کار اندرون کرد بايد درنگ

 ايد پراگنده کردن سپاهنب
 بپيمای روز و برآرای گاه

 که آن ترک بدپيشه و ريمنست
 که هم بدنژادست و هم بدتنست
 همان با کالهست و با دستگاه
 همی سر برآرد ز تابنده ماه

 مکن هيچ بر جنگ جستن شتاب
 به جنگ تو آيد خود افراسياب

 گر ايدونک زين روی جيحون کشد
 همی دامن خويش در خون کشد
 نهاد از بر نامه بر مهر خويش
 همانگه فرستاده را خواند پيش
 بدو داد و فرمود تا گشت باز
 همی تاخت اندر نشيب و فراز
 فرستاده نزد سياوش رسيد

 ی شاه ايران بديد چو آن نامه
 زمين را ببوسيد و دل شاد کرد
 ز هر غم دل پاک آزاد کرد

 ی شاه چون گشت شاد ازان نامه
 سر بر نهادبخنديد و نامه ب

 نگه داشت بيدار فرمان اوی
 نپيچيد دل را ز پيمان اوی

 وزان سو چو گرسيوز شوخ مرد
 بيامد بر شاه ترکان چو گرد

 بگفت آن سخنهای ناپاک و تلخ
 که آمد سپهبد سياوش به بلخ

 سپه کش چو رستم سپاهی گران
 بسی نامداران و جنگ آوران
 ز هر يک ز ما بود پنجاه بيش

 ی گاوميش رزهسرافراز با گ
 پياده به کردار آتش بدند
 سپردار با تير و ترکش بدند
 نپرد به کردار ايشان عقاب
 يکی را سر اندر نيايد بخواب

 سه روز و سه شب بود هم زين نشان
 غمی شد سر و اسپ گردنکشان
 ازيشان کسی را که خواب آمدی
 ز جنگش بدانگه شتاب آمدی
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 بخفتی و آسوده برخاستی
 نگ آراستیبه نوی يکی ج

 برآشفت چون آتش افراسياب
 که چندش چه گويی ز آرام و خواب
 به گرسيوز اندر چنان بنگريد
 که گفتی ميانش بخواهد بريد
 يکی بانگ برزد براندش ز پيش

 کجا خواست راندن برو خشم خويش
 بفرمود کز نامداران هزار
 بخوانيد وز بزم سازيد کار

 سراسر همه دشت پرچين نهيد
 در آرايش چين نهيدبه سغد ان

 بدين سان به شادی گذر کرد روز
 چو از چشم شد دور گيتی فروز
 به خواب و به آرامش آمد شتاب
 بغلتيد بر جامه افراسياب

 
 چو يک پاس بگذشت از تيره شب
 چنان چون کسی راز گويد به تب
 خروشی برآمد ز افراسياب
 بلرزيد بر جای آرام و خواب
 پرستندگان تيز برخاستند
 خروشيدن و غلغل آراستند
 چو آمد به گرسيوز آن آگهی

 که شد تيره ديهيم شاهنشهی
 به تيزی بيامد به نزديک شاه
 ورا ديد بر خاک خفته به راه
 به بر در گرفتش بپرسيد زوی
 که اين داستان با برادر بگوی

 چنين داد پاسخ که پرسش مکن
 مگو اين زمان ايچ با من سخن

 یبمان تا خرد بازيابم يک
 به بر گير و سختم بدار اندکی
 زمانی برآمد چو آمد به هوش
 جهان ديده با ناله و با خروش
 نهادند شمع و برآمد به تخت
 همی بود لرزان بسان درخت
 بپرسيد گرسيوز نامجوی

 که بگشای لب زين شگفتی بگوی
 چنين گفت پرمايه افراسياب

 که هرگز کسی اين نبيند به خواب
 ام ديدهکجا چون شب تيره من 

 ام ز پير و جوان نيز نشنيده
 بيابان پر از مار ديدم به خواب
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 جهان پر ز گرد آسمان پر عقاب
 زمين خشک شخی که گفتی سپهر

 بدو تا جهان بود ننمود چهر
 ی من زده بر کران سراپرده

 به گردش سپاهی ز کندآوران
 يکی باد برخاستی پر ز گرد
 درفش مرا سر نگونسار کرد

 و يکی جوی خونبرفتی ز هر س
 سراپرده و خيمه گشتی نگون
 وزان لشکر من فزون از هزار
 بريده سران و تن افگنده خوار
 سپاهی ز ايران چو باد دمان

 چه نيزه به دست و چه تير و کمان
 همه نيزهاشان سر آورده بار
 وزان هر سواری سری در کنار
 بر تخت من تاختندی سوار

 وران صد هزار سيه پوش و نيزه
 نگيختندی ز جای نشستبرا

 مرا تاختندی همی بسته دست
 نگه کردمی نيک هر سو بسی
 ز پيوسته پيشم نبودی کسی
 مرا پيش کاووس بردی دوان
 يکی بادسر نامور پهلوان

 يکی تخت بودی چو تابنده ماه
 نشسته برو پور کاووس شاه
 دو هفته نبودی ورا سال بيش

 چو ديدی مرا بسته در پيش خويش
 ردار غرنده ميغدميدی به ک

 ميانم بدو نيم کردی به تيغ
 خروشيدمی من فراوان ز درد
 مرا ناله و درد بيدار کرد

 بدو گفت گرسيوز اين خواب شاه
 ی نيک خواه نباشد جز از کامه

 همه کام دل باشد و تاج و تخت
 نگون گشته بر بدسگال تو بخت

 ی خواب بايد کسی گزارنده
 که از دانش اندازه دارد بسی

 انيم بيدار دل موبدانبخو
 از اخترشناسان و از بخردان
 هر آنکس کزين دانش آگه بود
 پراگنده گر بر در شه بود
 شدند انجمن بر در شهريار
 بدان تا چرا کردشان خواستار
 بخواند و سزاوار بنشاند پيش
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 سخن راند با هر يک از کم و بيش
 چنين گفت با نامور موبدان

 پی بخردان دل نيک ای پاک که
 گر اين خواب و گفتار من در جهان
 ز کس بشنوم آشکار و نهان
 يکی را نمانم سر و تن به هم
 اگر زين سخن بر لب آرند دم
 ببخشيدشان بيکران زر و سيم
 بدان تا نباشد کسی زو ببيم
 ازان پس بگفت آنچ در خواب ديد
 چو موبد ز شاه آن سخنها شنيد
 بترسيد و ز شاه زنهار خواست

  را کی توان گفت راستکه اين خواب
 مگر شاه با بنده پيمان کند
 زبان را به پاسخ گروگان کند
 کزين در سخن هرچ داريم ياد
 گشاييم بر شاه و يابيم داد
 به زنهار دادن زبان داد شاه
 کزان بد ازيشان نبيند گناه
 زبان آوری بود بسيار مغز

 کجا برگشادی سخنهای نغز
 چنين گفت کز خواب شاه جهان

 يدرای آمد سپاهی گرانبه ب
 يکی شاهزاده به پيش اندرون
 جهان ديده با وی بسی رهنمون
 بران طالع او را گسی کرد شاه
 که اين بوم گردد بما بر تباه
 اگر با سياوش کند شاه جنگ
 چو ديبه شود روی گيتی به رنگ
 ز ترکان نماند کسی پارسا
 غمی گردد از جنگ او پادشا
 اهوگر او شود کشته بر دست ش
 به توران نماند سر و تاج و گاه
 سراسر پر آشوب گردد زمين
 ز بهر سياوش بجنگ و به کين
 بدانگاه ياد آيدت راستی

 که ويران شود کشور از کاستی
 جهاندار گر مرغ گردد بپر
 برين چرخ گردان نيابد گذر

 برين سان گذر کرد خواهد سپهر
 گهی پر ز خشم و گهی پر ز مهر

 راسيابغمی شد چو بشنيد اف
 نکرد ايچ بر جنگ جستن شتاب
 به گرسيوز آن رازها برگشاد
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 نهفته سخنها بسی کرد ياد
 که گر من به جنگ سياوش سپاه
 نرانم نيايد کسی کينه خواه

 نه او کشته آيد به جنگ و نه من
 برآسايد از گفت و گوی انجمن
 نه کاووس خواهد ز من نيز کين
 نه آشوب گيرد سراسر زمين

 ستن و کارزاربجای جهان ج
 مبادم بجز آشتی هيچ کار

 فرستم به نزديک او سيم و زر
 همان تاج و تخت و فراوان گهر
 مگر کاين بالها ز من بگذرد
 که ترسم روانم فرو پژمرد

 چو چشم زمانه بدوزم به گنج
 سزد گر سپهرم نخواهد به رنج
 نخواهم زمانه جز آن کاو نوشت

 چنان زيست بايد که يزدان سرشت
 ذشت نيمی ز گردان سپهرچو بگ

 درخشنده خورشيد بنمود چهر
 بزرگان بدرگاه شاه آمدند
 پرستنده و با کاله آمدند

 يکی انجمن ساخت با بخردان
 هشيوار و کارآزموده ردان

 بديشان چنين گفت کز روزگار
 نبينم همی بهره جز کارزار
 بسا نامداران که بر دست من
 تبه شد به جنگ اندرين انجمن

 تان گشت بيمارستانبسی شارس
 بسی بوستان نيز شد خارستان
 بسا باغ کان رزمگاه منست
 به هر سو نشان سپاه منست

 ز بيدادی شهريار جهان
 همه نيکوی باشد اندر نهان
 نزايد به هنگام در دشت گور

 ی باز را ديده کور شود بچه
 نپرد ز پستان نخچير شير

 ی خويش قير شود آب در چشمه
 ی آب خشک شود در جهان چشمه

 نگيرد به نافه درون بوی مشک
 ز کژی گريزان شود راستی
 پديد آيد از هر سوی کاستی
 کنون دانش و داد ياد آوريم
 بجای غم و رنج داد آوريم
 برآسايد از ما زمانی جهان
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 نبايد که مرگ آيد از ناگهان
 دو بهر از جهان زير پای منست
 به ايران و توران سرای منست

  ز کندآوراننگه کن که چندين
 بيارند هر سال باژ گران

 گر ايدونک باشيد همداستان
 به رستم فرستم يکی داستان
 در آشتی با سياووش نيز

 اندازه چيز بجويم فرستم بی
 سران يک به يک پاسخ آراستند
 همی خوبی و راستی خواستند
 که تو شهرياری و ما چون رهی
 بران دل نهاده که فرمان دهی

 ر ز دادهمه بازگشتند سر پ
 نيامد کسی را غم و رنج ياد

 به گرسيوز آنگه چنين گفت شاه
 که ببسيج کار و بيپمای راه
 ايست به زودی بساز و سخن را مه

 ز لشگر گزين کن سواری دويست
 به نزد سياووش برخواسته
 ز هر چيز گنجی بياراسته
 از اسپان تازی به زرين ستام
 ز شمشير هندی به زرين نيام

 هر شاهواريکی تاج پرگو
 ز گستردنی صد شتروار بار

 غالم و کنيزک به بر هم دويست
 بگويش که با تو مرا جنگ نيست
 بپرسش فراوان و او را بگوی
 که ما سوی ايران نکرديم روی
 زمين تا لب رود جيحون مراست

 به سغديم و اين پادشاهی جداست
 همانست کز تور و سلم دلير
 زبر شد جهان آن کجا بود زير

 رج که بر بيگنه کشته شداز اي
 ز مغز بزرگان خرد گشته شد
 ز توران به ايران جدايی نبود
 که باکين و جنگ آشنايی نبود
 ز يزدان بران گونه دارم اميد
 که آيد درود و خرام و نويد
 برانگيخت از شهر ايران ترا
 که بر مهر ديد از دليران ترا
 به بخت تو آرام گيرد جهان

 ر نهانشود جنگ و ناخوبی اند
 چو گرسيوز آيد به نزديک تو
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 به بار آيد آن رای تاريک تو
 چنان چون به گاه فريدون گرد

 که گيتی ببخشش به گردان سپرد
 ببخشيم و آن رای بازآوريم
 ز جنگ و ز کين پای بازآوريم
 تو شاهی و با شاه ايران بگوی
 مگر نرم گردد سر جنگجوی
 سخنها همی گوی با پيلتن

 تانها بزنبه چربی بسی داس
 برين هم نشان نزد رستم پيام
 پرستنده و اسپ و زرين ستام
 به نزديک او هم چنين خواسته

 ببر تا شود کار پيراسته
 جز از تخت زرين که او شاه نيست

 تن پهلوان از در گاه نيست
 

 بياورد گرسيوز آن خواسته
 که روی زمين زو شد آراسته
 دمان تا لب رود جيحون رسيد

 ای برگزيد ستادهز گردان فر
 بدان تا رساند به شاه آگهی
 که گرسيوز آمد بدان فرهی

 به کشتی به يکروز بگذاشت آب
 بيامد سوی بلخ دل پر شتاب
 فرستاده آمد به درگاه شاه
 بگفتند گرسيوز آمد به راه
 سياوش گو پيلتن را بخواند
 وزين داستان چند گونه براند
 چو گوسيوز آمد به درگاه شاه

  برگشادند راهبفرمود تا
 سياووش ورا ديد بر پای خاست
 بخنديد و بسيار پوزش بخواست
 ببوسيد گرسيوز از دور خاک

 رخش پر ز شرم و دلش پر ز باک
 سياووش بنشاندش زير تخت
 از افراسيابش بپرسيد سخت
 چو بنشست گرسيوز از گاه نو
 بديد آن سر وافسر شاه نو

 به رستم چنين گفت کافراسياب
 ر يافت اندر شتابچو از تو خب

 يکی يادگاری به نزديک شاه
 فرستاد با من کنون در به راه
 بفرمود تا پرده برداشتند

 به چشم سياووش بگذاشتند
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 ی شهر تا بارگاه ز دروازه
 درم بود و اسپ و غالم و کاله
 کس اندازه نشاخت آنراکه چند
 ز دينار و ز تاج و تخت بلند
 غالمان همه با کاله و کمر

  با ياره و طوق زرپرستنده
 پسند آمدش سخت بگشاد روی
 نگه کرد و بشنيد پيغام اوی

 تهمتن بدو گفت يک هفته شاد
 همی باش تا پاسخ آريم ياد

 بدين خواهش انديشه بايد بسی
 همان نيز پرسيدن از هر کسی
 چو بشنيد گرسيوز پيش بين
 زمين را ببوسيد و کرد آفرين
 يکی خانه او را بياراستند

 و خواليگران خواستندبه ديبا 
 نشستند بيدار هر دو به هم
 سگالش گرفتند بر بيش و کم
 ازان کار شد پيلتن بدگمان
 کزان گونه گرسيوز آمد دمان
 طاليه ز هر سو برون تاختند
 چنان چون ببايست برساختند
 سياوش ز رستم بپرسيد و گفت
 که اين راز بيرون کنيد از نهفت

 که اين آشتی جستن از بهر چيست
 نگه کن که ترياک اين زهر چيست

 ی خون به نزديک اوی ز پيوسته
 ببين تا کدامند صد نامجوی
 گروگان فرستد به نزديک ما
 کند روشن اين رای تاريک ما
 نبايد که از ما غمی شد ز بيم
 همی طبل سازد به زير گليم
 چو اين کرده باشيم نزديک شاه

 خواه فرستاده بايد يکی نيک
  او آگهیبرد زين سخن نزد

 مگر مغز گرداند از کين تهی
 چنين گفت رستم که اينست رای
 جزين روی پيمان نيايد بجای
 به شبگير گرسيوز آمد بدر
 چنان چون بود با کاله و کمر
 بيامد به پيش سياوش زمين
 ببوسيد و بر شاه کرد آفرين
 سياوش بدو گفت کز کار تو
 پرانديشه بودم ز گفتار تو
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  شد درستکنون رای يکسر بران
 که از کينه دل را بخواهيم شست
 تو پاسخ فرستی به افراسياب
 که از کين اگر شد سرت پر شتاب
 کسی کاو ببيند سرانجام بد
 ز کردار بد بازگشتش سزد
 دلی کز خرد گردد آراسته
 يکی گنج گردد پر از خواسته
 اگر زير نوش اندرون زهر نيست
 دلت را ز رنج و زيان بهر نيست

 همی کرد خواهی درستچو پيمان 
 که آزار و کينه نخواهيم جست
 ز گردان که رستم بداند همی
 کجا نامشان بر تو خواند همی
 بر من فرستی به رسم نوا
 که باشد به گفتار تو بر گوا

 و ديگر ز ايران زمين هرچ هست
 که آن شهرها را تو داری به دست
 بپردازی و خود به توران شوی

 نویزمانی ز جنگ و ز کين بغ
 نباشد جز از راستی در ميان
 به کينه نبندم کمر بر ميان
 فرستم يکی نامه نزديک شاه
 مگر بشتی باز خواند سپاه
 برافگند گرسيوز اندر زمان

 ای چون هژبر دمان فرستاده
 بدو گفت خيره منه سر به خواب

 برو تازيان نزد افراسياب
 بگويش که من تيز بشتافتم
 همی هرچ جستم همه يافتم

 وگان همی خواهد از شهريارگر
 چو خواهی که برگردد از کارزار
 فرستاده آمد بدادش پيام
 نام ز شاه و ز گرسيوز نيک

 چو گفت فرستاده بشنيد شاه
 فراوان بپيچيد و گم کرد راه

 همی گفت صد تن ز خويشان من
 گر ايدونک کم گردد از انجمن
 شکست اندر آيد بدين بارگاه

 هخوا نماند بر من کسی نيک
 وگر گويم از من گروگان مجوی

 دروغ آيدش سر به سر گفت و گوی
 فرستاد بايد بر او نوا
 اگر بی گروگان ندارد روا
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 بران سان که رستم همی نام برد
 ز خويشان نزديک صد بر شمرد
 بر شاه ايران فرستادشان

 بسی خلعت و نيکوی دادشان
 نای بفرمود تا کوس با کره
 سرای زدند و فروهشت پرده

 ه خارا و سغد و سمرقند و چاچب
 سپيجاب و آن کشور و تخت عاج
 تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ
 بهانه نجست و فريب و درنگ
 چو از رفتنش رستم آگاه شد
 روانش ز انديشه کوتاه شد
 به نزد سياوش بيامد چو گرد
 شنيده سخنها همه ياد کرد

 بدو گفت چون کارها گشت راست
 واستچو گرسيوز ار بازگردد ر

 بفرمود تا خلعت آراستند
 سليح و کاله و کمر خواستند
 يکی اسپ تازی به زرين ستام
 يکی تيغ هندی به زرين نيام
 چو گرسيوز آن خلعت شاه ديد
 تو گفتی مگر بر زمين ماه ديد
 بشد با زبانی پر از آفرين
 تو گفتی مگر بر نوردد زمين

 سياوش نشست از بر تخت عاج
 اجبياويخته بر سر عاج ت
 گوی همی رای زد با يکی چرب

 کسی کاو سخن را دهد رنگ و بوی
 ز لشکر همی جست گردی سوار

 که با او بسازد دم شهريار
 چنين گفت با او گو پيلتن

 کزين در که يارد گشادن سخن
 همانست کاووس کز پيش بود
 ز تندی نکاهد نخواهد فزود
 مگر من شوم نزد شاه جهان
 کنم آشکارا برو بر نهان

 رم زمين گر تو فرمان دهیبب
 ز رفتن نبينم همی جز بهی
 سياوش ز گفتار او شاد شد
 حديث فرستادگان باد شد

 سپهدار بنشست و رستم به هم
 سخن راند هرگونه از بيش و کم
 بفرمود تا رفت پيشش دبير

 ای بر حرير نوشتن يکی نامه
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 نخست آفرين کرد بر دادگر
 کزو ديد نيروی و فر و هنر

 ش و زمان و مکانخداوند هو
 خرد پروراند همی با روان

 گذر نيست کس را ز فرمان او
 کسی کاو بگردد ز پيمان او
 ز گيتی نبيند مگر کاستی
 بدو باشد افزونی و راستی
 ازو باد بر شهريار آفرين
 جهاندار وز نامداران گزين

 رسيده به هر نيک و بد رای او
 ستودن خرد گشته باالی او

  خرم بهاررسيدم به بلخ و به
 همه شادمان بودم از روزگار
 ز من چون خبر يافت افراسياب
 سيه شد به چشم اندرش آفتاب
 بدانست کش کار دشوار گشت
 جهان تيره شد بخت او خوار گشت

 بيامد برادرش با خواسته
 بسی خوبرويان آراسته

 که زنهار خواهد ز شاه جهان
 سپارد بدو تاج و تخت مهان

 رز خويشبسنده کند زين جهان م
 بداند همی پايه و ارز خويش
 از ايران زمين بسپرد تيره خاک
 بشويد دل از کينه و جنگ پاک
 ز خويشان فرستاد صد نزد من
 بدين خواهش آمد گو پيلتن

 گر او را ببخشد ز مهرش سزاست
 که بر مهر او چهر او بر گواست
 چو بنوشت نامه يل جنگجوی
 سوی شاه کاووس بنهاد روی

 خواه سيوز نيکوزان روی گر
 بيامد بر شاه توران سپاه

 همه داستان سياوش بگفت
 که او را ز شاهان کسی نيست جفت

 ز خوبی ديدار و کردار او
 ز هوش و دل و شرم و گفتار او

 گوی و گرد و سوار دلير و سخن
 تو گويی خرد دارد اندر کنار

 بخنديد و با او چنين گفت شاه
 خواه که چاره به از جنگ ای نيک

  ديگر کزان خوابم آمد نهيبو
 ز باال بديدم نشان نشيب
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 پر از درد گشتم سوی چاره باز
 بدان تا نبينم نشيب و فراز
 به گنج و درم چاره آراستم

 کنون شد بران سان که من خواستم
 وزان روی چون رستم شيرمرد
 بيامد بر شاه ايران چو گرد

 به پيش اندر آمد بکش کرده دست
  نشستبرآمده سپهبد ز جای

 بپرسيد و بگرفتش اندر کنار
 ز فرزند و از گردش روزگار
 ز گردان و از رزم و کار سپاه
 وزان تا چرا بازگشت او ز راه

 نخست از سياوش زبان برگشاد
 ستودش فراوان و نامه بداد
 چو نامه برو خواند فرخ دبير
 رخ شهريار جهان شد قير

 به رستم چنين گفت گيرم که اوی
 رسيده برویجوانست و بد نا

 چو تو نيست اندر جهان سر به سر
 به جنگ از تو جويند شيران هنر
 نديدی بديهای افراسياب

 که گم شد ز ما خورد و آرام و خواب
 مرا رفت بايست کردم درنگ
 مرا بود با او سری پر ز جنگ
 نرفتم که گفتند ز ايدر مرو
 بمان تا بسيچد جهاندار نو

 ی ايزدی خواست بود چو بادافره
 مکافات بدها بدی خواست بود
 شما را بدان مردری خواسته
 بدان گونه بر شد دل آراسته
 گناه کجا بستد از هر کسی بی
 بدان تا بپيچيدتان دل ز راه
 به صد ترک بيچاره و بدنژاد
 که نام پدرشان نداريد ياد

 کنون از گروگان کی انديشد او
 همان پيش چشمش همان خاک کو

  کارشما گر خرد را بسيچيد
 نه من سيرم از جنگ و از کارزار
 به نزد سياوش فرستم کنون
 يکی مرد پردانش و پرفسون
 بفرمايمش کتشی کن بلند
 ببند گران پای ترکان ببند

 برآتش بنه خواسته هرچ هست
 نگر تا نيازی به يک چيز دست
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 پس آن بستگان را بر من فرست
 شان گسست که من سر بخواهم ز تن
 ر پر ز جنگتو با لشکر خويش س

 درنگ برو تا به درگاه او بی
 همه دست بگشای تا يکسره
 چو گرگ اندر آيد به پيش بره
 چو تو سازگيری بد آموختن
 سپاهت کند غارت و سوختن
 بيايد بجنگ تو افراسياب

 چو گردد برو ناخوش آرام و خواب
 تهمتن بدو گفت کای شهريار
 دلت را بدين کار غمگين مدار

 و ای شه نخستسخن بشنو از من ت
 پس آنگه جهان زير فرمان تست
 تو گفتی که بر جنگ افراسياب
 مران تيز لشکر بران روی آب
 بمانيد تا او بيايد به جنگ
 درنگ که او خود شتاب آورد بی

 ببوديم يک چند در جنگ سست
 در آشتی او گشاد از نخست

 کسی کاشتی جويد و سور و بزم
 نه نيکو بود پيش رفتن برزم

 که پيمان شکستن ز شاهو ديگر 
 خواه ی نيک نباشد پسنديده

 سياوش چو پيروز بودی بجنگ
 برفتی بسان دالور پلنگ

 چه جستی جز از تخت و تاج و نگين
 تن آسانی و گنج ايران زمين
 همه يافتی جنگ خيره مجوی
 دل روشنت به آب تيره مشوی
 گر افراسياب اين سخنها که گفت
 به پيمان شکستن بخواهد نهفت

 م از جنگ جستن نگشتيم سيره
 بجايست شمشير و چنگال شير
 ز فرزند پيمان شکستن مخواه
 مکن آنچ نه اندر خورد با کاله
 نهانی چرا گفت بايد سخن
 سياوش ز پيمان نگردد ز بن

 وزين کار کانديشه کردست شاه
 بر آشوبد اين نامور پيشگاه

 چو کاووس بشنيد شد پر ز خشم
 چشمبرآشفت زان کار و بگشاد 

 به رستم چنين گفت شاه جهان
 که ايدون نماند سخن در نهان
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 ای که اين در سر او تو افگنده
 ای چنين بيخ کين از دلش کنده

 تن آسانی خويش جستی برين
 نه افروزش تاج و تخت و نگين
 تو ايدر بمان تا سپهدار طوس
 ببندد برين کار بر پيل کوس

 من اکنون هيونی فرستم به بلخ
  با سخنهای تلخی يکی نامه

 سياوش اگر سر ز پيمان من
 بپيچد نيايد به فرمان من
 بطوس سپهبد سپارد سپاه
 خود و ويژگان باز گردد به راه
 ببيند ز من هرچ اندر خورست
 گر او را چنين داوری در سرست
 غمی گشت رستم به آواز گفت
 که گردون سر من بيارد نهفت

 تر از رستم است اگر طوس جنگی
 که رستم ز گيتی کم استچنان دان 

 بگفت اين و بيرون شد از پيش اوی
 پر از خشم چشم و پر آژنگ روی
 هم اندر زمان طوس را خواند شاه
 بفرمود لشکر کشيدن به راه

 چو بيرون شد از پيش کاووس طوس
 بفرمود تا لشکر و بوق و کوس
 بسازند و آرايش ره کنند
 وزان رزمگه راه کوته کنند

 
  کاووس شاههيونی بياراست

 بفرمود تا بازگردد به راه
 ی نامه را پيش خواند نويسنده

 به کرسی زر پيکرش برنشاند
 يکی نامه فرمود پر خشم و جنگ
 زبان تيز و رخساره چون بادرنگ
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 خداوند آرامش و کارزار

 خداوند بهرام و کيوان و ماه
 خداوند نيک و بد و فر و جاه

 يست گردان سپهربفرمان او
 ازو بازگسترده هرجای مهر
 ترا ای جوان تندرستی و بخت
 هميشه بماناد با تاج و تخت
 اگر بر دلت رای من تيره گشت
 ز خواب جوانی سرت خيره گشت
 شنيدی که دشمن به ايران چه کرد
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 چو پيروز شد روزگار نبرد
 کنون خيره آزرم دشمن مجوی
 برين بارگه بر مبر آبروی

 انی سر اندر فريبمنه با جو
 گردان نخواهی نهيب گر از چرخ

 که من زان فريبنده گفتار او
 بسی بازگشتم ز پيکار او
 ترا گر فريبد نباشد شگفت
 مرا از خود اندازه بايد گرفت

 نرفت ايچ با من سخن ز آشتی
 ز فرمان من روی برگاشتی
 همان رستم از گنج آراسته
 نخواهد شدن سير از خواسته

 تاج شاهنشهیازان مردری 
 ترا شد سر از جنگ جستن تهی

 نيازی به شمشير جوی در بی
 به کشور بود شاه را آبروی

 چو طوس سپهبد رسد پيش تو
 بسازد چو بايد کم و بيش تو
 گروگان که داری به بند گران
 هم اندر زمان بارکن بر خران
 پرستار وز خواسته هرچ هست
 به زودی مر آن را به درگه فرست

 و آويختن را بسازتو شوکين 
 ها مگردان دراز ازين در سخن

 چو تو ساز جنگ شبيخون کنی
 ز خاک سيه رود جيحون کنی
 سپهبد سراندر نيارد به خواب
 بيايد به جنگ تو افراسياب
 و گر مهر داری بران اهرمن

 نخواهی که خواندت پيمان شکن
 سپه طوس رد را ده و بازگرد

 ای مرد پرخاش روز نبرد نه
 برويان برآميختیتو با خو

 به بزم اندر از رزم بگريختی
 نهادند بر نامه بر مهر شاه
 هيون پر برآورد و ببريد راه

 چو نامه به نزد سياووش رسيد
 بران گونه گفتار ناخوب ديد

 فرستاده را خواند و پرسيد چست
 ازو کرد يکسر سخنها درست
 بگفت آنک با پيلتن رفته بود

 ز طوس و ز کاووس کاشفته بود
 سياوش چو بشنيد گفتار اوی
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 ز رستم غمی گشت و برتافت روی
 ز کار پدر دل پرانديشه کرد
 ز ترکان و از روزگار نبرد

 همی گفت صد مرد ترک و سوار
 ز خويشان شاهی چنين نامدار

 گناه همه نيک خواه و همه بی
 اگرشان فرستم به نزديک شاه
 نپرسد نه انديشد از کارشان

 رشانهمانگه کند زنده بر دا
 به نزديک يزدان چه پوزش برم
 بد آيد ز کار پدر بر سرم
 گناه ور ايدونک جنگ آورم بی

 چنان خيره با شاه توران سپاه
 جهاندار نپسندد اين بد ز من
 گشايند بر من زبان انجمن
 وگر بازگردم به نزديک شاه
 به طوس سپهبد سپارم سپاه
 ازو نيز هم بر تنم بد رسد

 پيش بدچپ و راست بد بينم و 
 نيايد ز سودابه خود جز بدی
 ندانم چه خواهد رسيد ايزدی
 دو تن را ز لشکر ز کندآوران

 ی شاوران چو بهرام و چون زنگه
 بران رازشان خواند نزديک خويش
 بپرداخت ايوان و بنشاند پيش
 که رازش به هم بود با هر دو تن
 ازان پس که رستم شد از انجمن
 بديشان چنين گفت کز بخت بد

 راوان همی بر تنم بد رسدف
 بدان مهربانی دل شهريار
 بسان درختی پر از برگ و بار
 چو سودابه او را فريبنده گشت
 تو گفتی که زهر گزاينده گشت
 شبستان او گشت زندان من
 غمی شد دل و بخت خندان من
 چنين رفت بر سر مرا روزگار
 که با مهر او آتش آورد بار
 گزيدم بدان شوربختيم جنگ

  دور مانم ز چنگ نهنگمگر
 به بلخ اندرون بود چندان سپاه

 خواه سپهبد چو گرسيوز کينه
 نشسته به سغد اندرون شهريار
 پر از کينه با تيغ زن صدهزار
 برفتيم بر سان باد دمان
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 نجستيم در جنگ ايشان زمان
 چو کشور سراسر بپرداختند

 ها ساختند گروگان و آن هديه
 همه موبدان آن نمودند راه

 گاه ه ما بازگرديم زين رزمک
 پسندش نيامد همی کار من
 بکوشد به رنج و به آزار من
 به خيره همی جنگ فرمايدم
 بترسم که سوگند بگزايدم
 وراگر ز بهر فزونيست جنگ

 چو گنج آمد و کشور آمد به چنگ
 چه بايد همی خيره خون ريختن
 چنين دل به کين اندر آويختن
 همی سر ز يزدان نبايد کشيد

 راوان نکوهش ببايد شنيدف
 دو گيتی همی برد خواهد ز من

 بمانم به کام دل اهرمن
 نزادی مرا کاشکی مادرم
 وگر زاد مرگ آمدی بر سرم
 که چندين بالها ببايد کشيد
 ز گيتی همی زهر بايد چشيد
 ام بدين گونه پيمان که من کرده
 ام به يزدان و سوگندها خورده
 اگر سر بگردانم از راستی

 آيد از هر سوی کاستیفراز 
 پراگنده شد در جهان اين سخن
 که با شاه ترکان فگنديم بن
 زبان برگشايند هر کس به بد

 به هرجای بر من چنان چون سزد
 به کين بازگشتن بريدن ز دين
 کشيدن سر از آسمان و زمين
 چنين کی پسندد ز من کردگار
 کجا بر دهد گردش روزگار

 شوم کشوری جويم اندر جهان
 نامم ز کاووس ماند نهانکه 

 که روشن زمانه بران سان بود
 که فرمان دادار گيهان بود

 سری کش نباشد ز مغز آگهی
 نه از بتری باز داند بهی

 قباد آمد و رفت و گيتی سپرد
 ورا نيز هم رفته بايد شمرد
 تو ای نامور زنگه شاوران
 بيارای تن را به رنج گران
 برو تا به درگاه افرسياب
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 باش و منه سر به خوابدرنگی م
 گروگان و اين خواسته هرچ هست
 ز دينار و ز تاج و تخت نشست
 ببر همچنين جمله تا پيش اوی
 بگويش که ما را چه آمد به روی

 بفرمود بهرام گودرز را
 که اين نامور لشکر و مرز را
 سپردم ترا گنج و پيالن کوس
 بمان تا بيايد سپهدار طوس
 ستهبدو ده تو اين لشکر و خوا

 همه کارها يکسر آراسته
 يکايک برو بر شمر هرچ هست
 ز گنج و ز تاج و ز تخت نشست
 چو بهرام بشنيد گفتار اوی

 دلش گشت پيچان به تيمار اوی
 ی شاوران بباريد خون زنگه

 بنفريد بر بوم هاماوران
 پر از غم نشستند هر دو به هم
 روانشان ز گفتار او شد دژم

 يستبدو باز گفتند کاين رای ن
 پدر در جهان جای نيست ترا بی

 يکی نامه بنويس نزديک شاه
 دگر باره زو پيلتن را بخواه

 اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز
 ی دل دراز مکن خيره انديشه

 مگردان به ما بر دژم روزگار
 چو آمد درخت بزرگی به بار
 نپذرفت زان دو خردمند پند
 دگرگونه بد راز چرخ بلند

 مان شاهچنين داد پاسخ که فر
 برانم که برتر ز خورشيد و ماه
 وليکن به فرمان يزدان دلير

 نباشد ز خاشاک تا پيل و شير
 کسی کاو ز فرمان يزدان بتافت
 سراسيمه شد خويشتن را نيافت
 همی دست يازيد بايد به خون
 به کين دو کشور بدن رهنمون
 وزان پس که داند کزين کارزار
 کرا برکشد گردش روزگار

  هم بيازارد اوز بهر نوا
 سخنهای گم کرده بازآرد او
 همان خشم و پيگار بار آورد
 سرشک غم اندر کنار آورد

 تان شد دل از کار من اگر تيره
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 بپيچيد سرتان ز گفتار من
 فرستاده خود باشم و رهنمای

 سرای بمانم برين دشت پرده
 سياوش چو پاسخ چنين داد باز
 بپژمرد جان دو گردن فراز

  گريان شدندز بيم جداييش
 چو بر آتش تيز بريان شدند
 همی ديد چشم بد روزگار

 که اندر نهان چيست با شهريار
 نخواهد بدن نيز ديدار او

 ازان چشم گريان شد از کار او
 ايم چنين گفت زنگه که ما بنده
 ايم به مهر سپهبد دل آگنده

 فدای تو بادا تن و جان ما
 چنين باد تا مرگ پيمان ما

  يافت از نيکخواهچو پاسخ چنين
 چنين گفت با زنگه بيدار شاه
 که رو شاه توران سپه را بگوی
 که زين کار ما را چه آمد بروی
 ازين آشتی جنگ بهر منست
 همه نوش تو درد و زهر منست
 ز پيمان تو سر نگردد تهی
 وگر دور مانم ز تخت مهی
 جهاندار يزدان پناه منست

 زمين تخت و گردون کاله منست
 ه بر خيره ناکرده کارو ديگر ک

 نشايست رفتن بر شهريار
 يکی راه بگشای تا بگذرم
 بجايی که کرد ايزد آبشخورم
 يکی کشوری جويم اندر جهان
 که نامم ز کاووس ماند نهان
 ز خوی بد او سخن نشنوم
 ز پيگار او يک زمان بغنوم
 بشد زنگه با نامور صد سوار
 گروگان ببرد از در شهريار

  ترکان رسيدچو در شهر ساالر
 بانش بديد خروش آمد و ديده

 پذيره شدش نامداری بزرگ
 کجا نام او بود جنگی طورگ
 چو زنگه بيامد به نزديک شاه
 سپهدار برخاست از پيشگاه
 گرفتش به بر تنگ و بنواختش
 گرامی بر خويش بنشاختش
 چو بنشست با شاه پيغام داد
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 سراسر سخنها بدو کرد ياد
 اسيابچو بشنيد پيچان شد افر

 دلش گشت پر درد و سر پر ز تاب
 بفرمود تا جايگه ساختند
 ورا چون سزا بود بنواختند

 چو پيران بيامد تهی کرد جای
 سخن رفت با نامور کدخدای
 ز کاووس وز خام گفتار او
 ز خوی بد و رای و پيگار او

 همی گفت و رخساره کرده دژم
 ز کار سياووش دل پر ز غم

 ی شاوران فرستادن زنگه
 همه ياد کرد از کران تا کران
 بپرسيد کاين را چه درمان کنيم
 وزين چاره جستن چه پيمان کنيم
 بدو گفت پيران که ای شهريار
 انوشه بدی تا بود روزگار
 تو از ما به هر کار داناتری
 ببايستها بر تواناتری

 گمان و دل و دانش و رای من
 چنينست انديشه بر جای من

 در جهانکه هر کس که بر نيکوی 
 توانا بود آشکار و نهان
 ازين شاهزاده نگيرند باز
 زگنج و ز رنج آنچ آيد فراز

 من ايدون شنيدم که اندر جهان
 کسی نيست مانند او از مهان
 به باال و ديدار و آهستگی

 به فرهنگ و رای و به شايستگی
 هنر با خرد نيز بيش از نژاد
 ز مادر چنو شاهزاده نزاد

 دن بهستبديدن کنون از شني
 گرانمايه و شاهزاد و مهست
 وگر خود جز اينش نبودی هنر
 که از خون صد نامور با پدر

 برآشفت و بگذاشت تخت و کاله
 همی از تو جويد بدين گونه راه

 نه نيکو نمايد ز راه خرد
 کزين کشور آن نامور بگذرد
 ترا سرزنش باشد از مهتران
 سر او همان از تو گردد گران

 س شد پيرسرو ديگر که کاوو
 ز تخت آمدش روزگار گذر

 سياوش جوانست و با فرهی
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 بدو ماند آيين و تخت مهی
 اگر شاه بيند به رای بلند

 ی سودمند نويسد يکی نامه
 چنان چون نوازنده فرزند را
 نوازد جوان خردمند را

 يکی جای سازد بدين کشورش
 بدارد سزاوار اندر خورش

 بر آيين دهد دخترش را بدوی
 با ناز و با آبرویبداردش 

 مگر کاو بماند به نزديک شاه
 کند کشور و بومت آرامگاه
 و گر باز گردد سوی شهريار
 ترا بهتری باشد از روزگار
 سپاسی بود نزد شاه زمين
 بزرگان گيتی کنند آفرين

 برآسايد از کين دو کشور مگر
 اگر آردش نزد ما دادگر

 ز داد جهان آفرين اين سزاست
 دين جنگ راستکه گردد زمانه ب

 چو ساالر گفتار پيران شنيد
 چنان هم همه بودنيها بديد

 پس انديشه کرد اندر آن يک زمان
 همی داشت بر نيک و بد بر گمان
 چنين داد پاسخ به پيران پير

 که هست اينک گفتی همه دلپذير
 وليکن شنيدم يکی داستان
 که باشد بدين رای همداستان

 ی شير نر پروری که چون بچه
 دندان کند تيز کيفر بریچو 

 چو با زور و با چنگ برخيزد او
 به پروردگار اندر آويزد او
 بدو گفت پيران کاندر خرد
 يکی شاه کندآوران بنگرد

 کسی کز پدر کژی و خوی بد
 نگيرد ازو بدخويی کی سزد
 نبينی که کاووس ديرينه گشت
 چو ديرينه گشت او ببايد گذشت
 سياوش بگيرد جهان فراخ

 رنج و ايوان و کاخ  بیبسی گنج
 دو کشور ترا باشد و تاج و تخت

 بخت چنين خود که يابد مگر نيک
 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 يکی رای با دانش افگند بن

 ديده را پيش خواند دبير جهان
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 زبان برگشاد و سخن برفشاند
 نخستين که بر خامه بنهاد دست
 به عنبر سر خامه را کرد مست

 ايش گرفتجهان آفرين را ست
 بزرگی و دانش نمايش گرفت
 کجا برترست از مکان و زمان
 بدو کی رسد بندگی را گمان
 خداوند جانست و آن خرد
 خردمند را داد او پرورد
 ازو باد بر شاهزاده درود

 خداوند گوپال و شمشير و خود
 خداوند شرم و خداوند باک

 ز بيداد و کژی دل و دست پاک
 نشنيدم پيام از کران تا کرا

 ی شاوران ز بيدار دل زنگه
 غمی شد دلم زانک شاه جهان
 چنين تيز شد با تو اندر نهان
 وليکن به گيتی بجز تاج و تخت
 چه جويد خردمند بيدار بخت
 ترا اين همه ايدر آراستست
 اگر شهرياری و گر خواستست
 همه شهر توران برندت نماز
 مرا خود به مهر تو باشد نياز

 ون پدرتو فرزند باشی و من چ
 پدر پيش فرزند بسته کمر

 چنان دان که کاووس بر تو به مهر
 بران گونه يک روز نگشاد چهر
 کجا من گشايم در گنج بست
 سپارم به تو تاج و تخت نشست

 رنج فرزندوار بدارمت بی
 به گيتی تو مانی زمن يادگار
 چو از کشورم بگذری در جهان
 نکوهش کنندم کهان و مهان

 بی گذروزين روی دشوار يا
 مگر ايزدی باشد آيين و فر
 بدين راه پيدا نبينی زمين
 گذر کرد بايد به دريای چين
 ازين کرد يزدان ترا بی نياز

 هم ايدر بباش و به خوبی بناز
 سپاه و در گنج و شهر آن تست
 به رفتن بهانه نبايدت جست
 چو رای آيدت آشتی با پدر
 سپارم ترا تاج و زرين کمر

 ن شوی با سپاهکه ز ايدر به ايرا
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 ببندم به دلسوزگی با تو راه
 نماند ترا با پدر جنگ دير

 کهن شد سرش گردد از جنگ سير
 گر آتش ببيند پی شصت و پنج
 رسد آتش از باد پيری به رنج
 ترا باشد ايران و گنج و سپاه
 ز کشور به کشور رساند کاله
 پذيرفتم از پاک يزدان که من

 بکوشم به خوبی به جان و به تن
 نفرمايم و خود نسازم به بد
 به انديشه دل را نيازم به بد
 چو نامه به مهر اندر آورد شاه

 خواه ی نيک بفرمود تا زنگه
 به زودی به رفتن ببندد کمر

 يکی خلعت آراست با سيم و زر
 يکی اسپ بر سر ستام گران

 ی شاوران بيامد دمان زنگه
 چو نزديک تخت سياوش رسيد

 د و ديدبگفت آنچ پرسيد و بشني
 سياوش به يک روی زان شاد شد
 به ديگر پر از درد و فرياد شد

 که دشمن همی دوست بايست کرد
 ز آتش کجا بردمد باد سرد
 يکی نامه بنوشت نزد پدر
 همه ياد کرد آنچ بد در به در
 که من با جوانی خرد يافتم
 بهر نيک و بد نيز بشتافتم
 از آن زن يکی مغز شاه جهان

  اندر نهاندل من برافروخت
 شبستان او درد من شد نخست
 ز خون دلم رخ ببايست شست
 ببايست بر کوه آتش گذشت
 مرا زار بگريست آهو به دشت
 ازان ننگ و خواری به جنگ آمدم
 خرامان به چنگ نهنگ آمدم

 دو کشور بدين آشتی شاد گشت
 دل شاه چون تيغ پوالد گشت
 نيايد همی هيچ کارش پسند

 ود بندگشادن همان و همان ب
 چو چشمش ز ديدار من گشت سير

 بر سير ديده نباشند دير
 ز شادی مبادا دل او رها
 شدم من ز غم در دم اژدها
 ندانم کزين کار بر من سپهر



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
401 

 چه دارد به راز اندر از کين و مهر
 ازان پس بفرمود بهرام را

 که اندر جهان تازه کن کام را
 سرای سپردم ترا تاج و پرده

 و تخت و جایهمان گنج آگنده 
 درفش و سواران و پيالن کوس
 چو ايدر بيايد سپهدار طوس
 چنين هم پذيرفته او را سپار
 تو بيدار دل باش و به روزگار
 ز ديده بباريد خوناب زرد
 لب رادمردان پر از باد سرد

 ز لشکر گزين کرد سيصد سوار
 ی کارزار همه گرد و شايسته

 صد اسپ گزيده به زرين ستام
 رين کمر صد غالمپرستار و ز

 بفرمود تا پيش او آورند
 سليح و ستام و کمر بشمرند
 درم نيز چندان که بودش به کار

 ز دينار وز گوهر شاهوار
 ازان پس گرانمايگان را بخواند
 سخنهای بايسته چندی براند
 چنين گفت کز نزد افراسياب
 گذشتست پيران بدين روی آب
 يکی راز پيغام دارد به من

 دويست از انجمنکه ايمن به 
 همی سازم اکنون پذيره شدن
 شما را هم ايدر ببايد بدن
 همه سوی بهرام داريد روی
 مپيچد دل را ز گفتار اوی

 همی بوسه دادند گردان زمين
 بران خوب ساالر باآفرين

 
 چو خورشيد تابنده بنمود پشت
 هوا شد سياه و زمين شد درشت
 سياووش لشکر به جيحون کشيد

 ی از جگر خون کشيدبه مژگان هم
 چو آمد به ترمذ درون بام و کوی
 بسان بهاران پر از رنگ و بوی
 چنان بد همه شهرها تا به چاچ
 تو گفتی عروسيست باطوق و تاج
 به هر منزلی ساخته خوردنی
 خورشهای زيبا و گستردنی
 چنين تا به قچقار باشی براند
 فرود آمد آنجا و چندی بماند
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 ندچو آگاهی آمد پذيره شد
 همه سرکشان با تبيره شدند
 ز خويشان گزين کرد پيران هزار
 پذيره شدن را برآراست کار
 بياراسته چار پيل سپيد

 سپه را همه داد يکسر نويد
 يکی برنهاده ز پيروزه تخت
 درفشنده مهدی بسان درخت
 سرش ماه زرين و بومش بنفش
 به زر بافته پرنيايی درفش
 ابا تخت زرين سه پيل دگر

 رويان زرين کمر  ماهصد از
 سپاهی بران سان که گفتی سپهر
 بياراست روی زمين را به مهر
 صد اسپ گرانمايه با زين زر
 به ديبا بياراسته سر به سر
 سياووش بشنيد کامد سپاه
 پذيره شدن را بياراست شاه
 درفش سپهدار پيران بديد

 خروشيدن پيل و اسپان شنيد
 بشد تيز و بگرفتش اندر کنار

 ش از نامور شهرياربپرسيد
 بدو گفت کای پهلوان سپاه
 چرا رنجه کردی روان را به راه

 همه بردل انديشه اين بد نخست
 که بيند دو چشمم ترا تندرست
 ببوسيد پيران سر و پای او
 همان خوب چهر دالرای او

 چنين گفت کای شهريار جوان
 مراگر بخواب اين نمودی روان

 ستايش کنم پيش يزدان نخست
 دم ترا روشن و تندرستچو دي

 ترا چون پدر باشد افراسياب
 همه بنده باشيم زين روی آب
 ز پيوستگان هست بيش از هزار

 پرستندگانند با گوشوار
 کام دل هيچ دم بر مزن تو بی

 ترا بنده باشد همی مرد و زن
 مراگر پذيری تو با پير سر
 ز بهر پرستش ببندم کمر

 برفتند هر دو به شادی به هم
 د کردند بر بيش و کمسخن يا

 همه ره ز آوای چنگ و رباب
 همی خفته را سر برآمد ز خواب
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 همی خاک مشکين شد از مشک و زر
 همی اسپ تازی برآورد پر

 سياوش چو آن ديد آب از دو چشم
 بباريد و ز انديشه آمد به خشم
 که ياد آمدش بوم زابلستان
 بياراسته تا به کابلستان
 ادهمان شهر ايرانش آمد به ي

 همی برکشيد از جگر سرد باد
 ز ايران دلش ياد کرد و بسوخت
 به کردار آتش رخش برفروخت
 ز پيران بپيچيد و پوشيد روی
 سپهبد بديد آن غم و درد اوی
 بدانست کاو را چه آمد بياد

 غمی گشت و دندان به لب بر نهاد
 به قچقار باشی فرود آمدند
 نشستند و يکبار دم بر زدند

  به ديدار اونگه کرد پيران
 نشست و بر و يال و گفتار او

 بدو در دو چشمش همی خيره ماند
 همی هر زمان نام يزدان بخواند
 بدو گفت کای نامور شهريار
 ز شاهان گيتی توی يادگار

 سه چيزست بر تو که اندر جهان
 کسی را نباشد ز تخم مهان

 ی کيقباد يکی آنک از تخمه
 همی از تو گيرند گويی نژاد

  زبانی بدين راستیو ديگر
 به گفتار نيکو بياراستی

 سه ديگر که گويی که از چهر تو
 ببارد همی بر زمين مهر تو

 چنين داد پاسخ سياووش بدوی
 گوی که ای پير پاکيزه و راست

 خنيده به گيتی به مهر و وفا
 ز آهرمنی دور و دور از جفا

 گر ايدونک با من تو پيمان کنی
 شناسم که پيان من مشکنی

  از بودن ايدر مرا نيکويستگر
 ی خود نبايد گريست برين کرده

 و گر نيست فرمای تا بگذرم
 نمايی ره کشوری ديگرم

 بدو گفت پيران که منديش زين
 چو اندر گذشتی ز ايران زمين
 مگردان دل از مهر افراسياب

 گونه برفتن شتاب مکن هيچ
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 پراگنده نامش به گيتی بديست
 توليکن جز اينست مرد ايزديس
 خرد دارد و رای و هوش بلند
 به خيره نيايد به راه گزند

 مرا نيز خويشيست با او به خون
 همش پهلوانم همش رهنمون
 همانا برين بوم و بر صد هزار
 به فرمان من بيش باشد سوار

 همم بوم و بر هست و هم گوسفند
 هم اسپ و سليح و کمان و کمند

 نيازيست از هر کسی مرا بی
  هستم بسینهفته جزين نيز

 فدای تو بادا همه هرچ هست
 گر ايدونک سازی به شادی نشست

 پذيرفتم از پاک يزدان ترا
 به رای و دل هوشمندان ترا
 که بر تو نيايد ز بدها گزند
 نداند کسی راز چرخ بلند

 مگر کز تو آشوب خيزد به شهر
 بياميزی از دور ترياک و زهر
 سياووش بدان گفتها رام شد

 ر خور جام شدبرافروخت و اند
 بخوردن نشستند يک با دگر

 سياوش پسر گشت و پيران پدر
 برفتند با خنده و شادمان
 به ره بر نجستند جايی زمان
 چنين تا رسيدند در شهر گنگ
 کزان بود خرم سرای درنگ
 پياده به کوی آمد افراسياب
 از ايوان ميان بسته و پر شتاب
 سياوش چو او را پياده بديد

 سپ و پيشش دويدفرود آمد از ا
 گرفتند مر يکدگر را به بر

 بسی بوس دادند بر چشم و سر
 ازان پس چنين گفت افراسياب
 که گردان جهان اندر آمد به خواب
 ازين پس نه آشوب خيزد نه جنگ
 به آبشخور آيند ميش و پلنگ
 برآشفت گيتی ز تور دلير

 کنون روی گيتی شد از جنگ سير
 دو کشور سراسر پر از شور بود
 جهان را دل از آشتی کور بود
 به تو رام گردد زمانه کنون

 برآسايد از جنگ وز جوش خون
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 اند کنون شهر توران ترا بنده
 اند همه دل به مهر تو آگنده

 مرا چيز با جان همی پيش تست
 سپهبد به جان و به تن خويش تست

 سياوش برو آفرين کرد سخت
 که از گوهر تو مگر داد بخت

 ان آفرينسپاس از خدای جه
 کزويست آرام و پرخاش و کين
 سپهدار دست سياوش به دست
 بيامد به تخت مهی بر نشست
 به روی سياوش نگه کرد و گفت

 که اين را به گيتی کسی نيست جفت
 گونه مردم بود در جهان نه زين

 چنين روی و باال و فر و مهان
 ازان پس به پيران چنين گفت رد
 که کاووس تندست و اندک خرد

  بشکيبد از روی چونين پسرکه
 چنين برز باال و چندين هنر
 مرا ديده از خوب ديدار او
 بماندست دل خيره از کار او
 که فرزند باشد کسی را چنين
 دو ديده بگرداند اندر زمين
 از ايوانها پس يکی برگزيد
 همه کاخ زربفتها گستريد
 يکی تخت زرين نهادند پيش
 همه پايها چون سر گاوميش

 ای چينی بياراستندبه ديب
 فراوان پرستندگان خواستند
 بفرمود پس تا رود سوی کاخ
 بباشد به کام و نشيند فراخ

 سياوش چو در پيش ايوان رسيد
 سر طاق ايوان به کيوان رسيد
 بيامد بران تخت زر بر نشست
 هشيوار جان اندر انديشه بست
 چو خوان سپهبد بياراستند

 کس آمد سياووش را خواستند
 ای رفت بر خوان سخن ونهز هر گ

 همه شادمانی فگندند بن
 چو از خوان ساالر برخاستند
 نشستنگه می بياراستند
 برفتند با رود و رامشگران
 بباده نشستند يکسر سران
 بدو داد جان و دل افراسياب

 همی بی سياوش نيامدش خواب
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 همی خورد می تا جهان تيره شد
 سرميگساران ز می خيره شد

 ن خراميد شادسياوش به ايوا
 به مستی ز ايران نيامدش ياد
 بدان شب هم اندر بفرمود شاه
 بدان کس که بودند بر بزمگاه
 چنين گفت با شيده افراسياب

 که چون سر برآرد سياوش ز خواب
 تو با پهلوانان و خويشان من
 کسی کاو بود مهتر انجمن
 به شبگير با هديه و با غالم
 گرانمايه اسپان زرين ستام

 ر همی هر کسی با نثارز لشک
 ز دينار وز گوهر شاهوار

 گونه پيش سياوش روند ازين
 هشيوار و بيدار و خامش روند
 فراوان سپهبد فرستاد چيز

 بدين گونه يک هفته بگذشت نيز
 شبی با سياوش چنين گفت شاه
 که فردا بسازيم هر دو پگاه

 که با گوی و چوگان به ميدان شويم
 مزمانی بتازيم و خندان شوي

 ز هر کس شنيدم که چوگان تو
 نبينند گردان به ميدان تو
 تو فرزند مايی و زيبای گاه
 تو تاج کيانی و پشت سپاه
 بدو گفت شاها انوشه بدی
 روان را به ديدار توشه بدی
 همی از تو جويند شاهان هنر
 که يابد به هرکار بر تو گذر
 مرا روز روشن به ديدار تست

 جستهمی از تو خواهم بد و نيک 
 به شبگير گردان به ميدان شدند
 گرازان و تازان و خندان شدند

 چنين گفت پس شاه توران بدوی
 که ياران گزينيم در زخم گوی

 روی من روی و زين تو باشی بدان
 بدو نيم هم زين نشان انجمن
 سياوش بدو گفت کای شهريار
 کجا باشدم دست و چوگان به کار

 برابر نيارم زدن با تو گوی
 آورد ديگر بجوی دان همبه مي

 چو هستم سزاوار يار توام
 برين پهن ميدان سوار توام
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 سپهبد ز گفتار او شاد شد
 سخن گفتن هر کسی باد شد
 به جان و سر شاه کاووس گفت

 آورد و جفت که با من تو باشی هم
 هنر کن به پيش سواران پديد
 بدان تا نگويند کاو بد گزيد
 کنند آفرين بر تو مردان من

 فته شود روی خندان منشگ
 سياوش بدو گفت فرمان تراست
 سواران و ميدان و چوگان تراست

 سپهبد گزين کرد کلباد را
 چو گرسيوز و جهن و پوالد را
 چو پيران و نستيهن جنگجوی
 چو هومان که بردارد از آب گوی
 به نزد سياووش فرستاد يار

 ی نامدار چو رويين و چون شيده
 ردگر اندريمان سوار دلي

 چو ارجاسپ اسپ افگن نره شير
 سياوش چنين گفت کای نامجوی

 گوی ازيشان که يارد شدن پيش
 همه يار شاهند و تنها منم
 نگهبان چوگان يکتا منم

 گر ايدونک فرمان دهد شهريار
 بيارم به ميدان ز ايران سوار
 مرا يار باشند بر زخم گوی

 بران سان که آيين بود بر دو روی
 و داستانسپهبد چو بشنيد ز

 بران داستان گشت هم داستان
 سياوش از ايرانيان هفت مرد

 ی کارکرد گزين کرد شايسته
 خروش تبيره ز ميدان بخاست

 همی خاک با آسمان گشت راست
 از آوای سنج و دم کره نای
 تو گفتی بجنبيد ميدان ز جای
 سياووش برانگيخت اسپ نبرد

 چو گوی اندر آمد به پيشش به گرد
  چون به ميدان رسيدبزد هم چنان

 بران سان که از چشم شد ناپديد
 بفرمود پس شهريار بلند

 که گويی به نزد سياوش برند
 سياوش بران گوی بر داد بوس
 برآمد خروشيدن نای و کوس

 سياوش به اسپی دگر برنشست
 بيانداخت آن گوی خسرو به دست
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 ازان پس به چوگان برو کار کرد
 چنان شد که با ماه ديدار کرد
 ز چوگان او گوی شد ناپديد

 تو گفتی سپهرش همی برکشيد
 ازان گوی خندان شد افراسياب
 سر نامداران برآمد ز خواب
 به آواز گفتند هرگز سوار
 نديديم بر زين چنين نامدار
 ز ميدان به يکسو نهادند گاه
 بيامد نشست از برگاه شاه

 سياووش بنشست با او به تخت
 به ديدار او شاد شد شاه سخت
 به لشگر چنين گفت پس نامجوی
 که ميدان شما را و چوگان و گوی
 همی ساختند آن دو لشکر نبرد
 برآمد همی تا به خورشيد گرد
 چو ترکان به تندی بياراستند
 همی بردن گوی را خواستند
 ربودند ايرانيان گوی پيش
 بماندند ترکان ز کردار خويش

 سياووش غمی گشت ز ايرانيان
 ی زبانسخن گفت بر پهلوان

 که ميدان بازيست گر کارزار
 برين گردش و بخشش روزگار
 چو ميدان سرآيد بتابيد روی

 بار گوی بديشان سپاريد يک
 سواران عنانها کشيدند نرم

 نکردند زان پس کسی اسپ گرم
 يکی گوی ترکان بينداختند
 به کردار آتش همی تاختند
 سپهبد چو آواز ترکان شنود
 دبدانست کان پهلوانی چه بو

 چنين گفت پس شاه توران سپاه
 خواه که گفتست با من يکی نيک

 که او را ز گيتی کسی نيست جفت
 به تير و کمان چون گشايد دو سفت
 سياوش چو گفتار مهتر شنيد
 ز قربان کمان کی برکشيد

 سپهبد کمان خواست تا بنگرد
 يکی برگرايد که فرمان برد
 کمان را نگه کرد و خيره بماند

 يانی بخواندبسی آفرين ک
 به گرسيوز تيغ زن داد مه
 که خانه بمال و در آور به زه
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 بکوشيد تا بر زه آرد کمان
 نيامد برو خيره شد بدگمان
 ازو شاه بستد به زانو نشست
 بماليد خانه کمان را به دست

 به زه کرد و خندان چنين گفت شاه
 که اينت کمانی چو بايد به راه
 مرا نيز گاه جوانی کمان

 ود و اکنون دگر شد زمانچنين ب
 به توران و ايران کس اين را به چنگ

 نيارد گرفتن به هنگام جنگ
 بر و يال و کتف سياوش جزين
 نخواهد کمان نيز بر دشت کين
 نشانی نهادند بر اسپريس

 سياوش نکرد ايچ با کس مکيس
 نشست از بر بادپايی چو ديو
 برافشارد ران و برآمد غريو

 شانيکی تير زد بر ميان ن
 نهاده بدو چشم گردنکشان
 خدنگی دگر باره با چارپر
 بينداخت از باد و بگشاد پر
 نشانه دوباره به يک تاختن
 مغربل بکرد اندر انداختن

 عنان را بپيچيد بر دست راست
 بزد بار ديگر بران سو که خواست
 کمان را به زه بر بباز و فگند
 بيامد بر شهريار بلند
 ستفرود آمد و شاه برپای خا

 برو آفرين ز آفريننده خواست
 وزان جايگه سوی کاخ بلند
 برفتند شادان دل و ارجمند
 نشستند خوان و می آراستند
 کسی کاو سزا بود بنشاستند
 ميی چند خوردند و گشتند شاد
 به نام سياووش کردند ياد

 بخوان بر يکی خلعت آراست شاه
 از اسپ و ستام و ز تخت و کاله

 نابريدی  همان دست زر جامه
 که اندر جهان پيش ازان کس نديد

 ز دينار وز بدرهای درم
 ز ياقوت و پيروزه و بيش و کم
 پرستار بسيار و چندی غالم
 يکی پر ز ياقوت رخشنده جام
 بفرمود تا خواسته بشمرند
 همه سوی کاخ سياوش برند
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 ز هر کش به توران زمين خويش بود
 ورا مهربانی برو بيش بود

 فت کاو را همهبه خويشان چنين گ
 شما خيل باشيد هم چون رمه
 بدان شاهزاده چنين گفت شاه
 که يک روز با من به نخچيرگاه
 گر آيی که دل شاد و خرم کنيم

 غم کنيم روان را به نخچير بی
 بدو گفت هرگه که رای آيدت
 بران سو که دل رهنمای آيدت
 برفتند روزی به نخچيرگاه

 همی رفت با يوز و با باز شاه
 ی ز هرگونه با او برفتسپاه

 از ايران و توران بنخچير تفت
 سياوش به دشت اندرون گور ديد
 چو باد از ميان سپه بردميد

 سبک شد عنان و گران شد رکيب
 همی تاخت اندر فراز و نشيب
 يکی را به شمشير زد بدو نيم
 دو دستش ترازو بد و گور سيم
 به يک جو ز ديگر گرانتر نبود

 شاه زودنظاره شد آن لشکر 
 بگفتند يکسر همه انجمن

 که اينت سرافراز و شمشيرزن
 به آواز گفتند يک با دگر

 که ما را بد آمد ز ايران به سر
 سر سروران اندر آمد به تنگ
 سزد گر بسازيم با شاه جنگ
 سياوش هيمدون به نخچير بور
 همی تاخت و افگند در دشت گور
 به غار و به کوه و به هامون بتاخت

  تير و بنيزه بياختبشمشير و
 به هر جايگه بر يکی توده کرد
 سپه را ز نخچير آسوده کرد
 وزان جايگه سوی ايوان شاه
 همه شاد دل برگرفتند راه

 سپهبد چه شادان چه بودی دژم
 بجز با سياوش نبودی به هم
 ز جهن و ز گرسيوز و هرک بود
 به کس راز نگشاد و شادان نبود
 مگر با سياوش بدی روز و شب

 زو برگشادی به خنده دو لبا
 برين گونه يک سال بگذاشتند
 غم و شادمانی بهم داشتند
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 سياوش يکی روز و پيران بهم
 نشستند و گفتند هر بيش و کم
 بدو گفت پيران کزين بوم و بر
 چنانی که باشد کسی برگذر
 بدين مهربانی که بر تست شاه
 به نام تو خسپد به آرامگاه
 ویچنان دان که خرم بهارش ت

 نگارش تويی غمگسارش تويی
 بزرگی و فرزند کاووس شاه

 سر از بس هنرها رسيده به ماه
 پدر پير سر شد تو برنا دلی
 نگر سر ز تاج کيی نگسلی
 به ايران و توران توی شهريار
 ز شاهان يکی پرهنر يادگار
 بنه دل برين بوم و جايی بساز
 چنان چون بود درخور کام و ناز

 ن کسیی خو نبينمت پيوسته
 کجا داردی مهر بر تو بسی
 برادر نداری نه خواهر نه زن
 چو شاخ گلی بر کنار چمن

 يکی زن نگه کن سزاوار خويش
 از ايران منه درد و تيمار پيش

 پس از مرگ کاووس ايران تراست
 همان تاج و تخت دليران تراست

 ی شهريار جهان پس پرده
 سه ماهست با زيور اندر نهان

 بودی سياهاگر ماه را ديده 
 از ايشان نه برداشتی چشم ماه
 سه اندر شبستان گرسيوزاند
 که از مام وز باب با پروزاند
 نبيره فريدون و فرزند شاه

 که هم جاه دارند و هم تاج و گاه
 وليکن ترا آن سزاوارتر

 که از دامن شاه جويی گهر
 ی من چهارند خرد پس پرده

 چو بايد ترا بنده بايد شمرد
 ت مهتر بسالازيشان جريرس

 که از خوبرويان ندارد همال
 يکی دختری هستی آراسته
 چو ماه درخشنده با خواسته

 نخواهد کسی را که آن رای نيست
 بجز چهر شاهش دالرای نيست
 ز خوبان جريرست انباز تو
 بود روز رخشنده دمساز تو
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 ايست اگر رای باشد ترا بنده
 ايست به پيش تو اندر پرستنده

 دارم سپاسسياوش بدو گفت 
 مرا خود ز فرزند برتر شناس
 گر او باشدم نازش جان و تن
 نخواهم جزو کس ازين انجمن

 سپاسی نهی زين همی بر سرم
 ام حق آن نسپرم که تا زنده

 پس آنگاه پيران ز نزديک اوی
 ی خويش بنهاد روی سوی خانه

 چو پيران ز پيش سياوش برفت
 به نزديک گلشهر تازيد تفت

 يره بسازبدو گفت کار جر
 به فر سياووش خسرو به ناز
 چگونه نباشيم امروز شاد
 که داماد باشد نبيره قباد
 بيورد گلشهر دخترش را
 نهاد از بر تارک افسرش را
 به ديبا و دينار و در و درم

 به بوی و به رنگ و به هر بيش و کم
 بياراست او را چو خرم بهار
 فرستاد در شب بر شهريار

 اه نومراو را بپيوست با ش
 نشاند از بر گاه چون ماه نو
 ندانست کس گنج او را شمار
 ز ياقوت و ز تاج گوهرنگار

 سياوش چو روی جريره بديد
 خوش آمدش خنديد و شادی گزيد
 همی بود با او شب و روز شاد
 نيامد ز کاووس و دستانش ياد
 برين نيز چندی بگرديد چرخ
 سياووش را بد ز نيکيش به رخ

 افراسيابورا هر زمان پيش 
 فرونتر بدی حشمت و جاه و آب
 يکی روز پيران به به روزگار
 سياووش را گفت کای نامدار
 تو دانی که ساالر توران سپاه
 ز اوج فلک برفرازد کاله

 شب و روز روشن روانش توی
 دل و هوش و توش و توانش توی

 ی خون شوی چو با او تو پيوسته
 ازين پايه هر دم به افزون شوی

 يدش به تو استواربباشد ام
 که خواهی بدن پيش او پايدار
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 اگر چند فرزند من خويش تست
 مرا غم ز بهر کم و بيش تست
 فرنگيس مهتر ز خوبان اوی

 نبينی به گيتی چنان موی و روی
 به باال ز سرو سهی برترست

 ز مشک سيه بر سرش افسرست
 هنرها و دانش ز اندازه بيش
 خرد را پرستار دارد به پيش

 اسياب ار بخواهی رواستاز افر
 چنو بت به کشمير و کابل کجاست

 شود شاه پرمايه پيوند تو
 درفشان شود فر و اورند تو

 چو فرمان دهی من بگويم بدوی
 بجويم بدين نزد او آبروی

 سياوش به پيران نگه کرد و گفت
 که فرمان يزدان نشايد نهفت
 اگر آسمانی چنين است رای
 مرا با سپهر روان نيست پای
 اگر من به ايران نخواهم رسيد
 نخواهم همی روی کاووس ديد
 چو دستان که پروردگار منست
 تهمتن که روشن بهار منست

 ی شاوران چو بهرام و چون زنگه
 جزين نامدران کنداوران

 چو از روی ايشان ببايد بريد
 به توران همی جای بايد گزيد
 پدر باش و اين کدخدايی بساز

 ز به رازمگو اين سخن با زمين ج
 اگر بخت باشد مرا نيکخواه
 همانا دهد ره به پيوند شاه

 همی گفت و مژگان پر از آب کرد
 همی برزد اندر ميان باد سرد
 بدو گفت پيران که با روزگار
 نسازد خرد يافته کارزار

 نيابی گذر تو ز گردان سپهر
 کزويست آرام و پرخاش و مهر
 به ايران اگر دوستان داشتی

 دی و بگذاشتیبه يزدان سپر
 نشست و نشانت کنون ايدرست
 سر تخت ايران به دست اندرست
 بگفت اين و برخاست از پيش او
 چو آگاه گشت از کم و بيش او
 به شادی بشد تا بدرگاه شاه
 فرود آمد و برگشادند راه
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 همی بود بر پيش او يک زمان
 بدو گفت ساالر نيکوگمان

 که چندين چه باشی به پيشم به پای
 اهی به گيتی چه آيدت رایچه خو

 سپاه و در گنج من پيش تست
 مرا سودمندی کم و بيش تست
 کسی کاو به زندان و بند منست
 گشادنش درد و گزند منست
 ز خشم و ز بند من آزاد گشت
 ز بهر تو پيگار من باد گشت
 ز بسيار و اندک چه بايد بخواه
 ز تيغ و ز مهر و ز تخت و کاله

 بازخردمند پاسخ چنين داد 
 نياز که از تو مبادا جهان بی

 مرا خواسته هست و گنج و سپاه
 به بخت تو هم تيغ و هم تاج و گاه

 ز بهر سياوش پيامی دراز
 رسانم به گوش سپهبد به راز
 مرا گفت با شاه ترکان بگوی

 که من شاد دل گشتم و نامجوی
 بپرورديم چون پدر در کنار
 همه شادی آورد بخت تو بار

 کدخدايی بسازکنون همچنين 
 نياز به نيک و بد از تو نيم بی

 ی تو يکی دخترست پس پرده
 که ايوان و تخت مرا درخورست
 فرنگيس خواند همی مادرش
 شود شاد اگر باشم اندر خورش
 پرانديشه شد جان افراسياب
 چنين گفت با ديده کرده پرآب

 ام پيش ازين داستان که من گفته
 نبودی بران گفته همداستان

 گفت با من يکی هوشمندچنين 
 که رايش خرد بود و دانش بلند

 ی شيرنر ی بچه که ای دايه
 چه رنجی که جان هم نياری به بر

 و ديگر که از پيش کندآوران
 ز کار ستاره شمر بخردان
 شمار ستاره به پيش پدر
 همی راندندی همه دربدر
 کزين دو نژاده يکی شهريار
 بيايد بگيرد جهان در کنار

 نماند برو بوم و رستبه توران 
 کاله من اندازد از کين نخست
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 کنون باورم شد که او اين بگفت
 که گردون گردان چه دارد نهفت
 چرا کشت بايد درختی به دست
 که بارش بود زهر و برگش کبست
 ز کاووس وز تخم افراسياب
 چو آتش بود تيز يا موج آب
 ندانم به توران گرايد به مهر

  چهروگر سوی ايران کند پاک
 چرا بر گمان زهر بايد چشيد
 دم مار خيره نبايد گزيد

 بدو گفت پيران که ای شهريار
 دلت را بدين کار غمگين مدار
 کسی کز نژاد سياوش بود
 خردمند و بيدار و خامش بود

 شمر مگرو ايچ بگفت ستاره
 خردگير و کار سياوش بسيچ
 کزين دو نژاده يکی نامور
 برآرد به خورشيد تابنده سر

 يران و توران بود شهرياربا
 دو کشور برآسايد از کارزار
 وگر زين نشان راز دارد سپهر
 بيفزايدش هم بانديشه مهر

 گمان بودنی بخواهد بدن بی
 نکاهد به پرهيز افزودنی
 نگه کن که اين کار فرخ بود
 ز بخت آنچ پرسند پاسخ بود
 ز تخم فريدون وز کيقباد

 تر زين نباشد نژاد فروزنده
 ن چنين گفت پس شهرياربه پيرا

 که رای تو بر بد نيايد به کار
 به فرمان و رای تو کردم سخن
 برو هرچ بايد به خوبی بکن

 دو تا گشت پيران و بردش نماز
 بسی آفرين کرد و برگشت باز
 به نزد سياوش خراميد زود
 برو بر شمرد آن کجا رفته بود

 نشستند شادان دل آن شب بهم
 ز غمبه باده بشستند جان را 

 چو خورشيد از چرخ گردنده سر
 برآورد برسان زرين سپر

 سپهدار پيران ميان را ببست
 ی تيزرو برنشست يکی باره

 به کاخ سياووش بنهاد روی
 بسی آفرين خواند بر فر اوی
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 بدو گفت کامروز برساز کار
 به مهمانی دختر شهريار

 چو فرمان دهی من سزاوار او
 ميان را ببندم پی کار او

 ش را دل پر آزرم بودسياوو
 ز پيران رخانش پر از شرم بود
 بدو گفت رو هرچ بايد بساز
 تو دانی که از تو مرا نيست راز
 چو بشنيد پيران سوی خانه رفت
 دل و جان ببست اندر آن کار تفت

 ی نابريد ی جامه در خانه
 به گلشهر بسپرد پيران کليد
 کجا بود کدبانوی پهلوان
 نستوده زنی بود روشن روا
 به گنج اندرون آنچ بد نامدار
 گزيده ز زربفت چينی هزار
 زبرجد طبقها و پيروزه جام

 ی مشک و پر عود خام پر از نافه
 دو افسر پر از گوهر شاهوار
 دو ياره يکی طوق و دو گوشوار
 ز گستردنيها شتروار شست
 ز زربفت پوشيدينها سه دست
 همه پيکرش سرخ کرده به زر

 هربرو بافته چند گونه گ
 ز سيمين و زرين شتربار سی

 ی پارسی طبقها و از جامه
 يکی تخت زرين و کرسی چهار
 سه نعلين زرين زبرجد نگار
 پرستنده سيصد به زرين کاله

 خواه ز خويشان نزديک صد نيک
 پرستار با جام زرين دو شست
 گرفته ازان جام هر يک به دست

 همان صد طبق مشک و صد زعفران
 نبرانسپردند يکسر به فرما

 به زرين عماری و ديبا و جليل
 برفتند با خواسته خيل خيل

 بيورد بانو ز بهر نثار
 هزار ز دينار با خويشتن سی

 به نزد فرنگيس بردند چيز
 روانشان پر از آفرين بود نيز
 وزان روی پيران و افراسياب
 ز بهر سياوش همه پرشتاب

 به يک هفته بر مرغ و ماهی نخفت
  نهفتنيمد سر يک تن اندر
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 زمين باغ گشت از کران تا کران
 ز شادی و آوای رامشگران
 به پيوستگی بر گوا ساختند
 چو زين عهد و پيمان بپرداختند
 پيامی فرستاد پيران چو دود
 به گلشهر گفتا فرنگيس زود
 هم امشب به کاخ سياوش رود
 خردمند و بيدار و خامش رود
 چو بانوی بشنيد پيغام اوی

 اد رویبه سوی فرنگيس بنه
 زمين را ببوسيد گلشهر و گفت
 که خورشيد را گشت ناهيد جفت
 هم امشب ببايد شدن نزد شاه
 بياراستن گاه او را به ماه
 بيامد فرنگيس چون ماه نو
 به نزديک آن تاجور شاه نو

 بدين کار بگذشت يک هفته نيز
 سپهبد بياراست بسيار چيز
 از اسپان تازی و از گوسفند

  تيغ و کمندهمان جوشن و خود و
 ز دينار و از بدرهای درم

 ز پوشيدنيها و از بيش و کم
 وزين مرز تا پيش دريای چين
 همی نام بردند شهر و زمين
 به فرسنگ صد بود باالی او
 نشايست پيمود پهنای او
 نوشتند منشور بر پرنيان

 همه پادشاهی به رسم کيان
 به خان سياوش فرستاد شاه
 يکی تخت زرين و زرين کاله
 ازان پس بياراست ميدان سور
 هرآنکس که رفتی ز نزديک و دور
 می و خوان و خواليگران يافتی
 بخوردی و هرچند برتافتی

 ببردی و رفتی سوی خان خويش
 بدی شاد يک هفته مهمان خويش

 در بسته زندانها برگشاد
 ازو شادمان بخت و او نيز شاد
 به هشتم سياووش بيامد به گاه

 ديک شاهاباگرد پيران به نز
 گرفتند هر دو برو آفرين

 ای مهتر و شهريار زمين که
 هميشه ترا جاودان باد روز

 به شادی و بدخواه را پشت کوز
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 وزان جايگه بازگشتند شاد
 بسی از جهاندار کردند ياد

 چنين نيز يک سال گردان سپهر
 همی گشت بيدار بر داد و مهر
 فرستاده آمد ز نزديک شاه
 خواه به نزد سياوش يکی نيک

 که پرسد همی شاه را شهريار
 همی گويد ای مهتر نامدار
 بود کت ز من دل بگيرد همی
 وزين برنشستن گزيرد همی

 ام تا به چين از ايدر ترا داده
 يکی گرد برگرد و بنگر زمين
 به شهری که آرام و رای آيدت
 همان آرزوها بجای آيدت

 به شادی بباش و به نيکی بمان
  زمانز خوبی مپرداز دل يک

 سياوش ز گفتار او گشت شاد
 بزد نای و کوس و بنه برنهاد
 سليح و سپاه و نگين و کاله

 گونه با او به راه ببردند زين
 فراوان عماری بياراستند
 پس پرده خوبان بپيراستند
 فرنگيس را در عماری نشاند
 بنه برنهاد و سپه را براند
 ازو بازنگسست پيران گرد
 ردبنه برنهاد و سپه را بب

 به شادی برفتند سوی ختن
 همه نامداران شدند انجمن
 که ساالر پيران ازان شهر بود

 بهر بود که از بدگمانيش بی
 همی بود يکماه مهمان او
 بران سر چنين بود پيمان او
 ز خوردن نياسود يک روز شاه
 گهی رود و می گاه نخچيرگاه
 سر ماه برخاست آوای کوس
 برانگه که خيزد خروش خروس

 مد سوی پادشاهی خويشبيا
 سپاه از پس پشت و پيران ز پيش
 بران مرز و بوم اندر آگه شدند
 بزرگان به راه شهنشه شدند
 به شادی دل از جای برخاستند
 جهانی به آيين بياراستند

 ازان پادشاهی خروشی بخاست
 تو گفتی زمين گشت با چرخ راست
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 ی کرنای ز بس رامش و ناله
 جایتو گفتی بجنبد همی دل ز 
 بجايی رسيدند کاباد بود
 يکی خوب فرخنده بنياد بود
 به يک روی دريا و يک روی کوه
 برو بر ز نخچير گشته گروه
 درختان بسيار و آب روان

 همی شد دل سالخورده جوان
 سياوش به پيران سخن برگشاد
 که اينت بر و بوم فرخ نهاد

 بسازم من ايدر يکی خوب جای
 که باشد به شادی مرا رهنمای
 برآرم يکی شارستان فراخ
 فراوان کنم اندرو باغ و کاخ

 گهی برفرازم به ماه نشستن
 چنان چون بود در خور تاج و گاه
 بدو گفت پيران که ای خوب رای
 بران رو که انديشه آرد بجای

 چو فرمان دهد من بران سان که خواست
 برآرم يکی جای تا ماه راست
 نخواهم که باشد مرا بوم و گنج

  زمين از تو دارم سپنجزمان و
 يکی شارستان سازم ايدر فراخ
 فراوان بدو اندر ايوان و کاخ
 سياوش بدو گفت کای بختيار
 درخت بزرگی تو آری به بار

 مرا گنج و خوبی همه زان تست
 به هر جای رنج تو بينم نخست
 يکی شهر سازم بدين جای من
 که خيره بماند دل انجمن
 ازان بوم خرم چو گشتند باز

 ياوش همی بود با دل به رازس
 از اخترشناسان بپرسيد شاه
 که گر سازم ايدر يکی جايگاه
 ازو فر و بختم به سامان بود
 وگرکار با جنگ سازان بود
 بگفتند يکسر به شاه گزين

 که بس نيست فرخنده بنياد اين
 از اخترشناسان برآورد خشم
 دلش گشت پردرد و پرآب چشم

 شکجا گفته بودند با او ز پي
 که چون بگذرد چرخ بر کار خويش
 سرانجام چون گرددت روزگار
 به زشتی شود بخت آموزگار
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 عنان تگاور همی داشت نرم
 همی ريخت از ديدگان آب گرم
 بدو گفت پيران که ای شهريار

 چه بودت که گشتی چنين سوگوار
 چنين داد پاسخ که چرخ بلند
 دلم کرد پردرد و جانم نژند

 خواستهکه هر چند گرد آورم 
 هم از گنج و هم تاج آراسته

 به فرجام يکسر به دشمن رسد
 بدی بد بود مرگ بر تن رسد
 کجا آن حکيمان و دانندگان

 بردار خوانندگان همان رنج
 کجا آن سر تاج شاهنشهان
 کجا آن دالور گرامی مهان
 کجا آن بتان پر از ناز و شرم
 سخن گفتن خوب و آوای نرم
 مکجا آنک بر کوه بودش کنا
 رميده ز آرام وز کام و نام

 چو گيتی تهی ماند از راستان
 تو ايدر ببودن مزن داستان

 ز خاکيم و بايد شدن زير خاک
 همه جای ترسست و تيمار و باک

 تو رفتی و گيتی بماند دراز
 کسی آشکارا نداند ز راز
 ست جهان سر به سر عبرت و حکمت
 ست چرا زو همه بهر من غفلت

  شش چاره جویچو شد سال برشست و
 ز بيشی و از رنج برتاب روی
 تو چنگ فزونی زدی بر جهان
 گذشتند بر تو بسی همرهان
 چو زان نامداران جهان شد تهی

 تو تاج فزونی چرا برنهی
 نباشی بدين گفته همداستان

 ی باستان يکی شو بخوان نامه
 کزيشان جهان يکسر آباد بود
 بدانگه که اندر جهان داد بود

 ز گنگ دژ داستانز من بشنو ا
 بدين داستان باش همداستان

 که چون گنگ دژ در جهان جای نيست
 بدان سان زمينی دالرای نيست
 که آن را سياوش برآورده بود
 بسی اندرو رنجها برده بود

 به يک ماه زان روی دريای چين
 نام بود آن زمان و زمين که بی
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 بيابان بيايد چو دريا گذشت
 تآب دش ببينی يکی پهن بی

 کزين بگذری بينی آباد شهر
 کزان شهرها بر توان داشت بهر
 ازان پس يکی کوه بينی بلند
 که باالی او برتر از چون و چند
 مرين کوه را گنگ دژ در ميان
 بدان کت ز دانش نيايد زيان

 چو فرسنگ صد گرد بر گرد کوه
 ز باالی او چشم گردد ستوه

 ز هر سو که پويی بدو راه نيست
 گرد او در يکيستهمه گرد بر 

 بدين کوه بينی دو فرسنگ تنگ
 ازين روی و زان روی ديوار سنگ
 بدين چند فرسنگ اگر پنج مرد
 بباشد به راه از پی کارکرد
 نيابد بريشان گذر صد هزار

 دار و بر گستوان ور سوار زره
 چو زين بگذری شهر بينی فراخ
 همه گلشن و باغ و ايوان و کاخ

  جویهمه شهر گرمابه و رود و
 به هر برزنی آتش و رنگ و بوی
 همه کوه نخچير و آهو به دشت
 چو اين شهر بينی نشايد گذشت
 تذروان و طاووس و کبک دری
 بيابی چو از کوهها بگذری

 نه گرماش گرم و نه سرماش سرد
 همه جای شادی و آرام و خورد
 نبينی بدان شهر بيمار کس
 يکی بوستان بهشتست و بس

 شگوارهمه آبها روشن و خو
 هميشه بر و بوم او چون بهار
 درازی و پهناش سی بار سی
 بود گر بپيمايدش پارسی
 يک و نيم فرسنگ باالی کوه
 که از رفتنش مرد گردد ستوه
 وزان روی هامونی آيد پديد
 کزان خوبتر جايها کس نديد
 همه گلشن و باغ و ايوان بود
 کش ايوانها سر به کيوان بود

 ديدبشد پور کاووس و آنجای 
 مر آن را ز ايران همی برگزيد
 تن خويش را نامبردار کرد
 فزونی يکی نيز ديوار کرد
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 ز سنگ و ز گچ بود و چندی رخام
 وزان جوهری کش ندانيم نام
 دو صد رش فزونست باالی اوی

 ست پهنای اوی همان سی و پنچ
 که آن را کسی تا نبيند به چشم
 تو گويی ز گوينده گيرند خشم

 نيق و نه تيرنيايد برو منج
 ببايد ترا ديدن آن ناگزير

 ز تيغش دو فرسنگ تا بوم خاک
 همه گرد بر گرد خاکش مغاک
 نبيند ز بن ديده بر تيغ کوه

 هم از بر شدن مرد گردد ستوه
 بدان آفرين کان چنان آفريد
 ابا آشکارا نهان آفريد
 نبايست يار و نه آموزگار
 برو بر همه کار دشوار خوار

  کردگار جهانجز او را مخوان
 جز او را مدان آشکار و نهان
 به پيغمبرش بر کنيم آفرين
 بيارانش بر هر يکی همچنين

 دهش يار بود مرا فر نيکی
 خردمندی و بخت بيدار بود

 برين سان يکی شارستان ساختند
 سرش را به پروين پرداختند
 کنون اندرين هم به کار آوريم
 بدو در فراوان نگار آوريم

 ندر سرای سپنجچه بندی دل ا
 چه يازی به رنج و چه نازی به گنج
 که از رنج ديگر کسی برخورد
 جهانجوی دشمن چرا پرورد
 چو خرم شود جای آراسته
 پديد آيد از هر سوی خواسته
 نباشد مرا بودن ايدر بسی
 نشيند برين جای ديگر کسی
 نه من شاد باشم نه فرزند من
 نه پرمايه گردی ز پيوند من

 دگانی درازنباشد مرا زن
 نياز ز کاخ و ز ايوان شوم بی

 شود تخت من گاه افراسياب
 گنه مرگ بر من شتاب کند بی

 چنين است رای سپهر بلند
 گهی شاد دارد گهی مستمند
 بدو گفت پيران کای سرفراز

 ی دل دراز مکن خيره انديشه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
423 

 که افراسياب از بال پشت تست
 به شاهی نگين اندر انگشت تست

  بود در تنممرا نيز تا جان
 بکوشم که پيمان تو نشکنم
 نمانم که بادی به تو بگذرد
 وگر موی بر تو هوا بشمرد
 سياوش بدو گفت کای نيکنام
 نبينم جز از نيکناميت کام

 تو پپمان چنين داری و رای راست
 وليکن فلک را جز اينست خواست
 همه راز من آشکارا به تست
 که بيدار دل بادی و تندرست

  فر يزدان دهممن آگاهی از
 هم از راز چرخ بلند آگهم
 بگويم ترا بودنيها درست

 ز ايوان و کاخ اندرآيم نخست
 بدان تا نگويی چو بينی جهان
 که اين بر سياوش چرا شد نهان
 تو ای گرد پيران بسيار هوش
 بدين گفتها پهن بگشای گوش
 فراوان بدين نگذرد روزگار

 که بر دست بيداردل شهريار
 گناه شته بر بیشوم زار من ک

 کسی ديگر آرايد اين تاج و گاه
 ز گفتار بدخواه و ز بخت بد

 گنه بر سرم بد رسد چنين بی
 ز کشته شود زندگانی دژم
 برآشوبد ايران و توران بهم
 پر از رنج گردد سراسر زمين

 دو کشور شود پر ز شمشير و کين
 بسی سرخ و زرد و سياه و بنفش
 از ايران و توران ببينی درفش
 بسی غارت و بردن خواسته

 پراگندن گنج آراسته
 بسا کشورا کان به پای ستور
 بکوبند و گردد به جوی آب شور
 از ايران و توران برآيد خروش
 جهانی ز خون من آيد به جوش
 جهاندار بر چرخ چونين نوشت
 به فرمان او بردهد هرچ کشت
 سپهدار ترکان ز کردار خويش

 پشيمان شود هم ز گفتار خويش
 شيمانی آنگه نداردش سودپ

 که برخيزد از بوم آباد دود
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 بيا تا به شادی خوريم و دهيم
 چو گاه گذشتن بود بگذريم
 چو بشنيد پيران و انديشه کرد
 ز گفتار او شد دلش پر ز درد

 چنين گفت کز من بد آمد به من
 گر او راست گويد همی اين سخن
 ورا من کشيده به توران زمين

  تخم کينپراگندم اندر جهان
 شمردم همه باد گفتار شاه

 چنين هم همی گفت با من پگاه
 وزان پس چنين گفت با دل به مهر
 که از جنبش و راز گردان سپهر
 چه داند بدو رازها کی گشاد
 همانا ز ايرانش آمد بياد

 ز کاووس و ز تخت شاهنشهی
 بياد آمدش روزگار بهی

 دل خويش زان گفته خرسند کرد
 ند کردنه آهنگ رای خردم

 گونه بد گفت و گوی همه راه زين
 دل از بودنيها پر از جست و جوی
 چو از پشت اسپان فرود آمدند
 ز گفتار يکباره دم برزدند
 يکی خوان زرين بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 گونه شاد ببودند يک هفته زين

 ز شاهان گيتی گرفتند ياد
 به هشتم يکی نامه آمد ز شاه

 يک ساالر توران سپاهبه نزد
 کزانجا برو تا به دريای چين

 ازان پس گذر کن به مکران زمين
 همی رو چنين تا سر مرز هند
 وزانجا گذر کن به دريای سند
 همه باژ کشور سراسر بخواه
 بگستر به مرز خزر در سپاه
 برآمد خروش از در پهلوان
 ز بانگ تبيره زمين شد نوان
 یز هر سو سپاه انجمن شد به رو

 يکی لشکری گشت پرخاش جوی
 به نزد سياوش بسی خواسته

 ز دينار و اسپان آراسته
 به هنگام پدرود کردن بماند
 به فرمان برفت و سپه را براند
 هيونی ز نزديک افراسياب

 چو آتش بيامد به هنگام خواب
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 يکی نامه سوی سياوش به مهر
 نوشته به کردار گردان سپهر
 که تا تو برفتی نيم شادمان

 غم نيم يک زمان از انديشه بی
 وليکن من اندر خور رای تو

 به توران بجستم همی جای تو
 گر آنجا که هستی خوش و خرم است

 غم است چنان چون ببايد دلت بی
 به شادی بباش و به نيکی بمان
 تو شادان بدانديش تو با غمان
 بدان پادشاهی همی بازگرد
 سر بدسگال اندرآور به گرد

 رفت و برفتسياوش سپه برگ
 بدان سو که فرمود ساالر تفت
 صد اشتر ز گنج و درم بار کرد
 چهل را همه بار دينار کرد
 هزار اشتر بختی سرخ موی
 بنه بر نهادند با رنگ و بوی
 از ايران و توران گزيده سوار
 برفتند شمشيرزن ده هزار

 به پيش سپاه اندرون خواسته
 عماری و خوبان آراسته

 شاهوارز ياقوت و ز گوهر 
 چه از طوق و ز تاج وزگوشوار

 چه مشک و چه کافور و عود و عبير
 چه ديبا و چه تختهای حرير
 ز مصری و چينی و از پارسی
 همی رفت با او شتر بار سی

 چو آمد بران شارستان دست آخت
 دو فرسنگ باال و پهناش ساخت
 از ايوان و ميدان و کاخ بلند
 ز پاليز وز گلشن ارجمند

 ری بسان بهشتبياراست شه
 به هامون گل و سنبل و الله کشت

 بر ايوان نگاريد چندی نگار
 ز شاهان وز بزم وز کارزار

 نگار سر و تاج و کاووس شاه
 نگاريد با ياره و گرز و گاه
 بر تخت او رستم پيلتن

 همان زال و گودرز و آن انجمن
 ز ديگر سو افراسياب و سپاه

 خواه چو پيران و گرسيوز کينه
 ای گنبدی ساخته شهبهر گو

 سرش را به ابراندر افراخته
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 نشسته سراينده رامشگران
 سر اندر ستاره سران سران
 سياووش گردش نهادند نام

 همه شهر زان شارستان شادکام
 چو پيران بيامد ز هند و ز چين
 سخن رفت زان شهر با آفرين
 خنيده به توران سياووش گرد
 کز اختر بنش کرده شد روز ارد

 ن و کاخ و ز پاليز و باغاز ايوا
 ز کوه و در و رود وز دشت راغ
 شتاب آمدش تا ببيند که شاه
 چه کرد اندران نامور جايگاه
 هرآنکس که او از در کار بود
 بدان مرز با او سزاوار بود
 هزار از هنرمند گردان گرد

 ی رفتن آمد ببرد چو هنگامه
 چو آمد به نزديک آن جايگاه
 اهسياوش پذيره شدش با سپ

 چو پيران به نزد سياوش رسيد
 پياده شد از دور کاو را بديد
 سياوش فرود آمد از نيل رنگ
 مر او را گرفت اندر آغوش تنگ
 بگشتند هر دو بدان شارستان
 ز هر در زدند از هنر داستان

 سراسر همه باغ و ميدان و کاخ
 همی ديد هرسو بنای فراخ
 سپهدار پيران ز هر سو براند

 سياوش بخواندبسی آفرين بر 
 بدو گفت گر فر و برز کيان
 نبوديت با دانش اندر جهان

 کی آغاز کردی بدين گونه جای
 کجا آمدی جای زين سان به پای
 بماناد تا رستخيز اين نشان
 ميان دليران و گردنکشان

 پسر بر پسر همچنين شاد باد
 جهاندار و پيروز و فرخ نژاد

 چو يک بهره از شهر خرم بديد
 و باغ سياوش رسيدبه ايوان 

 به کاخ فرنگيس بنهاد روی
 چنان شاد و پيروز و ديهيم جوی
 پذيره شدش دختر شهريار
 به پرسيد و دينار کردش نثار

 چو بر تخت بنشست و آن جای ديد
 بران سان بهشتی دالرای ديد
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 بدان نيز چندی ستايش گرفت
 جهان آفرين را نيايش گرفت
 ازان پس بخوردن گرفتند کار

 وان و رامشگر و ميگسارمی و خ
 ببودند يک هفته با می به دست
 گهی خرم و شاددل گاه مست

 آورد پيش آوريد به هشتم ره
 ی شارستان چون سزيد همان هديه

 ز ياقوت و زگوهر شاهوار
 ز دينار وز تاج گوهرنگار

 ز ديبا و اسپان به زين پلنگ
 به زرين ستام و جناغ خدنگ
 فرنگيس را افسر و گوشوار

  ياره و طوق گوهرنگارهمان
 بداد و بيامد بسوی ختن
 همی رای زد شاد با انجمن

 چو آمد به شادی به ايوان خويش
 همانگاه شد در شبستان خويش
 به گلشهر گفت آنک خرم بهشت
 نديد و نداند که رضوان چه کشت
 چو خورشيد بر گاه فرخ سروش
 نشسته به آيين و با فر و هوش
 به رامش بپيمای لختی زمين
 برو شارستان سياوش ببين
 خداوند ازان شهر نيکوترست

 ی خاورست تو گويی فروزنده
 وزان جايگه نزد افراسياب

 همی رفت برسان کشتی بر آب
 بيامد بگفت آن کجا کرده بود
 همان باژ کشور که آورده بود
 بياورد پيشش همه سربسر
 بدادش ز کشور سراسر خبر
 که از داد شه گشت آباد بوم

 ين تا به دريای رومز دريای چ
 وزانجا به کار سياوش رسيد
 سراسر همه ياد کرد آنچ ديد
 ز کار سياوش بپرسيد شاه
 وزان شهر و آن کشور و جايگاه
 بدو گفت پيران که خرم بهشت
 کسی کاو نبيند به ارديبهشت
 سروش آوريدش همانا خبر

 که چونان نگاريدش آن بوم و بر
 همانا ندانند ازان شهر باز

 شيد ازان مهتر سرافرازنه خور
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 يکی شهر ديدم که اندر زمين
 نبيند دگر کس به توران و چين
 ز بس باغ و ايوان و آب روان
 برآميخت گفتی خرد با روان
 چو کاخ فرنگيس ديدم ز دور
 چو گنج گهر بد به ميدان سور
 بدان زيب و آيين که داماد تست
 ز خوبی به کام دل شاد تست

 لهگله کرد بايد به گيتی ي
 ترا چون نباشد ز گيتی گله
 گر ايدونک آيد ز مينو سروش
 نباشد بدان فر و اورنگ و هوش
 و ديگر دو کشور ز جنگ و ز جوش
 برآسود چون مهتر آمد به هوش
 بماناد بر ما چنين جاودان
 دل هوشمندان و رای ردان
 زگفتار او شاد شد شهريار
 که دخت برومندش آمد به بار

  برگشادبه گرسيوز اين داستان
 سخنهای پيران همه کرد ياد

 پس آنگه به گرسيوز آهسته گفت
 نهفته همه برگشاد از نهفت
 بدو گفت رو تا سياووش گرد
 ببين تا چه جايست بر گرد گرد
 سياوش به توران زمين دل نهاد
 از ايران نگيرد دگر هيچ ياد
 مگر کرد پدرود تخت و کاله

 چو گودرز و بهرام و کاووس شاه
 ی بر يکی خارستانبران خرم

 همی بوم و بر سازد و شارستان
 فرنگيس را کاخهای بلند
 برآورد و دارد همی ارجمند

 چو بينی به خوبی فراوان بگوی
 به چشم بزرگی نگه کن به روی

 چو نخچير و می باشد و دشت و کوه
 نشينند پيشت ز ايران گروه
 بدانگه که ياد من آيد به دست
 ستچو خوردی به شادی ببايد نش
 يکی هديه آرای بسيار مر
 ز دينار وز اسب و زرين کمر

 همان گوهر و تخت و ديبای چين
 همان ياره و گرز و تيغ و نگين
 ز گستردنيها و از بوی و رنگ
 ببين تا ز گنجت چه آيد به چنگ
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 فرنگيس را هديه بر همچنين
 برو با زبانی پر از آفرين
 اگر آب دارد ترا ميزبان

 ته بمانبران شهر خرم دو هف
 

 نگه کرد گرسيوز نامدار
 سواران ترکان گزيده هزار
 خنيده سپاه اندرآورد گرد

 بشد شادمان تا سياووش گرد
 سياوش چو بشنيد بسپرد راه
 پذيره شدش تازيان با سپاه
 گرفتند مر يکدگر را کنار

 سياوش بپرسيد از شهريار
 به ايوان کشيدند زان جايگاه
 سياوش بياراست جای سپاه

  روز گرسيوز آمد پگاهدگر
 بياورد خلعت ز نزديک شاه
 سياوش بدان خلعت شهريار

 نگه کرد و شد چون گل اندر بهار
 ی گام زن نشست از بر باره

 سواران ايران شدند انجمن
 همه شهر و برزن يکايک بدوی
 نمود و سوی کاخ بنهاد روی
 هم آنگه به نزد سياوش چو باد
 سواری بيامد ورا مژده داد

  دختر پهلوان سپاهکه از
 يکی کودک آمد به مانند شاه
 ورا نام کردند فرخ فرود

 به تيره شب آمد چو پيران شنود
 به زودی مرا با سواری دگر

 بگفت اينک شو شاه را مژده بر
 همان مادر کودک ارجمند
 جريره سر بانوان بلند

 بفرمود يکسر به فرمانبران
 زدن دست آن خرد بر زعفران

 اين نامه برنهادند بر پشت 
 که پيش سياووش خودکامه بر
 بگويش که هر چند من سالخورد
 بدم پاک يزدان مرا شاد کرد
 سياوش بدو گفت گاه مهی
 ازين تخمه هرگز مبادا تهی
 فرستاده را داد چندان درم

 که آرنده گشت از کشيدن دژم
 به کاخ فرنگيس رفتند شاد
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 بديد آن بزرگی فرخ نژاد
 الهپرستار چندی به زرين ک
 گاه فرنگيس با تاج در پيش

 فرود آمد از تخت و بردش نثار
 بپرسيدش از شهر و ز شهريار
 دل و مغز گرسيوز آمد به جوش

 تر شد به آيين و هوش دگرگونه
 به دل گفت سالی چنين بگذرد
 سياوش کسی را به کس نشمرد
 همش پادشاهيست و هم تاج و گاه
 همش گنج و هم دانش و هم سپاه

 يش پيدا نکردنهان دل خو
 همی بود پيچان و رخساره زرد
 بدو گفت برخوردی از رنج خويش
 همه سال شادان دل از گنج خويش

 نهادند در کاخ زرين دو تخت
 بخت نشستند شادان دل و نيک

 ی رود با ميگسار نوازنده
 بيامد بر تخت گوهرنگار

 ز ناليدن چنگ و رود و سرود
 به شادی همی داد دل را درود

 د تابنده بگشاد رازچو خورشي
 به هرجای بنمود چهر از فراز

 سياوش ز ايوان به ميدان گذشت
 به بازی همی گرد ميدان بگشت
 چو گرسيوز آمد بينداخت گوی
 سپهبد پس گوی بنهاد روی

 چو او گوی در زخم چوگان گرفت
 آورد او خاک ميدان گرفت هم

 ز چوگان او گوی شد ناپديد
 تو گفتی سپهرش همی برکشيد

 رمود تا تخت زرين نهندبف
 به ميدان پرخاش ژوپين نهند
 دو مهتر نشستند بر تخت زر
 بدان تا کرا برفروزد هنر

 بدو گفت گرسيوز ای شهريار
 هنرمند وز خسروان يادگار
 هنر بر گهر نيز کرده گذر

 سزد گر نمايی به ترکان هنر
 به نوک سنان و به تير و کمان
 زمين آورد تيرگی يک زمان

  سياوش بدان کار دستبه بر زد
 به زين اندر آمد ز تخت نشست
 زره را به هم بر ببستند پنج
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 که از يک زره تن رسيدی به رنج
 نهادند بر خط آوردگاه

 نظاره برو بر ز هر سو سپاه
 ی شاهوار سياوش يکی نيزه

 کجا داشتی از پدر يادگار
 که در جنگ مازندران داشتی
 به نخچير بر شير بگذاشتی

 ت نيزه بدستبوردگه رف
 عنان را بپيچيد چون پيل مست
 بزد نيزه و برگرفت آن زره
 زره را نماند ايچ بند و گره
 از آورد نيزه برآورد راست

 زره را بينداخت زان سو که خواست
 سواران گرسيوز دام ساز
 برفتند با نيزهای دراز
 فراوان بگشتند گرد زره

 ز ميدان نه بر شد زره يک گره
  گيلی چهارسياوش سپر خواست

 دو چوبين و دو ز آهن آبدار
 کمان خواست با تيرهای خدنگ

 شش اندر ميان زد سه چوبه به تنگ
 يکی در کمان راند و بفشارد ران
 نظاره به گردش سپاهی گران
 بران چار چوبين و ز آهن سپر
 گذر کرد پيکان آن نامور

 بزد هم بر آن گونه دو چوبه تير
 برو آفرين کرد برنا و پير

 گذاره نماند ان ده يکی بیاز
 برو هر کسی نام يزدان بخواند
 بدو گفت گرسيوز ای شهريار
 به ايران و توران ترا نيست يار

 بيا تا من و تو بوردگاه
 بتازيم هر دو به پيش سپاه
 بگيريم هردو دوال کمر

 به کردار جنگی دو پرخاشخر
 ز ترکان مرا نيست همتاکسی
 چو اسپم نبينی ز اسپان بسی

 دان کسی نيست همتای توبمي
 آورد تو گر بباالی تو هم

 گر ايدونک بردارم از پشت زين
 ترا ناگهان برزنم بر زمين
 چنان دان که از تو دالورترم
 باسپ و بمردی ز تو برترم
 و گر تو مرا برنهی بر زمين
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 نگردم بجايی که جويند کين
 سياوش بدو گفت کين خود مگوی
 که تو مهتری شير و پرخاشجوی

 مان اسپ تو شاه اسپ منسته
 کاله تو آذر گشسپ منست
 جز از خود ز ترکان يکی برگزين
 که با من بگردد نه بر راه کين
 بدو گفت گرسيوز ای نامجوی
 ز بازی نشانی نيايد بروی

 سياوش بدو گفت کين رای نيست
 نبرد برادر کنی جای نيست
 نبرد دو تن جنگ و ميدان بود
 ودپر از خشم دل چهره خندان ب
 ز گيتی برادر توی شاه را
 همی زير نعل آوری ماه را
 کنم هرچ گويی به فرمان تو
 برين نشکنم رای و پيمان تو
 ز ياران يکی شير جنگی بخوان
 برين تيزتگ بارگی برنشان
 گر ايدونک رايت نبرد منست
 سر سرکشان زير گرد منست
 بخنديد گرسيوز نامجوی

 همانا خوش آمدش گفتار اوی
 چنين گفت کای سرکشانبه ياران 

 که خواهد که گردد به گيتی نشان
 يکی با سياوش نبرد آورد
 سر سرکشان زير گرد آورد
 نيوشنده بودند لب با گره
 به پاسخ بيامد گروی زره

 ی کارکرد منم گفت شايسته
 اگر نيست او را کسی هم نبرد
 سياوش ز گفت گروی زره
 برو کرد پرچين رخان پرگره

 ی نامداربدو گفت گرسيوز ا
 ز ترکان لشکر ورا نيست يار

 سياوش بدو گفت کز تو گذشت
 نبرد دليران مرا خوار گشت
 ازيشان دو يل بايد آراسته
 به ميدان نبرد مرا خواسته
 يکی نامور بود نامش دمور

 که همتا نبودش به ترکان به زور
 بيامد بران کار بسته ميان
 به نزد جهانجوی شاه کيان

 ویسياوش بورد بنهاد ر
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 برفتند پيچان دمور و گروی
 ببند ميان گروی زره

 فرو برد چنگال و برزد گره
 ز زين برگرفتش به ميدان فگند
 نيازش نيامد به گرز و کمند
 وزان پس بپيچيد سوی دمور
 گرفت آن بر و گردن او به زور

 چنان خوارش از پشت زين برگرفت
 که لشکر بدو ماند اندر شگفت

 وشچنان پيش گرسيوز آورد خ
 که گفتی ندارد کسی زيرکش
 فرود آمد از باره بگشاد دست
 پر از خنده بر تخت زرين نشست
 برآشفت گرسيوز از کار اوی

 پر از غم شدش دل پر از رنگ روی
 وزان تخت زرين به ايوان شدند
 تو گفتی که بر اوج کيوان شدند
 نشستند يک هفته با نای و رود
 می و ناز و رامشگران و سرود

  به رفتن گرفتند سازبه هشتم
 بزرگان و گرسيوز سرفراز

 يکی نامه بنوشت نزديک شاه
 پر از البه و پرسش و نيکخواه
 ازان پس مراو را بسی هديه داد
 برفتند زان شهر آباد شاد

 به رهشان سخن رفت يک با دگر
 ازان پرهنر شاه و آن بوم و بر
 چنين گفت گرسيوز کينه جوی

 یکه مارا ز ايران بد آمد برو
 يکی مرد را شاه ز ايران بخواند
 که از ننگ ما را به خوی در نشاند
 دو شير ژيان چون دمور و گروی
 که بودند گردان پرخاشجوی
 چنين زار و بيکار گشتند و خوار
 به چنگال ناپاک تن يک سوار
 سرانجام ازين بگذراند سخن
 نه سر بينم اين کار او را نه بن
 چنين تا به درگاه افراسياب

 فت اندران جوی جز تيره آبنر
 چو نزديک ساالر توران سپاه
 رسيدند و هرگونه پرسيد شاه
 فراوان سخن گفت و نامه بداد
 بخواند و بخنديد و زو گشت شاد

 دار نگه کرد گرسيوز کينه
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 ی شهريار بدان تازه رخساره
 همی رفت يکدل پر از کين و درد
 بدانگه که خورشيد شد الژورد

 روز پاکهمه شب بپيچيد تا 
 ی قيرگون کرد چاک چو شب جامه

 سر مرد کين اندرآمد ز خواب
 بيامد به نزديک افراسياب
 ز بيگانه پردخته کردند جای

 نشستند و جستند هرگونه رای
 بدو گفت گرسيوز ای شهريار
 سياوش جزان دارد آيين و کار
 فرستاده آمد ز کاووس شاه
 نهانی بنزديک او چند گاه

  آمد پيامز روم و ز چين نيزش
 همی ياد کاووس گيرد به جام
 برو انجمن شد فراوان سپاه
 بپيچيد ازو يک زمان جان شاه
 اگر تور را دل نگشتی دژم
 ز گيتی به ايرج نکردی ستم
 دو کشور يکی آتش و ديگر آب
 بدل يک ز ديگر گرفته شتاب

 تو خواهی کشان خيره جفت آوری
 همی باد را در نهفت آوری

 اين بد نهاناگر کردمی بر تو 
 مرا زشت نامی بدی در جهان
 دل شاه زان کار شد دردمند
 پر از غم شد از روزگار گزند
 بدو گفت بر من ترا مهر خون
 بجنبيد و شد مر ترا رهنمون
 سه روز اندرين کار رای آوريم
 سخنهای بهتر بجای آوريم

 چو اين رای گردد خرد را درست
 بگويم که دران چه بايدت جست

 گرسيوز آمد بدرچهارم چو 
 کله بر سر و تنگ بسته کمر
 سپهدار ترکان ورا پيش خواند
 ز کار سياوش فراوان براند
 بدو گفت کای يادگار پشنگ

 چه دارم به گيتی جز از تو به چنگ
 همه رازها بر تو بايد گشاد
 به ژرفی ببين تا چه آيدت ياد

 ازان خواب بد چون دلم شد غمی
 به مغز اندر آورد لختی کمی
 نبستم به جنگ سياوش ميان
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 ازو نيز ما را نيامد زيان
 چو او تخت پرمايه پدرود کرد
 خرد تار کرد و مرا پود کرد

 ز فرمان من يک زمان سر نتافت
 چو از من چنان نيکويها بيافت
 سپردم بدو کشور و گنج خويش
 نکرديم ياد از غم و رنج خويش
 به خون نيز پيوستگی ساختم

 داختمدل از کين ايران بپر
 بپيچيدم از جنگ و فرزند روی
 گرامی دو ديده سپردم بدوی
 پس از نيکويها و هرگونه رنج
 فدی کردن کشور و تاج و گنج
 گر ايدونک من بدسگالم بدوی
 ز گيتی برآيد يکی گفت و گوی

 بدو بر بهانه ندارم ببد
 گر از من بدو اندکی بد رسد
 زبان برگشايند بر من مهان

 جهاندرفشی شوم در ميان 
 آفرين نباشد پسند جهان

 نه نيز از بزرگان روی زمين
 تر از شير نيست ز دد تيزدندان

 که اندر دلش بيم شمشير نيست
 ای از پدر دردمند اگر بچه

 کند مرغزارش پناه از گزند
 سزد گر بد آيد بدو از پناه؟
 پسندد چنين داور هور و ماه؟
 ندانم جز آنکش بخوانم به در

 زد پدروز ايدر فرستمش ن
 اگر گاه جويد گر انگشتری
 ازين بوم و بر بگسلد داوری
 بدو گفت گرسيوز ای شهريار
 مگير اينچنين کار پرمايه خوار
 از ايدر گر او سوی ايران شود
 بر و بوم ما پاک ويران شود

 هر آنگه که بيگانه شد خويش تو
 بدانست راز کم و بيش تو
 چو جويی دگر زو تو بيگانگی

 ه ديوانگیکند رهنمونی ب
 يکی دشمنی باشد اندوخته
 نمک را پراگنده بر سوخته

 بدين داستان زد يکی رهنمون
 که بادی که از خانه آيد برون
 ندانی تو بستن برو رهگذار
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 و گر بگذری نگذرد روزگار
 سياووش داند همه کار تو
 هم از کار تو هم ز گفتار تو

 نبينی تو زو جز همه درد و رنج
 م و گنجپراگندن دوده و نا

 ندانی که پروردگار پلنگ
 نبيند ز پرورده جز درد و چنگ

 چو افراسياب اين سخن باز جست
 همه گفت گرسيوز آمد درست

 پشيمان شد از رای و کردار خويش
 همی کژ دانست بازار خويش

 چنين داد پاسخ که من زين سخن
 نه سر نيک بينم بال را نه بن
 بباشيم تا رای گردان سپهر

 د بدين کار چهرچگونه گشاي
 به هر کار بهتر درنگ از شتاب
 بمان تا برآيد بلند آفتاب

 ببينم که رای جهاندار چيست
 رخ شمع چرخ روان سوی کيست
 وگر سوی درگاه خوانمش باز
 بجويم سخن تا چه دارد به راز

 گمان نگهبان او من بسم بی
 همی بنگرم تا چه گردد زمان
 چو زو کژيی آشکارا شود

 مدارا شود دل بیکه با چاره 
 ازان پس نکوهش نبايد به کس
 مکافات بد جز بدی نيست بس

 جوی چنين گفت گرسيوز کينه
 گوی ای شاه بينادل و راست که

 سياوش بران آلت و فر و برز
 بدان ايزدی شاخ و آن تيغ و گرز
 بيايد به درگاه تو با سپاه

 شود بر تو بر تيره خورشيد و ماه
 اهسياوش نه آنست کش ديده ش
 همی ز آسمان برگذارد کاله
 فرنگيس را هم ندانی تو باز
 نياز تو گويی شدست از جهان بی
 سپاهت بدو بازگردد همه
 تو باشی رمه گر نياری دمه

 سپاهی که شاهی ببيند چنوی
 روی بدان بخشش و رای و آن ماه

 تو خوانی که ايدر مرا بنده باش
 به خواری به مهر من آگنده باش

  با پيل شيرنديدست کس جفت
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 نه آتش دمان از بر و آب زير
 ی شير ناخورده شير اگر بچه

 بپوشد کسی در ميان حرير
 به گوهر شود باز چون شد سترگ

 نترسد ز آهنگ پيل بزرگ
 پس افراسياب اندر آن بسته شد
 غمی گشت و انديشه پيوسته شد
 همی از شتابش به آمد درنگ
 که پيروز باشد خداوند سنگ

 ر بادسارستوده نباشد س
 بدين داستان زد يکی هوشيار
 که گر باد خيره بجستی ز جای
 نماندی بر و بيشه و پر و پای
 سبکسار مردم نه واال بود
 و گرچه به تن سروباال بود
 برفتند پيچان و لب پر سخن
 پر از کين دل از روزگار کهن
 بر شاه رفتی زمان تا زمان
 بدانديشه گرسيوز بدگمان

 آميختیز هرگونه رنگ اندر
 دل شاه ترکان برانگيختی
 چنين تا برآمد برين روزگار

 پر از درد و کين شد دل شهريار
 سپهبد چنين ديد يک روز رای
 که پردخت ماند ز بيگانه جای
 به گرسيوز اين داستان برگشاد
 ز کار سياوش بسی کرد ياد
 ترا گفت ز ايدر ببايد شدن
 بر او فراوان نبايد بدن

 گاه جشنبپرسی و گويی کزان 
 نخواهی همی کرد کس را نگاه
 به مهرت همی دل بجنبد ز جای
 يکی با فرنگيس خيز ايدر آی
 نيازست ما را به ديدار تو
 بدان پرهنر جان بيدار تو

 برين کوه ما نيز نخچير هست
 ز جام زبرجد می و شير هست
 گذاريم يک چند و باشيم شاد
 چو آيدت از شهر آباد ياد

 ادی خرامبه رامش بباش و به ش
 می و جام با من چرا شد حرام
 برآراست گرسيوز دام ساز
 دلی پر ز کين و سری پر ز راز
 چو نزديک شهر سياوش رسيد
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 آوری برگزيد ز لشکر زبان
 بدو گفت رو با سياوش بگوی
 که ای پاک زاده کی نام جوی
 به جان و سر شاه توران سپاه
 به فر و به ديهيم کاووس شاه

 خيزی ز گاهکه از بهر من برن
 نه پيش من آيی پذيره به راه

 که تو زان فزونی به فرهنگ و بخت
 به فر و نژاد و به تاج و به تخت
 که هر باد را بست بايد ميان
 تهی کردن آن جايگاه کيان
 فرستاده نزد سياوش رسيد
 زمين را ببوسيد کاو را بديد
 چو پيغام گرسيوز او را بگفت

 سياوش غمی گشت و اندر نهفت
 انديشه بنشست بيدار ديرپر

 همی گفت رازيست اين را به زير
 ندانم که گرسيوز نيکخواه

 چه گفتست از من بدان بارگاه
 چو گرسيوز آمد بران شهر نو
 پذيره بيامد ز ايوان به کو

 بپرسيدش از راه وز کار شاه
 ز رسم سپاه و ز تخت و کاله
 پيام سپهدار توران بداد

 سياوش ز پيغام او گشت شاد
 نين داد پاسخ که با ياد اویچ

 نگردانم از تيغ پوالد روی
 ام من اينک به رفتن کمر بسته
 ام عنان با عنان تو پيوسته

 سه روز اندرين گلشن زرنگار
 بباشيم و ز باده سازيم کار

 که گيتی سپنج است پر درد و رنج
 بد آن را که با غم بود در سپنج
 چو بشنيد گفت خردمند شاه

 خواه کينهبپيچيد گرسيوز 
 به دل گفت ار ايدونک با من به راه
 سياوش بيايد به نزديک شاه
 بدين شيرمردی و چندين خرد
 کمان مرا زير پی بسپرد

 سخن گفتن من شود بی فروغ
 ی من دروغ شود پيش او چاره

 يکی چاره بايد کنون ساختن
 دلش را به راه بد انداختن

 زمانی همی بود و خامش بماند
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 ياوش بمانددو چشمش بروی س
 فرو ريخت از ديدگان آب زرد
 به آب دو ديده همی چاره کرد
 سياوش ورا ديد پرآب چهر

 بسان کسی کاو بپيچد به مهر
 بدو گفت نرم ای برادر چه بود

 غمی هست کان را بشايد شنود
 گر از شاه ترکان شدستی دژم
 به ديده درآوردی از درد نم

 من اينک همی با تو آيم به راه
 با شاه توران سپاهکنم جنگ 

 بدان تا ز بهر چه آزاردت
 چرا کهتر از خويشتن داردت
 و گر دشمنی آمدستت پديد
 که تيمار و رنجش ببايد کشيد
 من اينک به هر کار يار توام
 چو جنگ آوری مايه دار توام
 ور ايدونک نزديک افراسياب
 ترا تيره گشتست بر خيره آب
 به گفتار مرد دروغ آزمای

  تو گرفتست جایکسی برتر از
 بدو گفت گرسيوز نامدار

 مرا اين سخن نيست با شهريار
 نه از دشمنی آمدستم به رنج
 نه از چاره دورم به مردی و گنج
 ز گوهر مرا با دل انديشه خاست
 که ياد آمدم زان سخنهای راست
 نخستين ز تور ايدر آمد بدی

 ی ايزدی که برخاست زو فره
 شنيدی که با ايرج کم سخن

 غاز کينه چه افگند بنبه آ
 وزان جايگه تا به افراسياب

 شدست آتش ايران و توران چو آب
 به يک جای هرگز نياميختند
 ز پند و خرد هر دو بگريختند
 سپهدار ترکان ازان بترست

 کنون گاو پيسه به چرم اندرست
 گمان ندانی تو خوی بدش بی

 بمان تا بيايد بدی را زمان
 رنخستين ز اغريرث اندازه گي

 که بر دست او کشته شد خيره خير
 برادر بد از کالبد هم ز پشت
 چنان پرخرد بيگنه را بکشت
 گناه ازان پس بسی نامور بی
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 شدستند بر دست او بر تباه
 مرا زين سخن ويژه اندوه تست
 که بيدار دل بادی و تن درست
 تو تا آمدستی بدين بوم و بر
 کسی را نيامد بد از تو به سر

 تی و راستیهمه مردمی جس
 جهانی به دانش بياراستی
 کنون خيره آهرمن دل گسل

 دل ورا از تو کردست آزرده
 دلی دارد از تو پر از درد و کين
 ندانم چه خواهد جهان آفرين
 تو دانی که من دوستدار توام
 به هر نيک و بد ويژه يار توام
 نبايد که فردا گمانی بری
 که من بودم آگاه زين داوری

 گفت منديش زينسياووش بدو 
 که يارست با من جهان آفرين
 سپهبد جزين کرد ما را اميد

 که بر من شب آرد به روز سپيد
 گر آزار بوديش در دل ز من
 سرم برنيفراختی ز انجمن

 ندادی به من کشور و تاج و گاه
 بر و بوم و فرزند و گنج و سپاه
 کنون با تو آيم به درگاه او

 گون ماه او درخشان کنم تيره
 رانجا که روشن بود راستیه

 فروغ دروغ آورد کاستی
 نمايم دلم را بر افراسياب

 تر از بر سپهر آفتاب درخشان
 تو دل را بجز شادمانه مدار
 روان را به بد در گمانه مدار
 کسی کاو دم اژدها بسپرد
 ز رای جهان آفرين نگذرد

 بدو گفت گرسيوز ای مهربان
 تو او را بدان سان که ديدی مدان

 يگر بجايی که گردان سپهرو د
 شود تند و چين اندرآرد به چهر
 خردمند دانا نداند فسون
 که از چنبر او سر آرد برون

 بدين دانش و اين دل هوشمند
 بدين سرو باال و رای بلند
 ندانی همی چاره از مهر باز
 ببايد که بخت بد آيد فراز

 همی مر ترا بند و تنبل فروخت
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 تبه اورند چشم خرد را بدوخ
 نخست آنک داماد کردت به دام
 بخيره شدی زان سخن شادکام
 و ديگر کت از خويشتن دور کرد
 به روی بزرگان يکی سور کرد
 بدان تا تو گستاخ باشی بدوی

 وگوی فروماند اندر جهان گفت
 ترا هم ز اغريرث ارجمند

 فزون نيست خويشی و پيوند و بند
 ميانش به خنجر بدو نيم کرد

  او بيم کردسپه را به کردار
 نهانش ببين آشکارا کنون

 چنين دان و ايمن مشو زو به خون
 مرا هرچ اندر دل انديشه بود
 خرد بود وز هر دری پيشه بود
 همان آزمايش بد از روزگار
 ازين کينه ور تيزدل شهريار
 همه پيش تو يک به يک راندم
 چو خورشد تابنده برخواندم
 به ايران پدر را بينداختی

 می شارستان ساختیبه توران ه
 چنين دل بدادی به گفتار او
 بگشتی همی گرد تيمار او

 درختی بد اين برنشانده به دست
 کجا بار او زهر و بيخش کبست
 همی گفت و مژگان پر از آب زرد
 پر افسون دل و لب پر از باد سرد
 سياوش نگه کرد خيره بدوی
 ز ديده نهاده به رخ بر دو جوی

 ندچو ياد آمدش روزگار گز
 کزو بگسلد مهر چرخ بلند
 نماند برو بر بسی روزگار
 به روز جوانی سرآيدش کار

 دلش گشت پردرد و رخساره زرد
 پر از غم دل و لب پر از باد سرد
 بدو گفت هرچونک می بنگرم

 ی بد نه اندرخورم به بادافره
 ز گفتار و کردار بر پيش و پس
 ز من هيچ ناخوب نشنيد کس

 نج اوچو گستاخ شد دست با گ
 بپيچيد همانا تن از رنج او
 اگرچه بد آيد همی بر سرم
 هم از رای و فرمان او نگذرم

 سپاه بيابم برش هم کنون بی
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 ببينم که از چيست آزار شاه
 بدو گفت گرسيوز ای نامجوی
 ترا آمدن پيش او نيست روی
 به پا اندر آتش نشايد شدن
 نه بر موج دريا بر ايمن بدن

  آوریهمی خيره بر بد شتاب
 سر بخت خندان به خواب آوری
 ترا من همانا بسم پايمرد
 بر آتش يکی برزنم آب سرد
 يکی پاسخ نامه بايد نوشت
 پديدار کردن همه خوب و زشت
 ز کين گر ببينم سر او تهی
 درخشان شود روزگار بهی
 سواری فرستم به نزديک تو
 درفشان کنم رای تاريک تو
 اميدستم از کردگار جهان

 ی آشکار و نهان شناسنده
 که او بازگردد سوی راستی
 شود دور ازو کژی و کاستی
 وگر بينم اندر سرش هيچ تاب
 هيونی فرستم هم اندر شتاب

 تو زان سان که بايد به زودی بساز
 مکن کار بر خويشتن بر دراز
 برون ران از ايدر به هر کشوری
 بهر نامداری و هر مهتری

 صد و بيست فرسنگ ز ايدر به چين
 ان سيصد و سی به ايران زمينهم

 ازين سو همه دوستدار تواند
 پرستنده و غمگسار تواند
 وزان سو پدر آرزومند تست

 ی خويش و پيوند تست جهان بنده
 ای کن دراز بهر کس يکی نامه

 بسيچيده باش و درنگی مساز
 سياوش به گفتار او بگرويد
 چنان جان بيدار او بغنويد
 خنبدو گفت ازان در که رانی س
 ز پيمان و رايت نگردم ز بن

 تو خواهشگری کن مرا زو بخواه
 همی راستی جوی و بنمای راه

 
 دبير پژوهنده را پيش خواند
 سخنهای آگنده را برفشاند
 نخست آفريننده را ياد کرد
 ز وام خرد جانش آزاد کرد
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 ازان پس خرد را ستايش گرفت
 ابر شاه ترکان نيايش گرفت

  روزگارکه ای شاه پيروز و به
 زمانه مبادا ز تو يادگار

 مرا خواستی شاد گشتم بدان
 که بادا نشست تو با موبدان
 و ديگر فرنگيس را خواستی
 به مهر و وفا دل بياراستی
 فرنگيس نالنده بود اين زمان
 به لب ناچران و به تن ناچمان
 بخفت و مرا پيش بالين ببست
 ميان دو گيتيش بينم نشست

 ديدار تستمرا دل پر از رای و 
 دو کشور پر از رنج و آزار تست
 ز نالندگی چون سبکتر شود
 فدای تن شاه کشور شود
 بهانه مرا نيز آزار اوست

 نهانم پر از درد و تيمار اوست
 چو نامه به مهر اندر آمد به داد
 به زودی به گرسيوز بدنژاد

 دالور سه اسپ تگاور بخواست
 همی تاخت يکسر شب و روز راست

 مد به درگاه شاهچهارم بيا
 پر از بد روان و زبان پرگناه
 فراوان بپرسيدش افراسياب

 چو ديدش پر از رنج و سر پرشتاب
 چرا باشتاب آمدی گفت شاه
 چگونه سپردی چنين تند راه
 بدو گفت چون تيره شد روی کار
 نشايد شمردن به بد روزگار
 سياوش نکرد ايچ بر کس نگاه
 پذيره نيامد مرا خود به راه

  نيز نشنيد و نامه نخواندسخن
 مرا پيش تختش به زانو نشاند
 ز ايران بدو نامه پيوسته شد
 به مادر همی مهر او بسته شد
 سپاهی ز روم و سپاهی ز چين
 همی هر زمان برخروشد زمين
 تو در کار او گر درنگ آوری

 مگر باد زان پس به چنگ آوری
 و گر دير گيری تو جنگ آورد

 نگ آورددو کشور به مردی به چ
 و گر سوی ايران براند سپاه
 خواه که يارد شدن پيش او کينه
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 ترا کردم آگه ز ديدار خويش
 ازين پس بپيچی ز کردار خويش
 چو بشنيد افراسياب اين سخن

 برو تازه شد روزگار کهن
 به گرسيوز از خشم پاسخ نداد
 دلش گشت پرآتش و سر چو باد

 بفرمود تا برکشيدند نای
 ر و هندی درایهمان سنج و شيپو

 به سوی سياووش بنهاد روی
 ابا نامداران پرخاشجوی
 بدانگه که گرسيوز بدفريب
 گران کرد بر زين دوال رکيب
 سياوش به پرده درآمد به درد
 به تن لرز لرزان و رخساره زرد
 فرنگيس گفت ای گو شيرچنگ

 چه بودت که ديگر شدستی به رنگ
 چنين داد پاسخ که ای خوبروی

 مين شد مرا آب رویبه توران ز
 بدين سان که گفتار گرسيوزست

 ز پرگار بهره مرا مرکزست
 فرنگيس بگرفت گيسو به دست
 گل ارغوان را به فندق بخست
 بوی پر از خون شد آن بسد مشک

 پر از آب چشم و پر از گرد روی
 همی اشک باريد بر کوه سيم
 دو الله ز خوشاب شد به دو نيم
 همی کند موی و همی ريخت آب

 ز گفتار و کردار افراسياب
 بدو گفت کای شاه گردن فراز
 چه سازی کنون زود بگشای راز
 پدر خود دلی دارد از تو به درد
 از ايران نياری سخن ياد کرد
 سوی روم ره با درنگ آيدت

 نپويی سوی چين که تنگ آيدت
 ز گيتی کراگيری اکنون پناه
 پناهت خداوند خورشيد و ماه

 ماه و سالستم باد بر جان او 
 کجا بر تن تو شود بدسگال

 همی گفت گرسيوز اکنون ز راه
 بيايد همانا ز نزديک شاه
 چهارم شب اندر بر ماهروی
 بخوان اندرون بود با رنگ و بوی
 بلرزيد وز خواب خيره بجست
 خروشی برآورد چون پيل مست
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 همی داشت اندر برش خوب چهر
 بدو گفت شاها چبودت ز مهر

 افروختندخروشيد و شمعی بر
 برش عود و عنبر همی سوختند
 بپرسيد زو دخت افراسياب

 که فرزانه شاها چه ديدی به خواب
 سياوش بدو گفت کز خواب من
 لبت هيچ مگشای بر انجمن

 چنين ديدم ای سرو سيمين به خواب
 کران رود آب که بودی يکی بی

 يکی کوه آتش به ديگر کران
 گرفته لب آب نيزه وران

 ش تيزگردز يک سو شدی آت
 برافروختی از سياووش گرد

 ز يک دست آتش ز يک دست آب
 به پيش اندرون پيل و افراسياب
 بديدی مرا روی کرده دژم
 دميدی بران آتش تيزدم

 چو گرسيوز آن آتش افروختی
 از افروختن مر مرا سوختی
 فرنگيس گفت اين بجز نيکوی
 نباشد نگر يک زمان بغنوی

 به گرسيوز آيد همی بخت شوم
 ود کشته بر دست ساالر رومش

 سياوش سپه را سراسر بخواند
 به درگاه ايوان زمانی بماند

 بسيچيد و بنشست خنجر به چنگ
 طاليه فرستاد بر سوی گنگ

 دو بهره چو از تيره شب در گذشت
 طاليه هم آنگه بيامد ز دشت
 که افراسياب و فراوان سپاه
 پديد آمد از دور تازان به راه

 مد نوندز نزديک گرسيوز آ
 ی جان ميان را ببند که بر چاره

 نيامد ز گفتار من هيچ سود
 از آتش نديدم جز از تيره دود
 نگر تا چه بايد کنون ساختن
 سپه را کجا بايد انداختن
 سياوش ندانست زان کار او
 همی راست آمدش گفتار او
 فرنگيس گفت ای خردمند شاه
 مکن هيچ گونه به ما در نگاه

 ن برنشينز ی گام يکی باره
 مباش ايچ ايمن به توران زمين
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 ترا زنده خواهم که مانی بجای
 سر خويش گير و کسی را مپای
 سياوش بدو گفت کان خواب من
 بجا آمد و تيره شد آب من
 مرا زندگانی سرآيد همی
 غم و درد و انده درآيد همی
 چنين است کار سپهر بلند

 گهی شاد دارد گهی مستمند
 وان کشيدگر ايوان من سر به کي

 همان زهر گيتی ببايد چشيد
 اگر سال گردد هزار و دويست
 بجز خاک تيره مرا جای نيست
 ز شب روشنايی نجويد کسی
 کجا بهره دارد ز دانش بسی
 ترا پنج ماهست ز آبستنی
 ازين نامور گر بود رستنی
 درخت تو گر نر به بار آورد
 يکی نامور شهريار آورد

 سرافراز کيخسروش نام کن
 م خوردن او دل آرام کنبه غ

 چنين گردد اين گنبد تيزرو
 سرای کهن را نخوانند نو

 ازين پس به فرمان افراسياب
 بخت اندرآيد به خواب مرا تيره

 ببرند بر بيگنه بر سرم
 ز خون جگر برنهند افسرم
 نه تابوت يابم نه گور و کفن

 نه بر من بگريد کسی ز انجمن
 نهالی مرا خاک توران بود

  کام شيران بودسرای کهن
 برين گونه خواهد گذشتن سپهر
 نخواهد شدن رام با من به مهر

 خاک ز خورشيد تابنده تا تيره
 گذر نيست از داد يزدان پاک
 به خواری ترا روزبانان شاه
 سر و تن برهنه برندت به راه
 بيايد سپهدار پيران به در
 بخواهش بخواهد ترا از پدر

 گنه خواهدت زينهار به جان بی
 ه ايوان خويشش برد زار و خوارب

 گر وز ايران بيايد يکی چاره
 به فرمان دادار بسته کمر
 از ايدر ترا با پسر ناگهان

 سوی رود جيحون برد در نهان
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 نشانند بر تخت شاهی ورا
 به فرمان بود مرغ و ماهی ورا
 ز گيتی برآرد سراسر خروش
 زمانه ز کيخسرو آيد به جوش

  کينز ايران يکی لشکر آرد به
 پرآشوب گردد سراسر زمين
 پی رخش فرخ زمين بسپرد

 به توران کسی را به کس نشمرد
 به کين من امروز تا رستخيز
 نبينی جز از گرز و شمشير تيز
 برين گفتها بر تو دل سخت کن
 تن از ناز و آرام پردخت کن

 سياوش چو با جفت غمها بگفت
 خروشان بدو اندر آويخت جفت

 يده گشترخش پر ز خون دل و د
 سوی آخر تازی اسپان گذشت

 بياورد شبرنگ بهزاد را
 که دريافتی روز کين باد را

 خروشان سرش را به بر در گرفت
 لگام و فسارش ز سر برگرفت
 به گوش اندرش گفت رازی دراز
 که بيدار دل باش و با کس مساز
 چو کيخسرو آيد به کين خواستن

 عنانش ترا بايد آراستن
 يتی بکوبورا بارگی باش و گ

 چنان چون سر مار افعی به چوب
 از آخر ببر دل به يکبارگی

 که او را تو باشی به کين بارگی
 دگر مرکبان را همه کرد پی
 برافروخت برسان آتش ز نی

 خود و سرکشان سوی ايران کشيد
 رخ از خون ديده شده ناپديد
 چو يک نيم فرسنگ ببريد راه
 رسيد اندرو شاه توران سپاه

 ا خود و تيغ و زرهسپه ديد ب
 سياوش زده بر زره بر گره

 به دل گفت گرسيوز اين راست گفت
 سخن زين نشانی که بود در نهفت

 سياوش بترسيد از بيم جان
 مگر گفت بدخواه گردد نهان
 همی بنگريد اين بدان آن بدين
 که کينه نبدشان به دل پيش ازين
 ز بيم سياوش سواران جنگ
 گرفتند آرام و هوش و درنگ
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 چه گفت آن خردمند بسيار هوش
 که با اختر بد به مردی مکوش
 چنين گفت زان پس به افراسياب
 که ای پرهنر شاه با جاه و آب
 چرا جنگ جوی آمدی با سپاه
 گناه چرا کشت خواهی مرا بی

 سپاه دو کشور پر از کين کنی
 زمان و زمين پر ز نفرين کنی
 چنين گفت گرسيوز کم خرد

  اندر خوردکزين در سخن خود کی
 گناه آمدی گر ايدر چنين بی

 چرا با زره نزد شاه آمدی
 پذيره شدن زين نشان راه نيست

 ی شاه نيست سنان و سپر هديه
 سياوش بدانست کان کار اوست
 برآشفتن شه ز بازار اوست
 چو گفتار گرسيوز افراسياب
 شنيد و برآمد بلند آفتاب
 به ترکان بفرمود کاندر دهيد

 به خون برنهيددرين دشت کشتی 
 از ايران سپه بود مردی هزار
 همه نامدار از در کارزار
 رده بر کشيدند ايرانيان

 ببستند خون ريختن را ميان
 همه با سياوش گرفتند جنگ
 نديدند جای فسون و درنگ
 کنون خيره گفتند ما را کشند
 ببايد که تنها به خون در کشند
 بمان تا ز ايرانيان دست برد

  چنين کار خردببينند و مشمر
 سياوش چنين گفت کين رای نيست
 همان جنگ را مايه و پای نيست

 گناه مرا چرخ گردان اگر بی
 به دست بدان کرد خواهد تباه

 به مردی کنون زور و آهنگ نيست
 که با کردگار جهان جنگ نيست
 سرآمد بريشان بر آن روزگار

 همه کشته گشتند و برگشته کار
 ه شاهز تير و ز ژوپين ببد خست

 نگون اندر آمد ز پشت سپاه
 همی گشت بر خاک و نيزه به دست

 گروی زره دست او را ببست
 نهادند بر گردنش پالهنگ

 دو دست از پس پشت بسته چو سنگ
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 ی ارغوان دوان خون بران چهره
 چنان روز ناديده چشم جوان
 برفتند سوی سياووش گرد

 پس پشت و پيش سپه بود گرد
  سپاهچنين گفت ساالر توران

 که ايدر کشيدش به يکسو ز راه
 کنيدش به خنجر سر از تن جدا
 به شخی که هرگز نرويد گيا
 بريزيد خونش بران گرم خاک
 ممانيد دير و مداريد باک

 چنين گفت با شاه يکسر سپاه
 کزو شهريارا چه ديدی گناه

 چرا کشت خواهی کسی را که تاج
 بگريد برو زار با تخت عاج

 شد کالهسری را کجا تاج با
 نشايد بريد ای خردمند شاه
 به هنگام شادی درختی مکار
 که زهر آورد بار او روزگار
 همی بود گرسيوز بدنشان
 ز بيهودگی يار مردم کشان
 که خون سياوش بريزد به درد
 کزو داشت درد دل اندر نبرد
 ز پيران يکی بود کهتر به سال
 برادر بد او را و فرخ همال
 انکجا پيلسم بود نام جو

 يکی پرهنر بود و روشن روان
 چنين گفت مر شاه را پيلسم
 که اين شاخ را بار دردست و غم
 ز دانا شنيدم يکی داستان
 خرد شد بران نيز همداستان

 که آهسته دل کم پشيمان شود
 هم آشفته را هوش درمان شود
 شتاب و بدی کار آهرمنست
 پشيمانی جان و رنج تنست
 سری را که باشی بدو پادشا

 ه تيزی بريدن نبينم رواب
 ببندش همی دار تا روزگار
 برين بد ترا باشد آموزگار
 چو باد خرد بر دلت بروزد

 از ان پس ورا سربريدن سزد
 بفرمای بند و تو تندی مکن
 که تندی پشيمانی آرد به بن
 گناه چه بری سری را همی بی

 که کاووس و رستم بود کينه خواه
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 پدر شاه و رستمش پروردگار
 چی به فرجام زين روزگاربپي

 چو گودرز و چون گيو و برزين و طوس
 ی پيل کوس ببندند بر کوهه

 دمنده سپهبد گو پيلتن
 که خوارند بر چشم او انجمن
 فريبرز کاووس درنده شير

 که هرگز نديدش کس از جنگ سير
 برين کينه بندند يکسر کمر
 ور در و دشت گردد پر از کينه
 مننه من پای دارم نه پيوند 

 نه گردی ز گردان اين انجمن
 همانا که پيران بيايد پگاه
 ازو بشنود داستان نيز شاه
 مگر خود نيازت نيايد بدين

 مگستر يکی تا جهانست کين
 بدو گفت گرسيوز ای هوشمند
 بگفت جوانان هوا را مبند

 از ايرانيان دشت پر کرگس است
 گر از کين بترسی ترا اين بس است

  خود نه بسهمين بد که کردی ترا
 که خيره همی بشنوی پند کس
 سياووش چو بخروشد از روم و چين
 پر از گرز و شمشير بينی زمين
 بريدی دم مار و خستی سرش
 به ديبا بپوشيد خواهی برش
 گر ايدونک او را به جان زينهار
 دهی من نباشم بر شهريار

 ای خيزم از بيم جان به بيغوله
 مگر خود به زودی سرآيد زمان

 ند پيچان دمور و گرویبرفت
 بر شاه ترکان پر از رنگ و بوی
 که چندين به خون سياوش مپيچ
 که آرام خوار آيد اندر بسيچ
 به گفتار گرسيوز رهنمای
 برآرای و بردار دشمن ز جای
 زدی دام و دشمن گرفتی بدوی
 ز ايران برآيد يکی های و هوی

 سزا نيست اين را گرفتن به دست
 ستدل بدسگاالن ببايد شک

 سپاهی بدين گونه کردی تباه
 نگر تا چگونه بود رای شاه
 اگر خود نيازردتی از نخست

 به آب اين گنه را توانست شست
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 کنون آن به آيد که اندر جهان
 نباشد پديد آشکار و نهان

 بديشان چنين پاسخ آورد شاه
 کزو من نديدم به ديده گناه
 و ليکن ز گفت ستاره شمر

 ه سربه فرجام زو سختی آيد ب
 گر ايدونک خونش بريزم به کين
 يکی گرد خيزد ز ايران زمين
 رها کردنش بتر از کشتنست

 همان کشتنش رنج و درد منست
 به توران گزند مرا آمدست
 غم و درد و بند مرا آمدست
 خردمند گر مردم بدگمان

 ی آسمان نداند کسی چاره
 فرنگيس بشنيد رخ را بخست
 ميان را به زنار خونين ببست

 اده بيامد به نزديک شاهپي
 به خون رنگ داده دو رخساره ماه
 به پيش پدر شد پر از درد و باک

 خروشان به سر بر همی ريخت خاک
 بدو گفت کای پرهنر شهريار
 چرا کرد خواهی مرا خاکسار
 دلت را چرا بستی اندر فريب
 همی از بلندی نبينی نشيب

 گناه سر تاجداران مبر بی
 ور و ماهکه نپسندد اين داور ه

 سياوش که بگذاشت ايران زمين
 همی از جهان بر تو کرد آفرين

 بيازرد از بهر تو شاه را
 چنان افسر و تخت و آن گاه را
 بيامد ترا کرد پشت و پناه

 کنون زو چه ديدی که بردت ز راه
 نبرد سر تاجداران کسی

 که با تاج بر تخت ماند بسی
 گنه بر تن من ستم مکن بی

 ست با باد و دمکه گيتی سپنج ا
 گناه يکی را به چاه افگند بی

 يکی با کله برشناند به گاه
 سرانجام هر دو به خاک اندرند
 ز اختر به چنگ مغاک اندرند
 شنيدی که از آفريدون گرد
 ستمگاره ضحاک تازی چه برد
 همان از منوچهر شاه بزرگ

 چه آمد به سلم و به تور سترگ
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 کنون زنده بر گاه کاووس شاه
 تان و چون رستم کينه خواهچو دس

 جهان از تهمتن بلرزد همی
 که توران به جنگش نيرزد همی

 ی شاوران چو بهرام و چون زنگه
 که ننديشد از گرز کنداوران
 همان گيو کز بيم او روز جنگ
 همی چرم روباه پوشد پلنگ
 درختی نشانی همی بر زمين
 کجا برگ خون آورد بار کين

 به کين سياوش سيه پوشد آب
 کند زار نفرين به افراسياب

 ای بر تن خويشتن ستمگاره
 بسی يادت آيد ز گفتار من
 نه اندر شکاری که گور افگنی
 دگر آهوان را به شور افگنی
 همی شهرياری ربايی ز گاه
 درين کار به زين نگه کن پگاه
 مده شهر توران به خيره به باد
 ببايد که روز بد آيدت ياد
 يدبگفت اين و روی سياوش بد
 دو رخ را بکند و فغان برکشيد
 دل شاه توران برو بر بسوخت

 همی خيره چشم خرد را بدوخت
 بدو گفت برگرد و ايدر مپای

 چه دانی کزين بد مرا چيست رای
 به کاخ بلندش يکی خانه بود
 فرنگيس زان خانه بيگانه بود
 مر او را دران خانه انداختند
 در خانه را بند برساختند

 سياووش رابفرمود پس تا 
 کين و خاموش را مرآن شاه بی

 که اين را بجايی بريدش که کس
 نباشد ورا يار و فريادرس
 سرش را ببريد يکسر ز تن
 تنش کرگسان را بپوشد کفن
 ببايد که خون سياوش زمين
 نبويد نرويد گيا روز کين

 همی تاختندش پياده کشان
 چنان روزبانان مردم کشان
 سياوش بناليد با کردگار

 ای برتر از گردش روزگار که
 يکی شاخ پيدا کن از تخم من
 چو خورشيد تابنده بر انجمن
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 که خواهد ازين دشمنان کين خويش
 کند تازه در کشور آيين خويش
 همی شد پس پشت او پيلسم
 دو ديده پر از خون و دل پر ز غم
 سياوش بدو گفت پدرود باش
 زمين تار و تو جاودان پود باش

 يران رساندرودی ز من سوی پ
 بگويش که گيتی دگر شد بسان

 گونه بودم اميد به پيران نه زين
 همی پند او باد بد من چو بيد
 مرا گفته بود او که با صد هزار

 ور سوار دار و بر گستوان زره
 چو برگرددت روز يار توام
 بگاه چرا مرغزار توام

 کنون پيش گرسيوز اندر دوان
 روان پياده چنين خوار و تيره

 م همی يار با خود کسینبين
 که بخروشدی زار بر من بسی
 چو از شهر و ز لشکر اندر گذشت
 کشانش ببردند بر سوی دشت
 ز گرسيوز آن خنجر آبگون
 گروی زره بستد از بهر خون
 بيفگند پيل ژيان را به خاک

 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باک
 يکی تشت بنهاد زرين برش

 جدا کرد زان سرو سيمين سرش
  که فرموده بد تشت خونبجايی

 گروی زره برد و کردش نگون
 يکی باد با تيره گردی سياه
 برآمد بپوشيد خورشيد و ماه
 همی يکدگر را نديدند روی
 گرفتند نفرين همه بر گروی

 
 چو از سروبن دور گشت آفتاب
 سر شهريار اندرآمد به خواب

 چه خوابی که چندين زمان برگذشت
 شتنجنبيند و بيدار هرگز نگ

 چو از شاه شد گاه و ميدان تهی
 مه خورشيد بادا مه سرو سهی
 چپ و راست هر سو بتابم همی
 سر و پای گيتی نيابم همی
 يکی بد کند نيک پيش آيدش
 جهان بنده و بخت خويش آيدش
 يکی جز به نيکی جهان نسپرد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
454 

 همی از نژندی فرو پژمرد
 مدار ايچ تيمار با او به هم
 ا دژمبه گيتی مکن جان و دل ر

 ز خان سياوش برآمد خروش
 جهانی ز گرسيوز آمد به جوش
 ز سر ماهرويان گسسته کمند
 خراشيده روی و بمانده نژند
 همه بندگان موی کردند باز
 فرنگيس مشکين کمند دراز
 بريد و ميان را به گيسو ببست
 به فندق گل ارغوانرا بخست
 به آواز بر جان افراسياب

 بريخت آ همی کرد نفرين و می
 خروشش به گوش سپهبد رسيد
 چو آن ناله و زار نفرين شنيد
 به گرسيوز بدنشان شاه گفت
 که او را به کوی آوريد از نهفت
 ز پرده به درگه بريدش کشان
 بر روزبانان مردم کشان
 بدان تا بگيرند موی سرش
 بدرند بر بر همه چادرش

 زنندش همی چوب تا تخم کين
 بريزد برين بوم توران زمين

 اهم ز بيخ سياوش درختنخو
 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت

 همه نامداران آن انجمن
 گرفتند نفرين برو تن به تن

 که از شاه و دستور وز لشکری
 گونه نشيند کس داوری ازين

 بيامد پر از خون دو رخ پيلسم
 روان پر ز داغ و رخان پر ز نم
 به نزديک لهاک و فرشيدورد
  کردسراسر سخنها همه ياد

 که دوزخ به از بوم افراسياب
 نبايد بدين کشور آرام و خواب
 بتازيم و نزديک پيران شويم
 به تيمار و درد اسيران شويم
 سه اسپ گرانمايه کردند زين
 همی برنوشتند گفتی زمين
 به پيران رسيدند هر سه سوار
 رخان پر ز خون همچو ابر بهار
 برو بر شمردند يکسر سخن

 چه افگند بنکه بخت از بديها 
 يکی زاريی خاست کاندر جهان
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 نبيند کسی از کهان و مهان
 سياووش را دست بسته چو سنگ

 فگندند در گردنش پالهنگ
 به دشتش کشيدند پر آب روی
 پياده دوان در به پيش گروی
 تن پيل وارش بران گرم خاک
 فگندند و از کس نکردند باک
 يکی تشت بنهاد پيشش گروی

 نش رویبپيچيد چون گوسفندا
 بريد آن سر شاهوارش ز تن

 فگندش چو سرو سهی بر چمن
 همه شهر پر زاری و ناله گشت

 به چشم اندرون آب چون ژاله گشت
 چو پيران به گفتار بنهاد گوش
 ز تخت اندرافتاد و زو رفت هوش
 همی جامه را بر برش کرد چاک

 همی کند موی و همی ريخت خاک
 بدو پيلسم گفت بشتاب زود

 دين درد و سختی فزودکه دردی ب
 فرنگيس رانيز خواهند کشت

 گونه برين کار پشت مکن هيچ
 به درگاه بردند مويش کشان
 بر روزبانان مردم کشان

 جهانی بدو کرده ديده پرآب
 ز کردار بدگوهر افراسياب

 که اين هول کاريست بادرد و بيم
 که اکنون فرنگيس را بر دو نيم
 زنند و شود پادشاهی تباه

 ا نخواند کسی نيز شاهمر او ر
 ز آخر بياورد پس پهلوان

 ده اسپ سوار آزموده جوان
 خود و گرد رويين و فرشيدورد
 برآورد زان راه ناگاه گرد

 بدو روز و دو شب بدرگه رسيد
 درنامور پرجفا پيشه ديد

 فرنگيس را ديد چون بيهشان
 گرفته ورا روزبانان کشان

 به چنگال هر يک يکی تيغ تيز
 خواسته رستخيزز درگاه بر

 همانگاه پيران بيامد چو باد
 کسی کش خرد بوی گشتند شاد
 چو چشم گرامی به پيران رسيد
 شد از خون ديده رخش ناپديد
 بدو گفت با من چه بد ساختی
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 چرا خيره بر آتش انداختی
 ز اسپ اندر افتاد پيران به خاک

 ی پهلوی کرده چاک همه جامه
 بفرمود تا روزبانان در

 رمان بتابند سرزمانی ز ف
 بيامد دمان پيش افراسياب

 دل از درد خسته دو ديده پر آب
 بدو گفت شاها انوشه بدی
 روان را به ديدار توشه بدی
 چه آمد ز بد بر تو ای نيکخوی
 که آوردت اين روز بد آرزوی
 چرا بر دلت چيره شد رای ديو
 ببرد از رخت شرم گيهان خديو

 گناه به کشتی سياووش را بی
 ک اندر انداختی نام و جاهبه خا

 به ايران رسد زين بدی آگهی
 که شد خشک پاليز سرو سهی

 بسا تاجداران ايران زمين
 که با لشکر آيند پردرد و کين
 جهان آرميده ز دست بدی
 شده آشکارا ره ايزدی

 فريبنده ديوی ز دوزخ بجست
 بيامد دل شاه ترکان بخست
 بران اهرمن نيز نفرين سزد

  سوی راه بدکه پيچد روانت
 پشيمان شوی زين به روز دراز
 بپيچی زمانی به گرم و گداز
 ندانم که اين گفتن بد ز کيست
 و زين آفريننده را رای چيست
 چو ديوانه از جای برخاستی
 چنين خيره بد را بياراستی

 کنون زو گذشتی به فرزند خويش
 رسيدی به پيچاره پيوند خويش
 نجويد همانا فرنگيس بخت

  شاهی نه تاج و نه تختنه اورنگ
 به فرزند با کودکی در نهان

 درفشی مکن خويشتن در جهان
 ای بر تو نفرين بود که تا زنده

 پس از زندگی دوزخ آيين بود
 اگر شاه روشن کند جان من
 فرستد ورا سوی ايوان من

 گر ايدونک انديشه زين کودک است
 همانا که اين درد و رنج اندک است

 ز کالبدبمان تا جدا گردد ا
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 بپيش تو آرم بدو ساز بد
 بدو گفت زينسان که گفتی بساز

 نياز مرا کردی از خون او بی
 سپهدار پيران بدان شاد شد
 از انديشه و درد آزاد شد
 بيامد به درگاه و او را ببرد
 بسی نيز بر روزبانان شمرد

 آزار بردش به سوی ختن بی
 خروشان همه درگه و انجمن

 ر گفتچو آمد به ايوان گلشه
 که اين خوب رخ را ببايد نهفت
 تو بر پيش اين نامور زينهار
 بباش و بدارش پرستاروار

 برين نيز بگذشت يک چند روز
 گران شد فرنگيس گيتی فروز

 
 شبی قيرگون ماه پنهان شده
 به خواب اندرون مرغ و دام و دده
 چنان ديد ساالر پيران به خواب
 که شمعی برافروختی ز آفتاب

 ر شمع تيغی به دستسياوش ب
 به آواز گفتی نشايد نشست
 کزين خواب نوشين سر آزاد کن
 ز فرجام گيتی يکی ياد کن

 که روز نوآيين و جشنی نوست
 شب سور آزاده کيخسروست
 سپهبد بلرزيد در خواب خوش
 بجنبيد گلهشر خورشيد فش
 بدو گفت پيران که برخيز و رو
 خرامنده پيش فرنگيس شو

 نون به خوابسياووش را ديدم اک
 تر از بر سپهر آفتاب درخشان

 که گفتی مرا چند خسپی مپای
 به جشن جهانجوی کيخسرو آی
 همی رفت گلشهر تا پيش ماه
 جدا گشته بود از بر ماه شاه

 بديد و به شادی سبک بازگشت
 همانگاه گيتی پرآواز گشت
 بيامد به شادی به پيران بگفت
 که اينت به آيين خور و ماه جفت

 در آی و شگفتی ببينيکی ان
 بزرگی و رای جهان آفرين
 تو گويی نشايد مگر تاج را
 و گر جوشن و ترگ و تاراج را
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 سپهبد بيامد بر شهريار
 بسی آفرين کرد و بردش نثار
 بران برز و باال و آن شاخ و يال
 تو گويی برو برگذشتست سال
 ز بهر سياوش دو ديده پر آب
 همی کرد نفرين بر افراسياب

 فت با نامدار انجمنچنين گ
 که گر بگسلد زين سخن جان من
 نمانم که يازد بدين شاه چنگ
 مرا گر سپارد به چنگ نهنگ
 بدانگه که بنمود خورشيد چهر
 به خواب اندر آمد سر تيره مهر
 چو بيدار شد پهلوان سپاه
 دمان اندر آمد به نزديک شاه
 همی ماند تا جای پردخت شد
 به نزديک آن نامور تخت شد

 دو گفت خورشيد فش مهتراب
 جهاندار و بيدار و افسونگرا

 به در بر يکی بنده بفزود دوش
 تو گفتی ورا مايه دادست هوش
 نماند ز خوبی جز از تو به کس

 تو گويی که برگاه شاهست و بس
 اگر تور را روز باز آمدی

 به ديدار چهرش نياز آمدی
 فريدون گردست گويی بجای

 و به پایبه فر و به چهر و به دست 
 بر ايوان چنو کس نبيند نگار

 ی شهريار بدو تازه شد فره
 ی بد بپرداز دل از انديشه

 برافراز تاج و برفراز دل
 چنان کرد روشن جهان آفرين
 کزو دور شد جنگ و بيداد و کين
 روانش ز خون سياوش به درد
 برآورد بر لب يکی باد سرد

 پشيمان بشد زان کجا کرده بود
 ه آزرده بودبه گفتار بيهود

 بدو گفت من زين نوآمد بسی
 سخنها شنيدستم از هر کسی
 پرآشوب جنگست زو روزگار
 همه ياد دارم ز آموزگار

 ی تور وز کيقباد که از تخمه
 يکی شاه سر برزند با نژاد
 جهان را به مهر وی آيد نياز
 همه شهر توران برندش نماز
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 کنون بودنی هرچ بايست بود
 يشه سودندارد غم و رنج و اند

 مداريدش اندرميان گروه
 به نزد شبانان فرستش به کوه
 بدان تا نداند که من خود کيم
 بديشان سپرده ز بهر چيم
 نياموزد از کس خرد گر نژاد
 ز کار گذشته نيايدش ياد

 بگفت آنچ ياد آمدش زين سخن
 همه نو شمرد اين سرای کهن

 چه سازی که چاره بدست تو نيست
  تو نيستدرازست در کام و شست

 گر ايدونک بد بينی از روزگار
 به نيکی همو باشد آموزگار
 بيامد به در پهلوان شادمان
 بدل بر همه نيک بودش گمان
 جهان آفرين را نيايش گرفت

 به شاه جهان بر ستايش گرفت
 پرانديشه بد تا به ايوان رسيد
 کزان رنج و مهرش چه آيد پديد
 شبانان کوه قال را بخواند

 ندی سخنها براندوزان خرد چ
 که اين را بداريد چون جان پاک
 نبايد که بيند ورا باد و خاک
 نبايد که تنگ آيدش روزگار
 اگر ديده و دل کند خواستار
 شبان را ببخشيد بسيار چيز
 يکی دايه با او فرستاد نيز

 بريشان سپرد آن دل و ديده را
 جهانجوی گرد پسنديده را

 بدين نيز بگذشت گردان سپهر
 سرو بر از مهر بخشود چهربه خ

 چو شد هفت ساله گو سرفراز
 هنر با نژادش همی گفت راز
 ز چوبی کمان کرد وز روده زه
 ز هر سو برافگند زه را گره
 ابی پر و پيکان يکی تير کرد
 به دشت اندر آهنگ نخچير کرد

 ساله شد گشت گردی سترگ چو ده
 به زخم گراز آمد و خرس و گرگ

 ر و پلنگوزان جايگه شد به شي
 هم آن چوب خميده بد ساز جنگ

 چنين تا برآمد برين روزگار
 بيامد به فرمان آموزگار
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 شبان اندر آمد ز کوه و ز دشت
 بناليد و نزديک پيران گذشت
 که من زين سرافراز شير يله
 سوی پهلوان آمدم با گله

 همی کرد نخچير آهو نخست
 بر شير و جنگ پلنگان نجست

 دمانکنون نزد او جنگ شير 
 همانست و نخچير آهو همان
 نبايد که آيد برو برگزند
 بياويزدم پهلوان بلند

 چو بشنيد پيران بخنديد و گفت
 نماند نژاد و هنر در نهفت

 نشست از بر باره دست کش
 بيامد بر خسرو شيرفش

 بفرمود تا پيش او شد به مهر
 نگه کرد پيران بران فر و چهر
 به بر در گرفتش زمانی دراز

 فت با داور پاک رازهمی گ
 بدو گفت کيخسرو پاک دين
 به تو باد رخشنده توران زمين
 ازيرا کسی کت نداند همی
 جز از مهربانت نخواند همی

 ای را چنين در کنار زاده شبان
 بگيری و از کس نيايدت عار
 خردمند را دل برو بر بسوخت
 به کردار آتش رخش برفروخت
 بدو گفت کای يادگار مهان

  ناسپرده جهانپسنديده و
 که تاج سر شهرياران توی
 که گويد که پور شبانان توی
 شبان نيست از گوهر تو کسی
 و زين داستان هست با من بسی
 ز بهر جوان اسپ و باالی خواست

 ی خسروآرای خواست همان جامه
 به ايوان خراميد با او به هم
 روانش ز بهر سياوش دژم
 همی پرورانيدش اندر کنار

 گردش روزگاربدو شادمان 
 بدين نيز بگذشت چندی سپهر
 به مغز اندرون داشت با شاه مهر
 شب تيره هنگام آرام و خواب
 کس آمد ز نزديک افراسياب
 بران تيرگی پهلوان را بخواند
 گذشته سخنها فراوان براند
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 ی بد همه شب دلم کز انديشه
 بپيچيد وز غم همی بگسلم
 ازين کودکی کز سياوش رسيد

 روز شد ناپديدتو گفتی مرا 
 نبيره فريدون شبان پرورد

 ز رای و خرد اين کی اندر خورد
 ازو گر نوشته به من بر بديست
 نشايد گذشتن که آن ايزديست
 چو کار گذشته نيارد به ياد
 زيد شاد و ما نيز باشيم شاد
 وگر هيچ خوی بد آرد پديد
 بسان پدر سر ببايد بريد

 بدو گفت پيران که ای شهريار
 نبايد کس آموزگارترا خود 

 يکی کودکی خرد چون بيهشان
 ز کار گذشته چه دارد نشان

 تو خود اين مينديش و بد را مکوش
 چه گفت آن خردمند بسيارهوش
 که پروردگار از پدر برترست
 اگر زاده را مهر با مادرست

 نخستين به پيمان مرا شاد کن
 ز سوگند شاهان يکی ياد کن
 هفريدون به داد و به تخت و کال
 همی داشتی راستی را نگاه
 ز پيران چو بشينيد افراسياب
 سر مرد جنگی درآمد ز خواب

 يکی سخت سوگند شاهانه خورد
 به روز سپيد و شب الژورد
 به دادار کاو اين جهان آفريد
 سپهر و دد و دام و جان آفريد
 که نايد بدين کودک از من ستم
 نه هرگز برو بر زنم تيزدم

 ن و گفتزمين را ببوسيد پيرا
 يار و جفت که ای دادگر شاه بی

 برين بند و سوگند تو ايمنم
 کنون يافت آرام جان و تنم
 وزانجا بر خسرو آمد دمان
 رخی ارغوان و دلی شادمان
 بدو گفت کز دل خرد دور کن
 چو رزم آورد پاسخش سور کن
 مرو پيش او جز به ديوانگی
 مگردان زبان جز به بيگانگی

 د خردمگرد ايچ گونه به گر
 يک امروز بر تو مگر بگذرد
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 به سر بر نهادش کاله کيان
 ببستش کيانی کمر بر ميان

 گام زن خواست نغز ی يکی باره
 برو بر نشست آن گو پاک مغز
 بيامد به درگاه افراسياب
 جهانی برو ديده کرده پرآب
 روارو برآمد که بشگای راه
 که آمد نوآيين يکی پيشگاه
 گردهمی رفت پيش اندرون شاه 
 سپهدار پيران ورا پيش برد
 بيامد به نزديک افراسياب
 نيا را رخ از شرم او شد پرآب
 بران خسروی يال و آن چنگ او
 بدان شاخ و آن فر و اورنگ او
 زمانی نگه کرد و نيکو بديد

 همی گشت رنگ رخش ناپديد
 تن پهلوان گشت لرزان چو بيد
 ز جان جوان پاک بگسست اميد

 اد چهرزمانی چنان بود بگش
 زمانه به دلش اندر آورد مهر
 بپرسيد کای نورسيده جوان
 چه آگاه داری ز کار جهان

 بر گوسفندان چه گردی همی
 زمين را چه گونه سپردی همی
 چنين داد پاسخ که نخچير نيست
 مرا خود کمان و پر تير نيست
 بپرسيد بازش ز آموزگار
 ز نيک و بد و گردش روزگار
 لنگبدو گفت جايی که باشد پ
 بدرد دل مردم تيزچنگ

 سه ديگر بپرسيدش از مام و باب
 ز ايوان و از شهر وز خورد و خواب
 چنين داد پاسخ که درنده شير
 نيارد سگ کارزاری به زير
 بخنديد خسرو ز گفتار اوی
 سوی پهلوان سپه کرد روی
 بدو گفت کاين دل ندارد بجای
 ز سر پرسمش پاسخ آرد ز پای

  ازوینيايد همانا بد و نيک
 نه زينسان بود مردم کينه جوی
 رو اين را به خوبی به مادر سپار
 به دست يکی مرد پرهيزگار

 گسی کن به سوی سياووش گرد
 مگردان بدآموز را هيچ گرد
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 ز اسپ و پرستنده و بيش و کم
 بده هرچ بايد ز گنج و درم
 سپهبد برو کرد لختی شتاب
 برون بردش از پيش افراسياب

 مد افروختهبه ايوان خويش آ
 خرامان و چشم بدی دوخته
 همی گفت کز دادگر کردگار
 درخت نو آمد جهان را به بار
 در گنجهای کهن کرد باز

 ای شاه را کرد ساز ز هر گونه
 ز دينار و ديبا و تيغ و گهر

 ز اسب و سليح و کاله و کمر
 هم از تخت وز بدرهای درم
 ز گستردنيها و از بيش و کم

 شارستانگسی کردشان سوی آن 
 کجا جملگی گشته بد خارستان
 فرنگيس و کيخسرو آنجا رسيد
 بسی مردم آمد ز هر سو پديد
 بديده سپردند يک يک زمين
 زبان دد و دام پرآفرين

 همی گفت هرکس که بودش هنر
 سپاس از جهان داور دادگر
 کزان بيخ برکنده فرخ درخت

 گونه شاخی برآورد سخت ازين
 دز شاه کيان چشم بد دور با
 روان سياوش پر از نور باد

 همه خاک آن شارستان شاد شد
 گيا بر چمن سرو آزاد شد

 ز خاکی که خون سياوش بخورد
 به ابر اندر آمد درختی ز گرد
 نگاريده بر برگها چهر او

 همه بوی مشک آمد از مهر او
 بدی مه نشان بهاران بدی
 پرستشگه سوگواران بدی

 چنين است کردار اين گنده پير
 د ز فرزند پستان شيرستان

 چو پيوسته شد مهر دل بر جهان
 به خاک اندر آرد سرش ناگهان
 تو از وی بجز شادمانی مجوی
 به باغ جهان برگ انده مبوی
 اگر تاج داری و گر دست تنگ
 نبينی همی روزگار درنگ

 مرنجان روان کاين سرای تو نيست
 بجز تنگ تابوت جای تو نيست
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 نهادن چه بايد بخوردن نشين
 آفرين بر اميد گنج جهان

 چو آمد به نزديک سر تيغ شست
 مده می که از سال شد مرد مست

 بجای عنانم عصا داد سال
 پراگنده شد مال و برگشت حال

 بان بر سر کوهسار همان ديده
 نبيند همی لشکر شهريار
 کشيدن ز دشمن نداند عنان
 مگر پيش مژگانش آيد سنان

 ی تيزپای نوند گراينده
  بدخواه کردش به بندهمان شست

 همان گوش از آوای او گشت سير
 همش لحن بلبل هم آوای شير
 چو برداشتم جام پنجاه و هشت
 نگيرم بجز ياد تابوت و تشت

 دريغ آن گل و مشک و خوشاب سی
 ی پارسی همان تيغ برنده

 نگردد همی گرد نسرين تذرو
 گل نارون خواهد و شاخ سرو
 همی خواهم از روشن کردگار

 ندان زمان يابم از روزگارکه چ
 ی باستان کزين نامور نامه

 بمانم به گيتی يکی داستان
 که هر کس که اندر سخن داد داد
 ز من جز به نيکی نگيرند ياد
 بدان گيتيم نيز خواهشگرست
 که با تيغ تيزست و با افسرست

 ی اهل بيت نبی منم بنده
 ی خاک پای وصی سراينده

 برين زادم و هم برين بگذرم
 نان دان که خاک پی حيدرمچ

 ابا ديگران مر مرا کار نيست
 بدين اندرون هيچ گفتار نيست
 به گفتار دهقان کنون بازگرد
 نگر تا چه گويد سراينده مرد

 
 چو آگاهی آمد به کاووس شاه
 که شد روزگار سياوش تباه
 به کردار مرغان سرش را ز تن
 جدا کرد ساالر آن انجمن

 به زارگناهش به خنجر  ابر بی
 بريدند سر زان تن شاهوار
 بنالد همی بلبل از شاخ سرو
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 چو دراج زير گالن با تذرو
 همه شهر توران پر از داغ و درد
 به بيشه درون برگ گلنار زرد
 گرفتند شيون به هر کوهسار
 نه فريادرس بود و نه خواستار
 چو اين گفته بشنيد کاووس شاه
 سر نامدارش نگون شد ز گاه

 دريد و رخ را بکندبر و جامه ب
 به خاک اندر آمد ز تخت بلند
 برفتند با مويه ايرانيان

 بدان سوگ بسته به زاری ميان
 همه ديده پرخون و رخساره زرد
 زبان از سياوش پر از يادکرد

 چو طوس و چو گودرز و گيو دلير
 چو شاپور و فرهاد و رهام شير
 همه جامه کرده کبود و سياه
 ههمه خاک بر سر بجای کال
 پس آگاهی آمد سوی نيمروز
 به نزديک ساالر گيتی فروز
 که از شهر ايران برآمد خروش
 همی خاک تيره برآمد به جوش
 پراگند کاووس بر يال خاک

 ی خسروی کرد چاک همه جامه
 تهمتن چو بشنيد زو رفت هوش
 ز زابل به زاری برآمد خروش
 به چنگال رخساره بشخود زال
 يالهمی ريخت خاک از بر شاخ و 

 چو يک هفته با سوگ بود و دژم
 به هشتم برآمد ز شيپور دم
 سپاهی فراوان بر پيلتن

 ز کشمير و کابل شدند انجمن
 به درگاه کاووس بنهاد روی

 دو ديده پر از آب و دل کينه جوی
 چو نزديکی شهر ايران رسيد

 ی پهلوی بردريد همه جامه
 به دادار دارنده سوگند خورد

  نبردسليح که هرگز تنم بی
 نباشد بشويم سرم را ز خاک
 همه بر تن غم بود سوگناک

 کله ترگ و شمشير جام منست
 به بازو خم خام دام منست
 چو آمد به نزديک کاووس کی
 سرش بود پرخاک و پرخاک پی
 بدو گفت خوی بد ای شهريار
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 پراگندی و تخمت آمد ببار
 ترا مهر سودابه و بدخوی

 ز سر برگرفت افسر خسروی
 کارا ببينی همیکنون آش

 که بر موج دريا نشينی همی
 ی خرد و شاه سترگ از انديشه

 بيامد به ما بر زيانی بزرگ
 کسی کاو بود مهتر انجمن
 کفن بهتر او را ز فرمان زن

 سياوش به گفتار زن شد به باد
 خجسته زنی کاو ز مادر نزاد
 دريغ آن بر و برز و باالی او
 رکيب و خم خسرو آرای او

 و نامبرده سواردريغ آن گ
 که چون او نبيند دگر روزگار
 چو در بزم بودی بهاران بدی
 به رزم افسر نامداران بدی

 همی جنگ با چشم گريان کنم
 جهان چون دل خويش بريان کنم
 نگه کرد کاووس بر چهر او

 بديد اشک خونين و آن مهر او
 نداد ايچ پاسخ مر او را ز شرم
 فرو ريخت از ديدگان آب گرم

  برفت از بر تخت اویتهمتن
 سوی خان سودابه بنهاد روی
 ز پرده به گيسوش بيرون کشيد
 ز تخت بزرگيش در خون کشيد
 به خنجر به دو نيم کردش به راه
 نجنبيد بر جای کاووس شاه
 بيامد به درگاه با سوگ و درد

 پر از خون دل و ديده رخساره زرد
 همه شهر ايران به ماتم شدند

 م شدندپر از درد نزديک رست
 چو يک هفته با سوگ و با آب چشم
 به درگاه بنشست پر درد و خشم
 به هشتم بزد نای رويين و کوس
 بيامد به درگاه گودرز و طوس

 چو فرهاد و شيدوش و گرگين و گيو
 چو بهرام و رهام و شاپور نيو
 فريبرز کاووس درنده شير
 گرازه که بود اژدهای دلير
 فرامرز رستم که بد پيش رو

 ان هر مرز و ساالر نونگهب
 به گردان چنين گفت رستم که من
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 برين کينه دادم دل و جان و تن
 که اندر جهان چون سياوش سوار

 نبندد کمر نيز يک نامدار
 چنين کار يکسر مداريد خرد
 چنين کينه را خرد نتوان شمرد
 ز دلها همه ترس بيرون کنيد
 زمين را ز خون رود جيحون کنيد

 ام  جهان زندهبه يزدان که تا در
 ام به کين سياوش دل آگنده

 بران تشت زرين کجا خون اوی
 فرو ريخت ناکارديده گروی

 بماليد خواهم همی روی و چشم
 مگر بر دلم کم شود درد و خشم
 وگر همچنانم بود بسته چنگ
 نهاده به گردن درون پالهنگ

 به خاک اندرون خوار چون گوسفند
 کشندم دو بازو به خم کمند

 ه من و گرز و شمشير تيزو گر ن
 برانگيزم اندر جهان رستخيز
 نبيند دو چشمم مگر گرد رزم

 حرامست بر من می و جام و بزم
 به درگاه هر پهلوانی که بود
 چو زان گونه آواز رستم شنود
 همه برگرفتند با او خروش

 تو گفتی که ميدان برآمد به جوش
 ز ميدان يکی بانگ برشد به ابر

 به کام هژبرتو گفتی زمين شد 
 بزد مهره بر پشت پيالن به جام
 يالن بر کشيدند تيغ از نيام
 برآمد خروشيدن گاودم
 دم نای رويين و رويينه خم

 جهان پر شد از کين افراسياب
 به دريا تو گفتی به جوش آمد آب
 نبد جای پوينده را بر زمين
 ز نيزه هوا ماند اندر کمين

 ستاره به جنگ اندر آمد نخست
 زمان دست خون را بشستزمين و 

 ببستند گردان ايران ميان
 به پيش اندرون اختر کاويان
 گزين کرد پس رستم زابلی
 ز گردان شمشيرزن کابلی

 ی نارون ز ايران و از بيشه
 ده و دو هزار از يالن انجمن
 رو سپه را فرامرز بد پيش
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 که فرزند گو بود و ساالر نو
 همی رفت تا مرز توران رسيد

  را به ره بر نديدز دشمن کسی
 دران مرز شاه سپيجاب بود
 که با لشکر و گنج و با آب بود
 ورازاد بد نام آن پهلوان

 دلير و سپه تاز و روشن روان
 سپه بود شمشيرزن سی هزار
 همه رزم جوی از در کارزار
 ورازاد از قلب لشکر برفت
 بيامد به نزد فرامرز تفت

 بپرسيد و گفتش چه مردی بگوی
 ی سوی اين مرز رویا چرا کرده

 سزد گر بگويی مرا نام خويش
 بجويی ازين کار فرجام خويش
 همانا به فرمان شاه آمدی
 گر از پهلوان سپاه آمدی
 چه داری ز افراسياب آگهی
 ز اورنگ و ز تاج و تخت مهی

 نام بر دست من نبايد که بی
 روانت برآيد ز تاريک تن

 فرامرز گفت ای گو شوربخت
 نی درختمنم بار آن خسروا

 که از نام او شير پيچان شود
 چو خشم آورد پيل بيجان شود

 مرا با تو بدگوهر ديوزاد
 چرا کرد بايد همی نام ياد

 گو پيلتن با سپاه از پس است
 که اندر جهان کينه خواه او بس است

 به کين سياوش کمر بر ميان
 ببست و بيامد چو شير ژيان

 ارز دود برآرد ازين مرز بی
  را نيارد بسودهوا گرد او

 ورازاد بشنيد گفتار او
 همی خوار دانست پيگار او
 به لشکر بفرمود کاندر دهيد

 ها سراسر به زه بر نهيد کمان
 رده بر کشيد از دو رويه سپاه
 به سر بر نهادند ز آهن کاله
 ز هر سو برآمد ز گردان خروش

 ی کوس گوش همی کر شد از ناله
 چو آواز کوس آمد و کرنای

 را دل برآمد ز جایفرامرز 
 به يک حمله اندر ز گردان هزار
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 بيفگند و برگشت از کارزار
 دگر حمله کردش هزار و دويست

 ايست ورازاد را گفت لشکر مه
 ی ايزديست که امروز بادافره

 مکافات بد را ز يزدان بديست
 چنين لشکر گشن و چندين سوار
 سراسيمه شد از يکی نامدار
 تهمی شد فرامرز نيزه به دس
 ورازاد را راه يزدان ببست
 فرامرز جنگی چو او را بديد

 خروشی چو شير ژيان برکشيد
 برانگيخت از جای شبرنگ را
 بيفشرد بر نيزه بر چنگ را
 يکی نيزه زد بر کمربند او
 که بگسست زير زره بند او
 چنان برگرفتش ز زين خدنگ

 که گفتی يک پشه دارد به چنگ
 بيفگند بر خاک و آمد فرود

 ووش را داد چندی درودسيا
 سر نامور دور کرد از تنش
 پر از خون بيالود پيراهنش

 چنين گفت کاينت سر کين نخست
 پراگنده شد تخم پرخاش و رست
 همه بوم و بر آتش اندرفگند
 همی دود برشد به چرخ بلند
 يکی نامه بنوشت نزد پدر
 ز کار ورازاد پرخاشخر

 که چون برگشادم در کين و جنگ
 تم ز زين پلنگورا برگرف

 به کين سياوش بريدم سرش
 برافروختم آتش از کشورش
 وزان سو نوندی بيامد به راه
 به نزديک ساالر توران سپاه
 که آمد به کين رستم پيلتن
 بزرگان ايران شدند انجمن
 ورازاد را سر بريدند زار

 برانگيخت از مرز توران دمار
 سپه را سراسر بهم بر زدند

  اندر زدندبه بوم و به بر آتش
 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 غمی شد ز کردارهای کهن
 نماند ايچ بر دشت ز اسپان يله
 بياورد چوپان به ميدان گله
 در گنج گوپال و برگستوان
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 همان نيزه و خنجر هندوان
 همان گنج دينار و در و گهر
 همان افسر و طوق زرين کمر
 ز دستور گنجور بستد کليد

  گستريدهمه کاخ و ميدان درم
 چو لشکر سراسر شد آراسته
 بريشان پراگنده شد خواسته
 بزد کوس رويين و هندی درای
 سواران سوی رزم کردند رای
 سپهدار از گنگ بيرون کشيد

 سپه را ز تنگی به هامون کشيد
 فرستاد و مر سرخه را پيش خواند
 ز رستم بسی داستانها براند
 بدو گفت شمشيرزن سی هزار

 ر کارزارببر نامدار از د
 نگه دار جان از بد پور زال

 به رزمت نباشد جزو کس همال
 تو فرزندی و نيکخواه منی
 ستون سپاهی و ماه منی

 جوی چو بيدار دل باشی و راه
 که يارد نهادن بروی تو روی

 کنون پيش رو باش و بيدار باش
 سپه را ز دشمن نگهدار باش
 ز پيش پدر سرخه بيرون کشيد

 امون کشيددرفش و سپه را به ه
 طاليه چو گرد سپه ديد تفت
 بپيچيد و سوی فرامرز رفت
 از ايران سپه برشد آوای کوس
 ز گرد سپه شد هوا آبنوس
 خروش سواران و گرد سپاه

 چو شب کرد گيتی نهان گشت ماه
 درخشيدن تيغ الماس گون
 سنانهای آهار داده به خون

 تو گفتی که برشد به گيتی بخار
 ربرافروختند آتش کارزا

 ز کشته فگنده به هر سو سران
 زمين کوه گشت از کران تا کران
 چو سرخه بران گونه پيگار ديد
 درفش فرامرز ساالر ديد
 عنان را به بور سرافراز داد
 به نيزه درآمد کمان باز داد
 فرامرز بگذاشت قلب سپاه
 خواه بر سرخه با نيزه شد کينه

 يکی نيزه زد همچو آذرگشسپ
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 يال اسپز کوهه ببردش سوی 
 ز ترکان به ياری او آمدند

 پر از جنگ و پرخاشجو آمدند
 از آشوب ترکان و از رزم سخت
 فرامرز را نيزه شد لخت لخت
 بدانست سرخه که پاياب اوی

 ندارد غمی گشت و برگاشت روی
 پس اندر فرامرز با تيغ تيز

 همی تاخت و انگيخته رستخيز
 سواران ايران به کردار ديو

 کشيده غريودمان از پسش بر
 فرامرز چون سرخه را يافت چنگ
 بيازيد زان سان که يازد پلنگ
 گرفتش کمربند و از پشت زين
 برآورد و زد ناگهان بر زمين
 پياده به پيش اندر افگند خوار
 به لشکرگه آوردش از کارزار
 درفش تهمتن همانگه ز راه
 پديد آمد و گرد پيل و سپاه
 فرامرز پيش پدر شد چو گرد

 وزی از روزگار نبردبه پير
 به پيش اندرون سرخه را بسته دست

 بکرده ورازاد را يال پست
 همه غار و هامون پر از کشته بود
 سر دشمن از رزم برگشته بود
 سپاه آفرين خواند بر پهلوان
 بران نامبردار پور جوان
 تهمتن برو آفرين کرد نيز

 به درويش بخشيد بسيار چيز
 يکی داستان زد برو پيلتن

  هر کس که سر برکشد ز انجمنکه
 خرد بايد و گوهر نامدار

 هنر يار و فرهنگش آموزگار
 چو اين گوهران را بجا آورد
 دالور شود پر و پا آورد

 از آتش نبينی جز افروختن
 جهانی چو پيش آيدش سوختن
 فرامرز نشگفت اگر سرکش است
 که پوالد را دل پر از آتش است
 چو آورد با سنگ خارا کند

 راز خويش آشکارا کندز دل 
 به سرخه نگه کرد پس پيلتن
 يکی سرو آزاده بد بر چمن

 برش چون بر شير و رخ چون بهار
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 ز مشک سيه کرده بر گل نگار
 بفرمود پس تا برندش به دشت
 ابا خنجر و روزبانان و تشت
 ببندند دستش به خم کمند
 بخوابند بر خاک چون گوسفند
 بسان سياوش سرش را ز تن

 کرگس بپوشد کفنببرند و 
 چو بشنيد طوس سپهبد برفت
 به خون ريختن روی بنهاد تفت
 بدو سرخه گفت ای سرافراز شاه

 گناه چه ريزی همی خون من بی
 سياوش مرا بود هم سال و دوست
 روانم پر از درد و اندوه اوست
 مرا ديده پرآب بد روز و شب

 هميشه به نفرين گشاده دو لب
 گرفتبران کس که آن تشت و خنجر 

 بران کس که آن شاه را سرگرفت
 دل طوس بخشايش آورد سخت
 بران نامبردار برگشته بخت
 بر رستم آمد بگفت اين سخن
 که پور سپهدار افگند بن

 چنين گفت رستم که گر شهريار
 دل شايد و سوگوار چنان خسته

 هميشه دل و جان افراسياب
 پر از درد باد و دو ديده پرآب

 ه ببردهمان تشت و خنجر زوار
 بدان روزبانان لشکر سپرد
 سرش را به خنجر ببريد زار
 زمانی خروشيد و برگشت کار
 بريده سر و تنش بر دار کرد
 دو پايش زبر سر نگونسار کرد

 بران کشته از کين برافشاند خاک
 تنش را به خنجر بکردند چاک
 جهانا چه خواهی ز پروردگان
 چه پروردگان داغ دل بردگان

 
 مد ز دشت نبردچو لشکر بيا

 تنان پر ز خون و سران پر ز گرد
 خبر شد ز ترکان به افراسياب
 که بيدار بخت اندرآمد به خواب
 همان سرخه نامور کشته شد
 چنان دولت تيز برگشته شد
 بريده سرش را نگونسار کرد
 تنش را به خون غرقه بر دار کرد
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 اند همه شهر ايران جگر خسته
 اند به کين سياوش کمر بسته

 نگون شد سر و تاج افراسياب
 همی کند موی و همی ريخت آب

 همی گفت رادا سرا موبدا
 ردا نامدارا يال بخردا

 دريغ ارغوانی رخت همچو ماه
 دريغ آن کيی برز و باالی شاه
 خروشان به سر بر پراگند خاک
 همه جامه ها کرد بر خويش چاک
 چنين گفت با لشکر افراسياب

 د و خوابکه مارا بر آمد سر از خور
 همه کينه را چشم روشن کنيد
 نهالی ز خفتان و جوشن کنيد
 چو برخاست آوای کوس از درش

 بجنبيد بر بارگه لشکرش
 بزد نای رويين و بربست کوس
 همی آسمان بر زمين داد بوس
 به گردنکشان خسرو آواز کرد
 که ای نامداران روز نبرد

 چو برخيزد آوای کوس از دو روی
 رخاشجوینجويد زمان مرد پ

 همه رزم را دل پر از کين کنيد
 به ايرانيان پاک نفرين کنيد

 ی کرنای خروش آمد و ناله
 دم نای رويين و هندی درای

 زمين آمد از سم اسپان به جوش
 به ابر اندر آمد فغان و خروش
 چو برخاست از دشت گرد سپاه

 گاه کس آمد بر رستم از ديده
 که آمد سپاهی چو کوه گران

 ويان کندآورانهمه رزم ج
 ز تيغ دليران هوا شد بنفش
 برفتند با کاويانی درفش

 برآمد خروش سپاه از دو روی
 جهان شد پر از مردم جنگجوی
 خور و ماه گفتی به رنگ اندرست
 ستاره به چنگ نهنگ اندرست
 سپهدار ترکان برآراست جنگ
 گرفتند گوپال و خنجر به چنگ
 بيامد سوی ميمنه بارمان

  دنان و دمانسپاهی ز ترکان
 زن سوی ميسره کهرم تيغ

 به قلب اندرون شاه با انجمن
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 وزين روی رستم سپه برکشيد
 هوا شد ز تيغ يالن ناپديد

 بياراست بر ميمنه گيو و طوس
 سواران بيدار با پيل و کوس
 چو گودرز کشواد بر ميسره
 هجير و گرانمايگان يکسره
 به قلب اندرون رستم زابلی

 بلیدار با خنجر کا زره
 تو گفتی نه شب بود پيدا نه روز

 فروز نهان گشت خورشيد گيتی
 شد از سم اسپان زمين سنگ رنگ
 ز نيزه هوا همچو پشت پلنگ
 تو گفتی هوا کوه آهن شدست
 سر کوه پر ترگ و جوشن شدست
 به ابر اندر آمد سنان و درفش
 درفشيدن تيغهای بنفش
 بيامد ز قلب سپه پيلسم
  دژمدلش پر ز خون کرده چهره

 چنين گفت با شاه توران سپاه
 خواه ای پرهنر خسرو نيک که

 گر ايدونک از من نداری دريغ
 يکی باره و جوشن و گرز و تيغ
 ابا رستم امروز جنگ آورم
 همه نام او زير ننگ آورم

 به پيش تو آرم سر و رخش او
 همان خود و تيغ جهان بخش او
 ازو شاد شد جان افراسياب

 آفتابسر نيزه بگذاشت از 
 بدو گفت کای نام بردار شير
 همانا که پيلت نيارد به زير
 اگر پيلتن را به چنگ آوری
 زمانه برآسايد از داوری

 به توران چو تو کس نباشد به جاه
 به گنج و به تيغ و به تخت و کاله
 به گردان سپهر اندرآری سرم
 سپارم ترا دختر و کشورم

 از ايران و توران دو بهر آن تست
 وهر و گنج و شهر آن تستهمان گ

 چو بشنيد پيران غمی گشت سخت
 بيامد بر شاه خورشيد بخت
 بدو گفت کاين مرد برنا و تيز
 همی بر تن خويش دارد ستيز
 همی در گمان افتد از نام خويش
 نينديشد از کار فرجام خويش
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 کسی سوی دوزخ نپويد به پا
 و گر خيره سوی دم اژدها
 گر او با تهمتن نبرد آورد

 ر خويش را زير گرد آوردس
 شکسته شود دل گوان را به جنگ
 بود اين سخن نيز بر شاه ننگ
 برادر تو دانی که کهتر بود

 تر برو مهر مهتر بود فزون
 به پيران چنين گفت پس پيلسم
 کزين پهلوان دل ندارد دژم

 که گر من کنم جنگ جنگی نهنگ
 نيارم به بخت تو بر شاه ننگ

 ر گردبه پيش تو با نامور چا
 چه کردم تو ديدی ز من دست برد
 همانا کنون زورم افزونترست

 شکستن دل من نه اندرخورست
 برآيد به دست من اين کارکرد
 به گرد در اختر بد مگرد

 چو بشنيد زو اين سخن شهريار
 ی کارزار يکی اسپ شايسته

 بدو داد با تيغ و بر گستوان
 همان نيزه و درع و خود گوان

 را پيلسمبياراست آن جنگ 
 همی راند چون شير با باد و دم
 به ايرانيان گفت رستم کجاست
 که گويد که او روز جنگ اژدهاست
 چو بشنيد گيو اين سخن بردميد
 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 بدو گفت رستم به يک ترک جنگ
 نسازد همانا که آيدش ننگ
 برآويختند آن دو جنگی به هم
 دمان گيو گودرز با پيلسم

 ی نيزه زد گيو را کز نهيبيک
 برون آمدش هر دو پا از رکيب
 فرامرز چون ديد يار آمدش

 همی يار جنگی به کار آمدش
 ی پيلسم يکی تيغ بر نيزه

 بزد نيزه از تيغ او شد قلم
 دگر باره زد بر سر ترگ اوی

 شکسته شد آن تيغ پرخاشجوی
 همی گشت با آن دو يل پيلسم
 به ميدان به کردار شير دژم

 متن ز قلب سپه بنگريدته
 دو گرد دلير و گرانمايه ديد
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 برآويخته با يکی شيرمرد
 به ابر اندر آورده از باد گرد

 بدانست رستم که جز پيلسم
 ز ترکان ندارد کس آن زور و دم
 و ديگر که از نامور بخردان

 شمر موبدان ز گفت ستاره
 ز اختر بد و نيک بشنوده بود
 دجهان را چپ و راست پيموده بو
 که گر پيلسم از بد روزگار
 خرد يابد و بند آموزگار

 نبرده چنو در جهان سر به سر
 به ايران و توران نبندد کمر
 همانا که او را زمان آمدست
 که ايدر به چنگم دمان آمدست
 به لشکر بفرمود کز جای خويش
 مگر ناورند اندکی پای پيش
 شوم برگرايم تن پيلسم
 مببينم که دارد پی و شاخ و د

 ی بارکش برگرفت يکی نيزه
 بيفشارد ران ترگ بر سر گرفت
 گران شد رکيب و سبک شد عنان
 به چشم اندر آورد رخشان سنان
 غمی گشت و بر لب برآورد کف
 همی تاخت از قلب تا پيش صف
 چنين گفت کای نامور پيلسم
 مرا خواستی تا بسوزی به دم

 تاخت برسان گرد همی گفت و می
  در نبرديکی کرد با او سخن

 يکی نيزه زد بر کمرگاه اوی
 ز زين برگرفتش به کردار گوی
 همی تاخت تا قلب توران سپاه
 بينداختش خوار در قلبگاه

 چنين گفت کاين را به ديبای زرد
 بپوشيد کز گرد شد الژورد
 عنان را بپيچيد زان جايگاه
 بيامد دمان تا به قلب سپاه
 بباريد پيران ز مژگان سرشک

 ر ديد از پزشکتن پيلسم دو
 دل لشکر و شاه توران سپاه
 شکسته شد و تيره شد رزمگاه
 خروش آمد از لشکر هر دو سوی
 ده و دار گردان پرخاشجوی
 خروشيدن کوس بر پشت پيل
 ز هر سو همی رفت تا چند ميل
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 زمين شد ز نعل ستوران ستوه
 همه کوه دريا شد و دشت کوه

 نای ی کره ز بس نعره و ناله
 ندر آمد ز جایهمی آسمان ا

 همی سنگ مرجان شد و خاک خون
 سراسر سر سروران شد نگون
 بکشتند چندان ز هردو گروه

 که شد خاک دريا و هامون چو کوه
 يکی باد برخاست از رزمگاه
 هوا را بپوشيد گرد سپاه

 دو لشکر به هامون همی تاختند
 يک از ديگران بازنشناختند

 جهان چون شب تيره تاريک شد
 ه شب روز نزديک شدتو گفتی ب

 چنين گفت با لشکر افراسياب
 که بيدار بخت اندر آمد به خواب
 اگر سستی آريد يک تن به جنگ

 نماند مرا روزگار درنگ
 بريشان ز هر سو کمين آوريد
 به نيزه خور اندر زمين آوريد
 بيامد خود از قلب توران سپاه

 خواه بر طوس شد داغ دل کينه
 کشتاز ايران فراوان سپه را ب

 غمی شد دل طوس و بنمود پشت
 جوی بر رستم آمد يکی چاره

 که امروز ازين رزم شد رنگ و بوی
 همه رزمگه شد چو دريای خون
 درفش سپهدار ايران نگون
 بيامد ز قلب سپه پيلتن
 پس او فرامرز با انجمن
 سپردار بسيار در پيش بود

 که دلشان ز رستم بدانديش بود
 همه خويش و پيوند افراسياب
 همه دل پر از کين و سر پرشتاب
 تهمتن فراوان ازيشان بکشت
 فرامرز و طوس اندر آمد به پشت
 چو افراسياب آن درفش بنفش
 نگه کرد بر جايگاه درفش

 بدانست کان پيلتن رستمست
 ی نيرمست سرافراز وز تخمه

 برآشفت برسان جنگی پلنگ
 بيفشارد ران پيش او شد به جنگ
 دچو رستم درفش سيه را بدي
 به کردار شير ژيان بردميد
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 به جوش آمد آن نامبردار گرد
 ی تيزتگ را سپرد عنان باره

 برآويخت با سرکش افراسياب
 به پيگار خون رفت چون رود آب
 يکی نيزه ساالر توران سپاه

 خواه بزد بر بر رستم کينه
 سنان اندر آمد ببند کمر
 به ببر بيان بر نبد کارگر
 ویتهمتن به کين اندر آورد ر

 يکی نيزه زد بر سر اسپ اوی
 تگاور ز درد اندر آمد به سر
 بيفتاد زو شاه پرخاشخر

 همی جست رستم کمرگاه او
 که از رزم کوته کند راه او
 نگه کرد هومان بديد از کران
 به گردن برآورد گرز گران

 ی پيلتن بزد بر سر شانه
 به لشکر خروش آمد از انجمن
 ز پس کرد رستم همانگه نگاه

 ت از کفش نامبردار شاهبجس
 بخش برآشفت گردافگن تاج

 بدنبال هومان برانگيخت رخش
 بتازيد چندی و چندی شتافت
 زمانه بدش مانده او را نيافت
 سپهدار ترکان نشد زير دست

 ی تيزتگ برنشست يکی باره
 چو از جنگ رستم بپيچيد روی
 گريزان همی رفت پرخاشجوی
 برآمد ز هر سو دم کرنای

 اندر آمد ز جایهمی آسمان 
 به ابر اندر آمد خروش سران
 گراييدن گرزهای گران

 گوان سر به سر نعره برداشتند
 سنانها به ابر اندر افراشتند

 زمين سربسر کشته و خسته بود
 وگر الله بر زعفران رسته بود

 سپردند اسپان همی خون به نعل
 شده پای پيل از دل کشته لعل
 هزيمت گرفتند ترکان چو باد

 رستم ز بازو همی داد دادکه 
 سه فرسنگ چون اژدهای دمان
 تهمتن همی شد پس بدگمان
 وزان جايگه پيلتن بازگشت

 سپه يکسر از جنگ ناساز گشت
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 ز رستم بپرسيد پرمايه طوس
 که چون يافت شير از يکی گور کوس

 بدو گفت رستم که گرز گران
 آوران چو ياد آرد از يال جنگ

 دل سنگ و سندان نماند درست
 بر و يال کوبنده بايد نخست
 عمودی که کوبنده هومان بود
 تو آهن مخوانش که موم آن بود
 به لشکرگه خويش گشتند باز
 نياز سپه يکسر از خواسته بی

 همه دشت پر آهن و سيم و زر
 سنان و ستام و کاله و کمر

 
 چو خورشيد برزد سر از کوهسار

 بگسترد ياقوت بر جويبار
 رد کردتهمتن همه خواسته گ

 ببخشيد يکسر به مردان مرد
 ی کرنای خروش آمد و ناله

 تهمتن برانگيخت لشکر ز جای
 نهادند سر سوی افراسياب
 همه رخ ز کين سياوش پر آب
 پس آگاهی آمد به پرخاشجوی
 که رستم به توران در آورد روی
 به پيران چنين گفت کايرانيان
 بدی را ببستند يکسر ميان

 يران شودکنون بوم و بر جمله و
 به کام دليران ايران شود
 کسی نزد رستم برد آگهی

 فرهی ازين کودک شوم بی
 هم آنگه برندش به ايران سپاه
 يکی ناسزا برنهندش کاله
 نوندی برافگن هم اندر زمان

 ی بدگمان زاده بر شوم پی
 که با مادر آن هر دو تن را به هم
 بيارد بگويد سخن بيش و کم
 نوندی بيامد ببردندشان

 شدند آن دو بيچاره چون بيهشان
 به نزديک افراسياب آمدند
 پر از درد و تيمار و تاب آمدند
 وز آن جايگه شاه توران زمين
 بياورد لشکر به دريای چين

 تهمتن نشست از بر تخت اوی
 به خاک اندر آمد سر بخت اوی
 يکی داستانی بگفت از نخست
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 که پرمايه آنکس که دشمن نجست
 يدت کشته بهچو بدخواه پيش آ

 گر آواره از پيش برگشته به
 از ايوان همه گنج او بازجست
 بگفتند با او يکايک درست
 غالمان و اسپ و پرستندگان

 ور خوب رخ بندگان همان مايه
 در گنج دينار و پرمايه تاج

 همان گوهر و ديبه و تخت عاج
 يکايک ز هر سو به چنگ آمدش
 بسی گوهر از گنج گنگ آمدش

 ر زان توانگر شدندسپه سر به س
 ابا ياره و تخت و افسر شدند
 يکی طوس را داد زان تخت عاج
 همان ياره و طوق و منشور چاچ
 ورا گفت هر کس که تاب آورد

 وگر نام افراسياب آورد
 همانگه سرش را ز تن دور کن
 ازو کرگسان را يکی سور کن
 کسی کاو خرد جويد و ايمنی
 نيازد سوی کيش آهرمنی

 يد که داری به نازچو فرزند با
 نياز ز رنج ايمن از خواسته بی

 تو درويش را رنج منمای هيچ
 همی داد و بر داد دادن بسيچ

 که گيتی سپنجست و جاويد نيست
 فری برتر از فر جمشيد نيست
 سپهر بلندش به پا آوريد
 جهان را جزو کدخدا آوريد
 يکی تاج پرگوهر شاهوار
 دو تا ياره و طوق با گوشوار

  و سغدش به گودرز دادسپيجاب
 بسی پند و منشور آن مرز داد
 ستودش فراوان و کرد آفرين

 که چون تو کسی نيست ز ايران زمين
 بزرگی و فر و بلندی و داد

 همان بزم و رزم از تو داريم ياد
 ترا با هنر گوهرست و خرد
 روانت همی از تو رامش برد
 روا باشد ار پند من بشنوی
 که آموزگار بزرگان توی
 سپيجاب تا آب گلزريون
 ز فرمان تو کس نيايد برون
 فريبرز کاووس را تاج زر
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 فرستاد و دينار و تخت و کمر
 بدو گفت ساالر و مهتر توی
 سياووش رد را برادر توی
 ميان را به کين برادر ببند
 ز فتراک مگشای بند کمند
 به چين و ختن اندرآور سپاه
 خواه به هر جای از دشمنان کينه

  از کين افراسيابمياسای
 ز تن دور کن خورد و آرام و خواب
 به ماچين و چين آمد اين آگهی

 که بنشست رستم به شاهنشهی
 همه هديه ها ساختند و نثار
 ز دينار و ز گوهر شاهوار

 تهمتن به جان داد زنهارشان
 بديد آن روانهای بيدارشان

 وزان پس به نخچير به ايوز و باز
 برآمد برين روزگاری دراز

 چنان بد که روزی زواره برفت
 به نخچير گوران خراميد تفت
 يکی ترک تا باشدش رهنمای
 به پيش اندر افگند و آمد بجای
 يکی بيشه ديد اندران پهن دشت
 که گفتی برو بر نشايد گذشت
 ز بس بوی و بس رنگ و آب روان
 همی نو شد از باد گفتی روان
 پس آن ترک خيره زبان برگشاد

 همی کرد يادبه پيش زواره 
 که نخچيرگاه سياوش بد اين
 برين بود مهرش به توران زمين
 بدين جايگه شاد و خرم بدی
 جز ايدر همه جای با غم بدی
 زواره چو بشنيد زو اين سخن
 برو تازه شد روزگار کهن

 چو گفتار آن ترکش آمد به گوش
 ز اسپ اندر افتاد و زو رفت هوش
 يکی باز بودش به چنگ اندرون

 د و مژگان شدش جوی خونرها کر
 رسيدند ياران لشکر بدوی
 غمی يافتندش پر از آب روی
 گرفتند نفرين بران رهنمای

 به زخمش فگندند هر يک ز پای
 زواره يکی سخت سوگند خورد
 فرو ريخت از ديدگان آب زرد

 کزين پس نه نخچير جويم نه خواب
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 نپردازم از کين افراسياب
 نمانم که رستم برآسايد ايچ

  کينه را کرد بايد بسيچهمی
 همانگه چو نزد تهمتن رسيد
 خروشيد چون روی او را بديد
 بدو گفت کايدر به کين آمديم
 و گر لب پر از آفرين آمديم

 چو يزدان نيکی دهش زور داد
 از اختر ترا گردش هور داد
 چرا بايد اين کشور آباد ماند
 يکی را برين بوم و بر شاد ماند
 يارفرامش مکن کين آن شهر
 که چون او نبيند دگر روزگار
 برانگيخت آن پيلتن را ز جای
 تهمتن هم آن کرد کاو ديد رای
 همان غارت و کشتن اندر گرفت
 همه بوم و بر دست بر سر گرفت
 ز توران زمين تا به سقالب و روم

 نماندند يک مرز آباد بوم
 همی سر بريدند برنا و پير
 زن و کودک خرد کردند اسير

 فرسنگ بيش از هزاربرين گونه 
 برآمد ز کشور سراسر دمار
 هرآنکس که بد مهتری با گهر
 همه پيش رفتند بر خاک سر
 که بيزار گشتيم ز افراسياب
 نخواهيم ديدار او را به خواب
 ازان خون که او ريخت بر بيگناه
 کسی را نبود اندر آن روی راه

 ايم کنون انجمن گر پراگنده
 ايم همه پيش تو چاکر و بنده

 چو چيره شدی بيگنه خون مريز
 مکن چنگ گردون گردنده تيز
 ندانيم ماکان جفاگر کجاست
 به ابرست گر در دم اژدهاست
 چو بشنيد گفتار آن انجمن
 بپيچيد بينادل پيلتن

 سوی مرز قچغار باشی براند
 سران سپه را سراسر بخواند
 شدند انجمن پيش او بخردان
 بزرگان و کارآزموده ردان

 دست و بی فر و پای بیکه کاووس 
 رهنمای نشستست بر تخت بی
 درنگ گر افراسياب از رهی بی
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 يکی لشکر آرد به ايران به جنگ
 بيابد بران پير کاووس دست
 شود کام و آرام ما جمله پست
 يکايک همه فام کين توختيم
 همه شهر آباد او سوختيم
 کجا ساليان اندر آمد به شش
 که نگذشت بر ما يکی روز خوش

 ون نزد آن پير خسرو شويمکن
 چو رزم اندر آيد همه نو شويم
 چو دل بر نهی بر سرای کهن
 کند ناز و ز تو بپوشد سخن
 تهمتن بران گشت همداستان
 که فرخنده موبد زد اين داستان
 چنين گفت خرم دل رهنمای

 که خوبی گزين زين سپنجی سرای
 بنوش و بناز و بپوش و بخور
 ترا بهره اينست زين رهگذر

 سوی آز منگر که او دشمنست
 ی جان آهرمنست دلش برده

 نگه کن که در خاک جفت تو کيست
 برين خواسته چند خواهی گريست
 تهمتن چو بشنيد شرم آمدش
 برفتن يکی رای گرم آمدش

 نگه کرد ز اسپان به هر سو گله
 که بودند بر دشت ترکان يله
 غالم و پرستندگان ده هزار

 ی شهريار بياورد شايسته
 ی مشک و موی سمور همان نافه

 ز در سپيد و ز کيمال بور
 به رنگ و به بوی و به ديبا و زر
 شد آراسته پشت پيالن نر
 ز گستردنيها و از بيش و کم
 ز پوشيدنيها و گنج و درم

 ز گنج سليح و ز تاج و ز تخت
 به ايران کشيدند و بربست رخت
 ز توران سوی زابلستان کشيد

 ن کشيدبه نزديک فرخنده دستا
 سوی پارس شد طوس و گودرز و گيو

 سپاهی چنان نامبردار و نيو
 نهادند سر سوی شاه جهان
 همه نامداران فرخ نهان

 وزان پس چو بشنيد افراسياب
 که بگذشت رستم بران روی آب
 شد از باختر سوی دريای گنگ
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 دلی پر ز کينه سری پر ز جنگ
 همه بوم زير و زبر کرده ديد

 ان برده ديدمهان کشته و کهتر
 نه اسپ و نه گنج و نه تاج و نه تخت

 نه شاداب در باغ برگ درخت
 جهانی به آتش برافروخته
 همه کاخها کنده و سوخته
 ز ديده بباريد خونابه شاه
 چنين گفت با مهتران سپاه

 که هر کس که اين را فرامش کند
 همی جان بيدار خامش کند

 همه يک به يک دل پر از کين کنيد
 ر و تيغ بالين کنيدسپر بست

 به ايران سپه رزم و کين آوريم
 به نيزه خور اندر زمين آوريم

 به يک رزم اگر باد ايشان بجست
 نبايد چنين کردن انديشه پست
 برآراست بر هر سوی تاختن
 نديد ايچ هنگام پرداختن

 همی سوخت آباد بوم و درخت
 به ايرانيان بر شد آن کار سخت

 سالز باران هوا خشک شد هفت 
 دگرگونه شد بخت و برگشت حال
 شد از رنج و سختی جهان پر نياز

 برآمد برين روزگار دراز
 

 چنان ديد گودرز يک شب به خواب
 که ابری برآمد ز ايران پرآب

 بران ابر باران خجسته سروش
 به گودرز گفتی که بگشای گوش
 چو خواهی که يابی ز تنگی رها

 وزين نامور ترک نر اژدها
  يکی نامداری نوستبه توران

 کجا نام آن شاه کيخسروست
 ز پشت سياوش يکی شهريار
 هنرمند و از گوهر نامدار
 ازين تخمه از گوهر کيقباد
 ز مادر سوی تور دارد نژاد
 چو آيد به ايران پی فرخش

 ز چرخ آنچ پرسد دهد پاسخش
 ميان را ببندد به کين پدر
 کند کشور تور زير و زبر
  آرد آببه دريای قلزم به جوش

 نخارد سر از کين افراسياب
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 همه ساله در جوشن کين بود
 شب و روز در جنگ بر زين بود
 ز گردان ايران و گردنکشان
 نيابد جز از گيو ازو کس نشان
 چنين است فرمان گردان سپهر
 بدو دارد از داد گسترده مهر
 چو از خواب گودرز بيدار شد
 نيايش کنان پيش دادار شد

 يش سپيدبماليد بر خاک ر
 ز شاه جهاندار شد پراميد

 چو خورشيد پيدا شد از پشت زاغ
 برآمد به کردار زرين چراغ

 سپهبد نشست از بر تخت عاج
 بياراست ايوان به کرسی ساج
 پر انديشه مر گيو را پيش خواند
 وزان خواب چندی سخنها براند
 بدو گفت فرخ پی و روز تو
 همان اختر گيتی افروز تو

 مادر به آفرينتو تا زادی از 
 پر از آفرين شد سراسر زمين
 به فرمان يزدان خجسته سروش
 مرا روی بنمود در خواب دوش
 نشسته بر ابری پر از باد و نم
 بشستی جهان را سراسر ز غم

 مرا ديد و گفت اين همه غم چراست
 نم چراست جهانی پر از کين و بی

 فر و برزست شاه ازيرا که بی
 اهندارد همی راه شاهان نگ

 چو کيخسرو آيد ز توران زمين
 سوی دشمنان افگند رنج و کين
 نبيند کس او را ز گردان نيو
 مگر نامور پور گودرز گيو

 چنين کرد بخشش سپهر بلند
 که از تو گشايد غم و رنج بند
 همی نام جستی ميان دو صف
 کنون نام جاويدت آمد به کف

 که تا در جهان مردمست و سخن
  کهنچنين نام هرگز نگردد

 زمين را همان با سپهر بلند
 به دست تو خواهد گشادن ز بند
 به رنجست گنج و به نامست رنج
 همانا که نامت به آيد ز گنج
 اگر جاودانه نمانی بجای

 همی نام به زين سپنجی سرای
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 جهان را يکی شهريار آوری
 درخت وفا را به بار آوری
 ام بدو گفت گيو ای پدر بنده

 ام  زندهبکوشم به رای تو تا
 خريدارم اين را گر آيد بجای
 به فرخنده نام و پی رهنمای
 به ايوان شد و ساز رفتن گرفت
 ز خواب پدر مانده اندر شگفت
 چو خورشيد رخشنده آمد پديد
 زمين شد بسان گل شنبليد
 بيامد کمربسته گيو دلير
 يکی بارکش بادپايی به زير

 به گودرز گفت ای جهان پهلوان
  و روشن رواندلير و سرافراز

 کمندی و اسپی مرا يار بس
 نشايد کشيدن بدان مرز کس
 چو مردم برم خواستار آيدم
 ازان پس مگر کارزار آيدم

 مرا دشت و کوهست يک چند جای
 مگر پيشم آيد يکی رهنمای
 به پيرزو بخت جهان پهلوان
 نيايم جز از شاد و روشن روان
 تو مر بيژن خرد را در کنار

  روزگاربپرور نگهدارش از
 ندانم که ديدار باشد جزين
 که داند چنين جز جهان آفرين
 تو پدرود باش و مرا ياد دار
 روان را ز درد من آزاد دار

 چو شويی ز بهر پرستش رخان
 به من بر جهان آفرين را بخوان
 مگر باشدم دادگر رهنمای
 به نزديک آن نامور کدخدای
 به فرمان بياراست و آمد برون

 درد و رخ پر ز خونپدر دل پر از 
 پدر پير سر بود و برنا دلير

 دهن جنگ را باز کرده چو شير
 ندانست کاو باز بيند پسر
 ز رفتن دلش بود زير و زبر

 
 اند بسا رنجها کز جهان ديده
 اند ز بهر بزرگی پسنديده

 سرانجام بستر جز از خاک نيست
 ازو بهره زهرست و ترياک نيست
 زچو دانی که ايدر نمانی درا
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 به تارک چرا بر نهی تاج آز
 همان آز را زير خاک آوری

 سرش را سر اندر مغاک آوری
 ترا زين جهان شادمانی بس است
 کجا رنج تو بهر ديگر کس است
 تو رنجی و آسان دگر کس خورد
 سوی گور و تابوت تو ننگرد
 برو نيز شادی سرآيد همی
 سرش زير گرد اندر آيد همی
 ز روز گذر کردن انديشه کن
 پرستيدن دادگر پيشه کن
 بترس از خدا و ميازار کس

 ره رستگاری همين است و بس
 کنون ای خردمند بيدار دل

 مشو در گمان پای درکش ز گل
 ترا کردگارست پروردگار

 ی کردگار توی بنده و کرده
 چو گردن به انديشه زير آوری
 ز هستی مکن پرسش و داوری
 نشايد خور و خواب با آن نشست

 نباشد بيزدان که هستکه خستو 
 خرد دلش کور باشد سرش بی

 خردمندش از مردمان نشمرد
 ز هستی نشانست بر آب و خاک
 ز دانش منش را مکن در مغاک
 توانا و دانا و دارنده اوست

 خرد را و جان را نگارنده اوست
 جهان آفريد و مکان و زمان

 ی خرد و پيل گران پی پشه
 چو ساالر ترکان به دل گفت من

 بيشی برآرم سر از انجمنبه 
 چنان شاهزاده جوان را بکشت
 ندانست جز گنج و شمشير پشت
 هم از پشت او روشن کردگار
 درختی برآورد يازان به بار

 که با او بگفت آنک جز تو کس است
 که اندر جهان کردگار او بس است
 خداوند خورشيد و کيوان و ماه
 کزويست پيروزی و دستگاه

 استیخداوند هستی و هم ر
 نخواهد ز تو کژی و کاستی

 جز از رای و فرمان او راه نيست
 خور و ماه ازين دانش آگاه نيست

 پسر را بفرمود گودرز پير
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 به توران شدن کار را ناگريز
 به فرمان او گيو بسته ميان
 بيامد به کردار شير ژيان

 همی تاخت تا مرز توران رسيد
 هر آنکس که در راه تنها بديد

 ترکی بياراستیزبان را به 
 ز کيخسرو از وی نشان خواستی
 چو گفتی ندارم ز شاه آگهی
 تنش را ز جان زود کردی تهی
 به خم کمندش بياويختی
 سبک از برش خاک بربيختی
 بدان تا نداند کسی راز او
 همان نشنود نام و آواز او

 يکی را همی برد با خويشتن
 ورا رهنمون بود زان انجمن

 به راههمی رفت بيدار با او 
 برو راز نگشاد تا چندگاه

 بدو گفت روزی که اندر جهان
 سخن پرسم از تو يکی در نهان
 گر ايدونک يابم ز تو راستی

 بشويی به دانش دل از کاستی
 ببخشم ترا هرچ خواهی ز من
 ندارم دريغ از تو پرمايه تن

 چنين داد پاسخ که دانش بسست
 وليکن پراگنده با هر کسست

 ست آگهیاگر زانک پرسيم ه
 ز پاسخ زبان را نيابی تهی

 بدو گفت کيخسرو اکنون کجاست
 ببايد به من برگشادنت راست
 ام چنين داد پاسخ که نشنيده
 ام چنين نام هرگز نپرسيده

 چو پاسخ چنين يافت از رهنمون
 بزد تيغ و انداختش سرنگون

 به توران همی رفت چون بيهشان
 مگر يابد از شاه جايی نشان

 مد برين هفت سالچنين تا برآ
 ميان سوده از تيغ و بند دوال

 خورش گور و پوشش هم از چرم گور
 گيا خوردن باره و آب شور

 همی گشت گرد بيابان و کوه
 به رنج و به سختی و دور از گروه
 چنان بد که روزی پرانديشه بود
 به پيشش يکی بارور بيشه بود
 بدان مرغزار اندر آمد دژم
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 به غمجهان خرم و مرد را دل 
 زمين سبز و چشمه پر از آب ديد
 همی جای آرامش و خواب ديد
 فرود آمد و اسپ را برگذاشت

 بخفت و همی بر دل انديشه داشت
 همی گفت مانا که ديو پليد
 بر پهلوان بد که آن خواب ديد
 ز کيخسرو ايدر نبينم نشان

 چه دارم همی خويشتن را کشان
 اند ياران من کنون گر به رزم

 ندرون غمگساران منبه بزم ا
 يکی نامجوی و يکی شادروز
 مرا بخت بر گنبد افشاند گوز
 همی برفشانم به خيره روان
 خميدست پشتم چو خم کمان
 همانا که خسرو ز مادر نزاد
 وگر زاد دادش زمانه به باد

 ز جستن مرا رنج و سختيست بهر
 انوشه کسی کاو بميرد به زهر
 سرش پر ز غم گرد آن مرغزار

 ت شه را کنان خواستارهمی گش
 ای ديد تابان ز دور يکی چشمه

 يکی سرو باال دل آرام پور
 يکی جام پر می گرفته به چنگ

 ی بوی و رنگ به سر بر زده دسته
 ی ايزدی ز باالی او فره

 پديد آمد و رايت بخردی
 تو گفتی منوچهر بر تخت عاج
 نشستست بر سر ز پيروزه تاج
 همی بوی مهر آمد از روی او

 ی زيب تاج آمد از موی اوهم
 به دل گفت گيو اين بجز شاه نيست
 چنين چهره جز در خور گاه نيست

 پياده بدو تيز بنهاد روی
 جوی چو تنگ اندر آمد گو شاه

 گره سست شد بر در رنج او
 پديد آمد آن نامور گنج او

 چو کيخسرو از چشمه او را بديد
 بخنديد و شادان دلش بردميد

 د جز گيو نيستبه دل گفت کاين گر
 بدين مرز خود زين نشان نيونيست
 مرا کرد خواهد همی خواستار
 به ايران برد تا کند شهريار
 چو آمد برش گيو بردش نماز
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 بدو گفت کای نامور سرافراز
 برانم که پور سياوش توی
 ز تخم کيانی و کيخسروی
 چنين داد پاسخ ورا شهريار
 که تو گيو گودرزی ای نامدار

  ای سر راستانبدو گفت گيو
 ز گودرز با تو که زد داستان
 ز کشواد و گيوت که داد آگهی
 که با خرمی بادی و فرهی

 بدو گفت کيخسرو ای شير مرد
 مرا مادر اين از پدر ياد کرد

 که از فر يزدان گشادی سخن
 بدانگه که اندرزش آمد به بن
 همی گفت با نامور مادرم
 کز ايدر چه آيد ز بد بر سرم

 يخسرو آيد پديدسرانجام ک
 بجا آورد بندها را کليد

 بدانگه که گردد جهاندار نيو
 ز ايران بيايد سرافراز گيو

 مر او را سوی تخت ايران برد
 بر نامداران و شيران برد

 جهان را به مردی به پای آورد
 همان کين ما را بجای آورد

 بدو گفت گيو ای سر سرکشان
 ز فر بزرگی چه داری نشان

 ديدار بودنشان سياوش پ
 ی قار بود چو بر گلستان نقطه

 تو بگشای و بنمای بازو به من
 نشان تو پيداست بر انجمن
 برهنه تن خويش بنمود شاه
 نگه کرد گيو آن نشان سياه
 که ميراث بود از گه کيقباد
 درستی بدان بد کيان را نژاد

 چو گيو آن نشان ديد بردش نماز
 همی ريخت آب و همی گفت راز

 بر شهريار زمينگرفتش به 
 ز شادی برو بر گرفت آفرين
 از ايران بپرسيد و ز تخت و گاه

 خواه ز گودرز وز رستم نيک
 بدو گفت گيو ای جهاندار کی
 سرافراز و بيدار و فرخنده پی

 ی خوب و زشت جهاندار دارنده
 مراگر نمودی سراسر بهشت

 همان هفت کشور به شاهنشهی
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 نهاد بزرگی و تاج مهی
  بدين خرمینبودی دل من

 که روی تو ديدم به توران ز می
 ام که داند به گيتی که من زنده
 ام به خاکم و گر بتش افگنده

 سپاس از جهاندار کاين رنج سخت
 به شادی و خوبی سرآورد بخت
 برفتند زان بيشه هر دو به راه
 بپرسيد خسرو ز کاووس شاه
 وزان هفت ساله غم و درد او
 وز گستردن و خواب وز خورد ا

 همی گفت با شاه يکسر سخن
 که دادار گيتی چه افگند بن
 همان خواب گودرز و رنج دراز
 خور و پوشش و درد و آرام و ناز
 ز کاووس کش سال بفگند فر
 ز درد پسر گشت بی پای و پر
 ز ايران پراکنده شد رنگ و بوی
 سراسر به ويرانی آورد روی

 دل خسرو از درد و رنجش بسوخت
 ش برفروختبه کردار آتش رخ

 بدو گفت کاکنون ز رنج دراز
 ترا بردهد بخت آرام و ناز

 مرا چون پدر باش و با کس مگوی
 ببين تا زمانه چه آرد به روی
 سپهبد نشست از بر اسپ گيو
 پياده همی رفت بر پيش نيو
 يکی تيغ هندی گرفته به چنگ
 درنگ هر آنکس که پيش آمدی بی
 زدی گيو بيدار دل گردنش

  خاک کردی تنشبه زير گل و
 برفتند سوی سياووش گرد

 چو آمد دو تن را دل و هوش گرد
 فرنگيس را نيز کردند يار
 نهانی بران بر نهادند کار

 که هر سه به راه اندر آرند روی
 نهان از دليران پرخاشجوی
 فرنگيس گفت ار درنگ آوريم
 جهان بر دل خويش تنگ آوريم
 ازين آگهی يابد افراسياب

  نيازد به خوابنسازد بخورد و
 بيايد به کردار ديو سپيد

 دل از جان شيرين شود نااميد
 يکی را ز ما زنده اندر جهان
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 نبيند کسی آشکار و نهان
 جهان پر ز بدخواه و پردشمنست
 همه مرز ما جای آهرمنست
 تو ای بافرين شاه فرزند من
 نگر تا نيوشی يکی پند من
 که گر آگهی يابد آن مرد شوم

  ز آباد بومبرانگيزد آتش
 يکی مرغزارست ز ايدر نه دور
 به يکسو ز راه سواران تور
 همان جويبارست و آب روان
 که از ديدنش تازه گردد روان
 تو بر گير زين و لگام سياه
 برو سوی آن مرغزاران پگاه
 چو خورشيد بر تيغ گنبد شود
 گه خواب و خورد سپهبد شود
 گله هرچ هست اندر آن مرغزار

 د سوی جويباربه آبشخور آي
 به بهزاد بنمای زين و لگام
 چو او رام گردد تو بگذار گام
 چو آيی برش نيک بنمای چهر
 بيارای و ببسای رويش به مهر

 سياوش چو گشت از جهان نااميد
 برو تيره شد روی روز سپيد
 چنين گفت شبرنگ بهزاد را
 که فرمان مبر زين سپس باد را
 همی باش بر کوه و در مرغزار

 خسرو آيد ترا خواستارچو کي
 ورا بارگی باش و گيتی بکوب
 ز دشمن زمين را به نعلت بروب
 نشست از بر اسپ ساالر نيو
 پياده همی رفت بر پيش گيو
 بدان تند باال نهادند روی
 جوی چنان چون بود مردم چاره

 فسيله چو آمد به تنگی فراز
 بخوردند سيراب و گشتند باز
 نگه کرد بهزاد و کی را بديد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 بديد آن نشست سياوش پلنگ
 رکيب دراز و جناغ خدنگ

 همی داشت در آبخور پای خويش
 از آنجا که بد دست ننهاد پيش
 چو کيخسرو او را به آرام يافت
 بپوييد و با زين سوی او شتافت
 بماليد بر چشم او دست و روی
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 بر و يال ببسود و بشخود موی
 ين بر نهادلگامش بدو داد و ز

 بسی از پدر کرد با درد ياد
 چو بنشست بر باره بفشارد ران

 برآمد ز جا آن هيون گران
 به کردار باد هوا بردميد
 بپريد وز گيو شد ناپديد

 غمی شد دل گيو و خيره بماند
 بدان خيرگی نام يزدان بخواند

 جوی همی گفت کاهرمن چاره
 يکی بارگی گشت و بنمود روی

 د و رنج منکنون جان خسرو ش
 همين رنج بد در جهان گنج من
 چو يک نيمه ببريد زان کوه شاه
 گران کرد باز آن عنان سياه
 همی بود تاپيش او رفت گيو
 چنين گفت بيدار دل شاه نيو

 ی پهلوان که شايد که انديشه
 کنم آشکارا به روشن روان
 بدو گفت گيو ای شه سرفراز
 سزد کاشکارا بود بر تو راز

 ی فر و برز کيانتو از ايزد
 به موی اندر آيی ببينی ميان
 بدو گفت زين اسپ فرخ نژاد
 يکی بر دل انديشه آمدت ياد

 ی پهلوان چنين بود انديشه
 که اهريمن آمد بر اين جوان
 کنون رفت و رنج مرا باد کرد
 دل شاد من سخت ناشاد کرد
 ز اسپ اندر آمد جهانديده گيو
 همی آفرين خواند بر شاه نيو

 ز و شبان بر تو فرخنده بادکه رو
 سر بدسگاالن تو کنده باد
 که با برز و اورندی و رای و فر
 ترا داد داور هنر با گهر
 ز باال به ايوان نهادند روی
 جوی پرانديشه مغز و روان راه

 چو نزد فرنگيس رفتند باز
 سخن رفت چندی ز راه دارز
 بدان تا نهانی بود کارشان
 نباشد کسی آگه از رازشان
 فرنگيس چون روی بهزاد ديد
 شد از آب ديده رخش ناپديد
 دو رخ را به يال و برش بر نهاد
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 ز درد سياوش بسی کرد ياد
 چو آب دو ديده پراگنده کرد

 سبک سر سوی گنج آگنده کرد
 به ايوان يکی گنج بودش نهان
 نبد زان کسی آگه اندر جهان
 يکی گنج آگنده دينار بود
 دزره بود و ياقوت بسيار بو

 همان گنج گوپال و برگستوان
 همان خنجر و تيغ و گرز گران
 در گنج بگشاد پيش پسر

 پر از خون رخ از درد خسته جگر
 چنين گفت با گيو کای برده رنج
 ببين تا ز گوهر چه خواهی ز گنج

 ز دينار وز گوهر شاهوار
 ز ياقوت وز تاج گوهرنگار

 ببوسيد پيشش زمين پهلوان
 انبدو گفت کای مهتر بانو

 همه پاسبانيم و گنج آن تست
 فدی کردن جان و رنج آن تست
 زمين از تو گردد بهار بهشت

 سپهر از تو زايد همی خوب و زشت
 جهان پيش فرزند تو بنده باد
 سر بدسگاالنش افگنده باد
 چو افتاد بر خواسته چشم گيو
 گزين کرد درع سياووش نيو

 تر يافتند ز گوهر که پرمايه
 تافتندببردند چندانک بر

 همان ترگ و پرمايه برگستوان
 سليحی که بود از در پهلوان
 سر گنج را شاه کرد استوار
 به راه بيابان برآراست کار

 چو اين کرده شد برنهادند زين
 بران باد پايان باآفرين

 فرنگيس ترگی به سر بر نهاد
 برفتند هر سه به کردار باد
 سران سوی ايران نهادند گرم

 ود نرم نرمنهانی چنان چون ب
 بشد شهر يکسر پر از گفت و گوی
 که خسرو به ايران نهادست روی
 نماند اين سخن يک زمان در نهفت
 کس آمد به نزديک پيران بگفت
 که آمد ز ايران سرافراز گيو
 به نزديک بيدار دل شاه نيو
 سوی شهر ايران نهادند روی
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 جوی فرنگيس و شاه و گو جنگ
 چو بشنيد پيران غمی گشت سخت

 بلرزيد برسان برگ درخت
 ز گردان گزين کرد کلباد را
 چو نستيهن و گرد پوالد را
 بفرمود تا ترک سيصد سوار
 برفتند تازان بران کارزار

 سر گيو بر نيزه سازيد گفت
 فرنگيس را خاک بايد نهفت
 ببنديد کيخسرو شوم را
 بداختر پی او بر و بوم را

 سپاهی برين گونه گرد و جوان
  دو پهلوانبرفتند بيدار

 فرنگيس با رنج ديده پسر
 به خواب اندر آورده بودند سر
 ز پيمودن راه و رنج شبان
 جهانجوی را گيو بد پاسبان

 دو تن خفته و گيو با رنج و خشم
 به راه سواران نهاده دو چشم
 به برگستوان اندرون اسپ گيو
 چنان چون بود ساز مردان نيو
 زره در بر و بر سرش بود ترگ

 ده و تن نهاده به مرگدل ارغن
 چو از دور گرد سپه را بديد

 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 خروشی برآورد برسان ابر

 که تاريک شد مغز و چشم هژبر
 ميان سواران بيامد چو گرد
 ز پرخاش او خاک شد الژورد
 زمانی به خنجر زمانی به گرز
 همی ريخت آهن ز باالی برز
 ازان زخم گوپال گيو دلير

  را همی شد سر از جنگ سيرسران
 دل گيو خندان شد از زور خشم

 که چون چشمه بوديش دريا به چشم
 ازان پس گرفتندش اندر ميان
 چنان لشکری همچو شير ژيان
 ز نيزه نيستان شد آوردگاه
 بپوشيد ديدار خورشيد و ماه
 غمی شد دل شير در نيستان
 ز خون نيستان کرد چون ميستان

 گيوازيشان بيفگند بسيار 
 ستوه آمدند آن سواران ز نيو
 به نستيهن گرد کلباد گفت
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 که اين کوه خاراست نه يال و سفت
 همه خسته و بسته گشتند باز
 به نزديک پيران گردن فراز

 همه غار و هامون پر از کشته بود
 ز خون خاک چون ارغوان گشته بود
 چو نزديک کيخسرو آمد دلير

 پر از خون بر و چنگ برسان شير
 گفت کای شاه دل شاد داربدو 

 خرد را ز انديشه آزاد دار
 يکی لشکر آمد بر ما به جنگ
 چو کلباد و نستيهن تيز چنگ

 چنان بازگشتند آن کس که زيست
 که بر يال و برشان ببايد گريست
 گذشته ز رستم به ايران سوار
 ندانم که با من کند کارزار
 دين ازو شاد شد خسرو پاک
 رينستودش فراوان و کرد آف

 بخوردند چيزی کجا يافتند
 سوی راه بی راه بشتافتند

 چو ترکان به نزديک پيران شدند
 چنان خسته و زار و گريان شدند
 برآشفت پيران به کلباد گفت

 که چونين شگفتی نشايد نهفت
 چه کرديد با گيو و خسرو کجاست
 سخن بر چه سانست برگوی راست

 بدو گفت کلباد کای پهلوان
 برگشايم زبانبه پيش تو گر 

 که گيو دالور به گردان چه کرد
 دلت سير گردد به دشت نبرد

 ای فراوان به لشکر مرا ديده
 ای نبرد مرا هم پسنديده

 همانا که گوپال بيش از هزار
 گرفتی ز دست من آن نامدار

 سرش ويژه گفتی که سندان شدست
 بر و ساعدش پيل دندان شدست

 ام من آورد رستم بسی ديده
 ام ران نيز بشنيدهز جنگ آو

 به زخمش نديدم چنين پايدار
 نه در کوشش و پيچش کارزار

 همی هر زمان تيز و جوشان بدی
 به نوی چو پيلی خروشان بدی
 برآشفت پيران بدو گفت بس

 که ننگست ازين ياد کردن به کس
 نه از يک سوارست چندين سخن
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 تو آهنگ آورد مردان مکن
 تو رفتی و نستيهن نامور

  کردار شيران نرسپاهی به
 کنون گيو را ساختی پيل مست
 ميان يالن گشت نام تو پست
 چو زين يابد افراسياب آگهی
 بيندازد آن تاج شاهنشهی
 که دو پهلوان دلير و سوار
 چنين لشکری از در کارزار
 ز پيش سواری نموديد پشت
 بسی از دليران ترکان بکشت
 گواژه بسی باشدت بافسوس

  و کوسنه مرد نبردی و گوپال
 

 سواران گزين کرد پيران هزار
 همه جنگجوی و همه نامدار

 بديشان چنين گفت پيران که زود
 عنان تگاور ببايد بسود

 شب و روز رفتن چو شير ژيان
 نبايد گشادن به ره بر ميان

 که گر گيو و خسرو به ايران شوند
 زنان اندر ايران چه شيران شوند
 نماند برين بوم و بر خاک و آب

 ين داغ دل گردد افراسيابوز
 به گفتار او سر برافراختند

 شب و روز يکسر همی تاختند
 نجستند روز و شب آرام و خواب
 وزين آگهی شد به افراسياب
 چنين تا بيامد يکی ژرف رود

 سپه شد پراگنده چون تار و پود
 بنش ژرف و پهناش کوتاه بود
 بدو بر به رفتن دژآگاه بود
 اهنشسته فرنگيس بر پاس گ

 به ديگر کران خفته بد گيو و شاه
 فرنگيس زان جايگه بنگريد
 درفش سپهدار توران بديد
 دوان شد بر گيو و آگاه کرد
 بران خفتگان خواب کوتاه کرد
 بدو گفت کای مرد با رنج خيز

 که آمد ترا روزگار گريز
 ترا گر بيابند بيجان کنند
 دل ما ز درد تو پيچان کنند

 پرآبمرا با پسر ديده گردد 
 برد بسته تا پيش افراسياب
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 وزان پس ندانم چه آيد گزند
 نداند کسی راز چرخ بلند
 بدو گفت گيو ای مه بانوان

 چرا رنجه کردی بدينسان روان
 تو با شاه برشو به باالی تند
 ز پيران و لشکر مشو هيچ کند
 جهاندار پيروز يار منست
 سر اختر اندر کنار منست

 بدوگفت کيخسرو ای رزمساز
 کنون بر تو بر کار من شد دراز
 ز دام بال يافتم من رها

 تو چندين مشو در دم اژدها
 به هامون مرارفت بايد کنون

 فشاندن به شمشير بر شيد خون
 بدو گفت گيو ای شه سرفراز
 جهان را به نام تو آمد نياز
 پدر پهلوانست و من پهلوان
 به شاهی نپيچيم جان و روان

 شتبرادر مرا هست هفتاد و ه
 جهان شد چو نام تو اندر گذشت
 بسی پهلوانست شاه اندکی
 چه باشد چو پيدا نباشد يکی
 اگر من شوم کشته ديگر بود
 سر تاجور باشد افسر بود
 اگر تو شوی دور از ايدر تباه
 نبينم کسی از در تاج و گاه

 شود رنج من هفت ساله به باد
 دگر آنک ننگ آورم بر نژاد

 ببينتو باال گزين و سپه را 
 مرا ياد باشد جهان آفرين
 بپوشيد درع و بيامد چو شير
 همان باره دستکش را به زير

 ازين سوی شه بود ز آنسو سپاه
 ميانچی شده رود و بر بسته راه

 چو رعد بهاران بغريد گيو
 ز ساالر لشکر همی جست نيو
 چو بشنيد پيرانش دشنام داد
 بدو گفت کای بد رگ ديوزاد

 ه آمدیچو تنها بدين رزمگا
 دالور به پيش سپاه آمدی
 کنون خوردنت نوک ژوپين بود
 برت را کفن چنگ شاهين بود
 اگر کوه آهن بود يک سوار

 چو مور اندر آيد به گردش هزار
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 شود خيره سر گرچه خردست مور
 نه مورست پوشيده مرد و ستور
 کنند اين زره بر تنش چاک چاک
 چو مردار گردد کشندش به خاک

  هژبر دمانيکی داستان زد
 که چون بر گوزنی سرآيد زمان
 زمانه برو دم همی بشمرد
 بيايد دمان پيش من بگذرد
 زمان آوريدت کنون پيش من
 همان پيش اين نامدار انجمن
 بدو گفت گيو ای سپهدار شير
 سزد گر به آب اندر آيی دلير
 ببينی کزين پرهنر يک سوار
 چه آيد ترا بر سر ای نامدار

 ر يک دليرهزاريد و من نامو
 سر سرکشان اندر آرم به زير

 ی سرگرای آورم چو من گرزه
 سران را همه زير پای آورم
 چو بشنيد پيران برآورد خشم

 دلش گشت پرخون و پرآب چشم
 برانگيخت اسپ و بيفشارد ران
 به گردن برآورد گرز گران

 چو کشتی ز دشت اندر آمد به رود
 همی داد نيکی دهش را درود

 آزمون را شتابنکرد ايچ گيو 
 بدان تا برآمد سپهبد ز آب
 ز باال به پستی بپيچيد گيو
 گريزان همی شد ز ساالر نيو
 چو از آب وز لشکرش دور کرد
 به زين اندر افگند گرز نبرد
 گريزان ازو پهلوان بلند

 ز فتراک بگشاد پيچان کمند
 آورد با گيو نزديک شد هم

 جهان چون شب تيره تاريک شد
 فراز يالبپيچيد گيو سرا

 کمند اندرافگند و کردش دوال
 سر پهلوان اندر آمد به بند
 ز زين برگرفتش به خم کمند
 پياده به پيش اندر افگند خوار
 ببردش دمان تا لب رودبار

 بيفگند بر خاک و دستش ببست
 سليحش بپوشيد و خود بر نشست
 درفشش گرفته به چنگ اندرون

 بشد تا لب آب گلزريون
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 هدار خويشچو ترکان درفش سپ
 بديدند رفتند ناچار پيش

 ی کرنای خروش آمد و ناله
 دم نای رويين و هندی درای
 جهانديده گيو اندر آمد به آب

 چو کشتی که از باد گيرد شتاب
 برآورد گرز گران را به کفت
 سپه ماند از کار او در شگفت

 سبک شد عنان وگران شد رکيب
 سر سرکشان خيره گشت از نهيب

 ی سرگرای ا نيزهبه شمشير و ب
 همی کشت ازيشان يل رهنمای
 از افگنده شد روی هامون چون کوه
 ز يک تن شدند آن دليران ستوه
 قفای يالن سوی او شد همه
 چو شير اندر آمد به پيش رمه

 چو لشکر هزيمت شد از پيش گيو
 چنان لشکری گشن و مردان نيو
 چنان خيره برگشت و بگذاشت آب

  خوابکه گفتی نديدست لشکر به
 دمان تا به نزديک پيران رسيد

 همی خواست از تن سرش را بريد
 به خواری پياده ببردش کشان
 دمان و پر از درد چون بيهشان
 وفا چنين گفت کاين بددل و بی
 گرفتار شد در دم اژدها

 سياوش به گفتار او سر بداد
 گر او باد شد اين شود نيز باد
 ابر شاه پيران گرفت آفرين

 سيد روی زمينخروشان ببو
 همی گفت کای شاه دانش پژوه
 چو خورشيد تابان ميان گروه

 ای درد و تيمار من تو دانسته
 ز بهر تو با شاه پيگار من

 سزد گر من از چنگ اين اژدها
 به بخت و به فر تو يابم رها
 به کيخسرو اندر نگه کرد گيو
 بدان تا چه فرمان دهد شاه نيو
 فرنگيس را ديد ديده پرآب

  پر ز نفرين افراسيابزبان
 به گيو آن زمان گفت کای سرافراز
 کشيدی بسی رنج راه دراز

 چنان دان که اين پيرسر پهلوان
 خردمند و رادست و روشن روان
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 پس از داور دادگر رهنمون
 بدان کاو رهانيد ما را ز خون

 ی جان ماست ز بد مهر او پرده
 ی خويش زنهار خواست وزين کرده

 ر بانوانبدو گفت گيو ای س
 انوشه روان باش تا جاودان

 يکی سخت سوگند خوردم به ماه
 خواه به تاج و به تخت شه نيک

 که گر دست يابم برو روز کين
 کنم ارغوانی ز خونش زمين
 بدو گفت کيخسرو ای شيرفش
 زبان را ز سوگند يزدان مکش
 کنونش به سوگند گستاخ کن
 به خنجر وراگوش سوراخ کن

 د بر زمينچو از خنجرت خون چک
 هم از مهر ياد آيدت هم ز کين

 بشد گيو و گوشش به خنجر بسفت
 ز سوگند برتر درشتی نگفت

 چنين گفت پيران ازان پس به شاه
 گمان با سپاه که کلباد شد بی

 بفرمای کاسپم دهد باز نيز
 ای جان و چيز چنان دان که بخشيده

 بدو گفت گيو ای دلير سپاه
 چرا سست گشتی به آوردگاه

  سوگند يابی مگر باره بازبه
 دو دستت ببندم به بند دراز

 که نگشايد اين بند تو هيچکس
 گشاينده گلشهر خواهيم و بس
 کجا مهتر بانوان تو اوست

 وزو نيست پيدا ترا مغز و پوست
 بدان گشت همداستان پهلوان
 به سوگند بخريد اسپ و روان
 که نگشايد آن بند را کس به راه

  دستگاهز گلشهر سازد وی آن
 بدو داد اسپ و دو دستش ببست
 ازان پس بفرمود تا برنشست

 
 چو از لشگر آگه شد افراسياب
 برو تيره شد تابش آفتاب

 بزد کوس و نای و سپه برنشاند
 ز ايوان به کردار آتش براند
 دو منزل يکی کرد و آمد دوان
 همی تاخت برسان تير از کمان
 بياورد لشکر بران رزمگاه
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 باد بد با سپاهکه آورد کل
 همه مرز لشکر پراگنده ديد
 به هر جای بر مردم افگنده ديد
 بپرسيد کاين پهلوان با سپاه
 کی آمد ز ايران بدين رزمگاه

 آوران نبرد آگهی کس ز جنگ
 که بگذشت زين سان سپاهی گران

 که برد آگهی نزد آن ديوزاد
 که کس را دل و مغز پيران مباد
 اگر خاک بوديش پروردگار

 يدی دو چشم من اين روزگارند
 سپهرم بدو گفت کاسان بدی
 اگر دل ز لشکر هراسان بدی
 يکی گيو گودرز بودست و بس
 سوار ايچ با او نديدند کس

 ستوه آمد از چنگ يک تن سپاه
 همی رفت گيو و فرنگيس و شاه
 سپهبد چو گفت سپهرم شنيد
 سپاهی ز پيش اندر آمد پديد
 سپهدار پيران به پيش اندرون

 رو روی و يالش همه پر ز خونس
 گمان برد کاو گيو رايافتست
 به پيروزی از پيش بشتافتست
 چو نزديکتر شد نگه کرد شاه
 چنان خسته بد پهلوان سپاه
 ورا ديد بر زين ببسته چو سنگ
 دو دست از پس پشت با پالهنگ
 بپرسيد و زو ماند اندر شگفت

 غمی گشت و انديشه اندر گرفت
 شير ژيانبدو گفت پيران که 

 نه درنده گرگ و نه ببر بيان
 نباشد چنان در صف کارزار
 کجا گيو تنها بد ای شهريار

 من آن ديدم از گيو کز پيل و شير
 نبيند جهانديده مرد دلير

 بر آن سان کجا بردمد روز جنگ
 ز نفسش به دريا بسوزد نهنگ
 نخست اندر آمد به گرز گران
 همی کوفت چون پتک آهنگران

 ه گرز و به پای و رکيببه اسپ و ب
 سوار از فراز اندر آمد به شيب
 همانا که باران نبارد ز ميغ
 فزون زانک باريد بر سرش تيغ
 چو اندر گلستان به زين بر بخفت
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 تو گفتی که گشتست با کوه جفت
 سرانجام برگشت يکسر سپاه
 بجز من نشد پيش او کينه خواه
 گريزان ز من تاب داده کمند

 انم به بندبيفگند و آمد مي
 پراگنده شد دانش و هوش من
 به خاک اندر آمد سر و دوش من
 از اسپ اندر آمد دو دستم ببست
 برافگند بر زين و خود بر نشست
 زمانی سر وپايم اندر کمند
 به ديگر زمان زير سوگند و بند

 به جان و سر شاه و خورشيد وماه
 به دادار هرمزد و تخت و کاله

  سختگونه سوگند مرا داد زين
 بخوردم چو ديدم که برگشت بخت
 که کس را نگويی که بگشای دست
 چنين رو دمان تا بجای نشست
 ندانم چه رازست نزد سپهر
 بخواهد بريدن ز ما پاک مهر
 چو بشنيد گفتارش افراسياب
 بديده ز خشم اندرآورد آب

 يکی بانگ برزد ز پيشش براند
 بپيچيد پيران و خامش بماند

 در افگند بادازان پس به مغز ان
 به دشنام و سوگند لب برگشاد
 که گر گيو و کيخسرو ديوزاد
 شوند ابر غرنده گر تيز باد
 فرود آورمشان ز ابر بلند

 بزد دست و ز گرز بگشاد بند
 ميانشان ببرم به شمشير تيز
 به ماهی دهم تا کند ريز ريز
 چو کيخسرو ايران بجويد همی
 فرنگيس باری چه پويد همی

 ن سوی جيحون کشيدخود و سرکشا
 همی دامن از چشم در خون کشيد
 به هومان بفرمود کاندر شتاب
 عنان را بکش تا لب رود آب

 که چون گيو و خسرو ز جيحون گذشت
 غم و رنج ما باد گردد بدشت

 ی راستان نشان آمد از گفته
 که دانا بگفت از گه باستان

 ی تور وز کيقباد که از تخمه
 اديکی شاه خيزد ز هر دو نژ

 که توران زمين را کند خارستان
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 نماند برين بوم و بر شارستان
 رسيدند پس گيو و خسرو بر آب
 همی بودشان بر گذشتن شتاب

 گرفتند پيگار با باژخواه
 که کشتی کدامست بر باژگاه
 نوندی کجا بادبانش نکوست

 به خوبی سزاوار کيخسرو اوست
 چنين گفت با گيو پس باج خواه

  چاکر چه شاهکه آب روان را چه
 همی گر گذر بايدت ز آب رود
 فرستاد بايد به کشتی درود
 بدو گفت گيو آنچ خواهی بخواه
 گذر ده که تنگ اندر آمد سپاه
 بخواهم ز تو باج گفت اندکی
 ازين چار چيزت بخواهم يکی
 زره خواهم از تو گر اسپ سياه
 پرستار و گر پور فرخنده ماه
 بدو گفت گيو ای گسسته خرد

 ان نشان گوی کاندر خوردسخن ز
 به هر باژ گر شاه شهری بدی
 ترا زين جهان نيز بهری بدی

 که باشی که شه را کنی خواستار
 چنين باد پيمايی ای بادسار
 وگر مادر شاه خواهی همی
 به باژ افسر ماه خواهی همی
 سه ديگر چو شبرنگ بهزاد را
 که کوتاه دارد به تگ باد را
 هچهارم چو جستی به خيره زر
 که آن را ندانی گره تا گره
 نگردد چنين آهن از آب تر
 نه آتش برو بر بود کارگر

 نه نيزه نه شمشير هندی نه تير
 گير چنين باژ خواهی بدين آب

 کنون آب ما را و کشتی ترا
 بدين گونه شاهی درشتی ترا
 بدو گفت گيو ار تو کيخسروی
 نبينی ازين آب جز نيکوی
 دفريدون که بگذاشت اروند رو
 فرستاد تخت مهی را درود

 جهانی شد او را سراسر رهی
 که با روشنی بود و با فرهی
 چه انديشی ار شاه ايران توی
 سرنامداران و شيران توی
 به بد آب را کی بود بر تو راه
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 که با فر و برزی و زيبای گاه
 اگر من شوم غرقه گر مادرت
 گزندی نبايد که گيرت سرت
 ز مادر تو بودی مراد جهان

 که بيکار بد تخت شاهنشهان
 مرا نيز مادر ز بهر تو زاد

 ازين کار بر دل مکن هيچ ياد
 که من بيگمانم که افراسياب
 بيايد دمان تا لب رود آب
 مرا برکشد زنده بر دار خوار
 فرنگيس را با تو ای شهريار

 تان خورند به آب افگند ماهيان
 وگر زير نعل اندرون بسپرند

 ت و بسبدو گفت کيخسرو اينس
 پناهم به يزدان فريادرس

 جوی ی راه فرود آمد از باره
 بماليد و بنهاد بر خاک روی

 همی گفت پشت و پناهم توی
 ی رای و راهم توی نماينده

 درستی و پستی مرا فر تست
 ی پر تست روان و خرد سايه

 به آب اندرون دلفزايم توی
 به خشکی همان رهنمايم توی
 هبه آب اندر افگند خسرو سيا
 چو کشتی همی راند تا باژگاه
 پس او فرنگيس و گيو دلير

 نترسد ز جيحون و زان آب شير
 بدان سو گذشتند هر سه درست
 جهانجوی خسرو سر و تن بشست
 بدان نيستان در نيايش گرفت
 جهان آفرين را ستايش گرفت
 چو از رود کردند هر سه گذر
 نگهبان کشتی شد آسيمه سر

  شگفتبه ياران چنين گفت کاينت
 کزين برتر انديشه نتوان گرفت
 بهاران و جيحون و آب روان

 سه جوشنور و اسپ و برگستوان
 بدين ژرف دريا چنين بگذرد
 خرمندش از مردمان نشمرد

 پشيمان شد از کار و گفتار خويش
 تبه ديد ازان کار بازار خويش

 بياراست کشتی به چيزی که داشت
 ز باد هوا بادبان برگذاشت

 فت از پس شهرياربه پوزش بر
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 چو آمد به نزديکی رودبار
 همه هديه ها نزد شاه آوريد
 کمان و کمند و کاله آوريد
 خرد بدو گفت گيو ای سگ بی

 توگفتی که اين آب مردم خورد
 چنين مايه ور پرهنر شهريار

 همی از تو کشتی کند خواستار
 ی تو مباد ندادی کنون هديه

 بود روز کاين روزت آيد به ياد
 خوار برگشت زو رودبانچنان 

 که جان را همی گفت پدرودمان
 چو آمد به نزديکی باژگاه
 هم آنگه ز توران بيامد سپاه
 چو نزديک رود آمد افراسياب
 نديد ايچ مردم نه کشتی برآب
 يکی بانگ زد تند بر باژخواه

 که چون يافت اين ديو بر آب راه
 ای شهريار چنين داد پاسخ که

 باژدارپدر باژبان بود و من 
 نديدم نه هرگز شنيدم چنين

 که کردی کسی ز آب جيحون زمين
 بهاران و اين آب با موج تيز

 چو اندر شوی نيست راه گريز
 چنان برگذشتند هر سه سوار
 تو گفتی هوا داشت شان برکنار
 ازان پس بفرمود افراسياب

 که بشتاب و کشتی برافگن به آب
 بدو گفت هومان که ای شهريار

 آتش مکن در کناربرانديش و 
 تو با اين سواران به ايران شوی
 همی در دم گاوشيدان شوی
 چو گودرز و چون رستم پيلتن

 چو طوس و چو گرگين و آن انجمن
 همانا که از گاه سير آمدی
 که ايدر به چنگال شير آمدی

 ازين روی تا چين و ماچين تراست
 خور و ماه و کيوان و پروين تراست

 تخت بلنددار و  تو توران نگه
 ز ايران کنون نيست بيم گزند
 پر از خون دل از رود گشتند باز

 برآمد برين روزگار دراز
 

 چو با گيو کيخسرو آمد به زم
 جهان چند ازو شاد و چندی دژم
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 نوندی به هر سو برافگند گيو
 يکی نامه از شاه وز گيو نيو
 که آمد ز توران جهاندار شاد

 ی نامور کيقباد سر تخمه
 ی بختيار و سوار دهفرستا

 خردمند و بينادل و دوستدار
 گزين کرد ازان نامداران زم

 بگفت آنچ بشنيد از بيش و کم
 بدو گفت ايدر برو به اصفهان
 بر نيو گودرز کشوادگان

 بگويش که کيخسرو آمد به زم
 که بادی نجست از بر او دژم
 يکی نامه نزديک کاووس شاه

 ای چست بگرفت راه فرستاده
 کفک افگن بادپایهيونان 

 بجستند برسان آتش ز جای
 ی گيو روشن روان فرستاده

 نخستين بيامد بر پهلوان
 پيامش همی گفت و نامه بداد
 جهان پهلوان نامه بر سر نهاد
 ز بهر سياووش بباريد آب

 همی کرد نفرين بر افراسياب
 فرستاده شد نزد کاووس کی
 ز يال هيونان بپالود خوی

 وس شاهچو آمد به نزديک کاو
 ز شادی خروش آمد از بارگاه
 خبر شد به گيتی که فرزند شاه
 جهانجوی کيخسرو آمد ز راه
 سپهبد فرستاده را پيش خواند

 ی گيو گوهر فشاند بران نامه
 جهانی به شادی بياراستند
 بهر جای رامشگران خواستند
 ازان پس ز کشور مهان جهان
 برفتند يکسر سوی اصفهان

 لندبياراست گودرز کاخ ب
 ی خسروانی فگند همه ديبه

 يکی تخت بنهاد پيکر به زر
 بدو اندرون چند گونه گهر
 يکی تاج با ياره و گوشوار
 يکی طوق پر گوهر شاهوار
 به زر و به گوهر بياراست گاه
 چنان چون ببايد سزاوار شاه
 سراسر همه شهر آيين ببست
 بياراست ميدان و جای نشست
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 مهان سرافراز برخاستند
 شدن را بياراستندپذيره 

 برفتند هشتاد فرسنگ پيش
 پذيره شدندش به آيين خويش
 چو چشم سپهبد برآمد به شاه
 همان گيو را ديد با او به راه
 چو آمد پديدار با شاه گيو
 پياده شدند آن سواران نيو
 فرو ريخت از ديدگان آب زرد
 ز درد سياوش بسی ياد کرد
 ستودش فراوان و کرد آفرين

 ی شهريار زمينچنين گفت کا
 ز تو چشم بدخواه تو دور باد
 روان سياوش پر از نور باد
 جهاندار يزدان گوای منست
 که ديدار تو رهنمای منست
 سياووش را زنده گر ديدمی
 بدين گونه از دل نخنديدمی
 بزرگان ايران همه پيش اوی
 يکايک نهادند بر خاک روی
 وزان جايگه شاد گشتند باز

  فرازفروزنده شد بخت گردن
 ببوسيد چشم و سر گيو گفت
 که بيرون کشيدی سپهر از نهفت

 ی خواب و جنگی توی گزارنده
 گه چاره مرد درنگی توی

 ی پهلوان آمدند سوی خانه
 همه شاد و روشن روان آمدند
 ببودند يک هفته با می بدست
 بياراسته بزمگاه و نشست

 به هشتم سوی شهر کاووس شاه
 همه شاددل برگرفتند راه

  کيخسرو آمد بر شهريارچو
 جهان گشت پر بوی و رنگ و نگار
 بر آيين جهانی شد آراسته
 در و بام و ديوار پرخواسته

 نشسته به هر جای رامشگران
 گالب و می و مشک با زعفران
 همه يال اسپان پر از مشک و می

 درم با شکر ريخته زير پی
 چو کاووس کی روی خسرو بديد
 يدسرشکش ز مژگان به رخ بر چک

 فرود آمد از تخت و شد پيش اوی
 بماليد بر چشم او چشم و روی
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 جوان جهانجوی بردش نماز
 گرازان سوی تخت رفتند باز
 فراوان ز ترکان بپرسيد شاه
 هم از تخت ساالر توران سپاه
 چنين پاسخ آورد کان کم خرد
 به بد روی گيتی همی بسپرد
 مرا چند ببسود و چندی بگفت

 ر نهفتخرد با هنر کردم اند
 بترسيدم از کار و کردار او
 بپيچيدم از رنج و تيمار او
 اگر ويژه ابری شود در بار

 کشنده پدر چون بود دوستدار
 نخواند مرا موبد از آب پاک
 که بپرستم او را پدر زير خاک
 کنون گيو چندی به سختی ببود
 به توران مرا جست و رنج آزمود
 اگر نيز رنجی نبودی جزين

 مد ز توران زمينکه با من بيا
 سرافراز دو پهلوان با سپاه
 پس ما بيامد چو آتش به راه

 من آن ديدم از گيو کز پيل مست
 نبيند به هندوستان بت پرست
 گمانی نبردم که هرگز نهنگ
 ز دريا بران سان برآيد به جنگ
 ازان پس که پيران بيامد چو شير
 ميان بسته و بادپايی به زير
 نگبه آب اندر آمد بسان نه

 که گفتی زمين را بسوزد به جنگ
 بينداخت بر يال او بر کمند
 سر پهلوان اندر آمد به بند

 بخواهشگری رفتم ای شهريار
 وگرنه به کندی سرش را ز بار
 بدان کاو ز درد پدر خسته بود
 ز بد گفتن ما زبان بسته بود

 چنين تا لب رود جيحون به جنگ
 ی گاورنگ نياسود با گرزه

 ت جيحون به خشمسرانجام بگذاش
 به آب و کشتی نيفگند چشم
 کسی را که چون او بود پهلوان
 بود جاودان شاد و روشن روان
 يکی کاخ کشواد بد در صطخر
 که آزادگان را بدو بود فخر

 چو از تخت کاووس برخاستند
 به ايوان نو رفتن آراستند
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 همی رفت گودرز با شهريار
 چو آمد بدان گلشن زرنگار

 ش بنشاندندبر اورنگ زرين
 برو بر بسی آفرين خواندند
 ببستند گردان ايران کمر

 بجز طوس نوذر که پيچيد سر
 که او بود با کوس و زرينه کفش
 هم او داشتی کاويانی درفش
 ازان کار گودرز شد تيز مغز
 بر او پيامی فرستاد نغز
 پيمبر سرافراز گيو دلير

 که چنگ يالن داشت و بازوی شير
 ذر بگویبدو گفت با طوس نو

 که هنگام شادی بهانه مجوی
 بزرگان و گردان ايران زمين
 همه شاه را خواندند آفرين

 چرا سر کشی تو به فرمان ديو
 نبينی همی فر گيهان خديو
 اگر تو بپيچی ز فرمان شاه
 مرا با تو کين خيزد و رزمگاه
 فرستاده گيوست پيغام من
 به دستوری نامدار انجمن
 تز پيش پدر گيو بنمود پش

 دلش پر ز گفتارهای درشت
 بيامد به طوس سپهبد بگفت

 که اين رای را با تو ديوست جفت
 چو بشنيد پاسخ چنين داد طوس
 که بر ما نه خوبست کردن فسوس

 به ايران پس از رستم پيلتن
 سرافرازتر کس منم ز انجمن
 نبيره منوچهر شاه دلير

 که گيتی به تيغ اندر آورد زير
 ه جنگهمان شير پرخاشجويم ب

 بدرم دل پيل و چنگ پلنگ
 همی بی من آيين و رای آوريد
 جهان را به نو کدخدای آوريد
 نباشم بدين کار همداستان
 ز خسرو مزن پيش من داستان
 جهاندار کز تخم افراسياب

 نشانيم بخت اندر آيد به خواب
 نخواهيم شاه از نژاد پشنگ
 فسيله نه نيکو بود با پلنگ

 دی برستتو اين رنجها را که بر
 که خسرو جوانست و کندآورست
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 کسی کاو بود شهريار زمين
 هنر بايد و گوهر و فر و دين
 فريبرز کاووس فرزند شاه

 سزاوارتر کس به تخت و کاله
 بهرسو ز دشمن ندارد نژاد

 همش فر و برزست و هم نام و داد
 دژم گيو برخاست از پيش او

 که خام آمدش دانش و کيش او
 واد گفتبيامد به گودرز کش

 که فر و خرد نيست با طوس جفت
 دو چشمش تو گويی نبيند همی

 فريبرز را برگزيند همی
 برآشفت گودرز و گفت از مهان
 همی طوس کم باد اندر جهان
 نبيره پسر داشت هفتاد و هشت
 بزد کوس ز ايوان به ميدان گذشت
 سواران جنگی ده و دو هزار

 ور سوار برون رفت بر گستوان
 مد سپهدار طوسوزان رو بيا

 ی پيل کوس ببستند بر کوهه
 ببستند گردان ايران ميان
 به پيش سپاه اختر کاويان

 چو گودرز را ديد و چندان سپاه
 کزو تيره شد روی خورشيد و ماه

 ی ژنده پيل يکی تخت بر کوهه
 ز پيروزه تابان به کردار نيل
 جهانجوی کيسخرو تاج ور

 نشسته بران تخت و بسته کمر
 پيالن دويست ندرش ژندهبه گرد ا

 تو گفتی به گيتی جز آن جای نيست
 همی تافت زان تخت خسرو چو ماه
 ز ياقوت رخشنده بر سر کاله

 غمی شد دل طوس و انديشه کرد
 که امروز اگر من بسازم نبرد
 بسی کشته آيد ز هر دو سپاه

 گاه ز ايران نه برخيزد اين کينه
 نباشد جز از کام افراسياب

  برآيد ز خوابسر بخت ترکان
 بديشان رسد تخت شاهنشهی

 سرآيد به ما روزگار مهی
 خردمند مردی و جوينده راه
 فرستاد نزديک کاووس شاه

 که از ما يکی گر برين دشت جنگ
 نهد بر کمان پر تير خدنگ
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 يکی کينه خيزد که افراسياب
 هم امشب همی آن ببيند به خواب

 گونه گفتار شاه چو بشنيد زين
 زگردد به راهبفرمود تا با

 بر طوس و گودرز کشوادگان
 گزيده سرافراز آزادگان

 انجمن که بر درگه آيند بی
 چنان چون ببايد به نزديک من
 بشد طوس و گودرز نزديک شاه
 زبان برگشادند بر پيش گاه
 بدو گفت شاه ای خردمند پير
 منه زهر برنده بر جام شير
 بنه تيغ و بگشای ز آهن ميان

 ارد زياننبايد کزين سود د
 چنين گفت طوس سپهبد به شاه
 که گر شاه سير آيد از تخت و گاه
 به فرزند بايد که ماند جهان
 بزرگی و ديهيم و تخت مهان
 چو فرزند باشد نبيره کاله
 چرا برنهد برنشيند به گاه
 بدو گفت گودرز کای کم خرد
 ترا بخرد از مردمان نشمرد

 به گيتی کسی چون سياوش نبود
 زاد و خامش نبودچنو راد و آ

 کنون اين جهانجوی فرزند اوست
 همويست گويی به چهر و به پوست

 گر از تور دارد ز مادر نژاد
 هم از تخم شاهی نپيچد ز داد
 به توران و ايران چنو نيو کيست
 چنين خام گفتارت از بهر چيست
 دو چشمت نبيند همی چهر او
 چنان برز و باال و آن مهر او

  کشتی نجستبه جيحون گذر کرد و
 به فر کيانی و رای درست
 بسان فريدون کز اروند رود

 گذشت و به کشتی نيامد فرود
 ی ايزدی ز مردی و از فره

 ازو دور شد چشم و دست بدی
 ای تو نوذر نژادی نه بيگانه
 ای پدر تيز بود و تو ديوانه

 سليح من ار با منستی کنون
 بر و يالت آغشته گشتی به خون

 جهانديده پيربدو گفت طوس ای 
 سخن گوی ليکن همه دلپذير
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 اگر تيغ تو هست سندان شکاف
 سنانم به درد دل کوه قاف

 وگر گرز تو هست با سنگ و تاب
 خدنگم بدوزد دل آفتاب
 و گر تو ز کشواد داری نژاد
 منم طوس نوذر مه و شاهزاد
 بدو گفت گودرز چندين مگوی
 که چندين نبينم ترا آب روی

 اندار شاهبه کاووس گفت ای جه
 تو دل را مگردان ز آيين و راه
 دو فرزند پرمايه را پيش خوان
 سزاوار گاهند و هر دو جوان
 ببين تا ز هر دو سزاوار کيست

 ی ايزديست که با برز و با فره
 بدو تاج بسپار و دل شاد دار
 چو فرزند بينی همی شهريار

 بدو گفت کاووس کاين رای نيست
 يستکه فرزند هر دو به دل بر يک

 يکی را چو من کرده باشم گزين
 دل ديگر از من شود پر ز کين
 يکی کار سازم که هر دو ز من
 نگيرند کين اندرين انجمن

 دو فرزند ما را کنون بر دو خيل
 ببايد شدن تا در اردبيل

 به مرزی که آنجا دژ بهمنست
 همه ساله پرخاش آهرمنست
 برنجست ز آهرمن آتش پرست

  نشستنباشد بران مرز کس را
 ازيشان يکی کان بگيرد به تيغ
 ندارم ازو تخت شاهی دريغ

 چو بشنيد گودرز و طوس اين سخن
 که افگند ساالر هشيار بن

 برين هر دو گشتند همداستان
 ندانست ازين به کسی داستان
 برين يک سخن دل بياراستند
 ز پيش جهاندار برخاستند

 چو خورشيد برزد سر از برج شير
 ب را به زيرسپهر اندر آورد ش

 فريبرز با طوس نوذر دمان
 به نزديک شاه آمدند آن زمان

 چنين گفت با شاه هشيار طوس
 که من با سپهبد برم پيل و کوس
 همان من کشم کاويانی درفش
 رخ لعل دشمن کنم چون بنفش
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 کنون همچنين من ز درگاه شاه
 بنه برنهم برنشانم سپاه

 پس اندر فريبرز و کوس و درفش
 ز سم اسپان بنفشهوا کرده ا

 چو فرزند را فر و برز کيان
 بباشد نبيره نبندد ميان

 بدو گفت شاه ار تو رانی ز پيش
 زمانه نگردد ز آيين خويش
 برای خداوند خورشيد و ماه
 توان ساخت پيروزی و دستگاه
 فريبرز را گر چنين است رای

 تو لشکر بيارای و منشين ز پای
 بشد طوس با کاويانی درفش

 درون کرده زرينه کفشبه پا ان
 فريبرز کاووس در قلبگاه

 به پيش اندرون طوس و پيل و سپاه
 چو نزديک بهمن دژ اندر رسيد
 زمين همچو آتش همی بردميد
 بشد طوس با لشکری جنگجوی
 به تندی سوی دژ نهادند روی

 ی دژ بد اندر هوا سر باره
 نديدند جنگ هوا کس روا

 سنانها ز گرمی همی برفروخت
 ه مرد جنگی بسوختميان زر

 جهان سر به سر گفتی از آتش است
 هوا دام آهرمن سرکش است
 سپهبد فريبرز را گفت مرد

 به چيزی چو آيد به دشت نبرد
 به گرز گران و به تيغ و کمند
 بکوشد که آرد به چيزی گزند
 به پيرامن دژ يکی راه نيست

 ز آتش کسی را دل ای شاه نيست
 ميان زير جوشن بسوزد همی

 بارکش برفروزد همیتن 
 بگشتند يک هفته گرد اندرش
 بديده نديدند جای درش

 به نوميدی از جنگ گشتند باز
 نيامد بر از رنج راه دراز

 
 چو آگاهی آمد به آزادگان
 بر پير گودرز کشوادگان

 که طوس و فريبرز گشتند باز
 نيارست رفتن بر دژ فراز

 بياراست پيالن و برخاست غو
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 ار نوبيامد سپاه جهاند
 يکی تخت زرين زبرجدنگار
 نهاد از بر پيل و بستند بار

 به گرد اندرش با درفش بنفش
 به پا اندرون کرده زرينه کفش
 جهانجوی بر تخت زرين نشست

 به سر برش تاجی و گرزی به دست
 دو ياره ز ياقوت و طوقی به زر
 به زر اندرون نقش کرده گهر
 همی رفت لشکر گروها گروه

 ن زمين شد چو کوهکه از سم اسپا
 چو نزديک دژ شد همی برنشست
 بپوشيد درع و ميان را ببست

 ای خواست بر پشت زين نويسنده
 يکی نامه فرمود با آفرين
 ز عنبر نوشتند بر پهلوی

 ی خسروی چنان چون بود نامه
 ی کردگار که اين نامه از بنده

 جهانجوی کيخسرو نامدار
 که از بند آهرمن بد بجست

  از هر بدی پاک دستبه يزدان زد
 که اويست جاويد برتر خدای
 خداوند نيکی ده و رهنمای
 خداوند بهرام و کيوان و هور
 خداوند فر و خداوند زور
 مرا داد اورند و فر کيان
 تن پيل و چنگال شير ژيان

 جهانی سراسر به شاهی مراست
 در گاو تا برج ماهی مراست
 گر اين دژ بر و بوم آهرمنست

 ا به دل دشمنستجهان آفرين ر
 به فر و به فرمان يزدان پاک

 سراسر به گرز اندر آرم به خاک
 و گر جاودان راست اين دستگاه
 مرا خود به جادو نبايد سپاه
 چو خم دوال کمند آورم
 سر جاودان را به بند آورم

 وگر خود خجسته سروش اندرست
 به فرمان يزدان يکی لشکرست
 همان من نه از دست آهرمنم

 ر و برزست جان و تنمکه از ف
 به فرمان يزدان کند اين تهی
 که اينست پيمان شاهنشهی
 يکی نيزه بگرفت خسرو به دست
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 همان نامه را بر سر نيزه بست
 بسان درفشی برآورد راست
 به گيتی بجز فر يزدان نخواست
 بفرمود تا گيو با نيزه تفت

 به نزديک آن بر شده باره رفت
 ی پندمند بدو گفت کاين نامه

 ببر سوی ديوار حصن بلند
 بنه نامه و نام يزدان بخوان

 بگردان عنان تيز و لختی ممان
 بشد گيو نيزه گرفته به دست
 پر از آفرين جان يزدان پرست
 چو نامه به ديوار دژ برنهاد
 به نام جهانجوی خسرو نژاد
 ز دادار نيکی دهش ياد کرد

 ی تيزرو باد کرد پس آن چرمه
 اپديدی نامور ن شد آن نامه

 خروش آمد و خاک دژ بردميد
 همانگه به فرمان يزدان پاک

 ی دژ برآمد تراک ازان باره
 تو گفتی که رعدست وقت بهار
 خروش آمد از دشت و ز کوهسار
 جهان گشت چون روی زنگی سياه

 چه از باره دژ چه گرد سپاه
 تو گفتی برآمد يکی تيره ابر
 هوا شد به کردار کام هژبر

  اسپ سياهبرانگيخت کيخسرو
 چنين گفت با پهلوان سپاه
 که بر دژ يکی تير باران کنيد
 هوا را چو ابر بهاران کنيد
 برآمد يکی ميغ بارش تگرگ
 تگرگی که بردارد از ابر مرگ

 ز ديوان بسی شد به پيکان هالک
 بسی زهره کفته فتاده به خاک
 ازان پس يکی روشنی بردميد
 شد آن تيرگی سر به سر ناپديد

 به کردار تابنده ماهجهان شد 
 به نام جهاندار پيروز شاه
 برآمد يکی باد با آفرين

 هوا گشت خندان و روی زمين
 برفتند ديوان به فرمان شاه
 در دژ پديد آمد از جايگاه

 به دژ در شد آن شاه آزادگان
 ابا پير گودرز کشوادگان

 يکی شهر ديد اندر آن دژ فراخ
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 پر از باغ و ميدان و ايوان و کاخ
 انجای کان روشنی بردميدبد

 ی دژ بشد ناپديد سر باره
 بفرمود خسرو بدان جايگاه
 يکی گنبدی تا به ابر سياه
 درازی و پهنای او ده کمند
 به گرد اندرش طاقهای بلند

 ز بيرون دو نيمی تگ تازی اسپ
 برآورد و بنهاد آذرگشسپ
 نشستند گرد اندرش موبدان

 شناسان و هم بخردان ستاره
 ان کرد چندان درنگدران شارست

 که آتشکده گشت با بوی و رنگ
 چو يک سال بگذشت لشکر براند
 بنه بر نهاد و سپه برنشاند
 چو آگاهی آمد به ايران ز شاه
 ازان ايزدی فر و آن دستگاه
 جهانی فرو ماند اندر شگفت
 که کيخسرو آن فر و باال گرفت
 همه مهتران يک به يک با نثار
 برفتند شادان بر شهريار
 فريبرز پيش آمدش با گروه
 از ايران سپاهی بکردار کوه
 چو ديدش فرود آمد از تخت زر

 ببوسيد روی برادر پدر
 نشاندش بر تخت زر شهريار
 که بود از در ياره و گوشوار

 همان طوس با کاويانی درفش
 همی رفت با کوس و زرينه کفش

 بياورد و پيش جهاندار برد
 زمين را ببوسيد و او را سپرد

 و گفت کاين کوس و زرينه کفشبد
 به نيک اختری کاويانی درفش
 ز لشکر ببين تا سزاوار کيست
 يکی پهلوان از در کار کيست
 ز گفتارها پوزش آورد پيش
 بپيچيد زان بيهده رای خويش
 جهاندار پيروز بنواختش

 بخنديد و بر تخت بنشاختش
 بدو گفت کين کاويانی درفش
 هم آن پهلوانی و زرينه کفش

 نم سزای کسی در سپاهنبي
 ترا زيبد اين کار و اين دستگاه
 ترا پوزش اکنون نيايد به کار



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
518 

 ای خواستی شهريار نه بيگانه
 چو پيروز برگشت شير از نبرد

 ی دشمنان تيره کرد دل و ديده
 سوی پهلو پارس بنهاد روی
 جوان بود و بيدار و ديهيم جوی
 چو زو آگهی يافت کاووس کی

 خنده پیکه آمد ز ره پور فر
 پذيره شدش با رخی ارغوان
 ز شادی دل پير گشته جوان
 چو از دود خسرو نيا را بديد
 بخنديد و شادان دلش بردميد
 پياده شد و برد پيشش نماز
 به ديدار او بد نيا را نياز

 بخنديد و او را به بر در گرفت
 نيايش سزاوار او برگرفت
 وزانجا سوی کاخ رفتند باز

 يم سازبه تخت جهاندار ديه
 چو کاووس بر تخت زرين نشست

 گرفت آن زمان دست خسرو به دست
 بياورد و بنشاند بر جای خويش
 ز گنجور تاج کيان خواست پيش
 ببوسيد و بنهاد بر سرش تاج

 به کرسی شد از نامور تخت عاج
 ز گنجش زبرجد نثار آوريد
 بسی گوهر شاهوار آوريد

 بسی آفرين بر سياوش بخواند
 ره جز او را نماندکه خسرو به چه

 ز پهلو برفتند آزادگان
 سپهبد سران و گرانمايگان
 به شاهی برو آفرين خواندند
 همه زر و گوهر برافشاندند

 جهان را چنين است ساز و نهاد
 ز يک دست بستد به ديگر بداد
 بدرديم ازين رفتن اندر فريب
 زمانی فراز و زمانی نشيب
 اگر دل توان داشتن شادمان

 ا نگذرانی زمانبه شادی چر
 به خوشی بناز و به خوبی ببخش
 مکن روز را بر دل خويش رخش
 ترا داد و فرزند را هم دهد
 درختی که از بيخ تو برجهد

 نبينی که گنجش پر از خواستست
 جهانی به خوبی بياراستست
 کمی نيست در بخشش دادگر
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 فزونی بخوردست انده مخور
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 پادشاهی کيخسرو شصت سال بود

 چون برکشد سرو شاخبه پاليز 
 سر شاخ سبزش برآيد ز کاخ
 به باالی او شاد باشد درخت

 بخت چو بيندش بينادل و نيک
 سزد گر گمانی برد بر سه چيز

 کزين سه گذشتی چه چيزست نيز
 هنر با نژادست و با گوهر است

 بنداندرست سه چيزست و هر سه به
 هنر کی بود تا نباشد گهر

 هنر ای بی نژاده بسی ديده
 هر آنک از فر يزدان بودگ

 نيازد به بد دست و بد نشنود
 نژاد آنک باشد ز تخم پدر
 سزد کايد از تخم پاکيزه بر
 هنر گر بياموزی از هر کسی

 بکوشی و پيچی ز رنجش بسی
 دار ازين هر سه گوهر بود مايه
 که زيبا بود خلعت کردگار

 چو هر سه بيابی خرد بايدت
 ی نيک و بد بايدت شناسنده

 ين چار با يک تن آيد بهمچو ا
 براسايد از آز وز رنج و غم

 مگر مرگ کز مرگ خود چاره نيست
 وزين بدتر از بخت پتياره نيست
 نياز جهانجوی از اين چار بد بی

 همش بخت سازنده بود از فراز
 سخن راند گويا بدين داستان

 ی باستان دگر گويد از گفته
 کنون بازگردم بغاز کار

 آن شهريارکه چون بود کردار 
 چو تاج بزرگی بسر برنهاد
 ازو شاد شد تاج و او نيز شاد
 به هر جای ويرانی آباد کرد
 دل غمگنان از غم آزاد کرد
 از ابر بهاران بباريد نم

 ز روی زمين زنگ بزدود غم
 جهان گشت پر سبزه و رود آب
 سر غمگنان اندر آمد به خواب
 زمين چون بهشتی شد آراسته

  از خواستهز داد و ز بخشش پر
 چو جم و فريدون بياراست گاه
 ز داد و ز بخشش نياسود شاه
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 جهان شد پر از خوبی و ايمنی
 ز بد بسته شد دست اهريمنی
 فرستادگان آمد از هر سوی
 ز هر نامداری و هر پهلوی
 پس آگاهی آمد سوی نيمروز

 فروز بنزد سپهدار گيتی
 که خسرو ز توران به ايران رسيد

 و را سزيدنشست از بر تخت ک
 بياراست رستم به ديدار شاه
 ببيند که تا هست زيبای گاه
 ابا زال، سام نريمان بهم

 بزرگان کابل همه بيش و کم
 سپاهی که شد دشت چون آبنوس

 بدريد هر گوش ز اوای کوس
 سوی شهر ايران گرفتند راه
 زواره فرامرز و پيل و سپاه
 به پيش اندرون زال با انجمن

 يلتندرفش بنفش از پس پ
 پس آگاهی آمد بر شهريار
 که آمد ز ره پهلوان سوار
 زواره فرامرز و دستان سام

 بزرگان که هستند با جاه و نام
 دل شاه شد زان سخن شادمان
 سراينده را گفت کاباد مان
 که اويست پروردگار پدر
 وزويست پيدا به گيتی هنر
 بفرمود تا گيو و گودرز و طوس
 برفتند با نای رويين و کوس
 تبيره برآمد ز درگاه شاه
 همه برنهادند گردان کاله

 يکی لشکر از جای برخاستند
 پذيره شدن را بياراستند
 ز پهلو به پهلو پذيره شدند
 همه با درفش و تبيره شدند
 برفتند پيشش به دو روزه راه
 چنين پهلوانان و چندين سپاه
 درفش تهمتن چو آمد پديد
 به خورشيد گرد سپه بردميد

 ی بوق و کوس د و نالهخروش آم
 ز قلب سپه گيو و گودرز و طوس

 به پيش گو پيلتن راندند
 به شادی برو آفرين خواندند
 گرفتند هر سه ورا در کنار
 بپرسيد شيراوژن از شهريار
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 ز رستم سوی زال سام آمدند
 گشاده دل و شادکام آمدند
 نهادند سوی فرامرز روی
 گرفتند شادی به ديدار اوی

 وی شاه آمدندوزان جايگه س
 به ديدار فرخ کاله آمدند
 چو خسرو گو پيلتن را بديد

 سرشکش ز مژگان به رخ بر چکيد
 فرود آمد از تخت و کرد آفرين
 تهمتن ببوسيد روی زمين

 به رستم چنين گفت کای پهلوان
 روان هميشه بدی شاد و روشن

 به گيتی خردمند و خامش تويی
 که پروردگار سياوش تويی

 س به بر در گرفتسر زال زان پ
 ز بهر پدر دست بر سر گرفت
 گوان را به تخت مهی برنشاند
 بريشان همی نام يزدان بخواند
 نگه کرد رستم سرو پای اوی

 نشست و سخن گفتن و رای اوی
 رخش گشت پرخون و دل پر ز درد
 زکار سياوش بسی ياد کرد

 به شاه جهان گفت کای شهريار
 جهان را تويی از پدر يادگار

 ور م من اندر جهان تاجنديد
 بدين فر و مانندگی پدر

 وزان پس چو از تخت برخاستند
 نهادند خوان و می آراستند

 جهاندار تا نيمی از شب نخفت
 گذشته سخنها همه بازگفت

 
 چو خورشيد تيغ از ميان برکشيد
 شب تيره گشت از جهان ناپديد

 تبيره برآمد ز درگاه شاه
 به سر برنهادند گردان کاله

  طوس و چو گودرز و گيو دليرچو
 چو گرگين و گستهم و بهرام شير

 گرانمايگان نزد شاه آمدند
 بران نامور بارگاه آمدند

 به نخچير شد شهريار جهان
 ابا رستم نامور پهلوان
 ز لشکر برفتند آزادگان

 چو گيو و چو گودرز کشوادگان
 سپاهی که شد تيره خورشيد و ماه
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 ههمی رفت با يوز و با باز شا
 همه بوم ايران سراسر بگشت
 به آباد و ويرانی اندر گذشت
 هران بوم و برکان نه آباد بود
 تبه بود و ويران ز بيداد بود
 درم داد و آباد کردش ز گنج
 ز داد و ز بخشش نيامدش رنج

 به هر شهر بنشست و بنهاد تخت
 چنانچون بود خسرو نيک بخت
 همه بدره و جام و می خواستی

  بياراستیبه دينار گيتی
 وز آنجا سوی شهر ديگر شدی

 همی با می و تخت و افسر شدی
 همی رفت تا آذرابادگان
 ابا او بزرگان و آزادگان

 گهی باده خورد و گهی تاخت اسپ
 بيامد سوی خان آذرگشسپ

 آفرين را ستايش گرفت جهان
 به آتشکده در نيايش گرفت
 بيامد خرامان ازان جايگاه

 نهادند سر سوی کاوس شاه
 نشستند هر دو به هم شادمان
 نبودند جز شادمان يک زمان
 گالب چو پر شد سر از جام روشن

 به خواب و به آسايش آمد شتاب
 چو روز درخشان برآورد چاک
 بگسترد ياقوت بر تيره خاک

 جهاندار بنشست و کاوس کی
 پی دو شاه سرافراز و دو نيک

 ابا رستم گرد و دستان به هم
 و کمهمی گفت کاوس هر بيش 

 از افراسياب اندر آمد نخست
 دو رخ را به خون دو ديده بشست
 بگفت آنکه او با سياوش چه کرد
 از ايران سراسر برآورد گرد

 بسی پهلوانان که بيجان شدند
 زن و کودک خرد پيچان شدند
 بسی شهر بينی ز ايران خراب
 تبه گشته از رنج افراسياب
 ترا ايزدی هرچ بايدت هست

 نش و زور دستز باال و از دا
 اختری ز فر تمامی و نيک
 ای برتری ز شاهان به هر گونه

 کنون از تو سوگند خواهم يکی
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 نبايد که پيچی ز داد اندکی
 که پرکين کنی دل ز افراسياب
 دمی آتش اندر نياری به آب
 ز خويشی مادر بدو نگروی

 نپيچی و گفت کسی نشمری
 به گنج و فزونی نگيری فريب

 ت گر نشيبهمان گر فراز آيد
 به تاج و به تخت و نگين و کاله
 به گفتار با او نگردی ز راه

 بگويم که بنياد سوگند چيست
 خرد را و جان ترا پند چيست
 بگويی به دادار خورشيد و ماه
 به تيغ و به مهر و به تخت و کاله

 اختر ايزدی به فر و به نيک
 که هرگز نپيچی به سوی بدی

 گرزميانجی نخواهی جز از تيغ و 
 منش برز داری و باالی برز
 چو بشنيد زو شهريار جوان
 سوی آتش آورد روی و روان
 به دادار دارنده سوگند خورد
 به روز سپيد و شب الژورد

 به خورشيد و ماه و به تخت و کاله
 به مهر و به تيغ و به ديهيم شاه
 که هرگز نپيچم سوی مهر اوی
 نبينم بخواب اندرون چهر اوی

  بر پهلویيکی خط بنوشت
 به مشکاب بر دفتر خسروی
 گوا بود دستان و رستم برين
 بزرگان لشکر همه همچنين
 به زنهار بر دست رستم نهاد

 چنان خط و سوگند و آن رسم و داد
 ازان پس همی خوان و می خواستند

 ز هر گونه مجلس بياراستند
 ببودند يک هفته با رود و می
 بزرگان به ايوان کاوس کی

 م سر و تن بشستجهاندار هشت
 بياسود و جای نيايش بجست
 به پيش خداوند گردان سپهر
 برفت آفرين را بگسترد چهر
 شب تيره تا برکشيد آفتاب
 خروشان همی بود ديده پرآب
 چنين گفت کای دادگر يک خدای
 جهاندار و روزی ده و رهنمای
 به روز جوانی تو کردی رها
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 سپاه از دم اژدها مرا بی
 ر توران سپاهتو دانی که ساال

 نه پرهيز داند نه شرم گناه
 به ويران و آباد نفرين اوست
 دل بيگناهان پر از کين اوست
 به بيداد خون سياوش بريخت
 بدين مرز باران آتش ببيخت
 دل شهرياران پر از بيم اوست
 بال بر زمين تخت و ديهيم اوست
 به کين پدر بنده را دست گير
 ببخشای بر جان کاوس پير

  که او را بدی گوهرستتو دانی
 همان بدنژادست و افسونگرست

 فراوان بماليد رخ بر زمين
 همی خواند بر کردگار آفرين
 وزان جايگه شد سوی تخت باز

 فراز بر پهلوانان گردن
 چنين گفت کای نامداران من
 جهانگير و خنجر گزاران من
 بپيمودم اين بوم ايران بر اسپ
 ازين مرز تا خان آذرگشسپ

 سی را که دلشاد بودنديدم ک
 توانگر بد و بومش آباد بود
 همه خستگانند از افراسياب
 همه دل پر از خون و ديده پرآب
 نخستين جگرخسته از وی منم
 که پر درد ازويست جان و تنم
 دگر چون نيا شاه آزادمرد

 که از دل همی برکشد باد سرد
 به ايران زن و مرد ازو با خروش
  جوشز بس کشتن و غارت و جنگ و

 يار منيد کنون گر همه ويژه
 به دل سربسر دوستدار منيد
 به کين پدر بست خواهم ميان
 بگردانم اين بد ز ايرانيان
 اگر همگنان رای جنگ آوريد
 بکوشيد و رستم پلنگ آوريد
 مرا اين سخن پيش بيرون شود
 ز جنگ يالن کوه هامون شود
 هران خون که آيد به کين ريخته

 ختهگنهکار او باشد آوي
 وگر کشته گردد کسی زين سپاه

 بهشت بلندش بود جايگاه
 چه گوييد و اين را چه پاسخ دهيد
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 همه يکسره رای فرخ نهيد
 بدانيد کو شد به بد پيشدست
 مکافات بد را نشايد نشست
 بزرگان به پاسخ بياراستند
 به درد دل از جای برخاستند
 که ای نامدار جهان شادباش
 اشهميشه ز رنج و غم آزاد ب

 سر پيش تست تن و جان ما سربه
 غم و شادمانی کم و بيش تست

 ايم ز مادر همه مرگ را زاده
 ايم ايم ارچه آزاده همه بنده

 چو پاسخ چنين يافت از پيلتن
 ز طوس و ز گودرز و از انجمن
 رخ شاه شد چون گل ارغوان

 که دولت جوان بود و خسرو جوان
 بديشان فراوان بکرد آفرين

  به گردان زمينکه آباد بادا
 

 بگشت اندرين نيز گردان سپهر
 چو از خوشه خورشيد بنمود چهر
 ز پهلو همه موبدانرا بخواند
 سخنهای بايسته چندی براند
 دو هفته در بار دادن ببست
 بنوی يکی دفتر اندر شکست
 بفرمود موبد به روزی دهان
 که گويند نام کهان و مهان

 نخستين ز خويشان کاوس کی
 پهبد فگندند پیصد و ده س

 سزاوار بنوشت نام گوان
 چنانچون بود درخور پهلوان
 فريبرز کاوسشان پيش رو

 ی شاه نو کجا بود پيوسته
 گزين کرد هشتاد تن نوذری
 همه گرزدار و همه لشکری
 زرسپ سپهبد نگهدارشان
 که بردی به هر کار تيمارشان
 که تاج کيان بود و فرزند طوس
 سخداوند شمشير و گوپال و کو

 سه ديگر چو گودرز کشواد بود
 که لشکر به رای وی آباد بود

 نبيره پسر داشت هفتاد و هشت
 دليران کوه و سواران دشت

 ی تاج و تخت کيان فروزنده
 ی اختر کاويان فرازنده
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 ی گژدهم چو شصت و سه از تخمه
 بزرگان و ساالرشان گستهم
 ز خويشان ميالد بد صد سوار

 ردا چو گرگين پيروزگر مايه
 ز تخم لواده چو هشتادو پنج
 سواران رزم و نگهبان گنج
 کجا برته بودی نگهدارشان

 به رزم اندرون دست بردارشان
 چو سی و سه مهتر ز تخم پشنگ
 که رويين بدی شاهشان روز جنگ
 به گاه نبرد او بدی پيش کوس
 نگهبان گردان و داماد طوس
 ز خويشان شيروی هفتاد مرد

 ردکه بودند گردان روز نب
 گزين گوان شهره فرهاد بود
 گه رزم سندان پوالد بود
 ز تخم گرازه صد و پنج گرد
 نگهبان ايشان هم او را سپرد
 کنارنگ وز پهلوانان جزين
 ردان و بزرگان باآفرين

 چنان بد که موبد ندانست مر
 ز بس نامداران با برز و فر
 نوشتند بر دفتر شهريار

 همه نامشان تا کی آيد به کار
 د کز شهر بيرون شوندبفرمو

 ز پهلو سوی دشت و هامون شوند
 سر ماه بايد که از کرنای

 خروش آيد و زخم هندی درای
 همه سر سوی رزم توران نهند
 همه شادمانی و سوران نهند
 نهادند سر پيش او بر زمين
 همه يک به يک خواندند آفرين
 که ما بندگانيم و شاهی تراست
 در گاو تا برج ماهی تراست

 جايی که بودند ز اسپان يلهبه 
 به لشکر گه آورد يکسر گله
 بفرمود کان کو کمند افگنست
 به زرم اندرون گرد و رويين تنست
 به پيش فسيله کمند افگنند
 سر بادپايان به بند افگنند
 در گنج دينار بگشاد و گفت
 که گنج از بزرگان نشايد نهفت

 ی شهريار گه بخشش و کينه
 خوار شود گنج دينار بر چشم
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 به مردان همی گنج و تخت آوريم
 به خورشيد بار درخت آوريم
 چرا برد بايد غم روزگار

 که گنج از پی مردم آيد به کار
 بزرگان ايران از انجمن

 نشسته به پيشش همه تن به تن
 بياورد صد جامه ديبای روم
 همه پيکر از گوهر و زر بوم

 هم از خز و منسوج و هم پرنيان
  اندر ميانيکی جام پر گوهر

 نهادند پيش سرافراز شاه
 چنين گفت شاه جهان با سپاه

 بها که اينت بهای سر بی
 پالشان دژخيم نر اژدها

 کجا پهلوان خواند افراسياب
 به بيداری او شود سير خواب
 سر و تيغ و اسپش بيارد چو گرد

 به لشکر گه ما بروز نبرد
 سبک بيژن گيو بر پای جست
 تميان کشتن اژدها را ببس

 همه جامه برداشت وان جام زر
 به جام اندرون نيز چندی گهر
 بسی آفرين کرد بر شهريار
 که خرم بدی تا بود روزگار

 وزانجا بيامد به جای نشست
 گرفته چنان جام گوهر به دست
 به گنجور فرمود پس شهريار

 ی زرنگار که آرد دو صد جامه
 صد از خز و ديبا و صد پرنيان

 ه مياندو گلرخ به زنار بست
 چنين گفت کين هديه آن را دهم
 وزان پس بدو نيز ديگر دهم
 که تاج تژاو آورد پيش من
 وگر پيش اين نامدار انجمن
 که افراسيابش به سر برنهاد
 ورا خواند بيدار و فرخ نژاد
 همان بيژن گيو برجست زود
 کجا بود در جنگ برسان دود

 ها برگرفت بزد دست و آن هديه
  در شگفتازو ماند آن انجمن

 بسی آفرين کرد و بنشست شاد
 که گيتی به کيخسرو آباد باد
 بفرمود تا با کمر ده غالم

 ده اسپ گزيده به زرين ستام
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 ز پوشيده رويان ده آراسته
 بياورد موبد چنين خواسته
 چنين گفت بيدار شاه رمه

 که اسپان و اين خوبرويان همه
 کسی را که چون سر بپيچد تژاو

  شير گاوسزد گر ندارد دل
 ای دارد او روز جنگ پرستنده

 کز آواز او رام گردد پلنگ
 به رخ چون بهار و به باال چو سرو
 ميانش چو غرو و به رفتن چو تذرو
 يکی ماهرويست نام اسپنوی
 سمن پيکر و دلبر و مشک بوی
 نبايد زدن چون بيابدش تيغ
 که از تيغ باشد چنان رخ دريغ
 به خم کمر ار گرفته کمر

 ان بيارد مر او را به بربدان س
 بزد دست بيژن بدان هم به بر

 بيامد بر شاه پيروزگر
 به شاه جهان بر ستايش گرفت

 آفرين را نيايش گرفت جهان
 بدو شاد شد شهريار بزرگ
 چنين گفت کای نامدار سترگ
 چو تو پهلوان يار دشمن مباد

 تن مباد درخشنده جان تو بی
 جهاندار از آن پس به گنجور گفت

  ده جام زرين بيار از نهفتکه
 شمامه نهاده در آن جام زر

 ی خام با شش گهر ده از نقره
 پر از مشک جامی ز ياقوت زرد
 ز پيروزه ديگر يکی الژورد
 عقيق و زمرد بر او ريخته

 به مشک و گالب آندرآميخته
 ای با کمر ده غالم پرستنده

 ده اسپ گرانمايه زرين ستام
 ه تاوچنين گفت کين هديه آن را ک
 بود در تنش روز جنگ تژاو
 سرش را بدين بارگاه آورد
 به پيش دالور سپاه آورد

 ببر زد بدين گيو گودرز دست
 ميان رزم آن پهلوان را ببست
 گرانمايه خوبان و آن خواسته
 ببردند پيش وی آراسته

 همی خواند بر شهريار آفرين
 که بی تو مبادا کاله و نگين
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 هوزان پس به گنجور فرمود شا
 که ده جام زرين بنه پيش گاه
 برو ريز دينار و مشک و گهر
 يکی افسری خسروی با کمر

 چنين گفت کين هديه آن را که رنج
 ندارد دريغ از پی نام و گنج
 از ايدر شود تا در کاسه رود
 دهد بر روان سياوش درود
 ز هيزم يکی کوه بيند بلند
 فزونست باالی او ده کمند
  نسپردچنان خواست کان ره کسی

 از ايران به توران کسی نگذرد
 دليری از ايران ببايد شدن

 همه کاسه رود آتش اندر زدن
 بدان تا گر آنجا بود رزمگاه
 پس هيزم اندر نماند سپاه

 همان گيو گفت اين شکار منست
 برافروختن کوه کار منست
 اگر لشکر آيد نترسم ز رزم
 برزم اندرون کرگس آرم ببزم

 ان کنمره لشکر از برف آس«
 »دل ترک از آن هراسان کنم

 همه خواسته گيو را داد شاه
 بدو گفت کای نامدار سپاه
 که بی تيغ تو تاج روشن مباد
 چنين باد و بی بت برهمن مباد

 ی رنگ رنگ بفرمود صد ديبه
 درنگ که گنجور پيش آورد بی

 هم از گنج صد دانه خوشاب جست
 که آب فسردست گفتی درست

  آوريدز پرده پرستار پنج
 سر جعد از افسر شده ناپديد

 چنين گفت کين هديه آن را سزاست
 که برجان پاکش خرد پادشاست

 گوی دليرست و بينا دل و چرب
 نه برتابد از شير در جنگ روی
 پيامی برد نزد افراسياب
 ز بيمش نيارد بديده در آب
 ز گفتار او پاسخ آرد بمن

 که دانيد از اين نامدار انجمن
 ن ميالد دستبيازيد گرگي

 بدان راه رفتن ميان راببست
 ی زرنگار پرستار و آن جامه

 بياورد با گوهر شاهوار
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 ابر شهريار آفرين کرد و گفت
 که با جان خسرو خرد باد جفت
 چو روی زمين گشت چون پر زاغ

 ز افراز کوه اندر آمد چراغ
 سپهبد بيامد بايوان خويش

 برفتند گردان سوی خان خويش
 شگران را بخواندمی آورد و رام

 همه شب همی زر و گوهر فشاند
 چو از روز شد کوه چون سندروس
 بابر اندر آمد خروش خروس
 تهمتن بيامد به درگاه شاه

 ز ترکان سخن رفت وز تاج و گاه
 زواره فرامرز با او بهم

 همی رفت هر گونه از بيش و کم
 چنين گفت رستم به شاه زمين

 که ای نامبردار باآفرين
 ان در يکی شهر بودبزاولست

 کزان بوم و بر تور را بهر بود
 منوچهر کرد آن ز ترکان تهی
 يکی خوب جايست با فرهی

 دل و پيرسر چو کاوس شد بی
 بيفتاد ازو نام شاهی و فر

 همی باژ و ساوش بتوران برند
 سوی شاه ايران همی ننگرند
 فراوان بدان مرز پيلست و گنج
 تن بيگناهان از ايشان برنج

 کشتن و غارت و تاختنز بس 
 سر از باژ ترکان برافراختن

 کنون شهرياری بايران تراست
 تن پيل و چنگال شيران تراست
 يکی لشکری بايد اکنون بزرگ
 فرستاد با پهلوانی سترگ
 اگر باژ نزديک شاه آورند
 وگر سر بدين بارگاه آورند

 چو آن مرز يکسر بدست آوريم
 بتوران زمين بر شکست آوريم

 نين پاسخ آورد شاهبرستم چ
 که جاويد بادی که اينست راه
 ببين تا سپه چند بايد بکار
 تو بگزين از اين لشکر نامدار

 ی مرز تست زمينی که پيوسته
 بهای زمين درخور ارز تست
 فرامرز را ده سپاهی گران

 آوران چنان چون ببايد ز جنگ
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 گشاده شود کار بر دست اوی
 بکام نهنگان رسد شصت اوی

 ان گشت ازان آبداررخ پهلو
 بسی آفرين خواند بر شهريار
 بفرمود خسرو بساالر بار

 که خوان از خورشگر کند خواستار
 می آورد و رامشگران را بخواند
 وز آواز بلبل همی خيره ماند
 سران با فرامرز و با پيلتن

 همی باده خوردند بر ياسمن
 غريونده نای و خروشنده چنگ

 نگی بوی و ر بدست اندرون دسته
 روی و همه شاددل همه تازه

 ز درد و غمان گشته آزاددل
 ز هرگونه گفتارها راندند

 سخنهای شاهان بسی خواندند
 که هر کس که در شاهی او داد داد
 شود در دو گيتی ز کردار شاد
 همان شاه بيدادگر در جهان
 نکوهيده باشد بنزد مهان
 به گيتی بماند از او نام بد
 م بدهمان پيش يزدان سرانجا

 کسی را که پيشه بجز داد نيست
 چنو در دو گيتی دگر شاد نيست
 چو خورشيد تابان برآمد ز کوه
 سراينده آمد ز گفتن ستوه
 تبيره برآمد ز درگاه شاه
 رده برکشيدند بر بارگاه
 ببستند بر پيل رويينه خم
 برآمد خروشيدن گاودم

 ی پيل تخت نهادند بر کوهه
 ببار آمد آن خسروانی درخت

 امد نشست از بر پيل شاهبي
 نهاده بسر بر ز گوهر کاله
 يکی طوق پر گوهر شاهوار
 فروهشته از تاج دو گوشوار

 ی ژنده پيل بزد مهره بر کوهه
 زمين شد بکردار دريای نيل
 ز تيغ و ز گرز و ز کوس و ز گرد
 سيه شد زمين آسمان الژورد
 تو گفتی بدام اندرست آفتاب
 وگر گشت خم سپهر اندر آب

 ی چشم روشن عنانرا نديدهم
 سپهر و ستاره سنان را نديد
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 ز دريای ساکن چو برخاست موج
 سپاه اندر آمد همی فوج فوج
 سراپرده بردند ز ايوان بدشت

 سپهر از خروشيدن آسيمه گشت
 همی زد ميان سپه پيل گام
 ابا زنگ زرين و زرين ستام

 يکی مهره در جام بر دست شاه
 بکيوان رسيده خروش سپاه

  بر پشت پيل آن شه نامورچو
 زدی مهره بر جام و بستی کمر
 نبودی بهر پادشاهی روا
 نشستن مگر بر در پادشا
 ازان نامور خسرو سرکشان
 چنين بود در پادشاهی نشان
 همی بود بر پيل در پهن دشت
 بدان تا سپه پيش او برگذشت
 نخستين فريبرز بد پيش رو
 که بگذشت پيش جهاندار نو

 تاج و زرينه کفشابا گرز و با 
 پس پشت خورشيد پيکر درفش

 ای برنشسته سمند يکی باره
 بفتراک بر حلقه کرده کمند
 همی رفت با باد و با برز و فر

 سپاهش همه غرقه در سيم و زر
 برو آفرين کرد شاه جهان
 که بيشی ترا باد و فر مهان
 بهر کار بخت تو پيروز باد
 بباز آمدن باد پيروز و شاد

 رز کشواد بودپس شاه گود
 که با جوشن و گرز پوالد بود
 درفش از پس پشت او شير بود
 که جنگش بگرز و بشمشير بود
 بچپ بر همی رفت رهام نيو

 سوی راستش چون سرافراز گيو
 پس پشت شيدوش يل با درفش
 زمين گشته از شير پيکر بنفش
 هزار از پس پشت آن سرفراز

 های دراز عناندار با نيزه
 درفشی سياهيکی گرگ پيکر 

 پس پشت گيو اندرون با سپاه
 درفش جهانجوی رهام ببر
 که بفراخته بود سر تا بابر
 پس بيژن اندر درفشی دگر
 پرستارفش بر سرش تاج زر
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 نبيره پسر داشت هفتاد و هشت
 از ايشان نبد جای بر پهن دشت
 پس هر يک اندر دگرگون درفش

 جهان گشته بد سرخ و زرد و بنفش
 ی همه زير اوستتو گفتی که گيت

 سر سروران زير شمشير اوست
 چو آمد بنزديکی تخت شاه
 بسی آفرين خواند بر تاج و گاه
 بگودرز و بر شاه کرد آفرين

 چه بر گيو و بر لشکرش همچنين
 پس پشت گودرز گستهم بود
 که فرزند بيدار گژدهم بود

 يکی نيزه بودی به چنگش بجنگ
 کمان يار او بود و تير خدنگ

 پيکان بزندان بدیز بازوش 
 همی در دل سنگ و سندان بدی
 ابا لشکری گشن و آراسته

 پر از گرز و شمشير و پر خواسته
 پيکر درفش از برش يکی ماه

 بابر اندر آورده تابان سرش
 همی خواند بر شهريار آفرين

 زمين ازو شاد شد شاه ايران
 پس گستهم اشکش تيزگوش

 که با زور و دل بود و با مغز و هوش
 ی گرزدار از نژاد همایيک

 براهی که جستيش بودی بپای
 سپاهش ز گردان کوچ و بلوچ
 سگاليده جنگ و برآورده خوچ

 کسی در جهان پشت ايشان نديد
 برهنه يک انگشت ايشان نديد
 درفشی برآورده پيکر پلنگ
 همی از درفشش بباريد جنگ
 بسی آفرين کرد بر شهريار
 بدان شادمان گردش روزگار

 يخسرو از پشت پيلنگه کرد ک
 بديد آن سپه را زده بر دو ميل
 پسند آمدش سخت و کرد آفرين

 نگين بدان بخت بيدار و فرخ
 ازان پس درآمد سپاهی گران

 وران همه نامداران جوشن
 سپاهی کز ايشان جهاندار شاه

 خواه همی بود شادان دل و نيک
 گزيده پس اندرش فرهاد بود
 کزو لشکر خسرو آباد بود



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
535 

 بکردار پروردگارسپه را 
 بهر جای بودی به هر کار يار
 يکی پيکرآهو درفش از برش

 ی آهو اندر سرش بدان سايه
 سپاهش همه تيغ هندی بدست
 زره سغدی زين ترکی نشست
 چو ديد آن نشست و سر گاه نو
 بسی آفرين خواند بر شاه نو

 ی گيوگان گرازه سر تخمه
 همی رفت پرخاشجوی و ژگان

  گرازدرفشی پس پشت پيکر
 سپاهی کمندافگن و رزمساز
 سواران جنگی و مردان دشت
 بسی آفرين کرد و اندر گذشت
 ازان شادمان شد که بودش پسند

 های کمند بزين اندرون حلقه
 ی شاوران دمان از پسش زنگه

 بشد با دليران و کنداوران
 درفشی پس پشت پيکرهمای
 سپاهی چو کوه رونده ز جای
 ودهرانکس که از شهر بغداد ب
 که با نيزه و تيغ و پوالد بود
 همه برگذشتند زير همای

 سپهبد همی داشت بر پيل جای
 بسی زنگه بر شاه کرد آفرين
 بران برز و باال و تيغ و نگين
 ز پشت سپهبد فرامرز بود
 که با فر و با گرز و باارز بود

 ابا کوس و پيل و سپاهی گران
 همه رزم جويان و کنداوران

 و نيمروزز کشمير وز کابل 
 فروز همه سرفرازان گيتی

 درفشی کجا چون دالور پدر
 که کس را ز رستم نبودی گذر
 سرش هفت همچون سر اژدها
 تو گفتی ز بند آمدستی رها
 بيامد بسان درختی ببار

 يکی آفرين خواند بر شهريار
 دل شاه گشت از فرامرز شاد
 همی کرد با او بسی پند ياد

 ی پيلتن بدو گفت پرورده
 راز باشد بهر انجمنسراف

 تو فرزند بيداردل رستمی
 ز دستان سامی و از نيرمی
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 کنون سربسر هندوان مر تراست
 ز قنوج تا سيستان مر تراست
 گر ايدونک با تو نجويند جنگ
 برايشان مکن کار تاريک و تنگ
 بهر جايگه يار درويش باش
 همه رادبا مردم خويش باش
 ببين نيک تا دوستدار تو کيست

 گسار تو کيست  و اندهخردمند
 بخوبی بيارای و فردا مگوی
 که کژی پشيمانی آرد بروی
 ترا دادم اين پادشاهی بدار
 بهر جای خيره مکن کارزار
 مشو در جوانی خريدار گنج
 ببی رنج کس هيچ منمای رنج
 مجو ايمنی در سرای فسوس

 که گه سندروسست و گاه آبنوس
 ز تو نام بايد که ماند بلند

 ری بگيتی نژندنگر دل ندا
 مرا و ترا روز هم بگذرد

 دمت چرخ گردان همی بشمرد
 دلت شاد بايد تن و جان درست
 سه ديگر ببين تا چه بايدت جست

 آفرين از تو خشنود باد جهان
 دل بدسگالت پر از دود باد
 چو بشنيد پند جهاندار نو

 ی تيزرو پياده شد از باره
 زمين را ببوسيد و بردش نماز

 وی راه درازبتابيد سر س
 بسی آفرين خواند بر شاه نو

 که هر دم فزون باش چون ماه نو
 تهمتن دو فرسنگ با او برفت
 همی مغزش از رفتن او بتفت
 بياموختش بزم و رزم و خرد

 همی خواست کش روز رامش برد
 پر از درد از آن جايگه بازگشت
 بسوی سراپرده آمد ز دشت
 سپهبد فرود آمد از پيل مست

 ی تيزتگ برنشست يکی باره
 سرای گرازان بيامد به پرده

 سری پر ز باد و دلی پر ز رای
 چو رستم بيامد بياورد می
 بجام بزرگ اندر افگند پی

 همی گفت شادی ترا مايه بس
 بفردا نگويد خردمند کس
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 کجا سلم و تور و فريدون کجاست
 همه ناپديدند با خاک راست
 بپوييم و رنجيم و گنج آگنيم

 آرزو بشکنيمبدل بر همی 
 سرانجام زو بهره خاکست و بس
 رهايی نيابد ز او هيچ کس
 شب تيره سازيم با جام می
 چو روشن شود بشمرد روز پی
 بگوييم تا برکشد نای طوس
 تبيره برآرند با بوق و کوس
 ببينيم تا دست گردان سپهر
 بدين جنگ سوی که يازد بمهر
 بکوشيم وز کوشش ما چه سود

 يست بودکز آغاز بود آنچ با
 



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
538 

 گفتار اندر داستان فرود سياوش

 جهانجوی چون شد سرافراز و گرد
 سپه را بدشمن نشايد سپرد
 سرشک اندر آيد بمژگان ز رشک
 سرشکی که درمان نداند پزشک

 کسی کز نژاد بزرگان بود
 به بيشی بماند سترگ آن بود

 کام دل بنده بايد بدن چو بی
 بکام کسی داستانها زدن

  ورا دوستدارسپهبد چو خواند
 نباشد خرد با دلش سازگار
 گرش زآرزو بازدارد سپهر
 همان آفرينش نخواند بمهر
 ورا هيچ خوبی نخواهد به دل
 شود آرزوهای او دلگسل

 و ديگر کش از بن نباشد خرد
 خردمندش از مردمان نشمرد
 چو اين داستان سربسر بشنوی

 ی بدخوی ببينی سر مايه
 چو خورشيد بنمود باالی خويش
 نشست از بر تند باالی خويش

 بزير اندر آورد برج بره
 چنين تا زمين زرد شد يکسره
 تبيره برآمد ز درگاه طوس

 ی بوق و آوای کوس همان ناله
 ز کشور برآمد سراسر خروش
 زمين پرخروش و هوا پر ز جوش
 از آواز اسپان و گرد سپاه

 بشد قيرگون روی خورشيد و ماه
 ز چاک سليح و ز آوای پيل

  گفتی بياگند گيتی به نيلتو
 هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش
 ز تابيدن کاويانی درفش
 بگردش سواران گودرزيان
 ميان اندرون اختر کاويان

 سپهدار با افسر و گرز و نای
 سرای بيامد ز باالی پرده

 بشد طوس با کاويانی درفش
 بپای اندرون کرده زرينه کفش
 يکی پيل پيکر درفش از برش

 ر آورده تابان سرشبابر اند
 بزرگان که با طوق و افسر بدند
 جهانجوی وز تخم نوذر بدند
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 برفتند يکسر چو کوهی سياه
 گرازان و تازان بنزديک شاه
 بفرمود تا نامداران گرد

 ز لشکر سپهبد سوی شاه برد
 چو لشکر همه نزد شاه آمدند
 دمان با درفش و کاله آمدند
 بديشان چنين گفت بيدار شاه

 سپهبد به پيش سپاهکه طوس 
 بپايست با اختر کاويان
 بفرمان او بست بايد ميان
 بدو داد مهری به پيش سپاه
 که ساالر اويست و جوينده راه

 بفرمان او بود بايد همه
 کجا بندها زو گشايد همه
 بدو گفت مگذر ز پيمان من

 دار آيين و فرمان من نگه
 نيازرد بايد کسی را براه
 هچنينست آيين تخت و کال
 ور کشاورز گر مردم پيشه

 کسی کو بلشکر نبندد کمر
 نبايد که بر وی وزد باد سرد

 مکوش ايچ جز با کسی همنبرد
 نبايد نمودن ببی رنج رنج

 که بر کس نماند سرای سپنج
 گذر زی کالت ايچ گونه مکن
 گر آن ره روی خام گردد سخن
 روان سياوش چو خورشيد باد
 بدان گيتيش جای اميد باد

 دش از دخت پيران يکیپسر بو
 که پيدا نبود از پدر اندکی
 برادر به من نيز ماننده بود

 جوان بود و همسال و فرخنده بود
 کنون در کالتست و با مادرست
 جهانجوی با فر و با لشکرست
 نداند کسی را ز ايران بنام

 ازان سو به نبايد کشيدن لگام
 سپه دارد و نامداران جنگ
  تنگيکی کوه بر راه دشوار و

 همو مرد جنگست و گرد و سوار
 بگوهر بزرگ و بتن نامدار
 براه بيابان ببايد شدن

 نه نيکو بود راه شيران زدن
 چنين گفت پس طوس با شهريار

 که از رای تو نگذرد روزگار
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 براهی روم کم تو فرمان دهی
 نيايد ز فرمان تو جز بهی

 سپهبد بشد تيز و برگشت شاه
 هسوی کاخ با رستم و با سپا
 يکی مجلس آراست با پيلتن
 رد و موبد و خسرو رای زن

 فراوان سخن گفت ز افراسياب
 ز رنج تن خويش وز درد باب

 ز آزردن مادر پارسا
 که با ما چه کرد آن بد پرجفا

 مايه داد مرا زی شبانان بی
 ز من کس ندانست نام و نژاد
 فرستادم اين بار طوس و سپاه
 ازين پس من و تو گذاريم راه

 ان بر بدانديش تنگ آوريمجه
 سر دشمنان زير سنگ آوريم
 ورا پيلتن گفت کين غم مدار
 به کام تو گردد همه روزگار
 وزان روی منزل بمنزل سپاه

 اندر آمد دو راه همی رفت و پيش
 ز يک سو بيابان بی آب و نم
 کالت از دگر سوی و راه چرم
 بماندند بر جای پيالن و کوس

 وسبدان تا بيايد سپهدار ط
 کدامين پسند آيدش زين دو راه
 بفرمان رود هم بران ره سپاه
 چو آمد بر سرکشان طوس نرم

 آب و گرم سخن گفت ازان راه بی
 بگودرز گفت اين بيابان خشک
 اگر گرد عنبر دهد باد مشک
 چو رانيم روزی به تندی دراز
 بب و بسايش آيد نياز

 همان به که سوی کالت و چرم
 ز ميمبرانيم و منزل کنيم ا

 چپ و راست آباد و آب روان
 بيابان چه جوييم و رنج روان
 مرا بود روزی بدين ره گذر
 چو گژدهم پيش سپه راهبر
 نديديم از اين راه رنجی دراز
 مگر بود لختی نشيب و فراز
 بدو گفت گودرز پرمايه شاه

 رو کرد پيش سپاه ترا پيش
 بران ره که گفت او سپه را بران

 ا زياننبايد که آيد کسی ر
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 آزرده شاه نبايد که گردد دل
 بد آيد ز آزار او بر سپاه

 بدو گفت طوس ای گو نامدار
 ازين گونه انديشه در دل مدار
 کزين شاه را دل نگردد دژم
 سزد گر نداری روان جفت غم

 همان به که لشکر بدين سو بريم
 بيابان و فرسنگها نشمريم
 بدين گفته بودند همداستان

 کس داستانبرين بر نزد نيز 
 براندند ازان راه پيالن و کوس
 بفرمان و رای سپهدار طوس
 پس آگاهی آمد بنزد فرود

 که شد روی خورشيد تابان کبود
 ز نعل ستوران وز پای پيل
 جهان شد بکردار دريای نيل
 چو بشنيد ناکار ديده جوان

 دلش گشت پر درد و تيره روان
 بفرمود تا هرچ بودش يله

  گلههيونان وز گوسفندان
 فسيله ببند اندر آرند نيز

 نماند ايچ بر کوه و بر دشت چيز
 همه پاک سوی سپد کوه برد
 ببند اندرون سوی انبوه برد
 جريره زنی بود مام فرود

 ز بهر سياوش دلش پر ز دود
 بر مادر آمد فرود جوان
 روان بدو گفت کای مام روشن

 از ايران سپاه آمد و پيل و کوس
 طوسبپيش سپه در سرافراز 

 چه گويی چه بايد کنون ساختن
 نبايد که آرد يکی تاختن

 جريره بدو گفت کای رزمساز
 بدين روز هرگز مبادت نياز
 بايران برادرت شاه نوست
 جهاندار و بيدار کيخسروست
 ترا نيک داند به نام و گهر

 ی يک پدر ز هم خون وز مهره
 برادرت گر کينه جويد همی
 روان سياوش بشويد همی

 ينه جويد همی از نياگر او ک
 ترا کينه زيباتر و کيميا

 برت را بخفتان رومی بپوش
 برو دل پر از جوش و سر پر خروش



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
542 

 به پيش سپاه برادر برو
 تو کينخواه نو باش و او شاه نو
 که زيبد کز اين غم بنالد پلنگ
 ز دريا خروشان برآيد نهنگ
 وگر مرغ با ماهيان اندر آب
 بخوانند نفرين به افراسياب

 که اندر جهان چون سياوش سوار
 نبندد کمر نيز يک نامدار

 به گردی و مردی و جنگ و نژاد
 باورنگ و فرهنگ و سنگ و بداد
 بدو داد پيران مرا از نخست

 وگر نه ز ترکان همی زن نجست
 نژاد تو از مادر و از پدر
 همه تاجدار و هم نامور
 تو پور چنان نامور مهتری

 منظری ز تخم کيانی و کی
 مربست بايد بکين پدرک

 بجای آوريدن نژاد و گهر
 چنين گفت ازان پس بمادر فرود
 کز ايران سخن با که بايد سرود
 که بايد که باشد مرا پايمرد
 ازين سرفرازان روز نبرد

 کز ايشان ندانم کسی را بنام
 نيامد بر من درود و پيام
 بدو گفت ز ايدر برو با تخوار

 رمدار اين سخن بر دل خويش خوا
 کز ايران که و مه شناسد همه
 بگويد نشان شبان و رمه

 ی شاوران ز بهرام وز زنگه
 آوران نشان جو ز گردان و جنگ

 هميشه سر و نام تو زنده باد
 روان سياوش فروزنده باد

 ازين هر دو هرگز نگشتی جدای
 کنارنگ بودند و او پادشای

 نشان خواه ازين دو گو سرفراز
 ت رازکز ايشان مرا و ترا نيس

 سران را و گردنکشان را بخوان
 می و خلعت آرای و باال و خوان
 ز گيتی برادر ترا گنج بس

 همان کين و آيين به بيگانه کس
 سپه را تو باش اين زمان پيش رو

 خواه جهاندار نو تويی کينه
 ترا پيش بايد بکين ساختن
 کمر بر ميان بستن و تاختن
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 بدو گفت رای تو ای شير زن
  دوده و انجمندرفشان کند

 چو برخاست آوای کوس از چرم
 جهان کرد چون آبنوس از ميم

 گاه بان آمد از ديده يکی ديده
 سخن گفت با او ز ايران سپاه

 که دشت و در و کوه پر لشکرست
 تو خورشيد گويی ببند اندرست

 ز دربند دژ تا بيابان گنگ
 سپاهست و پيالن و مردان جنگ
 فرود از در دژ فرو هشت بند

 گه کرد لشکر ز کوه بلندن
 وزان پس بيامد در دژ ببست

 ی تيز رو بر نشست يکی باره
 برفتند پويان تخوار و فرود
 جوان را سر بخت بر گرد بود
 از افراز چون کژ گردد سپهر
 نه تندی بکار آيد از بن نه مهر
 گزيدند تيغ يکی برز کوه

 که ديدار بد يکسر ايران گروه
 تجوان با تخوار سرايند گف

 که هر چت بپرسم نبايد نهفت
 کنارنگ وز هرک دارد درفش
 خداوند گوپال و زرينه کفش

 چو بينی به من نام ايشان بگوی
 کسی را که دانی از ايران بروی
 سواران رسيدند بر تيغ کوه
 سپاه اندر آمد گروها گروه

 ور سی هزار سپردار با نيزه
 همه رزمجوی از در کارزار
 رسوار و پياده بزرين کم
 ور همه تيغ دار و همه نيزه

 ز بس ترگ زرين و زرين درفش
 ز گوپال زرين و زرينه کفش

 تو گفتی به کان اندرون زر نماند
 برآمد يکی ابر و گوهر فشاند
 ز بانگ تبيره ميان دو کوه

 دل کرگس اندر هوا شد ستوه
 چنين گفت کاکنون درفش مهان
 بگو و مدار ايچ گونه نهان

 کر درفشبدو گفت کان پيل پي
 سواران و آن تيغهای بنفش
 کرا باشد اندر ميان سپاه

 چنين آلت ساز و اين دستگاه
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 چو بشنيد گفتار او را تخوار
 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 پس پشت طوس سپهبد بود
 که در کينه پيکار او بد بود

 درفشی پش پشت او ديگرست
 چو خورشيد تابان بدو پيکرست

 کامبرادر پدر تست با فر و 
 سپهبد فريبرز کاوس نام

 پسش ماه پيکر درفشی بزرگ
 دليران بسيار و گردی سترگ
 ورانام گستهم گژدهم خوان
 که لرزان بود پيل ازو ز استخوان
 پسش گرگ پيکر درفشی دراز
 بگردش بسی مردم رزمساز

 ی شاوران بزير اندرش زنگه
 دليران و گردان و کنداوران
 درفشی پرستار پيکر چو ماه

 لعل و جعد از حرير سياهتنش 
 ورا بيژن گيو راند همی

 که خون بسمان برفشاند همی
 درفشی کجا پيکرش هست ببر
 همی بشکند زو ميان هژبر
 ورا گرد شيدوش دارد بپای

 چو کوهی همی اندر آيد ز جای
 درفش گرازست پيکر گراز

 سپاهی کمندافگن و رزم ساز
 درفشی کجا پيکرش گاوميش

 داران ز پيش سپاه از پس و نيزه
 چنان دان که آن شهره فرهاد راست
 که گويی مگر با سپهرست راست
 درفشی کجا پيکرش ديزه گرگ
 نشان سپهدار گيو سترگ
 درفشی کجا شير پيکر بزر
 که گودرز کشواد دارد بسر
 درفشی پلنگست پيکر گراز
 پس ريونيزست با کام و ناز

 درفشی کجا آهويش پيکرست
 ستکه نستوه گودرز با لشکر

 درفشی کجا غرم دارد نشان
 ز بهرام گودرز کشوادگان

 همه شيرمردند و گرد و سوار
 يکايک بگويم درازست کار

 يک بگفت از نشان گوان چو يک
 بپيش فرود آن شه خسروان
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 مهان و کهان را همه بنگريد
 ز شادی رخش همچو گل بشکفيد

 چو ايرانيان از بر کوهسار
 بديدند جای فرود و تخوار

  ازيشان سپهدار طوسبرآشفت
 فروداشت بر جای پيالن و کوس
 چنين گفت کز لشکر نامدار
 يار سواری ببايد کنون نيک

 که جوشان شود زين ميان گروه
 برد اسپ تا بر سر تيغ کوه
 ببيند که آن دو دالور کيند
 بران کوه سر بر ز بهر چيند

 گر ايدونک از لشکر ما يکيست
 زند بر سرش تازيانه دويست

 رک باشند و پرخاش جویوگر ت
 ببندد کشانش بيارد بروی
 وگر کشته آيد سپارد بخاک
 سزد گر ندارد از آن بيم و باک
 ورايدونک باشد ز کارآگاهان

 که بشمرد خواهد سپه را نهان
 همانجا بدونيم بايد زدن

 فروهشتن از کوه و باز آمدن
 بساالر بهرام گودرز گفت

 که اين کار بر من نشايد نهفت
 چ گفتی بجای آورمروم هر

 سر کوه يکسر بپای آورم
 بزد اسپ و راند از ميان گروه
 پرانديشه بنهاد سر سوی کوه
 چنين گفت پس نامور با تخوار

 که اين کيست کامد چنين خوارخوار
 همانانينديشد از ما همی
 بتندی برآيد بباال همی

 ای برنشسته سمند ييک باره
 بفتراک بربسته دارد کمند

 زن با فرود  رایچنين گفت پس
 که اين را بتندی نبايد بسود
 بنام و نشانش ندانم همی
 ز گودرزيانش گمانم همی

 چو خسرو ز توران بايران رسيد
 يکی مغفر شاه شد ناپديد

 گمانی همی آن برم بر سرش
 زره تا ميان خسروانی برش
 ز گودرز دارد همانا نژاد

 يکی لب بپرسش ببايد گشاد
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  تيغچو بهرام بر شد بباالی
 بغريد برسان غرنده ميغ

 چه مردی بدو گفت بر کوهسار
 نبينی همی لشکر بيشمار

 ی بوق و کوس همی نشنوی ناله
 نترسی ز ساالر بيدار طوس
 فرودش چنين پاسخ آورد باز
 که تندی نديدی تو تندی مساز
 سخن نرم گوی ای جهانديده مرد

 ميارای لب را بگفتار سرد
 تنه تو شير جنگی و من گور دش
 برين گونه بر ما نشايد گذشت
 فزونی نداری تو چيزی ز من
 بگردی و مردی و نيروی تن

 سر و دست و پای و دل و مغز و هوش
 زبانی سراينده و چشم و گوش
 نگه کن بمن تا مرا نيز هست
 اگر هست بيهوده منمای دست
 سخن پرسمت گر تو پاسخ دهی
 شوم شاد اگر رای فرخ نهی

  هينبدو گفت بهرام بر گوی
 تو بر آسمانی و من بر زمين

 فرود آن زمان گفت ساالر کيست
 برزم اندرون نامبردار کيست
 بدو گفت بهرام ساالر طوس
 که با اختر کاويانست و کوس
 ز گردان چو گودرز و رهام و گيو
 چو گرگين و شيدوش و فرهاد نيو

 ی شاوران چو گستهم و چون زنگه
 گرازه سر مرد کنداوران

 چه ز بهرام نامبدو گفت کز 
 نبردی و بگذاشتی کار خام
 ز گودرزيان ما بدوييم شاد
 مرا زو نکردی بلب هيچ ياد
 بدو گفت بهرام کای شيرمرد
 چنين ياد بهرام با تو که کرد
 چنين داد پاسخ مر او را فرود
 که اين داستان من ز مادر شنود
 مرا گفت چون پيشت آيد سپاه
 پذيره شو و نام بهرام خواه

 امداری ز کنداوراندگر ن
 ی شاوران کجا نام او زنگه

 همانند همشيرگان پدر
 سزد گر بر ايشان بجويی گذر
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 بدو گفت بهرام کای نيکبخت
 تويی بار آن خسروانی درخت
 فرودی تو ای شهريار جوان
 روان که جاويد بادی به روشن

 بدو گفت کری فرودم درست
 ازان سرو افگنده شاخی برست

 ای تنبدو گفت بهرام بنم
 برهنه نشان سياوش بمن
 به بهرام بنمود بازو فرود
 ز عنبر بگل بر يکی خال بود
 کزان گونه بتگر بپرگار چين
 نداند نگاريد کس بر زمين
 بدانست کو از نژاد قباد
 ز تخم سياوش دارد نژاد
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 برآمد بباالی تند و دراز

 فرود آمد از اسپ شاه جوان
 روان بر سنگ روشننشست از 

 ببهرام گفت ای سرافراز مرد
 جهاندار و بيدار و شير نبرد

 دو چشم من ار زنده ديدی پدر
 همانا نگشتی ازين شادتر
 روان که ديدم ترا شاد و روشن
 هنرمند و بينادل و پهلوان
 کوه بدان آمدستم بدين تيغ

 که از نامداران ايران گروه
 بپرسم ز مردی که ساالر کيست

 اندرون نامبردار کيستبرزم 
 يکی سور سازم چنانچون توان
 ببينم بشادی رخ پهلوان

 ز اسپ و ز شمشير و گرز و کمر
 ببخشم ز هر چيز بسيار مر
 وزان پس گرايم به پيش سپاه

 خواه دل کينه بتوران شوم داغ
 سزاوار اين جستن کين منم
 بجنگ آتش تيز برزين منم
 سزد گر بگويی تو با پهلوان

 روان رين سنگ روشنکه آيد ب
 بباشيم يک هفته ايدر بهم
 سگاليم هرگونه از بيش و کم
 به هشتم چو برخيزد آوای کوس
 بزين اندر آيد سپهدار طوس
 ميان را ببندم بکين پدر

 يکی جنگ سازم بدرد جگر
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 که با شير جنگ آشنايی دهد
 ز نر پر کرگس گوايی دهد

 که اندر جهان کينه را زين نشان
  ز گردنکشاننبندد ميان کس

 بدو گفت بهرام کای شهريار
 جوان و هنرمند و گرد و سوار

 بگويم من اين هرچ گفتی بطوس
 بخواهش دهم نيز بر دست بوس
 وليکن سپهبد خردمند نيست
 سر و مغز او از در پند نيست
 هنر دارد و خواسته هم نژاد
 نيارد همی بر دل از شاه ياد
 بشوريد با گيو و گودرز و شاه

 ريبرز و تخت و کالهز بهر ف
 ی نوذرم همی گويد از تخمه

 جهان را بشاهی خود اندر خورم
 سزد گر بپيچد ز گفتار من
 گرايد بتندی ز کردار من

 جز از من هرآنکس که آيد برت
 نبايد که بيند سر و مغفرت

 که خودکامه مرديست بی تار و پود
 کسی ديگر آيد نيارد درود

 و ديگر که با ما دلش نيست راست
 که شاهی همی با فريبرز خواست
 مرا گفت بنگر که بر کوه کيست

 چو رفتی مپرسش که از بهر چيست
 بگرز و بخنجر سخن گوی و بس

 کس چرا باشد اين روز بر کوه
 بمژده من آيم چنو گشت رام
 ترا پيش لشکر برم شادکام
 وگر جز ز من ديگر آيد کسی
 نبايد بدو بودن ايمن بسی

 وارنيايد بر تو بجز يک س
 چنينست آيين اين نامدار
 چو آيد ببين تا چه آيدت رای
 در دژ ببند و مپرداز جای
 يکی گرز پيروزه دسته بزر
 فرود آن زمان برکشيد از کمر
 بدو داد و گفت اين ز من يادگار
 همی دار تا خودکی آيد بکار
 چو طوس سپهبد پذيرد خرام

 دل و شادکام بباشيم روشن
  و زينها باشد و اسپ جزين هديه

 بزر افسر و خسروانی نگين



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
549 

 چو بهرام برگشت با طوس گفت
 که با جان پاکت خرد باد جفت
 بدان کان فرودست فرزند شاه

 سياوش که شد کشته بر بی گناه
 نمود آن نشانی که اندر نژاد
 ز کاوس دارند و ز کيقباد
 ترا شاه کيخسرو اندرز کرد
 که گرد فرود سياوش مگرد

 ره طوسچنين داد پاسخ ستمکا
 که من دارم اين لشکر و بوق و کوس

 ترا گفتم او را بنزد من آر
 سخن هيچگونه مکن خواستار
 گر او شهريارست پس من کيم
 برين کوه گويد ز بهر چيم

 زاده چو زاغ سياه يکی ترک
 برين گونه بگرفت راه سپاه
 نبينم ز خودکامه گودرزيان
 مگر آنک دارد سپه را زيان

 يک سوارهنر  بترسيدی از بی
 نه شير ژيان بود بر کوهسار

 سپه ديد و برگشت سوی فريب
 بخيره سپردی فراز و نشيب

 وزان پس چنين گفت با سرکشان
 که ای نامداران گردنکشان
 يکی نامور خواهم و نامجوی
 کز ايدر نهد سوی آن ترک روی
 سرش را ببرد بخنجر ز تن
 بپيش من آرد بدين انجمن
 يزميان را ببست اندران ريون

 همی زان نبردش سرآمد قفيز
 بدو گفت بهرام کای پهلوان
 مکن هيچ برخيره تيره روان

 بترس از خداوند خورشيد و ماه
 دلت را بشرم آور از روی شاه
 که پيوند اويست و همزاد اوی

 جوی آور و جنگ سواريست نام
 که گر يک سوار از ميان سپاه
 شود نزد آن پرهنر پور شاه

  بجانز چنگش رهايی نيابد
 غم آری همی بر دل شادمان
 سپهبد شد آشفته از گفت اوی
 نبد پند بهرام يل جفت اوی
 بفرمود تا نامبردار چند
 بتازند نزديک کوه بلند
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 ز گردان فراوان برون تاختند
 نبرد وراگردن افراختند

 بديشان چنين گفت بهرام گرد
 که اين کار يکسر مداريد خرد

 بدان کوه سر خويش کيخسروست
  يک موی او به ز صد پهلوستکه

 هران کس که روی سياوش بديد
 نيارد ز ديدار او آرميد

 چو بهرام داد از فرود اين نشان
 ز ره بازگشتند گردنکشان
 بيامد دگرباره داماد طوس

 همی کرد گردون برو بر فسوس
 ز راه چرم بر سپدکوه شد
 دلش پرجفا بود نستوه شد
 چو از تيغ باال فرودش بديد

 ن کمان کيان برکشيدز قربا
 چنين گفت با رزم ديده تخوار

 که طوس آن سخنها گرفتست خوار
 که آمد سواری و بهرام نيست
 مرا دل درشتست و پدرام نيست
 ببين تا مگر يادت آيد که کيست
 سراپای در آهن از بهر چيست
 چنين داد پاسخ مر او را تخوار
 که اين ريونيزست گرد و سوار

 م بهارچهل خواهرستش چو خر
 پسر خود جزين نيست اندر تبار
 فريبنده و ريمن و چاپلوس

 دلير و جوانست و داماد طوس
 چنين گفت با مرد بينا فرود

 که هنگام جنگ اين نبايد شنود
 چو آيد به پيکار کنداوران
 بخوابمش بر دامن خواهران
 بدو گر کند باد کلکم گذار
 اگر زنده ماند بمردم مدار

  گر سواربتير اسپ بيجان کنم
 چه گويی تو ای کار ديده تخوار
 بدو گفت بر مرد بگشای بر
 مگر طوس را زو بسوزد جگر
 بداند که تو دل بياراستی

 که بااو همی آشتی خواستی
 چنين با تو بر خيره جنگ آورد
 همی بر برادرت ننگ آورد
 چو از دور نزديک شد ريونيز
 بزه برکشيد آن خمانيده شيز
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  برشز باال خدنگی بزد بر
 که بر دوخت با ترگ رومی سرش
 بيفتاد و برگشت زو اسپ تيز
 بخاک اندر آمد سر ريو نيز
 بباال چو طوس از ميم بنگريد
 شد آن کوه بر چشم او ناپديد
 چنين داستان زد يکی پرخرد
 که از خوی بد کوه کيفر برد

 چنين گفت پس پهلوان با زرسپ
 که بفروز دل را چو آذرگشسپ

 ی بپوشسليح سواران جنگ
 بجان و تن خويشتن دار گوش
 تو خواهی مگر کين آن نامدار
 وگرنه نبينم کسی خواستار
 زرسپ آمد و ترگ بر سر نهاد
 دلی پر ز کين و لبی پر ز باد
 خروشان باسپ اندر آورد پای
 بکردار آتش درآمد ز جای

 چنين گفت شير ژيان با تخوار
 که آمد دگرگون يکی نامدار

 ين مرد کيستببين تا شناسی که ا
 يکی شهريار است اگر لشکريست
 چنين گفت با شاه جنگی تخوار

 که آمد گه گردش روزگار
 که اين پور طوسست نامش زرسپ
 که از پيل جنگی نگرداند اسپ
 که جفتست با خواهر ريونيز

 بکين آمدست اين جهانجوی نيز
 چو بيند بر و بازوی و مغفرت
 خدنگی ببايد گشاد از برت

 ک اندر آيد سرشبدان تا بخا
 نگون اندر آيد ز باره برش
 بداند سپهدار ديوانه طوس
 که ايدر نبوديم ما بر فسوس
 فرود دالور برانگيخت اسپ
 يکی تير زد بر ميان زرسپ

 ی زين تنش را بدوخت که با کوهه
 روانش ز پيکان او برفروخت
 بيفتاد و برگشت ازو بادپای

 همی شد دمان و دنان باز جای
 د ز ايران سپاهخروشی برآم

 زسر برگرفتند گردان کاله
 دل طوس پرخون و ديده پراب
 بپوشيد جوشن هم اندر شتاب



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
552 

 ز گردان جنگی بناليد سخت
 بلرزيد برسان برگ درخت

 نشست از بر زين چو کوهی بزرگ
 که بنهند بر پشت پيلی سترگ
 عنان را بپيچيد سوی فرود

 دلش پر ز کين و سرش پر ز دود
 فت آن زمانتخوار سراينده گ

 که آمد بر کوه کوهی دمان
 سپهدار طوسست کامد بجنگ
 نتابی تو با کار ديده نهنگ
 برو تا در دژ ببنديم سخت

 ببينيم تا چيست فرجام بخت
 چو فرزند و داماد او را برزم
 تبه کردی اکنون مينديش بزم
 فرود جوان تيز شد با تخوار
 که چون رزم پيش آيد و کارزار

  و چه پيل ژيانچه طوس و چه شير
 چه جنگی نهنگ و چه ببر بيان
 بجنگ اندرون مرد را دل دهند
 نه بر آتش تيز بر گل نهند

 چنين گفت با شاهزاده تخوار
 که شاهان سخن را ندارند خوار
 تو هم يک سواری اگر ز آهنی
 همی کوه خارا ز بن برکنی
 از ايرانيان نامور سی هزار
 برزم تو آيند بر کوهسار

 د اينجا نه سنگ و نه خاکنه دژ مان
 سراسر ز جا اندر آرند پاک
 وگر طوس را زين گزندی رسد
 به خسرو ز دردش نژندی رسد
 بکين پدرت اندر آيد شکست

 شکستی که هرگز نشايدش بست
 بگردان عنان و مينداز تير
 خير بدژ شو مبر رنج بر خيره

 سخن هرچ از پيش بايست گفت
 نگفت و همی داشت اندر نهفت

 مايه دستور ناکاردان ز بی
 ورا جنگ سود آمد و جان زيان
 فرود جوان را دژ آباد بود
 بدژ درپرستنده هفتاد بود
 همه ماهرويان بباره بدند
 چو ديبای چينی نظاره بدند
 ازان بازگشتن فرود جوان
 روان ازيشان همی بود تيره



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
553 

 چنين گفت با شاهزاده تخوار
 که گر جست خواهی همی کارزار

 طوس را نشکنینگر نامور 
 ترا آن به آيد که اسپ افگنی
 و ديگر که باشد مر او را زمان
 نيايد به يک چوبه تير از کمان
 چو آمد سپهبد بر اين تيغ کوه
 بيايد کنون لشکرش همگروه
 ترا نيست در جنگ پاياب اوی
 نديدی براوهای پرتاب اوی

 فرود از تخوار اين سخنها شنيد
 کمان را بزه کرد و اندر کشيد
 خدنگی بر اسپ سپهبد بزد
 چنان کز کمان سواران سزد
 نگون شد سر تازی و جان بداد
 دل طوس پرکين و سر پر ز باد
 بلشکر گه آمد بگردن سپر
 پياده پر از گرد و آسيمه سر
 گواژه همی زد پس او فرود
 که اين نامور پهلوان را چه بود
 که ايدون ستوه آمد از يک سوار

 رچگونه چمد در صف کارزا
 پرستندگان خنده برداشتند
 همی از چرم نعره برداشتند
 که پيش جوانی يکی مرد پير
 ز افراز غلتان شد از بيم تير
 سپهبد فرود آمد از کوه سر
 برفتند گردان پر اندوه سر

 که اکنون تو بازآمدی تندرست
 بب مژه رخ نبايست شست
 بپيچيد زان کار پرمايه گيو
 که آمد پياده سپهدار نيو

  گفت کين را خود اندازه نيستچنين
 رخ نامداران برين تازه نيست
 اگر شهريارست با گوشوار

 چه گيرد چنين لشکر کشن خوار
 نبايد که باشيم همداستان

 ی کو زند داستان به هر گونه
 اگر طوس يک بار تندی نمود
 زمانه پرآزار گشت از فرود

 همه جان فدای سياوش کنيم
 نبايد که اين بد فرامش کنيم
 زرسپ گرانمايه زو شد بباد
 سواری سرافراز نوذرنژاد
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 بخونست غرقه تن ريونيز
 ازين بيش خواری چه بينيم نيز
 گرو پور جمست و مغز قباد
 بنادانی اين جنگ را برگشاد

 همی گفت و جوشن همی بست گرم
 همی بر تنش بر بدريد چرم
 نشست از بر اژدهای دژم
 خرامان بيامد براه چرم

 و او را بديدفرود سياوش چ
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 همی گفت کين لشکر رزمساز

 ندانند راه نشيب و فراز
 همه يک ز ديگر دالورترند
 چو خورشيد تابان بدو پيکرند
 وليکن خرد نيست با پهلوان

 روان خرد چون تن بی سر بی
 نباشند پيروز ترسم بکين
 مگر خسرو آيد بتوران زمين
 يمبکين پدر جمله پشت آور

 مگر دشمنان را به مشت آوريم
 بگوکين سوار سرافراز کيست

 که بر دست و تيغش ببايد گريست
 نگه کرد ز افراز باال تخوار

 ببی دانشی بر چمن رست خار
 بدو گفت کين اژدهای دژم
 که مرغ از هوا اندر آرد بدم

 که دست نيای تو پيران ببست
 دو لشکر ز ترکان بهم برشکست

 زند خردپدر کرد فر بسی بی
 بسی کوه و رود و بيابان سپرد

 پسر پدر نيز ازو شد بسی بی
 بپی بسپرد گردن شير نر
 بايران برادرت را او کشيد

 بجيحون گذر کرد و کشتی نديد
 وراگيو خوانند پيلست و بس
 که در رزم دريای نيلست و بس
 چو بر زه بشست اندر آری گره
 خدنگت نيابد گذر بر زره
 جنگسليح سياوش بپوشد ب

 نترسد ز پيکان تير خدنگ
 بکش چرخ و پيکان سوی اسپ ران
 مگر خسته گردد هيون گران
 پياده شود بازگردد مگر

 کشان چون سپهبد بگردن سپر
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 کمان را بزه کرد جنگی فرود
 ی چرخ بر کف بسود پس آن قبضه

 ی اسپ گيو بزد تير بر سينه
 فرود آمد از باره برگشت نيو
 تز بام سپد کوه خنده بخاس

 همی مغز گيو از گواژه بکاست
 برفتند گردان همه پيش گيو

 که يزدان سپاس ای سپهدار نيو
 يی که اسپ است خسته تو خسته نه

 يی توان شد دگر بار بسته نه
 برگيو شد بيژن شير مرد
 فراوان سخنها بگفت از نبرد
 که ای باب شيراوژن تيزچنگ
 کجا پيل با تو نرفتی بجنگ

 سوارچرا ديد پشت ترا يک 
 که دست تو بودی بهر کارزار

 ز ترکی چنين اسپ خسته بدست
 برفتی سراسيمه برسان مست
 بدو گفت چون کشته شد بارگی
 بدو دادمی سر به يکبارگی
 همی گفت گفتارهای درشت
 چو بيژن چنان ديد بنمود پشت
 برآشفت گيو از گشاد برش
 يکی تازيانه بزد بر سرش

 بدو گفت نشنيدی از رهنمای
  رزمت انديشه بايد بجایکه با

 نه تو مغز داری نه رای و خرد
 چنين گفت را کس بکيفر برد
 دل بيژن آمد ز تندی بدرد
 بدادار دارنده سوگند خورد

 که زين را نگردانم از پشت اسپ
 مگر کشته آيم بکين زرسپ
 وزآنجا بيامد دلی پر ز غم
 سری پر ز کينه بر گستهم

 ای دستکش کز اسپان تو باره
 ر خرامد بافراز خوشکجا ب

 بده تا بپوشم سليح نبرد
 يکی تا پديد آيد از مردمرد
 يکی ترک رفتست بر تيغ کوه
 بدين سان نظاره برو بر گروه

 چنين داد پاسخ که اين نيست روی
 ابر خيره گرد بالها مپوی
 زرسپ سپهدار چون ريونيز
 سپهبد که گيتی ندارد بچيز
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 پدرت آنکه پيل ژيان بشکرد
 ردون همی ننگردبگردنده گ

 ازو بازگشتند دل پر ز درد
 کس آورد با کوه خارا نکرد
 مگر پر کرگس بود رهنمای
 وگرنه بران دژ که پويد بپای
 بدو گفت بيژن که مشکن دلم
 کنون يال و بازو ز هم بگسلم
 يکی سخت سوگند خوردم بماه
 بدادار گيهان و ديهيم شاه

 کزين ترک من برنگردانم اسپ
 گر چون زرسپزمانم سرايد م

 بدو گفت پس گستهم راه نيست
 خرد خود از اين تيزی آگاه نيست
 جهان پرفراز و نشيبست و دشت
 گر ايدونک زينجا ببايد گذشت
 مرا بارگير اينک جوشن کشد

 دو ماندست اگر زين يکی را کشد
 نيابم دگر نيز همتای او

 برنگ و تگ و زور و باالی اوی
 بدو گفت بيژن بکين زرسپ

 بپويم نخواهم خود اسپپياده 
 چنين داد پاسخ بدو گستهم

 که مويی نخواهم ز تو بيش و کم
 مرا گر بود بارگی ده هزار

 همه موی پر از گوهر شاهوار
 ندارم بدين از تو آن را دريغ

 نه گنج و نه جان و نه اسپ و نه تيغ
 برو يک بيک بارگيها ببين
 کدامت به آيد يکی برگزين

 ت هواستبفرمای تا زين بر آن ک
 بسازند اگر کشته آيد رواست
 يکی رخش بودش بکردار گرگ
 کشيده زهار و بلند و سترگ
 ز بهر جهانجوی مرد جوان
 برو برفگندند بر گستوان

 دل گيو شد زان سخن پر ز دود
 چو انديشه کرد از گشاد فرود
 فرستاد و مر گستهم را بخواند
 بسی داستانهای نيکو براند
 فرستاد درع سياوش برش

 همان خسروانی يکی مغفرش
 بياورد گستهم درع نبرد
 بپوشيد بيژن بکردار گرد
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 بسوی سپد کوه بنهاد روی
 چنانچون بود مردم جنگجوی
 چنين گفت شاه جوان با تخوار
 که آمد بنوی يکی نامدار

 نگه کن ببين تا ورا نام چيست
 بدين مرد جنگی که خواهد گريست

 بخسرو تخوار سراينده گفت
  ز ايران کسی نيست جفتکه اين را

 که فرزند گيوست مردی دلير
 بهر رزم پيروز باشد چو شير
 ندارد جز او گيو فرزند نيز

 گراميترستش ز گنج و ز چيز
 تو اکنون سوی بارگی دار دست
 دل شاه ايران نشايد شکست
 و ديگر که دارد همی آن زره
 کجا گيو زد بر ميان برگره
 برو تير و ژوپين نيابد گذار

  گر پياده کند کارزارسزد
 تو با او بسنده نباشی بجنگ
 نگه کن که الماس دارد بچنگ
 بزد تير بر اسپ بيژن فرود

 تو گفتی باسپ اندرون جان نبود
 بيفتاد و بيژن جدا گشت ازوی
 سوی تيغ با تيغ بنهاد روی
 يکی نعره زد کای سوار دلير
 بمان تا ببينی کنون رزم شير

 گاسپ مردان جن ندانی که بی
 بيايند با تيغ هندی بچنگ
 ببينی مرا گر بمانی بجای
 به پيکار ازين پس نيايدت رای
 چو بيژن همی برنگشت از فرود
 فرود اندر آن کار تندی نمود
 يکی تير ديگر بيانداخت شير
 سپر بر سر آورد مرد دلير
 سپر بر دريد و زره را نيافت
 ازو روی بيژن بپستی نتافت

  کشيدازان تند باال چو بر سر
 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 فرود گرانمايه زو بازگشت

 ی دژ پرآواز گشت همه باره
 دوان بيژن آمد پس پشت اوی
 يکی تيغ بد تيز در مشت اوی
 به برگستوان بر زد و کرد چاک
 گرانمايه اسپ اندر آمد بخاک
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 به دربند حصن اندر آمد فرود
 دليران در دژ ببستند زود

 باريد سنگز باره فراوان ب
 بدانست کان نيست جای درنگ
 خروشيد بيژن که ای نامدار
 ز مردی پياده دلير و سوار

 چنين بازگشتی و شرمت نبود
 دريغ آن دل و نام جنگی فرود
 بيامد بر طوس زان رزمگاه

 چنين گفت کای پهلوان سپاه
 سزد گر برزم چنين يک دلير
 شود نامبردار يک دشت شير

 اویاگر کوه خارا ز پيکان 
 شود آب و دريا بود کان اوی
 سپهبد نبايد که دارد شگفت
 ازين برتر اندازه نتوان گرفت
 سپهبد بدارنده سوگند خورد
 کزين دژ برآرم بخورشيد گرد
 بکين زرسپ گرامی سپاه
 برآرم بسازم يکی رزمگاه
 تن ترک بدخواه بيجان کنم

 ز خونش دل سنگ مرجان کنم
 چو خورشيد تابنده شد ناپديد

 تيره بر چرخ لشکر کشيدشب 
 دليران دژدار مردی هزار

 ز سوی کالت اندر آمد سوار
 در دژ ببستند زين روی تنگ

 خروش جرس خاست و آوای زنگ
 جريره بتخت گرامی بخفت

 شب تيره با درد و غم بود جفت
 بخواب آتشی ديد کز دژ بلند
 برافروختی پيش آن ارجمند
 سراسر سپد کوه بفروختی

 می سوختیپرستنده و دژ ه
 دلش گشت پر درد و بيدار گشت
 روانش پر از درد و تيمار گشت
 بباره برآمد جهان بنگريد

 همه کوه پرجوشن و نيزه ديد
 رخش گشت پرخون و دل پر ز دود

 بيامد به بالين فرخ فرود
 بدو گفت بيدار گرد ای پسر
 که ما را بد آمد ز اختر بسر

 سراسر همه کوه پر دشمنست
 زه و جوشنستدر دژ پر از ني
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 بمادر چنين گفت جنگی فرود
 که از غم چه داری دلت پر ز دود
 مرا گر زمانه شدست اسپری
 زمانه ز بخشش فزون نشمری
 بروز جوانی پدر کشته شد
 مرا روز چون روز او گشته شد
 بدست گروی آمد او را زمان
 سوی جان من بيژن آمد دمان

 وار بکوشم نميرم مگر غرم
  زينهارنخواهم ز ايرانيان

 سپه را همه ترگ و جوشن بداد
 يکی ترگ رومی بسر برنهاد
 ميانرا بخفتان رومی ببست
 بيامد کمان کيانی بدست

 چو خورشيد تابنده بنمود چهر
 خرامان برآمد بخم سپهر

 ز هر سو برآمد خروش سران
 گراييدن گرزهای گران

 ی کرنای غو کوس با ناله
 دم نای سرغين و هندی درای

 ی دژ فرود ز بارهبرون آمد ا
 دليران ترکان هرآنکس که بود
 ز گرد سواران و ز گرز و تير
 سر کوه شد همچو دريای قير
 نبد هيچ هامون و جای نبرد

 همی کوه و سنگ اسپ را خيره کرد
 ازين گونه تا گشت خورشيد راست

 سپاه فرود دالور بکاست
 فراز و نشيبش همه کشته شد
 سربخت مرد جوان گشته شد

 ره ماندند ايرانيانبدو خي
 که چون او نديدند شير ژيان
 ز ترکان نماند ايچ با او سوار
 نديد ايچ تنها رخ کارزار

 عنان را بپيچيد و تنها برفت
 ز باال سوی دژ خراميد تفت
 چو رهام و بيژن کمين ساختند
 فراز و نشيبش همی تاختند
 چو بيژن پديد آمد اندر نشيب

 سبک شد عنان و گران شد رکيب
 رود جوان ترگ بيژن بديدف

 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 چو رهام گرد اندر آمد به پشت

 خروشان يکی تيغ هندی به مشت
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 بزد بر سر کتف مرد دلير
 فرود آمد از دوش دستش به زير
 چو از وی جدا گشت بازوی و دوش
 همی تاخت اسپ و همی زد خروش

 بنزديک دژ بيژن اندر رسيد
 و بريدی ا بزخمی پی باره

 پياده خود و چند زان چاکران
 تبه گشته از چنگ کنداوران
 بدژ در شد و در ببستند زود
 شد آن نامور شير جنگی فرود
 بشد با پرستندگان مادرش
 گرفتند پوشيدگان در برش
 بزاری فگندند بر تخت عاج
 نبد شاه را روز هنگام تاج

 همه غاليه موی و مشکين کمند
 ندپرستنده و مادر از بن بک

 همی کند جان آن گرامی فرود
 همه تخت مويه همه حصن رود
 چنين گفت چون لب ز هم برگرفت
 که اين موی کندن نباشد شگفت

 کنون اندر آيند ايرانيان
 به تاراج دژ پاک بسته ميان
 پرستندگان را اسيران کنند
 دژ وباره کوه ويران کنند

 دل هرک بر من بسوزد همی
 ز جانم رخش برفروزد همی

 ه پاک بر باره بايد شدنهم
 تن خويش را بر زمين بر زدن
 کجا بهر بيژن نماند يکی
 نمانم من ايدر مگر اندکی

 کشنده تن و جان من درد اوست
 پرستار و گنجم چه در خورد اوست
 بگفت اين و رخسارگان کرد زرد
 برآمد روانش بتيمار و درد

 ببازيگری ماند اين چرخ مست
 ستکه بازی برآرد به هفتاد د

 زمانی بخنجر زمانی بتيغ
 زمانی بباد و زمانی بميغ
 زمانی بدست يکی ناسزا

 زمانی خود از درد و سختی رها
 زمانی دهد تخت و گنج و کاله
 زمانی غم و رنج و خواری و چاه

 همی خورد بايد کسی را که هست
 منم تنگدل تا شدم تنگدست
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 اگر خود نزادی خردمند مرد
 سردنديدی ز گيتی چنين گرم و 

 ببايد به کوری و ناکام زيست
 برين زندگانی ببايد گريست
 سرانجام خاکست بالين اوی
 دريغ آن دل و رای و آيين اوی
 پرستندگان بر سر دژ شدند
 همه خويشتن بر زمين برزدند
 يکی آتشی خود جريره فروخت
 همه گنجها را بتش بسوخت
 يکی تيغ بگرفت زان پس بدست

 تی تازی اسپان ببس در خانه
 شکمشان بدريد و ببريد پی

 همی ريخت از ديده خوناب و خوی
 بيامد ببالين فرخ فرود

 يکی دشنه با او چو آب کبود
 دو رخ را بروی پسر بر نهاد
 شکم بردريد و برش جان بداد

 در دژ بکندند ايرانيان
 بغارت ببستند يکسر ميان
 چو بهرام نزديک آن باره شد
 از اندوه يکسر دلش پاره شد

 انيان گفت کين از پدرباير
 بسی خوارتر مرد و هم زارتر
 کشنده سياوش چاکر نبود
 ببالينش بر کشته مادر نبود
 همه دژ سراسر برافروخته

 همه خان و مان کنده و سوخته
 بايرانيان گفت کز کردگار
 بترسيد وز گردش روزگار

 ببد بس درازست چنگ سپهر
 به بيدادگر برنگردد بمهر

 يد شرمزکيخسرو اکنون ندار
 که چندان سخن گفت با طوس نرم

 بکين سياوش فرستادتان
 بسی پند و اندرزها دادتان
 ز خون برادر چو آگه شود
 همه شرم و آذرم کوته شود
 ز رهام وز بيژن تيز مغز
 نيايد بگيتی يکی کار نغز

 هماننگه بيامد سپهدار طوس
 براه کالت اندر آورد کوس

 چو گودرز و چون گيو کنداوران
 دان ايران سپاهی گرانز گر
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 سپهبد بسوی سپدکوه شد
 وزانجا بنزديکی انبوه شد
 چو آمد ببالين آن کشته زار
 بران تخت با مادر افگنده خوار
 بيک دست بهرام پر آب چشم
 نشسته ببالين او پر ز خشم

 ی شاوران بدست دگر زنگه
 برو انجمن گشته کنداوران

 گوی چون درختی بران تخت عاج
  بباالی ساجبديدار ماه و

 سياوش بد خفته بر تخت زر
 ابا جوشن و تيغ و گرز و کمر
 برو زار بگريست گودرز و گيو
 بزرگان چو گرگين و بهرام نيو
 رخ طوس شد پر ز خون جگر
 ز درد فرود و ز درد پسر

 که تندی پشيمانی آردت بار
 تو در بوستان تخم تندی مکار
 چنين گفت گودرز با طوس و گيو

 ن و گردان نيوهمان نامدارا
 که تندی نه کار سپهبد بود
 سپهبد که تندی کند بد بود
 جوانی بدين سان ز تخم کيان
 بدين فر و اين برز و يال و ميان
 بدادی بتيزی و تندی بباد
 زرسپ آن سپهدار نوذرنژاد
 ز تيزی گرفتار شد ريونيز

 نبود از بد بخت ما مانده چيز
 خرد در دل مرد تند هنر بی

  گردد ز زنگار کندچو تيغی که
 چو چندين بگفتند آب از دو چشم
 بباريد و آمد ز تندی بخشم
 چنين پاسخ آورد کز بخت بد

 بسی رنج وسختی بمردم رسد
 ی شاهوار بفرمود تا دخمه

 بکردند بر تيغ آن کوهسار
 نهادند زيراندرش تخت زر
 بديبای زربفت و زرين کمر
 تن شاهوارش بياراستند

 می خواستندگل و مشک و کافور و 
 سرش را بکافور کردند خشک
 رخش را بعطر و گالب و بمشک
 نهادند بر تخت و گشتند باز
 فراز شد آن شيردل شاه گردن
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 زراسپ سرافراز با ريونيز
 نهادند در پهلوی شاه نيز
 سپهبد بران ريش کافورگون
 بباريد از ديدگان جوی خون
 چنينست هرچند مانيم دير

 شيرنه پيل سرافراز ماند نه 
 دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ

 رهايی نيابد ازو بار و برگ
 

 سه روزش درنگ آمد اندر چرم
 چهارم برآمد ز شيپور دم

 سپه برگرفت و بزد نای و کوس
 زمين کوه تا کوه گشت آبنوس
 هرآنکس که ديدی ز توران سپاه
 بکشتی تنش را فگندی براه

 تار و پود همه مرزها کرد بی
 رود  کاسههمی رفت پيروز تا

 بدان مرز لشکر فرود آوريد
 ها ناپديد زمين گشت زان خيمه

 خبر شد بترکان کز ايران سپاه
 سوس کاسه رود اندر آمد براه
 ز تران بيامد دليری جوان
 پالشان بيداردل پهلوان

 بيامد که لشکر همی بنگرد
 درفش سران را همی بشمرد
 بلشکرگه اندر يکی کوه بود

  بودبلند و بيکسو ز انبوه
 نشسته برو گيو و بيژن بهم

 همی رفت هرگونه از بيش و کم
 درفش پالشان ز توران سپاه
 بديدار ايشان برآمد ز راه
 چو از دور گيو دالور بديد

 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 چنين گفت کامد پالشان شير
 يکی نامداری سواری دلير
 شوم گر سرش را ببرم ز تن
 گرش بسته آرم بدين انجمن
 بدو گفت بيژن که گر شهريار
 مرا داد خلعت بدين کارزار
 بفرمان مرا بست بايد کمر
 برزم پالشان پرخاشخر

 به بيژن چنين گفت گيو دلير
 که مشتاب در چنگ اين نره شير
 نبايد که با او نتابی بجنگ
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 کنی روز بر من برين جنگ تنگ
 پالشان چو شير است در مرغزار
 جز از مرد جنگی نجويد شکار
 بدو گفت بيژن مرا زين سخن
 به پيش جهاندار ننگی مکن
 سليح سياوش مرا ده بجنگ
 پس آنگه نگه کن شکار پلنگ
 بدو داد گيو دلير آن زره

 همی بست بيژن زره را گره
 ی تيزرو برنشست يکی باره

 بهامون خراميد نيزه بدست
 پالشان يکی آهو افگنده بود
 کبابش بر آتش پراگنده بود

 اسپش چران و چمانهمی خورد و 
 پالشان نشسته به بازو کمان
 چو اسپش ز دور اسپ بيژن بديد
 خروشی برآورد و اندر دميد
 پالشان بدانست کامد سوار

 ی کارزار بيامد بسيچيده
 يکی بانگ برزد به بيژن بلند
 منم گفت شيراوژن و و ديوبند
 بگو آشکارا که نام تو چيست

 که اختر همی بر تو خواهد گريست
 ور بدو گفت من بيژنمدال

 تنم برزم اندرون پيل و رويين
 نيا شير جنگی پدر گيو گرد

 هم اکنون ببينی ز من دستبرد
 بروز بال در دم کارزار

 تو بر کوه چون گرگ مردار خواه
 همی دود و خاکستر و خون خوری
 گه آمد که لشکر بهامون بری
 پالشان بپاسخ نکرد ايچ ياد

 بادتن را چو  برانگيخت آن پيل
 سواران بنيزه برآويختند
 يکی گرد تيره برانگيختند

 سنانهای نيزه بهم برشکست
 يالن سوی شمشير بردند دست
 بزخم اندرون تيغ شد لخت لخت
 ببودند لرزان چو شاخ درخت
 بب اندرون غرقه شد بارگی

 سرانشان غمی گشت يکبارگی
 عمود گران برکشيدند باز

 دو شير سرافراز و دو رزمساز
 ا برآورد بيژن خروشچنين ت
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 عمودگران برنهاده بدوش
 بزد بر ميان پالشان گرد

 ی پشت بشکست خرد همه مهره
 ز باالی اسپ اندر آمد تنش

 نگون شد بر و مغفر و جوشنش
 فرود آمد از باره بيژن چو گرد
 سر مرد جنگی ز تن دور کرد
 سليح و سر و اسپ آن نامجوی
 بياورد و سوی پدر کرد روی

 ان سخن پر ز درددل گيو بد ز
 که چون گردد آن باد روز نبرد
 گاه خروشان و جوشان بدان ديده
 که تا گرد بيژن کی آيد ز راه
 همی آمد از راه پور جوان

 سر و جوشن و اسپ آن پهلوان
 بياورد و بنهاد پيش پدر

 بدو گفت پيروز باش ای پسر
 برفتند با شادمانی ز جای

 سرای نهادند سر سوی پرده
 ش سپهبد سرشبياورد پي

 همان اسپ با جوشن و مغفرش
 چنان شاد شد زان سخن پهلوان
 که گفتی برافشاند خواهد روان
 بدو گفت کای پور پشت سپاه
 سر نامداران و ديهيم شاه

 هميشه بزی شاد و برترمنش
 ز تو دور بادا بد بدکنش

 
 ازان پس خبر شد بافراسياب
 که شد مرز توران چو دريای آب

 اندر آمد سپاهرود  سوی کاسه
 زمين شد ز کين سياوش سياه
 سپهبد به پيران ساالر گفت

 که خسرو سخن برگشاد از نهفت
 مگر کين سخن را پذيره شويم
 همه با درفش و تبيره شويم
 وگرنه ز ايران بيايد سپاه

 نه خورشيد بينيم روشن نه ماه
 برو لشکر آور ز هر سو فراز
 سخنها نبايد که گردد دراز

 آمد يکی تندبادوزين رو بر
 که کس را ز ايران نبد رزم ياد
 يکی ابر تند اندر آمد چو گرد

 ز سرما همی لب بدندان فسرد
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 ها گشت يخ سراپرده و خيمه
 کشيد از بر کوه بر برف نخ

 بيک هفته کس روی هامون نديد
 همه کشور از برف شد ناپديد
 خور و خواب و آرامگه تنگ شد

 تو گفتی که روی زمين سنگ شد
 سی را نبد ياد روز نبردک

 همی اسپ جنگی بکشت و بخورد
 تبه شد بسی مردم و چارپای
 يکی را نبد چنگ و بازو بجای
 بهشتم برآمد بلند آفتاب

 جهان شد سراسر چو دريای آب
 سپهبد سپه را همی گرد کرد
 سخن رفت چندی ز روز نبرد
 که ايدر سپه شد ز تنگی تباه
 سزد گر برانيم ازين رزمگاه

 ا برين بوم و برها درودمباد
 کالت و سپدکوه گر کاسه رود
 ز گردان سرافراز بهرام گفت
 که اين از سپهبد نشايد نهفت
 تو ما را بگفتار خامش کنی
 همی رزم پور سياوش کنی
 مکن کژ ابر خيره بر کار راست

 بيک جان نگه کن که چندين بکاست
 هنوز از بدی تا چه آيدت پيش

 ان گاوميشبه چرم اندر است اين زم
 سپهبد چنين گفت کاذرگشسپ
 نبد نامورتر ز جنگی زرسپ
 بلشکر نگه کن که چون ريونيز
 که بينی بمردی و ديدار نيز

 گنه کشته آمد فرود نه بر بی
 نوشته چنين بود بود آنچ بود
 مرا جام ازو پر می و شير بود
 جوان را ز باال سخن تير بود
 کنون از گذشته نياريم ياد

  کشته او گر بدادبه بيداد شد
 چو خلعت ستد گيو گودرز ز شاه
 که آن کوه هيزم بسوزد براه
 کنونست هنگام آن سوختن
 به آتش سپهری برافروختن
 گشاده شود راه لشکر مگر
 بباشد سپه را بروبر گذر

 بدو گفت گيو اين سخن رنج نيست
 گنج نيست وگر هست هم رنج بی
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 غمی گشت بيژن بدين داستان
 ت همداستاننباشم بدين گف

 مرا با جوانی نبايد نشست
 بپيری کمر بر ميان تو بست
 برنج و بسختی بپرورديم
 بگفتار هرگز نيازرديم

 مرا برد بايد بدين کار دست
 نشايد تو با رنج و من با نشست
 بدو گفت گيو آنک من ساختم
 بدين کار گردن برافراختم

 کنون ای پسر گاه آرايشست
 نه هنگام پيری و بخشايشست
 ازين رفتن من ندار ايچ غم

 که من کوه خارا بسوزم به دم
 رود بسختی گذشت از در کاسه

 جهان را همه رنج برف آب بود
 چو آمد برران کوه هيزم فراز
 ندانست باال و پهناش باز
 ز پيکان تير آتشی برفروخت

 بکوه اندر افگند و هيزم بسوخت
 ز آتش سه هفته گذرشان نبود

  دودز تف زبانه ز باد و ز
 چهارم سپه برگذشتن گرفت

 همان آب و آتش نشستن گرفت
 

 سپهبد چو لشکر برو گرد شد
 ز آتش براه گروگرد شد

 سپاه اندر آمد چنانچون سزد
 همه کوه و هامون سراپرده زد
 چنانچون ببايست برساختند
 ز هر سو طاليه برون تاختند
 گروگرد بودی نشست تژاو
 سواری که بوديش با شير تاو

 ه بدان جايگه داشتیفسيل
 چنان کوه تا کوه بگذاشتی
 خبر شد که آمد ز ايران سپاه
 گله برد بايد به يکسو ز راه
 فرستاد گردی هم اندر شتاب
 بنزديک چوپان افراسياب

 کبوده بدش نام و شايسته بود
 بشايستگی نيز بايسته بود
 بدو گفت چون تيره گردد سپهر
 تو ز ايدر برو هيچ منمای چهر

  که چندست ز ايران سپاهنگه کن
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 ز گردان که دارد درفش و کاله
 ازيدر بر ايشان شبيخون کنيم
 همه کوه در جنگ هامون کنيم
 کبوده بيامد چو گرد سياه
 شب تيره نزديک ايران سپاه
 طاليه شب تيره بهرام بود
 کمندش سر پيل را دام بود
 برآورد اسپ کبوده خروش

 ز لشکر برافراخت بهرام گوش
  بزه کرد و بفشارد رانکمان را

 درآمد ز جای آن هيون گران
 يکی تير بگشاد و نگشاد لب
 کبوده نبود ايچ پيدا ز شب
 بزد بر کمربند چوپان شاه

 همی گشت رنگ کبوده سياه
 ز اسپ اندر افتاد و زنهار خواست
 بدو گفت بهرام برگوی راست

 ی تو که بود که ايدر فرستنده
 کرا خواستی زين بزرگان بسود

 بهرام گفت ار دهی زينهارب
 بگويم ترا هرچ پرسی ز کار
 ام تژاوست شاها فرستنده
 ام بنزديک او من پرستنده

 مکش مر مرا تا نمايمت راه
 بجايی که او دارد آرامگاه
 بدو گفت بهرام با من تژاو
 چو با شير درنده پيکار گاو
 سرش را بخنجر ببريد پست
 بفتراک زين کيانی ببست

 و بفگند خواربلشکر گه آورد 
 آوری بد نه گردی سوار نه نام

 
 چو خورشيد بر زد ز گردون درفش
 دم شب شد از خنجر او بنفش
 غمی شد دل مرد پرخاشجوی
 بدانست کو را بد آمد بروی
 برآمد خروش خروس و چکاو

 کبوده نيامد بنزد تژاو
 سپاهی که بودند با او بخواند
 وزان جايگه تيز لشکر براند

 شد با سپاهتژاو سپهبد ب
 گاه بايران خروش آمد از ديده

 که آمد سپاهی ز ترکان بجنگ
 سپهبد نهنگی درفشی پلنگ
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 ز گردنکشان پيش او رفت گيو
 تنی چند با او ز گردان نيو

 برآشفت و نامش بپرسيد زوی
 چنين گفت کای مرد پرخاشجوی
 بدين مايه مردم بجنگ آمدی
 ز هامون بکام نهنگ آمدی

 ی نامداربپاسخ چنين گفت کا
 ببينی کنون رزم شير سوار
 بگيتی تژاوست نام مرا
 بهر دم برآرند کام مرا

 نژادم بگوهر از ايران بدست
 ز گردان وز پشت شيران بدست
 کنون مرزبانم بدين تخت و گاه
 نگين بزرگان و داماد شاه

 بدو گفت گيو اينکه گفتی مگوی
 که تيره شود زين سخن آبروی

 د نشستاز ايران بتوران که دار
 مگر خوردنش خون بود گر کبست

 اگر مرزبانی و داماد شاه
 چرا بيشتر زين نداری سپاه

 بدين مايه لشکر تو تندی مجوی
 بتندی بپيش دليران مپوی
 که اين پرهنر نامدار دلير
 سر مرزبان اندر آرد بزير

 گر اايدونک فرمان کنی با سپاه
 بايران خرامی بنزديک شاه
 ویکنون پيش طوس سپهبد ش
 بگويی و گفتار او بشنوی

 ستانمت زو خلعت و خواسته
 پرستنده و اسپ آراسته
 تژاو فريبنده گفت ای دلير
 درفش مرا کس نيارد بزير

 مرا ايدر اکنون نگينست و گاه
 پرستنده و گنج و تاج و سپاه

 همان مرز و شاهی چو افراسياب
 کس اين را ز ايران نبيند بخواب

 پرستار وز ماديانان گله
 دشت گروگرد کرده يلهب

 تو اين اندکی لشکر من مبين
 مراجوی با گرز بر پشت زين
 من امروز با اين سپاه آن کنم
 کزين آمدن تان پشيمان کنم
 چنين گفت بيژن بفرخ پدر
 که ای نامور گرد پرخاشخر
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 سرافراز و بيداردل پهلوان
 به پيری نه آنی که بودی جوان
 ترا با تژاو اين همه پند چيست

 کی چنين مهر و پيوند چيستبتر
 همی گرز و خنجر ببايد کشيد
 دل و مغز ايشان ببايد دريد

 برانگيخت اسپ و برآمد خروش
 نهادند گوپال و خنجر بدوش
 يکی تيره گرد از ميان بردميد

 بدان سان که خورشيد شد ناپديد
 جهان شد چو آبار بهمن سياه
 ستاره نديدند روشن نه ماه

  گردبقلب سپاه اندرون گيو
 همی از جهان روشنايی ببرد
 بپيش اندرون بيژن تيزچنگ

 همی بزمگاه آمدش جای جنگ
 وزان سوی با تاج بر سر تژاو
 که بوديش با شير درنده تاو

 مردان و شير يالنش همه نيک
 که هرگز نشدشان دل از رزم سير

 بسی برنيامد برين روزگار
 که آن ترک سير آمد از کارزار

 ه کشته شدسه بهره ز توران سپ
 سربخت آن ترک برگشته شد
 همی شد گريزان تژاو دلير
 پسش بيژن گيو برسان شير

 خروشان و جوشان و نيزه بدست
 تو گفتی که غرنده شيرست مست

 يکی نيزه زد بر ميان تژاو
 نماند آن زمان با تژاو ايچ تاو
 گراينده بدبند رومی زره
 بپيچيد و بگشاد بند گره
 گبيفگند نيزه بيازيد چن

 چو بر کوه بر غرم تازد پلنگ
 بدان سان که شاهين ربايد چکاو

 ربود آن گرانمايه تاج تژاو
 که افراسيابش بسر برنهاد
 نبودی جدا زو بخواب و بياد

 چنين تا در دژ همی تاخت اسپ
 اندرش بيژن چو آذرگشسپ پس

 چو نزديکی دژ رسيد اسپنوی
 بيامد خروشان پر از آب روی

 برگاشتیکه از کين چنين پشت 
 بدين دژ مرا خوار بگذاشتی
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 سزد گر ز پس برنشانی مرا
 بدين ره بدشمن نمانی مرا
 تژاو سرافراز را دل بسوخت
 بکردار آتش رخش برفروخت
 فراز اسپنوی و تژاو از نشيب
 بدو داد در تاختن يک رکيب

 پس اندر نشاندش چو ماه دمان
 برآمد ز جا باره زيرش دنان
 پنویهمی تاخت چون گرد با اس

 سوی راه توران نهادند روی
 زمانی دويد اسپ جنگی تژاو
 نماند ايچ با اسپ و با مرد تاو
 تژاو آن زمان با پرستنده گفت
 که دشوار کار آمد ای خوب جفت
 فروماند اين اسپ جنگی ز کار
 ز پس بدسگال آمد و پيش غار
 اگر دور از ايدر به بيژن رسم
 بکام بدانديش دشمن رسم

 ن بيکبارگیترا نيست دشم
 بمان تا برانم من اين بارگی
 فرود آمد از اسپ او اسپنوی
 تژاو از غم او پر از آب روی

 سبکبار شد اسپ و تندی گرفت
 پسش بيژن گيو کندی گرفت

 روی اسپنوی چو ديد آن رخ ماه
 ز گلبرگ روی و پر از مشک موی
 پس پشت خويش اندرش جای کرد
 سوی لشکر پهلوان رای کرد

 د بدرگاه طوسبشادی بيام
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 که بيدار دل شير جنگی سوار
 دمان با شکار آمد از مرغزار
 سپهدار و گردان پرخاشجوی
 بويرانی دژ نهادند روی

 ازان پس برفتند سوی گله
 که بودند بر دشت ترکان يله
 گرفتند هر يک کمندی بچنگ
 چنانچون بود ساز مردان جنگ
 بخم اندر آمد سر بارگی
 بياراست لشکر بيکبارگی
 نشستند بر جايگاه تژاو

 سواران ايران پر از خشم و تاو
 

 تژاو غمی با دو ديده پرآب
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 بيامد بنزديک افراسياب
 چنين گفت کامد سپهدار طوس
 ابا لشکری گشن و پيالن کوس
 پالشان و آن نامداران مرد

 بخاک اندر آمد سرانشان ز گرد
 همه مرز و بوم آتش اندر زدند

 سيله سراسر بهم برزدندف
 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 غمی گشت و بر چاره افگند بن
 بپيران ويسه چنين گفت شاه
 که گفتم بياور ز هر سو سپاه
 درنگ آمدت رای از کاهلی
 ز پيری گران گشته و بددلی

 نه دژ ماند اکنون نه اسپ و نه مرد
 نشستن نشايد بدين مرز کرد

 ه گشتبسی خويش و پيوند ما برد
 اختر آزرده گشت بسی مرد نيک

 کنون نيست امروز روز درنگ
 جهان گشت بر مرد بيدار تنگ
 جهاندار پيران هم اندر شتاب
 برون آمد از پيش افراسياب
 ز هر مرز مردان جنگی بخواند
 سليح و درم داد و لشکر براند
 چو آمد ز پهلو برون پهلوان
 همی نامزد کرد جای گوان

  و تژاوسوی ميمنه بارمان
 سواران که دارند با شير تاو
 چو نستهين گرد بر ميسره
 کجا شير بودی بچنگش بره

 ی کرنای جهان پر شد از ناله
 ز غريدن کوس و هندی درای

 هوا سربسر سرخ و زرد و بنفش
 گونه درفش ز بس نيزه و گونه
 آوران صدهزار سپاهی ز جنگ

 نهاده همه سر سوی کارزار
  راهز دريا بدريا نبود ايچ

 ز اسپ و ز پيل و هيون و سپاه
 همی رفت لشکر گروها گروه
 نبد دشت پيدا نه دريا نه کوه
 بفرمود پيران که بيره رويد
 از ايدر سوی راه کوته رويد
 نبايد که يابند خود آگهی
 ازين نامداران با فرهی

 مگر ناگهان بر سر آن گروه
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 فرود آرم اين گشن لشکر چو کوه
 اگهانبرون کرد کارآگهان ن

 همی جست بيدار کار جهان
 بتندی براه اندر آورد روی

 بسوی گروگرد شد جنگجوی
 ميان سرخس است نزديک طوس
 ز باورد برخاست آوای کوس
 بپيوست گفتار کارآگهان
 بپيران بگفتند يک يک نهان

 که ايشان همه ميگسارند و مست
 شب و روز با جام پر می بدست

 سواری طاليه نديدم براه
 ی رزم توران سپاه شهنه اندي

 چو بشنيد پيران يالن را بخواند
 ز لشکر فراوان سخنها براند
 که در رزم ما را چنين دستگاه
 نبودست هرگز بايران سپاه

 
 گزين کرد زان لشکر نامدار
 هزار سواران شمشيرزن سی

 برفتند نيمی گذشته ز شب
 نه بانگ تبيره نه بوق و جلب
 چو پيران ساالر لشکر براند

 ان يالن هفت فرسنگ ماندمي
 نخستين رسيدند پيش گله
 کجا بود بر دشت توران يله
 گرفتند بسيار و کشتند نيز
 نبود از بد بخت مانند چيز

 دار و چوپان بسی کشته شد گله
 سر بخت ايرانيان گشته شد
 وزان جايگه سوی ايران سپاه
 برفتند برسان گرد سياه
 همه مست بودند ايرانيان

 شاده ميانگروهی نشسته گ
 بخيمه درون گيو بيدار بود
 سپهدار گودرز هشيار بود
 خروش آمد و بانگ زخم تبر
 سراسيمه شد گيو پرخاشخر

 سرای ستاده ابر پيش پرده
 يکی اسپ بر گستوان ور بپای
 برآشفت با خويشتن چون پلنگ
 ز بافيدن پای آمدش ننگ
 بيامد باسپ اندر آورد پای
 بکردار باد اندر آمد ز جای
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 سرای سپهبد رسيد ردهبپ
 ز گرد سپه آسمان تيره ديد
 بدو گفت برخيز کامد سپاه
 يکی گرد برخاست ز اوردگاه
 وزان جايگه رفت نزد پدر

 ی گاو سر بچنگ اندرون گرزه
 همی گشت بر گرد لشکر چو دود
 برانگيخت آن را که هشيار بود
 يکی جنگ با بيژن افگند پی

 که اين دشت رزم است گر باغ می
  پس بيامد سوی کارزاروزان

 بره برشتابيد چندی سوار
 بدان اندکی برکشيدند نخ

 سپاهی ز ترکان چو مور و ملخ
 همی کرد گودرز هر سو نگاه
 سپاه اندر آمد بگرد سپاه

 سراسيمه شد خفته از داروگير
 برآمد يکی ابر بارانش تير
 بزير سر مست بالين نرم

 زبر گرز و گوپال و شمشير گرم
 زد سر از برج شيرسپيده چو بر

 بلشکر نگه کرد گيو دلير
 همه دشت از ايرانيان کشته ديد
 سر بخت بيدار برگشته ديد
 دريده درفش و نگونسار کوس
 رخ زندگان تيره چون آبنوس
 سپهبد نگه کرد و گردان نديد
 ز لشکر دليران و مردان نديد
 همه رزمگه سربسر کشته بود
 تنانشان بخون اندر آغشته بود

 پسر پدر شد پدر بی پسر بی
 همه لشگر گشن زير و زبر
 به بيچارگی روی برگاشتند
 سراپرده و خيمه بگذاشتند

 نه کوس و نه لشکر نه بار و بنه
 همه ميسره خسته و ميمنه
 رود ازين گونه لشکر سوی کاسه

 مايه و تار و پود برفتند بی
 چنين آمد اين گنبد تيزگرد
 گهی شادمانی دهد گاه درد

 ران پس پشت طوسسواران تو
 دالن پر ز کين و سران پر فسوس
 همی گرز باريد گويی ز ابر

 پس پشت بر جوشن و خود و گبر
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 نبد کس برزم اندرون پايدار
 همه کوه کردند گردان حصار
 فرومانده اسپان و مردان جنگ

 يکی را نبد هوش و توش و نه هنگ
 سپاهی ازين گونه گشتند باز
 زشده مانده از رزم و راه درا

 ز هامون سپهبد سوی کوه شد
 اندوه شد ز پيکار ترکان بی

 فراوان کم آمد ز ايرانيان
 برآمد خروشی بدرد از ميان

 همه خسته و بسته بد هرک زيست
 شد آن کشته بر خسته بايد گريست

 سرای نه تاج و نه تخت و نه پرده
 نه اسپ و نه مردان جنگی بپای

 نه آباد بوم نه مردان کار
 نرا کسی خواستارنه آن خستگا

 پدر بر پسر چند گريان شده
 وزان خستگان چند بريان شده
 چنين است رسم جهان جهان
 که کردار خويش از تو دارد نهان
 همی با تو در پرده بازی کند

 نيازی کند ز بيرون ترا بی
 ز باد آمدی رفت خواهی به گرد
 چه دانی که با تو چه خواهند کرد

 ببند درازيم و در چنگ آز
 دانيم باز آشکارا ز رازن

 دو بهره ز ايرانيان کشته بود
 دگر خسته از رزم برگشته بود
 سپهبد ز پيکار ديوانه گشت

 دلش با خرد همچو بيگانه گشت
 بلشکرگه اندر می و خوان و بزم
 سپاه آرزو کرد بر جای رزم
 جهانديده گودرز با پير سر
 نه پور و نبيره نه بوم و نه بر

 ورش نه پزشکنه آن خستگان را خ
 همه جای غم بود و خونين سرشک

 جهانديدگان پيش اوی آمدند
 جوی آمدند شکسته دل و راه

 يکی ديدبان بر سر کوه کرد
 کجا ديدگان سوی انبوه کرد
 طاليه فرستاد بر هر سويی
 مگر يابد آن درد را دارويی
 يکی نامداری ز ايرانيان
 بفرمود تا تنگ بندند ميان
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 ن سخندهد شاه را آگهی زي
 که ساالر لشکر چهه افگند بن

 چه روز بد آمد بايرانيان
 سران را ز بخشش سرآمد زيان

 
 رونده بر شاه برد آگهی

 که تيره شد آن روزگار مهی
 چو شاه دلير اين سخنها شنيد
 بجوشيد وز غم دلش بردميد
 ز کار برادر پر از درد بود

 بران درد بر درد لشکر فزود
 طوسزبان کرد گويا بنفرين 

 شب تيره تا گاه بانگ خروس
 دبير خردمند را پيش خواند

 دل آگنده بودش ز غم برفشاند
 يکی نامه بنوشت پر آب چشم
 ز بهر برادر پر از درد و خشم
 بسوی فريبرز کاوس شاه
 يکی سوی پرمايگان سپاه
 سر نامه بود از نخست آفرين
 چنانچون بود رسم آيين و دين
 بنام خداوند خورشيد و ماه

 جا داد بر نيکوی دستگاهک
 جهان و مکان و زمان آفريد
 پی مور و پيل گران آفريد

 ازويست پيروزی و زو شکيب
 بنيک و ببد زو رسد کام و زيب
 خرد داد و جان و تن زورمند
 بزرگی و ديهيم و تخت بلند
 رهايی نيابد سر از بند اوی
 يکی را همه فر و اورند اوی
 يکی را دگر شوربختی دهد

  غم و درد و سختی دهدنياز و
 ز رخشنده خورشيد تا تيره خاک
 همه داد بينم ز يزدان پاک
 بشد طوس با کاويانی درفش
 ز لشکر چهل مرد زرينه کفش
 بتوران فرستادمش با سپاه
 برادر شد از کين نخستين تباه
 بايران چنو هيچ مهتر مباد
 وزين گونه ساالر لشکر مباد
 دريغا برادر فرود جوان

 ران و پشت گوانسر نامدا
 ز کين پدر زار و گريان بدم
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 بران درد يک چند بريان بدم
 کنون بر برادر ببايد گريست

 ندانم مرا دشمن و دوست کيست
 مرو گفتم او را براه چرم
 مزن بر کالت و سپدکوه دم

 بران ره فرودست و با لشکرست
 همان کی نژاد است و کنداور است
 نداند که اين لشکر از بن کيند

  ايران سپاهند گر خود چينداز
 گمان ازان کوه جنگ آورد بی

 فراوان سران را سرآرد زمان
 دريغ آنچنان گرد خسرونژاد
 که طوس فرومايه دادش بباد

 اگر پيش از اين او سپهبد بدست
 ز کاوس شاه اختر بد بدست
 برزم اندرون نيز خواب آيدش

 نشيند شتاب آيدش چو بی می
 هنرها همه هست نزديک اوی
 مبادا چنان جان تاريک اوی

 اندر شتاب چو اين نامه خوانی هم
 ز دل دور کن خورد آرام و خواب
 سبک طوس را بازگردان بجای
 ز فرمان مگرد و مزن هيچ رای
 سپهدار و ساالر زرينه کفش
 تو می باش با کاويانی درفش
 سرافراز گودرز ازان انجمن
 بهر کار باشد ترا رای زن
  شتابمکن هيچ در جنگ جستن

 ز می دور باش و مپيمای خواب
 بتندی مجو ايچ رزم از نخست

 همی باش تا خسته گردد درست
 ترا پيش رو گيو باشد بجنگ

 که با فر و برزست و چنگ پلنگ
 فرازآور از هر سوی ساز رزم
 مبادا که آيد ترا رای بزم
 نهاد از بر نامه بر مهر شاه
 فرستاده را گفت برکش براه

  ماسای هيچز رفتن شب و روز
 بهر منزلی اسپ ديگر بسيچ
 بيامد فرستاده هم زين نشان
 بنزديک آن نامور سرکشان
 بنزد فريبرز شد نامه دار

 ی شهريار بدو داد پس نامه
 فريبرز طوس و يالن را بخواند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
578 

 ز کار گذشته فراوان براند
 همان نامور گيو و گودرز را
 سواران و گردان آن مرز را

 ی شهريار چو برخواند آن نامه
 جهان را درختی نو آمد ببار
 بزرگان و شيران ايران زمين
 همه شاه را خواندند آفرين
 بياورد طوس آن گرامی درفش
 ابا کوس و پيالن و زرينه کفش
 بنزد فريبرز بردند و گفت

 که آمد سزا را سزاوار جفت
 همه ساله بخت تو پيروز باد
 همه روزگار تو نوروز باد

  نوذریبرفت و ببرد آنک بد
 آور و لشکری سواران جنگ

 بنزديک شاه آمد از دشت جنگ
 گونه درنگ بر نکرد ايچ بره

 زمين را ببوسيد در پيش شاه
 نکرد ايچ خسرو بدو در نگاه
 بدشنام بگشاد لب شهريار
 بران انجمن طوس را کرد خوار
 ازان پس بدو گفت کای بدنشان
 که کمباد نامت ز گردنکشان

  پاکنترسی همی از جهاندار
 ز گردان نيامد ترا شرم و باک
 نگفتم مرو سوی راه چرم
 برفتی و دادی دل من به غم
 نخستين بکين من آراستی
 نژاد سياوش را کاستی
 برادر سرافراز جنگی فرود
 کجا هم چنو در زمانه نبود

 بکشتی کسی را که در کارزار
 چو تو لشکری خواستی روزکار
 وزان پس که رفتی بران رزمگاه

  بجز رامش و بزمگاهنبودت
 ترا جايگه نيست در شارستان
 بزيبد ترا بند و بيمارستان
 ترا پيش آزادگان کار نيست
 کجا مر ترا رای هشيار نيست
 سزاوار مسماری و بند و غل
 نه اندر خور تاج و ديهيم و مل
 نژاد منوچهر و ريش سپيد
 ترا داد بر زندگانی اميد
 وگرنه بفرمودمی تا سرت



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
579 

 ی جدا از برتبدانديش کرد
 برو جاودان خانه زندان توست
 همان گوهر بد نگهبان توست
 ز پيشش براند و بفرمود بند
 به بند از دلش بيخ شادی بکند

 
 فريبرز بنهاد بر سر کاله

 که هم پهلوان بود و هم پور شاه
 ازان پس بفرمود رهام را
 که پيدا کند با گهر نام را

 بدو گفت رو پيش پيران خرام
 زد آن پهلوان بر پيامز من ن

 بگويش که کردار گردان سپهر
 هميشه چنين بود پر درد و مهر

 يکی را برآرد بچرخ بلند
 يکی را کند زار و خوار و نژند
 کسی کو بالجست گرد آن بود
 شبيخون نه کردار مردان بود
 شبيخون نسازند کنداوران
 کسی کو گرايد بگرز گران
 تو گر با درنگی درنگ آوريم

 ی جنگست جنگ آوريمگرت را
 ز پيش فريبرز رهام گرد

 برون رفت و پيغام و نامه ببرد
 بيامد طاليه بديدش براه
 بپرسيدش از نام وز جايگاه
 بدو گفت رهام جنگی منم
 هنرمند و بيدار و سنگی منم
 پيام فريبرز کاوس شاه

 به پيران رسانم بدين رزمگاه
 ز پيش طاليه سواری چو گرد

 د کردبيامد سخنها همه يا
 که رهام گودرز زان رزمگاه
 بيامد سوی پهلوان سپاه
 بفرمود تا پيش اوی آورند

 روی آورند دل و تازه گشاده
 سراينده رهام شد پيش اوی
 بترس از نهان بدانديش اوی
 چو پيران ورا ديد بنواختش
 بپرسيد و بر تخت بنشاختش
 برآورد رهام راز از نهفت
 پيام فريبرز با او بگفت

  پيران برهام گردچنين گفت
 که اين جنگ را خرد نتوان شمرد
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 شما را بد اين پيش دستی بجنگ
 نديديم با طوس رای و درنگ
 بمرز اندر آمد چو گرگ سترگ

 باک خرد و بزرگ همی کشت بی
 چه مايه بکشت و چه مايه ببرد
 بدو نيک اين مرز يکسان شمرد
 مکافات اين بد کنون يافتند
 اگر چند با کينه بشتافتند
 کنون گر تويی پهلوان سپاه
 چنانچون ترا بايد از من بخواه

 گر ايدونک يک ماه خواهی درنگ
 ز لشکر نيايد سواری بجنگ
 وگر جنگ جويی منم برکنار
 بيارای و برکش صف کارزار
 چو يک مه بدين آرزو بشمريد

 زمين بگذريد که از مرز توران
 برانيد لشکر سوی مرز خويش

 يشببينيد يکسر همه ارز خو
 وگرنه بجنگ اندر آريد چنگ

 مخواهيد زين پس زمان و درنگ
 يکی خلعت آراست رهام را
 چنانچون بود درخور نام را
 بنزد فريبرز رهام گرد

 بياورد نامه چنانچون ببرد
 فريبرز چون يافت روز درنگ
 بهر سو بيازيد چون شيرچنگ

 ها را گشادن گرفت سر بدره
 نهاده همه رای دادن گرفت

  لشکر بياراستندکشيدند و
 ز هر چيز لختی بپيراستند

 
 چو آمد سر ماه هنگام جنگ
 ز پيمان بگشتند و از نام و ننگ
 خروشی برآمد ز هر دو سپاه
 برفتند يکسر سوی رزمگاه
 ز بس ناله بوق و هندی درای
 همی آسمان اندر آمد ز جای

 هم از يال اسپان و دست و عنان
 ز گوپال و تيغ و کمان و سنان

 فتی جهان دام نر اژدهاستتو گ
 وگر آسمان بر زمين گشت راست

 نبد پشه را روزگار گذر
 ز بس گرز و تيغ و سنان و سپر
 سوی ميمنه گيو گودرز بود
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 رد و موبد و مهتر مرز بود
 سوی ميسره اشکش تيزچنگ
 که دريای خون راند هنگام جنگ
 يالن با فريبرز کاوس شاه

 درفش از پس پشت در قلبگاه
 با لشکر خويش گفتفريبرز 

 که ما را هنرها شد اندر نهفت
 يک امروز چون شير جنگ آوريم
 جهان بر بدانديش تنگ آوريم
 کزين ننگ تا جاودان بر سپاه
 بخندند همی گرز و رومی کاله
 يکی تيرباران بکردند سخت
 چو باد خزانی که ريزد درخت

 تو گفتی هوا پر کرگس شدست
 زمين از پی پيل پامس شدست

 بر هوا مرغ را جايگاهنبد 
 ز تير و ز گرز و ز گرد سپاه
 درفشيدن تيغ الماس گون
 بکردار آتش بگرد اندرون

 تو گفتی زمين روی زنگی شدست
 ستاره دل پيل جنگی شدست
 ز بس نيزه و گرز و شمشير تيز
 برآمد همی از جهان رستخيز
 ز قلب سپه گيو شد پيش صف
 خروشان و بر لب برآورده کف

 ان گودرزيانابا نامدار
 کزيشان بدی راه سود و زيان

 بتيغ و بنيزه برآويختند
 همی ز آهن آتش فرو ريختند

 چو شد رزم گودرز و پيران درشت
 چو نهصد تن از تخم پيران بکشت
 چو ديدند لهاک و فرشيدورد

 کزان لشکر گشن برخاست گرد
 يکی حمله بردند برسوی گيو
 بران گرزداران و شيران نيو

 از کمان سرانبباريد تير 
 وران بران نامداران جوشن

 چنان شد که کس روی کشور نديد
 ز بس کشتگان شد زمين ناپديد
 يکی پشت بر ديگری برنگاشت

 نه بگذاشت آن جايگه را که داشت
 چنين گفت هومان به فرشيدورد
 که با قلبگه جست بايد نبرد
 فريبرز بايد کزان قلبگاه
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 گريزان بيايد ز پشت سپاه
 بود جنگ با ميمنهپس آسان 

 بچنگ آيد آن رزمگاه و بنه
 برفتند پس تا بقلب سپاه
 بجنگ فريبرز کاوس شاه

 ز هومان گريزان بشد پهلوان
 شکست اندر آمد برزم گوان
 بدادند گردنکشان جای خويش
 نبودند گستاخ با رای خويش
 يکايک بدشمن سپردند جای
 ز گردان ايران نبد کس بپای

 درفشبماندند بر جای کوس و 
 ها شد بنفش ز پيکارشان ديده

 دليران بدشمن نمودند پشت
 ازان کارزار انده آمد بمشت

 نگون گشته کوس و درفش و سنان
 نبود ايچ پيدا رکيب از عنان

 چو دشمن ز هر سو بانبوه شد
 فريبرز بر دامن کوه شد

 برفتند ز ايرانيان هرک زيست
 بران زندگانی ببايد گريست

 ز و گيوهمی بود بر جای گودر
 ز لشکر بسی نامبردار نيو
 چو گودرز کشواد بر قلبگاه
 درفش فريبرز کاوس شاه
 نديد و يالن سپه را نديد
 بکردار آتش دلش بردميد
 عنان کرد پيچان براه گريز
 برآمد ز گودرزيان رستخيز
 بدو گفت گيو ای سپهدار پير

 ای گرز و گوپال و تير بسی ديده
 اگر تو ز پيران بخواهی گريخت
 ببايد بسر بر مرا خاک ريخت
 نماند کسی زنده اندر جهان
 دليران و کارآزموده مهان

 ز مردن مرا و ترا چاره نيست
 درنگی تر از مرگ پتياره نيست
 چو پيش آمد اين روزگار درشت
 ترا روی بينند بهتر که پشت
 بپيچيم زين جايگه سوی جنگ
 نياريم بر خاک کشواد ننگ
 تانز دانا تو نشنيدی آن داس

 ی باستان که برگويد از گفته
 که گر دو برادر نهد پشت پشت
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 تن کوه را سنگ ماند بمشت
 تو باشی و هفتاد جنگی پسر
 ز دوده ستوده بسی نامور
 بخنجر دل دشمنان بشکنيم
 وگر کوه باشد ز بن برکنيم
 چو گودرز بشنيد گفتار گيو
 بديد آن سر و ترگ بيدار نيو
 يشپشيمان شد از دانش و رای خو
 بيفشارد بر جايگه پای خويش
 گرازه برون آمد و گستهم

 ی يل بهم ابا برته و زنگه
 بخوردند سوگندهای گران

 که پيمان شکستن نبود اندران
 کزين رزمگه برنتابيم روی
 گر از گرز خون اندر آيد بجوی
 وزان جايگه ران بيفشاردند
 برزم اندرون گرز بگذاردند

 ز هر سو سپه بيکران کشته شد
 مانه همی بر بدی گشته شدز

 به بيژن چنين گفت گودرز پير
 کز ايدر برو زود برسان تير
 بسوی فريبرز برکش عنان
 بپيش من آر اختر کاويان
 مگر خود فريبرز با آن درفش
 بيايد کند روی دشمن بنفش
 چو بشنيد بيژن برانگيخت اسپ

 بيامد بکردار آذرگشسپ
 بنزد فريبرز و با او بگفت

 داری سپه در نهفتکه ايدر چه 
 عنان را چو گردان يکی برگرای
 برين کوه سر بر فزون زين مپای
 اگر تو نيايی مرا ده درفش
 سواران و اين تيغهای بنفش
 چو بيژن سخن با فريبرز گفت
 نکرد او خرد با دل خويش جفت
 يکی بانگ برزد به بيژن که رو
 که در کار تندی و در جنگ نو
 پاهمرا شاه داد اين درفش و س
 همين پهلوانی و تخت و کاله
 درفش از در بيژن گيو نيست

 نه اندر جهان سربسر نيو نيست
 يکی تيغ بگرفت بيژن بنفش
 بزد ناگهان بر ميان درفش
 بدو نيمه کرد اختر کاويان
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 يکی نيمه برداشت گرد از ميان
 بيامد که آرد بنزد سپاه
 چو ترکان بديدند اختر براه

 يکی شيردل لشکری جنگجوی
 همه سوی بيژن نهادند روی
 کشيدند گوپال و تيغ بنفش
 به پيکار آن کاويانی درفش

 چنين گفت هومان که آن اخترست
 که نيروی ايران بدو اندر است
 درفش بنفش ار بچنگ آوريم
 جهان جمله بر شاه تنگ آوريم
 کمان را بزه کرد بيژن چو گرد
 بريشان يکی تيرباران بکرد

 شدسپه يکسر از تير او دور 
 همی گرگ درنده را سور شد
 بگفتند با گيو و با گستهم
 سواران که بودند با او بهم
 که مان رفت بايد بتوران سپاه
 ربودن ازيشان همی تاج و گاه
 ز گردان ايران دالور سران

 وران برفتند بسيار نيزه
 بکشتند زيشان فراوان سوار
 بيامد ز ره بيژن نامدار

 سپاه اندر آمد بگرد درفش
  شد ز گرد سواران بنفشهوا

 دگر باره از جای برخاستند
 بران دشت رزمی نو آراستند
 به پيش سپه کشته شد ريونيز
 که کاوس را بد چو جان عزيز
 يکی تاجور شاه کهتر پسر
 نياز فريبرز و جان پدر

 سر و تاج او اندر آمد بخاک
 بسی نامور جامه کردند چاک
 ازان پس خروشی برآورد گيو

 ران و گردان نيوکه ای نامدا
 چنويی نبود اندرين رزمگاه
 جوان و سرافراز و فرزند شاه
 نبيره جهاندار کاوس پير

 سه تن کشته شد زار بر خيره خير
 فرود سياوش چون ريونيز

 بگيتی فزون زين شگفتی چه چيز
 اگر تاج آن نارسيده جوان

 بدشمن رسد شرم دارد روان
 اگر من بجنبم ازين رزمگاه
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 د بايران سپاهشکست اندر آي
 نبايد که آن افسر شهريار
 بترکان رسد در صف کارزار
 فزايد بر اين ننگها ننگ نيز
 ازين افسر و کشتن ريو نيز
 چنان بد که بشنيد آواز گيو
 سپهبد سرافراز پيران نيو
 برامد بنوی يکی کارزار
 ز لشکر بران افسر نامدار

 فراوان ز هر سو سپه کشته شد
  شدسربخت گردنکشان گشته

 برآويخت چون شير بهرام گرد
 بنيزه بريشان يکی حمله برد
 بنوک سنان تاج را برگرفت

 دو لشکر بدو مانده اندر شگفت
 همی بود زان گونه تا تيره گشت
 همی ديده از تيرگی خيره گشت
 چنين هر زمانی برآشوفتند
 همی بر سر يکدگر کوفتند
 ز گودرزيان هشت تن زنده بود

 گنده بودبران رزمگه ديگر اف
 ی گيو چون بيست و پنج هم از تخمه

 که بودند زيبای ديهيم و گنج
 هم از تخم کاوس هفتاد مرد
 سواران و شيران روز نبرد
 جز از ريونيز آن سر تاجدار

 سزد گر نيايد کسی در شمار
 چو سيصد تن از تخم افراسياب
 کجا بختشان اندر آمد بخواب
 ز خويشان پيران چو نهصد سوار

 برين روز در کارزارکم آمد 
 همان دست پيران بد و روز اوی

 افروز اوی ازان اختر گيتی
 نبد روز پيکار ايرانيان

 ازان جنگ جستن سرآمد زمان
 از آوردگه روی برگاشتند

 همی خستگان خوار بگذاشتند
 بدانگه کجا بخت برگشته بود

 ی گستهم کشته بود دمان باره
 پياده همی رفت نيزه بدست

 خود برسان مستابا جوشن و 
 چو بيژن بگستهم نزديک شد
 شب آمد همی روز تاريک شد
 بدو گفت هين برنشين از پسم
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 تر از تو نباشد کسم گرامی
 نشستند هر دو بران بارگی
 چو خورشيد شد تيره يکبارگی
 همه سوی آن دامن کوهسار
 گريزان برفتند برگشته کار
 سواران ترکان همه شاددل
 دلز رنج و ز غم گشته آزاد

 بلشکرگه خويش بازآمدند
 گرازنده و بزم ساز آمدند
 ز گردان ايران برآمد خروش

 ی کوس گوش همی کر شد از ناله
 دوان رفت بهرام پيش پدر
 که ای پهلوان يالن سربسر
 بدانگه که آن تاج برداشتم
 بنيزه بابراندر افراشتم

 يکی تازيانه ز من گم شدست
 مايه ترکان بدست چو گيرند بی

  بر چند باشد فسوسببهرام
 جهان پيش چشمم شود آبنوس
 نبشته بران چرم نام منست
 سپهدار پيران بگيرد بدست
 شوم تيز و تازانه بازآورم
 اگر چند رنج دراز آورم

 مرا اين ز اختر بد آيد همی
 که نامم بخاک اندر آيد همی
 بدو گفت گودرز پير ای پسر

 همی بخت خويش اندر آری بسر
 ته دوالز بهر يکی چوب بس

 شوی در دم اختر شوم فال
 چنين گفت بهرام جنگی که من
 نيم بهتر از دوده و انجمن
 بجايی توان مرد کايد زمان
 بکژی چرا برد بايد گمان

 بدو گفت گيو ای برادر مشو
 ست نو فراوان مرا تازيانه

 ی زر بسيم اندر است يکی شوشه
 دو شيبش ز خوشاب وز گوهرست
 رفرنگيس چون گنج بگشاد س
 مرا داد چندان سليح و کمر
 من آن درع و تازانه برداشتم
 بتوران دگر خوار بگذاشتم
 يکی نيز بخشيد کاوس شاه
 ز زر وز گوهر چو تابنده ماه
 دگر پنج دارم همه زرنگار



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
587 

 برو بافته گوهر شاهوار
 ترا بخشم اين هفت ز ايدر مرو
 يکی جنگ خيره ميارای نو
 چنين گفت با گيو بهرام گرد

 ن ننگ را خرد نتوان شمردکه اي
 شما را ز رنگ و نگارست گفت
 مرا آنک شد نام با ننگ جفت
 گر ايدونک تازانه بازآورم

 وگر سر ز گوشش بگاز آورم
 بر او رای يزدان دگرگونه بود
 همان گردش بخت وارونه بود
 هرانگه که بخت اندر آيد بخواب
 ترا گفت دانا نيايد صواب
 بزد اسپ و آمد بران رزمگاه

 درخشان شده روی گيتی ز ماه
 همی زار بگريست بر کشتگان

 برگشتگان بران داغ دل بخت
 تن ريونيز اندران خون و خاک

 شده غرق و خفتان برو چاک چاک
 همی زار بگريست بهرام شير
 که زار ای جوان سوار دلير

 چو تو کشته اکنون چه يک مشت خاک
 بزرگان بايوان تو اندر مغاک

 کايک بگشتبران کشتگان بر ي
 دشت که بودند افگنده بر پهن

 ازان نامداران يکی خسته بود
 بشمشير ازيشان بجان رسته بود

 همی بازدانست بهرام را
 بناليد و پرسيد زو نام را
 ام بدو گفت کای شير من زنده
 ام بر کشتگان خوار افگنده

 سه روزست تا نان و آب آرزوست
 مرا بر يکی جامه خواب آرزوست

 هرام تا پيش اویبشد تيز ب
 بدل مهربان و بتن خويش اوی
 برو گشت گريان و رخ را بخست
 بدريد پيراهن او را ببست

 بدو گفت منديش کز خستگيست
 تبه بودن اين ز نابستگيست

 چو بستم کنون سوی لشکر شوی
 وزين خستگی زود بهتر شوی
 يکی تازيانه بدين رزمگاه

 ز من گم شدست از پی تاج شاه
 م بيايم برتچو آن بازياب



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
588 

 رسانم بزودی سوی لشکرت
 وزانجا سوی قلب لشکر شتافت
 همی جست تا تازيانه بيافت
 ميان تل کشتگان اندرون
 برآميخته خاک بسيار و خون
 فرود آمد از باره آن برگرفت
 وزانجا خروشيدن اندر گرفت
 خروش دم ماديان يافت اسپ
 بجوشيد برسان آذرگشسپ
 سوی ماديان روی بنهاد تفت

 ی گشت بهرام و از پس برفتغم
 همی شد دمان تا رسيد اندروی
 ز ترگ و ز خفتان پر از آب روی

 چو بگرفت هم در زمان برنشست
 يکی تيغ هندی گرفته بدست
 چو بفشارد ران هيچ نگذارد پی
 سوار و تن باره پرخاک و خوی
 چنان تنگدل شد بيکبارگی
 که شمشير زد بر پی بارگی

 گاهوزان جايگه تا بدين رزم
 پياده بپيمود چون باد راه

 سراسر همه دشت پرکشته ديد
 زمين چون گل و ارغوان کشته ديد
 همی گفت کاکنون چه سازيم روی

 جوی بارگی راه بر اين دشت بی
 ازو سرکشان آگهی يافتند
 سواری صد از قلب بشتافتند
 که او را بگيرند زان رزمگاه
 برندش بر پهلوان سپاه

 م شيرکمان را بزه کرد بهرا
 بباريد تير از کمان دلير

 چو تيری يکی در کمان راندی
 بپيرامنش کس کجا ماندی

 ازيشان فراوان بخست و بکشت
 پياده نپيچيد و ننمود پشت
 سواران همه بازگشتند ازوی
 بنزديک پيران نهادند روی
 چو لشکر ز بهرام شد ناپديد
 ز هر سو بسی تير گرد آوريد

 
 چو لشکر بيامد بر پهلوان
 بگفتند با او سراسر گوان

 فراوان سخن رفت زان رزمساز
 ز پيکار او آشکارا و راز
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 بگفتند کاينت هژبر دلير
 پياده نگردد خود از جنگ سير

 بپرسيد پيران که اين مرد کيست
 ازان نامداران ورانام چيست

 يکی گفت بهرام شيراوژن است
 که لشکر سراسر بدو روشن است

  خيزبرويين چنين گفت پيران که
 که بهرام را نيست جای گريز
 مگر زنده او را بچنگ آوری
 زمانه براسايد از داوری

 ز لشکر کسی را که بايد ببر
 کجا نامدارست و پرخاشخر
 چو بشنيد رويين بيامد دمان

 ی بدگمان نبودش بس انديشه
 بر تير بنشست بهرام شير
 نهاده سپر بر سر و چرخ زير
 يکی تيرباران برويين بکرد

 شد ماه تابنده چون الژوردکه 
 چو رويين پيران ز تيرش بخست
 يالن را همه کند شد پای و دست

 بسستی بر پهلوان آمدند
 روان آمدند پر از درد و تيره

 که هرگز چنين يک پياده بجنگ
 ز دريا نديديم جنگی نهنگ

 چو بشنيد پيران غمی گشت سخت
 بلرزيد برسان برگ درخت

 ی تند تاز نشست از بر باره
 همی رفت با او بسی رزمساز
 بيامد بدو گفت کای نامدار
 پياده چرا ساختی کارزار

 نه تو با سياوش بتوران بدی
 همانا بپرخاش و سوران بدی

 مرا با تو نان و نمک خوردن است
 نشستن همان مهر پروردن است

 نبايد که با اين نژاد و گهر
 بدين شيرمردی و چندين هنر

 تز باال بخاک اندر آيد سر
 بسوزد دل مهربان مادرت
 بيا تا بسازيم سوگند و بند
 براهی که آيد دلت را پسند

 ازان پس يکی با تو خويشی کنيم
 چو خويشی بود رای بيشی کنيم

 پياده تو با لشکری نامدار
 نتابی مخور باتنت زينهار
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 بدو گفت بهرام کای پهلوان
 روان خردمند و بيناو روشن

 مرا حاجت از تو يکی بارگيست
 وگر نه مرا جنگ يکبارگيست
 بدو گفت پيران که ای نامجوی
 ندانی که اين رای را نيست روی
 ترا اين به آيد که گفتم سخن
 دليری و بر خيره تندی مکن
 ببين تا سواران آن انجمن

 نهند اين چنين ننگ بر خويشتن
 ی مهتران که چندين تن از تخمه

 ز ديهيم داران و کنداوران
 و خسته شدز پيکار تو کشته 

 چنين رزم ناگاه پيوسته شد
 که جويد گذر سوی ايران کنون
 مگر آنک جوشد ورا مغز و خون
 اگر نيستی رنج افراسياب

 که گردد سرش زين سخن پرشتاب
 ترا بارگی دادمی ای جوان
 بدان تات بردی بر پهلوان
 برفت او و آمد ز لشکر تژاو
 سواری که بوديش با شير تاو

 پيران بگفتز پيران بپرسيد و 
 که بهرام را از يالن نيست جفت
 بمهرش بدادم بسی پند خوب
 نمودم بدو راه و پيوند خوب
 سخن را نبد بر دلش هيچ راه
 همی راه جويد بايران سپاه
 بپيران چنين گفت جنگی تژاو
 که با مهر جان ترا نيست تاو
 شوم گر پياده بچنگ آرمش
 سر اندر زمان زير سنگ آرمش

 بدان رزمگاهبيامد شتابان 
 سپاه کجا بود بهرام يل بی

 چو بهرام را ديد نيزه بدست
 يکی برخروشيد چون پيل مست
 بدو گفت ازين لشکر نامدار
 پياده يکی مرد و چندين سوار
 بايران گرازيد خواهی همی
 سرت برفرازيد خواهی همی
 سران را سپردی سر اندر زمان
 گه آمد که بر تو سرآيد زمان

 کاندر نهيدپس آنگه بفرمود 
 بتير و بگرز و بژوپين دهيد
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 برو انجمن شد يکی لشکری
 هرانکس که بد از دليران سری
 کمان را بزه کرد بهرام گرد
 بتير از هوا روشنايی ببرد

 چو تير اسپری شد سوی نيزه گشت
 چو دريای خون شد همه کوه و دشت

 چو نيزه قلم شد بگرز و بتيغ
 همی خون چکانيد بر تيره ميغ

 مش برين گونه پيوسته شدچو رز
 بتيرش دالور بسی خسته شد

 توش و تاو چو بهرام يل گشت بی
 پس پشت او اندر آمد تژاو
 يکی تيغ زد بر سر کتف اوی
 که شير اندر آمد ز باال بروی
 جدا شد ز تن دست خنجرگزار
 فروماند از رزم و برگشت کار
 تژاو ستمگاره را دل بسوخت
 بکردار آتش رخش برفروخت

 چيد ازو روی پر درد و شرمبپي
 بجوش آمدش در جگر خون گرم

 
 چو خورشيد تابنده بنمود پشت
 دل گيو گشت از برادر درشت
 ببيژن چنين گفت کای رهنمای
 برادر نيامد همی باز جای
 ببايد شدن تا وراکار چيست
 نبايد که بر رفته بايد گريست
 دليران برفتند هر دو چو گرد
  نبردبدان جای پرخاش و ننگ و
 بديدار بهرامشان بد نياز

 همی خسته و کشته جستند باز
 همه دشت پرخسته و کشته بود
 جهانی بخون اندر آغشته بود
 دليران چو بهرام را يافتند

 پر از آب و خون ديده بشتافتند
 بخاک و بخون اندر افگنده خوار
 فتاده ازو دست و برگشته کار
 همی ريخت آب از بر چهراوی

  تن ديده از مهر اویپر از خون دو
 چو بازآمدش هوش بگشاد چشم
 تنش پر ز خون بود و دل پر ز خشم
 چنين گفت با گيو کای نامجوی
 مرا چون بپوشی بتابوت روی
 تو کين برادر بخواه از تژاو
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 ندارد مگر گاو با شير تاو
 مرا ديد پيران ويسه نخست

 که با من بدش روزگاری نشست
 همه نامداران و گردان چين

 جستند با من بغاز کينب
 تن من تژاو جفاپيشه خست
 نکرد ايچ ياد از نژاد و نشست
 چو بهرام گرد اين سخن ياد کرد

 بباريد گيو از مژه آب زرد
 بدادار دارنده سوگند خورد
 بروز سپيد و شب الژورد

 که جز ترگ رومی نبيند سرم
 مگر کين بهرام بازآورم

 پر از درد و پر کين بزين برنشست
 يغ هندی گرفته بدستيکی ت

 بدانگه که شد روی گيتی سياه
 تژاو از طاليه برآمد براه
 چو از دور گيو دليرش بديد
 عنان را بپيچيد و دم درکشيد

 چو دانست کز لشکر اندر گذشت
 ز گردان و گردنکشان دور گشت
 سوی او بيفکند پيچان کمند
 ميان تژاو اندر آمد به بند
 بران اندر آورد و برگشت زود

 س آسانش از پشت زين در ربودپ
 بخاک اندر افگند خوار و نژند
 فرود آمد و دست کردش به بند
 نشست از بر اسپ و او را کشان
 پس اندر همی برد چون بيهشان
 چنين گفت با او بخواهش تژاو
 که با من نماند ای دلير ايچ تاو

 شمار انجمن چه کردم کزين بی
 شب تيره دوزخ نمودی بمن

 تازيانه دويستبزد بر سرش 
 بدو گفت کين جای گفتار نيست
 ندانی همی ای بد شور بخت
 که در باغ کين تازه کشتی درخت
 که باالش با چرخ همبر بود
 تنش خون خورد بار او سر بود
 شکار تو بهرام بايد بجنگ
 ببينی کنون زخم کام نهنگ
 چنين گفت با گيو جنگی تژاو

 که تو چون عقابی و من چون چکاو
 م بر بد نبردم گمانز بهرا
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 نه او را بدست من آمد زمان
 که من چون رسيدم سواران چين
 ورا کشته بودند بر دشت کين
 بران بد که بهرام بيجان شدست
 ز دردش دل گيو پيچان شدست

 کشانش بيارد گيو دلير
 بپيش جگر خسته بهرام شير

 وفا بدو گفت کاينک سر بی
 مکافات سازم جفا را جفا

 آفرين کردگار سپاس از جهان
 که چندان زمان ديدم از روزگار

 روان بدانديش تو که تيره
 بپردازم اکنون من از پيش تو

 همی کرد خواهش بريشان تژاو
 همی خواست از کشتن خويش تاو
 همی گفت ار ايدونک اين کار بود
 سر من بخنجر بريدن چه سود
 يکی بنده باشم روان ترا
 پرستش کنم گوربان ترا

  گيو بهرام شيرچنين گفت با
 که ای نامور نامدار دلير

 گر ايدونک از وی بمن بد رسيد
 همان روز مرگش نبايد چشيد
 سر پر گناهش روان داد من
 بمان تا کند در جهان ياد من
 برادر چو بهرام را خسته ديد
 تژاو جفا پيشه را بسته ديد
 خروشيد و بگرفت ريش تژاو
 بريدش سر از تن بسان چکاو

 پس بريشان بسوختدل گيو زان 
 روانش ز غم آتشی برفروخت
 خروشی برآورد کاندر جهان

 که ديد اين شگفت آشکار و نهان
 که گر من کشم ور کشی پيش من
 برادر بود گر کسی خويش من
 بگفت اين و بهرام يل جان بداد
 جهان را چنين است ساز ونهاد
 عنان بزرگی هرآنکو بجست

 نخستين ببايد بخون دست شست
 د کشد گر کشندش بدرداگر خو

 بگرد جهان تا توانی مگرد
 خروشان بر اسپ تژاوش ببست
 به بيژن سپرد آنگهی برنشست

 بياوردش از جايگاه تژاو
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 بنزديک ايران دلش پر ز تاو
 چو شد دور زان جايگاه نبرد
 بکردار ايوان يکی دخمه کرد
 بياگند مغزش بمشک و عبير
 تنش را بپوشيد چينی حرير

 ش بر تخت عاجبرآيين شاهان
 بخوابيد و آويخت بر سرش تاج
 سر دخمه کردند سرخ و کبود
 تو گفتی که بهرام هرگز نبود
 شد آن لشکر نامور سوگوار
 ز بهرام وز گردش روزگار

 
 چو برزد سر از کوه تابنده شيد
 برآمد سر تاج روز سپيد
 سپاه پراگنده گردآمدند

 همی هر کسی داستانها زدند
 ان کشته شدکه چندين ز ايراني

 سربخت ساالر برگشته شد
 چنين چيره دست ترکان بجنگ
 سپه را کنون نيست جای درنگ

 گمان بر شاه بايد شدن بی
 ببينيم تا بر چه گردد زمان

 اگر شاه را دل پر از جنگ نيست
 مرا و تو را جای آهنگ نيست

 پسر پدر شد پدر بی پسر بی
 بشد کشته و زنده خسته جگر

  شهرياراگر جنگ فرمان دهد
 بسازد يکی لشکر نامدار

 بياييم و دلها پر از کين و جنگ
 کنيم اين جهان بر بدانديش تنگ
 برين رای زان مرز گشتند باز

 همه دل پر از خون و جان پر گداز
 برادر ز خون برادر به درد

 زبانشان ز خويشان پر از ياد کرد
 برفتند يکسر سوی کاسه رود
 روانشان ازان کشتگان پر درود
 طاليه بيامد بپيش سپاه
 کسی را نديد اندران جايگاه
 بپيران فرستاد زود آگهی

 کز ايرانيان گشت گيتی تهی
 چو بشنيد پيران هم اندر زمان
 بهر سو فرستاد کارآگهان

 چو برگشتن مهتران شد درست
 سپهبد روان را ز انده بشست
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 بيامد بشبگير خود با سپاه
 همی گشت بر گرد آن رزمگاه

 و هم دشت و هامون و راغهمه کوه 
 سراپرده و خيمه بد همچو باغ
 بلشکر ببخشيد خود برگرفت
 ز کار جهان مانده اندر شگفت
 که روزی فرازست و روزی نشيب
 گهی شاد دارد گهی با نهيب
 همان به که با جام مانيم روز
 همی بگذرانيم روزی بروز
 بدان آگهی نزد افراسياب
 هيونی برافگند هنگام خواب

 د بدان آگهی شاد شدسپهب
 ز تيمار و درددل آزاد شد
 روان همه لشکرش گشته روشن
 ببستند آيين ره پهلوان

 ی زينت آويختند همه جامه
 درم بر سر او همی ريختند
 چو آمد بنزديکی شهر شاه
 سپهبد پذيره شدش با سپاه
 برو آفرين کرد و بسيار گفت
 که از پهلوانان ترا نيست جفت

 فراسيابدو هفته ز ايوان ا
 همی بر شد آواز چنگ و رباب
 سيم هفته پيران چنان کرد رای
 که با شادمانی شود باز جای
 يکی خلعت آراست افراسياب
 که گر برشماری بگيرد شتاب
 ز دينار وز گوهر شاهوار
 ز زرين کمرهای گوهرنگار
 از اسپان تازی بزرين ستام
 ز شمشير هندی بزرين نيام

 ساجيکی تخت پرمايه از عاج و 
 ز پيروزه مهد و ز بيجاده تاج
 پرستار چينی و رومی غالم

 پر از مشک و عنبر دو پيروزه جام
 بنزديک پيران فرستاد چيز
 ازان پس بسی پندها داد نيز
 که با موبدان باش و بيدار باش
 سپه را ز دشمن نگهدار باش
 نگه کن خردمند کارآگهان
 بهرجای بفرست گرد جهان

 واستستکه کيخسرو امروز با خ
 بداد و دهش گيتی آراستست
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 نژاد و بزرگی و تخت و کاله
 چو شد گرد ازين بيش چيزی مخواه
 ز برگشتن دشمن ايمن مشو
 زمان تا زمان آگهی خواه نو
 بجايی که رستم بود پهلوان
 تو ايمن بخسپی بپيچد روان
 پذيرفت پيران همه پند اوی
 که ساالر او بود و پيوند اوی

  انجمنسپهدار پيران و آن
 نهادند سر سوی راه ختن
 بپای آمد اين داستان فرود
 کنون رزم کاموس بايد سرود
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 داستان کاموس کشانی

 بنام خداوند خورشيد و ماه
 که دل را بنامش خرد داد راه
 خداوند هستی و هم راستی
 نخواهد ز تو کژی و کاستی
 خداوند بهرام و کيوان و شيد
 ازويم نويد و بدويم اميد

 ر او را ندانم همیستودن م
 از انديشه جان برفشانم همی
 ازو گشت پيدا مکان و زمان
 پی مور بر هستی او نشان
 ز گردنده خورشيد تا تيره خاک
 دگر باد و آتش همان آب پاک
 بهستی يزدان گواهی دهند
 روان ترا آشنايی دهند
 نياز ز هرچ آفريدست او بی

 تو در پادشاهيش گردن فراز
 و از تاج و تختز دستور و گنجور 

 ز کمی و بيشی و از ناز و بخت
 ايم نيازست و ما بنده همه بی

 ايم بفرمان و رايش سرافگنده
 شب و روز و گردان سپهر آفريد
 خور و خواب و تندی و مهر آفريد
 جز او را مدان کردگار بلند
 کزو شادمانی و زو مستمند

 شگفتی بگيتی ز رستم بس است
 تکزو داستان بر دل هرکس اس

 ی مردی و جنگ ازوست سر مايه
 خردمندی و دانش و سنگ ازوست
 بخشکی چو پيل و بدريا نهنگ
 خردمند و بينادل و مرد سنگ
 کنون رزم کاموس پيش آوريم
 ز دفتر بگفتار خويش آوريم
 چو لشکر بيامد براه چرم
 کالت از بر و زير آب ميم
 همی ياد کردند رزم فرود
 پشيمانی و درد و تيمار بود

 ه دل پر از درد و از بيم شاههم
 دو ديده پر از خون و تن پر گناه
 چنان شرمگين نزد شاه آمدند
 جگر خسته و پر گناه آمدند

 گناه برادرش را کشته بر بی
 بدشمن سپرده نگين و کاله
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 همه يکسره دست کرده بکش
 برفتند پيشش پرستار فش

 بديشان نگه کرد خسرو بخشم
 و چشمدلش پر ز درد و پر از خون د

 بيزدان چنين گفت کای دادگر
 تو دادی مرا هوش و رای و هنر
 همی شرم دارم من از تو کنون

 شک از چند و چون تری بی تو آگه
 وگرنه بفرمودمی تا هزار
 زدندی بميدان پيکار دار

 تن طوس را دار بودی نشست
 هرانکس که با او ميان را ببست
 ز کين پدر بودم اندر خروش

  و درد و جوشدلش داشتم پر غم
 کنون کينه نو شد ز کين فرود
 سر طوس نوذر ببايد درود
 بگفتم که سوی کالت و چرم
 مرو گر فشانند بر سر درم

 کزان ره فرودست و با مادرست
 سپهبد نژادست و کنداور است
 دمان طوس نامدار ناهوشيار
 چرا برد لشکر بسوی حصار
 کنون الجرم کردگار سپهر

 مهرز طوس و ز لشکر ببريد 
 بد آمد بگودرزيان بر ز طوس

 که نفرين برو باد و بر پيل و کوس
 همی خلعت و پندها دادمش
 بجنگ برادر فرستادمش

 جهانگير چون طوس نوذر مباد
 چنو پهلوان پيش لشکر مباد
 دريغ آن فرود سياوش دريغ

 که با زور و دل بود و با گرز و تيغ
 گناه بسان پدر کشته شد بی
  سپاهبدست سپهدار من با

 بگيتی نباشد کم از طوس کس
 که او از در بند چاهست و بس
 نه در سرش مغز و نه در تنش رگ
 چه طوس فرومايه پيشم چه سگ

 ز خون برادر بکين پدر
 همی گشت پيچان و خسته جگر
 سپه را همه خوار کرد و براند
 ز مژگان همی خون برخ برفشاند
 در بار دادن بريشان ببست

 بخستروانش بمرگ برادر 
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 بزرگان ايران بماتم شدند
 دليران بدرگاه رستم شدند
 بپوزش که اين بودنی کار بود
 کرا بود آهنگ رزم فرود

 بدانگه کجا کشته شد پور طوس
 سر سرکشان خيره گشت از فسوس

 همان نيز داماد او ريونيز
 نبود از بد بخت مانند چيز
 که دانست نام و نژاد فرود

 کجا شاه را دل بخواهد شخود
 تو خواهشگری کن که برناست شاه

 مگر سر بپيچد ز کين سپاه
 کی ريونيز نه فرزند کاوس

 بجنگ اندرون کشته شد زار نيز
 که کهتر پسر بود و پرخاشجوی
 دريغ آنچنان خسرو ماهروی

 چنين است انجام و فرجام جنگ
 يکی تاج يابد يکی گور تنگ

 
 چو شد روی گيتی ز خورشيد زرد

 ژوردبخم اندر آمد شب ال
 تهمتن بيامد بنزديک شاه
 ببوسيد خاک از در پيشگاه
 چنين گفت مر شاه را پيلتن
 که بادا سرت برتر از انجمن
 بخواهشگری آمدم نزد شاه
 همان از پی طوس و بهر سپاه

 بهانه نمرد چنان دان که کس بی
 ازين در سخنها ببايد شمرد
 و ديگر کزان بدگمان بدسپاه
 هکه فرخ برادر نبد نزد شا

 همان طوس تندست و هشيار نيست
 و ديگر که جان پسر خوار نيست
 چو در پيش او کشته شد ريونيز
 زرسپ آن جوان سرافراز نيز
 گر او برفروزد نباشد شگفت
 جهانجوی را کين نبايد گرفت
 بدو گفت خسرو که ای پهلوان
 دلم پر ز تيمار شد زان جوان
 کنون پند تو داروی جان بود

 د پيچان بودوگر چه دل از در
 بپوزش بيامد سپهدار طوس
 بپيش سپهبد زمين داد بوس
 همی آفرين کرد بر شهريار
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 که نوشه بدی تا بود روزگار
 ی تاج و تخت تو باد زمين بنده
 ی فر و بخت تو باد فلک مايه

 منم دل پر از غم ز کردار خويش
 بغم بسته جان را ز تيمار خويش
 همان نيز جانم پر از شرم شاه

 پر ز پوزش روان پر گناهزبان 
 ز پاکيزه جان و فرود و زرسپ
 همی برفروزم چو آذرگشسپ
 اگر من گنهکارم از انجمن

 ی خويشتن همی پيچم از کرده
 بويژه ز بهرام وز ريونيز

 همی جان خويشم نيايد بچيز
 اگر شاه خشنود گردد ز من

 گناه انجمن وزين نامور بی
 شوم کين اين ننگ بازآورم

 رفراز آورمسر شيب را ب
 همه رنج لشکر بتن برنهم
 اگر جان ستانم اگر جان دهم
 ازين پس بتخت و کله ننگرم
 جز از ترک رومی نبيند سرم
 ز گفتار او شاد شد شهريار

 دلش تازه شد چون گل اندر بهار
 

 چو تاج خور روشن آمد پديد
 سپيده ز خم کمان بردميد
 سپهبد بيامد بنزديک شاه

  سپاهابا او بزرگان ايران
 بديشان چنين گفت شاه جهان
 که هرگز پی کين نگردد نهان
 ز تور و ز سلم اندر آمد سخن
 ازان کين پيشين و رزم کهن
 چنين ننگ بر شاه ايران نبود
 زمين پر ز خون دليران نبود
 همه کوه پر خون گودرزيان
 بزنار خونين ببسته ميان

 همان مرغ و ماهی بريشان بزار
 هساربگريد بدريا و بر کو

 از ايران همه دشت تورانيان
 سر و دست و پايست و پشت و ميان
 شما را همه شادمانيست رای
 بکينه نجنبد همی دل ز جای
 دليران همه دست کرده بکش
 بپيش خداوند خورشيدفش
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 همه همگنان خاک دادند بوس
 چو رهام و گرگين، چو گودرز و طوس

 ی شاوران چو خراد با زنگه
 نداوراندگر بيژن و گيو و ک

 اختر و شيردل که ای شاه نيک
 ببرده ز شيران بشمشير دل
 ايم همه يک بيک پيش تو بنده
 ايم ز تشوير خسرو سرافگنده

 اگر جنگ فرمان دهد شهريار
 همه سرفشانيم در کارزار

 سپهدار پس گيو را پيش خواند
 بتخت گرانمايگان برنشاند
 فراوانش بستود و بنواختش
 شبسی خلعت و نيکوی ساخت

 بدو گفت کاندر جهان رنج من
 بهری از گنج من تو بردی و بی

 نبايد که بی رای تو پيل و کوس
 سوی جنگ راند سپهدار طوس
 بتندی مکن سهمگين کار خرد

 روان باد بهرام گرد که روشن
 ز گفتار بدگوی وز نام و ننگ

 جهان کرد بر خويشتن تار و تنگ
 دهان را بخواند درم داد و روزی
 هبد سخنها براندبسی با سپ

 همان رای زد با تهمتن بران
 چنين تا رخ روز شد در نهان

 چو خورشيد بر زد سنان از نشيب
 شتاب آمد از رفتن با نهيب
 سپهبد بيامد بنزديک شاه
 ابا گيو گودرز و چندی سپاه
 بدو داد شاه اختر کاويان

 بران سان که بودی برسم کيان
 ز اختر يکی روز فرخ بجست

 دن را کی آيد درستکه بيرون ش
 همی رفت با کوس خسرو بدشت
 بدان تا سپهبد بدو برگذشت
 يکی لشکری همچو کوه سياه
 گذشتند بر پيش بيدار شاه
 پس لشکر اندر سپهدار طوس
 بيامد بر شه زمين داد بوس
 برو آفرين کرد و بر شد خروش
 جهان آمد از بانگ اسپان بجوش
 يکی ابر بست از بر گرد سم

 دن گاو دمبرآمد خروشي
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 ز بس جوشن و کاويانی درفش
 شده روی گيتی سراسر بنفش
 تو خورشيد گفتی به آب اندر است
 سپهر و ستاره بخواب اندر است

 نهاد از بر پيل پيروزه مهد
 همی رفت زين گونه تا رود شهد

 
 هيونی بکردار باد دمان

 بدش نزد پيران هم اندر زمان
 که من جنگ را گردن افراخته

 شهد آمدم ساختهسوی رود 
 چو بشنيد پيران غمی گشت سخت

 فروبست بر پيل ناکام رخت
 برون رفت با نامداران خويش
 گزيده دالور سواران خويش

 که ايران سپه را ببيند که چيست
 سرافراز چندست و با طوس کيست

 رده برکشيدند زان سوی رود
 فرستاد نزد سپهبد درود

 وزين روی لشکر بياورد طوس
 ن و پيالن و کوسدرفش همايو

 سپهدار پيران يکی چرپ گوی
 ز ترکان فرستاد نزديک اوی

 بگفت آنک من با فرنگيس و شاه
 چه کردم ز خوبی بهر جايگاه
 ز درد سياوش خروشان بدم
 چو بر آتش تيز جوشان بدم
 کنون بار ترياک زهر آمدست
 مرا زو همه رنج بهر آمدست

 دل طوس غمگين شد از کار اوی
 رد و پيکار اویبپيچيد زان د

 چنين داد پاسخ که از مهر تو
 فراوان نشانست بر چهر تو
 سر آزاد کن دور شو زين ميان
 ببند اين در بيم و راه زيان
 بر شاه ايران شوی با سپاه
 مکافات يابی به نيکی ز شاه
 بايران ترا پهلوانی دهد

 همان افسر خسروانی دهد
 چو ياد آيدش خوب کردار تو

  تيمار تودلش رنجه گردد ز
 چنين گفت گودرز و گيو و سران
 بزرگان و تيمارکش مهتران

 ی پاسخ آمد چو باد سراينده
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 بنزديک پيران ويسه نژاد
 بگفت آنچ بشنيد با پهلوان
 روان ز طوس و ز گودرز روشن

 چنين داد پاسخ که من روز و شب
 بياد سپهبد گشايم دو لب
 شوم هرچ هستند پيوند من

  منخردمند کو بشنود پند
 بايران گذارم بر و بوم و رخت
 سر نامور بهتر از تاج و تخت
 وزين گفتتها بود مغزش تهی
 همی جست نو روزگار بهی

 
 هيونی برافگند هنگام خواب
 فرستاد نزديک افراسياب

 کزايران سپاه آمد و پيل و کوس
 همان گيو و گودرز و رهام و طوس

 ام فراوان فريبش فرستاده
 ام  دادهای بندها ز هر گونه

 سپاهی ز جنگاوران برگزين
 که بر زين شتابش بيايد ز کين
 مگر بومشان از بنه برکنيم
 بتخت و بگنج آتش اندر زنيم
 وگر نه ز کين سياوش سپاه
 نياسايد از جنگ هرگز نه شاه
 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 سران را بخواند از همه انجمن
 يکی لشکری ساخت افراسياب

 ی آفتاب هکه تاريک شد چشم
 دهم روز لشکر بپيران رسيد
 سپاهی کزو شد زمين ناپديد
 چو لشکر بياسود روزی بداد
 سپه برگرفت و بنه برنهاد
 ز پيمان بگرديد وز ياد عهد
 بيامد دمان تا لب رود شهد
 طاليه بيامد بنزديک طوس

 ی پيل کوس که بربند بر کوهه
 که پيران نداند سخن جز فريب

  آمد نهيبچو داند که تنگ اندر
 درفش جفا پيشه آمد پديد
 سپه بر لب رود صف برکشيد
 بياراست لشکر سپهدار طوس
 بهامون کشيدند پيالن و کوس
 دو رويه سپاه اندر آمد چو کوه
 سواران ترکان و ايران گروه
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 چنان شد ز گرد سپاه آفتاب
 که آتش برآمد ز دريای آب

 درخشيدن تيغ و ژوپين و خشت
  الله کشتتو گفتی شب اندر هوا

 ز بس ترگ زرين و زرين سپر
 ز جوشن سواران زرين کمر
 برآمد يکی ابر چون سندروس
 زمين گشت از گرد چون آبنوس
 سر سروران زير گرز گران

 چو سندان شد و پتک آهنگران
 ز خون رود گفتی ميستان شدست
 ز نيزه هوا چون نيستان شدست
 بسی سر گرفتار دام کمند
 ندبسی خوار گشته تن ارجم

 کفن جوشن و بستر از خون و خاک
 تن نازديده بشمشير چاک

 زمين ارغوان و زمان سندروس
 سپهر و ستاره پرآوای کوس
 اگر تاج جويد جهانجوی مرد
 وگر خاک گردد بروز نبرد

 رفت بايد ز دهر بناکام می
 چه زو بهر ترياک يابی چه زهر
 ندانم سرانجام و فرجام چيست

 يستبرين رفتن اکنون ببايد گر
 

 يکی نامداری بد ارژنگ نام
 بابر اندر آورده از جنگ نام
 برآورد از دشت آورد گرد

 از ايرانيان جست چندی نبرد
 چو از دور طوس سپهبد بديد
 بغريد و تيغ از ميان برکشيد
 بپور زره گفت نام تو چيست
 ز ترکان جنگی ترا يار کيست
 بدو گفت ارژنگ جنگی منم
 سرافراز و شير درنگی منم

 کنون خاک را از تو رخشان کنم
 بوردگه برسرافشان کنم
 چو گفتار پور زره شد ببن

 سپهدار ايران شنيد اين سخن
 بپاسخ نديد ايچ رای درنگ

 همان آبداری که بودش بچنگ
 بزد بر سر و ترگ آن نامدار
 تو گفتی تنش سر نياورد بار
 برآمد ز ايران سپه بوق و کوس
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 که پيروز بادا سرافراز طوس
 می گشت پيران ز توران سپاهغ

 ز ترکان تهی ماند آوردگاه
 دليران توران و کنداوران

 کشيدند شمشير و گرز گران
 که يکسر بکوشيم و جنگ آوريم
 جهان بر دل طوس تنگ آوريم

 چنين گفت هومان که امروز جنگ
 بسازيد و دل را مداريد تنگ
 گر ايدونک زيشان يکی نامور
 ز لشکر برارد به پيکار سر
 پذيره فرستيم گردی دمان
 ببينيم تا بر که گردد زمان
 وزيشان بتندی نجوييد جنگ
 ببايد يک امروز کردن درنگ
 بدانگه که لشکر بجنبد ز جای

 سرای تبيره برآيد ز پرده
 همه يکسره گرزها برکشيم
 يکی از لب رود برتر کشيم
 بانبوه رزمی بسازيم سخت
 اگر يار باشد جهاندار و بخت

 
 ب اندر آورد پایباسپ عقا

 برانگيخت آن بارگی را ز جای
 ی آهنست تو گفتی يکی باره

 وگر کوه البرز در جوشنست
 به پيش سپاه اندر آمد بجنگ

 يکی خشت رخشان گرفته بچنگ
 بجنبيد طوس سپهبد ز جای

 ی کر نای جهان پر شد از ناله
 بهومان چنين گفت کای شوربخت

 ز پاليز کين برنيامد درخت
 نگ يک دست بردنمودم بارژ

 که بود از شما نامبردار و گرد
 تو اکنون همانا بکين آمدی

 که با خشت بر پشت زين آمدی
 بجان و سر شاه ايران سپاه

 جوشن و گرز و رومی کاله که بی
 بجنگ تو آيم بسان پلنگ
 که از کوه يازد بنخچير چنگ
 ببينی تو پيکار مردان مرد
 چو آورد گيرم بدشت نبرد

 رد هومان بدویچنين پاسخ آو
 که بيشی نه خوبست بيشی مجوی
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 ای را زمان گر ايدونک بيچاره
 بدست تو آمد مشو در گمان
 بجنگ من ارژنگ روز نبرد

 کجا داشتی خويشتن را بمرد
 دليران لشکر ندارند شرم

 نجوشد يکی را برگ خون گرم
 که پيکار ايشان سپهبد کند
 برزم اندرون دستشان بد کند

 زادگانکجا بيژن و گيو آ
 جهانگير گودرز کشوادگان
 تو گر پهلوانی ز قلب سپاه
 چرا آمدستی بدين رزمگاه
 خردمند بيگانه خواند ترا
 هشيوار ديوانه خواند ترا
 تو شو اختر کاويانی بدار
 سپهبد نيايد سوی کارزار

 نگه کن که خلعت کرا داد شاه
 ز گردان که جويد نگين و کاله
 بفرمای تا جنگ شير آورند

 ست را دست زير آورندزبرد
 اگر تو شوی کشته بر دست من

 بد آيد بدان نامدار انجمن
 يار و بيجان شوند سپاه تو بی

 اگر زنده مانند پيچان شوند
 و ديگر که گر بشنوی گفت راست
 روان و دلم بر زبانم گواست
 که پر درد باشم ز مردان مرد
 که پيش من آيند روز نبرد
 پس از رستم زال سام سوار

 يدم چو تو نيز يک نامدارند
 پدر بر پدر نامبردار و شاه
 چو تو جنگجويی نيايد سپاه
 تو شو تا ز لشکر يکی نامجوی
 بيايد بروی اندر آريم روی

 بدو گفت طوس ای سرافراز مرد
 سپهبد منم هم سوار نبرد
 تو هم نامداری ز توران سپاه
 چرا رای کردی بوردگاه

 دلت گر پذيرد يکی پند من
 دين کار پيوند منبجويی ب

 کزين کينه تا زنده ماند يکی
 نياسود خواهد سپاه اندکی

 تو با خويش وپيوند و چندين سوار
 همه پهلوان و همه نامدار
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 بخيره مده خويشتن را بباد
 ببايد که پند من آيدت ياد

 سزاوار کشتن هرآنکس که هست
 بمان تا بيازند بر کينه دست
 کزين کينه مرد گنهکار هيچ

  نيابد خرد را مپيچرهايی
 مرا شاه ايران چنين داد پند
 که پيران نبايد که يابد گزند
 که او ويژه پروردگار منست
 جهانديده و دوستدار منست
 به بيداد بر خيره با او مکوش
 نگه کن که دارد بپند تو گوش
 چنين گفت هومان به بيداد و داد
 چو فرمان دهد شاه فرخ نژاد
 بران رفت بايد ببيچارگی
 سپردن بدو دل بيکبارگی

 همان رزم پيران نه بر آرزوست
 که او راد و آزاده و نيک خوست

 بدين گفت و گوی اندرون بود طوس
 که شد گيو را روی چون سندروس

 ز لشکر بيامد بکردار باد
 چنين گفت کای طوس فرخ نژاد
 فريبنده هومان ميان دو صف
 بيامد دمان بر لب آورده کف

 چه گويد برازکنون با تو چندين 
 ميان دو صف گفت و گوی دراز
 سخن جز بشمشير با او مگوی
 مجوی از در آشتی هيچ روی

 چو بشنيد هومان برآشفت سخت
 چنين گفت با گيو بيدار بخت
 ايا گم شده بخت آزادگان
 که گم باد گودرز کشوادگان

 ای روز جنگ فراوان مرا ديده
 بوردگه تيغ هندی بچنگ
  نماندکس از تخم کشواد جنگی

 که منشور تيغ مرا برنخواند
 ترا بخت چون روی آهرمنست
 بخان تو تا جاودان شيونست

 اگر من شوم کشته بر دست طوس
 نه برخيزد آيين گوپال و کوس
 بجايست پيران و افراسياب
 بخواهد شدن خون من رود آب
 نه گيتی شود پاک ويران ز من
 سخن راند بايد بدين انجمن
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 تباهوگر طوس گردد بدستم 
 يکی ره نيابند ز ايران سپاه
 تو اکنون بمرگ برادر گری

 چه با طوس نوذر کنی داوری
 بدو گفت طوس اين چه آشفتنست
 بدين دشت پيکار تو با منست
 بيا تا بگرديم و کين آوريم
 بجنگ ابروان پر ز چين آوريم

 بدو گفت هومان که دادست مرگ
 سری زير تاج و سری زير ترگ

 گمان  بیاگر مرگ باشد مرا
 بوردگه به که آيد زمان

 بدست سواری که دارد هنر
 سپهبدسر و گرد و پرخاشخر
 گرفتند هر دو عمود گران

 همی حمله برد آن برين اين بران
 ز می گشت گردان و شد روز تار
 يکی ابر بست از بر کارزار

 تو گفتی شب آمد بريشان بروز
 نهان گشت خورشيد گيتی فروز

 رانازان چاک چاک عمود گ
 سرانشان چو سندان آهنگران
 بابر اندرون بانگ پوالد خاست
 بدريای شهد اندرون باد خاست
 ز خون بر کف شير کفشير بود
 همه دشت پر بانگ شمشير بود
 خم آورد رويين عمود گران

 شد آهن به کردار چاچی کمان
 تو گفتی که سنگ است سر زير ترگ
 سيه شد ز خم يالن روی مرگ

 دی بچنگگرفتند شمشير هن
 فرو ريخت آتش ز پوالد و سنگ
 ز نيروی گردنکشان تيغ تيز
 خم آورد و در زخم شد ريز ريز
 همه کام پرخاک و پر خاک سر

 گرفتند هر دو دوال کمر
 ز نيروی گردان گران شد رکيب
 يکی را نيامد سر اندر نشيب
 سپهبد ترکش آورد چنگ

 کمان را بزه کرد و تيغ خدنگ
 گرفتبران نامور تيرباران 

 چپ و راست جنگ سواران گرفت
 ز پوالد پيکان و پر عقاب

 سپر کرد بر پيش روی آفتاب
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 جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت
 همه روی کشور پر الماس گشت
 ز تير خدنگ اسپ هومان بخست
 تن بارگی گشت با خاک پست
 سپر بر سر آورد و ننمود روی

 نگه داشت هومان سر از تير اوی
  بران رزمگاهچو او را پياده

 بديدند گفتند توران سپاه
 که پردخت ماند کنون جای اوی

 ببردند پرمايه باالی اوی
 چو هومان بران زين توزی نشست
 يکی تيغ بگرفت هندی بدست
 که آيد دگر باره بر جنگ طوس

 شد از شب جهان تيره چون آبنوس
 همه نامداران پرخاشجوی
 يکايک بدو در نهادند روی

 ک و بيگاه گشتچو شد روز تاري
 ز جنگ يالن دست کوتاه گشت
 بپيچيد هومان جنگی عنان
 سپهبد بدو راست کرده سنان
 بنزديک پيران شد از رزمگاه
 خروشی برآمد ز توران سپاه
 ز تو خشم گردنکشان دور باد
 درين جنگ فرجام ما سور باد
 که چون بود رزم تو ای نامجوی
 چو با طوس روی اندر آمد بروی

  دل پر از خون بديمهمه پاک ما
 جز ايزد نداند که ما چون بديم
 بلشکر چنين گفت هومان شير
 که ای رزم ديده سران دلير

 چو روشن شود تيره شب روز ماست
 که اين اختر گيتی افروز ماست
 شما را همه شادکامی بود
 مرا خوبی و نيکنامی بود

 ز لشکر همی برخروشيد طوس
 شب تيره تا گاه بانگ خروس

 ت هومان چه مرد منستهمی گف
 که پيل ژيان هم نبرد منست

 
 چو چرخ بلند از شبه تاج کرد
 شمامه پراگند بر الژورد

 طاليه ز هر سو برون تاختند
 ای پاسبان ساختند بهر پرده

 چو برزد سر از برج خرچنگ شيد
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 جهان گشت چون روی رومی سپيد
 تبيره برآمد ز هر دو سرای

 ی کر نای جهان شد پر از ناله
 هوا تيره گشت از فروغ درفش
 طبر خون و شبگون و زرد و بنفش
 کشيده همه تيغ و گرز و سنان
 همه جنگ را گرد کرده عنان
 تو گفتی سپهر و زمان و زمين
 بپوشد همی چادر آهنين
 بپرده درون شد خور تابناک

 ز جوش سواران و از گرد و خاک
 ز هرای اسپان و آوای کوس
 وسهمی آسمان بر زمين داد ب

 سپهدار هومان دمان پيش صف
 يکی خشت رخشان گرفته بکف
 همی گفت چون من برايم بجوش
 برانگيزم اسپ و برارم خروش
 شما يک بيک تيغها برکشيد
 سپرهای چينی بسر در کشيد
 مبينيد جز يال اسپ و عنان
 نشايد کمان و نبايد سنان
 عنان پاک بر يال اسپان نهيد
 بدانسان که آيد خوريد و دهيد
 بپيران چنين گفت کای پهلوان
 تو بگشای بند سليح گوان
 ابا گنج دينار جفتی مکن
 ز بهر سليح ايچ زفتی مکن
 که امروز گرديم پيروزگر
 بيابد دل از اختر نيک بر

 وزين روی لشکر سپهدار طوس
 بياراست برسان چشم خروش
 بروبر يالن آفرين خواندند
 ورا پهلوان زمين خواندند

 روز نبردکه پيروزگر بود 
 ز هومان ويسه برآورد گرد
 سپهبد بگودرز کشواد گفت
 که اين راز بر کس نبايد نهفت
 اگر لشکر ما پذيره شوند
 سواران بدخواه چيره شوند
 همه دست يکسر بيزدان زنيم
 منی از تن خويش بفگنيم
 مگر دست گيرد جهاندار ما
 وگر نه بد است اختر کار ما
 کنون نامداران زرينه کفش
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 يد با کاويانی درفشبباش
 ازين کوه پايه مجنبيد هيچ
 نه روز نبرد است و گاه بسيچ
 همانا که از ما بهر يک دويست
 فزونست بدخواه اگر بيش نيست

 بدو گفت گودرز اگر کردگار
 بگرداند از ما بد روزگار

 به بيشی و کمی نباشد سخن
 دل و مغز ايرانيان بد مکن
 اگر بد بود بخشش آسمان

 يشی نگردد زمانبپرهيز و ب
 تو لشکر بيارای و از بودنی
 روان را مکن هيچ بشخودنی
 بياراست لشکر سپهدار طوس
 بپيالن جنگی و مردان و کوس
 پياده سوی کوه شد با بنه
 سپهدار گودرز بر ميمنه
 رده برکشيده همه يکسره
 چو رهام گودرز بر ميسره
 ز ناليدن کوس با کرنای

 همی آسمان اندر آمد ز جای
 چرخ گردان بدو چاک شددل 

 همه کام خورشيد پرخاک شد
 چنان شد که کس روی هامون نديد

 ز بس گرد کز رزمگه بردميد
 بباريد الماس از تيره ميغ

 همی آتش افروخت از گرز و تيغ
 سنانهای رخشان و تيغ سران
 درفش از بر و زير گرز گران

 هوا گفتی از گرز و از آهنست
 زمين يکسر از نعل در جوشنست

 چو دريای خون شد همه دشت و راغ
 جهان چون شب و تيغها چون چراغ

 ی کوس با کرنای ز بس ناله
 همی کس ندانست سر را ز پای
 سپهبد به گودرز گفت آن زمان
 که تاريک شد گردش آسمان

 شناس مرا گفته بود اين ستاره
 که امروز تا شب گذشته سه پاس
 ز شمشير گردان چو ابر سياه

  بوردگاههمی خون فشاند
 سرانجام ترسم که پيروزگر
 نباشد مگر دشمن کينه ور

 چو شيدوش و رهام و گستهم و گيو
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 دار خراد و برزين نيو زره
 ز صف در ميان سپاه آمدند

 خواه آمدند جگر خسته و کينه
 بابر اندر آمد ز هر سو غريو
 بسان شب تار و انبوه ديو
 وزان روی هومان بکردار کوه

 مگروهبياورد لشکر همه ه
 وزان پس گزيدند مردان مرد
 که بردشت سازند جای نبرد
 گرازه سر گيوگان با نهل

 ی شيردل دو گرد گرانمايه
 چو رهام گودرز و فرشيدورد

 چو شيدوش و لهاک شد هم نبرد
 ابا بيژن گيو کلباد را

 که بر هم زدی آتش و باد را
 ابا شطرخ نامور گيو را

 ی نيو را دو گرد گرانمايه
 ز و پيران و هومان و طوسچو گودر

 نبد هيچ پيدا درنگ و فسوس
 چنين گفت هومان که امروز کار
 نبايد که چون دی بود کارزار
 همه جان شيرين بکف برنهيد
 چو من برخروشم دميد و دهيد
 تهی کرد بايد ازيشان زمين
 نبايد که آيند زين پس بکين
 بپيش اندر آمد سپهدار طوس

 سپياده بياورد و پيالن و کو
 صفی برکشيدند پيش سوار

 دار ور و نيزه سپردار و ژوپين
 مجنبيد گفت ايچ از جای خويش
 سپر با سنان اندراريد پيش
 ببينيم تا اين نبرده سران
 چگونه گزارند گرز گران

 
 ز ترکان يکی بود بازور نام

 بافسوس بهر جای گسترده کام
 بياموخته کژی و جادوی

 بدانسته چينی و هم پهلوی
 گفت پيران بافسون پژوهچنين 

 کز ايدر برو تا سر تيغ کوه
 يکی برف و سرما و باد دمان
 بريشان بياور هم اندر زمان

 گون بود از تير ماه هوا تيره
 همی گشت بر کوه ابر سياه
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 چو بازور در کوه شد در زمان
 برآمد يکی برف و باد دمان

 داران ز کار همه دست آن نيزه
 فروماند از برف در کارزار
 ازان رستخيز و دم زمهرير
 خروش يالن بود و باران تير
 بفرمود پيران که يکسر سپاه
 يکی حمله سازيد زين رزمگاه
 چو بر نيزه بر دستهاشان فسرد
 نياراست بنمود کس دست برد
 وزان پس برآورد هومان غريو
 يکی حمله آورد برسان ديو
 بکشتند چندان ز ايران سپاه
 که دريای خون گشت آوردگاه

 در و دشت گشته پر از برف و خون
 سواران ايران فتاده نگون

 ز کشته نبد جای رفتن بجنگ
 ز برف و ز افگنده شد جای تنگ

 سيه گشت در دشت شمشير و دست
 بروی اندر افتاده برسان مست
 نبد جای گردش دران رزمگاه
 شده دست لشکر ز سرما تباه
 سپهدار و گردنکشان آن زمان

 مانگرفتند زاری سوی آس
 که ای برتر از دانش و هوش و رای
 نه در جای و بر جای و نه زير جای

 ی پرگناه توايم همه بنده
 به بيچارگی دادخواه توايم
 ز افسون و از جادوی برتری
 جهاندار و بر داوران داوری

 تو باشی به بيچارگی دستگير
 تواناتر از آتش و زمهرير

 ازين برف و سرما تو فريادرس
 رس جز تو کسنداريم فرياد

 بيامد يکی مرد دانش پژوه
 برهام بنمود آن تيغ کوه
 کجا جای بازور نستوه بود

 بر افسون و تنبل بران کوه بود
 بجنبيد رهام زان رزمگاه

 برون تاخت اسپ از ميان سپاه
 زره دامنش را بزد بر کمر
 پياده برآمد بران کوه سر

 چو جادو بديدش بيامد بجنگ
 نگعمودی ز پوالد چينی بچ



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
614 

 چو رهام نزديک جادو رسيد
 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد
 بيفگند دستش بشمشير تيز
 يکی باد برخاست چون رستخيز

 ز روی هوا ابر تيره ببرد
 فرود آمد از کوه رهام گرد

 يکی دست با زور جادو بدست
 بهامون شد و بارگی برنشست

 هوا گشت زان سان که از پيش بود
 دفروزنده خورشيد را رخ نمو

 پدر را بگفت آنچ جادو چه کرد
 چه آورد بر ما بروز نبرد

 بديدند ازان پس دليران شاه
 چو دريای خون گشته آوردگاه
 همه دشت کشته ز ايرانيان

 تنان سران سر بی تن بی
 چنين گفت گودز آنگه بطوس
 که نه پيل ماند و نه آوای کوس
 همه يکسره تيغها برکشيم

 براريم جوش ار کشند ار کشيم
 مانا که ما را سر آمد زمانه

 نه روز نبردست و تير و کمان
 بدو گفت طوس ای جهانديده مرد
 هوا گشت پاک و بشد باد سرد
 چرا سر همی داد بايد بباد
 چو فريادرس فره و زور داد

 مکن پيشدستی تو در جنگ ما
 کنند اين دليران خود اهنگ ما
 بپيش زمانه پذيره مشو
 بنزديک بدخواه خيره مشو

  در قلب با کاويانی درفشتو
 همی دار در چنگ تيغ بنفش
 سوی ميمنه گيو و بيژن بهم
 نگهبانش بر ميسره گستهم

 چو رهام و شيدوش بر پيش صف
 گرازه بکين برلب آورده کف
 شوم برکشم گرز کين از ميان
 کنم تن فدی پيش ايرانيان
 ازين رزمگه برنگردانم اسپ

 مگر خاک جايم بود چون زرسپ
 وم کشته زين رزمگاهاگر من ش

 تو برکش سوی شاه ايران سپاه
 تر از سرزنش مرا مرگ نامی
 ی بدکنش بهر جای بيغاره
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 چنين است گيتی پرآزار و درد
 ازو تا توان گرد بيشی مگرد
 فزونيش يک روز بگزايدت
 ببودن زمانی نيفزايدت
 دگر باره بر شد دم کرنای

 خروشيدن زنگ و هندی درای
 شخرز بانگ سواران پرخا

 درخشيدن تيغ و زخم تبر
 ز پيکان و از گرز و ژوپين و تير
 زمين شد بکردار دريای قير

 تن سر و يال بود همه دشت بی
 همه گوش پر زخم گوپال بود

 چو شد رزم ترکان برين گونه سخت
 نديدند ايرانيان روی بخت

 همی تيره شد روی اختر درشت
 دليران بدشمن نمودند پشت

 و گيو دليرچو طوس و چو گودرز 
 چو شيدوش و بيژن چو رهام شير

 همه برنهادند جان را بکف
 همه رزم جستند بر پيش صف
 هرآنکس که با طوس در جنگ بود

 همه نامدار و کنارنگ بود
 بپيش اندرون خون همی ريختند
 يالن از پس پشت بگريختند

 يکی موبدی طوس يل را بخواند
 پس پشت تو گفت جنگی نماند

 ميان آورندنبايد کت اندر 
 بجان سپهبد زيان آورند

 به گيو دلير آن زمان طوس گفت
 که با مغز لشکر خرد نيست جفت
 که ما را بدين گونه بگذاشتند
 چنين روی از جنگ برگاشتند
 برو بازگردان سپه را ز راه

 ی دشمن و شرم شاه ز بيغاره
 بشد گيو و لشکر همه بازگشت
 پر از کشته ديدند هامون و دشت

 نين گفت با مهترانسپهبد چ
 آوران که اينست پيکار جنگ

 گون کنون چون رخ روز شد تيره
 همه روی کشور چو دريای خون

 يکی جای آرام بايد گزيد
 اگر تيره شب خود توان آرميد
 مگر کشته يابد بجای مغاک

 يکی بستر از ريگ و چادر ز خاک
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 همه بازگشتند يکسر ز جنگ

 ز خويشان روان خسته و سر ز ننگ
 سر از کوه برزد همانگاه ماه
 چو بر تخت پيروزه، پيروز شاه
 سپهدار پيران سپه را بخواند
 همی گفت زيشان فراوان نماند
 بدانگه که دريای ياقوت زرد
 زند موج بر کشور الژورد

 ست بيجان کنيم کسی را که زنده
 بريشان دل شاه پيچان کنيم
 برفتند با شادمانی زجای

 ایسر نشستند بر پيش پرده
 همه شب ز آوای چنگ و رباب
 سپه را نيامد بران دشت خواب
 وزين روی لشکر همه مستمند
 پدر بر پسر سوگوار و نژند

 همه دشت پر کشته و خسته بود
 بخون بزرگان زمين شسته بود
 چپ و راست آوردگه دست و پای
 نهادن ندانست کس پا بجای

 همه شب همی خسته برداشتند
 شتندچو بيگانه بد خوار بگذا

 بر خسته آتش همی سوختند
 گسسته ببستند و بردوختند
 فراوان ز گودرزيان خسته بود

 بسی کشته بود و بسی بسته بود
 چو بشنيد گودرز برزد خروش
 زمين آمد از بانگ اسپان بجوش
 همه مهتران جامه کردند چاک
 بسربر پراگند گودرز خاک

 همی گفت کاندر جهان کس نديد
 ه بر من رسيدبه پيران سر اين بد ک

 چرا بايدم زنده با پير سر
 بخاک اندر افگنده چندين پسر

 ام ازان روزگاری کجا زاده
 ام ز خفتان ميان هيچ نگشاده
 بفرجام چندين پسر ز انجمن
 ببينم چنين کشته در پيش من
 جدا گشته از من چو بهرام پور
 چنان نامور شير خودکام پور
 ز گودرز چون آگهی شد بطوس

 ر خون و رخ سندروسمژه کرد پ
 خروشی براورد آنگه بزار
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 فراوان بباريد خون در کنار
 تن همی گفت اگر نوذر پاک

 نکشتی بن و بيخ من بر چمن
 نبودی مرا رنج و تيمار و درد
 غم کشته و گرم دشت نبرد
 ام که تا من کمر بر ميان بسته

 ام ام گر بجان رسته بدل خسته
 اکنون تن کشتگان را بخاک هم

 د جايی که باشد مغاکبپوشي
 سران بريده سوی تن بريد
 بنه سوی کوه هماون بريد
 برانيم لشکر همه همگروه
 سراپرده و خيمه بر سوی کوه
 هيونی فرستيم نزديک شاه
 دلش برفروزد فرستد سپاه
 ام بدين من سواری فرستاده
 ام ورا پيش ازين آگهی داده
 مگر رستم زال را با سپاه
 مگاهسوی ما فرستد بدين رز
 وگرنه ز ما نامداری دلير
 نماند بوردگه بر چو شير
 سپه برنشاند و بنه برنهاد
 وزان کشتنگان کرد بسيار ياد

 
 ازين سان همی رفت روز و شبان
 پر از غم دل و ناچريده لبان

 همه ديده پر خون و دل پر ز داغ
 ز رنج روان گشته چون پر زاغ
 چو نزديک کوه هماون رسيد

 لشکر کشيدبران دامن کوه 
 چنين گفت طوس سپهبد بگيو
 که ای پر خرد نامبردار نيو

 سه روزست تا زين نشان تاختی
 بخواب و بخوردن نپرداختی
 بيا و بياسا و چيزی بخور
 برامش و جامه بنمای سر

 گمانم که پيران بجنگ که من بی
 درنگ پس ما بيايد کنون بی

 تر زين گروه کسی را که آسوده
  برشو بکوهبه بيژن بمان و تو

 همه خستگان را سوی که کشيد
 ز آسودگان لشکری برگزيد

 چنين گفت کين کوه سر جای ماست
 ببايد کنون خويشتن کرد راست



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
618 

 طاليه ز کوه اندر آمد بدشت
 بدان تا بريشان نشايد گذشت
 خروش نگهبان و آوای زنگ

 تو گفتی بجوش آمد از کوه سنگ
 آنگه برآمد ز چرخ آفتاب هم

 سان دريای آبجهان گشت بر
 ز درگاه پيران برآمد خروش

 چنان شد که برخيزد از خاک جوش
 بهومان چنين گفت کاکنون بجنگ

 نبايد همانا فراوان درنگ
 اند سواران دشمن همه کشته
 اند وگر خسته از جنگ برگشته

 بزد کوس و از دشت برخاست غو
 همی رفت پيش سپه پيشرو
 رسيدند ترکان بدان رزمگاه

 سپاه يمه بد بیهمه رزمگه خ
 خواه بشد نزد پيران يکی مژده

 که کس نيست ايدر ز ايران سپاه
 ز لشکر بشادی برآمد خروش
 بفرمان پيران نهادند گوش
 سپهبد چنين گفت با بخردان
 که ای نامور پرهنر موبدان

 چه سازيم و اين را چه دانيد رای
 که اکنون ز دشمن تهی ماند جای

 سواران لشکر ز پير و جوان
 مه تيز گفتند با پهلوانه

 که لشکر گريزان شد از پيش ما
 شکست آمد اندر بدانديش ما
 يکی رزمگاهست پر خون و خاک
 ازيشان نه هنگام بيم است و باک
 ببايد پی دشمن اندر گرفت

 ز مولش سزد گر بمانی شگفت
 گريزان ز باد اندرآيد بب

 به آيد ز موليدن ايدر شتاب
 نگچنين گفت پيران که هنگام ج

 شود سست پای شتاب از درنگ
 سپاهی بکردار دريای آب

 شدست انجمن پيش افراسياب
 بمانيم تا آن سپاه گران

 آوران بيايند گردان و جنگ
 ازان پس بايران نمانيم کس

 چنين است رای خردمند و بس
 بدو گفت هومان که ای پهلوان
 مرنجان بدين کار چندين روان
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 سپاهی بدان زور و آن جوش و دم
 دی روی دريا ازيشان دژمش

 سرای کنون خيمه و گاه و پرده
 همه مانده برجای و رفته ز جای
 چنان دان که رفتن ز بيچارگيست
 نمودن بما پشت يکبارگيست
 نمانيم تا نزد خسرو شوند
 بدرگاه او لشکری نو شوند
 ز زابلستان رستم آيد بجنگ
 زيانی بود سهمگين زين درنگ
 کنون ساختن بايد و تاختن
 فسونها و نيرنگها ساختن
 چو گودرز را با سپهدار طوس
 درفش همايون و پيالن و کوس

 گمانی بچنگ آوريم همه بی
 بد آيد چو ايدر درنگ آوريم
 چنين داد پاسخ بدو پهلوان
 روان که بيداردل باش و روشن

 اختر و رای تست چنان کن که نيک
 که چرخ فلک زير باالی تست
 پس لشکر اندر گرفتند راه
 سپهدار پيران و توران سپاه

 به لهاک فرمود کاکنون مايست
 بگردان عنان با سواری دويست
 بدو گفت مگشای بند از ميان

 ببين تا کجايند ايرانيان
 همی رفت لهاک برسان باد
 ز خواب و ز خوردن نکرد ايچ ياد
 چو نيمی ز تيره شب اندر گذشت
 طاليه بديدش بتاريک دشت

  زنگخروش آمد از کوه و آوای
 نديد ايچ لهاک جای درنگ
 بنزديک پيران بيامد ز راه
 بدو آگهی داد ز ايران سپاه
 که ايشان بکوه هماون درند
 همه بسته بر پيش راه گزند
 بهومان بفرمود پيران که زود
 عنان و رکيبت ببايد بسود
 ببر چند بايد ز لشکر سوار
 ز گردان گردنکش نامدار

 که ايرانيان با درفش و سپاه
 فتند کوه هماون پناهگر

 ازين رزم رنج آيد اکنون بروی
 ی کار جوی خرد تيز کن چاره
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 گر آن مرد با کاويانی درفش
 بياری، شود روی ايشان بنفش
 اگر دستيابی بشمشير تيز
 درفش و همه نيزه کن ريزريز

 اندر چو باد دمان من اينک پس
 بيايم نسازم درنگ و زمان

 گزين کرد هومان ز لشکر سوار
 هزار ردار و شمشيرزن سیسپ

 چو خورشيد تابنده بنمود تاج
 بگسترد کافور بر تخت عاج
 پديد آمد از دور گرد سپاه

 گاه بان آمد از ديده غو ديده
 که آمد ز ترکان سپاهی پديد
 بابر سيه گردشان برکشيد

 چو بشنيد جوشن بپوشيد طوس
 برآمد دم بوق و آوای کوس
 سواران ايران همه همگروه

 شيدند بر پيش کوهرده برک
 چو هومان بديد آن سپاه گران
 گراييدن گرز و تيغ سران

 چنين گفت هومان بگودرز و طوس
 کز ايران برفتيد با پيل و کوس
 سوس شهر ترکان بکين آختن
 بدان روی لشکر برون تاختن
 کنون برگزيدی چو نخچير کوه
 شدستی ز گردان توران ستوه
 نيايدت زين کار خود شرم و ننگ

  و خواب و آرام بر کوه و سنگخور
 چو فردا برآيد ز کوه آفتاب
 کنم زين حصار تو دريای آب

 بدانی که اين جای بيچارگيست
 برين کوه خارا ببايد گريست
 هيونی بپيران فرستاد زود

 ی ما دگرگونه بود که انديشه
 دگرگونه بود آنچ انداختيم

 بريشان همی تاختن ساختيم
 سهمه کوه يکسر سپاهست و کو

 درفش از پس پشت گودرز و طوس
 چنان کن که چون بردمد چاک روز
 پديد آيد از چرخ گيتی فروز
 تو ايدر بوی ساخته با سپاه

 شده روی هامون ز لشکر سياه
 فرستاده نزديک پيران رسيد

 بجوشيد چون گفت هومان شنيد
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 بيامد شب تيره هنگام خواب
 همی راند لشکر بکردار آب

 
  قيرگونچو خورشيد زان چادر

 غمی شد بدريد و آمد برون
 سپهبد بکوه هماون رسيد
 ز گرد سپه کوه شد ناپديد
 بهومان چنين گفت کز رزمگاه
 مجنب و مجنبان از ايدر سپاه
 شوم تا سپهدار ايرانيان
 چه دارد بپا اختر کاويان

 بکوه هماون که دادش نويد
 بدين بودن اکنون چه دارد اميد
 بيامد بنزديک ايران سپاه

 ری پر ز کينه دلی پرگناهس
 خروشيد کای نامبردار طوس
 خداوند پيالن و گوپال و کوس
 کنون ماهيان اندر آمد به پنج
 که تا تو همی رزم جويی برنج
 ز گودرزيان آن کجا مهترند
 سرند بدان رزمگاهت همه بی

 تو چون غرم رفتستی اندر کمر
 پر از داوری دل پر از کينه سر

 ر دمانگريزان و لشکر پس اند
 گمان بدام اندر آيی همی بی

 چنين داد پاسخ سرافراز طوس
 که من بر دروغ تو دارم فسوس
 پی کين تو افگندی اندر جهان
 ز بهر سياوش ميان مهان
 برين گونه تا چند گويی دروغ
 دروغت بر ما نگيرد فروغ
 علف تنگ بود اندران رزمگاه
 ازان بر هماون کشيدم سپاه
 انکنون آگهی شد بشاه جه
 بيايد زمان تا زمان ناگهان
 بزرگان لشکر شدند انجمن
 چو دستان و چون رستم پيلتن
 چو جنبيدن شاه کردم درست
 نمانم بتوران بر و بوم و رست
 کنون کامدی کار مردان ببين
 نه گاه فريبست و روز کمين

 چو بشنيد پيران ز هر سو سپاه
 فرستاد و بگرفت بر کوه راه

 گروهبهر سو ز توران بيامد 
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 سپاه انجمن کرد بر گرد کوه
 بريشان چو راه علف تنگ شد

 ی جنگ شد سپهبد سوی چاره
 چنين گفت هومان بپيران گرد
 که ما را پی کوه بايد سپرد
 يکی جنگ سازيم کايرانيان
 نبندند ازين پس بکينه ميان

 بدو گفت پيران که بر ماست باد
 نکردست با باد کس رزم ياد
 رز جنگ پياده بپيچيد س
 شود تيره ديدار پرخاشخر

 چو راه علف تنگ شد بر سپاه
 کسی کوه خارا ندارد نگاه
 همه لشکر آيد بزنهار ما
 ازين پس نجويند پيکار ما

 بريشان کنون جای بخشايش است
 نه هنگام پيکار و آرايش است

 
 رسيد اين سگالش بگودرز و طوس
 سر سرکشان خيره گشت از فسوس

 يرچنين گفت با طوس گودرز پ
 که ما را کنون جنگ شد ناگزير

 سه روز ار بود خوردنی بيش نيست
 ز يکسو گشاده رهی پيش نيست
 نه خورد و نه چيز و نه بار و بنه
 چنين چند باشد سپه گرسنه

 کنون چون شود روی خورشيد زرد
 پديد آيد آن چادر الژورد
 ببايد گزيدن سواران مرد

 ز باال شدن سوی دشت نبرد
 ی رزم سختبسان شبيخون يک

 بسازيم تا چون بود يار بخت
 اگر يک بيک تن بکشتن دهيم
 وگر تاج گردنکشان برنهيم
 چنين است فرجام آوردگاه
 يکی خاک يابد يکی تاج و گاه
 ز گودرز بشنيد طوس اين سخن
 سرش گشت پردرد و کين کهن
 ز يک سوی لشکر به بيژن سپرد
 دگر سو بشيدوش و خراد گرد
 اددرفش خجسته بگستهم د
 بسی پند و اندرزها کرد ياد

 خود و گيو و گودرز و چندی سران
 نهادند بر يال گرزگران
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 بسوی سپهدار پيران شدند
 چو آتش بقلب سپه بر زدند

 چو دريای خون شد همه رزمگاه
 خروشی برآمد بلند از سپاه
 درفش سپهبد بدو نيم شد
 دل رزمجويان پر از بيم شد

 چو بشنيد هومان خروش سپاه
  از بر تازی اسپی سياهنشست

 بيامد ز لشکر بسی کشته ديد
 بسی بيهش از رزم برگشته ديد
 فرو ريخت از ديده خون بر برش
 يکی بانگ زد تند بر لشکرش
 چنين گفت کايدر طاليه نبود
 شما را ز کين ايچ مايه نبود

 بهر يک ازيشان ز ما سيصدست
 بوردگه خواب و خفتن بدست
 هال تيغ و گوپالها برکشيد

 سپرهای چينی بسر در کشيد
 ز هر سو بريشان بگيريد راه
 کنون کز بره بر کشد تيغ ماه
 رهايی نبايد که يابند هيچ

 بدين سان چه بايد درنگ و بسيچ
 برآمد خروشيدن کرنای

 بهر سو برفتند گردان ز جای
 گرفتندشان يکسر اندر ميان
 سواران ايران چو شير ژيان

 چنان آتش افروخت از ترگ و تيغ
 که گفتی همی گرز بارد ز ميغ
 شب تار و شمشير و گرد سپاه
 ستاره نه پيدا نه تابنده ماه
 ز جوشن تو گفتی ببار اندرند
 ز تاری بدريای قار اندرند

 بلشکر چنين گفت هومان که بس
 ازين مهتران مفگنيد ايچ کس
 همه پيش من دستگير آوريد
 نبايد که خسته بتير آوريد
 لندچنين گفت لشکر ببانگ ب

 که اکنون به بيچارگی دست بند
 دهيد ار بگرز و بژوپين دهيد

 سران را ز خون تاج بر سر نهيد
 چنين گفت با گيو و رهام طوس

 گمان بر فسوس که شد جان ما بی
 مگر کردگار سپهر بلند

 رهاند تن و جان ما زين گزند
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 اگر نه بچنگ عقاب اندريم
 وگر زير دريای آب اندريم

 ر سه به هميکی حمله بردند ه
 چو برخيزد از جای شير دژم
 نديدند کس يال اسپ و عنان
 ز تنگی بچشم اندر آمد سنان
 چنين گفت هومان بواز تيز

 که نه جای جنگست و راه گريز
 برانگيخت از جايتان بخت بد
 که تا بر تن بدکنش بد رسد
 سه جنگ آور و خوار مايه سپاه
 بماندند يکسر بدين رزمگاه

 گرفتند يادفراوان ز رستم 
 کجا داد در جنگ هر جای داد
 ز شيدوش، وز بيژن گستهم
 بسی ياد کردند بر بيش و کم
 که باری کسی را ز ايران سپاه
 بدی يارمان اندرين رزمگاه
 نه ايدر به پيکار و جنگ آمديم
 که خيره بکام نهنگ آمديم
 دريغ آن در و گاه شاه جهان
 که گيرند ما را کنون ناگهان

 ولستانست و زالتهمتن به زا
 شود کار ايران کنون تال و مال
 همی آمد آوای گوپال و کوس

 بلشکر همی دير شد گيو و طوس
 چنين گفت شيدوش و گستهم شير

 که شد کار پيکار ساالر دير
 به بيژن گرازه همی گفت باز
 که شد کار ساالر لشکر دراز
 هوا قير گون و زمين آبنوس
 همی آمد از دشت آوای کوس

  گردان بر آوای اویبرفتند
 ز خون بود بر دشت هر جای جوی
 ز گردان نيو و ز نيروی چنگ
 تو گفتی برآمد ز دريا نهنگ
 بدانست هومان که آمد سوار
 همه گرزور بود و شمشيردار
 چو دانست کامد ورا يار طوس
 همی برخروشيد برسان کوس
 سبک شد عنان و گران شد رکيب
 بلندی که دانست باز از نشيب

 رزم کردند تا چاک روزيکی 
 چو پيدا شد از چرخ گيتی فروز
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 سپه بازگشتند يکسر ز جنگ
 کشيدند لشکر سوی کوه تنگ
 بگردان چنين گفت ساالر طوس
 که از گردش مهر تا زخم کوس
 ام سواری چنين کز شما ديده
 ام ز کنداوران هيچ نشنيده

 يکی نامه بايد که زی شه کنيم
 ز کارش همه جمله آگه کنيم

 نامه بنزديک خسرو رسدچو 
 بدلش اندرون آتشی نو رسد

 بياری بيايد گو پيلتن
 ز شيران يکی نامدار انجمن
 بپيروزی از رزم گرديم باز
 بديدار کيخسرو آيد نياز

 سخن هرچ رفت آشکار و نهان
 بگويم بپيروز شاه جهان

 بخوبی و خشنودی شهريار
 بباشد بکام شما روزگار

 چنانچون که گفتند برساختند
 نوندی بنزديک شه تاختند
 دو لشکر بخيمه فرود آمدند
 ز پيکار يکباره دم برزدند

 طاليه برون آمد از هر دو روی
 بدشت از دليران پرخاشجوی
 چو هومان رسيد اندران رزمگاه
 ز کشته نديد ايچ بر دشت راه
 به پيران چنين گفت کامروز گرد
 نه بر آرزو گشت گاه نبرد
 چو آسوده گردند گردان ما
 ستوده سواران و مردان ما

 يکی رزم سازم که خورشيد و ماه
 نديدست هرگز چنان رزمگاه

 
 ازان پس چو آمد بخسرو خبر
 که پيران شد از رزم پيروزگر
 سپهبد بکوه هماون کشيد
 ز لشکر بسی گرد شد ناپديد
 در کاخ گودرز کشوادگان
 تهی شد ز گردان و آزادگان
 ستاره بر ايشان بنالد همی

 نشان خون بپالد همیببالي
 ازيشان جهان پر ز خاک است و خون

 بلند اختر طوس گشته نگون
 بفرمود تا رستم پيلتن
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 خرامد بدرگاه با انجمن
 برفتند ز ايران همه بخردان
 جهانديده و نامور موبدان
 سر نامداران زبان برگشاد
 ز پيکار لشکر بسی کرد ياد

 برستم چنين گفت کای سرفراز
 ولت ديريازبترسم که اين د

 همی برگرايد بسوی نشيب
 دلم شد ز کردار او پرنهيب

 ی تاج و تخت توی پروارننده
 فروغ از تو گيرد جهاندار بخت
 دل چرخ در نوک شمشير تست
 سپهر و زمان و زمين زير تست
 تو کندی دل و مغز ديو سپيد
 زمانه بمهر تو دارد اميد

 زمين گرد رخش ترا چاکرست
 ان مادرستزمان بر تو چون مهرب

 ز تيغ تو خورشيد بريان شود
 ز گرز تو ناهيد گريان شود
 ز نيروی پيکان کلک تو شير
 بروز بال گردد از جنگ سير
 تو تا برنهادی بمردی کاله
 نکرد ايچ دشمن بايران نگاه

 کنون گيو و گودرز و طوس و سران
 فراوان ازين مرز کنداوران

 همه دل پر از خون و ديده پرآب
 رکان افراسيابگريزان ز ت

 فراوان ز گودرزيان کشته مرد
 شده خاک بستر بدشت نبرد
 اند هرانکس کزيشان بجان رسته
 اند بکوه هماون همه خسته

 همه سر نهاده سوی آسمان
 سوی کردگار مکان و زمان
 که ايدر ببايد گو پيلتن

 بنيروی يزدان و فرمان من
 شب تيره کين نامه بر خواندم

 اندمبسی از جگر خون برافش
 نگفتم سه روز اين سخن را بکس

 مگر پيش دادار فرياد رس
 کنون کار ز اندازه اندر گذشت
 دلم زين سخن پر ز تيمار گشت
 اميد سپاه و سپهبد بتست

 که روشن روان بادی و تن درست
 سرت سبز باد و دلت شادمان
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 تن زال دور از بد بدگمان
 ز من هرچ بايد فزونی بخواه

 ج و سپاهز اسپ و سليح و ز گن
 برو با دلی شاد و رايی درست

 نشايد گرفت اين چنين کار سست
 بپاسخ چنين گفت رستم بشاه
 که بی تو مبادا نگين و کاله
 که با فر و برزی و بارای و داد
 ندارد چو تو شاه گردون بياد
 شنيدست خسرو که تا کيقباد
 کاله بزرگی بسر بر نهاد
 ام بايران بکين من کمر بسته

 ام روز ننشستهبرام يک 
 بيابان و تاريکی و ديو و شير
 چه جادو چه از اژدهای دلير
 همان رزم توران و مازندران
 شب تيره و گرزهای گران
 هم از تشنگی هم ز راه دراز
 گزيدن در رنج بر جای ناز

 ام چنين درد و سختی بسی ديده
 ام که روزی ز شادی نپرسيده

 تو شاه نو آيين و من چون رهی
 ام چون تو فرمان دهی هميان بست

 شوم با سپاهی کمر بر ميان
 بگردانم اين بد ز ايرانيان

 درد باد ازان کشتگان شاه بی
 رخ بدسگاالن او زرد باد
 ام ز گودرزيان خود جگر خسته
 ام کمر بر ميان سوگ را بسته
 چو بشنيد کيخسرو آواز اوی
 برخ برنهاد از دو ديده دو جوی

 تو نخواهم زمان بدو گفت بی
 نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان
 فلک زير خم کمند تو باد
 سر تاجداران به بند تو باد
 ز دينار و گنج و ز تاج و گهر
 کاله و کمان و کمند و کمر
 بياورد گنجور خسرو کليد

 های درم برديد سر بدره
 همه شاه ايران به رستم سپرد
 چنين گفت کای نامدار گرد

 جهان گنج و گنجور شمشير تست
 سر سروران جهان زير تست
 تو با گرزداران زاولستان
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 دليران و شيران کابلستان
 همی رو بکردار باد دمان

 مجوی و مفرمای جستن زمان
 ز گردان شمشير زن سی هزار
 ز لشکر گزين از در کارزار
 فريبرز کاوس را ده سپاه

 که او پيش رو باشد و کينه خواه
 تهمتن زمين را ببوسيد و گفت

 ن عنان و رکيبست جفتکه با م
 سران را سر اندر شتاب آوريم
 مبادا که آرام و خواب آوريم
 سپه را درم دادن آغاز کرد
 بدشت آمد و رزم را ساز کرد
 فريبرز را گفت برکش پگاه
 سپاه اندرآور به پيش سپاه
 نبايد که روز و شبان بغنوی
 مگر نزد طوس سپهبد شوی
 بگويی که در جنگ تندی مکن

  جوی و کندی مکنفريب زمان
 من اينک بکردار باد دمان
 بيايم نجويم بره بر زمان
 چو گرگين ميالد کار آزمای
 سپه را زند بر بد و نيک رای
 چو خورشيد تابنده بنمود چهر
 بسان بتی با دلی پر زمهر
 بر آمد خروشيدن کرنای
 تهمتن بياورد لشکر زجای
 پر انديشه جان جهاندار شاه

 د براهدو فرسنگ با او بيام
 دو منزل همی کرد رستم يکی
 نياسود روز و شبان اندکی

 
 شبی داغ دل پر ز تيمار طوس
 بخواب اندر آمد گه زخم کوس
 چنان ديد روشن روانش بخواب
 که رخشنده شمعی برآمد ز آب
 بر شمع رخشان يکی تخت عاج
 سياوش بران تخت با فر و تاج

 گوی لبان پر ز خنده زبان چرب
 و خورشيد رویسوی طوس کردی چ

 که ايرانيان را هم ايدر بدار
 که پيروزگر باشی از کارزار

 بگو در زيان هيچ غمگين مشو
 که ايدر يکی گلستانست نو
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 خوريم بزير گل اندر همی می
 چه دانيم کين باده تا کی خوريم
 ز خواب اندر آمد شده شاد دل
 ز درد و غمان گشته آزاد دل
 بگودرز گفت ای جهان پهلوان

 خواب ديدم بروشن روانيکی 
 نگه کن که رستم چو باد دمان

 بيايد بر ما زمان تا زمان
 بفرمود تا برکشيدند نای
 بجنبيد بر کوه لشکر ز جای
 ببستند گردان ايران ميان
 برافراختند اختر کاويان

 بياورد زان روی پيران سپاه
 شد از گرد خورشيد تابان سياه

 از آواز گردان و باران تير
 خورشيد شد خيره خيرهمی چشم 

 دو لشکر بروی اندر آورده روی
 ز گردان نشد هيچ کس جنگجوی
 چنين گفت هومان بپيران که جنگ
 همی جست بايد چه جويی درنگ
 نه لشکر بدشت شکار اندرند
 که اسپان ما زير بار اندرند
 بدو گفت پيران که تندی مکن
 نه روز شتابست و گاه سخن
 هسه تن دوش با خوار مايه سپا
 برفتند بيگاه زين رزمگاه

 چو شيران جنگی و ما چون رمه
 که از کوهسار اندر آيد دمه

 همه دشت پر جوی خون يافتيم
 سر نامداران نگون يافتيم

 يکی کوه دارند خارا و خشک
 همی خار بويند اسپان چو مشک
 بمان تا بران سنگ پيچان شوند
 چو بيچاره گردند بيجان شوند

  راهگشاده نبايد که داريد
 دو رويه پس و پيش اين رزمگاه

 رنج دشمن بچنگ آيدت چو بی
 چو بشتابيش کار تنگ آيدت
 چرا جست بايد همی کارزار

 طاليه برين دشت بس صد سوار
 بباشيم تا دشمن از آب و نان
 شود تنگ و زنهار خواهد بجان

 گر سنگ خارا خورند مگر خاک
 چو روزی سرآيد خورند و مرند
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 ن رزمگاهسوی خيمه رفتند زا
 طاليه بيامد به پيش سپاه
 گشادند گردان سراسر کمر
 بخوان و بخوردن نهادند سر
 بلشکر گه آمد سپهدار طوس

 پر از خون دل و روی چون سندروس
 بگودرز گفت اين سخن تيره گشت
 سر بخت ايرانيان خيره گشت
 همه گرد بر گرد ما لشکرست
 خور بارگی خارگر خاورست

 ن نماندسپه را خورش بس فراوا
 جز از گرز و شمشير درمان نماند
 بشبگير شمشيرها برکشيم
 همه دامن کوه لشکر کشيم
 اگر اختر نيک ياری دهد
 بريشان مرا کامگاری دهد
 ور ايدون کجا داور آسمان
 بشمشير بر ما سرآرد زمان

 آفرين بيش و کم ز بخش جهان
 نباشد مپيمای بر خيره دم
 مرا مرگ خوشتر بنام بلند

 يستن با هراس و گزندازين ز
 برين برنهادند يکسر سخن
 که ساالر نيک اختر افگند بن

 چو خورشيد برزد ز خرچنگ چنگ
 بدريد پيراهن مشک رنگ
 به پيران فرستاده آمد ز شاه

 مر سپاه که آمد ز هر جای بی
 سپاهی که دريای چين را ز گرد

 کند چون بيابان بروز نبرد
 نخستين سپهدار خاقان چين

  همی برنتابد زمينکه تختش
 تنش زور دارد چو صد نره شير
 سر ژنده پيل اندر آرد بزير
 يکی مهتر از ماورالنهر بر

 که بگذارد از چرخ گردنده سر
 بباال چو سرو و بديدار ماه
 جهانگير و نازان بدو تاج و گاه
 سر سرافرازان و کاموس نام
 برآرد ز گودرز و از طوس نام
 ز مرز سپيجاب تا دشت روم

 پاهی که بود اندر آباد بومس
 فرستادم اينک سوی کارزار
 برآرند از طوس و خسرو دمار
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 چو بشنيد پيران بتوران سپاه
 چنين گفت کای سرفرازان شاه

 ی شاه پير و جوان بدين مژده
 روان همه شاد باشيد و روشن

 ببايد کنون دل ز تيمار شست
 بايران نمانم بر و بوم و رست

  کين خواستنسر از رزم و از رنج و
 برآسود وز لشکر آراستن

 بايران و توران و بر خشک و آب
 نبينند جز کام افراسياب
 ز لشکر بر پهلوان پيش رو
 بمژده بيامد همی نو بنو
 بگفتند کای نامور پهلوان
 روان هميشه بزی شاد و روشن

 بديدار شاهان دلت شاددار
 روانت ز انديشه آزاد دار
 دز کشمير تا برتر از رود شه

 درفش و سپاهست و پيالن و مهد
 نخست اندر آيم ز خاقان چين

 که تاجش سپهرست و تختش زمين
 چو منشور جنگی که با تيغ اوی
 بخاک اندر آيد سر جنگجوی
 دالور چو کاموس شمشيرزن

 که چشمش نديدست هرگز شکن
 همه کارهای شگرف آورد
 چو خشم آورد باد و برف آورد
 چو خشنود باشد بهار آردت

  و سنبل جويبار آردتگل
 ز سقالب چون کندر شير مرد
 چو پيروز کانی سپهر نبرد

 چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند
 هوا پردرفش و زمين پر پرند
 چغانی چو فرطوس لشکر فروز
 گهار گهانی گو گردسوز

 شميران شگنی و گردوی وهر
 پراگنده بر نيزه و تيغ زهر

 تو اکنون سرافراز و رامش پذير
 ه بر نا شود مرد پيرکزين مژد

 ز لشکر توی پهلو و پيش رو
 هميشه بزی شاد و فرمانت نو
 دل و جان پيران پر از خنده گشت
 تو گفتی مگر مرده بد زنده گشت
 بهومان چنين گفت پيران که من
 پذيره شوم پيش اين انجمن
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 که ايشان ز راه دراز آمدند
 پرانديشه و رزمساز آمدند

 نيازند سخت ازين آمدن بی
 اند و زيبای تخت خداوند تاج

 ندارند سر کم ز افراسياب
 اند و با جاه و آب که با تخت و گنج

 شوم تا ببينم که چند و چيند
 سپهبد کدامند و گردان کيند
 کنم آفرين پيش خاقان چين
 وگر پيش تختش ببوسم زمين
 ببينم سرافراز کاموس را
 برابر کنم شنگل و طوس را

 يانچو باز آيم ايدر ببندم م
 برآرم دم و دود از ايرانيان
 اگر خود ندارند پاياب جنگ
 بريشان کنم روز تاريک و تنگ

 هرانکس که هستند زيشان سران
 کنم پای و گردن ببندگران
 فرستم بنزديک افراسياب

 نه آرام جويم بدين بر نه خواب
 ز لشکر هر آنکس که آيد بدست
 سرانشان ببرم بشمشير پست

 ببادبسوزم دهم خاک ايشان 
 نگيريم زان بوم و بر نيز ياد

 سه بهره ازان پس برانم سپاه
 کنم روز بر شاه ايران سياه
 يکی بهره زيشان فرستم ببلخ

 بايرانيان بر کنم روز تلخ
 دگر بهره بر سوی کابلستان
 بکابل کشم خاک زابلستان
 سوم بهره بر سوی ايران برم
 ز ترکان بزرگان و شيران برم

 ر و جوانزن و کودک خرد و پي
 نمانم که باشد تنی با روان
 بر و بوم ايران نمانم بجای

 که مه دست بادا ازيشان مه پای
 کنون تا کنم کارها را بسيچ

 شما جنگ ايشان مجوييد هيچ
 بفگت اين و دل پر ز کينه برفت

 همی پوست بر تنش گفتی بکفت
 بلکشر چنين گفت هومان گرد
 که دلرا ز کينه نبايد سترد

 ن يکی رنج بر تن نهيددو روز اي
 دو ديده بکوه هماون نهيد
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 درنگ نبايد که ايشان شبی بی
 گريزان برانند ازين جای تنگ

 کنون کوه و رود و در و دشت و راه
 جهانی شود پردرفش سپاه

 
 چو پيران بنزديک لشکر رسيد
 در و دشت از سم اسپان نديد
 جهان پر سراپرده و خيمه بود

  کبودزده سرخ و زرد و بنفش و
 ز ديبای چينی و از پرنيان

 ای در ميان درفشی ز هر پرده
 فروماند و زان کارش آمد شگفت
 بسی با دل انديشه اندر گرفت
 که تا اين بهشتست يا رزمگاه
 سپهر برينست گر تاج و گاه
 بيامد بنزديک خاقان چين
 پياده ببوسيد روی زمين

 چو خاقان بديدش به بر درگرفت
 پيران شگفتبماند از بر و يال 

 بپرسيد بسيار و بنواختش
 بر خويش نزديک بنشاختش
 بدو گفت بخ بخ که با پهلوان
 روان نشينم چنين شاد و روشن

 بپرسيد زان پس کز ايران سپاه
 که دارد نگين و درفش و کاله
 کدامست جنگی و گردان کيند
 نشسته برين کوه سر بر چيند
 چنين داد پاسخ بدو پهلوان

 روان  و روشنکه بيدار دل باش
 درود جهان آفرين بر تو باد

 که کردی بپرسش دل بنده شاد
 ببخت تو شادانم و تن درست
 روانم همی خاک پای تو جست
 از ايرانيان هرچ پرسيد شاه

 نه گنج و سپاهست و نه تاج و گاه
 اندازه پيکار جستند و جنگ بی

 ندارند از جنگ جز خاره سنگ
 دتن شدن نام و بی کام و بی چو بی

 گريزان بکوه هماون شدند
 سپهدار طوس است مردی دلير
 بهامون نترسد ز پيکار شير
 بزرگان چو گودرز کشوادگان
 چو گيو و چو رهام ز آزادگان
 ببخت سرافراز خاقان چين
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 سپهبد نبيند سپه را جزين
 بدو گفت خاقان که نزديک من
 بباش و بياور يکی انجمن

 يک امروز با کام دل می خوريم
 ز ناآمده نشمريمغم رو

 بياراست خيمه چو باغ بهار
 بهشتست گفتی برنگ و نگار

 
 چو بر گنبد چرخ رفت آفتاب

 دل طوس و گودرز شد پر شتاب
 اند که امروز ترکان چرا خامش
 اند برای بداند، ار ز می بيهش
 اگر مستمندند گر شادمان
 شدم در گمان از بد بدگمان
 اگرشان به پيکار يار آمدست

 ن که بد روزگار آمدستچنان دا
 تو ايرانيان را همه کشته گير
 وگر زنده از رزم برگشته گير
 مگر رستم آيد بدين رزمگاه
 وگرنه بد آيد بما زين سپاه
 ستودان نيابيم يک تن نه گور
 بکوبندمان سر بنعل ستور

 بدو گفت گيو ای سپهدار شاه
 چه بودت که انديشه کردی تباه

 ی ما سخن ديگرست از انديشه
 ترا کردگار جهان ياورست
 ايم بسی تخم نيکی پراگنده
 ايم جهان آفرين را پرستنده

 و ديگر ببخت جهاندار شاه
 خداوند شمشير و تخت و کاله
 ندارد جهان آفرين دست ياز
 که آيد ببدخواه ما را نياز

 چو رستم بيايد بدين رزمگاه
 بديها سرآيد همه بر سپاه
 نباشد ز يزدان کسی نااميد

 ب شود روی روز سپيدوگر ش
 بيک روز کز ما نجستند جنگ
 مکن دل ز انديشه بر خيره تنگ

 نبستند بر ما در آسمان
 بپايان رسد هر بد بدگمان
 اگر بخشش کردگار بلند
 چنانست کايد بمابر گزند

 ی نابکار به پرهيز و انديشه
 نه برگردد از ما بد روزگار
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 يکی کنده سازيم پيش سپاه
  آيين و راهچنانچون بود رسم و

 همه جنگ را تيغها برکشيم
 دو روز دگر ار کشند ار کشيم
 ببينيم تا چيست آغازشان

 گمان رازشان برهنه شود بی
 از ايران بيايد همان آگهی

 درخشان شود شاخ سرو سهی
 

 سپهدار گودرز بر تيغ کوه
 برآمد برفت از ميان گروه

 چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت
  گذشتز باال همی سوی خاور

 گاه بزاری خروش آمد از ديده
 که شد کار گردان ايران تباه

 سوی باختر گشت گيتی ز گرد
 سراسر بسان شب الژورد

 شد از خاک خورشيد تابان بنفش
 ز بس پيل و بر پشت پيالن درفش
 غو ديده بشنيد گودرز و گفت
 که جز خاک تيره نداريم جفت
 رخش گشت ز اندوه برسان قير

 ه گردد بتيرچنان شد کجا خست
 چنين گفت کز اختر روزگار
 مرا بهره کين آمد و کارزار

 ز گيتی مرا شور بختيست بهر
 پراگنده بر جای ترياک زهر
 نبيره پسر داشتم لشکری
 شده نامبردار هر کشوری

 بکين سياوش همه کشته شد
 ز من بخت بيدار برگشته شد
 ازين زندگانی شدم نااميد

 سيه شد مرا بخت و روز سپيد
 زادی مرا کاشکی مادرمن

 نگشتی سپهر بلند از برم
 بان پهلوان چنين گفت با ديده

 روان که ای مرد بينا و روشن
 نگه کن بتوران و ايران سپاه
 که آرام دارند از آوردگاه

 درفش سپهدار ايران کجاست
 نگه کن چپ لشکر و دست راست

 بان گفت کز هر دو روی بدو ديده
 ویوگ نه بينم همی جنبش و گفت

 ازان کار شد پهلوان پر ز درد
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 فرود ريخت از ديدگان آب زرد
 بناليد و گفت اسپ را زين کنيد
 ازين پس مرا خشت بالين کنيد
 شوم پر کنم چشم و آغوش را
 بگيرم ببر گيو و شيدوش را
 همان بيژن گيو و رهام را
 سواران جنگی و خودکام را
 به پدرود کردن رخ هر کسی

 بسیببوسم ببارم ز مژگان 
 نهادند زين بر سمند چمان

 خروش آمد از ديده هم در زمان
 که ای پهلوان جهان شادباش
 ز تيمار و درد و غم آزاد باش
 که از راه ايران يکی تيره گرد
 پديد آمد و روز شد الژورد
 فراوان درفش از ميان سپاه
 برآمد بکردار تابنده ماه

 بپيش اندرون گرگ پيکر يکی
 اندکیيکی ماه پيکر ز دور 

 درفشی بديد اژدها پيکرش
 پديد آمد و شير زرين سرش

 ی بدی بدو گفت گودرز انوشه
 ز ديدار تو دور چشم بدی
 چو گفتارهای تو آيد بجای

 بدين سان که گفتی بپاکيزه رای
 ببخشمت چندان گرانمايه چيز
 کزان پس نيازت نيايد بنيز

 وزان پس چو روزی بايران شويم
 بنزديک شاه دليران شويم
 ترا پيش تختش برم ناگهان
 سرت برفرازم بجاه از مهان
 چو باد دمنده ازان جايگاه
 برو سوی ساالر ايران سپاه
 همه هرچ ديدی بديشان بگوی

 سبک باش و از هر کسی مژده جوی
 گاه بان گفت کز ديده بدو ديده

 نشايد شدن پيش ايران سپاه
 چو بينم که روی زمين تار گشت

 کار گشتبرين ديده گه ديده بي
 گاه بکردار سيمرغ ازين ديده

 برم آگهی سوی ايران سپاه
 بان پهلوان چنين گفت با ديده

 که اکنون نگه کن بروشن روان
 دگر باره بنگر ز کوه بلند
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 که ايشان بنزديک ما کی رسند
 چنين داد پاسخ که فردا پگاه
 بکوه هماون رسد آن سپاه

 چنان شاد شد زان سخن پهلوان
 باز يابد روانچو بيجان شده 

 وزان روی پيران بکردار گرد
 همی راند لشکر بدشت نبرد
 سواری بمژده بيامد ز پيش

 بگفت آن کجا رفته بد کم و بيش
 چو بشنيد هومان بخنديد و گفت

 گمان بخت بيدار جفت که شد بی
 خروشی بشادی ازان رزمگاه
 بابر اندر آمد ز توران سپاه
 بزرگان ايران پر از داغ و درد

 ن زرد و لبها شده الژوردرخا
 باندرز کردن همه همگروه
 پراگنده گشتند بر گرد کوه
 بهر جای کرده يکی انجمن
 همی مويه کردند بر خويشتن
 که زار اين دليران خسرونژاد
 کزيشان بايران نگيرند ياد
 کفنها کنون کام شيران بود
 زمين پر ز خون دليران بود
 سپهدار با بيژن گيو گفت

 بگشای راز از نهفتکه برخيز و 
 برو تا سر تيغ کوه بلند

 ببين تا کيند و چه و چون و چند
 همی بر کدامين ره آيد سپاه
 که دارد سراپرده و تخت و گاه
 بشد بيژن گيو تا تيغ کوه

 انبوه دور از گروه برآمد بی
 ازان کوه سر کرد هر سو نگاه
 درفش سواران و پيل و سپاه
 بيامد بسوی سپهبد دوان

 غم پر از درد و خسته رواندل از 
 بدو گفت چندان سپاهست و پيل
 که روی زمين گشت برسان نيل
 درفش و سنان را خود اندازه نيست
 خور از گرد بر آسمان تازه نيست
 اگر بشمری نيست انداز و مر
 همی از تبيره شود گوش کر
 سپهبد چو بشنيد گفتار اوی
 دلش گشت پر درد و پر آب روی

  گرد کردسران سپه را همه
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 بسی گرم و تيمار لشکر بخورد
 چنين گفت کز گردش روزگار
 نبينم همی جز غم کارزار

 ام بر فراز و نشيب بسی گشته
 برويم نيامد ازينسان نهيب

 ی کار ايدر يکيست کنون چاره
 اگر چه سليح و سپاه اندکيست
 بسازيم و امشب شبيخون کنيم
 زمين را ازيشان چو جيحون کنيم

 م در کارزاراگر کشته آيي
 نکوهش نيابيم از شهريار
 نگويند بی نام گردی بمرد
 مگر زير خاکم ببايد سپرد

 بدين رام گشتند يکسر سپاه
 هرانکس که بود اندران رزمگاه
 چو شد روی گيتی چو دريای قير
 نه ناهيد پيدا نه بهرام و تير

 بان پيش طوس بيامد دمان ديده
 دوان و شده روی چون سندروس

 کای پهلوان سپاهچنين گفت 
 از ايران سپاه آمد از نزد شاه
 سپهبد بخنديد با مهتران
 که ای نامداران و کنداوران

 چو يار آمد اکنون نسازيم جنگ
 گهی با شتابيم و گه با درنگ
 بنيروی يزدان گو پيلتن
 بياری بيايد بدين انجمن

 روان بان گشت روشن ازان ديده
 همه مژده دادند پير و جوان

 ستاد بر دشت جنگطاليه فر
 خروش آمد از کوه و آوای زنگ

 
 چو خورشيد بر چرخ گنبد کشيد
 شب تار شد از جهان ناپديد
 يکی انجمن کرد خاقان چين
 بديبا بياراست روی زمين

 بپيران چنين گفت کامروز جنگ
 بسازيم و روزی نبايد درنگ
 يکی با سرافراز گردنکشان
 خنيده سواران دشمن کشان

 يان برچيندببينيم کايران
 بدين رزمگه اندرون با کيند

 چنين گفت پيران که خاقان چين
 خردمند شاهيست با آفرين
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 بران رفت بايد که او را هواست
 که رای تو بر ما همه پادشاست

 سرای وزان پس برآمد ز پرده
 خروشيدن کوس با کرنای

 سنانهای رخشان و جوشان سپاه
 شده روی کشور ز لشکر سياه

 ند بر پنج زينز پيالن نهاد
 بياراست ديگر بديبای چين
 زبرجد نشانده بزين اندرون

 گون ز ديبای زربفت پيروزه
 بزرين رکيب و جناغ پلنگ

 بزرين و سيمين جرسها و زنگ
 ز افسر سر پيلبان پرنگار

 همه پاک با طوق و با گوشوار
 هوا شد ز بس پرنيانی درفش
 چو بازار چين سرخ و زرد و بنفش

 دران دشت رزمسپاهی برفت ان
 کزيشان همی آرزو خواست بزم
 زمين شد بکردار چشم خروس
 ز بس رنگ و آرايش و پيل و کوس
 برفتند شاهان لشکر ز جای

 ی کرنای هوا پر شد از ناله
 چو از دور طوس سپهبد بديد
 سپاه آنچ بودش رده برکشيد
 ببستند گردان ايران ميان
 بياورد گيو اختر کاويان

 يغ کوهاز آوردگه تا سر ت
 سپه بود از ايران گروها گروه

 چو کاموس و منشور و خاقان چين
 چو بيورد و چون شنگل بافرين
 نظاره بکوه هماون شدند

 نه بر آرزو پيش دشمن شدند
 چو از دور خاقان چين بنگريد
 خروش سواران ايران شنيد

 پسند آمدش گفت کاينت سپاه
 خواه سوران رزم آور و کينه
 ونه گفتسپهدار پيران دگرگ

 هنرهای مردان نشايد نهفت
 سپهدار کو چاه پوشد بخار
 برو اسپ تازد بروز شکار
 ازان به که بر خيره روز نبرد
 هنرهای دشکن کند زير گرد
 نديدم سواران و گردنکشان
 بگردی و مردانگی زين نشان
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 بپيران چنين گفت خاقان چين
 که اکنون چه سازيم بر دشت کين

  سپاهورا گفت پيران کز اندک
 نگيرند ياد اندرين رزمگاه

 کشيدی چنين رنج و راه دراز
 سپردی و ديدی نشيب و فراز
 بمان تا سه روز اندرين رزمگاه
 بباشيم و آسوده گردد سپاه

 سپه را کنم زان سپس به دو نيم
 سرآمد کنون روز پيکار و بيم
 بتازند شبگير تا نيمروز
 فروز نبرده سواران گيتی
  و کمانبژوپين و خنجر بتير

 همی رزم جويند با بدگمان
 ی روز ديگر گروه دگر نيمه

 بکوشند تا شب برآيد ز کوه
 شب تيره آسودگان را بجنگ
 برم تا بريشان شود کار تنگ
 نمانم که آرام گيرند هيچ

 سواران من با سپاه و بسيچ
 بدو گفت کاموس کين رای نيست
 بدين مولش اندر مرا جای نيست

 گونه جنگبدين مايه مردم بدين 
 چه بايد بدين گونه چندين درنگ

 آوريم بسازيم يکبار و جنگ
 بريشان در و کوه تنگ آوريم
 بايران گذاريم ز ايدر سپاه

 نمانيم تخت و نه تاج و نه شاه
 بر و بومشان پاک و يران کنيم
 نه جنگ يالن جنگ شيران کنيم
 زن و کودک خرد و پير و جوان
 نه شاه و کنارنگ و نه پهلوان

 يران نمانم بر و بوم و جایبا
 نه کاخ و نه ايوان و نه چارپای
 ببد روز چندين چه بايد گذاشت
 غم و درد و تيمار بيهوده داشت
 يک امشب گشاده مداريد راه
 که ايشان برانند زين رزمگاه
 چو باد سپيده دمان بردمد
 سپه جمله بايد که اندر چمد
 تلی کشته بينی بباالی کوه

 ايران گروهتو فردا ز گردان 
 بدانسان که ايرانيان سربسر
 ازين پی نبينند جز مويه گر
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 بدو گفت خاقان جزين رای نيست
 بگيتی چو تو لشکر آرای نيست
 همه نامدارن بدين هم سخن
 که کاموس شيراوژن افگند بن
 برفتند وز جای برخاستند

 همه شب همی لشکر آراستند
 

 چو خورشيد بر گنبد الژورد
 ز ديبای زردای زد  سراپرده

 گاه خروشی بلند آمد از ديده
 بگودرز کای پهلوان سپاه
 سپاه آمد و راه نزديک شد
 ز گرد سپه روز تاريک شد
 بجنبيد گودرز از جای خويش
 بياورد پوينده باالی خويش
 سوی گرد تاريک بنهاد روی
 جوی همی شد خليده دل و راه

 بيامد چو نزديک ايشان رسيد
 درفش فريبرز کاوس ديد
 رو که او بد بايران سپه پيش

 پسنديده و خويش ساالر نو
 پياده شد از اسپ گودرز پير
 پذير همان لشکر افروز دانش
 گرفتند مر يکدگر را کنار

 خروشی برآمد ز هر دو بزار
 فريبرز گفت ای سپهدار پير
 هميشه بجنگ اندری ناگزير
 ز کين سياوش تو داری زيان
 دريغا سواران گودرزيان

 را مزد بسيار بادازيشان ت
 سر بخت دشمن نگونسار باد
 سپاس از خداوند خورشيد و ماه
 که ديدم ترا زنده بر جايگاه
 ازيشان بباريد گودرز خون

 که بودند کشته بخاک اندرون
 بدو گفت بنگر که از بخت بد

 همی بر سرم هر زمان بد رسد
 درين جنگ پور و نبيره نماند
 سپاه و درفش و تبيره نماند

  شدم کار آن کارزارفرامش
 کنونست رزم و کنونست کار

 سپاهست چندان برين دشت و راغ
 که روی زمين گشت چون پر زاغ
 همه لشکر طوس با اين سپاه
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 چو تيره شبانست با نور ماه
 ز چين و ز سقالب وز هند و روم

 ز ويران گيتی و آباد بوم
 همانا نماندست يک جانور
 مگر بسته بر جنگ ما بر کمر

 تا نگويی که رستم کجاستکنون 
 ز غمها نگردد مرا پشت راست
 فريبرز گفت از پس من ز جای
 بيامد نبودش جز از رزم رای
 شب تيره را تا سپيده دمان
 بيايد بره بر نجويد زمان

 کنون من کجا گيرم آرامگاه
 کجا رانم اين خوار مايه سپاه
 بدو گفت گودرز رستم چه گفت
 که گفتار او را نشايد نهفت

 ريبرز گفت ای جهانديده مردف
 تهمتن نفرمود ما را نبرد
 بباشيد گفت اندران رزمگاه
 نبايد شدن پيش روی سپاه
 ببايد بدان رزمگاه آرميد

 يکی تا درفش من آيد پديد
 برفت او و گودرز با او برفت
 براه هماون خراميد تفت

 
 گاه چو لشکر پديد آمد از ديده

 بان پيش توران سپاه بشد ديده
  ايران يکی لشکر آمد بدشتکز

 ازان روی سوی هماون گذشت
 سپهبد بشد پيش خاقان چين
 که آمد سپاهی ز ايران زمين
 ندانيم چندست و ساالر کيست
 چه سازيم و درمان اين کار چيست
 بدو گفت کاموس رزم آزمای
 بجايی که مهتر تو باشی بپای

 بزرگان درگاه افراسياب
 سپاهی بکردار دريای آب

 ی چه کردی بدين پنج ماهتو دان
 برين دشت با خوار مايه سپاه

 کنون چون زمين سربسر لشکرست
 چو خاقان و منشور کنداورست
 بمان تا هنرها پديد آوريم
 تو در بستی و ما کليد آوريم
 گر از کابل و زابل و مای و هند
 شود روی گيتی چو رومی پرند
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 همانا به تنها تن من نيند
 د کيندنگويی که ايرانيان خو

 تو ترسانی از رستم نامدار
 نخستين ازو من برآرم دمار
 گرش يک زمان اندر آرم بدام
 نمانم که ماند بگيتيش نام
 ای تو از لشکر سيستان خسته
 ای دل خويش در جنگشان بسته
 يکی بار دست من اندر نبرد

 نگه کن که برخيزد از دشت گرد
 بدانی که اندر جهان مرد کيست

  پيکار چيستدليران کدامند و
 بدو گفت پيران کانوشه بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی
 بپيران چنين گفت خاقان چين
 که کاموس را راه دادی بکين
 بکردار پيش آورد هرچ گفت

 که با کوه يارست و با پيل جفت
 از ايرانيان نيست چندين سخن
 دل جنگجويان چنين بد مکن
 بايران نمانيم يک سرفراز

 يب و فرازبرآريم گرد از نش
 هرانکس که هستند با جاه و آب
 فرستيم نزديک افراسياب
 همه پای کرده به بندگران
 وزيشان فگنده فراوان سران
 بايران نمانيم برگ درخت

 نه گاه و نه شاه و نه تاج و نه تخت
 بخنديد پيران و کرد آفرين
 بران نامداران و خاقان چين
 بلشکر گه آمد دلی شادمان

  اندر زمانبرفتند ترکان هم
 چو هومان و لهاک و فرشيدورد
 بزرگان و شيران روز نبرد
 بگفتند کامد ز ايران سپاه

 يکی پيش رو با درفشی سياه
 ز کارآگهان نامداری دمان
 برفت و بيامد هم اندر زمان
 فريبرز کاوس گفتند هست

 سپاهی سرافراز و خسروپرست
 چو رستم نباشد ازو باک نيست

  نيستدم او برين زهر ترياک
 ابا آنک کاموس روز نبرد
 همی پيلتن را ندارد بمرد
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 مبادا که او آيد ايدر بجنگ
 وگر چند کاموس گردد نهنگ

 نه رستم نه از سيستان لشکرست
 فريبرز را خاک و خون ايدرست

 چنين گفت پيران که از تخت و گاه
 شدم سير و بيزارم از هور و ماه
 که چون من شنيدم کز ايران سپاه

 و آمد بدين رزمگاهخراميد 
 بشد جان و مغز سرم پر ز درد
 برآمد يکی از دلم باد سرد

 بدو گفت کلباد کين درد چيست
 چرا بايد از طوس و رستم گريست
 ز بس گرز و شمشير و پيل و سپاه
 ميان اندرون باد را نيست راه
 چه ايرانيان پيش ما در چه خاک

 ز کيخسرو و طوس و رستم چه باک
 ازان جايگاهپراگنده گشتند 

 ی خويش کردند راه سوی خيمه
 ازان پس چو آگاهی آمد به طوس
 که شد روی کشور پر آوای کوس

 از ايران بيامد گو پيلتن
 فريبرز کاوس و آن انجمن
 بفرمود تا برکشيدند کوس
 ز گرد سپه کوه گشت آبنوس
 ز کوه هماون برآمد خروش

 زمين آمد از بانگ اسپان بجوش
 برگشادسپهبد بريشان زبان 

 ز مازندران کرد بسيار ياد
 که با ديو در جنگ رستم چه کرد

 بريشان چه آورد روز نبرد
 سپاه آفرين خواند بر پهلوان
 روان که بيدار دل باش و روشن

 خواهی رواست بدين مژده گر ديده
 که اين مژده آرايش جان ماست
 کنون چون تهمتن بيامد بجنگ
 ندارند پا اين سپه با نهنگ

 ران گونه رزمی کنيميکايک ب
 که اين ننگ از ايرانيان بفگنيم
 درفش سرافراز خاقان و تاج
 سپرهای زرين و آن تخت عاج
 همان افسر پيلبانان بزر
 سنانهای زرين و زرين کمر
 همان زنگ زرين و زرين جرس
 که اندر جهان آن نديدست کس
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 همان چتر کز دم طاوس نر
 برو بافتستند چندان گهر

  بچنگ آوريمجزين نيز چندی
 چو جان را بکوشيم و جنگ آوريم
 بلشکر چنين گفت بيدار طوس

 که هم با هراسيم و هم با فسوس
 همه دامن کوه پر لشکرست
 سر نامداران ببند اندرست
 چو رستم بيايد نکوهش کند
 مگر کين سخن را پژوهش کند
 که چون مرغ پيچيده بودم بدام
 همه کار ناکام و پيکار خام

 بود و لشکر همانسپهبد همان 
 کسی را نديدم ز گردان دمان
 يکی حمله آريم چون شير نر
 شوند از بن که مگر زاستر

 سپه گفت کين برتری خود مجوی
 سخن زين نشان هيچ گونه مگوی
 کزين کوه کس پيشتر نگذرد
 مگر رستم اين رزمگه بنگرد
 بباشيم بر پيش يزدان بپای
 که اويست بر نيکوی رهنمای

 ی هور و ماه هبفرمان دارند
 تهمتن بيايد بدين رزمگاه

 چه داری دژم اختر خويش را
 درم بخش و دينار درويش را
 بشادی ز گردان ايران گروه
 خروشی برآمد ز باالی کوه

 چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو
 ز هامون برآمد خروش چکاو
 ز درگاه کاموس برخاست غو
 که او بود اسپ افگن و پيش رو

  و جوشن بدادسپاه انجمن کرد
 دلش پر ز رزم و سرش پر ز باد
 زره بود در زير پيراهنش

 کله ترگ بود و قبا جوشنش
 گاه بايران خروش آمد از ديده

 کزين روی تنگ اندر آمد سپاه
 درفش سپهبد گو پيلتن
 پديد آمد از دور با انجمن

 وزين روی ديگر ز توران سپاه
 هوا گشت برسان ابر سياه

 لخت کوهسپهبد سورای چو يک 
 زمين گشته از نعل اسپش ستوه
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 يکی گرز همچون سر گاوميش
 دارانش پيش سپاه از پس و نيزه

 همی جوشد از گرز آن يال و کفت
 سزد گر بمانی ازو در شگفت
 وزين روی ايران سپهدار طوس
 بابر اندر آورد آوای کوس

 بان پهوان خروشيدن ديده
 روان چو بشنيد شد شاد و روشن

  کشواد تفتز نزديک گودرز
 سواری بنزد فريبرز رفت

 که توران سپه سوی جنگ آمدند
 رده برکشيدند و تنگ آمدند

 تو آن کن که از گوهر تو سزاست
 که تو مهتری و پدر پادشاست
 که گرد تهمتن برآمد ز راه
 هم اکنون بيايد بدين رزمگاه
 فريبرز با لشکری گرد نيو

 بيامد بپيوست با طوس و گيو
 اراستندبر کوه لشکر بي

 درفش خجسته بپيراستند
 چو با ميسره راست شد ميمنه
 همان ساقه و قلب و جای بنه

 برآمد خروشيدن کرنای
 سپه چون سپهر اندر آمد ز جای
 چو کاموس تنگ اندر آمد بجنگ
 بهامون زمانی نبودش درنگ
 سپه را بکردار دريای آب

 که از کوه سيل اندر آيد شتاب
 بياورد و پيش هماون رسيد

 وا نيلگون شد زمين ناپديده
 چو نزديک شد سر سوی کوه کرد
 پر از خنده رخ سوی انبوه کرد

 که اين لشکری گشن و کنداورست
 نه پيران و هومان و آن لشکرست
 که داريد ز ايرانيان جنگجوی
 که با من بروی اندر آرند روی

 ببينيد باال و برز مرا
 برو بازوی و تيغ و گرز مرا

  سخن بردميدچو بشنيد گيو اين
 برآشفت و تيغ از ميان برکشيد

 تر شد بکاموس گفت چو نزديک
 که اين را مگر ژنده پيلست جفت
 کمان برکشيد و بزه بر نهاد
 ز دادار نيکی دهش کرد ياد
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 بکاموس بر تيرباران گرفت
 کمان را چو ابر بهاران گرفت

 چو کاموس دست و گشادش بديد
 بزير سپر کرد سر ناپديد

 د بکردار گرگبنيزه درآم
 چو شيری برافراز پيلی سترگ
 چو آمد بنزديک بدخواه اوی
 يکی نيزه زد بر کمرگاه اوی
 چو شد گيو جنبان بزين اندرون

 ی آبگون ازو دور شد نيزه
 سبک تيغ را برکشيد از نيام

 خروشيد و جوشيد و برگفت نام
 به پيش سوار اندر آمد دژم

 ی او قلم بزد تيغ و شد نيزه
  طوس چون بنگريدز قلب سپه

 نگه کرد و جنگ دليران بديد
 بدانست کو مرد کاموس نيست

 ور نيز جز طوس نيست چنو نيزه
 خروشان بيامد ز قلب سپاه

 خواه بياری بر گيو شد کينه
 عنان را بپيچيد کاموس تنگ
 ميان دو گرد اندر آمد بجنگ
 ز تگ اسپ طوس دالور بماند
 سپهبد برو نام يزدان بخواند

 پياده به آوردگاهبه نيزه 
 همی گشت با او بپيش سپاه
 دو گرد گرانمايه و يک سوار
 کشانی نشد سير زان کارزار
 برين گونه تا تيره شد جای هور
 همی بود بر دشت هر گونه شور

 ی آبنوس چو شد دشت بر گونه
 پراگنده گشتند کاموس و طوس
 سوی خيمه رفتند هر دو گروه

 يکی سوی دشت و دگر سوی کوه
 

  گردون تهی شد ز خورشيد و ماهچو
 طاليه برون شد ز هر دو سپاه
 ازان ديده گه ديده، بگشاد لب

 که شد دشت پر خاک و تاريک شب
 پر از گفتگويست هامون و راغ
 ميان يالن نيز چندين چراغ
 همانا که آمد گو پيلتن

 دمان و ز زابل يکی انجمن
 چو بشنيد گودرز کشواد تفت
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 رفتشب تيره از کوه خارا ب
 پديد آمد آن اژدهافش درفش

 گون کرد گيتی بنفش شب تيره
 چو گودرز روی تهمتن بديد
 شد از آب ديده رخش ناپديد

 پياده شد از اسپ و رستم همان
 پياده بيامد چو باد دمان
 گرفتند مر يکدگر را کنار

 ز هر دو برآمد خروشی بزار
 ازان نامدارن گودرزيان

 که از کينه جستن سرآمد زمان
 و گفت گودرز کای پهلوانبد

 روان هشيوار و جنگی و روشن
 همی تاج و گاه از تو گيرد فروغ
 سخن هرچ گويی نباشد دروغ
 تو ايرانيان را ز مام و پدر

 بهی هم ز گنج و ز تخت و گهر
 تو چو ماهی بخاک چنانيم بی

 بتنگ اندرون سر تن اندر هالک
 چو ديدم کنون خوب چهر ترا

 تراهمين پرسش گرم و مهر 
 مرا سوگ آن ارجمندان نماند
 ببخت تو جز روی خندان نماند
 بدو گفت رستم که دل شاد دار
 ز غمهای گيتی سر آزاد دار

 که گيتی سراسر فريبست و بند
 گهی سودمندی و گاهی گزند
 يکی را ببستر يکی را بجنگ
 يکی را بنام و يکی را بننگ

 همی رفت بايد کزين چاره نيست
 ياره نيستمرا نيز از مرگ پت

 درد باد روان تو از درد بی
 همه رفتن ما بورد باد

 ازان پس چو آگاه شد طوس و گيو
 ز ايران نبرده سواران نيو

 که رستم به کوه هماون رسيد
 مر او را جهانديده گودرز ديد
 برفتند چون باد لشکر ز جای

 ی کرنای خروش آمد و ناله
 چو آمد درفش تهمتن پديد

  رسيدشب تيره لشکر برستم
 سپاه و سپهبد پياده شدند
 ميان بسته و دلگشاده شدند
 خروشی برآمد ز لشکر بدرد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
649 

 ازان کشتگان زير خاک نبرد
 دل رستم از درد ايشان بخست
 بکينه بنوی ميان را ببست
 بناليد ازان پس بدرد سپاه
 چو آگه شد از کار آوردگاه

 بسی پندها داد و گفت ای سران
 بپيش آمد امروز رزمی گران
 چنين است آغاز و فرجام جنگ
 يکی تاج يابد يکی گور تنگ

 فروز سراپرده زد گرد گيتی
 پس پشت او لشکر نيمروز

 ها ساختند بکوه اندرون خيمه
 درفش سپهبد برافراختند
 نشست از بر تخت بر پيلتن
 بزرگان لشکر شدند انجمن

 ز يک دست بنشست گودرز و گيو
 بدست دگر طوس و گردان نيو

 ی شمع بنهاد پيشفروزان يک
 سخن رفت هر گونه بر کم و بيش

 ز کار بزرگان و جنگ سپاه
 ز رخشنده خورشيد و گردنده ماه

 شمار فراوان ازان لشکر بی
 بگفتند با مهتر نامدار

 ز کاموس و شنگل ز خاقان چين
 ز منشور جنگی و مردان کين
 ز کاموس خود جای گفتار نيست
 که ما را بدو راه ديدار نيست

 ست بارش همه گرز و تيغدرختي
 نترسد اگر سنگ بارد ز ميغ
 ز پيالن جنگی ندارد گريز

 سرش پر ز کينست و دل پر ستيز
 ازين کوه تا پيش دريای شهد

 درفش و سپاهست و پيالن و مهد
 اگر سوی ما پهلوان سپاه
 نکردی گذر کار گشتی تباه
 سپاس از خداوند پيروزگر

 ک او آورد رنج و سختی بسر
 گمان و زنده شد بیتن ما بت

 نبد هيچ کس را اميد زمان
 ازان کشتگان يک زمان پهلوان

 روان همی بود گريان و تيره
 ازان پس چنين گفت کز چرخ ماه
 برو تا سر تيره خاک سياه
 نبينی مگر گرم و تيمار و رنج
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 برينست رسم سرای سپنج
 گزافست کردار گردان سپهر

 گهی زهر و جنگست و گه نوش و مهر
 شته گر مرده هم بگذريماگر ک

 سزد گر بچون و چرا ننگريم
 چنان رفت بايد که آيد زمان
 مشو تيز با گردش آسمان
 جهاندار پيروزگر يار باد

 سر بخت دشمن نگونسار باد
 ازين پس همه کينه باز آوريم
 جهان را بايران نياز آوريم
 بزرگان همه خواندند آفرين

 تو مبادا زمان و زمين که بی
 ی نامبردار و شادهميشه بد

 تو مباد در شاه پيروز بی
 

 چو از کوه بفروخت گيتی فروز
 دو زلف شب تيره بگرفت روز
 ازان چادر قير بيرون کشيد
 بدندان لب ماه در خون کشيد
 تبيره برآمد ز هر دو سرای
 برفتند گردان لشکر ز جای
 سپهدار هومان به پيش سپاه
 بيامد همی کرد هر سو نگاه

  را که يار آمدستکه ايرانيان
 که خرگاه و خيمه بکار آمدست
 ز يپروزه ديبا سراپرده ديد
 فراوان بگرد اندرش پرده ديد
 درفش و سنان سپهبد بپيش
 همان گردش اختر بد بپيش

 ای ديد ديگر سياه سراپرده
 درفشی درفشان بکردار ماه
 فريبرز کاوس با پيل و کوس
 فراوان زده خيمه نزديک طوس

 م بپيران بگفتبيامد پر از غ
 که شد روز با رنج بسيار جفت
 کز ايران ده و دار و بانگ خروش
 فراوان ز هر شب فزون بود دوش

 بتنها برفتم ز خيمه پگاه
 بلشکر بهر جای کردم نگاه
 از ايران فراوان سپاه آمدست
 بياری برين رزمگاه آمدست

 سرای ز ديبا يکی سبز پرده
 يکی اژدهافش درفشی بپای
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  اندرش زابلیسپاهی بگرد
 سپردار و با خنجر کابلی

 گمانم که رستم ز نزديک شاه
 بياری بيامد بدين رزمگاه
 بدو گفت پيران که بد روزگار
 اگر رستم آيد بدين کارزار

 نه کاموس ماند نه خاقان چين
 نه شنگل نه گردان توران زمين

 انگه ز لشکر گه اندر کشيد هم
 بيامد سپهدار را بنگريد

 سوی کاموس شدوزانجا دمان 
 بنزديک منشور و فرطوس شد
 که شبگير ز ايدر برفتم پگاه
 بگشتم همه گرد ايران سپاه
 بياری فراوان سپاه آمدست

 ور رزمخواه آمدست بسی کينه
 گمانم که آن رستم پيلتن

 که گفتم همی پيش اين انجمن
 برفت از در شاه ايران سپاه
 بياری بيامد بدين رزمگاه

 پر خردبدو گفت کاموس کای 
 ی بد برد دلت يکسر انديشه

 چنان دان که کيخسرو آمد بجنگ
 مکن خيره دل را بدين کار تنگ

 ز رستم چه رانی تو چندين سخن
 ز زابلستان ياد چندين مکن
 درفش مرا گر ببيند به چنگ
 بدريای چين بر خروشد نهنگ
 برو لشکر آرای و برکش سپاه

 درفش اندر آور بوردگاه
 ر آيم بجنگچو من با سپاه اند

 نبايد که باشد شما را درنگ
 ببينی تو پيکار مردان کنون

 شده دشت يکسر چو دريای خون
 دل پهلوان زان سخن شاد گشت

 ی رستم آزاد گشت ز انديشه
 سپه را همه ترگ و جوشن بداد
 همی کرد گفتار کاموس ياد
 وزان جايگه پيش خاقان چين
 بيامد بيوسيد روی زمين
  بدیبدو گفت شاها انوشه

 روانرا بديدار توشه بدی
 بريدی يکی راه دشوار و دور
 خريدی چنين رنج ما را بسور
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 بدين سام بزرم افراسياب
 گذشتی به کشتی ز دريای آب

 سپاه از تو دارد همی پشت راست
 چنان کن که از گوهر تو سزاست

 بيارای پيالن بزنگ و درای
 ی کرنای جهان پر کن از ناله

 ا سپاهمن امروز جنگ آورم ب
 تو با پيل و با کوس در قلبگاه
 نگه دار پشت سپاه مرا
 بابر اندر آور کاله مرا

 چنين گفت کاموس جنگی بمن
 رو باش زين انجمن که تو پيش

 بسی سخت سوگندهای دراز
 بخورد و بر آهيخت گرز از فراز
 که امروز من جز بدين گرز جنگ
 نسازم وگر بارد از ابر سنگ

 رنایچو بشنيد خاقان بزد ک
 تو گفتی که کوه اندر آمد ز جای
 ز بانگ تبيره زمين و سپهر
 بپوشيد کوه و بيفگند مهر
 بفرمود تا مهد بر پشت پيل

 ببستند و شد روی گيتی چو نيل
 بيامد گرازان بقلب سپاه

 شد از گرد خورشيد تابان سياه
 خروشيدن زنگ و هندی درای
 همی دل برآورد گفتی ز جای

 پشت پيلز بس تخت پيروزه بر 
 درفشان بکردار دريای نيل

 بچشم اندرون روشنايی نماند
 همی باروان آشنايی نماند

 پر از گرد شد چشم و کام سپهر
 تو گفتی بقير اندر اندود چهر
 چو خاقان بيامد بقلب سپاه
 بچرخ اندرون ماه گم کرد راه
 ز کاموس چون کوه شد ميمنه
 کشيدند بر سوی هامون بنه

 ان برفتسوی ميسره نيز پير
 برادرش هومان و کلباد تفت

 چو رستم بديد آنک خاقان چه کرد
 بياراست در قلب جای نبرد

 چنين گفت رستم که گردان سپهر
 ببينيم تا بر که گردد بمهر
 چگونه بود بخشش آسمان
 کرا زين بزرگان سرآيد زمان
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 درنگی نبودم براه اندکی
 دو منزل همی کرد رخشم يکی

 فتستکنون سم اين بارگی کو
 ز راه دراز اندر آشوفتست
 نيارم برو کرد نيرو بسی

 شدن جنگ جويان به پيش کسی
 يک امروز در جنگ ياری کنيد
 برين دشمنان کامگاری کنيد

 که گردان سپهر جهان يار ماست
 مه و مهر گردون نگهدار ماست
 بفرمود تا طوس بربست کوس
 بياراست لشکر چو چشم خروس

 مسپهبد بزد نای و رويينه خ
 ی گاودم خروش آمد و ناله

 بياراست گودرز بر ميمنه
 فرستاد بر کوه خارا بنه
 فريبرز کاوس بر ميسره

 جهان چون نيستان شده يکسره
 بقلب اندرون طوس نوذر بپای

 ی کرنای زمين شد پر از ناله
 جهان شد بگرد اندرون ناپديد
 کسی از يالن خويشتن را نديد
 بشد پيلتن تا سر تيغ کوه

  خاقان و توران گروهبديدار
 سپه ديد چندانک دريای روم

 ازيشان نمودی چو يک مهره موم
 کشانی و شگنی و سقالب و هند
 چغانی و رومی و وهری و سند
 جهانی شده سرخ و زرد و سياه
 دگرگونه جوشن دگرگون کاله
 ای زبانی دگرگون بهر گوشه
 ای درفش نوآيين و نو توشه

 ز پيالن و آرايش و تخت عاج
 ان ياره و افسر و طوق و تاجهم

 جهان بود يکسر چو باغ بهشت
 بديدار ايشان شده خوب زشت
 بران کوه سر ماند رستم شگفت
 ببر گشتن انديشه اندر گرفت
 که تا چون نمايد بما چرخ مهر
 چه بازی کند پير گشته سپهر
 فرود آمد از کوه و دل بد نکرد
 گذر بر سپاه و سپهبد نکرد

 ام  بستههمی گفت تا من کمر
 ام بيک جای يک سال ننشسته
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 ام پيش ازين فراوان سپه ديده
 ندانم که لشکر بود بيش ازين
 بفرمود تا برکشيدند کوس
 بجنگ اندر آمد سپهدار طوس

 ازان کوه سر سوی هامون کشيد
 همی نيزه از کينه در خون کشيد
 بيک نيمه از روز لشکر گذشت

 کشيدند صف بر دو فرسنگ دشت
 وشنايی نماندز گرد سپه ر

 ز خورشيد شب را جدايی نماند
 ز تير و ز پيکان هوا تيره گشت
 همی آفتاب اندران خيره گشت
 خروش سواران و اسپان ز دشت
 ز بهرام و کيوان همی برگذشت
 ز جوش سواران و زخم تبر
 همی سنگ خارا برآورد پر

 همه تيغ و ساعد ز خون بود لعل
 خروشان دل خاک در زير نعل

 ددل گريزان ز تندل مرد ب
 دليان ز خفتان بريده کفن
 برفتند ازان جای شيران نر
 عقاب دالور برآورد پر

 نماند ايچ با روی خورشيد رنگ
 بجوش آمده خاک بر کوه و سنگ
 بلشکر چنين گفت کاموس گرد
 که گر آسمان را ببايد سپرد
 همه تيغ و گرز و کمند آوريد
 بايرانيان تنگ و بند آوريد

 دل بجنگ اندرستجهانجوی را 
 وگرنه سرش زير سنگ اندرست

 
 دليری کجا نام او اشکبوس

 همی بر خروشيد بر سان کوس
 بيامد که جويد ز ايران نبرد
 سر هم نبرد اندر آرد بگرد
 بشد تيز رهام با خود و گبر
 همی گرد رزم اندر آمد بابر
 برآويخت رهام با اشکبوس

 برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس
  تيرباران گرفتبران نامور

 کمانش کمين سواران گرفت
 جهانجوی در زير پوالد بود
 بخفتانش بر تير چون باد بود
 نبد کارگر تير بر گبر اوی
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 ازان تيزتر شد دل جنگجوی
 بگرز گران دست برد اشکبوس
 زمين آهنين شد سپهر ابنوس
 برآهيخت رهام گرز گران

 غمی شد ز پيکار دست سران
 ستوهچو رهام گشت از کشانی 

 بپيچيد زو روی و شد سوی کوه
 ز قلب سپاه اندر آشفت طوس
 بزد اسپ کايد بر اشکبوس

 تهمتن برآشفت و با طوس گفت
 ست جفت که رهام را جام باده
 بازی کند بمی در همی تيغ

 ميان يالن سرفرازی کند
 چرا شد کنون روی چون سندروس
 سواری بود کمتر از اشکبوس
 تو قلب سپه را بيين بدار

 ن اکنون پياده کنم کارزارم
 کمان بزه را بباز و فگند
 ببند کمر بر بزد تير چند

 خروشيد کای مرد رزم آزمای
 هم آوردت آمد مشو باز جای
 کشانی بخنديد و خيره بماند
 عنان را گران کرد و او را بخواند
 بدو گفت خندان که نام تو چيست

 سرت را که خواهد گريست تن بی
 خ که نامتهمتن چنين داد پاس

 چه پرسی کزين پس نبينی تو کام
 مرا مادرم نام مرگ تو کرد
 زمانه مرا پتک ترگ تو کرد

 بارگی کشانی بدو گفت بی
 بکشتن دهی سر بيکبارگی
 تهمتن چنين داد پاسخ بدوی
 که ای بيهده مرد پرخاشجوی
 پياده نديدی که جنگ آورد
 سر سرکشان زير سنگ اورد
 بشهر تو شير و نهنگ و پلنگ
 سوار اندر آيند هر سه بجنگ
 هم اکنون ترا ای نبرده سوار
 پياده بياموزمت کارزار

 پياده مرا زان فرستاد طوس
 که تا اسپ بستانم از اشکبوس
 کشانی پياده شود همچو من
 ز دو روی خندان شوند انجمن
 پياده به از چون تو پانصد سوار
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 بدين روز و اين گردش کارزار
 يحکشانی بدو گفت با تو سل

 نبينم همی جز فسوس و مزيح
 بدو گفت رستم که تير و کمان
 ببين تا هم اکنون سراری زمان
 چو نازش باسپ گرانمايه ديد
 کمان را بزه کرد و اندر کشيد
 يکی تير زد بر بر اسپ اوی
 که اسپ اندر آمد ز باال بروی
 بخنديد رستم بواز گفت

 که بنشين به پيش گرانمايه جفت
 درکنارسزدگر بداری سرش 

 زمانی برآسايی از کارزار
 کمان را بزه کرد زود اشکبوس
 تنی لرز لرزان و رخ سندروس
 برستم برآنگه بباريد تير

 تهمتن بدو گفت برخيره خير
 همی رنجه داری تن خويش را
 دو بازوی و جان بدانديش را
 تهمتن به بند کمر برد چنگ
 گزين کرد يک چوبه تير خدنگ

 و آبيکی تير الماس پيکان چ
 نهاده برو چار پر عقاب

 کمان را بماليد رستم بچنگ
 بشست اندر آورد تير خدنگ

 برو راست خم کرد و چپ کرد راست
 خروش از خم چرخ چاچی بخاست
 چو سوفارش آمد بپهنای گوش
 ز شاخ گوزنان برآمد خروش

 چو بوسيد پيکان سرانگشت اوی
 ی پشت اوی گذر کرد بر مهره
 بوسی اشک بزد بر بر و سينه

 سپهر آن زمان دست او داد بوس
 قضا گفت گير و قدر گفت ده

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه
 کشانی هم اندر زمان جان بداد
 چنان شد که گفتی ز مادر نزاد
 نظاره بريشان دو رويه سپاه
 که دارند پيکار گردان نگاه

 نگه کرد کاموس و خاقان چين
 بران برز و باال و آن زور و کين

  رستم هم اندر زمانچو برگشت
 سواری فرستاد خاقان دمان
 کزان نامور تير بيرون کشيد
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 همه تير تا پر پر از خون کشيد
 همه لشکر آن تير برداشتند
 سراسر همه نيزه پنداشتند
 چو خاقان بدان پر و پيکان تير
 نگه کرد برنا دلش گشت پير

 بپيران چنين گفت کين مرد کيست
 ز گردان ايران ورا نام چيست
 اند تو گفتی که لختی فرومايه
 اند ز گردنکشان کمترين پايه

 کنون نيزه با تير ايشان يکيست
 دل شير در جنگشان اندکيست
 همی خوار کردی سراسر سخن
 جز آن بد که گفتی ز سر تا به بن
 بدو گفت پيران کز ايران سپاه
 ندانم کسی را بدين پايگاه
 کجا تير او بگذرد بر درخت

  بدل شوربختندانم چه دارد
 اند مرد از ايرانيان گيو و طوس

 که با فر و برزند روز نبرد
 برادرم هومان بسی پيش طوس

 ی آبنوس جهان کرد بر گونه
 بايران ندانم که اين مرد کيست
 بدين لشکر او را هم آورد کيست

 سرای شوم بازپرسم ز پرده
 بيارند ناکام نامش بجای

 
 بيامد پر انديشه و روی زرد

 د زان نامداران مردبپرسي
 بپيران چنين گفت هومان گرد
 که دشمن ندارد خردمند خرد

 دلند بزرگان ايران گشاده
 تو گويی که آهن همی بگسلند
 کنون تا بيامد از ايران سپاه
 همی برخروشند زان رزمگاه
 بدو گفت پيران که هر چند يار
 بيايد بر طوس از ايران سوار

 چو رستم نباشد مرا باک نيست
 گرگين و بيژن دلم چاک نيستز 

 سپه را دو رزم گرانست پيش
 بجويند هر کس بدين نام خويش
 وزان جايگه پيش کاموس رفت
 بنزديک منشور و فرطوس تفت
 چنين گفت کامروز رزمی بزرگ
 برفت و پديد آمد از ميش گرگ
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 ی کار چيست ببينيد تا چاره
 بران خستگيها بر آزار چيست
 نگچنين گفت کاموس کامروز ج

 چنان بد که نام اندر آمد بننگ
 برزم اندرون کشته شد اشکبوس
 وزو شادمان شد دل گيو و طوس
 دلم زان پياده به دو نيم شد
 کزو لشکر ما پر از بيم شد
 بباالی او بر زمين مرد نيست
 بدين لشکر او را هم آورد نيست
 کمانش تو ديدی و تير ايدرست
 بزور او ز پيل ژيان برترست

 آن سگزی جنگجویهمانا که 
 که چندين همی برشمردی ازوی
 پياده بدين رزمگاه آمدست
 بياری ايران سپاه آمدست

 بدو گفت پيران که او ديگرست
 سواری سرافراز و کنداورست
 بترسيد پس مرد بيدار دل
 کجا بسته بود اندران کار دل
 ز پيران بپرسيد کان شير مرد
 چگونه خرامد بدشت نبرد

 داری نشانز بازو و برزش چه 
 چه گويد بورد با سرکشان
 چگونست مردی و ديدار اوی
 چگونه شوم من بپيکار اوی
 گرا يدونک اويست کامد ز راه

 مرا رفت بايد بوردگاه
 بدو گفت پيران که اين خود مباد
 که او آيد ايدر کند رزم ياد

 يکی مرد بينی چو سرو سهی
 بديدار با زيب و با فرهی
 ببسا رزمگاها که افراسيا

 ازو گشت پيچان و ديده پرآب
 يکی رزمسازست و خسروپرست
 نخست او برد سوی شمشير دست

 بکين سياوش کند کارزار
 کجا او بپروردش اندر کنار
 ز مردان کنند آزمايش بسی
 سليح ورا برنتابد کسی

 نه برگيرد از جای گرزش نهنگ
 اگر بفگند بر زمين روز جنگ

 زهی بر کمانش بر از چرم شير
 ر و پيکان او ده ستيريکی تي
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 برزم اندر آيد بپوشد زره
 يکی جوشن از بر ببندد گره
 يکی جامه دارد ز چرم پلنگ
 بپوشد بر و اندر آيد بجنگ
 همی نام ببربيان خواندش

 ز خفتان و جوشن فزون داندش
 نسوزد در آتش نه از آب تر
 شود چون بپوشد برآيدش پر
 يکی رخش دارد بزير اندرون

 شد که بيستونتو گفتی روان 
 همی آتش افروزد از خاک و سنگ
 نيارامد از بانگ هنگام جنگ
 ابا اين شگفتی بروز نبرد
 سزد گر نداری تو او را بمرد

 چو بشنيد کاموس بسيار هوش
 بپيران سپرد آن زمان چشم و گوش
 همانا خوش آمدش گفتار اوی
 برافروخت زان کار بازار اوی
 بپيران چنين گفت کای پهلوان

 روان يدار دل باش و روشنتو ب
 ببين تا چه خواهی ز سوگند سخت
 که خوردند شاهان بيدار بخت
 خورم من فزون زان کنون پيش تو
 که روشن شود زان دل و کيش تو
 که زين را نبردارم از پشت بور
 بنيروی يزدان کيوان و هور

 مگر بخت و رای تو روشن کنم
 بريشان جهان چشم سوزن کنم

  پيران بدویبسی آفرين خواند
 گوی که ای شاه بينادل و راست

 بدين شاخ و اين يال و بازوی و کفت
 هنرمند باشی ندارم شگفت
 بکام تو گردد همه کار ما
 نماندست بسيار پيکار ما

 وزان جايگه گرد لشکر بگشت
 ای برگذشت بهر خيمه و پرده

 بگفت اين سخن پيش خاقان چين
 همی گفت با هر کسی همچنين

 
  چون شد جهان لعل فامز خورشيد

 شب تيره بر چرخ بگذاشت گام
 دليران لشکر شدند انجمن
 که بودند دانا و شمشيرزن
 بخرگاه خاقان چين آمدند
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 همه دل پر از رزم و کين آمدند
 چو کاموس اسپ افگن شير مرد
 چو منشور و فرطوس مرد نبرد
 شميران شگنی و شنگل ز هند
 ز سقالب چون کندر وشاه سند

  زد رزم را هر کسیهمی رای
 از ايران سخن گفت هر کس بسی
 ازان پس بران رايشان شد درست

 که يکسر بخون دست بايست شست
 برفتند هر کس برام خويش
 بخفتند در خيمه با کام خويش
 چو باريک و خميده شد پشت ماه

 ز تاريک زلف شبان سياه
 بنزديک خورشيد چون شد درست
 برآمد پر از آب رخ را بشست

  دو کشور برآمد بجوشسپاه
 بچرخ بلند اندر آمد خروش

 چنين گفت خاقان که امروز جنگ
 نبايد که چون دی بود با درنگ
 گمان برد بايد که پيران نبود
 نه بی او نشايد نبرد آزمود
 همه همگنان رزمساز آمديم
 بياری ز راه دراز آمديم

 گر امروز چون دی درنگ آوريم
 همه نام را زير ننگ آوريم

 يگر که فردا ز افراسيابو د
 سپاس اندر آرام جوييم و خواب
 يکی رزم بايد همه همگروه
 شدن پيش لشکر بکردار کوه

 ی زابلی ز من هديه و برده
 ی کابلی بيابيد با شاره

 ز ده کشور ايدر سرافراز هست
 بخواب و به خوردن نبايد نشست
 بزرگان ز هر جای برخاستند
 بخاقان چين خواهش آراستند

 ر لشکر امروز فرمان تراستکه ب
 همه کشور چين و توران تراست
 يک امروز بنگر بدين رزمگاه
 که شمشير بارد ز ابر سياه
 وزين روی رستم بايرانيان

 چنين گفت کاکنون سرآمد زمان
 اگر کشته شد زين سپاه اندکی
 نشد بيش و کم از دو سيصد يکی
 چنين يکسره دل مداريد تنگ
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 و ننگنام  نخواهم تن زنده بی
 همه لشکر ترک از اشکبوس
 برفتند رخساره چون سندروس
 کنون يکسره دل پر از کين کنيد
 بروهای جنگی پر از چين کنيد
 که من رخش را بستم امروز نعل
 بخون کرد خواهم سر تيغ لعل
 بسازيد کامروز روز نوست

 زمين سربسر گنج کيخسروست
 ميان را ببنديد کز کارزار
 وارهمه تاج يابيد با گوش

 بزرگان برو خواندند آفرين
 که از تو فروزد کاله و نگين
 بپوشيد رستم سليح نبرد
 بوردگه رفت با داروبرد

 زره زير بد جوشن اندر ميان
 ازان پس بپوشيد ببربيان
 گرانمايه مغفر بسر بر نهاد

 همی کرد بدخواهش از مرگ ياد
 بنيروی يزدان ميان را ببست

 نشست از بر رخش چون پيل مست
  باالی او آسمان خيره گشتز

 زمين از پی رخش او تيره گشت
 

 برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس
 زمين آهنين شد سپهر آبنوس

 جهان لرز لرزان شد و دشت و کوه
 زمين شد ز نعل ستوران ستوه
 وزين روی کاموس بر ميمنه
 پس پشت او ژنده پيل و بنه
 ابر ميسره لشکر آرای هند

 ی پرنددار با تيغ و هند زره
 بقلب اندرون جای خاقان چين
 شده آسمان تار و جنبان زمين
 وزين رو فريبرز بر ميسره
 چو خورشيد تابان ز برج بره
 سوی ميمنه پور کشواد بود
 که کتفش همه زير پوالد بود
 بقلب اندرون طوس نوذر بپای
 به پيش سپه کوس با کرنای
 همی دود آتش برآمد ز آب
 ابنبيند چنين رزم جنگی بخو

 برآمد ز هر سوی لشکر خروش
 همی پيل را زان بدريد گوش
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 نخستين که آمد ميان دو صف
 ز خون جگر بر لب آورده کف
 سپهبد سرافراز کاموس بود

 که با لشکر و پيل و با کوس بود
 همی برخروشيد چون پيل مست

 ی گام پيکر بدست يکی گرزه
 که آن جنگجوی پياده کجاست

 خواستکه از نامداران چنين رزم 
 کنون گر بيايد بوردگاه

 تهی ماند از تير او جايگاه
 ورا ديده بودند گردان نيو

 چو طوس سرافراز و رهام و گيو
 کسی را نيامد همی رزم رای
 ز گردان ايران تهی ماند جای
 که با او کسی را نبد تاو جنگ
 دليران چو آهو و او چون پلنگ
 يکی زابلی بود الوای نام

 د از نيامسبک تيغ کين برکشي
 ی رستم او داشتی کجا نيزه

 پس پشت او هيچ نگذاشتی
 بسی رنج برده بکار عنان
 بياموخته گرز و تير و سنان
 برنج و بسختی جگر سوخته
 ز رستم هنرها بياموخته

 بدو گفت رستم که بيدار باش
 بورد اين ترک هشيار باش

 مشو غرق ز آب هنرهای خويش
 دار بر جايگه پای خويش نگه

 ره بر ژرف دريا بریچو قط
 بديوانگی ماند اين داوری

 شد الوای آهنگ کاموس کرد
 که جويد بورد با او نبرد
 نهادند آوردگاهی بزرگ
 کشانی بيامد بکردار گرگ
 بزد نيزه و برگرفتش ز زين
 بينداخت آسان بروی زمين
 عنان را گران کرد و او را بنعل
 همی کوفت تا خاک او کرد لعل

 
 شد دردمندتهمتن ز الوای 

 ز فتراک بگشاد پيچان کمند
 چو آهنگ جنگ سران داشتی
 کمندی و گرزی گران داشتی
 بيامد بغريد چون پيل مست
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 کمندی ببازو و گرزی بدست
 بدو گفت کاموس چندين مدم

 ی شصت خم بنيروی اين رشته
 چنين پاسخ آورد رستم که شير

 چو نخچير بيند بغرد دلير
 نخستين برين کينه بستی کمر
 ز ايران بکشتی يکی نامور
 کنون رشته خوانی کمند مرا
 ببينی همی تنگ و بند مرا
 زمانه ترا از کشانی براند

 چو ايدر بدت خاک جايت نماند
 برانگيخت کاموس اسپ نبرد
 هم آورد را ديد با دارو برد
 بينداخت تيغ پرند آورش

 همی خواست از تن بريدن سرش
 سر تيغ بر گردن رخش خورد

  گستوان نبردببريد بر
 تن رخش را زان نيامد گزند
 گو پيلتن حلقه کرد آن کمند
 بينداخت و افگندش اندر ميان
 برانگيخت از جای پيل ژيان
 بزين اندر آورد و کردش دوال
 عقابی شده رخش با پر و بال
 سوار از دليری بيفشارد ران

 گران شد رکيب و سبک شد عنان
 همی خواست کان خم خام کمند

 هم بگسالند ز بندبنيرو ز 
 شد از هوش کاموس و نگسست خام

 گو پيلتن رخش را کرد رام
 عنان را بيچيد و او را ز زين
 نگون اندر آورد و زد بر زمين
 بيامد ببستش بخم کمند
 گزند بدو گفت کاکنون شدی بی

 ز تو تنبل و جادوی دور گشت
 روانت بر ديو مزدور گشت
 سرآمد بتو بر همه روز کين

 ن کشانی و چيننبينی زمي
 گمان تو آن بد که هنگام جنگ

 کسی چون تو نگرفت خنجر بچنگ
 مبادا که کين آورد سرفراز

 که بس زود بيند نشيب و فراز
 دو دست از پس پشت بستش چو سنگ

 بخم کمند اندر آورد چنگ
 بيامد خرامان بايران سپاه
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 خواه بزير کش اندر تن کينه
 بگردان چنين گفت کين رزمجوی

 ور و کين اندر آمد برویز بس ز
 چنين است رسم سرای فريب
 گهی در فراز و گهی در نشيب
 بايران همی شد که ويران کند
 کنام پلنگان و شيران کند
 به زابلستان و به کابلستان
 نه ايوان بود نيز و نه گلستان
 نيندازد از دست گوپال را
 مگر گم کند رستم زال را

 کفن شد کنون مغفر و جوشنش
 افسر و گرد پيراهنشز خاک 

 شما را بکشتن چگونست رای
 که شد کار کاموس جنگی ز پای
 بيفگند بر خاک پيش سران
 ز لشکر برفتند کنداوران

 تنش را بشمشير کردند چاک
 بخون غرقه شد زير او سنگ و خاک

 بمردی نبايد شد اندر گمان
 که بر تو درازست دست زمان
 بپايان شد اين رزم کاموس گرد

 ه جان آورد جان ببردهمی شد ک
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 داستان خاقان چين

 روان کنون ای خردمند روشن
 بجز نام يزدان مگردان زبان

 که اويست بر نيک و بد رهنمای
 وزويست گردون گردان بجای
 همی بگذرد بر تو ايام تو
 سرايی جزين باشد آرام تو

 چو باشی بدين گفته همداستان
 که دهقان همی گويد از باستان

 شد بخاقان چينازان پس خبر 
 که شد کشته کاموس بر دشت کين
 کشانی و شگنی و گردان بلخ

 شان تيره شد روز و تلخ ز کاموس
 همه يک بديگر نهادند روی
 که اين پرهنر مرد پرخاشجوی

 چه مردست و اين مرد را نام چيست
 همورد او در جهان مرد کيست
 چنين گفت هومان به پيران شير

 سيرکه امروز شد جانم از رزم 
 دليران ما چون فرازند چنگ

 که شد کشته کاموس جنگی بجنگ
 بگيتی چنو نامداری نبود
 وزو پيلتن تر سواری نبود
 چو کاموس گو را بخم کمند
 بوردگه بر توان کرد بند

 سزد گر سر پيل را روز کين
 بگيرد برآرد زند بر زمين

 سپه سربسر پيش خاقان شدند
 ز کاموس با درد و گريان شدند

 غاز و فرجام اين رزمگاهکه آ
 شنيدی و ديدی بنزد سپاه

 ی کار ما بازجوی کنون چاره
 بتنها تن خويش و کس را مگوی
 بلشکر نگه کن ز کارآگهان

 کسی کو سخن باز جويد نهان
 ببيند که اين شير دل مرد کيست
 وزين لشکر او را هم آورد کيست
 از آن پس همه تن بکشتن دهيم

 بوردگه بر سر و تن نهيم
 بپيران چنين گفت خاقان چين
 که خود درد ازينست و تيمار ازين
 که تا کيست زان لشکر پرگزند
 کجا پيل گيرد بخم کمند
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 ابا آنک از مرگ خود چاره نيست
 ره خواهش و پرسش و ياره نيست

 ايم ز مادر همه مرگ را زاده
 ايم بناکام گردن بدو داده

 کس از گردش آسمان نگذرد
  بشکردوگر بر زمين پيل را

 شما دل مداريد ازو مستمند
 کجا کشته شد زير خم کمند
 مرا نرا که کاموس ازو شد هالک

 ببند کمند اندر آرم بخاک
 همه شهر ايران کنم رود آب
 بکام دل خسرو افراسياب
 ز لشکر بسی نامور گرد کرد
 ز خنجرگزاران و مردان مرد

 چنين گفت کين مرد جنگی بتير
 سوار کمندافگن و گردگير

 نگه کرد بايد که جايش کجاست
 بگرد چپ لشکر و دست راست
 هم از شهر پرسد هم از نام او
 ازانپس بسازيم فرجام او

 سواری سرافراز و خسروپرست
 بيامد ببر زد برين کار دست

 که چنگش بدش نام و جوينده بود
 دلير و به هر کار پوينده بود

 بخاقان چنين گفت کای سرفراز
 ا نيازجهان را بمهر تو باد

 گر او شير جنگيست بيجان کنم
 بدانگه که سر سوی ايران کنم

 آورم بتنها تن خويش جنگ
 همه نام او زير ننگ آورم

 ازو کين کاموس جويم نخست
 پس از مرگ نامش بيارم درست
 برو آفرين کرد خاقان چين

 بپيشش ببوسيد چنگش زمين
 بدو گفت ار اين کينه بازآوری

 نياز آوری سوی من سر بی
 ببخشمت چندان گهرها ز گنج
 کزان پس نبايد کشيدنت رنج

 ازان دشت چنگش برانگيخت اسپ
 همی رفت برسان آذرگشسپ
 چو نزديک ايرانيان شد بجنگ
 ز ترکش برآورد تير خدنگ

 چنين گفت کين جای جنگ منست
 سر نامداران بچنگ منست
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 کجا رفت آن مرد کاموس گير
 که گاهی کمند افگند گاه تير

 بيايد بوردگاهکنون گر 
 نمانم که ماند بنزد سپاه
 بجنبيد با گرز رستم ز جای
 همانگه برخش اندر آورد پای
 منم گفت شيراوژن و گردگير
 که گاهی کمند افگنم گاه تير
 هم اکنون ترا همچو کاموس گرد
 بديده همی خاک بايد سپرد

 بدو گفت چنگش که نام تو چيست
 نژادت کدامست و کام تو چيست

 بدانم که روز نبردبدان تا 
 کرا ريختم خون چو برخاست گرد
 بدو گفت رستم که ای شوربخت
 که هرگز مبادا گل آن درخت
 کجا چون تو در باغ بار آورد
 چو تو ميوه اندر شمار آورد
 سر نيزه و نام من مرگ تست
 سرت را ببايد ز تن دست شست
 بيامد همانگاه چنگش چو باد
 دو زاغ کمان را بزه بر نهاد

 ان جفا پيشه چون ابر بودکم
 هم آورد با جوشن و گبر بود
 سپر بر سرآورد رستم چو ديد
 که تيرش زره را بخواهد بريد
 بدو گفت باش ای سوار دلير

 که اکنون سرت گردد از رزم سير
 نگه کرد چنگش بران پيلتن
 بباالی سرو سهی بر چمن

 بد آن اسپ در زير يک لخت کوه
 نيامد همی از کشيدن ستوه

 دل گفت چنگش که اکنون گريزب
 به از با تن خويش کردن ستيز
 برانگيخت آن بارکش را ز جای
 سوی لشکر خويشتن کرد رای

 بکردار آتش دالور سوار
 برانگيخت رخش از پس نامدار
 همانگاه رستم رسيد اندروی

 همه دشت زيشان پر از گفت و گوی
 دم اسپ ناپاک چنگش گرفت
 تدو لشکر بدو مانده اندر شگف

 زمانی همی داشت تا شد غمی
 ز باال بزد خويشتن بر زمی
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 بيفتاد زو ترگ و زنهار خواست
 تهمتن ورا کرد با خاک راست
 همانگاه کردش سر از تن جدا
 نوار همه کام و انديشه شد بی
 همه نامداران ايران زمين
 گرفتند بر پهلوان آفرين

 همی بود رستم ميان دو صف
 گرفته يکی خشت رخشان بکف

 زان روی خاقان غمی گشت سختو
 برآشفت با گردش چرخ و بخت

 
 بهومان چنين گفت خاقان چين
 که تنگست بر ما زمان و زمين
 مران نامور پهلوان را تو نام
 شوی بازجويی فرستی پيام
 بدو گفت هومان که سندان نيم
 برزم اندرون پيل دندان نيم

 بگيتی چو کاموس جنگی نبود
 نبودخواه و درنگی  چنو رزم

 بخم کمندش گرفت اين سوار
 تو اين گرد را خوار مايه مدار
 شوم تا چه خواهد جهان آفرين
 که پيروز گردد بدين دشت کين

 بخيمه درآمد بکردار باد
 يکی ترگ ديگر بسر برنهاد

 درفشی دگر جست و اسپی دگر
 دگرگونه جوشن دگرگون سپر
 بيامد چو نزديک رستم رسيد
 ديدهمی بود تا يال و شاخش ب

 برستم چنين گفت کای نامدار
 کمندافگن وگرد و جنگی سوار
 بيزدان که بيزارم از تاج و گاه
 خواه که چون تو نديدم يکی رزم

 ز تو بگذرد زين سپاه بزرگ
 نبينم همی نامداری سترگ
 دليری که چندين بجويد نبرد
 برآرد همی از دل شير گرد
 ز شهر و نژاد و ز آرام خويش

 ه و نام خويشسخن گوی و از تخم
 جز از تو کسی را ز ايران سپاه
 نديدم که دارد دل رزمگاه
 مرا مهربانيست بر مرد جنگ
 بويژه که دارد نهاد پلنگ

 کنون گر بگويی مرا نام خويش
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 برو بوم و پيوند وآرام خويش
 سپاسی برين کار بر من نهی
 کز انديشه گردد دل من تهی

 بدو گفت رستم که چندين سخن
 فگندی از مهر بنکه گفتی و ا

 چرا تو نگويی مرا نام خويش
 بر و کشور و بوم و آرام خويش
 چرا آمدستی بنزديک من

 بنرمی و چربی و چندين سخن
 اگر آشتی جست خواهی همی
 بکوشی که اين کينه کاهی همی
 نگه کن که خون سياوش که ريخت
 چنين آتش کين بما بر که بيخت
 همان خون پرمايه گودرزيان

 چندين زيان بر زيانکه بفزود 
 بزرگان کجا با سياوش بدند
 نجستند پيکار و خامش بدند
 گنهکار خون سر بيگناه

 نگر تا که يابی ز توران سپاه
 ز مردان و اسپان آراسته
 کز ايران بياورد با خواسته

 چو يکسر سوی ما فرستيد باز
 نياز من از جنگ ترکان شوم بی
 ازان پس همه نيکخواه منيد

 يين و راه منيدسراسر بر آ
 نيازم بکين و نجويم نبرد

 نيارم سر سرکشان زير گرد
 وزان پس بگويم بکيخسرو اين
 بشويم دل و مغزش از درد و کين
 بتو بر شمارم کنون نامشان

 که مه نامشان باد و مه کامشان
 سر کين ز گرسيوز آمد نخست
 که درد دل و رنج ايران بجست
 کسی را که دانی تو از تخم کور

 بر خيره اين آب کردند شورکه 
 گروی زره و آنک از وی بزاد
 نژادی که هرگز مباد آن نژاد

 ستم بر سياوش ازيشان رسيد
 که زو آمد اين بند بد را کليد
 کسی کو دل و مغز افراسياب
 تبه کرد و خون راند برسان آب
 و ديگر کسی را کز ايرانيان

 نبد کين و بست اندرين کين ميان
 اند ی ويسه مهبزرگان که از تخ
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 اند دو رويند و با هر کسی پيسه
 چو هومان و لهاک و فرشيدورد
 چو کلباد و نستيهن آن شوخ مرد
 اگر اين که گفتم بجای آوريد
 سر کينه جستن بپای آوريد
 ببندم در کينه بر کشورت
 بجوشن نپوشيد بايد برت

 و گر جز بدين گونه گويی سخن
 کنم تازه پيکار و کين کهن

 ی جنگ توران منم هکه خوکرد
 يکی نامداری از ايران منم

 بسی سر جدا کرده دارم ز تن
 که جز کام شيران نبودش کفن
 مرا آزمودی بدين رزمگاه

 همينست رسم و همينست راه
 ازين گونه هرگز نگفتم سخن
 بجز کين نجستم ز سر تا به بن
 کنون هرچ گفتم ترا گوش دار
 سخنهای خوب اندر آغوش دار

 ومان بترسيد سختچو بشنيد ه
 بلرزيد برسان برگ درخت

 کزان گونه گفتار رستم شنيد
 ی خويش ديد همه کينه از دوده

 چنين پاسخ آورد هومان بدوی
 که ای شير دل مرد پرخاشجوی
 بدين زور و اين برز و باالی تو
 سر تخت ايران سزد جای تو
 نباشی جز از پهلوانی بزرگ
 وگر نامداری ز ايران سترگ

 از گوهر و نام منبپرسيدی 
 بدل ديگر آمد ترا کام من

 مرا کوه گوشست نام ای دلير
 پدر بوسپاسست مردی چو شير
 من از وهر با اين سپاه آمدم
 سپاهی بدين رزمگاه آمدم
 ازان باز جويم همی نام تو
 که پيدا کنم در جهان کام تو
 کنون گر بگويی مرا نام خويش
 شوم شاد دل سوی آرام خويش

 تی بدين رزمگاههمه هرچ گف
 يکايک بگويم به پيش سپاه

 همان پيش منشور و خاقان چين
 بزرگان و گردان توران زمين

 بدو گفت رستم که نامم مجوی
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 ز من هرچ ديدی بديشان بگوی
 ز پيران مرا دل بسوزد همی
 ز مهرش روان برفروزد همی

 ز خون سياوش جگرخسته اوست
 ز ترکان کنون راد و آهسته اوست

 رستش هم اکنون دمانسوی من ف
 ببينيم تا بر چه گردد زمان

 بدو گفت هومان که ای سرفراز
 بديدار پيرانت آمد نياز

 چه دانی تو پيران و کلباد را
 گروی زره را و پوالد را

 بدو گفت چندين چه پيچی سخن
 سر آب را سوی باال مکن
 نبينی که پيکار چندين سپاه
 بدويست و زو آمد اين رزمگاه

 
  هومان هم اندر زمانبشد تيز

 شده گونه از روی و آمد دمان
 بپيران چنين گفت کای نيک بخت
 بد افتاد ما را ازين کار سخت
 که اين شيردل رستم زابليست
 برين لشکر اکنون ببايد گريست
 که هرگز نتابند با او بجنگ
 بخشکی پلنگ و بدريا نهنگ

 سخن گفت و بشنيد پاسخ بسی
 همی ياد کرد از بد هر کسی
 نخست ای برادر مرا نام برد
 ز کين سياوش بسی برشمرد
 ز کار گذشته بسی کرد ياد

 نژاد ز پيران و گردان ويسه
 ز بهرام وز تخم گودرزيان

 ز هر کس که آمد بريشان زيان
 بجز بر تو بر کس نديدمش مهر
 فراوان سخن گفت و نگشاد چهر
 ازين لشکر اکنون ترا خواستست

 ستندانم که بر دل چه آراست
 برو تا ببينيش نيزه بدست

 تو گويی که بر کوه دارد نشست
 ابا جوشن و ترگ و ببر بيان
 بزير اندرون ژنده پيلی ژيان

 ببينی که من زين نجستم دروغ
 همی گيرد آتش ز تيغش فروغ
 ترا تا نبيند نجنبد ز جای

 ز بهر تو ماندست زان سان بپای
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 چو بينيش با او سخن نرم گوی
  منمای رویبرهنه مکن تيغ و

 بدو گفت پيران که ای رزمساز
 بترسم که روز بد آيد فراز

 گر ايدونک اين تيغ زن رستمست
 بدين دشت ما را گه ماتمست
 بر آتش بسوزد بر و بوم ما
 ندانم چه کرد اختر شوم ما

 بشد پيش خاقان پر از آب چشم
 جگر خسته و دل پر از درد و خشم
 بدو گفت کای شاه تندی مکن

  دگرگونه گشت اين سخنکه اکنون
 چو کاموس گو را سرآمد زمان
 همانگاه برد اين دل من گمان

 ی آهنين رستمست که اين باره
 که خام کمندش خم اندر خمست
 گر افراسياب آيد اکنون چو آب
 نبينند جز سهم او را بخواب
 ازو ديو سير ايد اندر نبرد

 چه يک مرد با او چه يک دشت مرد
 ه بودبزابلستان چند پرماي

 سياوش را آن زمان دايه بود
 پدروار با درد جنگ آورد
 جهان بر جهاندار تنگ آورد

 شوم بنگرم تا چه خواهد همی
 که از غم روانم بکاهد همی
 بدو گفت خاقان برو پيش اوی
 چنانچون ببايد سخن نرم گوی
 اگر آشتی خواهد و دستگاه
 چه بايد برين دشت رنج سپاه
  گردبسی هديه بپذير و پس باز

 سزد گر نجوييم چندين نبرد
 وگر زير چرم پلنگ اندرست

 همانا که رايش بجنگ اندرست
 همه يکسره نيز جنگ آوريم
 برو دشت پيکار تنگ آوريم

 همه پشت را سوی يزدان کنيم
 بنيروی او رزم شيران کنيم

 هم او را تن از آهن و روی نيست
 جز از خون وز گوشت وز موی نيست

 او را نبردنه اندر هوا باشد 
 دلت را چه سوزی بتيمار و درد

 چنان دان که گر سنگ و آهن خورد
 همان تير و ژوپين برو بگذرد
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 بهر مرد ازيشان ز ما سيصدست
 درين رزمگه غم کشيدن بدست
 همين زابلی نامبردار مرد
 ز پيلی فزون نيست گاه نبرد
 يکی پيلبازی نمايم بدوی

 کزان پس نيارد سوی جنگ روی
 يران پر از درد و بيمهمی رفت پ

 شد از کار رستم دلش به دو نيم
 بيامد بنزديک ايران سپاه

 خروشيد کای مهتر رزم خواه
 شنيدم کزين لشکر بی شمار
 مرا ياد کردی بهنگام کار
 خراميدم از پيش آن انجمن

 بدين انجمن تا چه خواهی ز من
 بدو گفت رستم که نام تو چيست
 بدين آمدن رای و کام تو چيست

 نين داد پاسخ که پيران منمچ
 سپهدار اين شير گيران منم
 ز هومان ويسه مرا خواستی
 بخوبی زبان را بياراستی
 دلم تيز شد تا تو از مهتران
 کدامی ز گردان جنگ آوران
 بدو گفت من رستم زابلی

 دار با خنجر کابلی زره
 چو بشنيد پيران ز پيش سپاه
 بيامد بر رستم کينه خواه

 که ای پهلوانبدو گفت رستم 
 درودت ز خورشيد روشن روان
 هم از مادرش دخت افراسياب
 که مهر تو بيند هميشه بخواب
 بدو گفت پيران که ای پيلتن
 درودت ز يزدان و از انجمن
 ز نيکی دهش آفرين بر تو باد
 فلک را گذر بر نگين تو باد
 ز يزدان سپاس و بدويم پناه
 که ديدم ترا زنده بر جايگاه

 مرز و زال سوارزواره فرا
 که او ماند از خسروان يادگار
 درستند و شادان دل و سرفراز

 نياز کزيشان مبادا جهان بی
 بگويم ترا گر نداری گران
 گله کردن کهتر از مهتران
 بکشتم درختی بباغ اندرون

 که بارش کبست آمد و برگ خون
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 ز ديده همی آب دادم برنج
 بدو بد مرا زندگانی و گنج

 نج بهر آمدستمرا زو همه ر
 کزو بار ترياک زهر آمدست
 سياوش مرا چون پدر داشتی
 به پيش بديها سپر داشتی

 بسا درد و سختی و رنجا که من
 کشيدم ازان شاه و زان انجمن
 گوای من اندر جهان ايزدست
 گوا خواستن دادگر را بدست
 که اکنون برآمد بسی روزگار
 شنيدم بسی پند آموزگار

 ز خان منکه شيون نه برخاست ا
 همی آتش افروزد از جان من

 همی خون خروشم بجای سرشک
 هميشه گرفتارم اندر پزشک
 ازين کار بهر من آمد گزند
 نه بر آرزو گشت چرخ بلند

 ام نيست شرم ز تيره شب و ديده
 ام خون گرم که من چند جوشيده

 ز کار سياوش چو آگه شدم
 ز نيک و ز بد دست کوته شدم

  بلندميان دو کشور دو شاه
 چنين خوارم و زار و دل مستمند
 فرنگيس را من خريدم بجان
 پدر بر سر آورده بودش زمان
 بخانه نهانش همی داشتم
 برو پشت هرگز نه برگاشتم

 بپاداش جان خواهد از من همی
 سر بدگمان خواهد از من همی
 پر از دردم ای پهلوان از دو روی
 ز دو انجمن سر پر از گفتگوی

 ز افراسيابنه راه گريزست 
 نه جای دگر دارم آرام و خواب

 همم گنج و بوم است و هم چارپای
 نبينم همی روی رفتن بجای

 رويان بسی پسر هست و پوشيده
 ی هر کسی چنين خسته و بسته

 اگر جنگ فرمايد افراسياب
 نماند که چشم اندر آيد بخواب
 بناکام لشکر بايد کشيد
 نشايد ز فرمان او آرميد

 ای بخشايشستبمن بر کنون ج
 سپاه اندر آوردن آرايشست
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 اگر نيستی بر دلم درد و غم
 ازين تخمه جز کشتن پيلسم
 جز او نيز چندی دلير و جوان
 که در جنگ سير آمدند از روان
 ازين پس مرا بيم جانست نيز
 سخن چند گويم ز فرزند و چيز
 به پيروزگر بر تو ای پهلوان
 روان که از من نباشی خليده

 من بد نداری نهانز خويشان 
 برانديشی از کردگار جهان

 بروشن روان سياوش که مرگ
 مرا خوشتر از جوشن و تيغ و ترگ
 گر ايدونکه جنگی بود هم گروه
 تلی کشته بينی بباالی کوه

 کشانی و سقالب و شگنی و هند
 ازين مرز تا پيش دريای سند
 ز خون سياوش همه بيگناه
 سپاهی کشيده بدين رزمگاه

  بهتر آيد که جنگترا آشتی
 نبايد گرفتن چنين کار تنگ
 نگر تا چه بينی تو داناتری
 برزم دليران تواناتری

 ز پيران چو بشنيد رستم سخن
 نه بر آرزو پاسخ افگند بن
 بدو گفت تا من بدين رزمگاه

 ام با دليران شاه کمر بسته
 نديدستم از تو بجز راستی

 ز ترکان همه راستی خواستی
 که پيکار و جنگپلنگ اين شناسد 

 نه خوبست و داند همی کوه و سنگ
 چو کين سر شهرياران بود
 سر و کار با تيرباران بود

 کنون آشتی را دو راه ايدرست
 نگر تا شما را چه اندرخورست

 يکی آنک هر کس که از خون شاه
 بگسترد بر خيره اين رزمگاه
 ببندی فرستی بر شهريار
 سزد گر نفرمايد اين کارزار

 خون سر بيگناهگنهکار 
 سزد گر نباشد بدين رزمگاه
 و ديگر که با من ببندی کمر
 بيايی بر شاه پيروزگر

 ز چيزی که ايدر بمانی همی
 تو آن را گرانمايه دانی همی
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 بجای يکی ده بيابی ز شاه
 مکن ياد بنگاه توران سپاه

 بدل گفت پيران که ژرفست کار
 ز توران شدن پيش آن شهريار

 جويد همیدگر چون گنه کار 
 دل از بيگناهان بشويد همی
 بزرگان و خويشان افراسياب

 که با گنج و تختند و با جاه و آب
 ازين در کجا گفت يارم سخن
 نه سر باشد اين آرزو را نه بن
 چو هومان و کلباد و فرشيدورد
 کجا هست گودرز زيشان بدرد

 همه زين شمارند و اين روی نيست
 تمر اين آب را در جهان جوی نيس

 ی خويش بايد گرفت مرا چاره
 ره جست را پيش بايد گرفت
 بدو گفت پيران که ای پهلوان
 روان هميشه جوان باش و روشن
 شوم بازگويم بگردان همين
 بمنشور و شنگل بخاقان چين
 هيونی فرستم بافراسياب
 بگويم سرش را برآرم ز خواب

 
 و زانجا بيامد بلشکر چو باد
 دکسی را که بودند ويسه نژا
 يکی انجمن کرد و بگشاد راز
 چنين گفت کامد نشيب و فراز
 بدانيد کين شير دل رستمست

 ی نيرمست جهانگير و از تخمه
 بزرگان و شيران زابلستان
 همه نامداران کابلستان

 ور باشد و رهنمای چنو کينه
 سواران گيتی ندارند پای

 چو گودرز کشواد و چون گيو و طوس
 بناکام رزمی بود با فسوس
 ز ترکان گنهکار خواهد همی
 دل از بيگناهان بکاهد همی
 که دانی که ايدر گنهکار نيست
 دل شاه ازو پر ز تيمار نيست
 نگه کن که اين بوم ويران شود

 بکام دليران ايران شود
 نه پير و جوان ماند ايدر نه شاه
 نه گنج و سپاه و نه تخت و کاله
 همی گفتم اين شوم بيداد را
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 آتش و باد راکه چندين مدار 
 که روزی شوی ناگهان سوخته
 خرد سوخته چشم دل دوخته
 نکرد آن جفاپيشه فرمان من
 نه فرمان اين نامدار انجمن
 بکند اين گرانمايگان را ز جای
 نزد با دلير و خردمند رای

 ببينی که نه شاه ماند نه تاج
 نه پيالن جنگی نه اين تخت عاج
 بدين شاددل شاه ايران بود

  بهر دليران بودغم و درد
 دريغ آن دليران و چندين سپاه
 که با فر و برزند و با تاج و گاه
 بتاراج بينی همه زين سپس
 نه برگردد از رزمگه شاد کس
 بکوبند ما را بنعل ستور

 شود آب اين بخت بيدار شور
 ز هومان دل من بسوزد همی
 ز رويين روان برفروزد همی
 دل رستم آگنده از کين اوست

 يکسر پر از چين اوستبروهاش 
 پر از غم شوم پيش خاقان چين
 بگويم که ما را چه آمد ز کين
 بيامد بنزديک خاقان چو گرد
 پر از خون رخ و ديده پر آب زرد

 ی او پر از ناله ديد سراپرده
 ز خون کشته بر زعفران الله ديد
 ز خويشان کاموس چندی سپاه
 بنزديک خاقان شده دادخواه

 افراسيابهمی گفت هر کس که 
 ازين پس بزرگی نبيند بخواب

 چرا کين پی افگند کش نيست مرد
 که آورد سازد بروز نبرد

 سپاه کشانی سوی چين شويم
 همه ديده پر آب و باکين شويم
 ز چين و ز بربر سپاه آوريم

 خواه آوريم که کاموس را کينه
 ز بزگوش و سگسار و مازندران
 کس آريم با گرزهای گران

  پر آتش کنيممگر سيستان را
 بريشان شب و روز ناخوش کنيم

 سر رستم زابلی را بدار
 برآريم بر سوگ آن نامدار

 تنش را بسوزيم و خاکسترش
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 همی برفشانيم گرد درش
 اگر کين همی جويد افراسياب
 نه آرام بايد که يابد نه خواب
 همی از پی دوده هر کس بدرد

 بباريد بر ارغوان آب زرد
 يره گشتچو بشنيد پيران دلش خ

 ز آواز ايشان رخش تيره گشت
 بدل گفت کای زار و بيچارگان
 پر از درد و تيمار و غمخوارگان

 گمان نداريد ازين اگهی بی
 که ايدر شما را سرآمد زمان
 ز دريا نهنگی بجنگ آمدست

 که جوشنش چرم پلنگ آمدست
 بيامد بخاقان چنين گفت باز
 که اين رزم کوتاه ما شد دراز

 ران هر کشوریاز اين نامدا
 ز هر سو که بد نامور مهتری
 بياورد و اين رنجها شد به باد
 کجا خيزد از کار بيداد داد

 سر شاه کشور چنين گشته شد
 سياوش بر دست او کشته شد

 بفرمان گرسيوز کم خرد
 سر اژدها را کسی نسپرد
 سياوش جهاندار و پرمايه بود
 ورا رستم زابلی دايه بود

  کين آوردهر آنگه که او جنگ و
 همی آسمان بر زمين آورد

 نه چنگ پلنگ و نه خرطوم پيل
 نه کوه بلند و نه دريای نيل
 بسندست با او بوردگاه

 چو آورد گيرد به پيش سپاه
 يکی رخش دارد بزير اندرون
 که گويی روان شد که بيستون
 کنون روز خيره نبايد شمرد
 که ديدند هر کس ازو دستبرد
 ديکی آتش آمد ز چرخ کبو

 دل ما شد از تف او پر ز دود
 کنون سر بسر تيزهش بخردان
 بخوانيد با موبدان و ردان

 ی کار چيست ببينيد تا چاره
 بدين رزمگه مرد پيکار کيست
 همی رای بايد که گردد درست
 از آغاز کينه نبايست جست

 مگر زين بال سوی کشور شويم
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 اگر چند با بخت الغر شويم
 نز پيران غمی گشت خاقان چي
 بسی ياد کرد از جهان آفرين

 بدو گفت ما را کنون چيست روی
 چو آمد سپاهی چنين جنگجوی
 چنين گفت شنگل که ای سرفراز
 چه بايد کشيدن سخنها دراز
 بياری افراسياب آمديم

 ز دشت و ز دريای آب آمديم
 ها يافتيم بسی باره و هديه

 ز هر کشوری تيز بشتافتيم
 بيک مرد سگزی که آمد بجنگ

 ا شد چنين بر شما کار تنگچر
 ز يک مرد ننگست گفتن سخن

 تر بايد افگند بن دگرگونه
 اگر گرد کاموس را زو زمان
 بيامد نبايد شدن بدگمان

 دمان گرزها برکشيم سپيده
 وزين دشت يکسر سراندر کشيم

 هوا را چو ابر بهاران کنيم
 بريشان يکی تيرباران کنيم
 ز گرد سواران و زخم تبر

 اند کس از پای سرنبايد که د
 شما يکسره چشم بر من نهيد
 چو من برخروشم دميد و دهيد

 آوران صد هزار همانا که جنگ
 فزون باشد از ما دلير و سوار

 ز يک تن چنين زار و پيچان شديم
 همه پاک ناکشته بيجان شديم

 چنان دان که او ژنده پيلست مست
 بوردگه شير گيرد بدست

 بازی نمايم بدوی يکی پيل
 ان پس نيارد سوی رزم رویکز

 چو بشنيد لشکر ز شنگل سخن
 جوان شد دل مرد گشته کهن
 بدو گفت پيران کانوشه بدی
 روان را بپيگار توشه بدی
 همه نامداران و خاقان چين
 گرفتند بر شاه هند آفرين
 چو پيران بيامد بپرده سرای
 برفتند پرمايه ترکان ز جای

 چو هومان و نستيهن و بارمان
 تيغ بودند گر با سنانکه با 

 بپرسيد هومان ز پيران سخن
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 که گفتارشان بر چه آمد به بن
 همی آشتی را کند پايگاه
 و گر کينه جويد سپاه از سپاه
 بهومان بگفت آنچ شنگل بگفت
 سپه گشت با او به پيگار جفت

 غمی گشت هومان ازان کار سخت
 برآشفت با شنگل شوربخت
 به پيران چنين گفت کز آسمان

 ر نيست تا بر چه گردد زمانگذ
 بيامد بره پيش کلباد گفت

 که شنگل مگر با خرد نيست جفت
 ببايد شدن يک زمان زين ميان
 نگه کرد بايد بسود و زيان

 کران ببينی کزين لشکر بی
 جهانگير و با گرزهای گران
 دو بهره بود زير خاک اندرون

 کفن جوشن و ترگ شسته بخون
 بدو گفت کلباد ای تيغ زن

 نين تا توان فال بد را مزنچ
 تن خويش يکباره غمگين مکن
 مگر کز گمان ديگر ايد سخن
 بنا آمده کار دل را بغم

 سزد گر نداری نباشی دژم
 وزين روی رستم يالن را بخواند
 سخنهای بايسته چندی براند

 چو طوس و چو گودرز و رهام و گيو
 فريبرز و گستهم و خراد نيو
 چو گرگين کارآزموده سوار

 ی کارزار چو بيژن فروزنده
 تهمتن چنين گفت با بخردان
 هشيوار و بيدار دل موبدان

 کسی را که يزدان کند نيکبخت
 سزاوار باشد ورا تاج و تخت
 جهانگير و پيروز باشد بجنگ
 نبايد که بيند ز خود زور چنگ
 ز يزدان بود زور ما خود کييم
 بدين تيره خاک اندرون بر چييم

  از بدیببايد کشيدن گمان
 ره ايزدی بايد و بخردی

 که گيتی نماند همی بر کسی
 نبايد بدو شاد بودن بسی
 همی مردمی بايد و راستی
 ز کژی بود کمی و کاستی
 چو پيران بيامد بر من دمان
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 سخن گفت با درد دل يک زمان
 که از نيکوی با سياوش چه کرد
 چه آمد برويش ز تيمار و درد
 فرنگيس و کيخسرو از اژدها

 گفتار و کردار او شد رهاب
 ابا آنک اندر دلم شد درست

 که پيران بکين کشته آيد نخست
 برادرش و فرزند در پيش اوی
 بسی با گهر نامور خويش اوی
 ابر دست کيخسرو افراسياب

 ام من بخواب شود کشته اين ديده
 گنهکار يک تن نماند بجای
 مگر کشته افگنده در زير پای

 ت منو ليکن نخواهم که بر دس
 شود کشته اين پير با انجمن

 که او را بجز راستی پيشه نيست
 ز بد بر دلش راه انديشه نيست
 گر ايدونک باز آرد اين را که گفت

 گناه گذشته ببايد نهفت
 گنهکار با خواسته هرچ بود
 سپارد بما کين نبايد فزود

 ازين پس مرا جای پيکار نيست
 به از راستی در جهان کار نيست

 داران ابا تخت و پيلورين نام
 سپاهی بدين سان چو دريای نيل
 فرستند نزديک ما تاج و گنج
 ازايشان نباشيم زين پس برنج
 نداريم گيتی بکشتن نگاه

 دهش را جز اينست راه که نيکی
 جهان پر ز گنجست و پر تاج و تخت

 بخت نبايد همه بهر يک نيک
 چو بشنيد گودرز بر پای خاست

 و راستبدو گفت کای مهتر راد 
 ستون سپاهی و زيبای گاه
 فروزان بتو شاه و تخت و کاله

 ی تست روشن خرد سر مايه
 روانت همی از خرد بر خورد

 گمان بهترست ز جنگ آشتی بی
 نگه کن که گاوت بچرم اندرست
 بگويم يکی پيش تو داستان

 ی باستان کنون بشنو از گفته
 که از راستی جان بدگوهران

 گرانگريزد چو گردون ز بار 
 گر ايدونک بيچاره پيمان کند
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 بکوشد که آن راستی بشکند
 چو کژ آفريدش جهان آفرين

 تو مشنو سخن زو و کژی مبين
 نخستين که ما رزمگه ساختيم
 سخن رفت زين کار و پرداختيم
 ز پيران فرستاده آمد برين

 که بيزارم از دشت وز رنج و کين
 که من ديده دارم هميشه پر آب

 ر افراسيابز گفتار و کردا
 ام بندگی شاه را ميان بسته

 نخواهم بر و بوم و خرگاه را
 بسی پند و اندرز بشنيد و گفت
 کزين پس نباشد مرا جنگ جفت
 شوم گفت بپسيچم اين کار تفت
 بخويشان بگويم که ما را چه رفت
 مرا تخت و گنجست و هم چارپای
 بديشان نمايم سزاوار جای

 چو گفت اين بگفتيم کاری رواست
 بتوران ترا تخت و گنج و نواست

 ای گير تا نزد شاه يکی گوشه
 ز تو آشکارا نگردد گناه

 بگفتيم و پيران برين بازگشت
 شب تيره با ديو انباز گشت
 هيونی فرستاد نزديک شاه
 که لشکر برآرای کامد سپاه

 تو گفتی که با ما نگفت اين سخن
 نه سر بود ازان کار هرگز نه بن

 وان سپاهکنون با تو ای پهل
 يکی ديگر افگند بازی براه

 جز از رنگ و چاره نداند همی
 ز دانش سخن برفشاند همی
 کنون از کمند تو ترسيده شد
 روا بد که ترسيده از ديده شد
 همه پشت ايشان بکاموس بود
 سپهبد چو سگسار و فر طوس بود
 سر بخت کاموس برگشته ديد
 بخم کمند اندرش کشته ديد

 ن همیدر آشتی جويد اکنو
 نيارد نشستن بهامون همی
 چو داند که تنگ اندر آمد نشيب
 بکار آورد بند و رنگ و فريب
 گنهکار با گنج و با خواسته
 که گفتست پيش آرم آراسته
 ببينی که چون بردمد زخم کوس
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 بجنگ اندر آيد سپهدار طوس
 سپهدار پيران بود پيش رو
 که جنگ آورد هر زمان نوبنو
  اویدروغست يکسر همه گفت

 نشايد جز او اهرمن جفت اوی
 اگر بشنوی سر بسر پند من
 نگه کن ببهرام فرزند من

 سپه را بدان چاره اندر نواخت
 ز گودرزيان گورستانی بساخت

 ام خون سرشک منست که تا زنده
 يکی تيغ هندی پزشک منست
 چو بشنيد رستم بگودرز گفت
 که گفتار تو با خرد باد جفت

 راز نيستچنين است پيران و اين 
 که او نيز با ما همواز نيست
 وليکن من از خوب کردار اوی
 نجويم همی کين و پيکار اوی
 نگه کن که با شاه ايران چه کرد
 ز کار سياوش چه تيمار خورد

 ی خويش باز آيد اوی گر از گفته
 ساز آيد اوی بنزديک ما رزم

 بفتراک بر بسته دارم کمند
 کجا ژنده پيل اندرآرم ببند

 و گمان اندر آيم نخستز نيک
 نبايد مگر جنگ و پيکار جست
 چنو باز گردد ز گفتار خويش
 ببيند ز ما درد و تيمار خويش
 برو آفرين کرد گودرز و طوس
 که خورشيد بر تو ندارد فسوس
 بنزديک تو بند و رنگ و دروغ
 سخنهای پيران نگيرد فروغ

 مباد اين جهان بی سرو تاج شاه
 گاه تو بادی هميشه ورا پيش

 چنين گفت رستم که شب تيره گشت
 ز گفتارها مغزها خيره گشت

 شب می خوريم بباشيم و تا نيم
 دگر نيمه تيمار لشکر بريم
 ببينيم تا کردگار جهان

 برين آشکارا چه دارد نهان
 بايرانيان گفت کامشب بمی

 پی يکی اختری افگنم نيک
 که فردا من اين گرز سام سوار

 بگردن بر آرم کنم کارزار
 از ايدر بران سان شوم سوی جنگ
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 بدانگه کجا پای دارد نهنگ
 سراپرده و افسر و گنج و تاج

 همان ژنده پيالن و هم تخت عاج
 بيارم سپارم بايرانيان
 اگر تاختن را ببندم ميان

 برآمد خروشی ز جای نشست
 ازان نامداران خسروپرست

 ی خويش رفتند باز سوی خيمه
 بخواب و بسايش آمد نياز

 ورشيد بنمود رخشان کالهچو خ
 چو سيمين سپر ديد رخسار ماه
 بترسيد ماه از پی گفت و گوی
 بخم اندر امد بپوشيد روی
 تبيره برآمد ز درگاه طوس

 شد از گرد اسپان زمين ابنوس
 زمين نيلگون شد هوا پر ز گرد
 بپوشيد رستم سليح نبرد
 سوی ميمنه پور کشواد بود
 که با جوشن و گرز پوالد بود

 برز بر ميسره جای جستفري
 دل نامداران ز کينه بشست
 بقلب اندرون طوس نوذر بپای
 نماند آن زمان بر زمين نيز جای
 تهمتن بيامد بپيش سپاه

 که دارد يالن را ز دشمن نگاه
 و زان روی خاقان بقلب اندرون

 ی بيستون ز پيالن زمين چون که
 ابر ميمنه کندر شير گير

 سواری دالور بشمشير و تير
 سوی ميسره جنگ ديده گهار
 زمين خفته در زير نعل سوار

 همی گشت پيران به پيش سپاه
 خواه بيامد بر شنگل رزم

 بدو گفت کای نامبردار هند
 ز بربر بفرمان تو تا بسند
 مرا گفته بودی که فردا پگاه
 ز هر سو بجنگ اندر آرم سپاه
 وزان پس ز رستم بجويم نبرد
 سرش را ز ابر اندرآرم بگرد

 دو گفت شنگل من از گفت خويشب
 نگردم نبينی ز من کم و بيش

 هم اکنون شوم پيش اين گرد گير
 تنش را کنم پاره پاره بتير
 ازو کين کاموس جويم بجنگ
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 بايرانيان بر کنم کار تنگ
 هم آنگه سپه را بسه بهر کرد
 بزد کوس وز دشت برخاست گرد
 برفتند يک بهره با ژنده پيل

 دو ميلسپه بود صف برکشيده 
 سر پيلبان پر ز رنگ و رنگار
 همه پاک با افسر و گوشوار
 بياراسته گردن از طوق زر
 ميان بند کرده بزرين کمر

 فروهشته از پيل ديبای چين
 نهاده برو تخت و مهدی زرين

 ی کرنای برآمد دم ناله
 برفتند پيالن جنگی ز جای

 بيامد سوی ميسره سی هزار
 دار سواران گردنکش و نيزه

  ميمنه سی هزار دگرسوی
 کمان برگرفتند و چينی سپر
 بقلب اندرون پيل و خاقان چين
 همی برنوشتند روی زمين

 جهان سربسر آهنين گشته بود
 بر تلی کشته بود بهر جايگه
 ی نای و بانگ درای ز بس ناله

 زمين و زمان اندر آمد ز جای
 ز جوش سواران و از دار و گير
 هوا دام کرگس بد از پر تير

 سی را نماند اندر آن دشت هوشک
 ز بانگ تبيره شده کره گوش

 همی گشت شنگل ميان دو صف
 يکی تيغ هندی گرفته بکف
 يکی چتر هندی بسر بر بپای
 بسی مردم از دنبر و مرغ و مای

 پس پشت و دست چپ و دست راست
 بجنگ اندر آورده زان سو که خواست
 چو پيران چنان ديد دل شاد کرد

  آزاد کردز رزم تهمتن دل
 بهومان چنين گفت کامروز کار

 بکام دل ما کند روزگار
 بدين ساز و چندين سوار دلير
 سرافراز هر يک بکردار شير
 تو امروز پيش صف اندر مپای
 يک امروز و فردا مکن رزم رای
 پس پشت خاقان چينی بايست
 که داند ترا با سواری دويست
 که گر زابلی با درفش سياه
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 ردد تباهببيند ترا کار گ
 ببينيم تا چون بود کار ما
 چه بازی کند بخت بيدار ما
 وزان جايگه شد بدان انجمن

 ی پيلتن بجايی که بد سايه
 فرود آمد و آفرين کرد چند
 که زور از تو گيرد سپهر بلند
 مبادا که روز تو گيرد نشيب
 مبادا که آيد برويت نهيب
 دل شاه ايران بتو شاد باد

 د بادهمه کار تو سربسر دا
 برفتم ز نزد تو ای پهلوان
 پيامت بدادم بپير و جوان
 بگفتم هنرهای تو هرچ بود
 بگيتی ترا خود که يارد ستود
 هم از آشتی راندم هم ز جنگ

 درنگ سخن گفتم از هر دری بی
 بفرجام گفتند کين چون کنيم
 که از رای او کينه بيرون کنيم
 توان داد گنج و زر و خواسته

 واهد آراستهز ما هر چه او خ
 نشايد گنهکار دادن بدوی
 برانديش و اين رازها بازجوی
 گنهکار جز خويش افراسياب

 که دانی سخن را مزن در شتاب
 ز ما هرک خواهد همه مهترند
 بزرگند و با تخت و با افسرند

 سپاهی بيامد بدين سان ز چين
 ز سقالب و ختالن و توران زمين
 کجا آشتی خواهد افراسياب

 سپاه آمد از خشک و آبکه چندين 
 بپاسخ نکوهش بسی يافتم
 بدين سان سوی پهلوان تافتم
 وزيشان سپاهی چو دريای آب
 گرفتند بر جنگ جستن شتاب
 نبرد تو خواهد همی شاه هند
 بتير و کمان و بهندی پرند
 مرا اين درستست کز پيلتن
 بفرجام گريان شوند انجمن

 چو بشنيد رستم برآشفت سخت
 ت کای شوربختبپيران چنين گف

 تو با اين چنين بند و چندين فريب
 کجا پای داری بروز نهيب
 مرا از دروغ تو شاه جهان
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 بسی ياد کرد آشکار و نهان
 وزان پس کجا پير گودرز گفت
 همه بند و نيرنگت اندر نهفت
 بديدم کنون دانش و رای تو
 دروغست يکسر سراپای تو

 بغلتی همی خيره در خون خويش
 ين بتر آيدت پيشبدست اين و ز

 چنين زندگانی نيارد بها
 که باشد سر اندر دم اژدها

 مگر گفتم آن خاک بيداد و شوم
 گذاری بيايی بباد بوم

 ببينی مگر شاه باداد و مهر
 چهر جوان و نوازنده و خوب
 گمان بدارد ترا چون پدر بی

 برآرد سرت برتر از آسمان
 ترا پوشش از خود و چرم پلنگ

  ديبای رنگهمی خوشتر آيد ز
 ندارد کسی با تو اين داوری
 ز تخم پراکند خود بر خوری

 بدو گفت پيران که ای نيکبخت
 برومند و شاداب و زيبا درخت
 سخنها که داند جز از تو چنين
 که از مهتران بر تو باد آفرين
 مرا جان و دل زير فرمان تست
 هميشه روانم گروگان تست
 يک امشب زنم رای با خويشتن

 خن نيز با انجمنبگويم س
 وزانجا بيامد بقلب سياه
 خواه زبان پر دروغ و روان کينه

 چو برگشت پيران ز هر دو گروه
 زمين شد بکردار جوشنده کوه
 چنين گفت رستم بايرانيان

 که من جنگ را بسته دارم ميان
 شما يک بيک سر پر از کين کنيد
 بروهای جنگی پر از چين کنيد
 که امروز رزمی بزرگست پيش

 ی گرگ و ميش پديد آيد اندازه
 شناس مرا گفته بود آن ستاره

 ازين روز بودم دل اندر هراس
 که رزمی بود در ميان دو کوه
 جهانی شوند اندر آن همگروه
 شوند انجمن کارديده مهان

 مرد گردد جهان بدان جنگ بی
 پی کين نهان گردد از روی بوم
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 شود گرز پوالد برسان موم
 ا بجنگهر آنکس که آيد بر م

 شما دل مداريد از آن کار تنگ
 دو دستش ببندم بخم کمند
 اگر يار باشد سپهر بلند

 شما سربسر يک بيک همگروه
 مباشيد از آن نامداران ستوه
 مرا گر برزم اندر آيد زمان

 گمان نميرم ببزم اندرون بی
 همی نام بايد که ماند دراز
 نمانی همی کار چندين مساز
 نددل اندر سرای سپنجی مب

 که پر خون شوی چون ببايدت کند
 اگر يار باشد روان با خرد
 بنيک و ببد روز را بشمرد
 خداوند تاج و خداوند گنج
 نبندد دل اندر سرای سپنج
 چنين داد پاسخ برستم سپاه
 که فرمان تو برتر از چرخ ماه
 چنان رزم سازيم با تيغ تيز
 که ماند ز ما نام تا رستخيز

 د سپاهز دو رويه تنگ اندر آم
 يکی ابر گفتی برآمد سياه
 که باران او بود شمشير و تير
 جهان شد بکردار دريای قير
 ز پيکان پوالد و پر عقاب

 سيه گشت رخشان رخ آفتاب
 سنانهای نيزه بگرد اندرون
 ستاره بيالود گفتی بخون

 ی گاوچهر چرنگيدن گرزه
 تو گفتی همی سنگ بارد سپهر
 بخون و بمغز اندرون خار و خاک
 شده غرق و برگستوان چاک چاک
 همه دشت يکسر پر از جوی خون
 بهر جای چندی فگنده نگون
 چو پيالن فگنده بهم ميل ميل
 برخ چون زرير و بلب همچو نيل
 چنين گفت گودرز با پير سر
 که تا من ببستم بمردی کمر
 نديدم که رزمی بود زين نشان
 نه هرگز شنيدم ز گردنکشان

 سان بودکه از کشته گيتی برين 
 آسان بود يکی خوار و ديگر تن

 بغريد شنگل ز پيش سپاه
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 خواه منم گفت گرداوژن رزم
 بگوييد کان مرد سگزی کجاست
 يکی کرد خواهم برو نيزه راست
 چو آواز شنگل برستم رسيد
 ز لشکر نگه کرد و او را بديد
 بدو گفت هان آمدم رزمخواه
 نگر تا نگيری بلشکر پناه

 ز کردگارچنين گفت رستم که ا
 نجستم جزين آرزوی آشکار

 ای زان بزرگ انجمن که بيگانه
 دليری کند رزم جويد ز من

 نه سقالب ماند ازيشان نه هند
 نه شمشير هندی نه چينی پرند
 پی و بيخ ايشان نمانم بجای
 نمانم بترکان سر و دست و پای

 بر شنگل آمد بواز گفت
 که ای بدنژاد فرومايه جفت

 زال زرمرا نام رستم کند 
 تو سگزی چرا خوانی ای بدگهر

 نگه کن که سگزی کنون مرگ تست
 گمان جوشن و ترگ تست کفن بی

 همی گشت با او بوردگاه
 ميان دو صف برکشيده سپاه
 يکی نيزه زد برگرفتش ز زين
 نگونسار کرد و بزد بر زمين
 برو بر گذر کرد و او را نخست

 بشمشير برد آنگهی شير دست
 نداورانبرفتند زان روی ک

 بزهر آب داده پرندآوران
 چو شنگل گريزان شد از پيلتن
 پراگنده گشتند زان انجمن

 دو بهره ازيشان بشمشير کشت
 دليران توران نمودند پشت

 بجان شنگل از دست رستم بجست
 زره بود و جوشن تنش را نخست

 چنين گفت شنگل که اين مرد نيست
 کس او را بگيتی هم آورد نيست

 ست بر پشت کوهيکی ژنده پيل
 مگر رزم سازند يکسر گروه
 بتنها کسی رزم با اژدها
 نجويد چو جويد نيابد رها
 بدو گفت خاقان ترا بامداد
 دگر بود رای و دگر بود ياد
 سپه را بفرمود تا همگروه
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 برانند يکسر بکردار کوه
 سرافراز را در ميان آورند
 تنومند را جان زيان آورند
 دستبشمشير برد آن زمان شير 

 چپ لشکر چينيان برشکست
 هر آنگه که خنجر برانداختی
 همه ره تن بی سر انداختی
 نه با جنگ او کوه را پای بود
 نه با خشم او پيل را جای بود
 بدان سان گرفتند گرد اندرش
 که خورشيد تاريک شد از برش
 چنان نيزه و خنجر و گرز و تير
 که شد ساخته بر يل شيرگير

 تان شدستگمان برد کاندر نيس
 ز خون روی کشور ميستان شدست

 بيک زخم ده نيزه کردی قلم
 خروشان و جوشان و دشمن دژم
 دليران ايران پس پشت اوی
 بکينه دل آگنده و جنگ جوی
 ز بس نيزه و گرز و گوپال و تيغ
 تو گفتی همی ژاله بارد ز ميغ
 ز کشته همه دشت آوردگاه

 تن و پشت و سر بود و ترگ و کاله
  شگنی و از هندویز چينی و

 ز سقالب و هری و از پهلوی
 سپه بود چون خاک در پای کوه
 ز يک مرد سگزی شده همگروه
 که با او بجنگ اندرون پای نيست
 چنو در جهان لشکر آرای نيست
 کسی کو کند زين سخن داستان
 نباشد خردمند همداستان
 که پرخاشخر نامور صد هزار
 بسنده نبودند با يک سوار

  بد آمد بافراسيابازين کين
 ز رستم کجا يابد آرام و خواب
 چنين گفت رستم بايرانيان

 کزين جنگ دشمن کند جان زيان
 اکنون ز پيالن و از خواسته هم

 همان تخت و آن تاج آراسته
 ستانم ز چينی بايران دهم
 بدان شادمان روز فرخ نهم
 نباشد جز ايرانيان شاد کس
 پی رخش و ايزد مرا يار بس

 ز شگنان و سقالب و چينيکی را 
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 نمانم که پی برنهد بر زمين
 که امروز پيروزی روز ماست

 بلند آسمان لشکر افروز ماست
 گر ايدونک نيرو دهد دادگر
 پديد آورد رخش رخشان هنر
 برين دشت من گورستانی کنم
 برومند را شارستانی کنم

 يکی از شما سوی لشکر شويد
 بکوشيد و با باد همبر شويد

 ون من بجنبم ز جایبکوبيد چ
 شما برفرازيد سنج و درای
 زمين را سراسر کنيد آبنوس
 بگرد سواران و آوای کوس
 بکوبيد گوپال و گرز گران
 چو پوالد را پتک آهنگران
 از انبوه ايشان مداريد باک
 ز دريا بابر اندر آريد خاک
 همه ديده بر مغفر من نهيد

 چو من بر خروشم دميد و دهيد
 الب و چينبدريد صفهای سق

 نبايد که بيند هوا را زمين
 وزان جايگه رفت چون پيل مست

 ی گاوپيکر بدست يکی گرزه
 خروشان سوی ميمنه راه جست
 ز لشکر سوی کندر آمد نخست
 همه ميمنه پاک بر هم دريد

 بسی ترگ و سر بد که تن را نديد
 يکی خويش کاموس بد ساوه نام
 سرافراز و هر جای گسترده کام

 ش تهمتن بجنگبيامد بپي
 يکی تيغ هندی گرفته بچنگ
 بگرديد گرد چپ و دست راست

 ز رستم همی کين کاموس خواست
 برستم چنين گفت کای ژنده پيل
 ببينی کنون موج دريای نيل

 بخواهم کنون کين کاموس خوار
 اگر باشدم زين سپس کارزار
 چو گفتار ساوه برستم رسيد
 بزد دست و گرز گران برکشيد

 گرز را پيلتنبزد بر سرش 
 که جانش برون شد بزاری ز تن
 برآورد و زد بر سر و مغفرش
 نديدست گفتی تنش را سرش
 بيفگند و رخش از بر او براند
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 ز ساوه بگيتی نشانی نماند
 درفش کشانی نگونسار کرد
 و زو جان لشکر پرآزار کرد
 نبد نيز کس پيش او پايدار
 همه خاک مغز سر آورد بار

 ی ميسرهپس از ميمنه شد سو
 غمی گشت لشکر همه يکسره

 گهار گهانی بدان جايگاه
 گوی شيرفش با درفش سياه
 برآشفت چون ترگ رستم بديد
 خروشی چو شير ژيان برکشيد
 بدو گفت من کين ترکان چين

 بخواهم ز سگزی برين دشت کين
 برانگيخت اسپ از ميان سپاه

 خواه بيامد بر پيلتن کينه
 ز نزديک چون ترگ رستم بديد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 بدل گفت پيکار با ژنده پيل

 چو غوطه است خوردن بدريای نيل
 گريزی بهنگام با سر بجای
 به از رزم جستن بنام و برای
 گريزان بيامد سوی قلبگاه
 برو بر نظاره ز هر سو سپاه
 درفش تهمتن ميان گروه
 بسان درخت از بر تيغ کوه

 همی تاخت رستم پس او چو گرد
 ين لعل گشت و هوا الژوردزم

 گهار گهانی بترسيد سخت
 کزو بود برگشتن تاج و تخت
 برآورد يک بانگ برسان کوس
 که بشنيد آواز گودرز و طوس
 همی خواست تا کارزاری کند
 ندانست کين بار زاری کند

 چه نيکو بود هر که خود را شناخت
 چرا تا ز دشمن ببايدش تاخت

 پس او گرفته گو پيلتن
 ی گور کن گر کفن چارهکه هان 

 يکی نيزه زد بر کمربند اوی
 بدريد خفتان و پيوند اوی

 بينداختش همچو برگ درخت
 که بر شاخ او بر زند باد سخت
 نگونسار کرد آن درفش کبود
 تو گفتی گهار گهانی نبود

 بديدند گردان که رستم چه کرد
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 چپ و راست برخاست گرد نبرد
 درفش همايون ببردند و کوس

 سرافراز گودرز و طوسبيامد 
 خروشی برآمد ز ايران سپاه
 چو پيروز شد گرد لشکر پناه
 بفرمود رستم کز ايران سوار
 بر من فرستند صد نامدار

 هم اکنون من آن پيل و آن تخت عاج
 همان ياره و سنج و آن طوق و تاج
 ستانم ز چين و بايران دهم
 به پيروز شاه دليران دهم
 اراز ايران بيامد همی صد سو

 ی گاوسار دار با گرزه زره
 چنين گفت رستم بايرانيان
 که يکسر ببندند کين را ميان

 بجان و سر شاه و خورشيد و ماه
 بخاک سياوش بايران سپاه
 بيزدان دادار جان آفرين

 که پيروزی آورد بر دشت کين
 که گر نامداران ز ايران سپاه
 هزيمت پذيرد ز توران سپاه
 انسرش را ز تن برکنم در زم
 ز خونش کنم جويهای روان

 بدانست لشکر که او شيرخوست
 بچنگش سرين گوزن آرزوست
 همه سوی خاقان نهادند روی
 بنيزه شده هر يکی جنگ جوی
 تهمتن بپيش اندرون حمله برد
 عنان را برخش تگاور سپرد
 همی خون چکانيد بر چرخ ماه
 ستاره نظاره بر آن رزمگاه
 ز بس گرد کز رزمگه بردميد

  شد که کس روی هامون نديدچنان
 ز بانگ سواران و زخم سنان
 نبود ايچ پيدا رکيب از عنان

 هوا گشت چون روی زنگی سياه
 ز کشته نديدند بر دشت راه
 همه مرز تن بود و خفتان و خود
 تنان را همی داد سرها درود
 ز گرد سوار ابر بر باد شد
 زمين پر ز آواز پوالد شد
 نگبسی نامدار از پی نام و ن

 بدادند بر خيره سرها بجنگ
 برآورد رستم برانسان خروش
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 که گفتی برآمد زمانه بجوش
 چنين گفت کان پيل و آن تخت عاج
 همان ياره و افسر و طوق و تاج
 سپرهای چينی و پرده سرای
 همان افسر و آلت چارپای
 بايران سزاوار کيخسروست
 که او در جهان شهريار نوست

  شاهکه چون او بگيتی سرافراز
 نبود و نديدست خورشيد و ماه
 شما را چه کارست با تاج زر

 بدين زور و اين کوشش و اين هنر
 همه دستها سوی بند آوريد
 ميان را بخم کمند آوريد

 شما را ز من زندگانی بسست
 که تاج و نگين بهر ديگر کسست
 فرستم بنزديک شاه زمين

 چه منشور و شنگل چه خاقان چين
  آوردگاهو گرنه من اين خاک

 بنعل ستوران برآرم بماه
 بدشنام بگشاد خاقان زبان
 بدو گفت کای بدتن بدروان

 مه ايران مه آن شاه و آن انجمن
 همی زينهاريت بايد چو من

 تو سگزی که از هر کسی بتری
 همی شاه چين بايدت لشکری
 يکی تير باران بکردند سخت
 چو باد خزان برجهد بر درخت
 هوا را بپوشيد پر عقاب

 نبيند چنان رزم جنگی بخواب
 چو گودرز باران الماس ديد
 ز تيمار رستم دلش بردميد

 برهام گفت ای درنگی مايست
 برو با کمان وز سواری دويست
 کمانهای چاچی و تير خدنگ

 دار پشت تهمتن بجنگ نگه
 بگيو آن زمان گفت برکش سپاه

 برين دشت زين بيش دشمن مخواه
 نه هنگام آرام و آسايش است
 نه نيز از در رای و آرايش است
 برو با دليران سوی دست راست
 نگه کن که پيران و هومان کجاست
 تهمتن نگر پيش خاقان چين
 همی آسمان برزند بر زمين
 برآشفت رهام همچون پلنگ
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 بيامد بپشت تهمتن بجنگ
 چنين گفت رستم برهام شير

 که ترسم که رخشم شد از کار سير
 چنو سست گردد پياده شوم
 بخون و خوی آهار داده شوم

 يکی لشکرست اين چو مور و ملخ
 تو با پيل و با پيلبانان مچخ

 همه پاک در پيش خسرو بريم
 ی نو بريم ز شگنان و چين هديه

 و زان جايگه برخروشيد و گفت
 که با روم و چين اهرمن باد جفت
 ايا گم شده بخت بيچارگان
 همه زار و با درد غمخوارگان

  نبود آگهیشما را ز رستم
 مگر مغزتان از خرد شد تهی
 کجا اژدها را ندارد بمرد
 همی پيل جويد بروز نبرد

 شما را سر از رزم من سير نيست
 مرا هديه جز گرز و شمشير نيست

 ز فتراک بگشاد پيچان کمند
 ی زين فگند خم خام در کوهه

 برانگيخت رخش و برآمد خروش
 همی اژدها را بدريد گوش

 ندر انداختیبهر سو که خام ا
 زمين از دليران بپرداختی

 هرانگه که او مهتری را ز زين
 ربودی بخم کمند از کمين
 بدين رزمگه بر سرافراز طوس
 بابر اندر افراختی بوق و کوس

 ببستی از ايران کسی دست اوی
 ز هامون نهادی سوی کوه روی
 نگه کرد خاقان ازان پشت پيل
 زمين ديد برسان دريای نيل

  پشت کوه بلنديکی پيل بر
 ورا نام بد رستم ديو بند

 همی کرگس آورد ز ابر سياه
 نظاره بران اختر و چرخ ماه

 يکی نامداری ز لشکر بجست
 که گفتار ايران بداند درست
 بدو گفت رو پيش آن شير مرد
 بگويش که تندی مکن در نبرد
 چغانی و شگنی و چينی و وهر
 کزين کينه هرگز ندارند بهر

  يکی شاه چينيکی شاه ختالن
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 ز بيگانه مردم ترا نيست کين
 يکی شهريارست افراسياب
 که آتش همی بد شناسد ز آب
 جهانی بدين گونه کرد انجمن
 بد آورد ازين رزم بر خويشتن

 آز و بی نام و ننگ کسی نيست بی
 همان آشتی بهتر آيد ز جنگ

 فرستاده آمد بر پيلتن
 زبان پر ز گفتار و دل پر شکن

 مهتر رزمجویبدو گفت کای 
 چو رزمت سرآمد کنون بزم جوی
 نداری همانا ز خاقان چين
 ز کار گذشته بدل هيچ کين
 چنو باز گردد تو زو باز گرد

 که اکنون سپه را سرآمد نبرد
 چو کاموس بر دست تو کشته شد
 سر رزمجويان همه گشته شد
 چنين داد پاسخ که پيالن و تاج
 بنزديک من بايد و تخت عاج

 ان نهادست رویبتاراج اير
 چه بايد کنون البه و گفت و گوی
 چو داند که لشکر بجنگ آمدست
 شتاب سپاه از درنگ آمدست
 فرستاده گفت ای خداوند رخش
 بدشت آهوی ناگرفته مبخش
 که داند که خود چون بود روزگار

 که پيروز برگردد از کارزار
 چو بشنيد رستم برانگيخت رخش

 بخش منم گفت شيراوژن تاج
 ورمند و ببازو کمندتنی ز

 چه روز فريبست و هنگام بند
 چه خاقان چينی کمند مرا
 چه شير ژيان دست بند مرا
 بينداخت آن تابداده کمند

 سران سواران همی کرد بند
 چو آمد بنزديک پيل سپيد

 شد آن شاه چين از روان نااميد
 چو از دست رستم رها شد کمند
 سر شاه چين اندر آمد ببند

 ورد و زد بر زمينز پيل اندر آ
 ببستند بازوی خاقان چين
 پياده همی راند تا رود شهد

 نه پيل و نه تاج و نه تخت و نه مهد
 چنينست رسم سرای فريب
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 گهی بر فراز و گهی بر نشيب
 چنين بود تا بود گردان سپهر

 گهی جنگ و زهرست و گه نوش و مهر
 ازان پس بگرز گران دست برد
 بزرگش همان و همان بود خرد
 چنان شد در و دشت آوردگاه
 که شد تنگ بر مور و بر پشه راه

 ز بس کشته و خسته شد جوی خون
 سر و ديگری سرنگون يکی بی

 چنان بخت تابنده تاريک شد
 همانا بشب روز نزديک شد
 برآمد يکی ابر و بادی سياه

 بشد روشنايی ز خورشيد و ماه
 سر از پای دشمن ندانست باز

 درازبيابان گرفتند و راه 
 نگه کرد پيران بدان کارزار
 چنان تيز برگشتن روزگار

 نه منشور و فرطوس و خاقان چين
 نه آن نامداران و مردان کين
 درفش بزرگان نگونسار ديد

 بخاک اندرون خستگان خوار ديد
 بنستيهن گرد و کلباد گفت
 که شمشير و نيزه ببايد نهفت
 نگونسار کرد آن درفش سياه

 اه و راهبرفتند پويان ببی ر
 همه ميمنه گيو تاراج کرد
 در و دشت چون پر دراج کرد

 بجست از چپ لشکر و دست راست
 بدان تا بداند که پيران کجاست
 چو او را نديدند گشتند باز
 دليران سوی رستم سرفراز
 تبه گشته اسپان جنگی ز کار

 ی کارزار همه رنجه و خسته
 برفتند با کام دل سوی کوه

  با گروهتهمتن بپيش اندرون
 همه ترگ و جوشن بخون و بخاک
 شده غرق و بر گستوان چاک چاک
 تن از جنگ خسته دل از رزم شاد
 جهان را چنينست ساز و نهاد
 پر از خون بر و تيغ و پای و رکيب
 ز کشته نه پيدا فراز از نشيب
 چنين تا بشستن نپرداختند
 يک از ديگری باز نشناختند

 سر و تن بشستند و دل شسته بود
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 که دشمن ببند گران بسته بود
 چنين گفت رستم بايرانيان
 که اکنون ببايد گشادن ميان
 بپيش جهاندار پيروزگر
 نه گوپال بايد نه بند کمر

 همه سر بخاک سيه بر نهيد
 کزين پس همه تاج بر سر نهيد
 کزين نامدارن يکی نيست کم
 که اکنون شدستی دل ما دژم
 چنين گفت رستم بگودرز و گيو

  نامداران و گردان نيوبدان
 چو آگاهی آمد بشاه جهان

 بمن باز گفت اين سخن در نهان
 که طوس سپهبد بکوه آمدست
 ز پيران و هومان ستوه آمدست
 از ايران برفتيم با رای و هوش
 برآمد ز پيکار مغزم بجوش
 ز بهرام گودرز وز ريونيز

 دلم تير تر گشت برسان شيز
 از ايران همی تاختم تيزچنگ

 ی بجايی نکردم درنگزمان
 چو چشمم برآمد بخاقان چين
 بران نامداران و مردان کين
 بويژه بکاموس و آن فر و برز

 بران يال و آن شاخ و آن دست و گرز
 که بودند هر يک چو کوهی بلند
 بزير اندرون ژنده پيلی نژند
 بدل گفتم آمد زمانم بسر
 که تا من ببستم بمردی کمر

 ش سازازين بيش مردان و زين بي
 نديدم بجايی بسال دراز
 رسيدم بديوان مازندران
 شب تيره و گرزهای گران
 ز مردی نپيچيد هرگز دلم
 نگفتم که از آرزو بگسلم

 جز آن دم که ديدم ز کاموس جنگ
 دلم گشت يکباره زين کينه تنگ
 کنون گر همه پيش يزدان پاک
 بغلتيم با درد يک يک بخاک
 سزاوار باشد که او داد زور

  اختر و بخش کيوان و هوربلند
 مبادا که اين کار گيرد نشيب
 مبادا که آيد بما بر نهيب
 نگه کن که کارآگهان ناگهان
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 برند آگهی نزد شاه جهان
 بيارايد آن نامور بارگاه

 بسر بر نهد خسروانی کاله
 ببخشد فراوان بدرويش چيز
 که بر جان او آفرين باد نيز

 ی رزم بيرون کنيد کنون جامه
  آرايش افزون کنيدبسايش

 گمان بگذرد غم و کام دل بی
 زمانه دم ما همی بشمرد

 همان به که ما جام می بشمريم
 بدين چرخ نامهربان ننگريم
 سپاس از جهاندار پيروزگر

 کزويست مردی و بخت و هنر
 شب کنون می گساريم تا نيم
 بياد بزرگان گشاييم لب

 سزد گر دل اندر سرای سپنج
  و برنجنداريم چندين بدرد

 بزرگان برو خواندند آفرين
 تو مبادا کاله و نگين که بی

 کسی را که چون پيلتن کهترست
 ز گرودن گردان سرش برترست
 پسنديده باد اين نژاد و گهر
 هم آن بوم کو چون تو آرد ببر
 تو دانی که با ما چه کردی بمهر
 که از جان تو شاد بادا سپهر
 همه مرده بوديم و برگشته روز

 فروز زنده گشتيم و گيتیبتو 
 بفرمود تا پيل با تخت عاج
 بيارند با طوق زرين و تاج
 می خسروانی بياورد و جام
 نخستين ز شاه جهان برد نام
 بزد کرنای از بر ژنده پيل

 همی رفت آوازشان بر دو ميل
 چو خرم شد از می رخ پهلوان

 روان برفتند شادان و روشن
 چو پيراهن شب بدريد ماه

 گاه بر چرخ پيروزهنهاد از 
 طاليه پراگند بر گرد دشت

 چو زنگی درنگی شب اندر گذشت
 پديد آمد آن خنجر تابناک
 بکردار ياقوت شد روی خاک

 سرای تبيره برآمد ز پرده
 برفتند گردان لشکر ز جای

 چنين گفت رستم بگردنکشان
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 که جايی نيامد ز پيران نشان
 ببايد شدن سوی آن رزمگاه

 يد سپاهبهر سو فرستاد با
 شد از پيش او بيژن شير مرد
 بجايی کجا بود دشت نبرد

 جهان ديد پر کشته و خواسته
 بهر سو نشستی بياراسته
 پراگنده کشور پر از خسته ديد
 بخاک اندر افگنده پا بسته ديد
 نديدند زنده کسی را بجای

 سرای زمين بود و خرگاه و پرده
 بنزديک رستم رسيد آگهی

 کان تهیکه شد روی کشور ز تر
 ز ناباکی و خواب ايرانيان

 برآشفت رستم چو شير ژيان
 زبان را بدشنام بگشاد و گفت

 که کس را خرد نيست با مغز جفت
 بدين گونه دشمن ميان دو کوه
 سپه چون گريزد ز ما همگروه
 طاليه نگفتم که بيرون کنيد

 در و راغ چون دشت و هامون کنيد
 شما سر بسايش و خوابگاه

 من بسيچيد راهسپرديد و دش
 بار آورد آسان غم و رنج تن

 چو رنج آوری گنج بار آورد
 چو گويی که روزی تن آسان شوند
 ز تيمار ايران هراسان شوند
 ازين پس تو پيران و کلباد را
 چو هومان و رويين و پوالد را
 نگه کن بدين دشت با لشکری
 تو در کشوری رستم از کشوری

 اگر تاو داريد جنگ آوريد
 ين سپس کی بچنگ آوريدمرا ز

 که پيروز برگشتم از کارزار
 تبه شد نکو گشته فرجام کار

 برآشفت با طوس و شد چون پلنگ
 که اين جای خوابست گر دشت جنگ
 طاليه نگه کن که از خيل کيست
 سرآهنگ آن دوده را نام چيست
 چو مرد طاليه بيابی بچوب

 هم اندر زمان دست و پايش بکوب
 يش ببندازو چيز بستان و پا

 نگه کن يکی پشت پيلی بلند
 بدين سان فرستش بنزديک شاه
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 مگر پخته گردد بدان بارگاه
 ز ياقوت وز گوهر و تخت عاج
 ز دينار وز افسر و گنج و تاج
 نگر تا که دارد ز ايران سپاه

 همه يکسره خواسته پيش خواه
 ی شاه بايد نخست ازين هديه

 پس آنگه مرا و ترا بهر جست
 يار شاهان بدندبدان دشت بس

 همه نامداران گيهان بدند
 ز چين و ز سقالب وز هند و وهر
 همه گنج داران گيرنده شهر
 سپهبد بيامد همه گرد کرد
 برفتند گردان بدشت نبرد
 کمرهای زرين و بيجاده تاج
 ز ديبای رومی و از تخت عاج
 ز تير و کمان و ز بر گستوان
 ز گوپال وز خنجر هندوان

 يان دو کوهيکی کوه بد در م
 نظاره شده گردش اندر گروه

 بری کش سواری گشاده کمان
 بتن زورمندی و کنداوری
 خدنگی بينداختی چارپر

 ازين سو بدان سو نکردی گذر
 چو رستم نگه کرد خيره بماند
 جهان آفرين را فراوان بخواند
 چنين گفت کين روز ناپايدار
 گهی بزم سازد گهی کارزار

 ن برينهمی گردد اين خواسته زا
 بنفرين بود گه گهی بفرين
 زمانه نماند برام خويش

 چنينست تا بود آيين و کيش
 يکی گنج ازين سان همی پرورد

 يکی ديگر آيد کزو برخورد
 بران بود کاموس و خاقان چين
 که آتش برآرد ز ايران زمين

 بدين ژنده پيالن و اين خواسته
 بدين لشکر و گنج آراسته

 شادبه گنج و بانبوه بودند 
 زمانی ز يزدان نکردند ياد
 که چرخ سپهر و زمان آفريد
 بسی آشکار و نهان آفريد

 ز يزدان شناس و بيزدان سپاس
 شناس بدو بگرود مرد نيکی

 کزو بودمان زور و فر و هنر



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
702 

 ازو دردمندی و هم زو گهر
 سپه بود و هم گنج آباد بود
 سگالش همه کار بيداد بود
 کنون از بزرگان هر کشوری

 ه ز هر کشوری مهتریگزيد
 بدين ژنده پيالن فرستم بشاه
 همان تخت زرين و زرين کاله
 همان خواسته بر هيونان مست
 فرستم سزاوار چيزی که هست
 وز ايدر شوم تازيان چون پلنگ
 درنگی نه واال بود مرد سنگ
 کسی کو گنهکار و خونی بود
 بکشور بمانی زبونی بود

 زمين را بخنجر بشويم ز کين
 ا نمانم همی بر زمينبدان ر

 بدو گفت گودرز کای نيک رای
 تو تا جای ماند بمانی بجای
 بکام دل شاد بادی و راد

 بدين رزم دادی چو بايست داد
 ای را بجست تهمتن فرستاده

 که با شاه گستاخ باشد نخست
 فريبرز کاوس را برگزيد

 که با شاه نزديکی او را سزيد
 چنين گفت کای نيک پی نامدار

 تخم شاهی و هم شهريارهم از 
 هنرمند و با دانش و بانژاد

 تو شادان و کاوس شاه از تو شاد
 يکی رنج برگير و ز ايدر برو

 ی من بر شاه نو ببر نامه
 ابا خويشتن بستگان را ببر

 هيونان و اين خواسته سربسر
 همان افسر و ياره و گرز و تاج
 همان ژنده پيالن و هم تخت عاج

 ژيانفريبرز گفت ای هژبر 
 منم راه را تنگ بسته ميان
 دبير جهانديده را پيش خواند
 سخن هرچ بايست با او براند

 ی خسروی بفرمود تا نامه
 ز عنبر نوشتند بر پهلوی
 سرنامه کرد آفرين خدای

 کجا هست و باشد هميشه بجای
 ی ماه و کيوان و هور برازنده
 ی فر و ديهيم و زور نگارنده

 سپهر و زمان و زمين آفريد
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 روان و خرد داد و دين آفريد
 وزو آفرين باد بر شهريار
 زمانه مبادا ازو يادگار

 رسيدم بفرمان ميان دو کوه
 سپاه دو کشور شده همگروه
 همانا که شمشيرزن صد هزار
 ز دشمن فزون بود در کارزار

 کشانی و شگنی و چينی و هند
 سپاهی ز چين تا بدريای سند
 ز کشمير تا دامن رود شهد

 ده و پيل ديديم و مهدسراپر
 نترسيدم از دولت شهريار
 کزين رزمگاه اندر آيد نهار

 چهل روز با هم همی جنگ بود
 تو گفتی بريشان جهان تنگ بود
 همه شهرياران کشور بدند

 با بخت الغر بدند» و«نه بر باد 
 ميان دو کوه از بر راغ و دشت
 ز خون و ز کشته نشايد گذشت
 همانا که فرسنگ باشد چهل
 پراگنده از خون زمين بود گل
 سرانجام ازين دولت ديرياز

 سخن گويم اين نامه گردد دراز
 همه شهرياران که دارند بند
 ز پيالن گرفتم بخم کمند

 سوی جنگ دارم کنون رای و روی
 مگر پيش گرز من آيد گروی
 زبانها پر از آفرين تو باد

 سر چرخ گردان زمين تو باد
 ادچو نامه بمهر اندر آمد بد
 بمهتر فريبرز خسرو نژاد

 ابا شاه و پيل و هيونی هزار
 ازان رزمگه برنهادند بار
 فريبرز کاوس شادان برفت

 بنزديک خسرو بسيچيد و تفت
 همی رفت با او گو پيلتن
 بزرگان و گردان آن انجمن
 به پدرود کردن گرفتش کنار
 بباريد آب از غم شهريار

 وزان جايگه سوی لشکر کشيد
 لف شب آمد پديدچو جعد دو ز

 نشستند با آرامش و رود و می
 يکی دست رود و دگر دست نی
 برفتند هر کس برام خويش
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 گرفته ببر هر کسی کام خويش
 چو خورشيد با رنگ ديبای زرد

 ی الژورد ستم کرد بر توده
 سرای همانگه ز دهليز پرده

 برآمد خروشيدن کرنای
 تهمتن ميان تاختن را ببست

 برنشستی تيزتگ  بران باره
 بفرمود تا توشه برداشتند
 همی راه دشوار بگذاشتند
 بيابان گرفتند و راه دراز

 بيامد چنان لشکری رزمساز
 چنين گفت با طوس و گودرز و گيو
 که ای نامداران و گردان نيو

 من اين بار چنگ اندر آرم بچنگ
 بدانديشگان را شود کار تنگ

 گر مرد سند که دانست کين چاره
 چين و سقالب و هندسپاه آرد از 

 من او را چنان مست و بيهش کنم
 تنش خاک گور سياوش کنم

 که از هند و سقالب و توران و چين
 نخوانند ازين پس برو آفرين

 بزد کوس وز دشت برخاست گرد
 هوا پر ز گرد و زمين پر ز مرد
 ازان نامداران پرخاشجوی

 بابر اندر آمد يکی گفت و گوی
 اهدو منزل برفتند زان جايگ

 که از کشته بد روی گيتی سياه
 يکی بيشه ديدند و آمد فرود

 سيه شد ز لشکر همه دشت و رود
 همی بود با رامش و می بدست
 يکی شاد و خرم يکی خفته مست

 فرستاده آمد ز هر کشوری
 ز هر نامداری و هر مهتری

 بسی هديه و ساز و چندی نثار
 ببردند نزديک آن نامدار

 روز چندچو بگذشت ازين داستان 
 ز گردش بياسود چرخ بلند
 کس آمد بر شاه ايران سپاه
 که آمد فريبرز کاوس شاه
 پذيره شدش شاه کنداوران

 ابا بوق و کوس و سپاهی گران
 فريبرز نزديک خسرو رسيد
 زمين را ببوسيد کو را بديد
 نگه کرد خسرو بران بستگان
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 هيونان و پيالن و آن خستگان
 عنان را بپيچيد و آمد براه

 ز سر برگرفت آن کيانی کاله
 فرود آمد و پيش يزدان بخاک
 بغلتيد و گفت ای جهاندار پاک

 ای کرد بر من ستم ستمکاره
 پدر کرد با درد و غم مرا بی

 تو از درد و سختی رهانيديم
 همی تاج را پرورانيديم

 زمين و زمان پيش من بنده شد
 جهانی ز گنج من آگنده شد
 منسپاس از تو دارم نه از انج

 يکی جان رستم تو مستان ز من
 بزد اسپ و زان جايگه بازگشت
 بران پيل وان بستگان برگذشت
 بسی آفرين کرد بر پهلوان
 روان که او باد شادان و روشن

 بايوان شد و نامه پاسخ نوشت
 بباغ بزرگی درختی بکشت
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 کزو بود روشن دل و بختيار

 سپهرخداوند ناهيد و گردان 
 کزويست پرخاش و آرام و مهر
 سپهری برين گونه بر پای کرد
 شب و روز را گيتی آرای کرد

 بخت آفريد يکی را چنين تيره
 يکی را سزاوار تخت آفريد

 غم و شادمانی ز يزدان شناس
 کزويست هر گونه بر ما سپاس
 رسيد آنچ دادی بدين بارگاه
 اسيران و پيالن و تخت و کاله

 افگندنیهيونان بسيار و 
 ز پوشيدنی هم ز گستردنی
 همه آلت ناز و سورست و بزم
 بپيش تو زين سان که آيد برزم
 مگر آنکسی کش سرآيد بپيش
 بدين گونه سير آيد از جان خويش
 وزان رنج بردن ز توران سپاه
 شب و روز بودن بوردگاه

 ز کارت خبر بد مرا روز و شب
 گشاده نکردم به بيگانه لب

 يزدان پاکشب و روز بر پيش 
 نوان بودم و دل شده چاک چاک
 کسی را که رستم بود پهلوان
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 سزد گر بماند هميشه جوان
 پرستنده چون تو ندارد سپهر
 ز تو بخت هرگز مبراد مهر
 نويسنده پردخته شد ز آفرين
 نهاد از بر نامه خسرو نگين
 بفرمود تا خلعت آراستند
 ستام و کمرها بپيراستند

 کمرصد از جعد مويان زرين 
 صد اسپ گرانمايه با زين زر
 صد اشتر همه بار ديبای چين
 صد اشتر ز افگندنی هم چنين
 ز ياقوت رخشان دو انگشتری
 ز خوشاب و در افسری بر سری
 ز پوشيدن شاه دستی بزر
 همان ياره و طوق و زرين کمر

 ها ساختند سران را همه هديه
 يکی گنج زين سان بپرداختند

  درفشفريبرز با تاج و گرز و
 يکی تخت زرين و زرينه کفش
 فرستاد و فرمود تا بازگشت
 از ايران بسوی سپهبد گذشت
 چنين گفت کز جنگ افراسياب
 نه آرام بايد نه خورد و نه خواب
 مگر کان سر شهريار گزند
 بخم کمند تو آيد ببند

 فريبرز برگشت زان بارگاه
 بکام دل شاه ايران سپاه
 پس آگاهی آمد بافراسياب

 ش برآمد ز دريای آبکه آت
 ز کاموس و منشور و خاقان چين
 شکستی نو آمد بتوران زمين
 از ايران يکی لشکر آمد بجنگ
 که شد چرخ گردنده را راه تنگ
 چهل روز يکسان همی جنگ بود
 شب و روز گيتی بيک رنگ بود
 ز گرد سواران نبود آفتاب

 چو بيدار بخت اندر آمد بخواب
 سرانجام زان لشکر بيشمار

 واری نماند از در کارزارس
 بزرگان و آن نامور مهتران
 ببستند يکسر ببند گران

 بخواری فگندند بر پشت پيل
 سپه بود گرد آمده بر دو ميل
 ز کشته چنان بد که در رزمگاه
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 کسی را نبد جای رفتن براه
 وزين روی پيران براه ختن
 بشد با يکی نامدار انجمن

 کشانی و شگنی و وهری نماند
 ور شمشير رستم نخواندکه منش

 وزين روی تنگ اندر آمد سپاه
 خواه بپيش اندرون رستم کينه

 گر آيند زی ما برزم آن گروه
 شود کوه هامون و هامون چو کوه
 چو افراسياب اين سخنها شنود
 دلش گشت پر درد و سر پر ز دود
 همه موبدان و ردان را بخواند
 ز کار گذشته فراوان براند

 ری جنگجویکز ايران يکی لشک
 بدان نامداران نهادست روی

 شکسته شدست آن سپاه گران
 کران چنان ساز و آن لشکر بی

 ز اندوه کاموس و خاقان چين
 ببستند گفتی مرا بر زمين

 سپاهی چنان بسته و خسته شد
 دو بهره ز گردنکشان بسته شد
 بايران کشيدند بر پشت پيل
 زمين پر ز خون بود تا چند ميل

 ن را چه درمان کنيمچه سازيم و اي
 نشايد که اين بر دل آسان کنيم
 گر ايدونک رستم بود پيش رو
 نماند برين بوم و بر خار و خو
 ام که من دستبرد ورا ديده
 ام ز کار آگهان نيز بشنيده

 که او با بزرگان ايران زمين
 چه کردست از نيکوی روز کين
 چه کردست با شاه مازندران
 نز گرزش چه آمد بران مهترا
 گرانمايگان پاسخ آراستند

 همه يکسر از جای برخاستند
 که گر نامداران سقالب و چين
 بايران همی رزم جستند و کين
 نه از لشکر ما کسی کم شدست
 نه اين کشور از خون دمادم شدست

 ز رستم چرا بيم داری همی
 چنين کام دشمن بخاری همی

 ايم ز مادر همه مرگ را زاده
 ايم هميان تا ببستيم نگشاد

 اگر خاک ما را بپی بسپرند
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 ی خويش کيفر برند ازين کرده
 بکين گر ببنديم زين پس ميان
 نماند کسی زنده ز ايرانيان
 ز پرمايگان شاه پاسخ شنيد

 آوری برگزيد ز لشکر زبان
 دليران و گردنکشان را بخواند
 ز خواب و ز آرام و خوردن بماند
 در گنج بگشاد و دينار داد

 دل آهار دادروان را بخون 
 چنان شد ز گردان جنگی زمين
 که گفتی سپهر اندر آمد بکين
 چو اين بند بد را سر آمد کليد
 فريبرز نزديک رستم رسيد
 بدل شاد با خلعت شهريار
 بدو اندرون تاج گوهر نگار
 ازان شادمان شد گو پيلتن
 بزرگان لشکر شدند انجمن
 گرفتند بر پهلوان آفرين
 ينکه آباد بادا برستم زم

 بدو جان شاه جهان شاد باد
 بر و بوم ايرانش آباد باد
 ايم همه مر ترا چاکر و بنده
 ايم بفرمان و رايت سرافگنده

 وزان جايگه شاد لشکر براند
 بيامد بسغد و دو هفته بماند
 بنخچير گور و بمی دست برد

 ازين گونه يک چند خورد و شمرد
 وزان جايگه لشکر اندر کشيد

  شهر ديدبيک منزلی بر يکی
 کجا نام آن شهر بيداد بود
 دژی بود وز مردم آباد بود

 همه خوردنيشان ز مردم بدی
 ای هر زمان گم بدی پری چهره

 بخوان چنان شهريار پليد
 نبودی جز از کودک نارسيد
 پرستندگانی که نيکو بدی

 آهو بدی به ديدار و باال بی
 از آن ساختندی بخوان بر خورش

 پرورشبدين گونه بد شاه را 
 تهمتن بفرمود تا سه هزار
 زرهدار بر گستوان ور سوار
 بدان دژ فرستاد با گستهم
 دو گرد خردمند با اوبهم
 مرين مرد را نام کافور بود
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 که او را بران شهر منشور بود
 بپوشيد کافور خفتان جنگ
 همه شهر با او بسان پلنگ
 کمندافگن و زورمندان بدند
 بزرم اندرون پيل دندان بدند

 و گستهم گيتی بران گونه ديدچ
 جهان در کف ديو وارونه ديد
 بفرمود تا تير باران کنند

 بريشان کمين سواران کنند
 چنين گفت کافور با سرکشان
 که سندان نگيرد ز پيکان نشان
 همه تيغ و گرز و کمند آوريد
 سر سرکشان را ببند آوريد
 زمانی بران سان برآويختند
 که آتش ز دريا برانگيختند
 فراوان ز ايرانيان کشته شد
 بسر بر سپهر بال گشته شد
 ببيژن چنين گفت گستهم زود
 که لختی عنانت ببايد بسود

 برستم بگويی که چندين مايست
 بجنبان عنان با سواری دويست
 بشد بيژن گيو برسان باد

 سخن بر تهمتن همه کرد ياد
 گران کرد رستم زمانی رکيب
 ندانست لشکر فراز از نشيب

 سان بيامد بدان رزمگاهبدان
 که باد اندر آيد ز کوه سياه
 فراوان ز ايرانيان کشته ديد

 بسی سرکش از جنگ برگشته ديد
 بکافور گفت ای سگ بدگهر
 کنون رزم و رنج تو آمد بسر
 يکی حمله آورد کافور سخت
 بران بارور خسروانی درخت
 بينداخت تيغی بکردار تير
 که آيد مگر بر يل شيرگير

 ر آورد رستم سپربپيش اند
 فرو ماند کافور پرخاشخر

 کمندی بينداخت بر سوی طوس
 بسی کرد رستم برو بر فسوس
 عمودی بزد بر سرش پور زال

 که بر هم شکستش سر و ترگ و يال
 چنين تا در دژ يکی حمله برد
 بزرگان نبودند پيدا ز خرد
 در دژ ببستند وز باره تيز
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 برآمد خروشيدن رستخيز
  بازور و هوشبگفتند کای مرد

 برين گونه با ما بکينه مکوش
 پدر نام تو چون بزادی چه کرد
 کمندافگنی گر سپهر نبرد

 دريغست رنج اندرين شارستان
 که داننده خواند ورا کارستان
 چو تور فريدون ز ايران براند
 ز هر گونه دانندگان را بخواند
 يکی باره افگند زين گونه پی
 یز سنگ و ز خشت و ز چوب و ز ن
 برآودر ازينسان بافسون و رنج
 بپالود رنج و تهی کرد گنج
 بسی رنج بردند مردان مرد

 ی دژ برآرند گرد کزين باره
 نبدکس بدين شارستان پادشا
 بدين رنج بردن نيارد بها

 سليحست و ايدر بسی خوردنی
 بزير اندرون راه آوردنی

 اگر ساليان رنج و رزم آوری
 نباشد بدستت جز از داوری

 د برين باره بر منجنيقنياي
 از افسون سلم و دم جاثليق

 چو بشنيد رستم پر انديشه شد
 دلش از غم و درد چون بيشه شد
 يکی رزم کرد آن نه بر آرزوی
 سپاه اندر آورد بر چار سوی

 بيک روی گودرز و يک روی طوس
 پس پشت او پيل با بوق و کوس

 بيک روی بر لشکر زابلی
 دار با خنجر کابلی زره

 آن ديد دستم کمان برگرفتچو 
 همه دژ بدو ماند اندر شگفت
 هر آنکس که از باره سر بر زدی
 زمانه سرش را بهم در زدی
 ابا مغز پيکان همی راز گفت

 ببدسازگاری همی گشت جفت
 بن باره زان پس بکندن گرفت
 ز ديوار مردم فگندن گرفت
 ستونها نهادند زير اندرش
 بيالود نفط سياه از برش

  ز ديوار دژکنده شدچو نيمی
 بچوب اندر آتش پراگنده شد

 ی تور گرد فرود آمد آن باره
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 ز هر سو سپاه اندر آمد بگرد
 بفرمود رستم که جنگ آوريد
 کمانها و تير خدنگ آوريد

 گوان از پی گنج و فرزند خويش
 همان از پی بوم و پيوند خويش
 همه سر بدادند يکسر بباد

 تر آنکو ز مادر نزاد گرامی
 ران پياده شدند آن زماندلي

 سپرهای چينی و تير و کمان
 داران بهم برفتند با نيزه

 بپيش اندرون بيژن و گستهم
 دم آتش تيز و باران تير

 هزيمت بود زان سپس ناگزير
 ی دژ بيرون شدند چو از باره

 گريزان گريزان بهامون شدند
 در دژ ببست آن زمان جنگجوی
 بتاراج و کشتن نهادند روی

 ه بکشتند و چندی اسيرچه ماي
 ببردند زان شهر برنا و پير

 بسی سيم و زر و گرانمايه چيز
 ستور و غالم و پرستار نيز

 تهمتن بيامد سر و تن بشست
 بپيش جهانداور آمد نخست
 ز پيروز گشتن نيايش گرفت
 جهان آفرين را ستايش گرفت
 بايرانيان گفت با کردگار
 بيامد نهانی هم از آشکار

 ر نيايش کنيدبپيروزی اند
 جهان آفرين را ستايش کنيد

 آفرين بزرگان بپيش جهان
 نيايش گرفتند سر بر زمين
 چو از پاک يزدان بپرداختند
 بران نامدار آفرين ساختند

 که هر کس که چون تو نباشد بجنگ
 نشستن به آيد بنام و بننگ
 تن پيل داری و چنگال شير
 زمانی نباشی ز پيگار سير

 ن زور و فرتهمتن چنين گفت کي
 يکی خلعتی باشد از دادگر
 شما سربسر بهره داريد زين

 ست از جهان آفرين نه جای گله
 بفرمود تا گيو با ده هزار

 سپردار و بر گستوان ور سوار
 شود تازيان تا بمرز ختن
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 نماند که ترکان شوند انجمن
 چو بنمود شب جعد زلف سياه
 از انديشه خميده شد پشت ماه

 واران جنگبشد گيو با آن س
 سه روز اندر آن تاختن شد درنگ
 بدانگه که خورشيد بنمود تاج
 برآمد نشست از بر تخت عاج
 ز توران بيامد سرافراز گيو
 گرفته بسی نامداران نيو
 بسی خوب چهر بتان طراز

 گرانمايه اسپان و هرگونه ساز
 فرستاد يک نيمه نزديک شاه
 ببخشيد ديگر همه بر سپاه

 و چون طوس و گيووزان پس چو گودرز 
 چو گستهم و شيدوش و فرهاد نيو

 ابا بيژن گيو برخاستند
 يکی آفرين نو آراستند

 چنين گفت گودرز کای سرفراز
 جهان را بمهر تو آمد نياز

 آفرين تو لب نشايد که بی
 گشاييم زين پس بروز و بشب
 کسی کو بپيمود روی زمين

 جهان ديد و آرام و پرخاش و کين
  لشکر نديدبيک جای زين بيش

 نه از موبد سالخورده شنيد
 ز شاهان و پيالن وز تخت عاج
 ز مردان و اسپان و از گنج و تاج
 ستاره بدان دشت نظاره بود

 که اين لشکر از جنگ بيچاره بود
 بگشتيم گرد دژ ايدر بسی
 نديديم جز کينه درمان کسی
 که خوشان بديم از دم اژدها
 کمان تو آورد ما را رها

 ران و تاج سرانتوی پشت اي
 سزاوار و ما پيش تو کهتران
 مکافات اين کار يزدان کند

 که چهر تو همواره خندان کند
 مان دسترس بپاداش تو نيست

 زبانها پر از آفرينست و بس
 بزرگيت هر روز بافزون ترست
 هنرمند رخش تو صد لشکرست
 تهمتن بريشان گرفت آفرين
 که آباد بادا بگردان زمين

 دگانست راستمرا پشت ز آزا
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 دل روشنم بر زبانم گواست
 ازان پس چنين گفت کايدر سه روز
 بباشيم شادان و گيتی فروز
 چهارم سوی جنگ افراسياب
 برانيم و آتش برآريم ز آب
 همه نامداران بگفتار اوی
 ببزم و بخوردند نهادند روی
 پس آگاهی آمد بافراسياب

 که بوم و بر از دشمنان شد خراب
  ز تيمار شددلش زان سخن پر

 همه پرنيان بر تنش خار شد
 بدل گفت پيگار او کار کيست

 سپاهست بسيار و ساالر کيست
 ام گر آنست رستم که من ديده
 ام بسی از نبردش بپيچيده

 بپيچيد وزان پس بواز گفت
 که با او که داريم در جنگ جفت
 يکی کودکی بود برسان نی
 که من لشکر آورده بودم بری

 زين برگرفتبيامد تن من ز 
 فرو ماند زان لشکر اندر شگفت
 چنين گفت لشکر بافراسياب

 که چندين سر از جنگ رستم متاب
 تو آنی که از خاک آوردگاه

 همی جوش خون اندر آری بماه
 سليحست بسيار و مردان جنگ
 دل از کار رستم چه داری بتنگ
 ز جنگ سواری تو غمگين مشو
 نگه کن بدين نامداران نو

  او يکسر از آهنستچنان دان که
 اگر چه دليرست هم يک تنست
 سخنهای کوتاه زو شد دراز

 ی او را بساز تو با لشکری چاره
 سرش را ز زين اندرآور بخاک

 ازان پس خود از شاه ايران چه باک
 نه کيخسرو آباد ماند نه گنج
 نداريم اين زرم کردن برنج
 نگه کن بدين لشکر نامدار

 ی کارزار جوانان و شايسته
 ز بهر بر و بوم و پيوند خويش
 زن و کودک خرد و فرزند خويش
 همه سربسر تن بکشتن دهيم
 به آيد که گيتی بدشمن دهيم
 چو بشنيد افراسياب اين سخن
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 فراموش کرد آن نبرد کهن
 بفرمود تا لشکر آراستند
 بکين نو از جای برخاستند
 ز بوم نياکان وز شهر خويش
 يکی تازه انديشه بنهاد پيش

  داد پاسخ که من ساز جنگچنين
 بپيش آورم چون شود کار تنگ

 نمانم که کيخسرو از تخت خويش
 شود شاد و پدرام از بخت خويش

 سر زابلی را بروز نبرد
 بچنگ دراز اندر آرم بگرد

 برو سرکشان آفرين خواندند
 سرافراز را سوی کين خواندند
 که جاويد و شادان و پيروز باش
 بکام دلت گيتی افروز باش
 سپهبد بسی جنگها ديده بود
 ز هر کار بهری پسنديده بود
 يکی شير دل بود فرغار نام

 قفس ديده و جسته چندی ز دام
 ز بيگانگان جای پردخته کرد
 بفرغار گفت ای گرانمايه مرد
 هم اکنون برو سوی ايران سپاه
 نگه کن بدين رستم رزمخواه

 سواران نگه کن که چنداند و چون
  و بر رهنمونکه دارد برين بوم

 وزان نامداران پرخاشجوی
 ببينی که چنداند و بر چند روی
 ز گردان پهلومنش چند مرد
 که آورد سازند روز نبرد

 چو فرغار برگشت و آمد براه
 بکارآگهی شد بايران سپاه

 غمی شد دل مرد پرخاشجوی
 ببيگانگان ايچ ننمود روی

 فرستاد و فرزند را پيش خواند
 و براندبسی راز بايسته با ا

 بشيده چنين گفت کای پر خرد
 سپاه تو تيمار تو کی خورد
 شمار چنين دان که اين لشکر بی

 که آمد برين مرز چندين هزار
 سپهدارشان رستم شير دل
 که از خاک سازد بشمشير گل
 گو پيلتن رستم زابليست

 ببين تا مر او را هم آورد کيست
 چو کاموس و منشور و خاقان چين
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 وی با آفرينگهار و چو گرگ
 دگر کندر و شنگل آن شاه هند
 سپاهی ز کشمير تا پيش سند
 بنيروی اين رستم شير گير
 بکشتند و بردند چندی اسير
 چهل روز بالشکر آويز بود

 گهی رزم و گه بزم و پرهيز بود
 سرانجام رستم بخم کمند
 ز پيل اندر آورد و بنهاد بند
 سواران و گردان هر کشوری

 ز بزرگان سریز هر سو که بود ا
 بدين کشور آمد کنون زين نشان
 همان تاجداران گردنکشان

 من ايدر نمانم بسی گنج و تخت
 که گردان شدست اندرين کار سخت
 کنون هرچ گنجست و تاج و کمر
 همان طوق زرين و زرين سپر
 فرستم همه سوی الماس رود
 نه هنگام جامست و بزم و سرود
 هراسانم از رستم تيز چنگ

  که باشد بکام نهنگتن آسان
 بمردم نماند بروز نبرد
 نپيچد ز بيم و ننالد ز درد
 ز نيزه نترسد نه از تيغ تيز

 برآرد ز دشمن همی رستخيز
 تو گفتی که از روی وز آهنست
 نه مردم نژادست کهرمنست
 سليحست چندان برو روز کين
 که سير آمد از بار پشت زمين
 زره دارد و جوشن و خود و گبر

 دار غرنده ابربغرد بکر
 نه برتابد آهنگ او ژنده پيل

 نه کشتی سليحش بدريای نيل
 يکی کوه زيرش بکردار باد
 تو گويی که از باد دارد نژاد
 تگ آهوان دارد و هول شير
 بناورد با شير گردد دلير

 سخن گويد ار زو کنی خواستار
 بدريا چو کشتی بود روز کار
 مرا با دالور بسی بود جنگ

 ز چرم پلنگيکی جوشنستش 
 سليحم نيامد برو کارگر
 بسی آزمودم بگرز و تبر
 کنون آزمون را يکی کارزار
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 بسازيم تا چون بود روزگار
 گر ايدونک يزدان بود يارمند
 بگردد ببايست چرخ بلند

 نه آن شهر ماند نه آن شهريار
 سرآيد مگر بر من اين کارزار
 اگر دست رستم بود روز جنگ

 رنگنسازم من ايدر فراوان د
 شوم تا بدان روی دريای چين
 بدو مانم اين مرز توران زمين

 بدو شيده گفت ای خردمند شاه
 انوشه بدی تا بود تاج و گاه
 ترا فر و برزست و مردانگی
 نژاد و دل و بخت و فرزانگی

 نبايد ترا پند آموزگار
 نگه کن بدين گردش روزگار
 چو پيران و هومان و فرشيدورد

 ير مردچو کلباد و نستيهن ش
 شکسته سليح و گسسته دلند
 ز بيم وز غم هر زمان بگسلند
 تو بر باد اين جنگ کشتی مران
 چو دانی که آمد سپاهی گران
 ز شاهان گيتی گزيده توی
 جهانجوی و هم کار ديده توی
 بجان و سر شاه توران سپاه
 بخورشيد و ماه و بتخت و کاله
 که از کار کاموس و خاقان چين

  و سر پر ز کيندلم گشت پر خون
 شب تيره بگشاد چشم دژم
 ز غم پشت ماه اندر آمد بخم

 جهان گشت برسان مشک سياه
 چو فرغار برگشت ز ايران سپاه

 بيامد بنزديک افراسياب
 شب تيره هنگام آرام و خواب
 چنين گفت کز بارگاه بلند
 برفتم سوی رستم ديوبند

 ی سبز ديدم بزرگ سراپرده
 سپاهی بکردار درنده گرگ
 يکی اژدهافش درفشی بپای
 نه آرام دارد تو گفتی نه جای

 ی زين لگام فروهشته بر کوهه
 ی خم خام بفتراک بر حلقه

 بخيمه درون ژنده پيلی ژيان
 ميان تنگ بسته به ببر بيان

 يکی بور ابرش به پيشش بپای
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 تو گفتی همی اندر آيد ز جای
 سپهدار چون طوس و گودرز و گيو

 ين نيوفريبرز و شيدوش و گرگ
 طاليه گرازست با گستهم
 که با بيژن گيو باشد بهم

 غمی شد ز گفتار فرغار شاه
 کس آمد بر پهلوان سپاه
 بيامد سپهدار پيران چو گرد
 بزرگان و مردان روز نبرد
 ز گفتار فرغار چندی بگفت

 که تا کيست با او به پيکار جفت
 بدو گفت پيران که ما را ز جنگ

 ننگچه چارست جز جستن نام و 
 چو پاسخ چنين يافت افراسياب
 گرفت اندران کينه جستن شتاب

 بپيران بفرمود تا با سپاه
 خواه بيايد بر رستم کينه

 ز پيش سپهبد به بيرون کشيد
 همی رزم را سوی هامون کشيد
 خروش آمد از دشت و آوای کوس
 جهان شد ز گرد سپاه آبنوس
 سپه بود چندانک گفتی جهان

 ن نهانهمی گردد از گرد اسپا
 تبيره زنان نعره برداشتند
 همی پيل بر پيل بگذاشتند
 از ايوان بدشت آمد افراسياب

 همی کرد بر جنگ جستن شتاب
 بپيران بگفت آنچ بايست گفت
 که راز بزرگان ببايد نهفت
 يکی نامه نزديک پوالدوند
 بيارای وز رای بگشای بند
 بگويش که ما را چه آمد بسر
 ازين نامور گرد پرخاشخر
 اگر يارمندست چرخ بلند
 بيايد بدين دشت پوالدوند

 بسی لشکر از مرز سقالب و چين
 نگونسار و حيران شدند اندرين
 سپاهست برسان کوه روان
 سپهدارشان رستم پهلوان

 سپهکش چو رستم سپهدار طوس
 بابر اندر اورده آوای کوس

 چو رستم بدست تو گردد تباه
 نيابد سپهر اندرين مرز راه

 را رنج زويست و بسهمه مرز 
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 تو باش اندرين کار فريادرس
 گر او را بدست تو آيد زمان

 گمان شود رام روی زمين بی
 من از پادشاهی آباد خويش
 نه برگيرم از رنج يک رنج بيش
 دگر نيمه ديهيم و گنج آن تست
 که امروز پيگار و رنج آن تست
 نهادند بر نامه بر مهر شاه

 چو برزد سر از برج خرچنگ ماه
 کمر بست شيده ز پيش پدر
 فرستاده او بود و تيمار بر
 بکردار آتش ز بيم گزند
 بيامد بنزديک پوالدوند
 برو آفرين کرد و نامه بداد
 همه کار رستم برو کرد ياد
 که رستم بيامد ز ايران بجنگ
 ابا او سپاهی بسان پلنگ
 ببند اندر آورد کاموس را

 چو خاقان و منشور و فرطوس را
 يار و پيالن رمهاسيران بس

 فرستاد يکسر بايران همه
 کنارنگ و جنگ آورانرا بخواند

 ای داستانها براند ز هر گونه
 بديشان بگفت انچ در نامه بود
 جهانگير برنا و خودکامه بود
 بفرمود تا کوس بيرون برند

 ی او به هامون برند سراپرده
 سپاه انجمن شد بکردار ديو
 برآمد ز گردان لشکر غريو

 از پس و پيش پوالدونددرفش 
 سپردار با ترکش و با کمند

 فرود آمد از کوه و بگذاشت آب
 بيامد بنزديک افراسياب

 پذيره شدندش يکايک سپاه
 تبيره برآمد ز درگاه شاه

 ببر در گرفتش جهانديده مرد
 ز کار گذشته بسی ياد کرد

 بگفت آنک تيمار ترکان ز کيست
 سرانجام درمان اين کار چيست

 ايوان خسرو شدندخرامان ب
 ی نو شدند برای و بانديشه

 سخن راند هر گونه افراسياب
 ز کار درنگ و ز بهر شتاب

 ز خون سياوش که بر دست اوی
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 چه آمد ز پرخاش وز گفت و گوی
 ز خاقان و منشور و کاموس گرد
 گذشته سخنها همه برشمرد

 بگفت آنک اين رنجم از يک تنست
 که او را پلنگينه پيراهنست

  سليحم بدو کارگرنيامد
 بران ببر و آن خود و چينی سپر
 بيابان سپردی و راه دراز

 ی کار او را بساز کنون چاره
 پر انديشه شد جان پوالدوند
 که آن بند را چون شود کاربند
 چنين داد پاسخ بافراسياب

 که در جنگ چندين نبايد شتاب
 گر آنست رستم که مازندران
 تبه کرد و بستد بگرز گران

 د پهلوی ديو سپيدبدري
 جگرگاه پوالد غندی و بيد

 مرا نيست پاياب با جنگ اوی
 نيارم ببد کردن آهنگ اوی

 تن و جان من پيش رای تو باد
 هميشه خرد رهنمای تو باد
 من او را بر انديشه دارم بجنگ
 بگردش بگردم بسان پلنگ
 تو لشکر برآغال بر لشکرش
 بانبوه تا خيره گردد سرش

  گر نی بدستمگر چاره سازم و
 بر و يال او را نشايد شکست
 ازو شاد شد جان افراسياب
 می روشن آورد و چنگ و رباب
 بدانگه که شد مست پوالدوند
 چنين گفت با او ببانگ بلند

 که من بر فريدون و ضحاک و جم
 خور و خواب و آرام کردم دژم
 برهمن بترسد ز آواز من

 افراز من وزين لشکر گردن
  بشمشير تيزمن اين زابلی را

 برآوردگه بر کنم ريز ريز
 

 چو بنمود خورشيد تابان درفش
 معصفر شد آن پرنيان بنفش
 تبيره برآمد ز درگاه شاه
 بابر اندر آمد خروش سپاه
 بپيش سپه بود پوالدوند
 بتن زورمند و ببازو کمند
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 چو صف برکشيدند هر دو سپاه
 هوا شد بنفش و زمين شد سياه

 نتهمتن بپوشيد ببر بيا
 نشست از بر ژنده پيل ژيان
 برآشفت و بر ميمنه حمله برد
 ز ترکان بيفگند بسيار گرد

 ازان پس غمی گشت پوالدوند
 ز فتراک بگشاد پيچان کمند

 برآويخت با طوس چون پيل مست
 کمندی ببازوی گرزی بدست
 کمربند بگرفت و او را ز زين
 برآورد و آسان بزد بر زمين
 يدبه پيگار او گيو چون بنگر

 سر طوس نوذر نگونسار ديد
 برانگيخت از جای شبديز را
 تن و جان بياراست آويز را
 برآويخت با ديو چون شير نر

 ی گاوسر دار با گرزه زره
 کمندی بينداخت پوالدوند
 سر گيو گرد اندر آمد دببند
 نگه کرد رهام و بيژن ز راه
 بدان زور و باال و آن دستگاه
 برفتند تا دست پوالدوند

 دند هر دو بخم کمندببن
 بزد دست پوالد بسيار هوش
 برانگيخت اسپ و برآمد خروش
 دو گرد از دليران پر مايه را
 سرافراز و گرد و گرانمايه را
 بخاک اندر افگند و بسپرد خوار
 نظاره بران دشت چندان سوار

 بيامد بر اختر کاويان
 بخنجر بدو نيم کردش ميان
 خروشی برآمد ز ايران سپاه

 ايچ گرد اندر آوردگاهنماند 
 فريبرز و گودرز و گردنکشان
 گرفتند از آن ديو جنگی نشان

 خواه بگفتند با رستم کينه
 که پوالدوند اندرين رزمگاه
 بزين بر يکی نامداری نماند
 ز گردان لشکر سواری نماند
 که نفگند بر خاک پوالدوند
 بگرز و بخنجر بتير و کمند

 همه رزمگه سربسر ماتمست
 ر فريادرس رستمستبدين کا
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 ازان پس خروشيدن ناله خاست
 ز قلب و چپ لشکر و دست راست
 چو کم شد ز گودرز هر دو پسر

 بناليد با داور دادگر
 که چندين نبيره پسر داشتم
 همی سر ز خورشيد بگذاشتم
 برزم اندرون پيش من کشته شد
 چنين اختر و روز من گشته شد
 جوانان و من زنده با پير سر

 باد از کاله و کمرمرا شرم 
 کمر برگشاد و کله برگرفت
 خروشيدن و ناله اندر گرفت

 چو بشنيد رستم دژم گشت سخت
 بلرزيد برسان برگ درخت
 بيامد بنزديک پوالدوند
 ورا ديد برسان کوه بلند

 سپه را همه بيشتر خسته ديد
 وزان روی پرخاش پيوسته ديد
 بدل گفت کين روز ما تيره گشت

 ره گشتسرنامداران ما خي
 همانا که برگشت پرگار ما
 غنوده شد آن بخت بيدار ما
 بيفشارد ران رخش را تيز کرد
 برآشفت و آهنگ آويز کرد
 بدو گفت کای ديو ناسازگار
 ببينی کنون گردش روزگار
 چو آواز رستم بگردان رسيد
 تهمتن يالن را پياده بديد
 دژم گشته زو چار گرد دلير

 چو گوران و دشمن بکردار شير
 چنين گفت با کردگار جهان
 که ای برتر از آشکار و نهان

 مرا چشم اگر تيره گشتی بجنگ
 بهستی ز ديدار اين روز تنگ
 کزين سان برآمد ز ايران غريو
 ز پيران و هومان وز نره ديو

 پياده شده گيو و رهام و طوس
 چو بيژن که بر شير کردی فسوس
 تبه گشته اسپ بزرگان بتير

  خيره خيربدين سان برآويخته
 بدو گفت پوالدوند ای دلير
 جهانديده و نامبردار و شير
 که بگريزد از پيش تو ژنده پيل
 ببينی کنون موج دريای نيل
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 نگه کن کنون آتش جنگ من
 کمند و دل و زور و آهنگ من

 کزين پس نيابی ز شاهت نشان
 نه از نامداران و گردنکشان

 نبينی زمين زين سپس جز بخواب
 بافراسيابسپارم سپاهت 

 چنين گفت رستم بپوالدوند
 که تا چند ازين بيم و نيرنگ و بند

 ز جنگ آوران تيز گويا مباد
 گمان سر بباد چو باشد دهد بی

 چو بشنيد پوالدوند اين سخن
 های کهن بياد آمدش گفته

 که هر کو ببيداد جويد نبرد
 جگر خسته باز آيد و روی زرد

 گر از دشمنت بد رسد گر ز دوست
  نيک را داد دادن نکوستبد و

 همان رستمست اين که مازندران
 شب تيره بستد بگرز گران
 بدو گفت کای مرد رزم آزمای
 چه باشيم برخيره چندين بپای
 بگشتند وز دشت برخاست گرد
 دو پيل ژيان و دو شير نبرد
 برانگيخت آن باره پوالدوند
 بينداخت پس تاب داده کمند
 بدزديد يال آن نبرده سوار

  زين گونه پيوسته شد کارزارچو
 بزد تيغ و بند کمندش بريد
 بجای آمد آن بند بد را کليد

 بپيچيد زان پس سوی دست راست
 بدانست کان روز روز بالست
 عمودی بزد بر سرش پيلتن
 که بشنيد آواز او انجمن

 چنان تيره شد چشم پوالدوند
 که دستش عنان را نبد کار بند
 تهمتن بران بد که مغز سرش
 ببيند پر از رنگ تيره برش
 چو پوالدوند از بر زين بماند
 تهمتن جهان آفرين را بخواند
 که ای برتر از گردش روزگار
 جهاندار و بينا و پروردگار

 گرين گردش جنگ من داد نيست
 روانم بدان گيتی آباد نيست
 روا دارم از دست پوالدوند
 روان مرا برگشايد ز بند
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 ور افراسيابست بيدادگر
  مستان ز من دست و زور و هنرتو

 که گر من شوم کشته بر دست اوی
 بايران نماند يکی جنگجوی
 ور نه مرد کشاورز و نه پيشه

 نه خاک و نه کشور نه بوم و نه بر
 بکشتی گرفتن نهادند روی
 دو گرد سرافراز و دو جنگجوی
 بپيمان که از هر دو روی سپاه

 خواه بياری نيايد کسی کينه
  فرسنگ بودميان سپه نيم

 ستاره نظاره بران جنگ بود
 چو پوالدوند و تهمتن بهم
 برآويختند آن دو شير دژم

 همی دست سودند يک با دگر
 گرفته دو جنگی دوال کمر

 چو شيده بر و يال رستم بديد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 پدر را چنين گفت کين زورمند
 که خوانی ورا رستم ديوبند

 دست بردبدين برز باال و اين 
 بخاک اندر آرد سر ديو گرد
 نبينی ز گردان ما جز گريز

 مکن خيره با چرخ گردان ستيز
 چنين گفت با شيده افراسياب

 که شد مغز من زين سخن پرشتاب
 برو تا ببينی که پوالدوند

 بکشتی همی چون کند دست بند
 چنين گفت شيده که پيمان شاه
 نه اين بود با او بپيش سپاه

  باشی و تيره مغزچو پيمان شکن
 نياييد ز دست تو پيگار نغز

 تو اين آب روشن مگردان سياه
 خواه که عيب آورد بر تو بر عيب

 بدشنام بگشاد خسرو زبان
 برآشفت و شد با پسر بدگمان
 بدو گفت اگر ديو پوالدوند
 ازين مرد بدخواه يابد گزند
 نماند بدين رزمگه زنده کس
 ترا از هنرها زيانست و بس

 رگراييد و آمد چو شيرعنان ب
 بوردگاه دو مرد دلير

 نگه کرد پيکار دو پيل مست
 درآورده بر يکدگر هر دو دست
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 بپوالد گفت ای سرافراز شير
 بکشتی گر آری مر او را بزير
 بخنجر جگرگاه او را بکاف
 هنر بايد از کار کردن نه الف
 نگه کرد گيو اندر افراسياب

 بدان خيره گفتار و چندان شتاب
 نگيخت اسپ و برآمد دمانبرا

 چو بشکست پيمان همی بدگمان
 برستم چنين گفت کای جنگجوی
 چه فرمان دهی کهتران را بگوی
 نگه کن به پيمان افراسياب
 چو جای بال ديد و جای شتاب
 بيمد همی دل بيافروزدش
 بکشتی درون خنجر آموزدش
 بدو گفت رستم که جنگی منم
 بکشتی گرفتن درنگی منم

  بيم آيد همیشما را چرا
 چرا دل به دو نيم آيد همی

 اگر نيستتان جنگ را زور و دست
 دل من بخيره نبايد شکست
 خرد گر ايدونک اين جادوی بی

 ز پيمان يزدان همی بگذرد
 شما را ز پيمان شکستن چه باک
 گر او ريخت بر تارک خويش خاک
 من آکنون سر ديو پوالدوند
 بخاک اندر آرم ز چرخ بلند

 يازيد چون شير چنگوزان پس ب
 گرفت آن بر و يال جنگی نهنگ
 بگردن برآورد و زد بر زمين
 همی خواند بر کردگار افرين
 خروشی بر آمد ز ايران سپاه
 تبيره زنان برگرفتند راه
 بابر اندر آمد دم کرنای

 خروشيدن نای و صنج و درای
 که پوالدوندست بيجان شده
 بران خاک چون مار پيچان شده

 ستم که پوالدوندگمان برد ر
 ندارد بتن در درست ايچ بند
 برخش دلير اندر آورد پای
 بماند آن تن اژدها را بجای
 چو پيش صف آمد يل شيرگير
 نگه کرد پوالد برسان تير

 گريزان بشد پيش افراسياب
 دلش پر ز خون و رخش پر ز آب
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 بخفت از بر خاک تيره دراز
 زمانی بشد هوش زان رزمساز

 را زنده ديدتهمتن چو پوالد 
 همه دشت لشکر پراگنده ديد

 تر گشت و لشکر براند دلش تنگ
 جهانديده گودرز را پيش خواند

 بفرمود تا تيرباران کنند
 هوا را چو ابر بهاران کنند

 ز يک دست بيژن ز يک دست گيو
 جهانجوی رهام و گرگين نيو
 تو گفتی که آتش برافروختند
 جهان را بخنجر همی سوختند

  گفت پوالدوندبلشکر چنين
 گنج و نام بلند تخت و بی که بی

 چرا سر همی داد بايد بباد
 چرا کرد بايد همی رزم ياد

 سپه را بپيش اندر افگند و رفت
 ز رستم همی بند جانش بکفت
 چنين گفت پيران بافراسياب

 که شد روی گيتی چو دريای آب
 نگفتم که با رستم شوم دست
 نشايد درين کشور ايمن نشست

  جوانی که بد ناگريزز خون
 بخستی دل ما بپيکار تيز

 چه باشی که با تو کس اندر نماند
 بشد ديو پوالد و لشکر براند
 همانا ز ايرانيان صد هزار

 فزونست بر گستوان ور سوار
 بپيش اندرون رستم شير گير
 زمين پر ز خون و هوا پر ز تير
 ز دريا و دشت و ز هامون و کوه

 وهسپاه اندر آمد همه همگر
 چو مردم نماند آزموديم ديو

 چنين جنگ و پيکار و چندين غريو
 سپه را چنين صف کشيده بمان
 تو با ويژگان سوی دريا بران
 سپهبد چنان کرد کو راه ديد
 همی دست ازان رزم کوتاه ديد
 چو رستم بيامد مرا پای نيست
 جز از رفتن از پيش او رای نيست
 ببايد شدن تا بدان روی چين

 ک گنجد کسی در زمينگر ايدون
 درفشش بماندند و او خود برفت
 سوی چين و ماچين خراميد تفت
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 سپاه اندر آمد بپيش سپاه
 زمين گشت برسان ابر سياه
 تهمتن بواز گفت آن زمان
 که نيزه مداريد و تير و کمان
 بکوشيد و شمشير و گرز آوريد

 هنرها ز باالی برز آوريد
 پلنگ آن زمان پيچد از کين خويش

  نخچير بيند ببالين خويشکه
 سپه سربسر نعره برداشتند
 همه نيزه بر کوه بگذاشتند
 چنان شد در و دشت آوردگاه
 که از کشته جايی نديدند راه
 برفتند يک بهره زنهار خواه
 گريزان برفتند بهری براه

 شبانی رمه تال و مال شد از بی
 دست و يال همه دشت تن بود بی

 ستچنين گفت رستم که کشتن بس
 که زهر زمان بهر ديگر کسست
 زمانی همی بار زهر آورد
 زمانی ز ترياک بهر آورد

 ی رزم بيرون کنيد همه جامه
 همه خوبکاری بافزون کنيد

 چه بندی دل اندر سرای سپنج
 که دانا نداند يکی را ز پنج
 زمانی چو آهرمن آيد بجنگ

 زمانی عروسی پر از بوی و رنگ
 برگزين آزاری و جام می بی
 ه گويد که نفرين به از آفرينک

 بخور آنچ داری و انده مخور
 که گيتی سپنج است و ما بر گذر

 ميازار کس را ز بهر درم
 مکن تا توانی بکس بر ستم

 بجست اندران دشت چيزی که بود
 ز زرين وز گوهر نابسود

 سراسر فرستاد نزديک شاه
 غالمان و اسپان و تيغ و کاله

 ی خويشتن برگرفت وزان بهره
 همه افسر و مشک و عنبر گرفت
 ببخشيد ديگر همه بر سپاه
 ز چيزی که بود اندران رزمگاه

 نشان خواست از شاه توران سپاه
 ز هر سو بجستند بی راه و راه
 نشانی نيامد ز افراسياب

 نه بر کوه و دريا نه بر خشک و آب
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 شتر يافت چندان و چندان گله
 گله که از بارگی شد سپه بی

  برنهادند رختز توران سپه
 سليح گرانمايه و تاج و تخت

 ی گاودم خروش آمد و ناله
 جرس برکشيدند و رويينه خم
 سوی شهر ايران نهادند روی
 سپاهی بران گونه با رنگ و بوی
 چو آگاهی آمد ز رستم بشاه
 خروش آمد از شهر وز بارگاه
 از ايران تبيره برآمد بابر
 که آمد خداوند گوپال و ببر

 ی بد اندر جهانيکی شادمان
 خنيده ميان کهان و مهان

 دل شاه شد چون بهشت برين
 همی خواند بر کردگار آفرين
 بفرمود تا پيل بردند پيش

 بجنبيد کيخسرو از جای خويش
 جهانی بيين شد آراسته

 می و رود و رامشگر و خواسته
 تبيره برآمد ز هر جای و نای
 چو شاه جهان اندر آمد ز جای

 ران تا کرانهمه روی پيل از ک
 پر از مشک بود و می و زعفران
 ز افسر سر پيلبان پرنگار
 ز گوش اندر آويخته گوشوار
 بسی زعفران و درم ريختند

 ز بر مشک و عنبر همی بيختند
 همه شهر آوای رامشگران

 نشسته ز هر سو کران تا کران
 چنان بد جهان را ز شادی و داد
 که گيتی روان را دوامست و شاد

 تاج سرافراز ديدتهمتن چو 
 جهانی سراسر پرآواز ديد
 فرود آمد و برد پيشش نماز
 بپرسيد خسرو ز راه دراز
 گرفتش بغوش در شاه تنگ
 چنين تا برآمد زمانی درنگ
 همی آفرين خواند شاه جهان
 بران نامور موبد و پهلوان
 بفرمود تا پيلتن برنشست

 گرفته همه راه دستش بدست
 همی گفت چندين چرا ماندی

 ه بر ما همی آتش افشاندیک
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 چو طوس و فريبرز و گودرز و گيو
 چو رهام و گرگين و گردان نيو
 ز ره سوی ايوان شاه آمدند
 بدان نامور بارگاه آمدند

 نشست از بر تخت زر شهريار
 بنزديک او رستم نامدار

 فريبرز و گودرز و رهام و گيو
 نشستند با نامداران نيو

 سخن گفت کيخسرو از رزمگاه
 ان رنج و پيگار توران سپاهاز

 بدو گفت گودرز کای شهريار
 سخنها درازست زين کارزار
 می و جام و آرام بايد نخست

 پس آنگاه ازين کار پرسی درست
 نهادند خوان و بخنديد شاه
 که ناهار بودی همانا به راه
 بخوان بر می آورد و رامشگران
 بپرسش گرفت از کران تا کران

 ندز افراسياب وز پوالدو
 ز کشتی و از تابداده کمند
 بدو گفت گودرز کای شهريار
 ز مادر نزايد چو رستم سوار
 اگر ديو پيش آيد ار اژدها
 ز چنگ درازش نيابد رها
 هزار افرين باد بر شهريار
 بويژه برين شيردل نامدار
 بگفت آنچ کرد او بپوالدوند

 ز کشتی و نيرنگ وز رنگ و بند
 ز افگندن ديو وز کشتنش

 جنگ و پيگار و کين جستنشهمان 
 چو افتاد بر خاک زو رفت هوش
 برآمد ز گردان ديوان خروش
 چو آمد بهوش آن سرافراز ديو
 برآمد بناگاه زو يک غريو

 همانگه درآمد باسپ و برفت
 همی بند جانش ز رستم بکفت
 چنان شاد شد زان سخن تاجور
 که گفتی ز ايوان برآورد سر
 چنين داد پاسخ که ای پهلوان

 روان توی پير و بيدار و روشن
 کسی کش خرد باشد آموزگار
 نگه داردش گردش روزگار
 ازين پهلوان چشم بد دور باد
 همه زندگانيش در سور باد
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 همی بود يک هفته با می بدست
 ازو شادمان تاج و تخت و نشست
 سخنهای رستم بنای و برود
 بگفتند بر پهلوانی سرود
 تهمتن بيک ماه نزديک شاه

 ود با جام در پيشگاههمی ب
 ازان پس چنين گفت با شهريار
 که ای پرهنر نامور تاجدار

 خوست جهاندار با دانش و نيک
 وليکن مرا چهر زال آرزوست
 در گنج بگشاد شاه جهان

 ز پرمايه چيزی که بودش نهان
 ز ياقوت وز تاج و انگشتری

 ی ششتری ز دينار وز جامه
 پرستار با افسر و گوشوار

 ويان سيمين عذارهمان جعد م
 طبقهای زرين پر از مشک و عود
 دو نعلين زرين و زرين عمود
 برو بافته گوهر شاهوار

 چنانچون بود در خور شهريار
 بنزد تهمتن فرستاد شاه

 دو منزل همی رفت با او براه
 چو خسرو غمی شد ز راه دراز
 فرود آمد و برد رستم نماز
 ورا کرد پدرود و ز ايران برفت

 تان خراميد تفتسوی زابلس
 سراسر جهان گشت بر شاه راست

 همی گشت گيتی بران سان که خواست
 سر آوردم اين رزم کاموس نيز

 درازست و کم نيست زو يک پشيز
 گر از داستان يک سخن کم بدی

 روان مرا جای ماتم بدی
 دلم شادمان شد ز پوالدوند
 که بفزود بر بند پوالد بند
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 داستان اکوان ديو

 ار روان و خردتو بر کردگ
 ستايش گزين تا چه اندر خورد

 روان ببين ای خردمند روشن
 که چون بايد او را ستودن توان
 همه دانش ما به بيچارگيست
 به بيچارگان بر ببايد گريست

 تو خستو شو آنرا که هست و يکيست
 روان و خرد را جزين راه نيست

 دان بسيار گوی ابا فلسفه
 بپويم براهی که گويی مپوی

 را هرچ بر چشم سر بگذردت
 نگنجد همی در دلت با خرد

 سخن هرچ بايست توحيد نيست
 بنا گفتن و گفتن او يکيست

 گوی ای شو سخن سخته تو گر سخته
 نيايد به بن هرگز اين گفت و گوی
 بيک دم زدن رستی از جان و تن
 همی بس بزرگ آيدت خويشتن

 همی بگذرد بر تو ايام تو
 توسرای جز اين باشد آرام 

 نخست از جهان آفرين ياد کن
 پرستش برين ياد بنياد کن
 کزويست گردون گردان بپای

 هم اويست بر نيک و بد رهنمای
 جهان پر شگفتست چون بنگری

 ندارد کسی آلت داوری
 که جانت شگفتست و تن هم شگفت
 نخست از خود اندازه بايد گرفت
 دگر آنک اين گرد گردان سپهر
 هرهمی نو نمايدت هر روز چ

 نباشی بدين گفته همداستان
 که دهقان همی گويد از باستان
 خردمند کين داستان بشنود
 بدانش گرايد بدين نگرود
 وليکن چو معنيش يادآوری
 شود رام و کوته کند داوری
 تو بشنو ز گفتار دهقان پير
 گر ايدونک باشد سخن دلپذير
 سخنگوی دهقان چنين کرد ياد
 که يک روز کيخسرو از بامداد
 بياراست گلشن بسان بهار
 بزرگان نشستند با شهريار
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 چو گودرز و چون رستم و گستهم
 چو برزين گرشاسپ از تخم جم
 چو گيو و چو رهام کار آزمای
 چو گرگين و خراد فرخنده رای

 چو از روز يک ساعت اندر گذشت
 بيامد بدرگاه چوپان ز دشت
 که گوری پديد آمد اندر گله
  يلهچو شيری که از بند گردد

 همان رنگ خورشيد دارد درست
 سپهرش بزر آب گويی بشست
 يکی برکشيده خط از يال اوی
 ز مشک سيه تا بدنبال اوی
 سمندی بزرگست گويی بجای
 ورا چار گرزست آن دست و پای
 يکی نره شيرست گويی دژم
 همی بفگند يال اسپان ز هم

 بدانست خسرو که آن نيست گور
 که برنگذرد گور ز اسپی بزور
 برستم چنين گفت کين رنج نيز
 به پيگار بر خويشتن سنج نيز

 دار ازوی برو خويشتن را نگه
 جوی مگر باشد آهرمن کينه

 چنين گفت رستم که با بخت تو
 ی تخت تو نترسد پرستنده

 نه ديو و نه شير و نه نر اژدها
 ز شمشير تيزم نيابد رها

 برون شد بنخچير چون نره شير
 يرکمندی بدست اژدهايی بز

 بدشتی کجا داشت چوپان گله
 وزانسو گذر داشت گور يله

 سه روزش همی جست در مرغزار
 همی کرد بر گرد اسپان شکار
 چهارم بديدش گرازان بدشت
 چو باد شمالی برو بر گذشت
 درخشنده زرين يکی باره بود
 بچرم اندرون زشت پتياره بود
 برانگيخت رخش دالور ز جای
 ایچو تنگ اندر آمد دگر شد بر

 چنين گفت کين را نبايد فگند
 ببايد گرفتن بخم کمند

 نشايدش کردن بخنجر تباه
 بدين سانش زنده برم نزد شاه
 بينداخت رستم کيانی کمند

 همی خواست کرد سرش را ببند
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 چو گور دالور کمندش بديد
 شد از چشم او در زمان ناپديد
 بدانست رستم که آن نيست گور

 ورابا او کنون چاره بايد نه ز
 جز اکوان ديو اين نشايد بدن
 ببايستش از باد تيغی زدن
 بشمشير بايد کنون چاره کرد
 دواندين خون بران چرم زرد

 ز دانا شنيدم که اين جای اوست
 که گفتند بستاند از گور پوست
 همانگه پديد آمد از دشت باز
 سپهبد برانگيخت آن تند تاز
 کمان را بزه کرد و از باد اسپ

  چو آذر گشسپبينداخت تيری
 همان کو کمان کيان درکشيد
 دگر باره شد گور ازو ناپديد

 همی تاخت اسپ اندران پهن دشت
 چو سه روز و سه شب برو بر گذشت

 ببش گرفت آرزو هم بنان
 ی زين زنان سر از خواب بر کوهه

 چو بگرفتش از آب روشن شتاب
 ی چون گالب به پيش آمدش چشمه

 فرود آمد و رخش را آب داد
  از ماندگی چشم را خواب دادهم

 کمندش ببازوی و ببر بيان
 بپوشيده و تنگ بسته ميان
 ز زين کيانيش بگشاد تنگ
 به بالين نهاد آن جناغ خدنگ
 چراگاه رخش آمد و جای خواب
 نمدزين برافگند بر پيش آب

 بدان جايگه خفت و خوابش ربود
 که از رنج وز تاختن مانده بود
 ديدچو اکوانش از دور خفته ب

 يکی باد شد تا بر او رسيد
 زمين گرد ببريد و برداشتش
 ز هامون بگردون برافراشتش
 غمی شد تهمتن چو بيدار شد
 سر پر خرد پر ز پيکار شد

 چو رستم بجنبيد بر خويشتن
 بدو گفت اکوان که ای پيلتن
 يکی آرزو کن که تا از هوا
 کجات آيد افگندن اکنون هوا
 سوی آبت اندازم ار سوی کوه
 کجا خواهی افتاد دور از گروه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
733 

 چو رستم بگفتار او بنگريد
 هوا در کف ديو واژونه ديد

 چنين گفت با خويشتن پيلتن
 که بد نامبردار هر انجمن
 گر اندازدم گفت بر کوهسار
 تن و استخوانم نيايد بکار
 بدريا به آيد که اندازدم

 ی ماهيان سازدم کفن سينه
 وگر گويم او را بدريا فگن

 فگند بدگهر اهرمنبکوه ا
 همه واژگونه بود کار ديو

 که فريادرس باد گيهان خديو
 چنين داد پاسخ که دانای چين
 يکی داستانی زدست اندرين
 که در آب هر کو بر آيدش هوش
 به مينو روانش نبيند سروش
 بزاری هم ايدر بماند بجای
 خرامش نيايد بديگر سرای
 بکوهم بينداز تا ببر و شير

  مرد دليرببينند چنگال
 ز رستم چو بشنيد اکوان ديو
 برآورد بر سوی دريا غريو

 بجايی بخواهم فگندنت گفت
 که اندر دو گيتی بمانی نهفت
 بدريای ژرف اندر انداختش
 ز کينه خور ماهيان ساختش
 همان کز هوا سوی دريا رسيد
 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد
 نهنگان که کردند آهنگ اوی

 گ اویببودند سرگشته از چن
 بدست چپ و پای کرد آشناه
 بديگر ز دشمن همی جست راه
 بکارش نيامد زمانی درنگ

 چنين باشد آن کو بود مرد جنگ
 اگر ماندی کس بمردی بپای
 پی او زمانه نبردی ز جای
 وليکن چنينست گردنده دهر
 گهی نوش يابند ازو گاه زهر
 ز دريا بمردی به يکسو کشيد
 برآمد بهامون و خشکی بديد

 تايش گرفت آفريننده راس
 رهانيده از بد تن بنده را
 برآسود و بگشاد بند ميان
 بر چشمه بنهاد ببر بيان
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 کمند و سليحش چو بفگند نم
 زره را بپوشيد شير دژم

 بدان چشمه آمد کجا خفته بود
 بران ديو بدگوهر آشفته بود

 نبود رخش رخشان بران مرغزار
 جهانجوی شد تند با روزگار

 رداشت زين و لگامبرآشفت و ب
 بشد بر پی رخش تا گاه شام
 پياده همی رفت جويان شکار
 به پيش اندر آمد يکی مرغزار
 همه بيشه و آبهای روان
 بهر جای دراج و قمری نوان

 دار اسپان افراسياب گله
 به بيشه درون سر نهاده بخواب
 دمان رخش بر ماديانان چو ديو
 ميان گله برکشيده غريو

 کيانی کمندچو رستم بديدش 
 بيفگند و سرش اندر آمد به بند
 بماليدش از گرد و زين برنهاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 لگامش بسر بر زد و برنشست
 بران تيز شمشير بنهاد دست
 گله هر کجا ديد يکسر براند
 بشمشير بر نام يزدان بخواند

 دار چون بانگ اسبان شنيد گله
 سرآسيمه از خواب سر بر کشيد

 ن که بودند با او بخواندسوارا
 بر اسپ سرافرازشان برنشاند
 گرفتند هر کس کمند و کمان
 بدان تا که باشد چنين بدگمان
 که يارد بدين مرغزار آمدن
 بنزديک چندين سوار آمدن
 پس اندر سواران برفتند گرم
 که بر پشت رستم بدرند چرم
 چو رستم شتابندگان را بديد
 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد

 غريد چون شير و برگفت نامب
 که من رستمم پور دستان سام
 بشمشير ازيشان دو بهره بکشت
 چو چوپان چنان ديد بنمود پشت

 
 چو باد از شگفتی هم اندر شتاب
 بديدار اسپ آمد افراسياب

 بجايی که هر سال چوپان گله
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 بران دشت و آن آب کردی يله
 خود و دو هزار از يل نامدار

 ن مرغزاررسيدند تازان برا
 ابا باده و رود و گردان بهم
 بدان تا کند بر دل انديشه کم
 چو نزديک آن مرغزاران رسيد
 ز اسپان و چوپان نشانی نديد
 يکايک خروشيدن آمد ز دشت
 همه اسپ يک بر دگر برگذشت
 ز خاک پی رخش بر سرکشان
 پديد آمد از دور پيدا نشان

 چو چوپان بر شاه توران رسيد
  شگفتی که ديدبدو باز گفت آن

 که تنها گله برد رستم ز دشت
 ز ما کشت بسيار و اندر گذشت
 ز ترکان برآمد يکی گفت و گوی

 جوی که تنها بجنگ آمد اين کينه
 ببايد کشيدن يکايک سليح

 که اين کار بر ما گذشت از مزيح
 چنين زار گشتيم و خوار و زبون
 که يک تن سوی ما گرايد بخون

 ماهمی بفگند نام مردی ز 
 بتيغ او براند ز خون آسيا
 همی بگذراند بيک تن گله
 نشايد چنين کار کردن يله
 سپهدار با چار پيل و سپاه
 پس رستم اندر گرفتند راه

 چو گشتند نزديک رستم کمان
 ز بازو برون کرد و آمد دمان
 بريشان بباريد چو ژاله ميغ
 چه تير از کمان و چه پوالد تيغ
 رچو افگنده شد شست مرد دلي
 بگرز اندر آمد ز شمشير شير
 همی گرز باريد همچون تگرگ

 همی چاک چاک آمد از خود و ترگ
 ازيشان چهل مرد ديگر بکشت
 غمی شد سپهدار و بنمود پشت
 ازو بستد آن چار پيل سپيد
 شدند آن سپاه از جهان نااميد
 پس پشتشان رستم گرزدار
 دو فرسنگ برسان ابر بهار
 هچو برگشت برداشت پيل و رم
 بنه هرچ آمد بچنگش همه
 بيامد گرازان بران چشمه باز
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 دلش جنگ جويان بچنگ دراز
 دگر باره اکوان بدو باز خورد
 نگشتی بدو گفت سير از نبرد
 برستی ز دريا و چنگ نهنگ
 بدشت آمدی باز پيچان بجنگ
 تهمتن چو بنشيد گفتار ديو
 برآورد چون شير جنگی غريو
 ز فتراک بگشاد پيچان کمند

 گند و آمد ميانش به بندبيف
 بپيچيد بر زين و گرز گران
 برآهيخت چون پتک آهنگران
 بزد بر سر ديو چون پيل مست

 سر و مغزش از گرز او گشت پست
 فرود آمد آن آبگون خنجرش

 برآهيخت و ببريد جنگی سرش
 همی خواند بر کردگار آفرين
 کزو بود پيروزی و زور کين
 تو مر ديو را مردم بد شناس

 کو ندارد ز يزدان سپاسکسی 
 هرانکو گذشت از ره مردمی
 ز ديوان شمر مشمر از آدمی
 خرد گر برين گفتها نگرود

 مگر نيک مغزش همی نشنود
 گر آن پهلوانی بود زورمند
 ببازو ستبر و بباال بلند

 گوان خوان و اکوان ديوش مخوان
 که بر پهلوانی بگردد زيان

 ی سالخورد چه گويی تو ای خواجه
  ز گيتی بسی گرم و سردچشيده

 که داند که چندين نشيب و فراز
 به پيش آرد اين روزگار دراز
 تگ روزگار از درازی که هست
 همی بگذراند سخنها ز دست
 که داند کزين گنبد تيزگرد

 درو سور چند است و چندی نبرد
 

 چو ببريد رستم سر ديو پست
 ی پيل پيکر نشست بران باره

 گلهبه پيش اندر آورد يکسر 
 بنه هرچ کردند ترکان يله

 همی رفت با پيل و با خواسته
 وزو شد جهان يکسر آراسته
 ز ره چون بشاه آمد اين آگهی
 که برگشت ستم بدان فرهی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
737 

 از ايدر ميان را بدان کرد بند
 کجا گور گيرد بخم کمند

 کنون ديو و پيل آمدستش بچنگ
 بخشکی پلنگ و بدريا نهنگ
 نيابد گذر شير بر تيغ اوی
 جوی همان ديو و هم مردم کينه

 پذيره شدن را بياراست شاه
 بسر بر نهادند گردان کاله
 درفش شهنشاه با کرنای
 ببردند با ژنده پيل و درای

 چو رستم درفش جهاندار شاه
 نگه کرد کامد پذيره براه

 فرود آمد و خاک را داد بوس
 خروش سپاه آمد و بوق و کوس
 سر سرکشان رستم تاج بخش

 تا برنشيند برخشبفرمود 
 وزانجا بايوان شاه آمدند

 گشاده دل و نيک خواه آمدند
 به ايرانيان بر گله بخش کرد

 نشست تن خويشتن رخش کرد
 فرستاد پيالن بر پيل شاه
 که بر شير پيالن بگيرند راه
 بيک هفته ايوان بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 بمی رستم آن داستان برگشاد

 می کرد بر شاه يادوز اکوان ه
 که گوری نديدم بخوبی چنوی
 بدان سرافرازی و آن رنگ و بوی
 چو خنجر بدريد بر تنش پوست
 بروبر نبخشود دشمن نه دوست
 سرش چون سر پيل و مويش دراز

 دهن پر زدندانهای گراز
 دو چشمش کبود و لبانش سياه
 تنش را نشايست کردن نگاه
 بدان زور و آن تن نباشد هيون

 شت ازو شد چو دريای خونهمه د
 سرش کردم از تن بخنجر جدا
 چو باران ازو خون شد اندر هوا
 ازو ماند کيخسرو اندر شگفت
 چو بنهاد جام آفرين برگرفت
 بران کو چنان پهلوان آفريد

 کسی اين شگفتی بگيتی نديد
 که مردم بود خود بکردار اوی
 بمردی و باال و ديدار اوی
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 همی گفت اگر کردگار سپهر
 ندادی مرا بهره از داد و مهر
 نبودی بگيتی چنين کهترم

 که هزمان بدو ديو و پيل اشکرم
 دو هفته بران گونه بودند شاد
 ز اکوان وز بزم کردند ياد

 سه ديگر تهمتن چنين کرد رای
 که پيروز و شادان شود باز جای

 ی زال سامست گفت مرا بويه
 چنين آرزو را نشايد نهفت

 اه بازشوم زود و آيم بدرگ
 ببايد همی کينه را کرد ساز
 که کين سياوش به پيل و گله
 نشايد چنين خوار کردن يله
 در گنج بگشاد شاه جهان

 گرانمايه چيزی که بودش نهان
 بياورد ده جام گوهر ز گنج

 ی شاه پنج بزر بافته جامه
 غالمان روزمی بزرين کمر
 پرستندگان نيز با طوق زر
 ز گستردنيها و از تخت عاج

  ديبا و دينار و پيروزه تاجز
 بنزديک رستم فرستاد شاه

 که اين هديه با خويشتن بر براه
 يک امروز با ما ببايد بدن
 وزان پس ترا رای رفتن زدن
 ببود و بپيمود چندی نبيد
 بشبگير جز رای رفتن نديد
 دو فرسنگ با او بشد شهريار
 بپدرود کردن گرفتش کنار

 چو با راه رستم هم آواز گشت
 هدار ايران ازو بازگشتسپ

 جهان پاک بر مهر او گشت راست
 همی داشت گيتی بر انسان که خواست

 برين گونه گردد همی چرخ پير
 گهی چون کمانست و گاهی چو تير
 چو اين داستان سربسر بشنوی
 از اکوان سوی کين بيژن شوی
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 داستان بيژن و منيژه

 شبی چون شبه روی شسته بقير
 وان نه تيرنه بهرام پيدا نه کي

 دگرگونه آرايشی کرد ماه
 بسيچ گذر کرد بر پيشگاه
 شده تيره اندر سرای درنگ

 ميان کرده باريک و دل کرده تنگ
 ز تاجش سه بهره شده الژورد
 سپرده هوا را بزنگار و گرد

 سپاه شب تيره بر دشت و راغ
 يکی فرش گسترده از پرزاغ
 نموده ز هر سو بچشم اهرمن

 ه دهنچو مار سيه باز کرد
 چو پوالد زنگار خورده سپهر
 تو گفتی بقير اندر اندود چهر
 هرآنگه که برزد يکی باد سرد

 چو زنگی برانگيخت ز انگشت گرد
 چنان گشت باغ و لب جويبار
 کجا موج خيزد ز دريای قار
 فرو ماند گردون گردان بجای

 شده سست خورشيد را دست و پای
 سپهر اند آن چادر قيرگون

 ی بخواب اندرونتو گفتی شدست
 جهان از دل خويشتن پر هراس
 جرس برکشيده نگهبان پاس
 نه آوای مرغ و نه هرای دد
 زمانه زبان بسته از نيک و بد
 نبد هيچ پيدا نشيب از فراز
 دلم تنگ شد زان شب ديرياز
 بدان تنگی اندر بجستم ز جای
 يکی مهربان بودم اندر سرای
 خروشيدم و خواستم زو چراغ

  مهربانم ز باغبرفت آن بت
 مرا گفت شمعت چبايد همی
 شب تيره خوبت ببايد همی
 بدو گفتم ای بت نيم مرد خواب
 يکی شمع پيش آر چون آفتاب
 بنه پيشم و بزم را ساز کن
 بچنگ ار چنگ و می آغاز کن
 بياورد شمع و بيامد بباغ

 برافروخت رخشنده شمع و چراغ
 می آورد و نار و ترنج و بهی

 شاهنشهیزدوده يکی جام 
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 مرا گفت برخيز و دل شاددار
 روان را ز درد و غم آزاد دار
 نگر تا که دل را نداری تباه
 ز انديشه و داد فرياد خواه

 جهان چون گذاری همی بگذرد
 خردمند مردم چرا غم خورد

 گهی می گساريد و گه چنگ ساخت
 تو گفتی که هاروت نيرنگ ساخت

 دلم بر همه کام پيروز کرد
  تيره نوروز کردکه بر من شب

 بدان سرو بن گفتم ای ماهروی
 يکی داستان امشبم بازگونی
 که دل گيرد از مهر او فر و مهر
 بدو اندرون خيره ماند سپهر
 مرا مهربان يار بشنو چگفت

 ازان پس که با کام گشتيم جفت
 بپيمای می تا يکی داستان

 ی باستان بگويمت از گفته
 پر از چاره و مهر و نيرنگ و جنگ
 همان از در مرد فرهنگ و سنگ
 بگفتم بيار ای بت خوب چهر
 بخوان داستان و بيفزای مهر
 ز نيک و بد چرخ ناسازگار
 که آرد بمردم ز هرگونه کار
 نگر تا نداری دل خويش تنگ
 بتابی ازو چند جويی درنگ
 نداند کسی راه و سامان اوی
 نه پيدا بود درد و درمان اوی
 یپس آنگه بگفت ار ز من بشنو
 بشعر آری از دفتر پهلوی

 همت گويم و هم پذيرم سپاس
 شناس کنون بشنو ای جفت نيکی

 
 چو کيخسرو آمد بکين خواستن
 جهان ساز نو خواست آراستن

 ز توران زمين گم شد آن تخت و گاه
 برآمد بخورشيد بر تاج شاه
 بپيوست با شاه ايران سپهر
 بر آزادگان بر بگسترد مهر

 د از نخستزمانه چنان شد که بو
 بب وفا روی خسرو بشست
 بجويی که يک روز بگذشت آب
 نسازد خردمند ازو جای خواب

 چو بهری ز گيتی برو گشت راست
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 که کين سياوش همی باز خواست
 ببگماز بنشست يک روز شاد
 ز گردان لشکر همی کرد ياد
 بديبا بياراسته گاه شاه
 نهاده بسر بر کيانی کاله
 نگنشسته بگاه اندرون می بچ
 دل و گوش داده بوای چنگ
 برامش نشسته بزرگان بهم
 فريبرز کاوس با گستهم

 چو گودرز کشواد و فرهاد و گيو
 چو گرگين ميالد و شاپور نيو
 شه نوذر آن طوس لشکرشکن

 زن چو رهام و چون بيژن رزم
 ی خسروانی بدست همه باده

 همه پهلوانان خسروپرست
 می اندر قدح چون عقيق يمن

 ن الله و نسترنبپيش اندرو
 پريچهرگان پيش خسرو بپای
 سای سر زلفشان بر سمن مشک

 همه بزمگه بوی و رنگ بهار
 کمر بسته بر پيش ساالربار
 ز پرده درآمد يکی پرده دار
 بنزديک ساالر شد هوشيار
 که بر در بپايند ارمانيان
 سر مرز توران و ايرانيان

 همی راه جويند نزديک شاه
 واهز راه دراز آمده دادخ

 چو ساالر هشيار بشنيد رفت
 بنزديک خسرو خراميد تفت
 بگفت آنچ بشنيد و فرمان گزيد
 بپيش اندر آوردشان چون سزيد
 بکش کرده دست و زمين را بروی

 کنان پيش اوی ستردند زاری
 که ای شاه پيروز جاويد زی

 که خود جاودان زندگی را سزی
 ز شهری بداد آمدستيم دور

 ن سوی تورکه ايران ازين سوی زا
 کجا خان ارمانش خوانند نام
 وز ارمانيان نزد خسرو پيام

 که نوشه زی ای شاه تا جاودان
 بهر کشوری دسترس بر بدان
 بهر هفت کشور توی شهريار
 ز هر بد تو باشی بهر شهر، يار
 سر مرز توران در شهر ماست
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 ازيشان بما بر چه مايه بالست
 سوی شهر ايران يکی بيشه بود

 بدان بيشه انديشه بودکه ما را 
 چه مايه بدو اندرون کشتزار

 دار درخت برآور هم ميوه
 چراگاه ما بود و فرياد ما
 ايا شاه ايران بده داد ما

 گراز آمد اکنون فزون از شمار
 گرفت آن همه بيشه و مرغزار
 به دندان چو پيالن بتن همچو کوه
 وزيشان شده شهر ارمان ستوه
 دهم از چارپايان و هم کشتمن
 ازيشان بما بر چه مايه گزند
 درختان کشته ندرايم ياد

 بدندان به دو نيم کردند شاد
 نيايد بدندانشان سنگ سخت
 مگرمان بيکباره برگشت بخت
 چو بشنيد گفتار فريادخواه
 بدرد دل اندر بپيچيد شاه

 بريشان ببخشود خسرو بدرد
 بگردان گردنکش آواز کرد
 که ای نامداران و گردان من

 د همی نام ازين انجمنکه جوي
 ی خوک خورد شود سوی اين بيشه

 بنام بزرگ و بننگ و نبرد
 ببرد سران گرازان بتيغ
 ندارم ازو گنج گوهر دريغ

 يکی خوان زرين بفرمود شاه
 ک بنهاد گنجور در پيشگاه
 ز هر گونه گوهر برو ريختند
 همه يک بديگر برآميختند
 ده اسب گرانمايه زرين لگام

  کاوس نامنهاده برو داغ
 بديبای رومی بياراستند

 بسی ز انجمن نامور خواستند
 چنين گفت پس شهريار زمين
 که ای نامداران با آفرين

 که جويد بزرم من رنج خويش
 ازان پس کند گنج من گنج خويش
 کس از انجمن هيچ پاسخ نداد

 نژاد مگر بيژن گيو فرخ
 نهاد از ميان گوان پيش پای
 ابر شاه کرد آفرين خدای

 که جاويد بادی و پيروز و شاد
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 سرت سبز باد و دلت پر ز داد
 گرفته بدست اندرون جام می
 شب و روز بر ياد کاوس کی
 که خرم بمينو بود جان تو
 بگيتی پراگنده فرمان تو

 من آيم بفرمان اين کار پيش
 ز بهر تو دارم تن و جان خويش
 چو بيژن چنين گفت گيو از کران

 گراننگه کرد و آن کارش آمد 
 نخست آفرين کرد مر شاه را
 ببيژن نمود آنگهی راه را

 بفرزند گفت اين جوانی چراست
 بنيروی خويش اين گمانی چراست

 جوان گرچه دانا بود با گهر
 ابی آزمايش نگيرد هنر

 بد و نيک هر گونه بايد کشيد
 ز هر تلخ و شوری ببايد چشيد
 براهی که هرگز نرفتی مپوی
 بر شاه خيره مبر آبروی

 ز گفت پدر پس برآشفت سخت
 جوان بود و هشيار و پيروز بخت
 چنين گفت کای شاه پيروزگر
 تو بر من به سستی گمانی مبر

 ها از من اندر پذير تو اين گفته
 جوانم وليکن بانديشه پير
 منم بيژن گيو لشکرشکن
 سر خوک را بگسالنم ز تن

 چو بيژن چنين گفت شد شاه شاد
 دادبرو آفرين کرد و فرمانش 

 بدو گفت خسرو که ای پر هنر
 هميشه بپيش بديها سپر

 کسی را کجا چون تو کهتر بود
 ز دشمن بترسيد سبکسر بود
 بگرگين ميالد گفت آنگهی
 که بيژن بتوران نداند رهی
 تو با او برو تا سر آب بند

 هميش راهبر باش و هم يار مند
 از آنجا بسيچيد بيژن براه

 کمر بست و بنهاد بر سر کاله
 بياورد گرگين ميالد را
 همواز ره را و فرياد را

 برفت از در شاه با يوز و باز
 بنخچير کردن براه دراز

 همی رفت چون پيل کفک افگنان
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 سر گور و آهو ز تن برکنان
 ز چنگال يوزان همه دشت غرم
 دريده بر و دل پر از داغ و گرم
 همه گردن گور زخم کمند
 چه بيژن چه طهمورث ديوبند

  بچنگال باز اندرونتذروان
 چکان از هوا بر سمن برگ خون
 بدين سان همی راه بگذاشتند
 همه دشت را باغ پنداشتند

 چو بيژن به بيشه برافگند چشم
 بجوشيد خونش بتن بر ز خشم
 گرازان گرازان نه آگاه ازين
 که بيژن نهادست بر بور زين
 بگرگين ميالد گفت اندرآی
 وگرنه ز يکسو بپرداز جای

  بنزديک آن آبگيربرو تا
 چو من با گراز اندر آيم بتير

 بدانگه که از بيشه خيزد خروش
 تو بردار گرز و بجای آر هوش
 ببيژن چنين گفت گرگين گو
 که پيمان نه اين بود با شاه نو
 تو برداشتی گوهر و سيم و زر
 تو بستی مرين رزمگه را کمر

 چو بيژن شنيد اين سخن خيره شد
 يره شدهمه چشمش از روی او ت

 ببيشه درآمد بکردار شير
 کمان را بزه کرد مرد دلير
 چو ابر بهاران بغريد سخت

 فرو ريخت پيکان چو برگ درخت
 برفت از پس خوک چون پيل مست

 يکی خنجر آب داده بدست
 همه جنگ را پيش او تاختند
 زمين را بدندان برانداختند
 ز دندان همی آتش افروختند
 دتو گفتی که گيتی همی سوختن

 گرازی بيامد چو آهرمنا
 زره را بدريد بر بيژنا

 چو سوهان پوالد بر سنگ سخت
 همی سود دندان او بر درخت

 برانگيختند آتش کارزار
 برآمد يکی دود زان مرغزار
 بزد خنجری بر ميان بيژنش
 بدو نيمه شد پيل پيکر تنش
 چو روبه شدند آن ددان دلير
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 تن از تيغ پر خون دل از جنگ سير
 ن بخنجر ببريد پستسرانشا

 بفتراک شبرنگ سرکش ببست
 که دندانها نزد شاه آورد

 سرانشان براه آورد تن بی
 بگردان ايران نمايد هنر

 ز پيالن جنگی جدا کرده سر
 بگردون برافگند هر يک چو کوه
 بشد گاوميش از کشيدن ستوه
 بدانديش گرگين شوريده رفت
 ز يک سوی بيشه درآمد چو تفت

 چشمش کبودهمه بيشه آمد ب
 برو آفرين کرد و شادی نمود
 بدلش اندر آمد ازان کار درد
 ز بدنامی خويش ترسيد مرد
 دلش را بپيچيد آهرمنا
 بد انداختن کرد با بيژنا

 سگالش چنين بد نوشته جزين
 نکرد ايچ ياد از جهان آفرين
 کسی کو بره بر کند ژرف چاه
 سزد گر نهد در بن چاه گاه
 مز بهر فزونی وز بهر نا

 براه جوان بر بگسترد دام
 وفا نگر تا چه بد ساخت آن بی

 مر او را چه پيش آوريد از جفا
 بدو آن زمان مهربانی نمود
 بخوبی مر او را فراوان ستود
 چو از جنگ و کشتن بپرداختند
 نشستنگه رود و می ساختند
 نبد بيژن آگه ز کردار اوی

 همی راست پنداشت گفتار اوی
  اندکیچو خوردن زان سرخ می

 بگرگين نگه کرد بيژن يکی
 بدو گفت چون ديدی اين جنگ من
 بدين گونه با خوک آهنگ من

 چنين داد پاسخ که ای شيرخوی
 بگيتی نديدم چو تو جنگجوی
 بايران و توران ترا يار نيست

 چنين کار پيش تو دشوار نيست
 دل بيژن از گفت او شاد شد
 بسان يکی سرو آزاد شد
 لوانبيژن چنين گفت پس په
 روان که ای نامور گرد روشن

 برآمد ترا اين چنين کار چند
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 بنيروی يزدان و بخت بلند
 کنون گفتنيها بگويم ترا

 ام ايدرا که من چندگه بوده
 چه با رستم و گيو و با گژدهم
 چه با طوس نوذر چه با گستهم
 چه مايه هنرها برين پهن دشت
 که کرديم و گردون بران بر گذشت

 ن برآمد بلندکجا نام ما زا
 بنزديک خسرو شديم ارجمند
 يکی جشنگاهست ز ايدر نه دور
 به دو روزه راه اندر آيد بتور

 يکی دشت بينی همه سبز و زرد
 کزو شاد گردد دل رادمرد
 همه بيشه و باغ و آب روان
 يکی جايگه از در پهلوان

 زمين پرنيان و هوا مشکبوی
 گالبست گويی مگر آب جوی

 اقوت سنگز عنبرش خاک و ز ي
 هوا مشکبوی و زمين رنگ رنگ

 آورده از بار شاخ سمن خم
 صنم گشته پاليز و گلبن شمن
 خرامان بگرد گل اندر تذرو
 خروشيدن بلبل از شاخ سرو
 ازين پس کنون تا نه بس روزگار
 شد چون بهشت آن در و مرغزار
 پری چهره بينی همه دشت و کوه
 ز هر سو نشسته بشادی گروه

  افراسيابمنيژه کجا دخت
 درفشان کند باغ چون آفتاب
 روی همه دخت توران پوشيده

 همه سرو باال همه مشک موی
 همه رخ پر از گل همه چشم خواب
 همه لب پر از می ببوی گالب
 اگر ما بنزديک آن جشنگاه
 شويم و بتازيم يک روزه راه
 بگيريم ازيشان پری چهره چند
 بنزديک خسرو شويم ارجمند

 فت بيژن جوانچو گرگين چنين گ
 بجوشيدش آن گوهر پهلوان

 گهی نام جست اندران گاه کام
 جوان بد جوانوار برداشت گام

 برفتند هر دو براه دراز
 ساز يکی از نوشته دگر کينه

 ميان دو بيشه بيک روزه راه
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 فرود آمد آن گرد لشکر پناه
 بدان مرغزاران ارمان دو روز
 همی شاد بودند باباز و يوز

 ين که آمد عروسچو دانست گرگ
 همه دشت ازو شد چو چشم خروس

 ببيژن پس آن داستان برگشاد
 وزان جشن و رامش بسی کرد ياد
 بگرگين چنين گفت پس بيژنا
 که من پيشتر سازم اين رفتنا
 شوم بزمگه را ببينم ز دور

 که ترکان همی چون بسيچند سور
 وز آن جايگه پس بتابم عنان
 بگردن برآرم ز دوده سنان

 آنگهی رای هشيارترزنيم 
 شود دل ز ديدار بيدارتر
 بگنجور گفت آن کاله بزر
 که در بزمگه بر نهادم بسر

 که روشن شدی زو همه بزمگاه
 بياور که ما را کنونست گاه

 همان طوق کيخسرو و گوشوار
 ی گيو گوهرنگار همان ياره

 بپوشيد رخشنده رومی قبای
 ز تاج اندر آويخت پر همای

 رنگ زيننهادند بر پشت شب
 کمر خواست با پهلوانی نگين
 بيامد بنزديک آن بيشه شد
 دل کامجويش پر انديشه شد
 بزير يکی سر وبن شد بلند
 که تا ز آفتابش نباشد گزند

 ی خوب چهر بنزديک آن خيمه
 بيامد بدلش اندر افروخت مهر
 همه دشت ز آوای رود و سرود
 روان را همی داد گفتی درود

 ش نگاهمنيژه چو از خيمه کرد
 بديد آن سهی قد لشکر پناه
 برخسارگان چون سهيل يمن
 بنفشه گرفته دو برگ سمن
 کاله تهم پهلوان بر سرش
 درفشان ز ديبای رومی برش
 بپرده درون دخت پوشيده روی
 بجوشيد مهرش دگر شد به خوی
 فرستاد مر دايه را چون نوند
 که رو زير آن شاخ سرو بلند
 تنگه کن که آن ماه ديدار کيس
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 سياوش مگر زنده شد گر پريست
 بپرسش که چون آمدی ايدرا
 نيايی بدين بزمگاه اندرا

 ای گر سياوشيا پريزاده
 که دلها بمهرت همی جوشيا
 وگر خاست اندر جهان رستخيز
 که بفروختی آتش مهر تيز
 که من ساليان اندرين مرغزار
 همی جشن سازم بهر نوبهار
 بدين بزمگه بر نديديم کس

 ای سرو آزاده بسترا ديدم 
 چو دايه بر بيژن آمد فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 پيام منيژه به بيژن بگفت

 همه روی بيژن چو گل بر شکفت
 چنين پاسخ آورد بيژن بدوی

 ی خوب روی که من ای فرستاده
 سياوش نيم نز پری زادگان
 از ايرانم از تخم آزادگان

 منم بيژن گيو ز ايران بجنگ
 درنگ مدم بیبزخم گراز آ

 سرانشان بريدم فگندم براه
 که دندانهاشان برم نزد شاه
 چو زين جشنگاه آگهی يافتم
 سوی گيو گودرز نشتافتم
 بدين رزمگاه آمدستم فراز
 بپيموده بسيار راه دراز

 ی دخت افراسياب مگر چهره
 نمايد مرا بخت فرخ بخواب
 همی بينم اين دشت آراسته

 هی چين پر از خواست چو بتخانه
 اگر نيک رايی کنی تاج زر
 ترا بخشم و گوشوار و کمر
 مرا سوی آن خوب چهر آوری
 دلش با دل من بمهر آوری

 چو بيژن چنين گفت شد دايه باز
 بگوش منيژه سراييد راز

 که رويش چنينست باال چنين
 چنين آفريدش جهان آفرين

 چو بشنيد از دايه او اين سخن
 بفرمود رفتن سوی سرو بن

 سخ هم اندر زمانفرستاد پا
 کت آمد بدست آنچ بردی گمان
 گر آيی خرامان بنزديک من
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 بيفروزی اين جان تاريک من
 نماند آنگهی جايگاه سخن

 ی سروبن خراميد زان سايه
 ی دخت آزاده خوی سوی خيمه

 پياده همی گام زد برزوی
 بپرده درآمد چو سرو بلند
 ميانش بزرين کمر کرده بند
 منيژه بيامد گرفتش ببر

 گشاد از ميانش کيانی کمر
 بپرسيدش از راه و رنج دراز
 که با تو که آمد بجنگ گراز
 چرا اين چنين روی و باال و برز
 برنجانی ای خوب چهره بگرز
 بشستند پايش بمشک و گالب
 گرفتند زان پس بخوردن شتاب
 نهادند خوان و خورش گونه گون
 همی ساختند از گمانی فزون
 ندنشستنگه رود و می ساخت
 ز بيگانه خيمه بپرداختند
 پرستندگان ايستاده بپای

 ابا بربط و چنگ و رامش سرای
 بديبا زمين کرده طاوس رنگ
 ز دينار و ديبا چو پشت پلنگ

 چه از مشک و عنبر چه ياقوت و زر
 سراپرده آراسته سربسر
 می سالخورده بجام بلور
 برآورده با بيژن گيو شور

 سه روز و سه شب شاد بوده بهم
 رفته برو خواب مستی ستمگ

 چو هنگام رفتن فراز آمدش
 بديدار بيژن نياز آمدش
 بفرمود تا داروی هوشبر
 بر پرستنده آميخت با نوش
 بدادند مر بيژن گيو را

 مر آن نيک دل نامور نيو را
 منيژه چو بيژن دژم روی ماند
 پرستندگان را بر خويش خواند
 عماری بسيچيد رفتن براه

 در آن جايگاهمر آن خفته را ان
 ز يک سو نشستنگه کام را
 دگر ساخته جای آرام را

 بگسترد کافور بر جای خواب
 همی ريخت بر چوب صندل گالب

 چو آمد بنزديک شهر اندرا
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 بپوشيد بر خفته بر چادرا
 نهفته بکاخ اندر آمد بشب
 به بيگانگان هيچ نگشاد لب

 چو بيدار شد بيژن و هوش يافت
 فتنگار سمن بر در آغوش يا
 بايوان افراسياب اندرا
 ابا ماه رخ سر ببالين برا
 بپيچيد بر خويشتن بيژنا
 بيزدان بناليد ز آهرمنا

 چنين گفت کای کردگار ار مرا
 رهايی نخواهد بدن ز ايدرا

 ز گرگين تو خواهی مگر کين من
 برو بشنوی درد و نفرين من
 که او بد مرا بر بدی رهنمون

 همی خواند بر من فراوان فسون
 منيژه بدو گفت دل شاددار
 همه کار نابوده را باد دار
 بمردان ز هر گونه کار آيدا
 گهی بزم و گه کارزار آيدا

 ز هر خرگهی گل رخی خواستند
 بديبای رومی بياراستند
 پری چهرگان رود برداشتند
 بشادی همه روز بگذاشتند

 چو بگذشت يک چندگاه اين چنين
 پس آگاهی آمد بدربان ازين

 مه کارشان بازجستنهفته ه
 بژرفی نگه کرد کار از نخست
 کسی کز گزافه سخن راندا
 درخت بال را بجنباندا

 نگه کرد کو کيست و شهرش کجاست
 بدين آمدن سوی توران چراست

 بدانست و ترسان شد از جان خويش
 شتابيد نزديک درمان خويش
 جز آگاه کردن نديد ايچ رای
 دوان از پس پرده برداشت پای

 ر شاه ترکان بگفتبيامد ب
 که دختت ز ايران گزيدست جفت
 جهانجوی کرد از جهاندار ياد
 تو گفتی که بيدست هنگام باد
 بدست از مژه خون مژگان برفت
 برآشفت و اين داستان باز گفت
 کرا از پس پرده دختر بود
 اگر تاج دارد بداختر بود
 کرا دختر آيد بجای پسر
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 به از گور داماد نايد بدر
 يژه دلش خيره ماندز کار من

 قراخان ساالر را پيش خواند
 بدو گفت ازين کار ناپاک زن
 هشيوار با من يکی رای زن
 قراخان چنين داد پاسخ بشاه
 که در کار هشيارتر کن نگاه

 اگر هست خود جای گفتار نيست
 وليکن شنيدن چو ديدار نيست
 بگرسيوز آنگاه گفتش بدرد
 پر از خون دل و ديده پر آب زرد

 نه چرا بندد اين بند منزما
 غم شهر ايران و فرزند من
 برو با سواران هشيار سر
 نگه دار مر کاخ را بام و در
 نگر تا که بينی بکاخ اندرا
 ببند و کشانش بيار ايدرا
 چو گرسيوز آمد بنزديک در

 از ايوان خروش آمد و نوش و خور
 غريويدن چنگ و بانگ رباب
 برآمد ز ايوان افراسياب

 ر و بام آن کاخ شاهسواران د
 گرفتند و هر سو ببستند راه

 چو گر سيوز آن کاخ در بسته ديد
 می و غلغل نوش پيوسته ديد
 سواران گرفتندگرد اندرش

 چو ساالر شد سوی بسته درش
 بزد دست و برکند بندش ز جای
 بجست از ميان در اندر سرای
 بيامد بنزديک آن خانه زود
 کجا پيشگه مرد بيگانه بود

 چون به بيژن برافگند چشمز در 
 بچوشيد خونش برگ بر ز خشم
 در آن خانه سيصد پرستنده بود
 همه با رباب و نبيد و سرود
 بپيچيد بر خويشتن بيژنا

 که چون رزم سازم برهنه تنا
 نه شبرنگ با من نه رهوار بور
 همانا که برگشتم امروز هور
 ز گيتی نبينم همی يار کس
 بجز ايزدم نيست فريادرس

  گيو و گودرز کشوادگانکجا
 که سر داد بايد همی رايگان
 هميشه بيک ساق موزه درون
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 يکی خنجری داشتی آبگون
 بزد دست و خنجر کشيد از نيام
 در خانه بگرفت و برگفت نام
 که من بيژنم پور کشوادگان
 سر پهلوانان و آزادگان

 ندرد کسی پوست بر من مگر
 همی سيری آيد تنش را ز سر

 ر جهان رستخيزوگر خيزد اند
 نبيند کسی پشتم اندر گريز
 تو دانی نياکان و شاه مرا
 ميان يالن پايگاه مرا

 وگر جنگ سازند مر جنگ را
 هميشه بشويم بخون چنگ را
 ز تورانيان من بدين خنجرا
 ببرم فراوان سران را سرا
 گرم نزد ساالر توران بری
 بخوبی برو داستان آوری

 تو خواهشگری کن مرا زو بخون
 زد گر بنيکی بوی رهنمونس

 نکرد ايچ گرسيوز آهنگ اوی
 چو ديد آن چنان تيزی چنگ اوی
 بدانست کو راست گويد همی
 بخون ريختن دست شويد همی

 وفا کرد با او بسوگندها
 بخوبی بدادش بسی پندها
 بپيمان جدا کرد زو خنجرا
 بخوبی کشيدش ببند اندرا
 بياورد بسته بکردار يوز

 و برگشت روزچه سود از هنرها چ
 چنينست کردار اين گوژپشت
 چو نرمی بسودی بيابی درشت
 چو آمد بنزديک شاه اندرا
 گو دست بسته برهنه سرا
 برو آفرين کردکای شهريار

 گر از من کنی راستی خواستار
 بگويم ترا سربسر داستان
 چو گردی بگفتار همداستان

 نه من بزرو جستم اين جشنگاه
 اهنبود اندرين کار کس را گن
 از ايران بجنگ گراز آمدم

 بدين جشن توران فراز آمدم
 ز بهر يکی باز گم بوده را
 برانداختم مهربان دوده را
 بزير يکی سرو رفتم بخواب
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 که تا سايه دارد مرا ز آفتاب
 پری دربيامد بگسترد پر
 مرا اندر آورد خفته ببر

 از اسبم جدا کرد و شد تا براه
 که آمد همی لشکر و دخت شاه

 ران پراگنده بر گرد دشتسو
 چه مايه عماری بمن برگذشت
 يکی چتر هندی برآمد ز دور
 ز هر سو گرفته سواران تور
 يکی کرده از عود مهدی ميان
 کشيده برو چادر پرنيان

 بدو اندرون خفته بت پيکری
 نهاده ببالين برش افسری
 پری يک بيک ز اهرمن کرد ياد
 ميان سواران درآمد چو باد

  در عماری نشاندمرا ناگهان
 بران خوب چهره فسونی بخواند
 که تا اندر ايوان نيامد ز خواب
 نجنبيد و من چشم کرده پر آب
 گناهی مرا اندرين بوده نيست
 منيژه بدين کار آلوده نيست

 گمان بخت برگشته بود پری بی
 که بر من همی جادوی آزمود
 چنين بد که گفتم کم و بيش نه

 ش نهمرا ايدر اکنون کس و خوي
 چنين داد پاسخ پس افراسياب
 که بخت بدت کرد بر تو شتاب
 تو آنی کز ايران بتيغ و کمند
 همی رزم جستی به نام بلند

 کنون چون زنان پيش من بسته دست
 همی خواب گويی به کردار مست

 بکار دروغ آزمودن همی
 بخواهی سر از من ربودن همی
 بدو گفت بيژن که ای شهريار

 کی هوشيارسخن بشنو از من ي
 گرازان بدندان و شيران بچنگ
 توانند کردن بهر جای جنگ

 يالن هم بشمشير و تير و کمان
 توانند کوشيد با بدگمان

 يکی دست بسته برهنه تنا
 يکی را ز پوالد پيراهنا

 چگونه درد شير بی چنگ تيز
 اگر چند باشد دلش پر ستيز
 اگر شاه خواهد که بنيد ز من
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 ندليری نمودن بدين انجم
 يکی اسب فرمای و گرزی گران
 ز ترکان گزين کن هزار از سران
 بوردگه بر يکی زين هزار
 اگر زنده مانم بمردم مدار

 ز بيژن چو اين گفته بشنيد چشم
 بروبر فگند و برآورد خشم
 بگرسيوز اندر يکی بنگريد

 کز ايران چه ديديم و خواهيم ديد
 نبينی که اين بدکنش ريمنا

  منافزونی سگالد همی بر
 بسنده نبودش همين بد که کرد
 همی رزم جويد بننگ و نبرد

 ببر همچنين بند بر دست و پای
 هم اندر زمان زو بپرداز جای
 بفرمای داری زدن پيش در
 که باشد ز هر سو برو رهگذر
 نگون بخت را زنده بر دار کن
 وزو نيز با من مگردان سخن
 بدان تا ز ايرانيان زين سپس

  کرد کسنيارد بتوران نگه
 کشيدندش از پيش افراسياب
 دل از درد خسته دو ديده پر آب
 چو آمد بدر بيژن خسته دل
 ز خون مژه پای مانده بگل

 همی گفت اگر بر سرم کردگار
 نوشتست مردن ببد روزگار
 ز دار و ز کشتن نترسم همی
 ز گردان ايران بترسم همی
 که نامرد خواند مرا دشمنم
 ز ناخسته بردار کرده تنم
 بپيش نياکان پهلو منش

 پس از مرگ بر من بود سرزنش
 روانم بماند هم ايدر بجای

 ز شرم پدر چون شوم باز جای
 دريغا که شادان شود دشمنم
 چو بينند بر دار روشن تنم
 دريغا ز شاه و ز مردان نيو
 دريغا که دورم ز ديدار گيو
 ايا باد بگذر بايران زمين

 پيامی بر از من بشاه گزين
 که بيژن بسختی درستبگويش 

 چو آهو که در چنگ شير نرست
 ببخشود يزدان جوانيش را
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 بهم برشکست آن گمانيش را
 کننده همی کند جای درخت
 پديد آمد از دور پيران ز بخت
 چو پيران ويسه بدانجا رسيد
 همه راه ترک کمربسته ديد
 يکی دار برپای کرده بلند

 کمندی برو بسته چون پای بند
 يد کين دار چيستز ترکان بپرس

 در شاه را از در دار کيست
 بدو گفت گرسيوز اين بيژنست
 از ايران کجا شاه را دشمنست

 بزد اسب و آمد بر بيژنا
 جگر خسته ديدش برهنه تنا

 دو دست از پس پشت بسته چو سنگ
 دهن خشک و رفته ز رخساره رنگ
 بپرسيد و گفتش که چون آمدی
 از ايران همانا بخون آمدی

 تان بيژن او را بگفتهمه داس
 چنانچون رسيدش ز بدخواه جفت
 ببخشود پيران ويسه بروی

 ز مژگان سرشکش فرو شد بروی
 بفرمود تا يک زمانش بدار
 نکردند و گفتا هم ايدر بدار
 بدان تا ببينم يکی روی شاه
 نمايم بدو اختر نيک راه
 بکاخ اندر آمد پرستارفش
 بر شاه با دست کرده بکش

 بنزديک تختبيامد دمان تا 
 بر افراسياب آفرين کرد سخت
 همی بود در پيش تختش بپای
 چو دستور پاکيزه و رهنمای
 سپهبد بدانست کز آرزوی
 بپايست پيران آزاده خوی

 بخنديد و گفتش چه خواهی بگوی
 ترا بيشتر نزد من آبروی
 اگر زر خواهی و گر گوهرا
 و گر پادشاهی هر کشورا
 شندارم دريغ از تو من گنج خوي

 چرا برگزينی همی رنج خويش
 چو بشنيد پيران خسرو پرست
 زمين را ببوسيد و بر پای جست
 که جاويد بادا ترا بخت و جای
 مبادا ز تخت تو پردخته جای

 ز شاهان گيتی ستايش تراست
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 ز خورشيد برتر نمايش تراست
 مرا هرچ بايد ببخت تو هست
 ز مردان وز گنج و نيروی دست

 خويش نيستمرا اين نياز از در 
 کس از کهتران تو درويش نيست

 بداند شهنشاه برترمنش
 سرزنش ستوده بهر کار بی

 که من شاه را پيش ازين چند بار
 همی دادمی پند بر چند کار
 بفرمان من هيچ نامد فراز
 ازو داشتم کارها دست باز
 مکش گفتمت پور کاوس را

 که دشمن کنی رستم و طوس را
 نکز ايران بپيالن بکوبندما
 ز هم بگسالنند پيوندمان
 سياوش که بود از نژاد کيان
 ز بهر تو بسته کمر بر ميان
 بکشتی بخيره سياوش را
 بزهر اندر آميختی نوش را
 بديدی بديهای ايرانيان
 که کردند با شهر تورانيان
 ز ترکان دو بهره بپای ستور

 سپردند و شد بخت را آب شور
 هنوز آن سر تيغ دستان سام

 ود اندر نيامهمانا نياس
 که رستم همی سرفشاند ازوی
 بخورشيد بر خون چکاند ازوی
 برام بر کينه جويی همی
 گل زهر خيره ببويی همی
 اگر خون بيژن بريزی برين
 ز توران برآيد همان گرد کين
 خردمند شاهی و ما کهترا
 تو چشم خرد باز کن بنگرا
 نگه کن ازان کين که گسترديا

 دياابا شاه ايران چه بر خور
 هم آنرا همی خواستار آوری
 درخت بال را ببار آوری

 چو کينه دو گردد نداريم پای
 ايا پهلوان جهان کدخدای
 به از تو نداند کسی گيو را
 نهنگ بال رستم نيو را

 چو گودرز کشواد پوالدچنگ
 که آيد ز بهر نبيره بجنگ
 چو برزد بران آتش تيز آب



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
757 

 چنين داد پاسخ پس افراسياب
 ينی که با من چه کردکه بيژن نب

 بايران و توران شدم روی زرد
 نبينی کزين بدهنر دخترم
 چه رسوايی آمد بپيران سرم
 همان نام پوشيده رويان من
 ز پرده بگسترد بر انجمن

 کزين ننگ تا جاودان بر سرم
 بخندد همی کشور و لشکرم
 چنو يابد از من رهايی بجان
 گشايند بر من ز هر سو زبان

  بمانم بدردبرسوايی اندر
 بپااليم از ديدگان آب زرد
 دگر آفرين کرد پيران بدوی
 گوی که ای شاه نيک اختر راست

 چنينست کين شاه گويد همی
 جز از نيک نامی نجويد همی
 وليکن بدين رای هشيار من
 يکی بنگرد ژرف ساالر من
 ببندد مر او را ببند گران

 کجا دار و کشتن گزيند بران
 سته ماندهر آنکو بزندان تو ب

 ز ديوانها نام او کس نخواند
 ازو پند گيرند ايرانيان

 نبندند ازين پس بدی را ميان
 چنان کرد ساالر کو رای ديد
 دلش با زبان شاه بر جای ديد

 ی راهبر ز دستور پاکيزه
 درفشان شود شاه بر گاه بر
 بگرسيوز آنگه بفرمود شاه
 که بند گران ساز و تاريک چاه

 گردن بغلدو دستش بزنجير و 
 يکی بند رومی بکردار مل
 ببندش بمسمار آهنگران
 ز سر تا بپايش ببند اندران

 چو بستی نگون اندر افگن بچاه
 بهره گردد ز خورشيد و ماه چو بی

 ببر پيل و آن سنگ اکوان ديو
 که از ژرف دريای گيهان خديو

 ی چين ستان فگندست در بيشه
 بياور ز بيژن بدان کين ستان

 ن کش آن سنگ رابپيالن گردو
 که پوشد سر چاه ارژنگ را
 بياور سر چاه او را بپوش
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 بدان تا بزاری برآيدش هوش
 هنر وز آنجا بايوان آن بی

 منيژه کزو ننگ يابد گهر
 برو با سواران و تاراج کن

 بخت را بی سر و تاج کن نگون
 بگو ای بنفرين شوريده بخت
 که بر تو نزيبد همی تاج و تخت

 ست کردی سرمبننگ از کيان پ
 بخاک اندر انداختی افسرم
 برهنه کشانش ببر تا بچاه

 که در چاه بين آنک ديدی بگاه
 بهارش توی غمگسارش توی
 درين تنگ زندان زوارش توی
 خراميد گرسيوز از پيش اوی
 بکردند کام بدانديش اوی
 کشان بيژن گيو از پيش دار
 ببردند بسته بران چاهسار
 ز سر تا بپايش بهن ببست

 ر و بازوی و گردن و پای و دستب
 بپوالد خايسک آهنگران
 فروبرد مسمارهای گران
 نگونش بچاه اندر انداختند
 سر چاه را بند بر ساختند
 وز آنجا بايوان آن دخترش
 بياورد گرسيوز آن لشکرش
 همه گنج و گوهر بتاراج داد
 ازين بدره بستد بدان تاج داد
 منيژه برهنه بيک چادرا

 و گشاده سرابرهنه دو پای 
 کشيدش دوان تا بدان چاهسار
 دو ديده پر از خون و رخ جويبار
 بدو گفت اينک ترا خان و مان
 زواری برين بسته تا جاودان

 غريوان همی گشت بر گرد دشت
 چو يک روز و يک شب برو بر گذشت

 خروشان بيامد بنزديک چاه
 يکی دست را اندرو کرد راه
 چو از کوه خورشيد سر برزدی

 ه ز هر در همی نان چدیمنيژ
 همی گرد کردی بروز دراز
 بسوراخ چاه آوريدی فراز
 ببيژن سپردی و بگريستی

 بران شوربختی همی زيستی
 بر بپای چو يک هفته گرگين بره
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 همی بود و بيژن نيامد بجای
 ز هر سوش پويان بجستن گرفت
 رخان را بخوناب شستن گرفت
 پشيمانی آمدش زان کار خويش

 گاليد بر يار خويشکه چون بد س
 بشد تازيان تا بدان جشنگاه
 کجا بيژن گيو گم کرد راه

 همه بيشه برگشت و کس را نديد
 نه نيز اندرو بانگ مرغان شنيد
 همی گشت بر گرد آن مرغزار
 همی يار کرد اندرو خواستار
 يکايک ز دور اسب بيژن بديد
 که آمد ازان مرغزاران پديد

 گسسته لگام و نگون کرده زين
 رو مانده بر جای اندوهگينف

 بدانست کو را تباهست کار
 بايران نيايد بدين روزگار
 اگر دار دارد اگر چاه و بند
 از افراسياب آمدستش گزند
 کمند اندرافگند و برگاشت روی
 ز کرده پشيمان و دل جفت جوی
 ازان مرغزار اسب بيژن براند
 بخيمه در آورد و روزی بماند

 شتافتپس آنگه سوی شهر ايران 
 شب و روز آرام و خوردن نيافت
 چو آگاهی آمد ز گرگين بشاه
 که بيژن نبودست با او براه

 بگفت اين سخن گيو را شهريار
 بدان تا ز گرگين کند خواستار
 پس آگاهی آمد همانگه بگيو
 ز گم بودن رزمزن پور نيو
 ز خانه بيامد دمان تا بکوی

 دل از درد خسته پر از آب روی
  نيامد همیهمی گفت بيژن

 بارمان ندانم چه ماند همی
 بفرمود تا بور کشواد را
 کجا داشتی روز فرياد را
 بروبر نهادند زين خدنگ
 گرفته بدل گيو کين پلنگ
 همانگه بدو اندر آورد پای
 بکردار باد اندر آمد ز جای
 پذيره شدش تا کند خواستار
 که بيژن کجا ماند و چون بود کار
 انهمی گفت گرگين بدو ناگه
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 همانا بدی ساخت اندر نهان
 شوم گر ببينمش بی بيژنم
 همانگه سرش را ز تن بر کنم
 بيامد چو گرگين مر او را بديد
 پياده شد و پيش او در دويد
 همی گشت غلتان بخاک اندرا
 شخوده رخان و برهنه سرا
 بپرسيد و گفت ای گزين سپاه
 سپهدار ساالر و خورشيد گاه
 پذيره بدين راه چون آمدی
 که با ديدگان پر ز خون آمدی
 مرا جان شيرين نبايد همی
 کنون خوارتر گر برآيد همی

 چو چشمم بروی تو آيد ز شرم
 بپااليم از ديدگان آب گرم

 کنون هيچ منديش کو را بجان
 نيامد گزند و بگويم نشان

 چو اسب پسر ديد گرگين بدست
 پر از خاک و آسيمه برسان مست
 چو گفتار گرگينش آمد بگوش

 ز اسب اندر افتاد و زو رفت هوش
 بخاک اندرون شد سرش ناپديد

 ی پهلوی بردريد همه جامه
 همی کند موی از سر و ريش پاک
 خروشان بسر بر همی ريخت خاک
 همی گفت کای کردگار سپهر
 تو گستردی اندر دلم هوش و مهر
 گر از من جدا ماند فرزند من
 روا دارم ار بگلسد بند من

 يکان بریروانم بدان جای ن
 تری ز درد دل من تو آگه

 مرا خود ز گيتی هم او بود و بس
 چه انده گسار و چه فريادرس
 کنون بخت بد کردش از من جدا
 بماندم چنين در جهان مبتال

 ز گرگين پس آنگه سخن بازجست
 که چون بود خود روزگار از نخست
 زمانه بجايش کسی برگزيد
 وگر خود ز چشم تو شد ناپديد

 ه آمد مر او را بگویز بدها چ
 چه افگند بند سپهرش بروی
 چه ديو آمدش پيش در مرغزار
 که او را تبه کرد و برگشت کار

 ری اسب چون يافتی تو اين مرده



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
761 

 ز بيژن کجا روی برتافتی
 بدو گفت گرگين که بازآر هوش
 سخن بشنو و پهن بگشای گوش
 که اين کار چون بود و کردار چون

  چونبدان بيشه با خوک پيکار
 بدان پهلوانا و آگاه باش

 ی گاه باش هميشه فروزنده
 برفتيم ز ايدر بجنگ گراز
 رسيديم نزديک ارمان فراز

 يکی بيشه ديديم کرده چو دست
 درختان بريده چراگاه پست
 همه جای گشته کنام گراز
 همه شهر ارمان از آن در کزاز
 چو ما جنگ را نيزه برگاشتيم
 ببيشه درون بانگ برداشتيم

 راز اندر آمد بکردار کوهگ
 نه يک يک بهر جای گشته گروه
 بکرديم جنگی بکردار شير

 بشد روز و نامد دل از جنگ سير
 چو پيالن بهم بر فگنديمشان
 بمسمار دندان بکنديمشان
 وزآنجا بايران نهاديم روی

 همه راه شادان و نخچير جوی
 برآمد يکی گور زان مرغزار
 کزان خوبتر کس نبيند نگار

 دار گلگون گودرز مویبکر
 چو خنگ شباهنگ فرهاد روی
 چو سيمش دو پا و چو پوالد سم
 چو شبرنگ بيژن سر و گوش و دم
 بگردن چو شير و برفتن چو باد
 تو گفتی که از رخش دارد نژاد
 بر بيژن آمد چو پيلی نژند
 برو اندر افگند بيژن کمند

 فگندن همان بود و رفتن همان
  دماندوان گور و بيژن پس اندر

 ز تازيدن گور و گرد سوار
 برآمد يکی دود زان مرغزار
 بکردار دريا زمين بردميد
 کمندافگن و گور شد ناپديد

 پی اندر گرفتم همه دشت و کوه
 که از تاختن شد سمندم ستوه
 ز بيژن نديدم بجايی نشان

 جزين اسب و زين از پس ايدر کشان
 دلم شد پر آتش ز تيمار اوی
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  پيکار اویکه چون بود با گور
 بماندم فراوان بر آن مرغزار

 همی کردمش هر سوی خواستار
 ازو باز گشتم چنين نااميد
 که گور ژيان بود و ديو سپيد

 چو بشنيد گيو اين سخن هوشيار
 بدانست کو را تباهست کار

 ز گرگين سخن سربسر خيره ديد
 همی چشمش از روی او تيره ديد
 رخش زرد از بيم ساالر شاه

 زان و دل پر گناهسخن لرزلر
 چو فرزند را گيو گم بوده ديد
 سخن را برآنگونه آلوده ديد
 ببرد اهرمن گيو را دل ز جای

 همی خواست کو را درآرد ز پای
 بخواهد ازو کين پور گزين
 وگر چند نيک آيد او را ازين

 پس انديشه کرد اندران بنگريد
 نيامد همی روشنايی پديد
 چه آيد مرا گفت از کشتنا

 کام بدگوهر آهرمنامگر 
 به بيژن چه سود آيد از جان اوی
 دگرگونه سازيم درمان اوی
 بباشيم تا زين سخن نزد شاه
 شود آشکارا ز گرگين گناه

 ازو کين کشيدن بسی کار نيست
 سنان مرا پيش ديوار نيست
 بگرگين يکی بانگ برزد بلند
 که ای بدکنش ريمن پرگزند
 تو بردی ز من شيد و ماه مرا

 واران و شاه مراگزين س
 فگندی مرا در تک و پوی پوی

 جوی بگرد جهان اندرون چاره
 پس اکنون بدستان و بند و فريب
 کجا يابی آرام و خواب و شکيب
 نباشد ترا بيش ازين دستگاه
 کجا من ببينم يکی روی شاه

 پس آنگه بخواهم ز تو کين خويش
 ز بهر گرامی جهانبين خويش
 وز آنجا بيامد بنزديک شاه

 خواه و ديده پر از خون و دل کينهد
 برو آفرين کرد کای شهريار

 هميشه جهان را بشادی گذار
 انوشه جهاندار نيک اخترا
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 نبينی که بر سر چه آمد مرا
 ز گيتی يکی پور بودم جوان
 شب و روز بودم بدوبر نوان
 بجانش پر از بيم گريان بدم
 ز درد جداييش بريان بدم
 اهکنون آمد ای شاه گرگين ز ر
 زبان پر ز يافه روان پر گناه
 بدآگاهی آورد از پور من
 ازان نامور پاک دستور من

 يکی اسب ديدم نگونسار زين
 ز بيژن نشانی ندارد جزين
 اگر داد بيند بدين کار ما
 يکی بنگرد ژرف ساالر ما

 ز گرگين دهد داد من شهريار
 کزو گشتم اندر جهان خاکسار
 غمی شد ز درد دل گيو شاه

 ت و بنهاد فرخ کالهبرآشف
 رنگ شد رخ شاه بر گاه بی

 ز تيمار بيژن دلش تنگ شد
 بگيو آنگهی گفت گرگين چه گفت
 چه گويد کجا ماند از نيک جفت
 ز گفتار گرگين پس آنگاه گيو
 سخن گفت با خسرو از پور نيو
 چو از گيو بشنيد خسرو سخن
 بدو گفت منديش و زاری مکن
 که بيژن بجانست خرسند باش

 ميد گم بوده فرزند باشبر ا
 که ايدون شنيدستم از موبدان
 ز بيدار دل نامور بخردان

 که من با سواران ايران بجنگ
 درنگ سوی شهر توران شوم بی

 بکين سياوش کشم لشکرا
 بپيالن سرآرم از آن کشورا
 بدان کينه اندر بود بيژنا
 همی رزم جويد چو آهرمنا
 تو دل را بدين کار غمگين مدار

 را همانا بسم خواستارمن اين 
 بشد گيو يکدل پر اندوه و درد
 دو ديده پر از آب و رخساره زرد
 چو گرگين بدرگاه خسرو رسيد
 ز گردان در شاه پردخته ديد
 ز تيمار بيژن همه مهتران
 ز درگاه با گيو رفته سران
 همه پر ز درد و همه پر زرنج
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 همه همچو گم کرده صد گونه گنج
 ه دلپراگنده رای و پراگند

 همه خاک ره ز اشک کرده چو گل
 وزين روی گرگين شوريده رفت
 بنزديک ايوان درگاه تفت

 چو در پيش کيخسرو آمد زمين
 ببوسيد و بر شاه کرد آفرين
 چو الماس دندانهای گراز
 بر تخت بنهاد و بردش نماز
 که خسرو بهر کار پيروز باد
 همه روزگارش چو نوروز باد
 سر دشمنان تو بادا بگاز
 بريده چنان کار سران گراز
 بدندانها چون نگه کرد شاه

 بپرسيد و گفتش که چون بود راه
 کجا ماند از تو جدا بيژنا
 بروبر چه بد ساخت آهرمنا

 چو خسرو چنين گفت گرگين بجای
 فرو ماند خيره هميدون بپای
 ندانست پاسخ چه گويد بدوی
 فروماند بر جای بر زرد روی

 گناهزبان پر ز يافه روان پر 
 رخان زرد و لرزان تن از بيم شاه
 چو گفتارها يک بديگر نماند
 برآشفت وز پيش تختش براند
 همش خيره سر ديد هم بدگمان
 بدشنام بگشاد خسرو زبان
 بدو گفت نشنيدی آن داستان
 که دستان زدست از گه باستان
 که گر شير با کين گودرزيان
 بسيچد تنش را سر آيد زمان

 ام بداگر نيستی از پی ن
 وگر پيش يزدان سرانجام بد
 بفرمودمی تا سرت را ز تن
 بکنيد بکردار مرغ اهرمن
 بفرمود خسرو بپوالدگر

 که بندگران ساز و مسمارسر
 هم اندر زمان پای کردش ببند
 که از بند گيرد بدانديش پند
 بگيو آنگهی گفت بازآر هوش

 بجويش بهر جای و هر سو بکوش
 اهمن اکنون ز هر سو فراوان سپ
 فرستم بجويم بهر جا نگاه
 ز بيژن مگر آگهی يابما
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 بدين کار هشيار بشتابما
 وگر دير يابيم زو آگهی

 تو جای خرد را مگردان تهی
 بمان تا بيايد مه فرودين

 که بفروزد اندر جهان هور دين
 بدانگه که بر گل نشاندت باد

 چو بر سر همی گل فشاندت باد
 زمين چادر سبز در پوشدا

 الن زار بخروشداهوا بر گ
 بهرسو شود پاک فرمان ما
 پرستش که فرمود يزدان ما

 بخواهم من آن جام گيتی نمای
 شوم پيش يزدان بباشم بپای
 کجا هفت کشور بدو اندرا
 ببينم بر و بوم هر کشورا
 کنم آفرين بر نياکان خويش
 گزيده جهاندار و پاکان خويش
 بگويم ترا هر کجا بيژنست

 ا روشنستبجام اندرون اين مر
 چو بشنيد گيو اين سخن شاد شد

 ز تيمار فرزند آزاد شد
 بخنديد و بر شاه کرد آفرين

 تو مبادا زمان و زمين که بی
 بکام تو بادا سپهر بلند
 بجان تو هرگز مبادا گزند

 ز نيکی دهش بر تو باد آفرين
 که بر تو برازد کاله و نگين
 چو گيو از بر گاه خسرو برفت

 رستاد تفتز هر سو سواران ف
 بجستن گرفتند گرد جهان
 که يابد مگر زو بجايی نشان
 همه شهر ارمان و تورانيان
 سپردند و نامد ز بيژن نشان
 چو نوروز فرخ فراز آمدش
 بدان جام روشن نياز آمدش
 بيامد پر اميد دل پهلوان
 ز بهر پسر گوژ گشته نوان
 چو خسرو رخ گيو پژمرده ديد
 دلش را بدرد اندر آزرده ديد
 بيامد بپوشيد رومی قبای
 بدان تا بود پيش يزدان بپای
 خروشيد پيش جهان آفرين
 بخورشيد بر چند برد آفرين

 ز فريادرس زور و فرياد خواست
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 از آهرمن بدکنش داد خواست
 خرامان ازان جا بيامد بگاه
 بسر بر نهاد آن خجسته کاله
 يکی جام بر کف نهاده نبيد
 بدو اندرون هفت کشور پديد

 ن و نشان سپهر بلندزما
 همه کرده پيدا چه و چون و چند
 ز ماهی بجام اندون تا بره
 نگاريده پيکر همه يکسره

 چو کيوان و بهرام و ناهيد و شير
 چو خورشيد و تير از بر و ماه زير

 همه بودنيها بدو اندرا
 بديدی جهاندارا فسونگرا

 نگه کرد و پس جام بنهاد پيش
 بديد اندرو بودنيها ز بيش

 بهر هفت کشور همی بنگريد
 ز بيژن بجايی نشانی نديد
 سوی کشور گرگساران رسيد
 بفرمان يزدان مر او را بديد
 بچاهی ببسته ببند گران

 ز سختی همی مرگ جست اندران
 يکی دختری از نژاد کيان
 ز بهر زوارش ببسته ميان

 سوی گيو کرد آنگهی روی شاه
 بخنديد و رخشنده شد پيشگاه

 ن دلت شاد دارکه زندست بيژ
 ز هر بد تن مهتر آزاد دار
 نگر غم نداری بزندان و بند

 ازان پس که بر جانش نامد گزند
 که بيژن بتوران ببند اندرست
 زوارش يکی نامور دخترست

 ز بس رنج و سختی و تيمار اوی
 پر از درد گشتم من از کار اوی
 بدان سان گذارد همی روزگار
 که هزمان بروبر بگريد زوار

 يوند و خويشان شده نااميدز پ
 گرازنده بر سان يک شاخ بيد

 دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد
 زبانش ز خويشان پر از ياد کرد
 چو ابر بهاران ببارندگی

 همی مرگ جويد بدان زندگی
 بدين چاره اکنون که جنبد ز جای
 که خيزد ميان بسته اين را بپای
 که دارد بدين کار ما را وفا
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 ختی مر او را رهاکه آرد ز س
 نشايد جز از رستم تيز چنگ
 که از ژرف دريا برآرد نهنگ
 کمربند و برکش سوی نيمروز
 شب از رفتن راه ماسا و روز

 ی من بر رستما ببر نامه
 بر دما مزن داستان را بره

 ی نامه را پيش خواند نويسنده
 وزين داستان چند با او براند
 برستم يکی نامه فرمود شاه

 مهتر سوی نيکخواهنوشتن ز 
 ی پر هنر که ای پهلوان زاده

 ز گردان لشکر برآورده سر
 دل شهرياران و پشت کيان
 بفرمان هر کس کمر بر ميان
 توی از نياکان مرا يادگار

 ی کارزار هميشه کمربسته
 ترا داد گردون بمردی پلنگ
 بدريا ز بيمت خروشان نهنگ
 جهان را ز ديوان مازندران

  را سرانبشستی و کندی بدان
 چه مايه سر تاجداران ز گاه
 ربودی و برکندی از پيشگاه

 بسا دشمنان کز تو بيجان شدست
 بسا بوم و بر کز تو ويران شدست

 سر پهلوانی و لشکر پناه
 بنزديک شاهان ترا دستگاه
 همه جادوان را ببستی بگرز
 بيفروختی تاج شاهان ببرز

 چه افراسياب و چه شاهان چين
 و بر نگيننوشته همه نام ت

 هران بند کز دست تو بسته شد
 گشايندگان را جگر خسته شد

 ی بند بسته توی گشاينده
 کيان را سپهر خجسته توی
 ترا ايزد اين زور پيالن که داد
 نژاد دل و هوش و فرهنگ فرخ

 بدان داد تا دست فرياد خواه
 بگيری برآری ز تاريک چاه

 کنون اين يکی کار بايسته پيش
 نت شايسته خويشفراز آمد و اي

 بتو دارد اميد گودرز و گيو
 که هستی بهر کشور امروز نيو
 شناسی بنزديک من جاهشان
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 زبان و دل و رای يکتاهشان
 سزدگر تو اينرا نداری برنج
 بخواه آنچ بايد ز مردان و گنج
 که هرگز بدين دودمان غم نبود

 تر زين چنانکم شنود فروزنده
 نبد گيو را خود جز اين پور کس

 ه فرزند بود و چه فريادرسچ
 فراوان بنزد منش دستگاه
 مرا و نيای مرا نيکخواه

 بهر سو که جويمش يابم بجای
 بهر نيک و بد پيش من بربپای

 ی من بخوانی مپای چو اين نامه
 بزودی تو با گيو خيز اندرآی
 بدان تا بدين کار با ما بهم
 زنی رای فرخ بهر بيش و کم
 ز مردان وز گنج وز خواسته
 بيارم بپيش تو آراسته
 بفرخ پی و بر شده نام تو
 ز توران برآيد همه کام تو
 چنانچون ببايد بسازی نوا
 مگر بيژن از بند يابد رها

 چو برنامه بنهاد خسرو نگين
 بشد گيو و بر شاه کرد آفرين
 سواران دوده همه برنشاند
 بيزدان پناهيد و لشکر براند
 چو نخجير از آنجا که برداشتی

 وزه بيک روزه بگذاشتیدو ر
 بيابان گرفت و ره هيرمند
 همی رفت پويان بساند نوند
 بکوه و بصحرا نهادند روی
 جوی همی شد خليده دل و راه

 بانش بديد گه ديده چو از ديده
 سوی زابلستان فغان برکشيد
 که آمد سواری سوی هيرمند
 سواران بگرد اندرش نيز چند

 درفشی درفشان پس پشت اوی
 ی تيغ در مشت اویيکی زابل

 غو ديده بشنيد دستان سام
 بفرمود بر چرمه کردن لگام
 پرانديشه آمد پذيره براه

 بدان تا نباشد يکی کينه خواه
 ز ره گيو را ديد پژمرده روی
 همی آمد آسيمه و پوی پوی
 بدل گفت کاری نو آمد بشاه
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 فرستاده گيوست کامد براه
 چو نزديک شد پهلوان سپاه

 فتند راهنيايش کنان برگ
 بپرسيد دستان ز ايرانيان
 ز شاه و ز پيکار تورانيان
 درود بزرگان بدستان بداد
 ز شاه و ز گردان فرخ نژاد

 همه درد دل پيش دستان بخواند
 غم پور گم بوده با او براند
 همی گفت رويم نبينی برنگ
 ز خون مژه پشت پايم بلنگ

 ازان پس نشان تهمتن بخواست
 م کجاستبپرسيد و گفتش که رست

 بدو گفت رستم بنخچير گور
 بيايد همانا که برگشت هور
 شوم گفت تا من ببينمش روی
 ز خسرو يکی نامه درام بدوی
 بدو گفت دستان کز ايدر مرو
 که زود آيد از دشت نخچيرگو
 تو تا رستم آيد بخانه بپای
 يک امروز با ما بشادی گرای
 چو گيو اندر آمد بايوان ز راه

 خچيرگاهتهمتن بيامد ز ن
 پذيره شدش گيو کامد فراز

 پياده شد از اسب و بردش نماز
 پر از آرزو دل پر از رنگ روی
 برخ برنهاد از دو ديده دو جوی
 چو رستم دل گيو را خسته ديد
 بب مژه روی او نشسته ديد
 بدو گفت باری تباهست کار
 بايوان و بر شاه بد روزگار

 ز اسب اندر آمد گرفتش ببرد
 سرو تاجوربپرسيدش از خ

 ز گودرز وز طوس وز گستهم
 ز گردان لشکر همه بيش و کم
 ز شاپور و فرهاد وز بيژنا
 ز رهام و گرگين وز هرتنا

 چو آواز بيژن رسيدش بگوش
 برآمد بناکام ازو يک خروش
 برستم چنين گفت کای بفرين
 گزين همه خسروان زمين
 چنان شاد گشتم بديدار تو
 بدين پرسش خوب و گفتار تو

 تند ازين هرک بردی تو نامدرس



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
770 

 ازيشان فراوان درود و پيام
 نبينی که بر من بپيران سرم
 چه آمد ز بخت بد اندر خورم
 چه چشم بد آمد بگودرزيان
 کزان سود ما را سر آمد زيان
 ز گيتی مرا خود يکی پور بود
 همم پور و هم پاک دستور بود
 شد از چشم من در جهان ناپديد

 غم نديدبدين دودمان کس چنين 
 چنينم که بينی بپشت ستور
 شب و روز تازان بتاريک هور

 ز بيژن شب و روز چون بيهشان
 بجستم بهر سو ز هر کس نشان
 کنون شاه با جام گيتی نمای
 بپيش جهان آفرين شد بپای
 چه مايه خروشيد و کرد آفرين
 بجشن کيان هرمز فرودين
 پس آمد ز آتشکده تا بگاه
 الهکمربست و بنهاد بر سر ک

 همان جام رخشنده بنهاد پيش
 بهر سو نگه کرد ز اندازه بيش
 بتوران نشان داد زو شهريار
 ببند گران و ببد روزگار

 چو در جام کيخسرو ايدون نمود
 سوی پهلوانم دوانيد زود
 کنون آمدم با دلی پر اميد

 دو رخساره زرد و دو ديده سپيد
 گر ترا ديدم اندر جهان چاره

  کس کمرتو بندی بفرياد هر
 همی گفت و مژگان پر از آب زرد
 همی برکشيد از جگر باد سرد
 ازان پس که نامه برستم داد
 همه کار گرگين بدو کرد ياد
 ازو نامه بستد دو ديده پر آب
 همه دل پر از کين افراسياب
 پس از بهر بيژن خروشيد زار
 فرو ريخت از ديده خون برکنار
 بگيو آنگهی گفت منديش ازين

  نگرداند از رخش زينکه رستم
 مگر دست بيژن گرفته بدست
 همه بند و زندان او کرده پست
 بنيروی يزدان و فرمان شاه
 ز توران بگردانم اين تاج و گاه
 وز آنجا بايوان رستم شدند
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 بره بر همی رای رفتن زدند
 ی شاه رستم بخواند چو آن نامه

 ز گفتار خسرو بخيره بماند
 ز بس آفريد جهاندار شاه

  آن نامه بر پهلوان سپاهبد
 بگيو آنگهی گفت بشناختم
 بفرمان او راه را ساختم

 بدانستم اين رنج و کردار تو
 کشيدن بهر کار تيمار تو

 چه مايه ترا نزد من دستگاه
 گاه اندرون کينه خواه بهر کينه

 چه کين سياوش چه مازندران
 کمر بسته بر پيش جنگاوران
 برين آمدن رنج برداشتی

  دشوار بگذاشتیچنين راه
 بديدار تو سخت شادان شدم
 وليکن ز بيژن غريوان شدم

 نبايستمی کاين چنين سوگوار
 ی روزگار ترا ديدمی خسته
 ی شاه را من از بهر اين نامه

 بفرمان بسر بسپرم راه را
 ام ز بهر ترا خود جگر خسته
 ام بدين کار بيژن کمر بسته

 بکوشم بدين کارگر جان من
 يزدان منز تن بگسلد پاک 

 من از بهر بيژن ندارم برنج
 فدا کردن جان و مردان و گنج
 بنيروی يزدان ببندم کمر
 ببخت شهنشاه پيروزگر
 بيارمش زان بند تاريک چاه
 نشانمش با شاه در پيشگاه

 سه روز اندرين خان من شاد باش
 ز رنج و ز انديشه آزاد باش

 که اين خانه زان خانه بخشيده نيست
 و تن و جان يکيستمرا با تو گنج 

 چهارم سوی شهر ايران شويم
 بنزديک شاه دليران شويم

 چو رستم چنين گفت بر جست گيو
 ببوسيد دست و سر و پای نيو
 برو آفرين کرد کای نامور

 بمردی و نيروی و بخت و هنر
 بماناد بر تو چنين جاودان

 تن پيل و هوش و دل موبدان
 ور باديا ز هر نيکی بهره
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 نگ بزدادياچنين کز دلم ز
 چو رستم دل گيو پدرام ديد
 ازان پس بنيکی سرانجام ديد
 بساالر خوان گفت پيش آر خوان
 بزرگان و فرزانگان را بخوان
 زواره فرامرز و دستان و گيو
 نشستند بر خوان ساالر نيو
 بخوردند خوان و بپرداختند

 نشستنگه رود و می ساختند
 ی رود با ميگسار نوازنده

 وهر نگاربيامد بايوان گ
 همه دست لعل از می لعل فام
 غريونده چنگ و خروشنده جام

 بروز چهارم گرفتند ساز
 چو آمدش هنگام رفتن فراز
 بفرمود رستم که بنديد بار
 سوی شاه ايران بسيچيد کار
 سواران گردنکش از کشورش
 همه راه را ساخته بر درش
 بيامد برخش اندر آورد پای

 کمر بست و پوشيد رومی قبای
 زين اندر افگند گرز نياب

 پر از جنگ سر دل پر از کيميا
 بگردون برافراخته گوش رخش

 بخش ز خورشيد برتر سر تاج
 خود و گيو با زابلی صد سوار
 ز لشکر گزيد از در کارزار
 که نابردنی بود برگاشتند
 بزال و فرامرز بگذاشتند

 سوی شهر ايران نهادند روی
 جوی همه راه پويان و دل کينه

 رستم بنزديک ايران رسيدچو 
 بنزديک شهر دليران رسيد
 يکی باد نوشين درود سپهر
 برستم رسانيد شادان بمهر
 بر رستم آمد همانگاه گيو
 کز ايدر نبايد شدن پيش نيو
 شوم گفت و آگه کنم شاه را
 که پيمود رخش تهم راه را
 چو رفت از بر رستم پهلوان
 بيامد بدرگاه شاه جوان

 آمد فرازچو نزديک کيخسرو 
 ستودش فراوان و بردش نماز
 پس از گيو گودرز پرسيد شاه
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 که رستم کجا ماند چون بود راه
 بدو گفت گيو ای شه نامدار
 برآيد ببخت تو هرگونه کار
 نتابيد رستم ز فرمان تو
 دلش بسته ديد بپيمان تو

 ی شاه دادم بدوی چو آن نامه
 بماليد بر نامه بر چشم و روی

 اندر ببستعنان با عنان من 
 چنانچون بود گرد خسروپرست
 برفتم من از پيش تا با تو شاه
 بگويم که آمد تهمتن ز راه

 بگيو آنگهی گفت رستم کجاست
 که پشت بزرگی و تخم وفاست
 گراميش کردن سزاوار هست

 که نيکی نمايست و خسروپرست
 بفرمود خسرو بفرزانگان
 بمهتر نژادان و مردانگان
 پاهپذيره شدن پيش او با س

 که آمد بفرمان خسرو براه
 بگفتند گودرز کشواد را

 شه نوذران طوس و فرهاد را
 دو بهره ز گردان گردنکشان
 چه از گرزداران مردمکشان
 بر آيين کاوس برخاستند
 پذيره شدن را بياراستند

 جهان شد ز گرد سواران بنفش
 درخشان سنان و درفشان درفش
 چو نزديک رستم فراز آمدند

  نماز آمدندپياده برسم
 ز اسب اندر آمد جهان پهلوان
 کجا پهلوانان بپشش نوان
 بپرسيد مر هريکی را ز شاه
 ز گردنده خورشيد و تابنده ماه
 نشستند گردان و رستم بر اسب
 بکردار رخشنده آذرگشسب
 چو آمد بر شاه کهترنواز

 نوان پيش او رفت و بردش نماز
 ستايش کنان پيش خسرو دويد

 مر او را سزيدکه مهر و ستايش 
 برآورد سر آفرين کرد و گفت
 مبادت جز از بخت پيروز جفت
 چو هرمزد بادت بدين پايگاه
 چو بهمن نگهبان فرخ کاله
 همه ساله ارديبهشت هژير
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 نگهبان تو با هش و رای پير
 چو شهريورت باد پيروزگر
 بنام بزرگی و فر و هنر
 سفندارمذ پاسبان تو باد
 دخرد جان روشن روان تو با
 چو خردادت از ياوران بر دهاد
 ز مرداد باش از بر و بوم شاد
 دی و اورمزدت خجسته بواد
 در هر بدی بر تو بسته بواد
 ديت آذر افروز و فرخنده روز
 تو شادان و تاج تو گيتی فروز
 چو اين آفرين کرد رستم بپای
 بپرسيد و کردش بر خويش جای
 بدو گفت خسرو درست آمدی

 بادا بدیکه از جان تو دور 
 توی پهلوان کيان جهان
 نهان آشکار آشکارت نهان
 گزين کيانی و پشت سپاه
 نگهدار ايران و لشکر پناه

 مرا شاد کردی بديدار خويش
 بدين پر هنر جان بيدار خويش
 زواره فرامرز و دستان سام
 درستند ازيشان چه داری پيام
 فرو بود رستم ببوسيد تخت
 که ای نامور خسرو نيکبخت

  تو هر سه درستند و شادببخت
 انوشه کسی کش کند شاه ياد
 بساالر نوبت بفرمود شاه

 که گودرز و طوس و گوان را بخواه
 در باغ بگشاد ساالر بار

 نشستنگهی بود بس شاهوار
 بفرمود تا تاج زرين و تخت
 نهادند زير گلفشان درخت

 ی خسروانی بباغ همه ديبه
 بگسترد و شد گلستان چون چراغ

 ند از بر گاه شاهدرختی زد
 کجا سايه گسترد بر تاج و گاه

 تنش سيم و شاخش ز ياقوت و زر
 های گهر گون خوشه برو گونه

 عقيق و زمرد همه برگ و بار
 فروهشته از تاج چون گوشوار
 همه بار زرين ترنج و بهی
 ميان ترنج و بهيها تهی

 بدو اندرون مشک سوده بمی
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 همه پيکرش سفته برسان نی
 گاه بنشاندیکرا شاه بر 

 برو باد ازو مشک بفشاندی
 همه ميگساران بيپش اندرا
 همه بر سران افسر از گوهرا
 ز ديبای زربفت چينی قبای
 همه پيش گاه سپهبد بپای
 همه طوق بربسته و گوشوار
 بريشان همه جامه گوهرنگار
 همه رخ چو ديبای رومی برنگ
 فروزنده عود و خروشنده چنگ

  بدستهمه دل پر از شادی و می
 رخان ارغوانی و نابوده مست
 بفرمود تا رستم آمد بتخت
 نشست از بر گاه زير درخت

 برستم چنين گفت پس شهريار
 که ای نيک پيوند و به روزگار
 ز هر بد توی پيش ايران سپر
 هميشه چو سيمرغ گسترده پر
 چه درگاه ايران چه پيش کيان
 همه بر در رنج بندی ميان
 انشناسی تو کردار گودرزي

 به آسانی و رنج و سود و زيان
 ميان بسته دارند پيشم بپای
 هميشه بنيکی مرا رهنمای
 بتنها تن گيو کز انجمن

 ز هر بد سپر بود در پيش من
 چنين غم بدين دوده نامد بنيز
 غم و درد فرزند برتر ز چيز
 بدين کار گر تو ببندی ميان
 پذيره نيايدت شير ژيان

 ی کار بيژن بجوی کنون چاره
 که او را ز توران بد آمد بروی

 ز گردان و اسبان و شمشير و گنج
 ببر هرچ بايد مدار اين برنج

 چو رستم ز کيخسرو ايدون شنيد
 زمين را ببوسيد و دم درکشيد
 برو آفرين کرد کای نيک نام

 چو خورشيد هر جای گسترده کام
 ز تو دور بادا دو چشم نياز
 دل بدسگالت بگرم و گداز

 شاه و ساالر و کیتوی بر جهان 
 کيان جهان مر ترا خاک پی

 که چون تو نديدست يک شاه گاه
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 نه تابنده خروشيد و گردنده ماه
 بدان را ز نيکان تو کردی جدا
 تو داری بافسون و بند اژدها
 بکندم دل ديو مازندران
 بفر کيانی و گرز گران
 مرامادر از بهر رنج تو زاد

 تو بايد که باشی برام و شاد
 ش داده بفرمان تومنم گو

 نگردم بهرسان ز پيمان تو
 دل و جان نهاده بسوی کاله
 بران ره روم کم بفرمود شاه
 و نيز از پی گيو اگر بر سرم
 هوا بارد آتش بدو ننگرم
 رسيده بمژگانم اندر سنان
 ز فرمان خسرو نتابم عنان
 برآرم ببخت تو اين کار کرد
 سپهبد نخواهم نه مردان مرد

 باشد فريبکليد چنين بند 
 نه هنگام گرزست و روز نهيب

 چو رستم چنين گفت گودرز و گيو
 فريبرز و فرهاد و شاپور نيو
 بزرگان لشکر برو آفرين

 همی خواندند از جهان آفرين
 بمی دست بردند با شهريار
 گشاده بشادی در نوبهار

 چو گرگين نشان تهمتن شنيد
 بدانست کمد غمش را کليد
 فرستاد نزديک رستم پيام
 که ای تيغ بخت و وفا را نيام
 درخت بزرگی و گنج وفا
 در رادمردی و بند بال

 گرت رنج نايد ز گفتار من
 سخن گسترانی ز کردار من
 نگه کن بدين گنبد گوژپشت
 که خيره چراغ دلم را بکشت
 بتاريکی اندر مرا ره نمود

 نوشته چنين بود بود آنچ بود
 بر آتش نهم خويشتن پيش شاه

 د مرا زين گناهگر آمرزش آر
 مگر باز گردد ز بد نام من

 بپيران سر اين بد سرانجام من
 مرا گر بخواهی ز شاه جوان
 چو غرم ژيان با تو آيم دوان
 شوم پيش بيژن بغلتم بخاک
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 مگر بازيابم من آن کيش پاک
 چو پيغام گرگين برستم رسيد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 بپيچيد ازان درد و پيغام اوی

 ش ازان بيهده کام اویغم آمد
 فرستاده را گفت رو باز گرد
 بگويش که ای خيره ناپاک مرد
 تو نشنيدی آن داستان پلنگ
 بدان ژرف دريا که زد با نهنگ
 که گر بر خرد چيره گردد هوا
 نيابد ز چنگ هوا کس رها
 خردمند کرد هوا را بزير

 بود داستانش چو شير دلير
 نبايدش بردن بنخچير روی

  ددان رنجش آيد بدوینه نيز از
 تو دستان نمودی چو روباه پير
 نديدی همی دام نخچيرگير
 نشايد کزين بيهده کام تو

 که من پيش خسرو برم نام تو
 وليکن چو اکنون ببيچارگی
 فرو مانده گشتی بيکبارگی
 ز خسرو بخواهم گناه ترا
 بيفروزم اين تيره ماه ترا
 اگر بيژن از بند يابد رها

 يهان خدابفرمان دادار گ
 رهاگشتی از بند و رستی بجان

 ی بدگمان ز تو دور شد کينه
 وگر جز برين روی گردد سپهر
 ز جان و تن خويش بردار مهر
 خواه نخستين من آيم بدين کينه

 بنيروی يزدان و فرمان شاه
 وگر من نيايم چو گودرز و گيو

 ی پور نيو بخواهد ز تو کينه
 برآمد برين کار يک روز و شب

 گفته بر شاه نگشاد لبو زين 
 دوم روز چون شاه بنمود تاج

 نشست از بر سيمگون تخت عاج
 بيامد تهمتن بگسترد بر

 بخواهش بر شاه خورشيد فر
 ز گرگين سخن گفت با شهريار
 ازان گم شده بخت و بد روزگار
 بدو گفت شاه ای سپهدار من
 همی بگسلی بند و زنهار من
 که سوگند خوردم بتخت و کاله
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  بهرام و خورشيد و ماهبدارای
 که گرگين نبيند ز من جز بال
 مگر بيژن از بند يابد رها
 جزين آرزو هرچ بايد بخواه
 ز تخت و ز مهر و ز تيغ و کاله

 پس آنگه چنين گفت رستم بشاه
 که ای پرهنر نامور پيشگاه
 اگر بد سگاليد پيچد همی
 فدا کردن جان بسيچد همی
 گر آمرزش شاه نايدش پيش

 نام و برآيد ز کيشنبوديش 
 هرآن کس که گردد ز راه خرد
 سرانجام پيچد ز کردار خود
 سزد گر کنی ياد کردار اوی
 هميشه بهر کينه پيکار اوی
 بپيش نياکانت بسته کمر
 بهر کينه گه با يکی کينه ور
 اگر شاه بيند بمن بخشدش
 مگر اختر نيک بدرخشدش
 برستم ببخشيد پيروز شاه

 ک چاهرهانيدش از بند و تاري
 ز رستم بپرسيد پس شهريار

 که چون راند خواهی برين گونه کار
 چه بايد ز گنج و زلشکر بخواه
 که بايد که با تو بيايد براه
 بترسم ز بد گوهر افراسياب
 که بر جان بيژن بگيرد شتاب
 يکی بادسارست ديو نژند

 بسی خوانده افسون و نيرنگ و بند
 بجنباندش اهرمن دل ز جای

  تيغ زن را زپایبيندازد آن
 چنين گفت رستم بشاه جهان
 که اين کار ببسيچم اندر نهان
 کليد چنين بند باشد فريب
 نبايد برين کار کردن نهيب

 نه هنگام گرزست و تيغ و سنان
 بدين کار بايد کشيدن عنان
 فراوان گهر بايد و زرو سيم
 برفتن پر اميد و بودن به بيم
 بکردار بازارگانان شدن

 ان بتوران بدنشکيبا فراو
 ز گستردنی هم ز پوشيدنی
 ببايد بهايی و بخشيدنی

 چو بشنيد خسرو ز رستم سخن
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 بفرمود تا گنجهای کهن
 همه پاک بگشاد گنجور شاه
 بدينار و گوهر بياراست گاه
 تهمتن بيامد همه بنگريد

 هر آنچش ببايست زان برگزيد
 ازان صد شتر بار دينار کرد
 صد اشتر ز گنج درم بار کرد
 بفرمود رستم بساالر بار

 که بگزين ز گردان لشکر هزار
 ز مردان گردنکش و نامور
 ببايد تنی چند بسته کمر

 ی شاوران چو گرگين و چون زنگه
 دگر گستهم شير جنگ آوران
 چهارم گرازه که راند سپاه
 فروهل نگهبان تخت و کاله
 چو فرهاد و رهام گرد دلير

 چو اشکش که صيد آورد نره شير
 هفت يل بايد آراستهچنين 

 نگهبان اين لشکر و خواسته
 همه تاج و زيور بينداختند
 چنانچون ببايست برساختند
 پس آگاهی آمد بگردنکشان
 بدان گرزداران دشمن کشان

 بپرسيد زنگه که خسرو کجاست
 چه آمد برويش که ما را بخواست

 چو ساالر نوبت بيامد بدر
 بشبگير بستند گردان کمر

  جنگ آورانهمه نيزه داران
 همه مرزبانان ناماوران
 همه نيزه و تير بار هيون

 همه جنگ را دست شسته بخون
 سپيده دمان گاه بانگ خروس

 ی پيل کوس ببستند بر کوهه
 تهمتن بيامد چو سرو بلند

 بچنگ اندرون گرز و بر زين کمند
 سپاه از پس پشت و گردان ز پيش
 نهاده بکف بر همه جان خويش

 با لشکرشبرفت از در شاه 
 بسی آفرين خواند برکشورش
 چو نزديکی مرز توران رسيد
 سران را ز لشکر همه برگزيد
 بلشکر چنين گفت پس پهلوان
 که ايدر بباشيد روشن روان
 مجنبيد از ايدر مگر جان من
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 ز تن بگسلد پاک يزدان من
 بسيچيده باشيد مر جنگ را
 همه تيز کرده بخون چنگ را
 ندسپه بر سر مرز ايران بما

 خود و سرکشان سوی توران براند
 همه جامه برسان بازارگان
 بپوشيد و بگشاد بند از ميان
 گشادند گردان کمرهای سيم
 بپوشيدشان جامه های گليم
 سوی شهر توران نهادند روی
 يکی کاروانی پر از رنگ و بوی
 گرانمايه هفت اسب با کاروان
 يکی رخش و ديگر نشست گوان

 وهراصد اشتر همه بار او گ
 ی لشکرا صد اشتر همه جامه

 های و هوی و درنگ درای ز بس
 بکردار تهمورثی کرنای

 همی شهر بر شهر هودج کشيد
 همی رفت تا شهر توران رسيد
 چو آمد بنزديک شهر ختن
 نظاره بيامد برش مرد و زن
 همه پهلوانان توران بجای
 شده پيش پيران ويسه بپای
 چو پيران ويسه ز نخچير گاه

 تهمتن بديدش براهبيامد 
 يکی جام زرين پر از گوهرا
 بديبا بپوشيد رستم سرا
 ده اسب گرانمايه با زيورش
 بديبا بياراست اندر خورش

 بفرمانبران داد و خود پيش رفت
 بدرگاه پيران خراميد تفت
 برو آفرين کرد کای نامور
 بايران و توران ببخت و هنر
 چنان کرد رويش جهاندار ساز

  را ندانست بازکه پيران مر او
 بپرسيد و گفت از کجايی بگوی
 چه مردی و چون آمدی پوی پوی
 بدو گفت رستم ترا کهترم
 بشهر تو کرد ايزد آبشخورم
 ببازارگانی ز ايران بتور

 بپيمودم اين راه دشوار و دور
 ام هم خريدار نيز فروشنده

 فروشم بخرم ز هر گونه چيز
 بمهر تو دارم روان را نويد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
781 

 د بر دلم بر اميدچنين چيره ش
 اگر پهلوان گيردم زير بر

 خرم چارپای و فروشم گهر
 هم از داد تو کس نيازاردم
 هم از ابر مهرت گهر باردم
 پس آن جام پر گوهر شاهوار
 ميان کيان کرد پيشش نثار

 نژاد گرانمايه اسبان تازی
 که بر مويشان گرد نفشاند باد
 بسی آفرين کرد و آن خواسته

 ار آراستهبدو داد و شد ک
 چو پيران بدان گوهران بنگريد
 کزان جام رخشنده آمد پديد
 برو آفرين کرد وبنواختش

 بران تخت پيروزه بنشاختش
 که رو شاد و ايمن بشهر اندرا
 کنون نزد خويشت بسازيم جا
 کزين خواسته بر تو تيمار نيست
 کسی را بدين با تو پيکار نيست

 برو هرچ داری بهايی بيار
 ر سوی خواستارخريدار کن ه

 فرود آی در خان فرزند من
 چنان باش با من که پيوند من
 بدو گفت رستم که ای پهلوان
 هم ايدر بباشيم با کاروان
 که با ما ز هر گونه مردم بود
 نبايد که زان گوهری گم بود
 بدو گفت رو برزو گير جای
 کنم رهنمايی بپيشت بپای

 يکی خانه بگزيد و بر ساخت کار
  رخت بنهاد و باربکلبه درون

 خبر شد کز ايران يکی کاروان
 بيامد بر نامور پهلوان

 ز هر سو خريدار بنهاد گوش
 چو آگاهی آمد ز گوهر فروش
 خريدار ديبا و فرش و گهر
 بدرگاه پيران نهادند سر

 چو خورشيد گيتی بياراستی
 بدان کلبه بازار برخاستی
 منيژه خبر يافت از کاروان

 دوانيکايک بشهر اندر آمد 
 برهنه نوان دخت افراسياب
 بر رستم آمد دو ديده پر آب
 برو آفرين کرد و پرسيد و گفت
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 همی بستين خون مژگان برفت
 که برخوردی از جان وز گنج خويش
 مبادت پشيمانی از رنج خويش

 بکام تو بادا سپهر بلند
 ز چشم بدانت مبادا گزند

 هر اميد دل را که بستی ميان
 ت زيانز رنجی که بردی مباد

 هميشه خرد بادت آموزگار
 خنک بوم ايران و خوش روزگار
 چه آگاهی استت ز گردان شاه
 ز گيو و ز گودرز و ايران سپاه
 نيامد بايران ز بيژن خبر
 گر نيايش نخواهد بدن چاره

 که چون او جوانی ز گودرزيان
 همی بگسالند بسختی ميان
 بسودست پايش ز بند گران
 ندو دستش ز مسمار آهنگرا
 کشيده بزنجير و بسته ببند
 همه چاه پرخون آن مستمند
 نيابم ز درويشی خويش خواب
 ز ناليدن او دو چشمم پر آب
 بترسيد رستم ز گفتار اوی
 يکی بانگ برزد براندش ز روی
 بدو گفت کز پيش من دور شو
 نه خسرو شناسم نه ساالرنو
 ندارم ز گودرز و گيو آگهی
 که مغزم ز گفتار کردی تهی

 تم نگه کرد و بگريست زاربرس
 ز خواری بباريد خون بر کنار
 بدو گفت کای مهتر پرخرد
 ز تو سرد گفتن نه اندر خورد
 سخن گر نگويی مرانم ز پيش

 که من خود دلی دارم از درد ريش
 چنين باشد آيين ايران مگر
 که درويش را کس نگويد خبر
 بدو گفت رستم که ای زن چبود
 مگر اهرمن رستخيزت نمود
 همی بر نوشتی تو بازار من
 بدان روی بد با تو پيکار من
 بدين تندی از من ميازار بيش
 که دل بسته بودم ببازار خويش
 و ديگر بجايی که کيخسروست
 بدان شهر من خود ندارم نشست

 ندانم همی گيو و گودرز را
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 ام هرگز آن مرز را نه پيموده
 بفرمود تا خوردنی هرچ بود

  زودنهادند در پيش درويش
 يکايک سخن کرد ازو خواستار
 که با تو چرا شد دژم روزگار

 چه پرسی ز گردان و شاه و سپاه
 چه داری همی راه ايران نگاه
 منيژه بدو گفت کز کار من

 چه پرسی ز بدبخت و تيمار من
 کزان چاه سر با دلی پر ز درد
 دويدم بنزد تو ای رادمرد

 زدی بانگ بر من چو جنگاوران
 اور داوراننترسيدی از د

 منيژه منم دخت افراسياب
 برهنه نديدی رخم آفتاب

 کنون ديده پرخون و دل پر ز درد
 ازين در بدان در دوان گردگرد
 همی نان کشکين فرازآورم
 چنين راند يزدان قضا بر سرم
 ازين زارتر چون بود روزگار

 سر آرد مگر بر من اين کردگار
 چو بيچاره بيژن بدان ژرف چاه

  روز خورشيد و ماهنبيند شب و
 بغل و بمسمار و بند گران

 همی مرگ خواهد ز يزدان بران
 مرا درد بر درد بفزود زين
 نم ديدگانم بپالود زين

 کنون گرت باشد بايران گذر
 ز گودرز کشواد يابی خبر
 بدرگاه خسرو مگر گيو را
 ببينی و گر رستم نيو را

 بگويی که بيژن بسختی درست
 پستاگر دير گيری شود کار 

 گرش ديد خواهی مياسای دير
 که بر سرش سنگست و آهن بزير
 بدو گفت رستم که ای خوب چهر
 که مهرت مبراد از وی سپهر
 چرا نزد باب تو خواهشگران
 نينگيزی از هر سوی مهتران
 مگر بر تو بخشايش آرد پدر
 بجوشدش خون و بسوزد جگر
 گر آزار بابت نبودی ز پيش
 شترا دادمی چيز ز اندازه بي

 بخواليگرش گفت کز هر خورش
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 که او را ببايد بياور برش
 يکی مرغ بريان بفرمود گرم
 نوشته بدو اندرون نان نرم

 سبک دست رستم بسان پری
 بدو درنهان کرد انگشتری
 بدو داد و گفتش بدان چاه بر
 که بيچارگان را توی راهبر
 منيژه بيامد بدان چاه سر
 دوان و خورشها گرفته ببر

 تار چيزی که بردنوشته بدس
 چنان هم که بستد ببيژن سپرد
 نگه کرد بيژن بخيره بماند

 ازان چاه خورشيد رخ را بخواند
 که ای مهربان از کجا يافتی
 خورشها کزين گونه بشتافتی
 بسا رنج و سختی کت آمد بروی
 ز بهر منی در جهان پوی پوی
 منيژه بدو گفت کز کاروان
 يکی مايه ور مرد بازارگان

 ان بتوران ز بهر درماز اير
 کشيده ز هر گونه بسيار غم
 يکی مرد پاکيزه با هوش و فر
 ز هر گونه با او فراوان گهر
 گشن دستگاهی نهاده فراخ
 يکی کلبه سازيده بر پيش کاخ
 بمن داد زين گونه دستارخوان
 که بر من جهان آفرين را بخوان
 بدان چاه نزديک آن بسته بر
 دگر هرچ بايد ببر سربسر

 سترد بيژن پس آن نان پاکبگ
 پراوميد يزدان دل از بيم و باک
 چو دست خورش برد زان داوری
 بديد آن نهان کرده انگشتری
 نگينش نگه کرد و نامش بخواند
 ز شادی بخنديد و خيره بماند
 يکی مهر پيروزه رستم بروی
 نبشته بهن بکردار موی
 چو بار درخت وفا را بديد

 بدانست کمد غمش را کليد
 نديد خنديدنی شاهواربخ

 چنان کمد آواز بر چاهسار
 منيژه چو بشنيد خنديدنش
 ازان چاه تاريک بسته تنش
 زمانی فرو ماند زان کار سخت
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 بگفت اين چه خندست ای نيکبخت
 شگفت آمدش داستانی بزد
 که ديوانه خندد ز کردار خود
 چه گونه گشادی بخنده دو لب
 که شب روز بينی همی روز شب

 پيش آر و با من بگویچه رازست 
 مگر بخت نيکت نمودست روی
 بدو گفت بيژن کزين کارسخت
 بر اوميد آنم که بگشاد بخت
 چو با من بسوگند پيمان کنی
 همانا وفای مرا نشکنی
 بگويم سراسر تورا داستان

 چو باشی بسوگند همداستان
 که گر لب بدوزی ز بهر گزند
 زنان را زبان کم بماند ببند

 و ناليد زارمنيژه خروشيد 
 که بر من چه آمد بد روزگار
 دريغ آن شده روزگاران من
 دل خسته و چشم باران من
 بدادم ببيژن تن و خان و مان

 کنون گشت بر من چنين بدگمان
 همان گنج دينار و تاج گهر
 بتاراج دادم همه سربسر

 پدر گشته بيزار و خويشان ز من
 برهنه دوان بر سر انجمن

 اميدز اميد بيژن شدم نا
 جهانم سياه و دو ديده سپيد
 بپوشد همی راز بر من چنين
 تو داناتری ای جهان آفرين

 بدو گفت بيژن همه راستست
 ز من کار تو جمله برکاستست
 چنين گفتم اکنون نبايست گفت
 ايا مهربان يار و هشيار جفت
 سزد گر بهر کار پندم دهی

 که مغزم برنج اندرون شد تهی
 هر فروشتو بشناس کاين مرد گو

 که خواليگرش مر ترا داد توش
 ز بهر من آمد بتوران فراز
 وگرنه نبودش بگوهر نياز
 ببخشود بر من جهان آفرين
 ببينم مگر پهن روی زمين
 رهاند مرا زين غمان دراز
 ترا زين تکاپوی و گرم و گداز
 بنزديک او شو بگويش نهان
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 که ای پهلوان کيان جهان
 بدل مهربان و بتن چاره جوی

 گر تو خداوند رخشی بگویا
 منيژه بيامد بکردار باد

 ز بيژن برستم پيامش بداد
 چو بشنيد گفتار آن خوب روی
 کزان راه دور آمده پوی پوی

 بدانست رستم که بيژن سخن
 ی سروبن گشادست بر الله

 ببخشود و گفتش که ای خوب چهر
 که يزدان ترا زو مبراد مهر

 بگويش که آری خداوند رخش
 زدان فرياد بخشترا داد ي

 ز زاول بايران ز ايران بتور
 ز بهر تو پيمودم اين راه دور
 بگويش که ما را بسان پلنگ
 بسود از پی تو کمرگاه و چنگ
 چو با او بگويی سخن راز دار
 شب تيره گوشت بواز دار
 ز بيشه فرازآر هيزم بروز

 شب آيد يکی آتشی برفروز
 منيژه ز گفتار او شاد شد

 کسر آزاد شددلش ز اندهان ي
 بيامد دوان تا بدان چاهسار

 که بودش بچاه اندرون غمگسار
 بگفتش که دادم سراسر پيام
 بدان مرد فرخ پی نيک نام

 چنين داد پاسخ که آنم درست
 که بيژن بنام و نشانم بجست
 تو با داغ دل چون پويی همی
 که رخرا بخوناب شويی همی

 کنون چون درست آمد از تو نشان
 غ مردم کشانببينی سر تي

 زمين را بدرانم اکنون بچنگ
 بپروين براندازم آسوده سنگ
 مرا گفت چون تيره گردد هوا
 شب از چنگ خورشيد يابد رها
 بکردار کوه آتشی برفروز

 که سنگ و سر چاه گردد چو روز
 بدان تا ببينم سر چاه را
 بدان روشنی بسپرم راه را
 بفرمود بيژن که آتش فروز

 تاريک روزکه رستيم هر دو ز 
 سوی کردگار جهان کرد سر
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 که ای پاک و بخشنده و دادگر
 ز هر بد تو باشی مرا دستگير
 تو زن بر دل و جان بدخواه تير
 بده داد من زآنک بيداد کرد
 تو دانی غمان من و داغ و درد

 مگر بازيابم بر و بوم را
 نمانم بننگ اختر شوم را

 تو ای دخت رنج آزموده ز من
 و دل و چيز و تنفدا کرده جان 

 بدين رنج کز من تو برداشتی
 زيان مرا سود پنداشتی

 بدادی بمن گنج و تاج و گهر
 جهاندار خويشان و مام و پدر
 اگر يابم از چنگ اين اژدها
 بدين روزگار جوانی رها
 بکردار نيکان يزدان پرست
 بپويم بپای و بيازم بدست
 بسان پرستار پيش کيان
 بپاداش نيکيت بندم ميان
 منيژه بهيزم شتابيد سخت
 چو مرغان برآمد بشاخ درخت
 بخورشيد بر چشم و هيزم ببر
 که تا کی برآرد شب از کوه سر
 چو از چشم خورشيد شد ناپديد
 شب تيره بر کوه دامن کشيد
 بدانگه که آرام گيرد جهان
 شود آشکارای گيتی نهان

 که لشکر کشد تيره شب پيش روز
 بگردد سر هور گيتی فروز

 ه سبک آتشی برفروختمنيژ
 که چشم شب قيرگون را بسوخت
 بدلش اندرون بانگ رويينه خم
 که آيد ز ره رخش پوالد سم
 بدانگه که رستم ببربر گره
 برافگند و زد بر گره بر زره

 بشد پيش يزدان خورشيد و ماه
 بيامد بدو کرد پشت و پناه

 همی گفت چشم بدان کور باد
 بدين کار بيژن مرا زور باد

 ان بفرمود تا همچنينبگرد
 ببستند بر گردگه بند کين
 بر اسبان نهادند زين خدنگ
 همه جنگ را تيز کردند چنگ
 تهمتن برخشنده بنهاد روی
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 همی رفت پيش اندرون راه جوی
 چو آمد بر سنگ اکوان فراز
 بدان چاه اندوه و گرم و گداز
 چنين گفت با نامور هفت گرد
 که روی زمين را ببايد سترد

 شما را کنون ساختنببايد 
 سر چاه از سنگ پرداختن
 پياده شدند آن سران سپاه
 کزان سنگ پردخت مانند چاه
 بسودند بسيار بر سنگ چنگ

 شده مانده گردان و آسوده سنگ
 چو از نامداران بپالود خوی

 که سنگ از سر چاه ننهاد پی
 ز رخش اندر آمد گو شيرنر
 زره دامنش را بزد بر کمر

 ين زور خواستز يزدان جان آفر
 بزد دست و آن سنگ برداشت داست

 ی شهر چين بينداخت در بيشه
 بلرزيد ازان سنگ روی زمين
 ز بيژن بپرسيد و ناليد زار
 که چون بود کارت ببد روزگار
 همه نوش بودی ز گيتيت بهر
 ز دستش چرا بستدی جام زهر
 بدو گفت بيژن ز تاريک چاه
 که چون بود بر پهلوان رنج راه

 ن خروش تو آمد بگوشمرا چو
 همه زهر گيتی مرا گشت نوش
 بدين سان که بينی مرا خان و مان
 ز آهن زمين و ز سنگ آسمان
 بکنده دلم زين سرای سپنج

 ز بس درد و سختی و اندوه و رنج
 بدو گفت رستم که بر جان تو
 ببخشود روشن جهانبان تو
 کنون ای خردمند آزاده خوی
 مرا هست با تو يکی آرزوی

 بخش گرگين ميالد رابمن 
 ز دل دور کن کين و بيداد را
 بدو گفت بيژن که ای يار من
 ندانی که چون بود پيکار من
 ندانی تو ای مهتر شيرمرد

 که گرگين ميالد با من چه کرد
 گرافتد بروبر جهانبين من
 برو رستخيز آيد از کين من

 بدو گفت رستم که گر بدخوی
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 بياری و گفتار من نشنوی
  بسته در چاه پایبمانم ترا

 برخش اندر آرم شوم باز جای
 چو گفتار رستم رسيدش بگوش
 ازان تنگ زندان برآمد خروش
 چنين داد پاسخ که بد بخت من
 ز گردان وز دوده و انجمن

 ز گرگين بدان بد که بر من رسيد
 چنين روز نيزم ببايد کشيد

 کشيديم و گشتيم خشنود ازوی
 ز کينه دل من بياسود ازوی

 ت رستم بزندان کمندفروهش
 بند برآوردش از چاه با پای

 برهنه تن و موی و ناخن دراز
 گدازيده از رنج و درد و نياز

 همه تن پر از خون و رخساره زرد
 ازان بند زنجير زنگار خورد

 خروشيد رستم چو او را بديد
 همه تن در آهن شده ناپديد

 بزد دست و بگسست زنجير و بند
 ی بندی پا رها کرد ازو حلقه

 سوی خانه رفتند زان چاهسار
 بيک دست بيژن بديگر زوار

 تهمتن بفرمود شستن سرش
 يکی جامه پوشيد نو بر برش
 ازان پس چو گرگين بنزديک اوی
 بيامد بماليد بر خاک روی
 ز کردار بد پوزش آورد پيش
 بپيچيد زان خام کردار خويش
 دل بيژن از کينش آمد براه
 مکافات ناورد پيش گناه

  بار کردند و اسبان بزينشتر
 بپوشيد رستم سليح گزين
 نشستند بر باره ناموران

 کشيدند شمشير و گرز گران
 گسی کرد بار و برآراست کار
 چنانچون بود در خور کارزار
 بشد با بنه اشکش تيزهوش
 که دارد سپه را بهرجای گوش
 به بيژن بفرمود رستم که شو
 تو با اشکش و با منيژه برو

  از کين افراسيابکه ما امشب
 نيابيم آرام و نه خورد و خواب
 يکی کار سازم کنون بر درش
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 که فردا بخندد برو کشورش
 رو بدو گفت بيژن منم پيش

 که از من همی کينه سازند نو
 برفتند با رستم آن هفت گرد
 بنه اشکش تيزهش را سپرد
 عنانها فگندند بر پيش زين
 کشيدند يکسر همه تيغ کين

 ه افراسياببشد تا بدرگا
 بهنگام سستی و آرام و خواب
 برآمد ز ناگه ده و دار و گير
 درخشيدن تيغ و باران تير

 سران را بسی سر جدا شد ز تن
 پر از خاک ريش و پر از خون دهن

 ز دهليز در رستم آواز داد
 که خواب تو خوش باد و گردانت شاد

 بخفتی تو بر گاه و بيژن بچاه
 مگر باره ديدی ز آهن براه
 منم رستم زابلی پور زال

 نه هنگام خوابست و آرام و هال
 شکستم در بند زندان تو
 که سنگ گران بد نگهبان تو
 رها شد سر و پای بيژن ز بند
 بداماد بر کس نسازد گزند
 ترا رزم و کين سياوخش بس
 بدين دشت گرديدن رخش بس
 هميدون برآورد بيژن خروش
 که ای ترک بدگوهر تيره هوش

 جای ان تخت فرخندهبرانديش ز
 مرا بسته در پيش کرده بپای
 همی رزم جستی بسان پلنگ
 مرا دست بسته بکردار سنگ
 کنونم گشاده بهامون ببين

 که با من نجويد ژيان شير کين
 بزد دست بر جامه افراسياب

 آوران را ببستست خواب که جنگ
 بفرمود زان پس که گيرند راه
 بدان نامداران جوينده گاه

 خروش تکاپوی خاستز هر سو 
 ز خون ريختن بر درش جوی خاست
 هرآنکس که آمد ز توران سپاه
 زمانه تهی ماند زو جايگاه

 گرفتند بر کينه جستن شتاب
 ازان خانه بگريخت افراسياب
 بکاخ اندر آمد خداوند رخش
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 همه فرش و ديبای او کرد بخش
 پريچهرگان سپهبدپرست

 گرفته همه دست گردان بدست
 بان و زين پلنگگرانمايه اس

 نشانده گهر در جناغ خدنگ
 ازان پس ز ايوان ببستند بار
 بتوران نکردند بس روزگار
 ز بهر بنه تاخت اسبان بزور
 بدان تا نخيزد ازان کار شور

 چنان رنجه بد رستم از رنج راه
 که بر سرش بر درد بود از کاله
 سواران ز بس رنج و اسبان ز تگ

 يکی را بتن بر نجنبيد رگ
 شکر فرستاد رستم پيامبل

 که شمشير کين بر کشيد از نيام
 که من بيگمانم کزين پس بکين
 سيه گردد از سم اسبان زمين
 گشن لشکری سازد افراسياب

 بنيزه بپوشد رخ آفتاب
 برفتند يکسر سواران جنگ
 همه رزم را تيز کردند چنگ

 داران زدوده سنان همه نيزه
 همه جنگ را گرد کرده عنان

 ته بخيمه درونمنيژه نشس
 پرستنده بر پيش او رهنمون
 يکی داستان زد تهمتن بروی
 که گر می بريزد نريزدش بوی
 چنينست رسم سرای سپنج

 گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج
 چو خورشيد سر برزد از کوهسار

 سواران توران ببستند بار
 بتوفيد شهر و برآمد خروش

 تو گفتی همی کر کند نعره گوش
 سياب آمدندبدرگاه افرا

 کمربستگان بر درش صف زدند
 همه يکسره جنگ را ساخته
 دل از بوم و آرام پرداخته
 بزرگان توران گشاده کمر

 به پيش سپهدار بر خاک سر
 همه جنگ را پاک بسته ميان
 همه دل پر از کين ايرانيان

 کز اندازه بگذشت ما را سخن
 چه افگند بايد بدين کار بن

 کشانکزين ننگ بر شاه و گردن
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 بماند ز کردار بيژن نشان
 بايران بمردان ندانندمان
 زنان کمربسته خوانندمان

 برآشفت پس شه بسان پلنگ
 ازان پس بفرمودشان ساز جنگ
 به پيران بفرمود تا بست کوس
 که بر ما ز ايران همين بد فسوس

 بزد نای رويين بدرگاه شاه
 بجوشيد در شهر توران سپاه
 یيالن صف کشيدند بر در سرا

 خروش آمد از بوق و هندی درای
 سپاهی ز توران بدان مرز راند
 که روی زمين جز بدريا نماند
 چو از ديدگه ديدبان بنگريد

 زمين را چو دريای جوشان بديد
 بر رستم آمد که ببسيچ کار
 که گيتی سيه شد ز گرد سوار
 بدو گفت ما زين نداريم باک
 همی جنگ را برفشانيم خاک

  کرد و باربنه با منيژه گسی
 ی کارزار بپوشيد خود جامه

 بباال برآمد سپه را بديد
 خروشی چو شير ژيان برکشيد
 يکی داستان زد سوار دلير

 که روبه چه سنجد بچنگال شير
 بگردان جنگاور آواز کرد

 که پيش آمد امروز ننگ و نبرد
 کجا تيغ و ژوپين زهرآبدار

 ی گاوسار کجا نيزه و گرزه
  پديدهنرها کنون کرد بايد

 بر کينه بايد کشيد برين دشت
 برآمد خروشيدن کرنای

 تهمتن برخش اندر آورد پای
 ازان کوه سر سوی هامون کشيد
 چو لشکر بتنگ اندر آمد پديد
 کشيدند لشکر بران پهن جای
 بهرسو ببستند ز آهن سرای
 بياراست رستم يکی رزمگاه
 که از گرد اسبان هوا شد سياه
 ابر ميمنه اشکش و گستهم
 سواران بسيار با او بهم

 چو رهام و چون زنگه بر ميسره
 بخون داده مر جنگ را يکسره
 خود و بيژن گيو در قلبگاه
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 نگهدار گردان و پشت سپاه
 پس پشت لشکر که بيستون
 حصاری ز شمشير پيش اندرون
 چو افراسياب آن سپه را بديد
 که ساالرشان رستم آمد پديد

 غمی گشت و پوشيد خفتان جنگ
 را بفرمود کردن درنگسپه 

 برابر بيين صفی برکشيد
 هوا نيلگون شد زمين ناپديد
 چپ لشکرش را بپيران سپرد
 سوی راستش را به هومان گرد
 بگرسيوز و شيده قلب سپاه
 سپرد و همی کرد هر سو نگاه
 تهمتن همی گشت گرد سپاه
 ز آهن بکردار کوهی سياه

 فغان کرد کای ترک شوريده بخت
 لشکر و تاج و تختکه ننگی تو بر 

 ترا چون سواران دل جنگ نيست
 ز گردان لشکر ترا ننگ نيست
 که چندين بپيش من آيی بکين
 بمردان و اسبان بپوشی زمين
 چو در جنگ لشکر شود تيزچنگ
 همی پشت بينم ترا سوی جنگ
 ز دستان تو نشنيدی آن داستان
 که دارد بياد از گه باستان

 که شيری نترسد ز يک دشت گور
 اره نتابد چو تابنده هورست

 بدرد دل و گوش غرم سترگ
 اگر بشنود نام چنگال گرگ
 چو اندر هوا باز گسترد پر
 بترسد ز چنگال او کبک نر
 نه روبه شود ز آزمودن دلير
 نه گوران بسايند چنگال شير

 چو تو کس سبکسار خسرو مباد
 چو باشد دهد پادشاهی بباد

 بدين دشت و هامون تو از دست من
 يی نيابی بجان و بتنرها

 چو اين گفته بشنيد ترک دژم
 بلرزيد و برزد يکی تيز دم
 برآشفت کای نامداران تور

 که اين دشت جنگست گر جای سور
 ببايد کشيدن درين رزم رنج

 که بخشم شما رابسی تاج و گنج
 چو گفتار ساالرشان شد بگوش
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 زگردان لشکر برآمد خروش
 گون شد ز گرد آفتاب چنان تيره

  گفتی همی غرقه ماند در آبکه
 ببستند بر پيل رويينه خم
 دميدند شيپور با گاودم

 ی آهنين ز جوشن يکی باره
 کشيدند گردان بروی زمين
 بجوشيد دشت و بتوفيد کوه
 ز بانگ سواران هر دو گروه
 درفشان بگرد اندرون تيغ تيز
 تو گفتی برآمد همی رستخيز
 همی گرز باريد همچون تگرگ

 تير و بر خود و ترگابر جوشن و 
 و زان رستمی اژدهافش درفش
 شده روی خورشيد تابان بنفش
 بپوشيد روی هوا گرد پيل
 بخورشيد گفتی براندود نيل

 بهر سو که رستم برافگند رخش
 سران را سر از تن همی کرد بخش

 ی گاوسار بچنگ اندرون گرزه
 بسان هيونی گسسته مهار

 بست در رزمگاه همی کشت و می
 ر کرد از بزرگان تباهچو بسيا

 بقلب اندر آمد بکردار گرگ
 پراگنده کرد آن سپاه بزرگ

 برآمد چو باد آن سران را ز جای
 همان بادپايان فرخ همای

 چو گرگين و رهام و فرهاد گرد
 چپ لشکر شاه توران ببرد

 درآمد چو باد اشکش از دست راست
 زن کينه خواست ز گرسيوز تيغ

 بقلب اندرون بيژن تيزچنگ
 همی بزمگاه آمدش جای جنگ
 سران سواران چو برگ درخت
 فرو ريخت از بار و برگشت بخت
 همه رزمگه سربسر جوی خون
 درفش سپهدار توران نگون

 سپهدار چون بخت برگشته ديد
 دليران توران همه کشته ديد
 بيفگند شمشير هندی ز دست

 تر برنشست يکی اسب آسوده
 خود و ويژگان سوی توران شتافت

 رانيان کام و کينه نيافتکزاي
 برفت از پسش رستم گرد گير
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 بباريد بر لشکرش گرز و تير
 دو فرسنگ چون اژدهای دژم
 همی مردم آهخت ازيشان بدم
 سواران جنگی ز توران هزار
 گرفتند زنده پس از کارزار
 بلشکرگه آمد ازان رزمگاه

 که بخشش کند خواسته بر سپاه
 ببخشيد و بنهاد بر پيل بار

 زی آمد بر شهرياربپيرو
 چو آگاهی آمد بشاه دلير

 که از بيشه پيروز برگشت شير
 چو بيژن شد از بند و زندان رها

 ز بند بدانديش نراژدها
 سپاهی ز توران بهم برشکست
 همه لشکر دشمنان کرد پست

 آفرين بشادی به پيش جهان
 بماليد روی و کله بر زمين
 چو گودرز و گيو آگهی يافتند

 ز بشتافتندسوی شاه پيرو
 برآمد خروش و بيامد سپاه

 زنان برگرفتند راه تبيره
 دمنده دمان گاودم بر درش
 برآمد خروشيدن از لشکرش

 سيه کرده ميدانش اسبان بسم
 خم همه شهر آوای رويينه

 بيک دست بربسته شير و پلنگ
 بزنجير ديگر سواران جنگ
 گرازان سواران دمان و دنان
 نبدندان زمين ژنده پيالن کنا

 بپيش سپاه اندرون بوق و کوس
 درفش از پس پشت گودرز و طوس
 پذيره شدن پيش پهلو سپاه
 بدين گونه فرمود بيدار شاه
 برفتند لشکر گروها گروه

 زمين شد ز گردان بکردار کوه
 چو آمد پديدار از انبوه نيو
 پياده شد از باره گودرز و گيو
 ز اسب اندرآمد جهان پهلوان

 ه گوانديد بپرسيدش از رنج
 برو آفرين کرد گودرز و گيو
 که ای نامبردار و ساالر نيو
 دلير از تو گردد بهر جای شير
 سپهر از تو هرگز مگرداد سير
 ترا جاودان باد يزدان پناه
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 بکام تو گرداد خورشيد و ماه
 همه بنده کردی تو اين دوده را

 بوده را زتو يافتم پور گم
 ز درد و غمان رستگان تويم

 ربستگان تويمبايران کم
 بر اسبان نشستند يکسر مهان
 گرازان بنزديک شاه جهان
 چو نزديک شهر جهاندار شاه
 فرازآمد آن گرد لشکرپناه
 پذيره شدش نامدار جهان
 نگهدار ايران و شاه مهان
 چو رستم بفر جهاندار شاه
 نگه کرد کمد پذيره براه

 پياده شد و برد پيشش نماز
 غمی گشته از رنج و راه دراز
 جهاندار خسرو گرفتش ببر

 که ای دست مردی و جان هنر
 تهمتن سبک دست بيژن گرفت
 چنانکش ز شاه و پدر بپذرفت
 بياورد و بسپرد و بر پای خاست
 چنان پشت خميده را کرد راست
 ازان پس اسيران توران هزار
 بياورد بسته بر شهريار
 برو آفرين کرد خسرو بمهر
 که جاويد بادا بکامت سپهر

 ال کش بگذرد روزگارخنک ز
 بماند بگيتی ترا يادگار

 خجسته بر و بوم زابل که شير
 همی پروراند گوان و دلير
 خنک شهر ايران و فرخ گوان
 که دارند چون تو يکی پهلوان

 وزين هر سه برتر سر و بخت من
 که چون تو پرستد همی تخت من
 به خورشيد ماند همی کار تو
 بگيتی پراگنده کردار تو

 گهی گفت شاه جهانبگيو آن
 که نيکست با کردگارت نهان

 آفرين که بر دست رستم جهان
 بتو داد پيروز پور گزين

 گرفت آفرين گيو بر شهريار
 که شادان بدی تا بود روزگار
 سر رستمت جاودان سبز باد
 دل زال فرخ بدو باد شاد

 بفرمود خسرو که بنهيد خوان



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
797 

 بزرگان برترمنش را بخوان
  برخاستندچو از خوان ساالر

 نشستنگه می بياراستند
 ی مجلس و ميگسار فروزنده
 ی چنگ با پيشکار نوازنده

 همه بر سران افسران گران
 بزر اندرون پيکر از گوهران

 همه رخ چو ديبای رومی برنگ
 خروشان ز چنگ و پريزاده چنگ
 طبقهای سيمين پر از مشک ناب
 بپيش اندرون آبگيری گالب
 همی تافت ازفر شاهنشهی

 و ماه دو هفته ز سرو سهیچ
 همه پهلوانان خسروپرست
 برفتند زايوان ساالر مست
 بشبگير چون رستم آمد بدر

 دل و تنگ بسته کمر گشاده
 بدستوری بازگشتن بجای
 همی زد هشيوار با شاه رای
 يکی دست جامه بفرمود شاه

 گهر بافته با قبا و کاله
 يکی جام پر گوهر شاهوار
  و ببارصد اسب و صد اشتر بزين

 روی بسته کمر دو پنجه پری
 دو پنجه پرستار با طوق زر

 همه پيش شاه جهان کدخدای
 بياورد و کردند يک سر بپای
 همه رستم زابلی را سپرد

 زمين را ببوسيد و برخاست گرد
 بسربر نهاد آن کاله کيان

 ببست آن کيانی کمر برميان
 ابر شاه کرد آفرين و برفت
 ره سيستان را بسيچيد تفت
 بزرگان که بودند با او بهم
 برزم و ببزم و بشادی و غم

 شان يک بيک هديه داد براندازه
 از ايوان خسرو برفتند شاد
 چو از کار کردن بپردخت شاه
 برام بنشست بر پيشگاه
 بفرمود تا بيژن آمدش پيش

 سخن گفت زان رنج و تيمار خويش
 ازان تنگ زندان و رنج زوار

 فراوان سخن گفت با شهريار
 وزان گردش روزگاران بد
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 همه داستان پيش خسرو بزد
 بپيچيد و بخشايش آورد سخت
 ز درد و غم دخت گم بوده بخت
 بفرمود صد جامه ديبای روم
 همه پيکرش گوهر و زر و بوم
 يکی تاج و ده بدره دينار نيز
 پرستنده و فرش و هرگونه چيز
 به بيژن بفرمود کاين خواسته

 کاسته ببر سوی ترک روان
 رنجش مفرسا و سردش مگویب

 نگر تا چه آوردی او را بروی
 تو با او جهان را بشادی گذار
 نگه کن بدين گردش روزگار
 يکی را برآرد بچرخ بلند
 گزند ز تيمار و دردش کند بی

 وزانجاش گردان برد سوی خاک
 همه جای بيمست و تيمار و باک
 هم آن را که پرورده باشد بناز

 بيفگند خيره بچاه نياز
 يکی را ز چاه آورد سوی گاه
 نهد بر سرش بر ز گوهر کاله
 جهان را ز کردار بد شرم نيست
 کسی را برش آب و آزرم نيست
 هميشه بهر نيک و بد دسترس
 وليکن نجويد خود آزرم کس
 چنينست کار سرای سپنج

 گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج
 ز بهر درم تا نباشی بدرد

 آزار بهتر دل رادمرد بی
 ين کار بيژن سخن ساختمبد

 بپيران و گودرز پرداختم
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 داستان دوازده رخ

 جهان چون بزاری برآيد همی
 بدو نيک روزی سرآيد همی
 چو بستی کمر بر در راه آز
 شود کار گيتيت يکسر دراز

 بيک روی جستن بلندی سزاست
 اگر در ميان دم اژدهاست
 و ديگر که گيتی ندارد درنگ
  تنگسرای سپنجی چه پهن و چه
 پرستنده آز و جويای کين
 بگيتی ز کس نشنود آفرين
 چو سرو سهی گوژ گردد بباغ
 بدو بر شود تيره روشن چراغ
 کند برگ پژمرده و بيخ سست

 سرش سوی پستی گرايد نخست
 برويد ز خاک و شود باز خاک

 همه جای ترسست و تيمار و باک
 ی مرد سنگ و خرد سر مايه

 آزاری اندر خورد ز گيتی بی
 ر دانش و آنگهی راستید

 گرين دو نيابی روان کاستی
 اگر خود بمانی بگيتی دراز
 ز رنج تن آيد برفتن نياز

 يکی ژرف درياست بن ناپديد
 در گنج رازش ندارد کليد
 اگر چند يابی فزون بايدت

 همان خورده يک روز بگزايدت
 سه چيزت ببايد کزان چاره نيست
 وزو بر سرت نيز پيغاره نيست

  بپوشی و گر گستریخوری گر
 سزد گرد بديگر سخن ننگری

 چو زين سه گذشتی همه رنج و آز
 چه در آز پيچی چه اندر نياز
 چو دانی که بر تو نماند جهان

 چه پيچی تو زان جای نوشين روان
 بخور آنچ داری و بيشی مجوی
 که از آز کاهد همی آبروی

 
 دل شاه ترکان چنان کم شنود
 دهميشه برنج از پی آز بو

 ازان پس که برگشت زان رزمگاه
 که رستم برو کرد گيتی سياه
 بشد تازيان تا بخلخ رسيد
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 بننگ از کيان شد سرش ناپديد
 بکاخ اندر آمد پرآزار دل
 ابا کاردانان هشياردل

 چو پيران و گرسيوز رهنمون
 قراخان و چون شيده و گرسيون
 برايشان همه داستان برگشاد
 گذشته سخنها همه کرد ياد

  تا برنهادم بشاهی کالهکه
 مرا گشت خورشيد و تابنده ماه
 مرا بود بر مهتران دسترس
 عنان مرا برنتابيد کس
 ز هنگام رزم منوچهر باز
 نبد دست ايران بتوران دراز
 شبيخون کند تا در خان من
 از ايران بيازند بر جان من
 دالور شد آن مردم نادلير
 گوزن اندر آمد ببالين شير

  کار سازيم زودبرين کينه گر
 وگرنه برآرند زين مرز دود

 سزد گر کنون گرد اين کشورم
 سراسر فرستادگان گسترم
 ز ترکان وز چين هزاران هزار
 کمربستگان از در کارزار
 بياريم بر گرد ايران سپاه

 بسازيم هر سو يکی رزمگاه
 همه موبدان رای هشيار خويش
 نهادند با گفت ساالر خويش

 بايد گذشتکه ما را ز جيحون ب
 زدن کوس شاهی بران پهن دشت

 بموی لشکر گهی ساختن
 شب و روز نسودن از تاختن

 که آن جای جنگست و خون ريختن
 چه با گيو و با رستم آويختن
 سرافراز گردان گيرنده شهر
 همه تيغ کين آب داده به زهر
 چو افراسياب آن سخنها شنود
 برافروخت از بخت و شادی نمود

 بر موبدانابر پهلوانان و 
 بکرد آفرينی برسم ردان

 ی نامه را پيش خواند نويسنده
 سخنهای بايسته چندی براند
 فرستادگان خواست از انجمن
 بنزديک فغفور و شاه ختن
 فرستاد نامه به هر کشوری
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 بهر نامداری و هر مهتری
 ی جنگ داشت سپه خواست کانديشه

 ز بيژن بدان گونه دل تنگ داشت
 ن و ختندو هفته برآمد ز چي

 ز هر کشوری شد سپاه انجمن
 چو دريای جوشان زمين بردميد
 چنان شد که کس روز روشن نديد
 گله هرچ بودش ز اسبان يله
 بشهر اندر آورد يکسر گله
 همان گنجها کز گه تور باز

 پدر بر پسر بر همی داشت راز
 ها را گشادن گرفت سر بدره

 شب و روز دينار دادن گرفت
 آراستهچو لشکر سراسر شد 

 نيازی شد از خواسته بدان بی
 ز گردان گزين کرد پنجه هزار

 جويان سازنده کار همه رزم
 بشيده که بودش نبرده پسر
 ز گردان جنگی برآورده سر
 بدو گفت کين لشکر سرفراز
 سپردم ترا راه خوارزم ساز
 نگهبان آن مرز خوارزم باش

 ی رزم باش هميشه کمربسته
 دگر پنجه از نامداران چين
 بفرمود تا کرد پيران گزين
 بدو گفت تا شهر ايران برو

 ممان رخت و مه تخت ساالر نو
 در آشتی هيچ گونه مجوی

 سخن جز بجنگ و بکينه مگوی
 کسی کو برد آب و آتش بهم
 ابر هر دوان کرده باشد ستم
 دو پر مايه بيدار و دو پهلوان
 يکی پير و باهوش و ديگر جوان

 برفتند با پند افراسياب
 رام پير و جوان بر شتابب

 ابا ترگ زرين و کوپال و تيغ
 خروشان بکردار غرنده ميغ
 پس آگاهی آمد به پيروز شاه
 که آمد ز توران بايران سپاه
 جفاپيشه بدگوهر افراسياب
 ز کينه نيايد شب و روز خواب
 برآورد خواهد همی سر ز ننگ
 ز هر سو فرستاد لشکر بجنگ
 همی زهر سايد بنوک سنان



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
802 

 ابد مگر سوی ايران عنانکه ت
 سواران جنگی چو سيصد هزار
 بجيحون همی کرد خواهد گذار
 سپاهی که هنگام ننگ و نبرد
 ز جيحون بگردون برآورد گرد
 دليران بدرگاه افراسياب
 ز بانگ تبيره نيابند خواب
 ز آوای شيپور و زخم درای

 تو گويی برآيد همی دل ز جای
 گر آيد بايران بجنگ آن سپاه

  دالور نيايد براههژبر
 سر مرز توران به پيران سپرد
 سپاهی فرستاد با او نه خرد
 سوی مرز خوارزم پنجه هزار
 کمربسته رفت از در کارزار

 ی شير دل سپهدارشان شيده
 کز آتش ستاند بشمشير دل
 سپاهی بکردار پيالن مست

 که با جنگ ايشان شود کوه پست
 چو بشنيد گفتار کاراگهان

 ت شاه جهانپرانديشه بنشس
 بکاراگهان گفت کای بخردان
 من ايدون شنيدستم از موبدان
 که چون ماه ترکان برآيد بلند
 ز خورشيد ايرانش آيد گزند
 سيه مارکورا سر آيد بکوب

 ز سوراخ پيچان شود سوی چوب
 چو خسرو به بيداد کارد درخت
 بگردد برو پادشاهی و تخت
 همه موبدان را بر خويش خواند

 يش ايشان براندشنيده سخن پ
 نشستند با شاه ايران براز
 بزرگان فرزانه و رزم ساز

 چو دستان سام و چو گودرز و گيو
 چو شيدوش و فرهاد و رهام نيو
 چو طوس و چو رستم يل پهلوان
 فريبرز و شاپور شير دمان
 دگر بيژن گيو با گستهم

 چو گرگين چون زنگه و گژدهم
 جزين نامداران لشکر همه

  جهان را رمهکه بودند شاه
 ابا پهلوانان چنين گفت شاه

 که ترکان همی رزم جويند و گاه
 چو دشمن سپه کرد و شد تيز چنگ
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 ببايد بسيچيد ما را بجنگ
 بفرمود تا بوق با گاودم

 دميدند و بستند رويينه خم
 از ايوان به ميدان خراميد شاه
 بياراستند از بر پيل گاه

 بزد مهره در جام بر پشت پيل
  تو گفتی براندود نيلزمين را

 هوا نيلگون شد زمين رنگ رنگ
 دليران لشکر بسان پلنگ

 بچنگ اندرون گرز و دل پر ز کين
 ز گردان چو دريای جوشان زمين
 خروشی برآمد ز درگاه شاه
 که ای پهلوانان ايران سپاه

 کسی کو بسايد عنان و رکيب
 نبايد که يابد بخانه شکيب
 بفرمود کز روم وز هندوان

 ان جنگی گزيده گوانسوار
 دليران گردنکش از تازيان

 ی جنگ شير ژيان بسيچيده
 کمربسته خواهند سيصد هزار
 ز دشت سواران نيزه گزار

 هر آنکو چهل روزه را نزد شاه
 نيايد نبيند بسر بر کاله

 پراگنده بر گرد کشور سوار
 فرستاده با نامه شهريار
 دو هفته برآمد بفرمان شاه

  سپاهبجنبيد در پادشاهی
 ز لشکر همه کشور آمد بجوش
 زگيتی بر آمد سراسر خروش
 بشبگير گاه خروش خروس

 ز هر سوی برخاست آوای کوس
 بزرگان هر کشوری با سپاه
 نهادند سر سوی درگاه شاه
 در گنجهای کهن باز کرد
 سپه را درم دادن آغاز کرد

 همه لشکر از گنج و دينار شاه
 بسر بر نهادند گوهر کاله

 توان و بجوشن چو کوهبه بر گس
 شدند انجمن لشکری همگروه
 چو شد کار لشکر همه ساخته
 وزيشان دل شاه پرداخته
 نخستين ازان لشکر نامدار

 سواران شمشير زن سی هزار
 گزين کرد خسرو برستم سپرد
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 بدو گفت کای نامبردار گرد
 ره سيستان گير و برکش بگاه
 بهندوستان اندر آور سپاه

 اه برينز غزنين برو تا بر
 چو گردد ترا تاج و تخت و نگين
 چو آن پادشاهی شود يکسره
 ببشخور آيد پلنگ و بره
 فرامرز را ده کاله و نگين

 کسی کو بخواهد ز لشکر گزين
 بزن کوس رويين و شيپور و نای
 بکشمير و کابل فزون زين مپای
 که ما را سر از جنگ افراسياب
 نيابد همی خورد و آرام و خواب

 غزدژ بلهراسب داداالنان و 
 بدو گفت کای گرد خسرو نژاد
 برو با سپاهی بکردار کوه

 گزين کن ز گردان لشکر گروه
 ی کارزار سواران شايسته

 ببر تا برآری ز دشمن دمار
 باشکش بفرمود تا سی هزار
 دمنده هژبران نيزه گزار

 برد سوی خوارزم کوس بزرگ
 سپاهی بکردار درنده گرگ

 گاهزند بر در شهر خوارزم 
 ی رزم زن کينه خواه ابا شيده

 سپاه چهارم بگودرز داد
 چه مايه ورا پند و اندرز داد
 که رو با بزرگان ايران بهم

 چو گرگين و چون زنگه و گستهم
 زواره فريبرز و فرهاد و گيو
 گرازه سپهدار و رهام نيو

 بفرمود بستن کمرشان بجنگ
 سوی رزم توران شدن بی درنگ

 انسپهدار گودرز کشوادگ
 همه پهلوانان و آزادگان

 نشستند بر زين بفرمان شاه
 سپهدار گودرز پيش سپاه
 بگودرز فرمود پس شهريار

 ی کارزار چو رفتی کمر بسته
 نگر تا نيازی به بيداد دست
 نگردانی ايوان آباد پست

 کسی کو بجنگت نبندد ميان
 چنان ساز کش از تو نايد زيان
 که نپسندد از ما بدی دادگر
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 گيتی و ما برگذرسپنجست 
 چو لشکر سوی مرز توران بری
 من تيز دل را بتش سری
 نگر تا نجوشی بکردار طوس
 نبندی بهر کار بر پيل کوس

 ای سوی پيران فرست جهانديده
 هشيوار وز يادگيران فرست
 بپند فراوانش بگشای گوش
 برو چادر مهربانی بپوش
 بهر کار با هر کسی دادکن
 ز يزدان نيکی دهش ياد کن
 چنين گفت ساالر لشکر بشاه
 که فرمان تو برتر از شيد و ماه

 بدان سان شوم کم تو فرمان دهی
 تو شاه جهانداری و من رهی
 برآمد خروش از در پهلوان
 ز بانگ تبيره زمين شد نوان
 بلشکر گه آمد دمادم سپاه
 جهان شد ز گرد سواران سياه
 به پيش سپاه اندرون پيل شست

 ن مستجهان پست گشته ز پيال
 وزان ژنده پيالن جنگی چهار
 بياراسته از در شهريار

 نهادند بر پشتشان تخت زر
 نشستنگه شاه با زيب و فر
 بگودرز فرمود تا بر نشست
 بران تخت زر از بر پيل مست
 برانگيخت پيالن و برخاست گرد
 مر آن را بنيک اختری ياد کرد
 که از جان پيران برآريم دود

 ل بودبران سان که گرد پی پي
 بی آزار لشکر بفرمان شاه
 همی رفت منزل بمنزل سپاه
 چو گودرز نزديک زيبد رسيد
 سران را ز لشکر همی برگزيد
 هزاران دليران خنجر گزار
 ز گردان لشکر دالور سوار

 هزار از ايرانيان نامور ده
 سخن گوی و اندر خور کارزار
 سپهدار پس گيو را پيش خواند

 ندی شاه با او برا همه گفته
 بدو گفت کای پور ساالر سر
 برافراخته سر ز بسيار سر

 گزين کردم اندر خورت لشکری
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 که هستند ساالر هر کشوری
 بدان تا بنزديک پيران شوی
 بگويی و گفتار او بشنوی

 بگويی به پيران که من با سپاه
 بزيبد رسيدم بفرمان شاه

 شناسی تو گفتار و کردار خويش
 شبی آزاری و رنج و تيمار خوي

 همه شهر توران بدی را ميان
 ببستند با نامدار کيان

 فريدون فرخ که با داغ و درد
 ز گيتی بشد ديده پر آب زرد
 پر از درد ايران پر از داغ شاه
 که با سوک ايرج نتابيد ماه
 ز ترکان تو تنها ازان انجمن

 شناسی بمهر و وفا خويشتن
 دروغست بر تو همين نام مهر

  مهرنبينم بدلت اندر آرام
 همانست کن شاه آزرمجوی
 مرا گفت با او همه نرم گوی
 ازان کو بکارسياوش رد
 بيفگند يک روز بنياد بد

 بنزد منش دستگاهست نيز
 ز خون پدر بيگناهست نيز
 ای گناهی که تا اين زمان کرده
 ای ز شاهان گيتی که آزرده

 همی شاه بگذارد از تو همه
 بدی نيکی انگارد از تو همه

 بر دست ما بر تباهنبايد که 
 شوی بر گذشته فراوان گناه
 دگر کز پی جنگ افراسياب
 زمانه همی بر تو گيرد شتاب
 بزرگان ايران و فرزند من
 بخوانند بر تو همه پند من

 سخن هرچ دانی بديشان بگوی
 وزيشان هميدون سخن بازجوی
 اگر راست باشد دلت با زبان
 گذشتی ز تيمار و رستی بجان

 يشانت آباد گشتبر و بوم و خو
 ز تيغ منت گردن آزاد گشت
 ور از تو پديدار آيد گناه

 نماند بتو مهر و تخت و کاله
 نجويم برين کينه آرام و خواب
 من و گرز و ميدان افراسياب
 کزو شاه ما را بکين خواستن
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 نبايد بسی لشکر آراستن
 مگر پند من سربسر بشنوی
 بگفتار هشيار من بگروی

 فگند کيننخستين کسی کو پی ا
 بخون ريختن برنوشت آستين
 بخون سياوش يازيد دست
 جهانی به بيداد بر کرد پست
 بسان سگانش ازان انجمن
 ببندی فرستی بنزديک من
 بدان تا فرستم بنزديک شاه

 چه شان سر ستاند چه بخشد کاله
 تو نشنيدی آن داستان بزرگ
 که شير ژيان آورد پيش گرگ

 که هر کو بخون کيان دست آخت
 مانه بجز خاک جايش نساختز

 دگر هرچ از گنج نزديک تست
 همه دشمن جان تاريک تست
 ز اسپان پرمايه و گوهران
 ز ديبا و دينار وز افسران

 ز ترگ و ز شمشير و برگستوان
 ز خفتان، وز خنجر هندوان
 همه آلت لشکر و سيم و زر
 فرستی بنزديک ما سربسر
 به بيداد کز مردمان بستدی

  دست بدیفراز آوريدی ز
 بدان باز خری مگر جان خويش
 ازين درکنی زود درمان خويش
 چه اندر خور شهريارست ازان
 فرستم بنزديک شاه جهان
 ببخشيم ديگر همه بر سپاه
 بجای مکافات کرده گناه
 و ديگر که پور گزين ترا
 نگهبان گاه و نگين ترا

 برادرت هر دو سران سپاه
 که همزمان برآرند گردن بماه

 سه بدين نامدار انجمنچو هر 
 گروگان فرستی بنزديک من
 بدان تا شوم ايمن از کار تو
 برآرد درخت وفا بار تو

 تو نيز آنگهی برگزينی دو راه
 جويی بنزديک شاه يکی راه

 ابا دودمان نزد خسرو شوی
 ی مهر او بغنوی بدان سايه

 کنم با تو پيمان که خسرو ترا
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 بخورشيد تابان برآرد سرا
 و تو آگه تریز مهر دل ا

 کزو هيچ نايد چز از بهتری
 بشويی دل از مهر افراسياب
 نبينی شب تيره او را بخواب
 گر از شاه ترکان بترسی ز بد
 نخواهی که آيی بايران سزد
 بپرداز توران و بنشين بچاج
 ببر تخت ساج و بر افراز تاج
 ورت سوی افراسيابست رای
 برو سوی او جنگ ما را مپای

  بسيچيد جنگاگر تو بخواهی
 مرا زور شيرست و چنگ پلنگ
 بترکان نمانم من از تخت بهر
 کمان من ابرست و بارانش زهر

 ی جنگ خيز اندرآی بسيچيده
 گرت هست با شير درنده پای
 چو صف برکشيد از دو رويه سپاه

 گنهکار پيدا شد از بيگناه
 های مرا نشنوی گرين گفته

 بفرجام کارت پشيمان شوی
 داردت سودپشيمانی آنگه ن

 که تيغ زمانه سرت را درود
 بگفت اين سخن پهلوان با پسر
 که بر خوان بپيران همه دربدر
 ز پيش پدر گيو شد تا ببلخ
 گرفته بياد آن سخنهای تلخ
 فرود آمد و کس فرستاد زود
 بران سان که گودرز فرموده بود
 همان شب سپاه اندر آورد گرد
 برفت از در بلخ تا ويسه گرد

  بدان شهر بد با سپاهکه پيران
 که ديهيم ايران همی جست و گاه
 فرستاده چون سوی پيران رسيد

 سپدار ايران سپه را بديد
 بگفتند کمد سوی بلخ گيو
 ابا ويژگان سپهدار نيو

 چو بشنيد پيران برافراخت کوس
 شد از سم اسبان زمين آبنوس
 ده و دو هزارش ز لشکر سوار
 فراز آمد اندر خور کارزار

 ن دو بهره هم آنجا بماندازيشا
 برفت و جهانديدگانرا بخواند
 بيامد چو نزديک جيحون رسيد
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 بگرد لب آب لشکر کشيد
 بجيحون پر از نيزه ديوار کرد
 چو با گيو گودرز ديدار کرد

 دو هفته شد اندر سخنشان درنگ
 بدان تا نباشد به بيداد جنگ
 ز هر گونه گفتند و پيران شنيد

 پديدگنهکاری آمد ز ترکان 
 بزرگان ايران زمان يافتند
 بريشان بگفتار بشتافتند

 برافگند يپران هم اندر شتاب
 نوندی بنزديک افراسياب

 که گودرز کشوادگان با سپاه
 نهاد از بر تخت گردان کاله
 فرستاده آمد بنزديک من
 گزين پور او مهتر انجمن

 مار گوش و دل سوی فرمان تست
 بپيمان روانم گروگان تست

 ن بساالر ترکان رسيدسخن چو
 سپاهی ز جنگ آوران برگزيد
 فرستاد نزديک پيران سوار

 ز گردان شمشير زن سی هزار
 بدو گفت بردار شمشير کين
 وزيشان بپرداز روی زمين
 نه گودرز بايد که ماند نه گيو
 نه فرهاد و گرگين نه رهام نيو
 که بر ما سپه آمد از چار سوی
 همی گاه توران کنند آرزوی

 پيشه گشتم ازين پس بجنگجفا 
 نجويم بخون ريختن بر درنگ
 برای هشيوار و مردان مرد
 برآرم ز کيخسرو اين بار گرد
 چو پيران بديد آن سپاه بزرگ
 بخون تشنه هر يک بکردار گرگ
 بر آشفت ازان پس که نيرو گرفت
 هنرها بشست از دل آهو گرفت
 جفا پيشه گشت آن دل نيکخوی

 رزویپر انديشه شد رزم کرد آ
 بگيو آنگهی گفت برخيز و رو
 سوی پهلوان سپه باز شو

 بگويش که از من تو چيزی مجوی
 که فرزانگان آن نبينند روی
 يکی آنکه از نامدارگوان

 گروگان همی خواهی اين کی توان
 و ديگر که گفتی سليح و سپاه
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 گرانمايه اسبان و تخت و کاله
 برادرکه روشن جهان منست

 ستگزيده پسر پهلوان من
 همی گويی از خويشتن دور کن
 ز بخرد چنين خام باشد سخن
 مرا مرگ بهتر ازان زندگی
 که ساالر باشم کنم بندگی
 يکی داستان زد برين بر پلنگ

 چو با شير جنگ آورش خاست جنگ
 بنام ار بريزی مرا گفت خون
 به از زندگانی بننگ اندرون
 و ديگر که پيغام شاه آمدست
 تبفرمان جنگم سپاه آمدس

 چو پاسخ چنين يافت برگشت گيو
 ابا لشکری نامبردار و نيو

 سپهدار چون گيو برگشت از وی
 خروشان سوی جنگ بنهاد روی
 دمان از پس گيو پيران دلير

 سپه را همی راند برسان شير
 بيامد چو پيش کنابد رسيد
 بران دامن کوه لشکر کشيد
 چو گيو اندر آمد بپيش پدر
 همی گفت پاسخ همه دربدر

 گودرز گفت اندرآور سپاهب
 بجايی که سازی همی رزمگاه
 که او را همی آشتی رای نيست
 بدلش اندرون داد را جای نيست
 ز هر گونه با او سخن راندم
 همه هرچ گفتی برو خواندم
 چو آمد پديدار ازيشان گناه
 هيونی برافگند نزديک شاه
 که گودرز و گيو اندر آمد بجنگ
 گسپه بايد ايدر مرا بی درن
 سپاه آمد از نزدافراسياب

 چو ما بازگشتيم بگذاشت آب
 کنون کينه را کوس بر پيل بست
 همی جنگ ما را کند پيشدست
 چنين گفت با گيو پس پهلوان
 که پيران بسيری رسيد از روان
 همين داشتم چشم زان بد نهان

 وليکن بفرمان شاه جهان
 بايست رفتن که چاره نبود
 دلش را کنون شهريار آزمود
 يکی داستان گفته بودم بشاه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
811 

 چو فرمود لشکر کشيدن براه
 که دل را ز مهر کسی برگسل
 کجا نيستش با زبان راست دل
 همه مهر پيران بترکان برست

 بشويد همی شاه ازو پاک دست
 چو پيران سپاه از کنابد براند
 بروز اندرون روشنايی نماند
 سواران جوشن وران صد هزار

 اری کارز ز ترکان کمربسته
 برفتند بسته کمرها بجنگ
 همه نيزه و تيغ هندی بچنگ
 چو دانست گودرز کمد سپاه
 بزد کوس و آمد ز زيبد براه

 ز کوه اندر آمد بهامون گذشت
 کشيدند لشکر بران پهن دشت
 بکردار کوه از دو رويه سپاه
 ز آهن بسر بر نهاده کاله
 برآمد خروشيدن کرنای

 بجنبد همی کوه گفتی ز جای
 همی تاکنابد سپاهز زيبد 

 در و دشت ازيشان کبود و سياه
 ز گرد سپه روز روشن نماند
 ز نيزه هوا جز بجوشن نماند
 وز آواز اسبان و گرد سپاه

 بشد روشنايی ز خورشيد و ماه
 ستاره سنان بود و خروشيد تيغ
 از آهن زمين بود وز گرز ميغ
 بتوفيد ز آواز گردان زمين

 ز ترگ و سنان آسمان آهنين
 گودرز توران سپه را بديدچو 

 که برسان دريا زمين بردميد
 درفش از درفش و گروه از گروه
 گسسته نشد شب برآمد ز کوه
 چو شب تيره شد پيل پيش سپاه

 فرازآوريدند و بستند راه
 برافروختند آتش از هردو روی
 از آواز گردان پرخاشجوی

 جهان سربسر گفتی آهرمنست
 بدامن بر از آستين دشمنست

 انگ تبيره بسنگ اندرونز ب
 بدرد دل اندر شب قير گون
 سپيده برآمد ز کوه سياه
 سپهدار ايران به پيش سپاه
 بسوده اسب اندر آورد پای
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 يالن را بهر سو همی ساخت جای
 سپه را سوی ميمنه کوه بود

 اندوه بود ز جنگ دليران بی
 سوی ميسره رود آب روان

 چنان در خور آمد چو تن را روان
 ه اندر خور کارزارپياده ک

 بفرمود تا پيش روی سوار
 وران صفی بر کشيدند نيزه

 ابا گرزداران و کنداوران
 دار هميدون پياده بسی نيزه
 گذار چه با ترکش و تير و جوشن
 کمانها فگنده بباز و درون

 همی از جگرشان بجوشيد خون
 پس پشت ايشان سواران جنگ
 کز آتش بخنجر ببردند رنگ

 پيالن گروهپس پشت لشکر ز 
 زمين از پی پيل گشته ستوه
 درفش خجسته ميان سپاه
 ز گوهر درفشان بکردار ماه
 ز پيالن زمين سربسر پيلگون
 ز گرد سواران هوا نيلگون
 درخشيدن تيغهای بنفش

 ی کاويانی درفش ازان سايه
 چهر تو گفتی که اندرشب تيره

 ستاره همی برفشاند سپهر
 بياراست لشکر بسان بهشت

 فا سرو کينه بکشتبباغ و
 فريبزر را داد پس ميمنه

 پس پشت لشکر حصار و بنه
 ی گيوگان گرازه سر تخمه

 زواره نگهدار تخت کيان
 بياری فريبرز برخاستند
 بيک روی لشکر بياراستند
 برهام فرمود پس پهلوان

 که ای تاج و تخت و خرد را روان
 برو با سواران سوی ميسره

 دار چنگال گرگ از بره نگه
 فروز لشکرگه از فر خويشبي

 سپه را همی دار در بر خويش
 بدان آبگون خنجر نيو سوز
 چو شير ژيان با يالن رزم توز
 برفتند يارانش با او بهم

 ز گردان لشکر يکی گستهم
 دگر گژدهم رزم را ناگزير
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 فروهل که بگذارد از سنگ تير
 بفرمود با گيو تا دو هزار

 ور سوار برفتند بر گستوان
  زمان پشت لشکر بدویسپرد آن

 که بد جای گردان پرخاشجوی
 برفتند با گيو جنگاوران

 ی شاوران چو گرگين و چون زنگه
 درفشی فرستاد و سيصد سوار
 نگهبان لشکر سوی رودبار
 هميدون فرستاد بر سوی کوه
 درفشی و سيصد ز گردان گروه

 بان بر سر کوهسار يکی ديده
 نگهبان روز و ستاره شمار

 ردن برافراختهشب و روز گ
 بان ساخته گه ديده ازان ديده

 بجستی همی تا ز توران سپاه
 پی مور ديدی نهاده براه
 ز ديده خروشيدن آراستی
 بگفتی بگودرز و برخاستی
 بدان سان بياراست آن رزمگاه
 که رزم آرزو کرد خورشيد و ماه
 چو ساالر شايسته باشد بجنگ
 نترسد سپاه از دالور نهنگ

  بساالرگاهازان پس بيامد
 که دارد سپه را ز دشمن نگاه
 درفش دلفروز بر پای کرد

 سپه را بقلب اندرون جای کرد
 سران را همه خواند نزديک خويش
 پس پشت شيدوش و فرهاد پيش

 ديده هجير بدست چپش رزم
 ی شيرگير سوی راست کتماره

 ببستند ز آهن بگردش سرای
 پس پشت پيالن جنگی بپای

 ميانسپهدار گودرزشان در 
 ی کاويان درفش از برش سايه

 همی بستد از ماه و خورشيد نور
 نگه کرد پيران بلشکر ز دور
 بدان ساز و آن لشکر آراستن
 دل از ننگ و تيمار پيراستن

 در و دشت و کوه و بيابان سنان
 عنان بافته سربسر با عنان

 سپهدار پيران غمی گشت سخت
 برآشفت با تيره خورشيد بخت

 رد جای سپاهازان پس نگه ک
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 نيامدش بر آرزو رزمگاه
 نه آوردگه ديد و نه جای صف
 همی برزد از خشم کف را بکف
 برين گونه کمد ببايست ساخت
 چو سوی يالن چنگ بايست آخت

 پس از نامداران افراسياب
 کسی کش سر از کينه گيرد شتاب

 هزار گزين کرد شمشيرزن سی
 ی کارزار که بودند شايسته
 مان قلبگاهبهومان سپرد آن ز

 سپاهی هژبر اوژن و رزمخواه
 بخواند اندريمان و او خواست را
 نهاد چپ لشکر و راست را

 چپ لشکرش را بديشان سپرد
 هزار از دليران گرد ابا سی

 چو لهاک جنگی و فرشيدورد
 هزار از دليران مرد ابا سی

 گرفتند بر ميمنه جايگاه
 جهان سربسر گشت ز آهن سياه

  کلباد رای گرد و چو زنگوله
 سپهرم که بد روز فرياد را

 ور ده هزار برفتند با نيزه
 بپشت سواران خنجرگزار
 تن برون رفت رويين رويينه
 ابا ده هزار از يالن ختن

 بدان تا دران بيشه اندر چو شير
 کمينگه کند با يالن دلير

 طاليه فرستاد بر سوی کوه
 سپهدار ايران شود زو ستوه
 ترگر از رزمگه پی نهد پيش

 وگر جنبد از خويشتن بيشتر
 سپهدار رويين بکردار شير
 پس پشت او اندر آيد دلير

 بان بر سر کوه کرد همان ديده
 اندوه کرد که جنگ سواران بی

 ز ايرانيان گر سواری ز دور
 عنان تافتی سوی پيکار تور
 نگهبان ديده گرفتی خروش
 همه رزمگاه آمدی زو بجوش
 دو لشکر بروی اندر آورد روی
 همه نامداران پرخاشجوی

 چنين ايستاده سه روز و سه شب
 يکی را بگفتن نجنبيد لب

 همی گفت گودرز گر پشت خويش
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 سپارم بديشان نهم پای پيش
 سپاه اندر آيد پس پشت من
 نماند جز از باد در مشت من
 شب و روز بر پای پيش سپاه

 همی جست نيک اختر هور و ماه
 اخترست که روزی که آن روز نيک

 دامست و جنبش کرا بهترستک
 کجا بردمد باد روز نبرد

 که چشم سواران بپوشد بگرد
 بريشان بيابم مگر دستگاه
 بکردار باد اندر آرم سپاه

 نهاده سپهدار پيران دو چشم
 که گودرز رادل بجوشد ز خشم
 کند پشت بر دشت و راند سپاه
 سپاه اندآرد بپشت سپاه
 بروز چهارم ز پيش سپاه

  تا قلبگاهبشد بيژن گيو
 بپيش پدر شد همه جامه چاک
 همی بسمان بر پراگند خاک
 بدو گفت کای باب کارآزمای
 چه داری چنين خيره ما را بپای
 بپنجم فرازآمد اين روزگار
 شب و روز آسايش آموزگار

 نه خورشيد شمشير گردان بديد
 نه گردی بروی هوا بردميد
 سواران بخفتان و خود اندرون

 بيد خونيکی رابرگ بر نجن
 بايران پس از رستم نامدار
 نبودی چو گودرز ديگر سوار
 چينن تا بيامد ز جنگ پشن
 ازان کشتن و رزمگاه گشن

 بالون که چندان پسر کشته ديد
 سر بخت ايرانيان گشته ديد

 راه جگر خسته گشستست و گم کرده
 نخواهد که بيند همی رزمگاه
 بپيرانش بر چشم بايد فگند

  بلندنهادست سر سوی کوه
 سپهدار کو ناشمرده سپاه
 ستاره شمارد همی گرد ماه

 تو بشناس کاندر تنش نيست خون
 شد ازجنگ جنگاوران او زبون

 شگفت از جهانديده گودرز نيست
 که او را روان خود برين مرز نيست
 شگفت از تو آيد مرا ای پدر
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 که شير ژيان از تو جويد هنر
 دو لشکر همی بر تو دارند چشم

 کن مغز و بفروز خشميکی تيز 
 کنون چون جهان گرم و روشن هوا

 بگيرد همی رزم لشکر نوا
 چو اين روزگار خوشی بگذرد
 چو پوالد روی زمين بفسرد

 ها گردد افسرده چنگ چو بر نيزه
 پس پشت تيغ آيد و پيش سنگ
 که آيد ز گردان بپيش سپاه
 که آورد گيردبدين رزمگاه

 ور ايدونک ترسد همی از کمين
  سواران و مردان کينز جنگ

 بمن داد بايد سواری هزار
 گزين من اندرخور کارزار
 برآريم گرد از کمينگاهشان

 سرافشان کنيم از بر ماهشان
 ز گفتار بيژن بخنديد گيو
 بسی آفرين کرد بر پور نيو
 بدادار گفت از تو دارم سپاس

 شناس تو دادی مرا پور نيکی
 همش هوش دادی و هم زور کين

 کار و جويای دينشناسای هر 
 بمن بازگشت اين دالور جوان

 ی پهلوان چنانچون بود بچه
 چنين گفت مر جفت را نره شير
 که فرزند ما گر نباشد دلير
 ببريم ازو مهر و پيوند پاک
 پدرش آب دريا بود مام خاک
 وليکن تو ای پور چيره سخن
 زبان بر نيا بر گشاده مکن

 که او کارديدست و داناترست
  نامور مهترستبرين لشکر

 ی کارزار کسی کو بود سوده
 نبايد بهر کارش آموزگار
 سواران ما گرد ببار اندرند
 نه ترکان برنگ و نگار اندرند
 همه شوربختند و برگشته سر
 همه ديده پرخون و خسته جگر
 همی خواهد اين باب کارآزمای
 که ترکان بجنگ اندر آرند پای
 پس پشتشان دور ماند ز کوه

 ور همگروه کينهبرد لشکر 
 ببينی تو گوپال گودرز را
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 که چون برنوردد همی مرز را
 و ديگر کجا ز اختر نيک و بد
 همی گردش چرخ را بشمرد
 چو پيش آيد آن روزگار بهی
 کند روی گيتی ز ترکان تهی
 چنين گفت بيژن به پيش پدر
 که ای پهلوان جهان سربسر
 خجسته نيا را گر اينست رای

 ی قبایسزد گر نداريم روم
 شوم جوشن و خود بيرون کنم
 بمی روی پژمرده گلگلون کنم
 چو آيم جهان پهلوان را بکار

 ی کارزار بيايم کمربسته
 وزان لشکر ترک هومان دلير
 بپيش برادر بيامد چو شير
 که ای پهلوان رد افراسياب

 گرفت اندرين دشت ما را شتاب
 بهفتم فراز آمد اين روزگار

 ن سوارميان بسته در جنگ چندي
 از آهن ميان سوده و دل ز کين
 نهاده دو ديده بايران زمين
 چه داری بروی اندرآورده روی
 چه انديشه داری بدل در بگوی
 گرت رای جنگست جنگ آزمای
 ورت رای برگشتن ايدر مپای

 که ننگست ازين بر تو ای پهلوان
 بدين کار خندند پير و جوان

 همان لشکرست اين که از ما بجنگ
  و رفته ز روی آب و رنگبرفتند

 کزيشان همه رزمگه کشته بود
 زمين سربسر رود خون گشته بود
 نه زين نامداران سواری کمست
 نه آن دوده را پهلوان رستمست
 گرت آرزو نيست خون ريختن
 نخواهی همی لشکر انگيختن

 آوران لشکری برگزين ز جنگ
 بمن ده تو بنگر کنون رزم و کين

 ن سخنچو بشنيد پيران ز هوما
 بدو گفت مشتاب و تندی مکن
 بدان ای برادر که اين رزمخواه
 که آمد چنين پيش ما با سپاه
 گزين بزرگان کيخسروست
 سر نامداران هر پهلوست

 يکی آنک کيخسرو از شاه من
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 بدو سر فرازد بهر انجمن
 و ديگر که از پهلوانان شاه
 ندانم چو گودرز کس را بجاه

 فرازی و مردانگی بگردن
  هشيوار و فرزانگیبرای

 سديگر که پرداغ دارد جگر
 پر از خون دل از درد چندان پسر
 ايم که از تن سرانشان جدامانده
 ايم زمين را بخون گرد بنشانده

 کنون تا بتنش اندرون جان بود
 برين کينه چون مار پيچان بود
 چهارم که لشکر ميان دو کوه
 فرود آوريدست و کرده گروه

 و راه نيستز هر سو که پويی بد
 برانديش کين رنج کوتاه نيست
 بکوشيد بايد بدان تا مگر

 پايه برآرند سر ازان کوه
 مگر مانده گردند و سستی کنند
 بجنگ اندرون پيشدستی کنند
 چو از کوه بيرون کند لشکرش
 يکی تيرباران کنم بر سرش
 چو ديوار گرد اندر آريمشان
 چو شير ژيان در بر آريمشان

 ه کام مابريشان بگردد هم
 برآيد بخورشيد بر نام ما

 تو پشت سپاهی و ساالر شاه
 برآورده از چرخ گردان کاله
 کسی کو بنام بلندش نياز
 نباشد چه گردد همی گرد آز
 و ديگر که از نامداران جنگ

 درنگ نيايد کسی نزد ما بی
 تر نام ز گردان کسی را که بی
 تر آرام ز جنگ سواران بی

 ينز لشکر فرستد بپيشت بک
 اگر برنوردی برو بر زمين
 ترا نام ازان برنيايد بلند
 بايرانيان نيز نايد گزند

 وگر بر تو بر دست يابد بخون
 شوند اين دليران ترکان زبون
 نگه کرد هومان بگفتار اوی
 همی خيره دانست پيکار اوی
 چنين داد پاسخ کز ايران سوار
 نباشد که با من کند کارزار

 ت خویترا خود همين مهربانيس
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 مرا کارزار آمدست آرزوی
 وگر کت بکين جستن آهنگ نيست
 بدلت اندرون آتش جنگ نيست
 کنم آنچ بايد بدين رزمگاه
 نمايم هنرها بايران سپاه

 ی گامزن زين کنم شوم چرمه
 سپيده دمان جستن کين کنم

 دمان نشست از بر زين سپيده
 چو شير ژيان با يکی ترجمان
 بيامد بنزديک ايران سپاه

 ر از جنگ دل سر پر از کين شاهپ
 چو پيران بدانست کو شد بجنگ
 بروبرجهان گشت ز اندوه تنگ
 بجوشيدش از درد هومان جگر
 يکی داستان ياد کرد از پدر
 که دانا بهر کار سازد درنگ
 سر اندر نيارد بپيکار و ننگ
 سبکسار تندی نمايد نخست
 بفرجام کار انده آرد درست

 نيستزبانی که اندر سرش مغز 
 اگر در بارد همان نغز نيست
 چو هومان بدين رزم تندی نمود
 ندانم چه آرد بفرجام سود
 جهانداورش باد فريادرس

 جز اويش نبينم همی يار کس
 چو هومان ويسه بدان رزمگاه
 که گودرز کشواد بد با سپاه
 بيامد که جويد ز گردان نبرد
 نگهبان لشکر بدو بازخورد
 طاليه بيامد بر ترجمان

 واران ايران همه بدگمانس
 بپرسيد کين مرد پرخاشجوی
 بخيره بدشت اندر آورده روی

 کجا رفت خواهد همی چون نوند
 بچنگ اندرون گرز و بر زين کمند
 بايرانيان گفت پس ترجمان
 که آمد گه گرز و تير و کمان
 که اين شيردل نامبردار مرد
 همی با شما کرد خواهد نبرد
 سر ويسگانست هومان بنام
 که تيغش دل شير دارد نيام
 چو ديدند ايرانيان گرز اوی
 کمر بستن خسروی برز اوی
 همه دست نيزه گزاران ز کار
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 فروماند از فر آن نامدار
 همه يکسره بازگشتند ازوی
 سوی ترجمانش نهادند روی
 که رو پيش هومان بترکی زبان

 ی ما بروبر بخوان همه گفته
 که ما رابجنگ تو آهنگ نيست

 ز دستوری جنگ نيستز گودر
 اگر جنگ جويد گشادست راه
 سوی نامور پهلوان سپاه
 ز ساالر گردان و گردنکشان
 بهومان بدادند يک يک نشان

 که گردان کجايند و مهتر کجاست
 که دارد چپ لشکر و دست راست

 وزانپس هيونی تگاور دمان
 طاليه برافگند زی پهلوان

 که هومان ازان رزمگه چون پلنگ
 ن آمد ايدر بجنگسوی پهلوا

 چو هومان ز نزد سواران برفت
 بيامد بنزديک رهام تفت

 وزانجا خروشی برآورد سخت
 که ای پور ساالر بيدار بخت
 چپ لشکر و چنگ شيران توی
 نگهبان ساالر ايران توی
 بجنبان عنان اندرين رزمگاه
 ميان دو صف برکشيده سپاه
 بورد با من ببايدت گشت
 دشتسوی رود خواهی وگر سوی 
 وگر تو نيابی مگر گستهم
 بيايد دمان با فروهل بهم
 که جويد نبردم ز جنگاوران
 بتيغ و سنان و بگرز گران

 هرآنکس که پيش من آيد بکين
 زمانه برو بر نوردد زمين
 وگر تيغ ما را ببيند بجنگ
 بدرد دل شير و چرم پلنگ
 چنين داد رهام پاسخ بدوی
 که ای نامور گرد پرخاشجوی

 ا بخرد انگاشتمزترکان تر
 ازين سان که هستی نپنداشتم
 که تنها بدين رزمگاه آمدی
 دالور بپيش سپاه آمدی
 دار بر آنی که اندر جهان تيغ

 نبندد کمر چون تو ديگر سوار
 يکی داستان از کيان ياد کن
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 زفام خرد گردن آزاد کن
 که هر کو بجنگ اندر آيد نخست
 ره بازگشتن ببايدش جست

 م بردی بجنگازاينها که تو نا
 همه جنگ را تيز دارند چنگ
 وليکن چو فرمان ساالر شاه
 نباشد نسازد کسی رزمگاه
 اگر جنگ گردان بجويی همی
 سوی پهلوان چون بپويی همی
 ز گودرز دستوری جنگ خواه

 پس از ما بجنگ اندر آهنگ خواه
 بدو گفت هومان که خيره مگوی
 بدين روی با من بهانه مجوی

 ی مردان گزينتو اين رزم را جا
 نه مرد سوارانی و دشت کين
 وزانجا بقلب سپه برگذشت

 دمان تا بدان روی لشکرگذشت
 بنزد فريبرز با ترجمان
 بيامد بکردار باد دمان

 يکی برخروشيد کای بدنشان
 فروبرده گردن ز گردنکشان
 سواران و پيالن و زرينه کفش
 ترا بود با کاويانی درفش
 بترکان سپردی بروز نبرد

 نت بايران نخوانند مرديال
 چو ساالر باشی شوی زيردست
 کمر بندگی را ببايدت بست
 سياوش رد را برادر توی
 بگوهر ز ساالر برتر توی

 تو باشی سزاوار کين خواستن
 بکينه ترا بايد آراستن

 يکی با من اکنون بوردگاه
 ببايدت گشتن بپيش سپاه
 بخورشيد تابان برآيدت نام

 تو گامکه پيش من اندر گذاری 
 وگر تو نيايی بحنگم رواست
 زواره گرازه نگر تاکجاست

 کسی را ز گردان بپيش من آر
 که باشد ز ايرانيان نامدار
 چنين داد پاسخ فريبرز باز
 که با شير درنده کينه مساز
 چنينست فرجام روز نبرد

 يکی شاد و پيروز و ديگر بدرد
 بپيروزی اندر بترس از گزند
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 لندکه يکسان نگردد سپهر ب
 درفش ار ز من شاه بستد رواست
 بدان داد پيالن و لشکر که خواست
 بکين سياوش پس از کيقباد
 کسی کو کاله مهی برنهاد
 کمر بست تا گيتی آباد کرد
 سپهدار گودرز کشواد کرد
 خواه هميشه بپيش کيان کينه

 پدر بر پدر نيو و ساالر شاه
 گمان و ديگر که از گرز او بی
 ر زمانسرآيد بساالرتان ب

 سپه را به ويست فرمان جنگ
 بدو بازگردد همه نام و ننگ
 اگر با توم جنگ فرمان دهد
 دلم پر ز دردست درمان دهد
 ببينی که من سر چگونه ز ننگ
 برآرم چو پای اندر آرم بجنگ

 چنين پاسخش داد هومان که بس
 بگفتار بينم ترا دسترس
 ای بدين تيغ کاندر ميان بسته

 ای ود رستهگيابر که از جنگ خ
 بدين گرز جويی همی کارزار
 که بر ترگ و جوشن نيايد بکار
 وزآنجا بدان خيرگی بازگشت

 تو گفتی مگر شير بدساز گشت
 ی کين آزادگان کمربسته

 بنزديک گودرز کشوادگان
 بيامد يکی بانگ برزد بلند
 که ای برمنش مهتر ديوبند

 شنيدم همه هرچ گفتی بشاه
 هوزان پس کشيدی سپه را برا
 چنين بود با شاه پيمان تو
 بپيران ساالر فرمان تو

 فرستاده کامد بتوران سپاه
 گزين پور تو گيو لشکرپناه

 ازان پس که سوگند خوردی بماه
 بخورشيد و ماه و بتخت و کاله
 که گر چشم من درگه کارزار
 بپيران برافتد برارم دمار

 چو شير ژيان لشکر آراستی
 همی برزو جنگ ما خواستی

  از پس کوه چون مستمندکنون
 نشستی بکردار غرم نژند
 بکردار نخچير کز شرزه شير
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 گريزان و شير از پس اندر دلير
 گزيند ببيشه درون جای تنگ
 نجويد ز تيمار جان نام و ننگ
 يکی لشکرت را بهامون گذار
 چه داری سپاه از پس کوهسار
 چنين بود پيمانت با شهريار
 که بر کينه گه کوه گيری حصار
 بدو گفت گودرز کانديشه کن
 که باشد سزا با تو گفتن سخن
 چو پاسخ بيابی کنون ز انجمن
 به بيدانشی بر نهی اين سخن
 تو بشناس کز شاه فرمان من
 همين بود سوگند و پيمان من
 کنون آمدم با سپاهی گران
 از ايران گزيده دالور سران
 شما هم بکردار روباه پير
 ببيشه در از بيم نخچيرگير

 می چاره سازيد و دستان و بنده
 گريزان ز گرز و سنان و کمند
 دليری مکن جنگ ما را مخواه
 که روباه با شير نايد براه

 چو هومان ز گودرز پاسخ شنيد
 چو شير اندران رزمگه بردميد
 بگودرز گفت ار نيايی بجنگ

 تو با من نه زانست کايدت ننگ
 ای ازان پس که جنگ پشن ديده

 ای  بپيچيدهسر از رزم ترکان
 به الون بجنگ آزمودی مرا
 بوردگه بر ستودی مرا

 ار ايدونک هست اينک گويی همی
 وزين کينه کردار جويی همی
 يکی برگزين از ميان سپاه
 که با من بگردد بوردگاه

 که من از فريبرز و رهام جنگ
 بجستم بسان دالور پلنگ
 بگشتم سراسر همه انجمن
 نيايد ز گردان کسی پيش من

 رز بد بند پيکارشانبگود
 شنيدن نه ارزيد گفتارشان
 تو آنی که گويی بروز نبرد
 بخنجر کنم الله بر کوه زرد

 يکی با من اکنون بدين رزمگاه
 خواه بگرد و بگرز گران کينه

 فراوان پسر داری ای نامور



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
824 

 همه بسته بر جنگ ما بر کمر
 يکی را فرستی بر من بجنگ

 جويی چه جويی درنگ اگر جنگ
 يشه کرد اندران پهلوانپس اند

 که پيشش که آيد بجنگ از گوان
 گر از نامداران هژبری دمان
 فرستم بنزديک اين بدگمان

 شود کشته هومان برين رزمگاه
 خواه ز ترکان نيايد کسی کينه
 دل پهلوانش بپيچد بدرد
 ازان پس بتندی نجويد نبرد
 سپاهش بکوه کنابد شود

 بجنگ اندرون دست ما بد شود
 امداران اين انجمنور از ن

 يکی کم شود گم شود نام من
 شکسته شود دل گوان را بجنگ
 نسازند زان پس به جايی درنگ
 همان به که با او نسازيم کين

 بروبر ببنديم راه کمين
 مگر خيره گردند و جويند جنگ
 سپاه اندر آرند زان جای تنگ
 چنين داد پاسخ بهومان که رو
 بگفتار تندی و در کار نو

  پيش من برگشادی زبانچو در
 بدانستم از آشکارت نهان

 که کس را ز ترکان نباشد خرد
 ی خويش رامش برد کز انديشه

 ندانی که شير ژيان روز جنگ
 نيااليد از بن بروباه چنگ

 و ديگر دو لشکر چنين ساخته
 همه بادپايان سر افراخته

 بکينه دو تن پيش سازند جنگ
 همه نامداران بخايند چنگ

 مه پيش بايد شدنسپه را ه
 به انبوه زخمی ببايد زدن

 تو اکنون سوی لشکرت باز شو
 برافراز گردن بساالر نو

 کز ايرانيان چند جستم نبرد
 نزد پيش من کس جز از باد سرد
 بدان رزمگه بر شود نام تو
 ز پيران برآيد همه کام تو
 بدو گفت هومان ببانگ بلند
 که بی کردن کار گفتار چند

  جهاندار شاهيکی داستان زد
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 گاه بياد آورم اندرين کينه
 که تخت کيان جست خواهی مجوی
 چو جويی از آتش مبرتاب روی
 ترا آرزو جنگ و پيکار نيست

 خار نيست وگر گل چنی راه بی
 نداری ز ايران يکی شيرمرد
 که با من کند پيش لشکرنبرد
 بچاره همی بازگردانيم
 نگيرم فريبت اگر دانيم

 شجویهمه نامدراان پرخا
 بگودرز گفتند کاينست روی
 که از ما يکی را بوردگاه
 خواه فرستی بنزديک او کينه

 چنين داد پاسخ که امروز روی
 ندارد شدن جنگ را پيش اوی
 چو هومان ز گودرز برگشت چير
 برآشفت برسان شير دلير

 بخنديد و روی از سپهبد بتافت
 سوی روزبانان لشکر شتافت

 چهارکمان را بزه کرد و زيشان 
 بيفگند ز اسب اندران مرغزار
 چو آن روزبانان لشکر ز دور
 بديدند زخم سرافراز تور
 رهش بازدادند و بگريختند
 بورد با او نياويختند

 بباال برآمد بکردار مست
 خروشش همی کوه را کرد پست
 همی نيزه برگاشت بر گرد سر
 که هومان ويسه است پيروزگر
 خروشيدن نای رويين ز دشت

 چو نيزه ز باال بگشتبرآمد 
 ز شادی دليران توران سپاه
 همی ترگ سودند بر چرخ ماه
 چو هومان بيامد بدان چيرگی
 بپيچيد گودرز زان خيرگی

 سپهبد پر از شرم گشته دژم
 گرفته برو خشم و تندی ستم
 بننگ از دليران بپالود خوی
 سپهبد يکی اختر افگند پی

 کزيشان بد اين پيشدستی بخون
 م بر بدی رهنمونبدانند و ه

 ازان پس بگردنکشان بنگريد
 که تا جنگ او را که آيد پديد

 خبر شد به بيژن که هومان چو شير
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 بپيش نيای تو آمد دلير
 چو بشنيد بيژن برآشفت سخت
 بخشم آمد آن شير پنجه ز بخت

 بفرمود تا برنهادند زين
 ی دوربين بران پيل تن ديزه

 بپوشيد رومی زره جنگ را
  بست شبرنگ رايکی تنگ بر

 بپيش پدر شد پر از کيميا
 سخن گفت با او ز بهر نيا

 چنين گفت مر گيو را کای پدر
 بگفتم ترا من همه دربدر

 که گودرز را هوش کمتر شدست
 بيين نبينی که ديگر شدست
 دلش پر نهيبست و پر خون جگر
 ز تيمار وز درد چندان پسر

 که از تن سرانشان جدا کرده ديد
 مله افگنده ديدبدان رزمگه ج

 نشان آنک ترکی بيامد دلير
 ميان دليران بکردار شير
 بپيش نيا رفت نيزه بدست

 همی بر خروشيد برسان مست
 چنان بد کزين لشکر رنامدار
 سواری نبود از در کارزار
 که او را بنيزه برافراختی
 چو بر بابزن مرغ بر ساختی
 تو ای مهربان باب بسيار هوش

 بپوشدو کتفم بدرع سياوش 
 نشايد جز از من که سازم نبرد
 بدان تا برآرم ز مرديش گرد

 بدو گفت گيو ای پسر هوش دار
 بگفتار من سربسر گوش دار
 تا گفته بودم که تندی مکن
 ز گودرز بر بد مگردان سخن

 ست و داناترست که او کار ديده
 بدين لشکر نامور مهترست
 سواران جنگی بپيش اندرند

  بشکرندکه بر کينه گه پيل را
 نفرمود با او کسی را نبرد
 جوانی مگر مر ترا خيره کرد
 که گردن بدين سان برافراختی
 بدين آرزو پيش من تاختی
 نيم من بدين کار همداستان
 مزن نيز پيشم چنين داستان
 بدو گفت بيژن که گر کام من
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 نجويی نخواهی مگر نام من
 شوم پيش ساالر بسته کمر
 زنم دست بر جنگ هومان ببر
 وزآنجا بزد اسب و برگاشت روی
 بنزديک گودرز شد پوی پوی

 ستايش کنان پيش او شد بدرد
 هم اين داستان سربسر ياد کرد
 که ای پهلوان جهاندار شاه
 شناسای هر کار و زيبای گاه
 شگفتی همی بينم از تو يکی
 وگر چند هستم بهوش اندکی
 کزين رزمگه بوستان ساختی
 دل از کين ترکان بپرداختی

 تر آنک از ميان سپاه شگفتی
 يکی ترک بدبخت گم کرده راه

 کنش بيامد که يزدان نيکی
 همی بد سگاليد با بد تنش
 بياوردش از پيش توران سپاه
 بدان تا بدست تو گردد تباه
 بدام آمده گرگ برگاشتی

 ندانم کزين خود چه پنداشتی
 درنگ تو دانی که گر خون او بی
 بريزند پيران نيايد بجنگ

 ار کو کينه بيش آوردمپد
 سپه را برين دشت پيش آورد
 ام من اينک بخون چنگ را شسته
 ام همان جنگ او را کمر بسته
 چو دستور باشد مرا پهلوان
 شوم پيش او چون هژبر دمان
 بفرمايد اکنون سپهبد به گيو
 مگر کان سليح سياوش نيو
 دهد مر مرا خود و رومی زره
 ز بند زره برگشايد گره

  گودرز گفتار اویچو بشنيد
 بديد آن دل و رای هشيار اوی
 ز شادی برو آفرين کرد سخت
 که از تو مگرداد جاويد بخت
 تو تا برنشستی بزين پلنگ

 نهنگ از دم آسود و شيران ز جنگ
 بهر کارزار اندر آيی دلير

 بهر جنگ پيروز باشی چو شير
 نگه کن که با او بوردگاه

 توانی شدن زان پس آورد خواه
 مان يکی بدکنش ريمنستکه هو
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 بورد جنگ او چو آهرمنست
 جوانی و ناگشته بر سر سپهر
 نداری همی بر تن خويش مهر
 بمان تا يکی رزم ديده هژبر
 فرستم بجنگش بکردار ابر
 برو تيرباران کند چون تگرگ
 بسر بر بدوزدش پوالد ترگ
 بدو گفت بيژن که ای پهلوان
 هنرمند باشد دلير و جوان

  برزم فرودمرا گر بديدی
 ز سر باز بايد کنون آزمود
 بجنگ پشن بر نوشتم زمين
 نبيند کسی پشت من روز کين
 مرا زندگانی نه اندر خورست
 گر از ديگرانم هنر کمترست
 وگر بازداری مرا زين سخن
 بدان روی کهنگ هومان مکن
 بنالم من از پهلوان پيش شاه
 نخواهم کمر زان سپس نه کاله

 اد شدبخنديد گودرز و زو ش
 بسان يکی سرو آزاد شد

 بدو گفت نيک اختر و بخت گيو
 که فرزند بيند همی چون تو نيو
 تو تا چنگ را باز کردی بجنگ
 فروماند از جنگ چنگ پلنگ
 ترا دادم اين رزم هومان کنون
 مگر بخت نيکت بود رهنمون

 گر اين اهرمن را بدست تو هوش
 برايد بفرمان يزدان بکوش

  مابنام جهاندار يزدان
 بپيروزی شاه و گردان ما
 بگويم کنون گيو را کان زره

 که بيژن همی خواهد او را بده
 گر ايدنک پيروز باشی بروی
 ترا بيشتر نزد من آبروی
 ز فرهاد و گيوت برآرم بجاه
 بگنج و سپاه و بتخت و کاله
 بگفت اين سخن با نبيره نيا
 نبيره پر از بند و پر کيميا

 زمينپياده شد از اسب و روی 
 ببوسيد و بر باب کرد آفرين
 بخواند آن زمان گيو را پهلوان
 سخن گفت با او ز بهر جوان
 وزان خسروانی زره ياد کرد
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 کجا خواست بيژن ز بهر نبرد
 چنين داد پاسخ پدر را پسر
 که ای پهلوان جهان سربسر

 مرا هوش و جان و جهان اين يکيست
 بچشمم چنين جان او خوار نيست

 ز کای مهربانبدو گفت گودر
 جز اين برد بايد بوی بر گمان
 که هر چند بيژن جوانست و نو
 بهر کار دارد خرد پيشرو

 و ديگر که اين جای کين جستنست
 جهان را ز آهرمنان شستنست
 بکين سياوش بفرمان شاه
 نشايد بپيوند کردن نگاه
 و گر بارد از ابر پوالد تيغ

 نشايد که دارم ما جان دريغ
 لش را بجنگنشايد شکستن د
 ی نام و ننگ بگوشيدنش جامه

 که چون کاهلی پيشه گيرد جوان
 بماند منش پست و تيره روان
 چو پاسخ چنين يافت چاره نبود
 يکی با پسر نيز بند آزمود

 بگودرز گفت ای جهان پهلوان
 بجايی که پيکار خيزد بجان

 مرا خود شب و روز کارست پيش
 چرا داد بايد مرا جان خويش

  بايد نه گنج و سپاهنه فرزند
 نه آزرم ساالر و فرمان شاه

 اگر جنگ جويد سليحش کجاست
 زره دارد از من چه بايدش خواست
 چنين گفت پيش پدر رزمساز
 که ما را بدرع تو نايد نياز

 برانی که اندر جهان سربسر
 بدرع تو جويند مردان هنر

 چو درع سياوش نباشد بجنگ
 نجويند گردنکشان نام و ننگ

 يخت اسب از ميان سپاهبرانگ
 که آيد ز لشکر بوردگاه

 چو از پيش گودرز شد ناپديد
 دل گيو ز اندوه او بردميد

 پشيمان شد از درد دل خون گريست
 نگر تا غم و مهر فرزند چيست
 يکی بسمان برفرازيد سر

 پر از خون دل از درد خسته جگر
 داوری بدادار گفت ار جهان
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 دل بنگری يکی سوی اين خسته
 زی تو از جان بيژن دلمنسو

 که ز آب مژه تا دل اندر گلم
 بمن بازبخشش تو ای کردگار
 بگردان ز جانش بد روزگار
 بيامد پرانديشه دل پهلوان
 پراز خون دل ازبهر رفته جوان
 بدل گفت خيره بيازردمش
 چرا خواسته پيش ناوردمش
 گر او را ز هومان بد آيد بسر
 چه بايد مرا درع و تيغ و کمر

 م پر از حسرت و درد و خشمبمان
 پر از آرزو دل پر از آب چشم
 وزانجا دمان هم بکردار گرد
 بپيش پسر شد بجای نبرد
 بدو گفت ما را چه داری بتنگ
 همی تيزی آری بجای درنگ
 سيه مار چندان دمد روز جنگ
 که از ژرف دريا برآيد نهنگ
 درفشيدن ماه چندان بود

 که خورشيد تابنده پنهان بود
 سوی هومان شتابی همیکنون 

 ز فرمان من سر بتابی همی
 چنين برگزينی همی رای خويش
 ندانی که چون آيدت کار پيش
 بدو گفت بيژن که ای نيو باب
 دل من ز کين سياوش متاب

 که هومان نه از روی وز آهنست
 نه پيل ژيان و نه آهرمنست

 يکی مرد جنگست و من جنگجوی
 ازو برنتابم ببخت تو روی

 گر بر سرم ديگرستنوشته م
 زمانه بدست جهانداورست
 اگر بودنی بود دل را بغم
 سزد گر نداری نباشی دژم
 چو بنشيد گفتار پور دلير

 ی جنگ برسان شير ميان بسته
 ی راهجوی فرودآمد از ديزه

 سپر داد و درع سياوش بدوی
 بدو گفت گر کارزارت هواست
 چنين بر خرد کام تو پادشاست

 برنشينی گامزن  برين باره
 که زير تو اندر نوردد زمين
 سليحم هميدون بکار آيدت
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 چو با اهرمن کارزار آيدت
 چو اسب پدر ديد بر پای پيش
 چو باد اندر آمد ز باالی خويش

 ی خسروی برنشست بران باره
 کمربست و بگرفت گرزش بدست
 يکی ترجمان را ز لشکر بجست
 که گفتار ترکان بداند درست

 نبيامد بسان هژبر ژيا
 بکين سياوش بسته ميان

 چو بيژن بنزديک هومان رسيد
 يکی آهنين کوه پوشيده ديد

 ز جوشن همه دشت روشن شده
 يکی پيل در زير جوشن شده
 ازان پس بفرمود تا ترجمان
 يکی بانگ برزد بران بدگمان
 که گر جنگ جويی يگی بازگرد
 که بيژن همی با تو جويد نبرد
 همی گويد ای رزم ديده سوار

 پويانی اسب اندرين مرغزارچه 
 کز افراسياب اندر آيدت بد

 ز توران زمين بر تو نفرين سزد
 افگنده و بدخوی بکينه پی

 ز ترکان گنهکارتر کس توی
 عنان بازکش زين تگاور هيون
 کت اکنون ز کينه بجوشيد خون
 يکی برگزين جايگاه نبرد

 بدشت و در و کوه با من بگرد
 وگر در ميان دو رويه سپاه

 گردی بالف از پی نام و جاهب
 کجا دشمن و دوست بيند ترا
 دل اکنون کجا برگزيند ترا

 چو بشنيد هومان بدو گفت زه
 زره را بکينم تو بستی گره
 ز يزدان سپاس و بدويم پناه
 کت آورد پيشم بدين رزمگاه
 بلشکر بران سان فرستمت باز
 که گيو از تو ماند بگرم و گداز

 ه ديرسرت را ز تن دور مانم ن
 چنان کز تبارت فراوان دلير

 چه سودست کمد بنزديک شب
 رو اکنون بزنهار تاريک شب

 من اکنون يکی باز لشگر شوم
 بشبگير نزديک مهتر شوم
 وزآنجا دمان گردن افراخته
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 بيايم نبرد ترا ساخته
 چنين پاسخ آورد بيژن که شو
 پست باد و آهرمنت پيشرو

 همه دشمنان سربسر کشته باد
 ه از جنگ برگشته بادگر آوار

 چو فردا بيايی بوردگاه
 نبيند ترا نيز شاه و سپاه

 سرت را چنان دور مانم ز پای
 کزان پس بلشکر نيايدت رای
 وزآن جايگه روی برگاشتند
 بشب دشت پيکار بگذاشتند
 بلشکر گه خويش بازآمدند
 بر پهلوانان فراز آمدند

 همه شب بخواب اند آسيب شيب
 ناشکيبز پيکارشان دل شده 

 سپيده چو از کوه سربردميد
 شد آن دامن تيره شب ناپديد
 بپوشيد هومان سليح نبرد

 سخن پيش پيران همه ياد کرد
 که من بيژن گيو را خواستم

 همه شب همی جنگش آراستم
 يکی ترجمان را ز لشکر بخواند
 بگلگون بادآورش برنشاند

 که رو پيش بيژن بگويش که زود
 و دودبيايی دمان گر من آيم چ

 فرستاده برگشت و با او بگفت
 که با جان پاکت خرد باد جفت
 سپهدار هومان بيامد چو گرد
 بدان تا ز بيژن بجويد نبرد
 چو بشنيد بيژن بيامد دمان
 بسيچيده جنگ با ترجمان

 بپشت شباهنگ بر بسته تنگ
 چو جنگی پلنگی گرازان بجنگ

 زره با گره بر بر پهلوی
 درفشان سر از مغفر خسروی
 بهومان چنين گفت کای بادسار
 ببردی ز من دوش سر ياددار
 اميدستم امروز کين تيغ من
 سرت را ز بن بگسالند ز تن
 که از خاک خيزد ز خون تو گل
 يکی داستان اندر آری بدل
 که با آهوان گفت غرم ژيان
 که گر دشت گردد همه پرنيان
 ز دامی که پای من آزادگشت
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 نپويم بران سوی آباد دشت
 ن داد پاسخ که امروز گيوچني

 بماند جگر خسته بر پور نيو
 بچنگ منی در بسان تذرو

 که بازش برد بر سر شاخ سرو
 خروشان و خون از دو ديده چکان
 کشانش بچنگال و خونش مکان
 بدو گفت بيژن که تا کی سخن
 کجا خواهی آهنگ آورد کن
 بکوه کنابد کنی کارزار
 اگر سوی زيبد برآرای کار

 سمان نباشد ز دورکه فريادر
 نه ايران گرايد بياری نه تور

 برانگيختند اسب و برخاست گرد
 بزه بر نهاده کمان نبرد

 دو خونی برافراخته سر بماه
 ور گشته از کين شاه چنان کينه

 ز کوه کنابد برون تاختند
 سران سوی هامون برافراختند
 برفتند چندانک اندر زمی
 نديدند جايی پی آدمی

 کرگسان را گذرنه بر آسمان 
 نه خاکش سپرده پی شير نر
 نه از لشکران يار و فريادرس
 بپيرامن اندر نديدند کس
 نهادند پيمان که با ترجمان
 نباشند در چيرگی بدگمان
 بدان تا بد و نيک با شهريار
 بگويند ازين گردش روزگار

 که کردار چون بود و پيکار چون
 چه زاری رسيد اندرين دشت خون

 سبان فرود آمدندبگفتند و زا
 ببند زره بر کمر برزدند

 بر اسبان جنگی سواران جنگ
 يکی برکشيدند چون سنگ تنگ
 چو بر بادپايان ببستند زين

 پر از خشم گردان و دل پر ز کين
 کمانها چوبايست برخاستند
 بميدان تنگ اندرون تاختند

 چپ و راست گردان و پيچان عنان
 همان نيزه و آب داده سنان

 رآورد شد لخت لختزرهشان د
 نگر تا کرا روز برگشت و بخت

 دهنشان همی از تبش مانده باز
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 بب و بسايش آمد نياز
 پس آسوده گشتند و دم برزدند

 بران آتش تيز نم برزدند
 سپر برگرفتند و شمشير تيز
 برآمد خروشيدن رستخيز

 چو بر درفشان که از تيره ميغ
 همی آتش افروخت ازهردو تيغ

 آبدارزآهن بدان آهن 
 نيامد بزخم اندرون تابدار
 بکردارآتش پرنداوران

 فرو ريخت ازدست کنداوران
 نبد دسترسشان بخون ريختن
 نشد سير دلشان زآويختن
 عمود از پس تيغ برداشتند
 از اندازه پيکار بگذاشتند
 ازان پس بران بر نهادند کار
 که زور آزمايند در کارزار

 بدين گونه جستند ننگ و نبرد
 شت زين اندر آرند مردکه از پ

 کمربند گيرد کرا زور بيش
 ربايد ز اسب افگند خوار پيش
 ز نيروی گردان دوال رکيب

 گسست اندر آوردگاه از نهيب
 هميدون نگشتند ز اسبان جدا

 نبودند بر يکدگر پادشا
 پس از اسب هر دو فرود آمدند

 ز پيکار يکبار دم برزدند
 گرفته بدست اسپشان ترجمان

 ردار شير دماندو جنگی بک
 بدان ماندگی باز برخاستند
 بکشتی گرفتن بياراستند

 زشبگير تا سايه گسترد شيد
 دو خونی ازين سان به بيم و اميد
 همی رزم جستند يک با دگر
 يکی را ز کينه نه برگشت سر

 دهن خشک و غرقه شده تن در آب
 ازان رنج و تابيدن آفتاب
 وزان پس بدستوری يکدگر

 ی آبخوربرفتند پويان سو
 بخورد آب و برخاست بيژن بدرد
 ز دادار نيکی دهش ياد کرد
 تن از درد لرزان چو از باد بيد
 دل از جان شيرين شده نااميد
 بيزدان چنين گفت کای کردگار
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 تو دانی نهان من و آشکار
 اگر داد بينی همی جنگ ما
 برين کينه جستن بر آهنگ ما
 ز من مگسل امروز توش مرا

  هوش مرانگه دار بيدار
 جگر خسته هومان بيامد چو زاغ
 سيه گشت از درد رخ چون چراغ
 بدان خستگی باز جنگ آمدند
 گرازان بسان پلنگ آمدند

 همی زور کرد اين بران آن برين
 گه اين را بسودی گه آنرا زمين
 ز بيژن فزون بود هومان بزور

 هنر عيب گردد چو برگشت هور
 ز هر گونه زور آزمودند و بند

 آمد آن بند چرخ بلندفراز 
 بزد دست بيژن بسان پلنگ
 ز سر تا ميانش بيازيد چنگ

 گرفتش بچپ گردن و راست ران
 خم آورد پشت هيون گران

 برآوردش از جای و بنهاد پست
 سوی خنجر آورد چون باد دست
 فرو برد و کردش سر از تن جدا
 فگندش بسان يکی اژدها
 بغلتيد هومان بخاک اندرون

 بسر جوی خونهمه دشت شد سر
 نگه کرد بيژن بدان پيلتن

 فگنده چو سرو سهی بر چمن
 شگفت آمدش سخت و برگشت ازوی

 سوی کردگار جهان کرد روی
 که ای برتر از جايگاه و زمان

 روان گوی و روشن ز جان سخن
 توی تو که جز تو جهاندار نيست
 خرد را بدين کار پيکار نيست

 مرا زين هنر سربسر بهره نيست
 يل کين جستنم زهره نيستکه با پ

 بکين سياوش بريدمش سر
 بهفتاد خون برادر پدر
 روانش روان ورا بنده باد

 بچنگال شيران تنش کنده باد
 سرش را بفتراک شبرنگ بست
 تنش را بخاک اندر افگند پست
 گشاده سليح و گسسته کمر
 تنش جای ديگر دگر جای سر
 زمانه سراسر فريبست و بس
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 سبسختی نباشدت فريادر
 جهان را نمايش چو کردار نيست
 سپردن بدو دل سزاوار نيست
 بترسيد ازو يار هومان چو ديد
 که بر مهتر او چنان بد رسيد
 چو شد کار هومان ويسه تباه
 دوان ترجمانان هر دو سپاه

 کنان پيش بيژن شدند ستايش
 چو پيش بت چين برهمن شدند
 بدو گفت بيژن مترس از گزند

 گشاد بندکه پيمان همانست و ب
 تو اکنون سوی لشکر خويش پوی
 ز من هرچ ديدی بديشان بگوی
 بشد ترجمان بيژن آمد دمان
 بکوه کنابد بزه بر کمان

 چو بيژن نگه کرد زان رزمگاه
 نبودش گذر جز بتوران سپاه
 بترسيد از انبوه مردم کشان
 که يابند زان کار يکسر نشان
 بجنگ اندر آيند برسان کوه

 با گروهبسنده نباشد مگر 
 برآهخت درع سياوش ز سر
 بخفتان هومان بپوشيد بر

 پيکر نشست ی پيل بران چرمه
 درفش سر نامداران بدست
 برفت و بران دشت کرد آفرين
 بران بخت بيدار و فرخ زمين

 بانان لشکر ز دور چو آن ديده
 درفش و نشان سپهدار تور
 بديدند زان ديده برخاستند
 بشادی خروشيدن آراستند

  هيونی برافگند زودطاليه
 بنزديک پيران بکردار دود
 که هومان بپيروزی شهريار
 دوان آمد از مرکز کارزار
 درفش سپهدار ايران نگون

 تنش غرقه مانده بخاک اندرون
 همه لشکرش برگرفته خروش
 بهومان نهاده سپهدار گوش
 چو بيژن ميان دو رويه سپاه

 ی تاج و گاه رسيد اندران سايه
 ن زمان ترجمانبتوران رسيد آ

 بگفت آنچ ديد از بد بدگمان
 هم آنگه بپيران رسيد آگهی
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 که شد تيره آن فر شاهنشهی
 سبک بيژن اندر ميان سپاه
 نگونسار کرد آن درفش سياه

 بانان ايران سپاه چو آن ديده
 نگون يافتند آن درفش سياه
 سوی پهلوان روی برگاشتند
 وزان ديده گه نعره برداشتند

 بسان نوندوزآنجا هيونی 
 طاليه سوی پهلوان برفگند
 که بيژن بپروزی آمد چو شير
 درفش سيه را سر آورده زير
 چو ديوانگان گيو گشته نوان
 بهرسو خروشان و هر سو دوان
 همی آگهی جست زان نيوپور
 همی ماتم آورد هنگام سور
 چو آگاهی آمد ز بيژن بدوی
 دمان پيش فرزند بنهاد روی
 يدچو چشمش بروی گرامی رس

 ز اسب اندر آمد چنان چون سزيد
 بغلتيد و بنهاد بر خاک سر
 همی آفرين خواند بر دادگر
 گرفتش ببر باز فرزند را
 دلير و جوان و خردمند را

 وزآنجا دمان سوی ساالر شاه
 ستايش کنان برگرفتند راه
 چو ديدند مر پهلوان را ز دور
 نبيره فرود آمد از اسب تور

 خاک سرپر از خون سليح و پر از 
 سرگرد هومان بفتراک بر
 بپيش نيا رفت بيژن چو دود
 همی ياد کرد آن کجا رفته بود
 سليح و سر و اسب هومان گرد
 به پيش سپهدار گودرز برد
 ز بيژن چنان شاد شد پهلوان
 که گفتی برافشاند خواهد روان
 گرفت آفرين پس بدادار بر
 بران اختر و بخت بيدار بر
 نبگنجور فرمود پس پهلوا

 ی خسروان که تاج آر با جامه
 گهربافته پيکر و بوم زر

 درفشان چو خورشيد تاج و کمر
 ده اسب آوريدند زرين لگام

 روی زرين کمر ده غالم پری
 بدو داد و گفت از گه سام شير
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 کسی ناوريد اژدهايی بزير
 گشادی سپه را بدين جنگ دست
 دل شاه ترکان بهم بر شکست
 رهمه لشکر شاه ايران چو شي
 دمان و دنان بادپايان بزير
 وز اندوه پيران برآورد خشم

 دل از درد خسته پر از آب چشم
 بنستيهن آنگه فرستاد کس
 که ای نامور گرد فريادرس

 سزد گر کنی جنگ را تيز چنگ
 بکين برادر نسازی درنگ
 بايرانيان بر شبيخون کنی

 زمين را بخون رود جيحون کنی
 ببر ده هزار آزموده سوار

 بسته بر کينه و کارزارکمر 
 مگر کين هومان تو بازآوری
 سر دشمنان را بگاز آوری
 چو رفتی بنزديک لشکر فراز

 سپه را يکی سوی هومان بساز
 بدو گفت نستيهن ايدون کنم
 که از خون زمين رود جيحون کنم
 دو بهره چو از تيره شب درگذشت
 ز جوش سواران بجوشيد دشت
 گرفتند ترکان همه تاختن

 تاختن گردن افراختنبدان 
 خواه چو نستيهن آن لشکر کينه
 بياورد نزديک ايران سپاه

 دمان تا بدانجا رسيد سپيده
 بانش بديد چو از ديده گه ديده

 چو کارآگهان آگهی يافتند
 سبک سوی گودرز بشتافتند
 که آمد سپاهی چو کوه روان
 که گويی ندارند گويا زبان

 بران سان که رسم شبيخون بود
  داند که آن چون بودسپهدار

 بلشکر بفرمود پس پهلوان
 روان که بيدار باشيد و روشن

 بخواند آن زمان بيژن گيو را
 زن لشکر نيو را ابا تيغ

 بدو گفت نيک اختر و کام تو
 شکسته دل دشمن از نام تو
 ببر هرک بايد ز گردان من
 ازين نامداران و مردان من

 پذيره شو اين تاختن را چو شير
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 ر آورد به مردی بزيرسپاه اند
 گزين کرد بيژن ز لشکر سوار
 دليران و پرخاشجويان هزار
 رسيدند پس يک بديگر فراز
 دو لشکر پر از کينه و رزمساز
 همه گرزها بر کشيدند پاک
 يکی ابر بست از بر تيره خاک
 فرود آمد از کوه ابر سياه
 بپوشيد ديدار توران سپاه
 سپهدار چون گرد تيره بديد

  ترک شد ناپديدکزو لشکر
 کمانها بفرمود کردن بزه

 برآمد خروش از مهان و ز که
 چو بيژن به نستيهن اندر رسيد
 درفش سر ويسگان را بديد
 هوا سربسر گشته زنگارگون
 زمين شد بکردار دريای خون
 ز ترکان دو بهره فتاده نگون
 بزير پی اسب غرقه بخون
 يکی تير بر اسب نستيهنا
 ژنارسيد از گشاد و بر بي

 ز درد اندر آمد تگاور بروی
 رسيد اندرو بيژن جنگجوی
 دار عمودی بزد بر سر ترگ

 تهی ماند ازو مغز و برگشت کار
 چنين گفت بيژن بايرانيان
 که هر کو ببندد کمر بر ميان

 بجز گرز و شمشير گيرد بدست
 کمان بر سرش بر کنم پاک پست

 اند که ترکان بديدن پری چهره
 اند بهره بجنگ از هنر پاک بی

 دليری گرفتند کنداوران
 کشيدند لشکر پرندآوران

 چو پيالن همه دشت بر يکدگر
 فگنده ز تنها جدا مانده سر
 ازان رزمگه تا بتوران سپاه
 دمان از پس اندر گرفتند راه
 چو پيران نديد آن زمان با سپاه
 برادر بدو گشت گيتی سياه
 بکارآگهان گفت زين رزمگاه

 ههيونی بتازد بوردگا
 که آردنشانی ز نستيهنم
 وگرنه دو ديده ز سر برکنم
 هيونی برون تاختند آن زمان
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 برفت و بديد و بيامد دمان
 که نستيهن آنک بدان رزمگاه
 ابا نامداران توران سپاه

 بريده سرافگنده بر سان پيل
 تن از گرز خسته بکردار نيل
 چو بشنيد پيران برآمد بجوش
 نماند آن زمان با سپهدار هوش
 همی کند موی و همی ريخت آب
 ازو دور شد خورد و آرام و خواب
 بزد دست و بدريد رومی قبای
 برآمد خروشيدن های های
 همی گفت کای کردگار جهان
 همانا که با تو بدستم نهان
 که بگسست از بازوان زور من
 چنين تيره شد اختر و هور من
 دريغ آن هژبر افن گردگير
 جوان دالور سوار هژير

 ی برادر جهانبان منگرام
 سر ويسگان گرد هومان من

 چو نستيهن آن شير شرزه بجنگ
 که روباه بودی بجنگش پلنگ
 کرا يابم اکنون بدين رزمگاه
 بجنگ اندر آورد بايد سپاه

 بزد نای رويين و بربست کوس
 هوا نيلگون شد زمين آبنوس
 ز کوه کنابد برون شد سپاه

 بشد روشنايی ز خورشيد و ماه
 ايران بزد کرنایسپهدار 

 سپاه اندر آورد و بگرفت جای
 ميان سپه کاويانی درفش
 بپيش اندرون تيغهای بنفش
 همه نامدارن پرخاشخر

 ی گاوسر ابا نيزه و گرزه
 دمان اندر آمد سپاه سپيده

 به پيکار تا گشت گيتی سياه
 برفتند زان پی به بنگاه خويش

 بخيمه شد اين، آن بخرگاه خويش
  زيبد رسيدسپهدار ايران به

 از انديشه کردن دلش بردميد
 همی گفت کامروز رزمی گران
 بکرديم و کشتيم ازيشان سران
 گمانی برم زانک پيران کنون
 دواند سوی شاه ترکان هيون
 وزو يار خواهد بجنگ سپاه
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 رسانم کنون آگهی من بشاه
 ی نامه را خواند و گفت نويسنده

 برآورد خواهم نهان از نهفت
 تو لب را ز بنداگر برگشايی 

 زبان آورد بر سرت برگزند
 يکی نامه فرمود نزديک شاه
 بگاه کردن ز کار سپاه

 بخسرو نمود آن کجا رفته بود
 سخن هرچ پيران بود گفته بود
 فرستادن گيو و پيوند و مهر
 نمودن بدو کار گردان سپهر
 ز پاسخ که دادند مر گيو را

 ی نيو را بزرگان و فرزانه
 سش چون پلنگوزان لشکری کز پ

 بياورد سوی کنابد بجنگ
 ازان پس کجا رزمگه ساختند
 وزان رزم دلرا بپرداختند

 ز هومان و نستيهن جنگجوی
 سراسر همه ياد کرد اندر اوی
 ز کردار بيژن که روز نبرد

 بدان گرزداران توران چه کرد
 سخن سربسر چون همه گفته بود
 ز پيکار و جنگ آن کجا رفته بود

  بافراسياببپردخت زان پس
 که با لشکر آمد بنزديک آب
 گر او از لب رود جيحون سپاه
 بايران گذارد سپه را براه
 تو دانی که با او نداريم پای
 ايا فرخجسته جهان کدخدای
 مگر خسرو آيد بپشت سپاه
 بسر بر نهد بندگانرا کاله

 ور ايدونک پيران کند دست پيش
 بخواهد سپه ياور از شاه خويش

 ن سپس آگهیبخسرو رسد زا
 ک با او چه سازد ببختت رهی
 و ديگر که از رستم ديو بند

 ز لهراسب وز اشکش هوشمند
 ز کردار ايشان به کهتر خبر
 رساند مگر شاه پيروزگر

 چو نامه بمهر اندر آورد و بند
 بفرمود تا بر ستور نوند

 تشستنگه خسروی ساختند
 فراوان تگاور برون تاختند

 بفرمود تا رفت پيشش هجير
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 جوانی بکردار هشيار و پير
 بگفت آن سخن سربسر پهلوان

 بپيش هشيوار پور جوان
 بدو گفت کای پور هشياردل
 يکی تيز گردان بدين کاردل
 اگر مر تو را نزد من دستگاه

 همی جست بايد کنونست گاه
 چو بستانی اين نامه هم در زمان

 برو هم بکردار باد دمان
 شب و روز ماسای و سر بر مخار

 ی من بر شهريار  نامهببر
 بپدرود کردن گرفتش ببر
 برون آمد از پيش فرخ پدر

 ز لشکر دو تن را بر خويش خواند
 سبکشان باسب تگاور نشاند

 سرای پدر برون شد ز پرده
 بهر منزلی بر هيونی دگر

 خور و خواب و آرامشان بر ستور
 چه تاريکی شب چه تابنده هور
 بران گونه پويان براه آمدند

 فته نزديک شاه آمدندبيک ه
 چو از راه ايران بيامد سوار
 کس آمد بر خسرو نامدار
 پذيره فرستاد شماخ را
 چه مايه دليران گستاخ را
 بپرسيد چون ديد روی هجير

 ی شيرگير زاده که ای پهلوان
 درودست باری که بس ناگهان
 رسيدی به نزديک شاه جهان
 بفرمود تا پرده برداشتند

 شتندباسبش ز درگاه بگذا
 هجير اندر آمد چو خسرو بدوی
 نگه کرد پيشش بماليد روی
 بپرسيد بسيار و بنشاندش
 هزاران هجير آفرين خواندش
 ز گوهر يکی تاج پيروزه شاه

 بسر بر نهادش چو رخشنده ماه
 ز گودرز وز مهتران سپاه

 ز هر يک يکايک بپرسيد شاه
 درود بزرگان بخسرو بداد
 همه کار لشکر برو کرد ياد

 ی پهلوان  داد پس نامهبدو
 روان جوان خردمند روشن

 نويسنده را پيش بنشاندند
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 بفرمود تا نامه برخواندند
 چو برخواند نامه بخسرو دبير
 ز ياقوت رخشان دهان هجير
 بياگند وزان پس بگنجور گفت
 که دينار و ديبا بيار از نهفت
 بياورد بدره چو فرمان شنيد

 همی ريخت تا شد سرش ناپديد
 د پس جامه زرنگاربياور

 چنانچون بود از در شهريار
 هميدون ببردند پيش هجير
 ابا زين زرين ده اسب هژير
 بيارانش بر خلعت افگند نيز
 درم داد و دينار و هرگونه چيز
 ازان پس جو از جای برخاستند
 نشستنگه می بياراستند
 هجير و بزرگان خسروپرست
 گرفتند يکسر همه می بدست

 يک شب بهمنشستند يک روز و 
 همی رای زد خسرو از بيش و کم
 بشبگير خسرو سر و تن بشست
 بپيش جهانداور آمد نخست

 ی بندگی بپوشيد نو جامه
 دو ديده چو ابری ببارندگی

 دوتايی شده پشت و بنهاد سر
 همی آفرين خواند بر دادگر
 ازو خواست پيروزی و فرهی
 بدو جست ديهيم و تخت مهی

 ببيزدان بناليد ز افراسيا
 بدرد از دو ديده فرو ريخت آب
 وزآنجا بيامد چو سرو سهی
 نشست از برگاه شاههنشهی
 دبير خردمند را پيش خواند
 سخنهای بايسته با او براند

 چو آن نامه را زود پاسخ نوشت
 پديد آوريد اندرو خوب و زشت
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 کزو ديد نيک و بد روزگار
 دگر آفرين کرد بر پهلوان
 روان که جاويد بادی و روشن

 خجسته سپهدار بسيار هوش
 همه رای و دانش همه جنگ و جوش

 خداوند گوپال و تيغ بنفش
 ی کاويانی درفش فروزنده

 سپاس از جهاندار يزدان ما
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 که پيروز بودند گردان ما
 از اختر ترا روشنايی نمود
 ز دشمن برآورد ناگاه دود

 نخست آنک گفتی که مر گيو را
  فرزانه و نيو رابزرگان

 ام بنزديک پيران فرستاده
 ام چه مايه ورا پندها داده

 نپذرفت ازان پس خود او پند من
 نجست اندرين کار پيوند من
 سپهبد يکی داستان زد برين
 چو دستور پيشين برآورد کين

 که هر مهتری کو روان کاستست
 ز نيکی ببخت بد آراستست
 مرا زان سخن پيش بود آگهی

 دل از کين نخواهد تهیکه پيران 
 وليکن ازان خوب کردار او
 نجستم همی ژرف پيکار او
 کنون آشکارا نمود اين سپهر
 که پيران بتوران گرايد بمهر
 کنون چون نبيند جز افراسياب
 دلش را تو از مهر او برمتاب
 گر او بر خرد برگزيند هوا
 بکوشش نرويد ز خاراگيا

 تو با دشمن ار خوب گويی رواست
 ادگان خوب گفتن سزاستاز آز

 آوران و ديگر ز پيکار جنگ
 کجا ياد کردی به گرز گران

 اختر و گردش هور و ماه ز نيک
 ز کوشش نمودن بران رزمگاه
 مرا اين درستست کز کار کرد
 تو پيروز باشی بروز نبرد
 نبيره کجا چون تو دارد نيا
 بجنگ اندرون باشدش کيميا
 ز شيران چه زايد مگر نره شير

 چون بود نامدار و دليرچنان
 به بيداد برنيست اين کار تو
 بسندست يزدان نگهدار تو
 تو زور و دليری ز يزدان شناس
 ازو دار تا زنده باشی سپاس
 سديگر که گفتی که افراسياب
 سپه را همی بگذارند ز آب
 ز پيران فرستاده شد نزد اوی
 سپاهش بايران نهادست روی
 همانست يکسر که گفتی سخن
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 باز پاسخ فگنديم بنکنون 
 بدان ای پر انديشه ساالر من

 ی کار من بهر کار شايسته
 که او بر لب رود جيحون درنگ
 نه ازان کرد کيد بر ما بجنگ
 که خاقان برو لشکر آرد ز چين
 فراز آمدش از دو رويه کمين
 و ديگر که از لشکران گران
 پراگنده برگرد توران سران

 بدو دشمن آمد ز هر سو پديد
 ان بر لب رود جيحون کشيداز

 بپنجم سخن کگهی خواستی
 بمهر گوان دل بياراستی

 چو لهراسب و چون اشکش تيزچنگ
 چو رستم سپهبد دمنده نهنگ
 بدان ای سپهدار و آگاه باش
 بهر کار با بخت همراه باش

 کزان سو که شد رستم شيرمرد
 ز کشمير و کابل برآورد گرد

 وزان سو که شد اشکش تيزهوش
 ز خوارزم يکسر خروشبرآمد 

 برزم اندرون شيده برگشت ازوی
 سوی شهر گرگان نهادست روی
 وزان سو که لهراسب شد با سپاه

 همه مهتران برگشادند راه
 االنان و غز گشت پرداخته

 شد آن پادشاهی همه ساخته
 گر افراسياب اندر آيد براه

 زجيحون بدين سو گذارد سپاه
 بگيرند گردان پس پشت اوی

 جز باد در مشت اوینماند ب
 تو بشناس کو شهر آباد خويش
 بر و بوم و فرخنده بنياد خويش
 بگفتار پيران نماند بجای

 بدشمن سپارد نهد پيش پای
 نجنباند او داستان را دو لب
 که نايد خبر زو بمن روز و شب
 بدان روز هرگز مبادا درود
 که او بگذراند سپه را ز رود
 بما برکند پيشدستی بجنگ

  کس اين روز تاريک و تنگنبيند
 بفرمايم اکنون که بر پيل کوس
 ببندد دمنده سپهدار طوس

 دهستان و گرگان و آن بوم و بر
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 بگيرد برآرد بخورشيد سر
 من اندر پی طوس با پيل و گاه
 بياری بيايم بپشت سپاه

 تو از جنگ پيران مبر تاب روی
 جوی سپه را بيارای و زو کينه
 ت اویچو هومان و نستيهن از پش

 جدا ماند شد باد در مشت اوی
 گر از نامداران ايران نبرد
 بخواهد بفرما وزان برمگرد
 چو پيران نبرد تو جويد دلير

 کمن بددلی پيش او شو چو شير
 به پيکار منديش ز افراسياب
 بجای آرد دل روی ازو برمتاب
 چو آيد بجنگ اندرون جنگجوی
 نبايد که برتابی از جنگ روی

 روز باشی بجنگبريشان تو پي
 نگر دل نداری بدين کار تنگ
 چنين دارم اوميد از کردگار
 که پيروز باشی تو در کارزار

 هميدون گمانم که چون من ز راه
 بپشت سپاه اندر آرم سپاه
 بريشان شما رانده باشيد کام
 به خورشيد تابان برآورده نام
 ز کاوس وز طوس نزد سپاه
 درود فراوان فرستاد شاه

  بنهاد خسرو نگينبران نامه
 فرستاده را داد و کرد آفرين

 چو از پيش خسرو برون شد هجير
 سپهبد همی رای زد با وزير
 ز بس مهربانی که بد بر سپاه
 سراسر همه رزم بد رای شاه
 همی گفت اگر لشکر افراسياب
 بجنباند از جای و بگذارد آب
 سپاه مرا بگسالند ز جای
 مرا رفت بايد همينست رای

 شه نوذران را بخواندهمانگه 
 بفرمود تا تيز لشکر براند

 بسوی دهستان سپه برکشيد
 همه دشت خوارزم لشکر کشيد
 نگهبان لشکر بود روز جنگ
 بجنگ اندر آيد بسان پلنگ
 تبيره برآمد ز درگاه طوس

 خروشيدن نای رويين و کوس
 سپاه و سپهبد برفتن گرفت
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 زمين سم اسبان نهفتن گرفت
 تابان بجایتو گفتی که خورشيد 

 بماند از نهيب سواران بپای
 دو هفته همی رفت زان سان سپاه
 بشد روشنايی ز خورشيد و ماه
 پراگنده بر گرد کشور خبر
 ز جنبيدن شاه پيروزگر

 چو طوس از در شاه ايران برفت
 سبک شاه رفتن بسيچيد تفت
 ابا ده هزار از گزيده سران
 همه نامداران و کنداوران

 اد رویبنزديک گودرز بنه
 ابا نامداران پرخاشجوی

 ابا پيل و با کوس و با فرهی
 ابا تخت و با تاج شاهنشهی
 هجير آمد از پيش خسرودمان
 گرازان و خندان و دل شادمان
 ابا خلعت و خوبی و خرمی
 تو گفتی همی برنوردد زمی

 سرای چو آمد به نزديک پرده
 برآمد خروشيدن کرنای

 پذيره شدندش سران سربسر
  ز آهن هوا پر ز زرزمين پر

 چو خيزد بچرخ اندرون داوری
 ز ماه و ز ناهيد وز مشتری

 بياراست لشکر چو چشم خروس
 ابا زنگ زرين و پيالن و کوس
 چو آمد بر نامور پهلوان

 بگفت آنچ ديد از شه خسروان
 نوازيدن شاه و پيوند اوی

 همی گفت از رادی و پند اوی
 که چون بر سپه گستريدست مهر

 پيغام بگشاد چهرچگونه ز 
 ی شهريار جهان پس آن نامه

 بگودرز داد و درود مهان
 نوازيدن شاه بشنيد ازوی

 بماليد بر نامه بر چشم و روی
 چو بگشاد مهرش بخواننده داد
 سخنها برو کرد خواننده ياد
 سپهدار بر شاه کرد آفرين
 بفرمان ببوسيد روی زمين
 ببود آن شب و رای زد با پسر

  بگشاد دربشبگير بنشست و
 همه نامداران لشگر پگاه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
848 

 برفتند بر سر نهاده کاله
 ی شاه، فرخ هجير پس آن نامه

 بياورد و بنهاد پيش دبير
 دبير آن زمان پند و فرمان شاه
 ز نامه همی خواند پيش سپاه
 سپهدار رزی دهان را بخواند
 بديوان دينار دادن نشاند

 ز اسبان گله هرچ بودش به کوه
 کسر گروهبلشکر گه آورد ي

 در گنج دينار و تيغ و کمر
 ور جوشن و خود زر همان مايه

 بروزی دهان داد يکسر کليد
 چو آمد گه نام جستن پديد
 برافشاند بر لشکر آن خواسته
 سوار و پياده شد آراسته

 يکی لشکری گشن برسان کوه
 زمين از پی بادپايان ستوه
 دل شير غران ازيشان به بيم

 و سيمهمه غرقه در آهن و زر 
 بفرمودشان جنگ را ساختن
 دل و گوش دادن بکين آختن
 برفتند پيش سپهبد گروه
 بر انبوه لشکر بکردار کوه
 بريشان نگه کرد ساالر مرد
 زمين تيره ديد آسمان الژورد
 چنين گفت کز گاه رزم پشين
 نياراست کس رزمگاهی چنين
 باسب و سليح و بسيم و بزر
 بپيالن جنگی و شيران نر

 آفرين  باشد جهاناگر يار
 نپيچيم از ايدر عنان تا بچين

 چو بنشست فرزانگان را بخواند
 ابا نامداران برامش نشاند

 کنان دل بجای همی خورد شادی
 همی با يالن جنگ را کرد رای
 بپيران رسيد آگهی زين سخن
 که ساالر ايران چه افگند بن
 ازان آگهی شد دلش پرنهيب

 سوی چاره برگشت و بند و فريب
 ز دستور فرخنده رای آنگهی

 بجست اندر آن کينه جستن رهی
 يکی نامه فرمود پس تا دبير
 نويسد سوی پهلوان دلپذير
 سر نامه کرد آفرين بزرگ
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 بيزدان پناهش ز ديو سترگ
 دگر گفت کز کردگار جهان
 بخواهم همی آشکار و نهان
 مگر کز ميان تو رويه سپاه
 گاه جهاندار بردارد اين کينه

 که گودرزی آن خواستیاگر تو 
 که گيتی بکينه بياراستی
 برآمد ازين کينه گه کام تو

 چه گويی چه باشد سرانجام تو
 نگه کن که چندان دليران من
 ز خويشان نزديک و شيران من
 تن بی سرانشان فگندی بخاک
 ز يزدان نداری همی شرم و باک
 ز مهر و خرد روی برتافتی

 کنون آنچ جستی همه يافتی
 که گردی ازين کينه سيرگه آمد 

 بخون ريختن چند باشی دلير
 نگه کن کز ايران و توران سوار
 چه مايه تبه شد بدين کارزار

 ای ناپديد بکين جستن مرده
 سر زندگان چند بايد بريد
 گه آمد که بخشايش آيد ترا
 ز کين جستن آسايش آيد ترا
 اگر بازيابی شده روزگار

 بگيتی درون تخم کينه مکار
 مرنجان و مگذار تنروانت 

 ز خون ريختن بازکش خويشتن
 پس از مرگ نفرين بود بر کسی
 کزو نام زشتی بماند بسی
 نبايد که زشتی بماندت نام
 وگر تو بدان سر شوی شادکام
 هر آنگه که موی سيه شد سپيد

 ببودن نماند فراوان اميد
 بترسم که گر بار ديگر سپاه
 بجنگ اندر آيد بدين رزمگاه

 ر دو سپه کس بپاینبينی ز ه
 برفته روان تن بمانده بجای

 ازان پس که داند که پيروز کيست
 بخت گر گيتی افروز کيست نگون

 ور ايدونک پيکار و خون ريختن
 بدين رزمگه با من آويختن

 کزين سان همی جنگ شيران کنی
 همی از پی شهر ايران کنی
 بگو تا من اکنون هم اندر شتاب
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 نوندی فرستم بافراسياب
 دان تا بفرمايدم تا زمينب

 ببخشم و پس در نورديم کين
 چنانچون بگاه منوچهر شاه

 ببخشش همی داشت گيتی نگاه
 هران شهر کز مرز ايران نهی
 بگو تا کنيم آن ز ترکان تهی
 وز آباد و ويران و هر بوم و بر
 که فرمود کيخسرو دادگر

 از ايران بکوه اندر آيد نخست
 در غرچگان از بر بوم بست

 گر طالقان شهر تا فاريابد
 هميدون در بلخ تا اندر آب
 دگر پنجهير و در باميان
 سر مرز ايران و جای کيان
 دگر گوزگانان فرخنده جای

 نهادست نامش جهان کدخدای
 دگر موليان تا در بدخشان

 همينست ازين پادشاهی نشان
 فروتر دگر دشت آموی و زم
 که با شهر ختالن برايد برم

 رمذ ويسه گردچه شگنان وز ت
 بخارا و شهری که هستش بگرد
 هميدون برو تا در سغد نيز
 نجويد کس آن پادشاهی بنيز

 وزان سو که شد رستم گرد سوز
 سپارم بدو کشور نيمروز

 ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه
 سوی باختر برگشاييم راه
 بپردازم اين تا در هندوان
 نداريم تاريک ازين پس روان

 و قندهارز کشمير وز کابل 
 شما را بود آن همه زين شمار

 وزان سو که لهراسب شد جنگجوی
 االنان و غر در سپارم بدوی
 ازين مرز پيوسته تا کوه قاف

 جنگ و الف بخسرو سپاريم بی
 وزان سو که اشکش بشد همچنين

 بپردازم اکنون سراسر زمين
 وزان پس که اين کرده باشم همه
 ز هر سو بر خويش خوانم رمه

  پيمان کنم پيش توبسوگند
 کزين پس نباشم بدانديش تو
 بدانی که ما راستی خواستيم
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 بمهر و وفا دل بياراستيم
 سوی شاه ترکان فرستم خبر
 که ما را ز کينه بپيچيد سر

 هميدون تو نزديک خسرو بمهر
 يکی نامه بنويس و بنمای چهر
 چنين از ره مهر و پيکار من
 ز خون ريختن با تو گفتار من

 ن همه کرده باشيم راستچو پيما
 ز من خواسته هرچ خسرو بخواست
 فرستم همه سربسر نزد شاه
 در کين ببندد مگر بر سپاه

 ازان پس که اين کرده باشيم نيز
 گروگان فرستاده و داده چيز
 بپيوندم اين هر و آيين و دين
 بدوزم بدست وفا چشم کين
 که بشکست هنگام شاه بزرگ
 ز بد گوهر تور و سلم سترگ

 ريدون که از درد سرگشته شدف
 کجا ايرج نامور کشته شد
 ز من هرچ بايد بنيکی بخواه

 ازان پس برين نامه کن نزد شاه
 نبايد کزين خوب گفتار من
 بسستی گمانی برند انجمن

 که من جز بمهر اين نگويم همی
 سرانجام نيکی بجويم همی
 مرا گنج و مردان از آن تو بيش
 بمردانگی نام از آن تو پيش
 وليکن بدين کينه انگيختن
 به بيداد هر جای خون ريختن
 بسوزد همی بر سپه بر دلم
 بکوشم که کين از ميان بگسلم
 سه ديگر که از کردگار جهان
 بترسم همی آشکار و نهان
 که نپسندد از ما بدی دادگر
 گزافه نبردارد اين شور و شر
 اگر سر بپيچی ز گفتار من
 نجويی همه ژرف کردار من

 گناه ر دانی مرا بیگنهکا
 نخواهی بگفتار کردن نگاه

 کجا داد و بيداد نزدت يکيست
 جز از کينه گستردنت رای نيست
 گزين کن ز گردان ايران سران
 کسی کو گرايد برگرز گران

 هميدون من از لشکر خويش مرد
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 گزينم چو بايد ز بهر نبرد
 همه يک بديگر فرازآوريم

 سران را ز سر سوی گاز آوريم
 ن من و تو بوردگاههميدو

 خواه بگرديم يک با دگر کينه
 مگر بيگناهان ز خون ريختن
 بسايش آيند ز آويختن

 کسی کش گنهکار داری همی
 وزو بر دل آزار داری همی
 بپيش تو آرم بروز نبرد

 ببايدت پيمان يکی نيز کرد
 که بر ما تو گر دست يابی بخون
 شود بخت گردان ترکان نگون

  مرانيازاری از بن سپاه
 نسوزی بر و بوم و گاه مرا

 گذرشان دهی تا بتوران شوند
 کمين را نسازی بريشان کمند
 وگر من شوم بر تو پيروزگر
 دهد مر مرا اختر نيک بر
 نسازم بايرانيان بر کمين
 نگيريم خشم و نجوييم کين

 سوی شهر ايران دهم راهشان
 گذارم يکايک سوی شاهشان
 ازيشان نگردد يکی کاسته

 من از جان وز خواستهشوند اي
 ور ايدونک زينسان نجويی نبرد
 دگرگونه خواهی همی کار کرد
 بانبوه جويی همی کارزار
 سپه را سراسر بجنگ اند آر
 هران خون که آيد بکين ريخته
 تو باشی بدان گيتی آويخته
 ببست از بر نامه بر بند را
 بخواند آن گرانمايه فرزند را
 پسر بد مر او را سر انجمن

  نام رويين و رويينه تنيکی
 بدو گفت نزديک گودرز شو

 سخن گوی هشيار و پاسخ شنو
 چو رويين برفت از در نامور
 فرستاده با ده سوار دگر

 روان بيامد خردمند روشن
 ی پهلوان دمان تا سراپرده

 چو رويين پيران بدرگه رسيد
 سوی پهلوان سپه کس دويد
 فرستاده را خواند پس پهلوان
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 رده آمد جواندمان از پس پ
 بيامد چو گودرز را ديد دست

 بکش کرد و سر پيش بنهاد پست
 سپهدار بر جست و او را چو دود

 بغوش تنگ اندر آورد زود
 ز پيران بپرسيد وز لشکرش
 ز گردان وز شاه وز کشورش

 خردمند رويين پس آن نامه پيش
 بياورد و بگزارد پيغام خويش
 دبير آمد و نامه برخواند زود

 گفت آنچ در نامه بودبگودرز 
 چو نامه بگودرز برخواندند
 همه نامداران فرو ماندند

 ز بس چرب گفتار و ز پند خوب
 نمودن بدو راه و پيوند خوب
 خردمند پيران که در نامه ياد
 چه آورد وز پند نيکو چه داد
 برويين چنين گفت پس پهلوان

 ای پور ساالر و فرخ جوان که
 تومهمان ما بود بايد نخست

 س اين پاسخ نامه بايدت جستپ
 ی نو بپرداختند سراپرده

 نشستنگه خسروی ساختند
 بديبای رومی بياراستند

 خورشها و رامشگران خواستند
 پرانديشه گشته دل پهلوان

 زن موبدان نبشته ابا رای
 همی پاسخ نامه آراستند

 سخن هرچ نيکوتر آن خواستند
 بيک هفته گودرز با رود و می

 خ افگند پیهمی نامه را پاس
 ز باال چو خورشيد گيتی فروز

 روز بگشتی سپهبد گه نيم
 می و رود و مجلس بياراستی
 فرستاده را پيش خود خواستی
 چو يک هفته بگذشت هشتم پگاه
 نويسنده را خواند ساالر شاه
 بفرمود تا نامه پاسخ نوشت
 درختی بنوی بکينه بگشت
 سرنامه کرد آفرين از نخست

  درستدگر پاسخ آورد يکسر
 که بر خواندم نامه را سربسر
 شنيديم گفتار تو در بدر
 رسانيد رويين بر ما پيام
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 يکايک همه هرچ بردی تو نام
 وليکن شگفت آمدم کار تو

 همی زين چنين چرب گفتار تو
 دلت با زبان هيچ همسايه نيست
 روان ترا از خرد مايه نيست
 بهرجای چربی بکار آوری
 چنين تو سخن پرنگار آوری

 سی را که از بن نباشد خردک
 گمان بر تو بر مهربانی برد

 چو شوره زمينی که از دور آب
 نمايد چو تابد برو آفتاب

 وليکن نه گاه فريبست و بند
 که هنگام گرزست و تيغ و کمند
 مرا با تو جز کين و پيکار نيست
 گه پاسخ و روز گفتار نيست

 نگر تا چه سان گردد اکنون سپهر
  پيوند و مهرنه جای فريبست و

 کرا داد خواهد جهاندار زور
 کرا بردهد بخت پيروز هور
 وليکن بدين گفته پاسخ شنو
 خرد ياد کن بخت را پيشرو

 نخست آنک گفتی که از مهر نيز
 ز يزدان وز گردش رستخيز

 نخواهم که آيد مرا پيش جنگ
 دلم گشت ازين کار بيداد تنگ
 دلت با زبان آشنايی نداشت

 گفته بر دل گماشتبدان گه که اين 
 اگر داد بودی بدلت اندرون
 ترا پيشدستی نبودی بخون
 که ز آغاز کار اندر آمد نخست
 نبودی بخون ريختن هيچ سست
 نخستين که آمد بپيش تو گيو
 از ايران هشيوار مردان نيو
 بسازيده مر جنگ را لشکری
 ز کشور دمان تا دگر کشوری

 تو کردی همه جنگ را دست پيش
 برکندی از جای خويشسپه را تو 

 خرد، ار پس آمد تو پيش آمدی
 بفرجام آرام بيش آمدی

 وليکن سرشت بد و خوی بد
 ترانگذراند براه خرد

 بدی خود بدان تخمه در گوهرست
 ببد کردن آن تخمه اندر خورست

 بخت شنيدی که بر ايرج نيک
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 چه آمد ز تور از پی تاج و تخت
 چو از تور و سلم اندر آمد زمين

 بگسترد بيداد و کينسراسر 
 فريدون که از درد دل روز و شب
 گشادی بنفرين ايشان دو لب
 بافراسياب آمد آن مهر بد
 ازان نامداران اندک خرد

 ز سر با منوچهر نو کين نهاد
 هميدون ابا نوذر و کيقباد

 بکاوس کی کرد خود آنچ کرد
 برآورد از ايران آباد گرد

 ازان پس بکين سياوش باز
 ی نو دارز ين کينهفگند اين چن

 نيامد بدانگه ترا داد ياد
 گنه جان شيرين بداد که او بی

 جه مايه بزرگان که از تخت و گاه
 از ايران شدند اندرين کين تباه
 و ديگر که گفتی که با پير سر
 بخون ريختن کس نبندد کمر

 ی پرفريب بدان ای جهانديده
 بهر کار ديده فراز و نشيب

 درازکه يزدان مرا زندگانی 
 فراز بدان داد با بخت گردن

 که از شهر توران بروز نبرد
 ز کينه برآرم بخورشيد گرد
 بترسم همی زانک يزدان من
 ز تن بگسالند مگر جان من
 من اين کينه را ناوريده بجای
 بر و بومتان ناسپرده بپای

 سديگر که گفتی ز يزدان پاک
 نبينم بدلت اندرون بيم و باک

  ريختنندانی کزين خيره خون
 گرفتار کردی بفرجام تن

 من اکنون بدين خوب گفتار تو
 اگر باز گردم ز پيکار تو

 بهنگام پرسش ز من کردگار
 بپرسد ازين گردش روزگار

 که ساالری و گنج و مردانگی
 ترا دادم و زور و فرزانگی
 بکين سياوش کمر بر ميان
 نبستی چرا پيش ايرانيان
 بهفتاد خون گرامی پسر

 داور دادگربپرسد ز من 
 آفرين ز پاسخ بپيش جهان
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 چه گويم چرا بازگشتم ز کين
 ز کار سياوش چهارم سخن
 که افگندی ای پير ساالر بن

 که گفتی ز بهر تنی گشته خاک
 نشايد ستد زنده را جان پاک
 تو بشناس کين زشت کردارها
 بدل پر ز هر گونه آزارها
 ايد که با شهر ايران شما کرده

 ايد يازردهچه مايه کيان را ب
 چه پيمان شکستن چه کين ساختن

 هميشه بسوی بدی تاختن
 چو ياد آورم چون کنم آشتی
 که نيکی سراسر بدی کاشتی
 بپنجم که گفتی که پيمان کنم
 ز توران سران را گروگان کنم
 بنزديک خسرو فرستيم گنج
 ببنديم بر خويشتن راه رنج
 بدان ای نگهبان توران سپاه

 ا را ز شاهکه فرمان جز اينست م
 مرا جنگ فرمود و آويختن
 بکين سياوش خون ريختن
 چو فرمان خسرو نيارم بجای
 روان شرم دارد بديگر سرای
 ور اوميد داری که خسرو بمهر
 گشايد برين گفتها بر تو چهر

 گروگان و آن خواسته هرچ هست
 چو لهاک و رويين خسروپرست
 گسی کن بزودی بنزديک شاه

 راهسوی شهر ايران گشادست 
 ششم شهر ايران که کردی تو ياد

 نژاد برو و بوم آباد فرخ
 سپاريم گفتی بخسرو همه
 ز هر سو بر خويش خوانم رمه

 نياز تراکرد يزدان ازان بی
 ای تا گشاييم راز گر آگه نه

 سوی باختر تا بمرز خزر
 همه گشت لهراسب را سربسر
 سوی نيمروز اندرون تا بسند
 جهان شد بکردار روی پرند

 م رستم نيو با تيغ تيزته
 برآورد ازيشان دم رستخيز
 سر هندوان با درفش سياه
 فرستاد رستم بنزديک شاه

 دهستان و خوارزم و آن بوم و بر
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 که ترکان برآورده بودند سر
 بيابان ازيشان بپرداختند
 سوی باختر تاختن ساختند
 بباريد بر شيده اشکش تگرگ
 فراز آوريدش بنزديک مرگ

 سته چند چيزاسيران وز خوا
 فرستاد نزديک خسرو بنيز

 وزين سو من و تو به جنگ اندريم
 بدين مرکز نام و ننگ اندريم
 بيک جنگ ديدی همه دستبرد
 ازين نامداران و مردان گرد

 ور ايدونک روی اندر آری بروی
 رهانم ترا زين همه گفت و گوی
 بنيروی يزدان و فرمان شاه
 بخون غرقه گردانم اين رزمگاه

  نامور پهلوان سپاهتو ای
 نگه کن بدين گردش هور و ماه
 که بند سپهری فراز آمدست
 سربخت ترکان بگاز آمدست
 نگر تا ز کردار بدگوهرت

 آفرين بر سرت چه آرد جهان
 زمانه ز بد دامن اندر کشيد
 مکافات بد را بد آيد پديد

 تو بنديش هشيار و بگشای گوش
 سخن از خردمند مردم نيوش

  لشکر نامداربدان کين چنين
 سواران شمشيرزن صدهزار
 خواه همه نامجوی و همه کينه

 بافسون نگردند ازين رزمگاه
 زمانه برآمد به هفتم سخن
 فگندی وفا را بسوگند بن
 بپيمان مرا با تو گفتار نيست
 خرد را روانت خريدار نيست
 ازيراک باهرک پيمان کنی
 وفا را بفرجام هم بشکنی
 دبسوگند تو شد سياوش ببا
 بگفتار بر تو کس ايمن مباد
 نبوديش فريادرس روز درد
 چه مايه بسختی ترا ياد کرد

 به هشتم که گفتی مرا تاج و تخت
 از آن تو بيشست مردی و بخت
 هميدون فزونم بمردان و گنج
 وليکن دلم را ز مهرست رنج
 من ايدون گمانم که تا اين زمان
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 گمان بجنگ آزمودی مرا بی
 وز کينهنر يافتی ر گرم بی

 تو دانی کنون بازم از پس ببين
 بفرجام گفتی ز مردان مرد
 تنی چند بگزين ز بهر نبرد

 من از لشکر ترک هم زين نشان
 کشان بيارم سواران مردم

 که از مهربانی که بر لشکرم
 نخواهم که بيداد کين گسترم
 تو با مهربانی نهی پای پيش
 که دانی نهان دل و رای خويش

 اندار شاهبيازارد از من جه
 گر از يکدگر بگسالنم سپاه
 نهم آنک گفتی مبارز گزين

 که با من بگردد برين دشت کين
 يکی لشکری پرگنه پيش من
 پرآزار ازيشان دل انجمن

 نباشد ز من شاه همداستان
 کزيشان بگردم بدين داستان
 نخستين بانبوه زخمی چو کوه
 ببايد زدن سر بر همگروه

 ميان دو لشکر دو صف برکشيد
 گر ايدونک پيروزی آيد پديد
 وگرنه همين نامداران مرد
 بياريم و سازيم جای نبرد
 ازين گفته گر بگسلی باز دل

 ی خود نيم دلگسل من از گفته
 ور ايدونک با من بوردگاه

 بسنده نخواهی بدن با سپاه
 سپه خواه و ياور ز ساالر خويش

 دار پيکار خويش بژرفی نگه
 پراگنده از لشکرت خستگان

  خويشان نزديک و پيوستگانز
 بمان تا کندشان پزشکان درست
 زمان جستن اکنون بدين کار تست
 اگر خواهی از من زمان درنگ
 وگر جنگ جويی بيارای جنگ
 بدان گفتم اين تا بروز نبرد
 بما بر بهانه نبايدت کرد
 که ناگاه با ما بجنگ آمدی

 درنگ آمدی کمين کردی و بی
 ليانمن اين کين اگر تا بصد سا

 بخواهم همانست و اکنون همان
 ازين کينه برگشتن اميد نيست
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 ديدگان را يکيست شب و روز بی
 چو آن پاسخ نامه گشت اسپری

 فرستاده آمد بسان پری
 کمر بر ميان با ستور نوند

 ز مردان به گرد اندرش نيز چند
 فرود آمد از باره رويين گرد
 گوان را همه پيش گودرز برد

  موبدانسپهبد بفرمود تا
 زلشکر همه نامور بخردان
 بزودی سوی پهلوان آمدند

 روان آمدند خردمند و روشن
 پس آن پاسخ نامه پيش گوان
 بفرمود خواندن همی پهلوان

 ی دلپذير بزرگان که آن نامه
 شنيدند گفتار فرخ دبير

 هش و رای پيران تنک داشتند
 همه پند او را سبک داشتند
 بگودرز بر آفرين خواند

 هلوان گزين خواندندورا پ
 پس آن نامه را مهر کرد و بداد

 نژاد برويين پيران ويسه
 چو از پيش گودرز برخاستند
 بفرمود تا خلعت آراستند
 از اسبان تازی بزرين ستام

 چه افسر چه شمشير زرين نيام
 ببخشيد يارانش را سيم و زر
 کرا در خور آمد کاله و کمر
 برفت از در پهلوان با سپاه

 ر خويش بگرفت راهسوی لشک
 چو رويين بنزديک پيران رسيد
 بپيش پدر شد چنانچون سزيد
 بنزديک تختش فرو برد سر
 جهانديده پيران گرفتش ببر
 چو بگزارد پيغام ساالر شاه
 بگفت آنچ ديد اندران رزمگاه

 پس آن نامه برخواند پيشش دبير
 رخ پهلوان سپه شد چو قير

 دلش گشت پردرد و جان پرنهيب
  کمد بتنگی نشيببدانست

 شکيبايی و خامشی برگزيد
 بکرد آن سخن بر سپه ناپديد
 ازان پس چنين گفت پيش سپاه
 که گودرز را دل نيامد براه
 ازان خون هفتاد پور گزين
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 نيارامدش يک زمان دل ز کين
 گر ايدونک او بر گذشته سخن
 بنوی همی کينه سازد ز بن
 چرا من بکين برادر کمر

 کينه سرنبندم نخارم ازين 
 هم از خون نهصد سر نامدار
 که از تن جدا شد گه کارزار
 که اندر بر و بوم ترکان دگر
 سواری چو هومان نبندد کمر
 چو نستيهن آن سرو سايه فگن
 که شد ناپديد از همه انجمن
 ببايد کنون بست ما را کمر
 نمانم بايرانيان بوم و بر

 بنيروی يزدان و شمشير تيز
 ستخيزبرآرم ازان انجمن ر

 از اسبان گله هرچ شايسته بود
 ز هر سو بلشکر گه آورد زود
 پياده همه کرد يکسر سوار
 دو اسبه سوار از پس کارزار
 سرگنجهای کهن برگشاد
 بدينار دادن دل اندر نهاد

 چو اين کرده شد نزد افراسياب
 نوندی برافگند هنگام خواب

 ای با هش و رای پير فرستاده
 و دبيرگوی و گرد و سوار  سخن

 که رو شاه توران سپه را بگوی
 که ای دادگر خسرو نامجوی
 کز آنگه که چرخ سپهر بلند
 بگشت از بر تيره خاک نژند

 چو تو شاه بر گاه ننشست نيز
 به کس نام شاهی نپيوست نيز
 نه زيبا بود جز تو مر تخت را
 کاله و کمر بستن و بخت را
 ازان کس برآرد جهاندار گرد

 روز نبردکه پيش تو آيد ب
 ام من گنهکار تو يکی بنده

 کشيده سر از جان بيدار تو
 ز کيخسرو از من بيازرد شاه
 جزين خويشتن را ندانم گناه
 که اين ايزدی بود بود آنچ بود
 ندارد ز گفتار بسيار سود
 اگر نيز بيند مرا زين گناه
 کند گردن آزاد و آيد براه

 رسانم من اکنون بشاه آگهی
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  پيش رهیکه گردون چه آورد
 کشيدم بکوه کنابد سپاه
 بايرانيان بر ببستيم راه

 وزان سو بيامد سپاهی گران
 سپهدار گودرز و با او سران
 کز ايران ز گاه منوچهر شاه
 فزون زان نيامد بتوران سپاه
 به زيبد يکی جايگه ساختند
 سپه را دران کوه بنشاختند

 سپه را سه روز و سه شب چون پلنگ
 بد روی تنگبروی اندر آورده 

 گاه نجستيم رزم اندران کينه
 که آيد مگر سوی هامون سپاه
 نيامد سپاهش ازان که برون
 سر پهلوانان ما شد نگون
 سپهدار ايران نيامد ستوه
 بهامون نياورد لشکر ز کوه
 برادر جهاندار هومان من
 بکينه بجوشيد ازين انجمن
 بايران سپه شد که جويد نبرد

 مردندانم چه آمد بران شير
 بيامد بکين جستنش پور گيو
 بگرديد با گرد هومان نيو

 ابر دست چون بيژنی کشته شد
 سر من ز تيمار او گشته شد
 که دانست هرگز که سرو بلند
 بباغ از گيا يافت خواهد گزند
 دل نامداران همه بر شکست
 همه شادمانی شد از درد پست
 و ديگر چو نستيهن نامدار
 ابا ده هزار آزموده سوار

 برفت از بر من سپيده دمان
 همان بيژنش کند سر در زمان
 من از درد دل برکشيدم سپاه

 غريوان برفتم بوردگاه
 يکی رزم تا شب برآمد ز کوه
 بکرديم يک با دگر همگروه
 چو نهصد تن از نامداران شاه
 سر از تن جدا شد برين رزمگاه
 دو بهره ز گردان اين انجمن
 دل از درد خسته بشمشير تن

 ا بر شده چيره ايرانيانبم
 بکينه همه پاک بسته ميان

 بترسم همی زانک گردان سپهر
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 بخواهد بريدن ز ما پاک مهر
 وزان پس شنيدم يکی بدخبر
 کزان نيز برگشتم آسيمه سر
 که کيخسرو آيد همی با سپاه
 بپشت سپهبد بدين رزمگاه
 گرايدونک گردد درست اين خبر
 که خسرو کند سوی ما برگذر

  داند که من با سپاهجهاندار
 خواه نيارم شدن پيش او کينه
 جوی مگر شاه با لشکر کينه

 روی نهد سوی ايران بدين کينه
 بگرداند اين بد ز تورانيان
 ببندد بکينه کمر بر ميان

 که گر جان ما را ز ايران سپاه
 خواه بد آيد نباشد کسی کينه

 فرستاده گفت پيران شنيد
 بکردار باد دمان بردميد

  از بر بادپای سمندمشست
 بکردار آتش هيونی بلند
 بشد تا بنزديک افراسياب

 نه دم زد بره بر نه آرام و خواب
 بنزديک شاه اندر آمد چو باد
 ببوسيد تخت و پيامش بداد
 چو بشنيد گفتار پيران بدرد

 دلش گشت پرخون و رخساره زرد
 دل شد از کار آن کشتگان خسته
 بدان درد بنهاد پيوسته دل

  نيز کز دشمنان لشکرشوزان
 گريزان و ويران شده کشورش
 ز هر سو پلنگ اندر آورده چنگ
 بروبر جهان گشته تاريک و تنگ
 چو گفتار پيران ازان سان شنيد
 سپه را همه پای برجای ديد
 به شبگير چون تاج بر سر نهاد
 همانگه فرستاده را در گشاد
 بفرمود تا بازگردد بجای

 ی کدخدای سوی نامور بنده
 چنين پاسخ آورد کو را بگوی
 که ای مهربان نيکدل راستگوی

 تو تا زادی از مادر پاکتن
 سرافراز بودی بهر انجمن
 ترا بيشتر نزد من دستگاه
 توی برتر از پهلوانان بجاه

 هميشه يکی جوشنی پيش من
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 سپر کرده جان و فدی کرده تن
 هميدون بهر کار با گنج خويش
 گزيده ز بهر منی رنج خويش

  بردی ز چين تا بايران سپاهتو
 تو کردی دل و بخت دشمن سياه
 نبيند سپه چون تو ساالر نيز
 نبندد کمر چون تو هشيار نيز
 ز تور و پشنگ ار درايد بمهر
 چو تو پهلوان نيز نارد سپهر

 نخست آنک گفتی من از انجمن
 گنهکار دارم همی خويشتن
 که کيخسرو آمد ز توران زمين

 گسترد کينبه ايران و با ما ب
 ام بدين من که شاهم نيازرده
 ام بدل هرگز اين ياد ناورده

 نبايد که باشی بدين تنگدل
 ز تيمار يابد ترا زنگ دل
 که آن بودنی بود از کردگار
 نيامد بدين بد کس آموزگار
 که کيخسرو از من نگيرد فروغ
 نبيره مخوانش که باشد دروغ
 نباشم هميدون من او را نيا

  سخن کيميانجويم همی زين
 بدن کار او کس گنهکار نيست
 مرا با جهاندار پيکار نيست
 چنين بود و اين بودنی کار بود
 مرا از تو در دل چه آزار بود
 و ديگر که گفتی ز کار سپاه
 ز گرديدن تيره خورشيد و ماه
 هميشه چنينست کار نبرد

 ز هر سو همی گردد اين تيره گرد
 گهی برکشد تا بخورشيد سر

 ر آرد ز خورشيد برگهی اند
 بيکسان نگردد سپهر بلند

 گهی شاد دارد گهی مستمند
 گهی با می و رود و رامشگران
 گهی با غم و گرم و با اندهان
 تو دل را بدين درد خسته مدار
 روان را بدين کار بسته مدار

 سخن گفتن کشتگان گشت خواب
 ز کين برادر تو سر برمتاب
 دلی کو ز درد برادر شخود

 شکان نداردش سودعالج پز
 سه ديگر که گفتی که خسرو پگاه
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 بجنگ اندر آيد همی با سپاه
 مبيناد چشم کس آن روزگار
 که او پيشدستی نمايد بکار
 که من خود برانم کز ايدر سپاه
 ازان سوی جيحون گذارم براه

 نه گودرز مانم نه خسرو نه طوس
 نه گاه و نه تاج و نه بوق و نه کوس

 انم سپاهبايران ازان گونه ر
 کزان پس نبيند کسی تاج و گاه
 بکيخسرو اين پس نمانم جهان
 بسر بر فرود آيمش ناگهان
 بخنجر ازان سان ببرم سرش
 که گريد بدو لشکر و کشورش
 مگر کاسمانی دگرگونه کار
 فرازآيد از گردش روزگار

 ی سرافراز ترا ای جهانديده
 نکردست يزدان بچيزی نياز

 دستز مردان وز گنج و نيروی 
 همه ايزدی هرچ بايدت هست
 يکی نامور لشکری ده هزار
 دلير و خردمند و گرد و سوار
 فرستادم اينک بنزديک تو
 که روشن کند جان تاريک تو
 از ايرانيان ده وزينها يکی

 بچشم يکی ده سوار اندکی
 چو لشکر بنزد تو آيد مپای

 سر و تاج گودرز بگسل ز جای
 همان کوه کو کرده دارد حصار

 سيان جنگی ز پا اندرآربا
 مکش دست ازيشان بخون ريختن

 تو پيروز باشی بويختن
 ممان زنده زيشان بگيتی کسی
 که نزد تو آيد ازيشان بسی
 فرستاده بنشيند پيغام شاه
 بيامد بر پهلوان سپاه

 بپيش اندر آمد بسان شمن
 خميده چو از بار شاخ سمن
 بپيران رسانيد پيغام شاه

 سپاهوزان نامداران جنگی 
 چو بشنيد پيران سپه را بخواند
 فرستاده چون اين سخن باز راند
 سپه را سراسر همه داد دل
 که از غم بباشيد آزاد دل
 نهانی روانش پر از درد بود
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 پر از خون دل و بخت برگرد بود
 که از هر سوی لشکر شهريار
 همی کاسته ديد در کارزار

 هم از شاه خسرو دلش بود تنگ
 ايک بجنگبترسيد کايد يک

 بيزدان چنين گفت کای کردگار
 چه مايه شگفت اندرين روزگار
 کرا برکشيدی تو افگنده نيست
 جز از تو جهاندار دارنده نيست
 بخسرو نگر تا جز از کردگار
 که دانست کيد يکی شهريار
 نگه کن بدين کار گردنده دهر
 مر آن را که از خويشتن کرد بهر
 برآرد گل تازه از خار خشک

 اک بابخت بيدار مشکشود خ
 تر آنک از پی آز مرد شگفتی

 هميشه دل خويش دارد بدرد
 ميان نيا و نبيره دو شاه
 گاه ندانم چرا بايد اين کينه

 دو شاه و دو کشور چنين جنگجوی
 دو لشکر بروی اندر آورده روی
 چه گويی سرانجام اين کارزار
 کرا برکشد گردش روزگار
 پس آنگه بيزدان بناليد زار

 ای روشن دادگر کردگارکه 
 گاه گر افراسياب اندرين کينه
 ابا نامداران توران سپاه

 بدين رزمگه کشته خواهد شدن
 سربخت ما گشته خواهد شدن
 چو کيخسرو آيد ز ايران بکين
 بدو بازگردد سراسر زمين

 روا باشد ار خسته در جوشنم
 برآرد روان کردگار از تنم
 مبيناد هرگز جهانبين من

  راه و آيين منگرفته کسی
 کرا گردش روز با کام نيست
 ورا زندگانی و مرگش يکيست
 وزان پس ز ايران سپه کرنای
 برآمد دم بوق و هندی درای
 دو رويه ز لشکر برآمد خروش
 زمين آمد از نعل اسبان بجوش
 سپاه اندر آمد ز هر سو گروه

 بپوشيد جوشن همه دشت و کوه
 دو ساالر هر دو بسان پلنگ
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 دند لشکر بجنگفراز آوري
 بکردار باران ز ابر سياه
 بباريد تير اندران رزمگاه

 جهان چون شب تيره از تيره ميغ
 چو ابری که باران او تير و تيغ
 زمين آهنين کرده اسبان بنعل

 برو دست گردان بخون گشته لعل
 ز بس خسته ترک اندران رزمگاه
 بريده سرانشان فگنده براهچ
 برآورد گه جای گشتن نماند
 پی اسب را برگذشتن نماند

 گون شد هوا نيلگون زمين الله
 برآمد همی موج دريای خون
 دو ساالر گفتند اگر همچنين
 بداريم گردان برين دشت کين
 شب تيره را کس نماند بجای
 جز از چرخ گردان و گيهان خدای
 چو پيران چنان ديد جای نبرد
 بلهاک فرمود و فرشيدورد
 ستکه چندان کجا با شما لشکر

 کسی کاندرين رزمگه درخورست
 سران را ببخشيد تا بر سه روی

 جوی بوند اندرين رزمگه کينه
 وزيشان گروهی که بيدارتر
 سپه را ز دشمن نگهدارتر
 بديشان سپاريد پشت سپاه
 شما بر دو رويه بگيريد راه
 بلهاک فرمود تا سوی کوه
 برد لشکر خويش را همگروه
 هميدون سوی رود فرشيدورد

 ا برارد بخورشيد گردشود ت
 چو آن نامداران توران سپاه
 خواه گسستند زان لشکر کينه
 بان نوندی برافگند بر ديده

 ازان ديده گه تا در پهلوان
 نگهبان گودرز خود با سپاه

 همی داشت هر سو ز دشمن نگاه
 دو رويه چو لهاک و فرشيدورد
 ز راه کيمن برگشادند گرد
 سواران ايران برآويختند

 ک با خون برآميختندهمی خا
 نوندی برافگند هر سو دوان

 بگاه کردن بر پهلوان
 نگه کرد گودرز تا پشت اوی
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 که دارد ز گردان پرخاشجوی
 گرامی پسر شير شرزه هجير
 بپشت پدر بود با تيغ و تير
 بفرمود تا شد بپشت سپاه
 بر گيو گودرز لشکرپناه

 بگويد که لشکر سوی رود و کوه
 روهبياری فرستد گروها گ

 وديگر بفرمود گفتن بگيو
 که پشت سپه را يکی مرد نيو
 گزيند سپارد بدو جای خويش
 نهد او از آن جايگه پای پيش
 هجير خردمند بسته کمر
 چو بشنيد گفتار فرخ پدر
 بيامد بسوی برادر دوان

 بگفت آن کجا گفته بد پهلوان
 چز بشنيد گيو اين سخن بردميد
 ز لشکر يکی نامور برگزيد

 م او بود فرهاد گردکجا نا
 بخواند و سپه يکسر او را سپرد
 دو صد کار ديده دالور سران
 بفرمود تا زنگه شاوران

 برد تاختن سوی فرشيدورد
 برانگيزد از رود وز آب گرد

 ز گردان دو صد با درفشی چو باد
 بفرخنده گرگين ميالد داد
 بدو گفت ز ايدر بگردان عنان
 اباگرز و با آبداده سنان

 فت بايد بران رزمگاهکنون ر
 جهان کرد بايد بريشان سياه

 که پشت سپهشان بهم بر شکست
 دل پهلوانان شد از درد پست
 ببيژن چنين گفت کای شيرمرد
 توی شير درنده روز نبرد
 کنون شيرمردی بکار آيدت
 که با دشمنان کارزار آيدت
 از ايدر برو تا بقلب سپاه
 خواه ز پيران بدان جايگه کينه

 دار نپرهيز و تن پيشازيشان 
 که آمد گه کينه در کارزار

 که پشت همه شهر توران بدوست
 چو روی تو بيند بدردش پوست

 يابی برو کار بود اگر دست
 جهاندار و نيک اخترت يار بود
 بياسايد از رنج و سختی سپاه
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 شود شادمانه جهاندار و شاه
 شکسته شود پشت افراسياب
 بپر از خون کند دل دو ديده پر آ

 بگفت اين سخن پهلوان با پسر
 پسر جنگ را تنگ بسته کمر
 سواران که بودند بر ميسره
 بفرمود خواندن همه يکسره
 گرازه برون آمد و گستهم
 هجير سپهدار و بيژن بهم

 وزآنجا سوی قلب توران سپاه
 گرانمايگان برگرفتند راه
 بکردار گرگان بروز شکار
 بران بادپايان اخته زهار

 ندرون تاختندميان سپاه ا
 ز کينه همی دل بپرداختند
 همه دشت بر گستوانور سوار
 پراگنده گشته گه کارزار
 چه مايه فتاده بپای ستور

 ی شير گور کفن جوشن و سينه
 چو رويين پيران ز پشت سپاه
 بديد آن تکاپوی و گرد سياه
 بيامد بپشت سپاه بزرگ
 ابا نامداران بکردار گرگ

 برآويخت برسان شرزه پلنگ
 بکوشيد و هم بر نيامد بجنگ
 بيفگند شمشير هندی ز مشت
 بنوميدی از جنگ بنمود پشت
 سپهدار پيران و مردان خويش
 بجنگ اندرون پای بنهاد پيش
 چو گيو آن زمان روی پيران بديد
 عنان سوی او جنگ را برگشيد
 ازان مهتران پيش پيران چهار
 بنيزه ز اسب اندر افگند خوار

  کمانبزه کرد پيران ويسه
 همی تير باريد بر بدگمان
 سپر بر سر آورد گيو سترگ
 بنيزه درآمد بکردار گرگ
 چو آهنگ پيران ساالر کرد
 که جويد بورد با او نبرد

 فروماند اسبش هميدون بجای
 از آنجا که بد پيش ننهاد پای
 يکی تازيانه بران تيز رو
 بزد خشم را نامبردار گو

 بجوشيد بگشاد لب را ز بند
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  دژخيم ديو نژندبنفرين
 بيفگند نيزه کمان برگرفت

 ی کرگ بر سر گرفت يکی درقه
 کمان را بزه کرد و بگشاد بر
 که با دست پيران بدوزد سپر
 بزد بر سرش چارچوبه خدنگ
 نبد کارگر تير بر کوه سنگ

 هميدون سه چوبه بر اسب سوار
 بزد گيو پيکان آهن گذار

 نشد اسب خسته نه پيران نيو
 د ياران گيوبدانجا رسيدن

 چو پيران چنان ديد برگشت زود
 برفت از پسش گيو تازان چو دود
 بنزديک گيو آمد آنگه پسر
 که ای نامبردار فرخ پدر

 من ايدون شنيدستم از شهريار
 که پيران فراوان کند کارزار
 ز چنگ بسی تيزچنگ اژدها
 مر او را بود روز سختی رها

 سرانجام بر دست گودرز هوش
 باب چندين مکوشبرآيد تو ای 

 پس اندر رسيدند ياران گيو
 پر از خشم و کينه سواران نيو
 چو پيران چنان ديد برگشت زری
 سوی لشکر خويش بنهاد روی
 خروشان پر از درد و رخساره زرد
 بنزديک لهاک و فرشيدورد
 بيامد که ای نامداران من
 دليران و خنجرگزاران من
 شما را ز بهر چنين روزگار

 دم اندر کنارهمی پروراني
 کنون چون بجنگ اندر آمد سپاه
 جهان شد بما بر ز دشمن سياه
 نبينم کسی کز پی نام و ننگ
 بپيش سپاه اندر آيد بجنگ
 چو آواز پيران بديشان رسيد
 دل نامداران ز کين بردميد
 برفتند و گفتند گر جان پاک

 نباشد بتن نيستمان بيم و باک
 ببنديم دامن يک اندر دگر

 دن برين کين کمرنشايد گشا
 سوی گيو لهاک و فرشيدورد
 برفتند و جستند با او نبرد
 برآمد بر گيو لهاک نيو
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 يکی نيزه زد بر کمرگاه گيو
 همی خواست کو را ربايد ز زين
 نگونسار از اسب افگند بر زمين

 بنيزه زره بردريد از نهيب
 نيامد برون پای گيو از رکيب
 بزد نيزه پس گيو بر اسب اوی

 اندر آمد تگاور برویز درد 
 پياده شد از باره لهاک مرد
 فراز آمد از دور فرشيد ورد

 ی گيو تيغی چو باد ابر نيزه
 بزد نيزه ببريد و برگشت شاد
 چو گيو اندران زخم او بنگريد
 عمود گران از ميان برکشيد
 بزد چون يکی تيزدم اژدها
 که از دست او خنجر آمد رها
 سبک ديگری زد بگردنش بر

 تش بباريد بر تنش برکه آ
 بجوشيد خون بر دهانش از جگر

 تنش سست برگشت و آسيمه سر
 چو گيو اندرين بود لهاک زود
 نشست از بر بادپای چو دود
 ابا گرز و با نيزه برسان شير
 بر گيو رفتند هر دو دلير

 چه مايه ز چنگ دالور سران
 برو بر بباريد گرز گران

 بزين خدنگ اندورن بد سوار
 يامدش از کارزارستوهی ن

 چو ديدند لهاک و فرشيدورد
 چنان پايداری ازان شيرمرد
 ز بس خشم گفتند يک با دگر
 که ما را چه آمد ز اختر بسر

 برين زين همانا که کوهست و روست
 برو بر ندرد جز از شير پوست

 ز يارانش گيو آنگهی نيزه خواست
 همی گشت هر سو چپ و دست راست

  نهيببديشان نهاد از دو رويه
 نيامد يکی را سر اندر نشيب
 بدل گفت کاری نو آمد بروی
 مرا زين دليران پرخاشجوی
 نه از شهر ترکان سران آمدند
 که ديوان مازندران آمدند

 سوی راست گيو اندر آمد چو گرد
 گرازه بپرخاش فرشيدورد

 ز پوالد در چنگ سيمين ستون
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 ای چون هيون بزير اندرون باره
 باد دستگرازه چو بگشاد از 

 بزين بر شد آن ترگ پوالد بست
 ای بر کمربند اوی بزد نيزه

 زره بود نگسست پيوند اوی
 يکی تيغ در چنگ بيژن چو شير

 بپشت گرازه درآمد دلير
 بزد بر سر و ترگ فرشيدورد
 زمين را بدريد ترک از نبرد

 همی کرد بر بارگی دست راست
 باسب اندر آمد نبود آنچ خواست

 ان گستهمپس بيژن اندر دم
 ابا نامداران ايران بهم

 بنزديک توران سپاه آمدند
 خواه آمدند دل و کينه خليده

 ز توران سپاه اندريمان چو گرد
 بيامد دمان تا بجای نبرد

 عمودی فروهشت بر گستهم
 که تا بگسالند ميانش ز هم
 بتيغش برآمد بدو نيم گشت
 دل گستهم زو پر از بيم گشت
 بپشت يالن اندر آمد هجير
 ابر اندريمان بباريد تير

 خدنگش بدريد برگستوان
 بماند آن زمان بارگی بی روان
 پياده شد ازباره مرد سوار

 سپر بر سر آورد و بر ساخت کار
 ز ترکان بر آمد سراسر غريو
 سواران برفتند برسان ديو
 مر او را بچاره ز آوردگاه

 کشيدند از پيش روی سپاه
 سپهدار پيران ز ساالرگاه

 بياراست قلب سپاهبيامد 
 ز شبگير تا شب برآمد زکوه
 سواران ايران و توران گروه
 همی گرد کينه برانگيختند
 همی خاک با خون برآميختند

 از اسبان و مردان همه رفته هوش
 دهن خشک و رفته ز تن زور و توش
 چو روی زمين شد برنگ آبنوس
 برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس
 ابر پشت پيالن تبيره زنان
 ازان رزمگه بازگشت آن زمان
 بران بر نهادند هر دو سپاه
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 که شب بازگردند ز آوردگاه
 گزينند شبگير مردان مرد
 که از ژرف دريا برآرند گرد
 همه نامداران پرخاشجوی
 يکايک بروی اندر آرند روی
 ز پيکار يابد رهايی سپاه
 نريزند خون سر بيگناه

 بکردند پيمان و گشتند باز
 رزم درازگرفتند کوتاه 

 دو ساالر هر دو زکينه بدرد
 همی روی بر گاشتند از نبرد
 يکی سوی کوه کنابد برفت
 يکی سوی زيبد خراميد تفت
 همانگه طاليه ز لشکر براه
 فرستاد گودرز ساالر شاه

 ز جوشنوران هرک فرسوده بود
 زخون دست و تيغش بيالوده بود
 همه جوشن و خود و ترگ و زره

 رهگشادند مربندها را گ
 چو از بار آهن برآسوده شد

 خورش جست و می چند پيموده شد
 بتدبير کردن سوی پهلوان
 برفتند بيدار پير و جوان

 بگودرز پس گفت گيو ای پدر
 چه آمد مرا از شگفتی بسر
 چو من حمله بردم بتوران سپاه
 دريدم صف و برگشادند راه
 بپيران رسيدم نوندم بجای
 فروماند و ننهاد از پيش پای

 نانم شتاب آمد از کار خويشچ
 که گفتم نباشم دگر يار خويش
 پس آن گفته شاه بيژن بياد
 همی داشت وان دم مرا يادداد
 که پيران بدست تو گردد تباه
 از اختر همين بود گفتار شاه
 بدو گفت گودرز کو را زمان
 گمان بدست منست ای پسر بی
 که زو کين هفتاد پور گزين

 آفرين بخواهم بزور جهان
 ازان پس بروی سپه بنگريد
 سران را همه گونه پژمرده ديد
 ز رنج نبرد و ز خون ريختن
 بهرجای با دشمن آويختن

 دل پهلوان گشت زان پر ز درد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
873 

 که رخسار آزادگان ديد زرد
 بفرمودشان بازگشتن بجای

 اختر و رهنمای سپهدار نيک
 بدان تا تن رنج بردارشان
 برآسايد از جنگ و پيکارشان

  و شبگير بازآمدندبرفتند
 پر از کينه و زرمساز آمدند
 بساالر برخواندند آفرين
 که ای نامور پهلوان زمين

 شبت خواب چون بود و چون خاستی
 ز پيکار ترکان چه آراستی

 بديشان چنين گفت پس پهلوان
 مردان و فرخ گوان که ای نيک

 آفرين سزد گر شما بر جهان
 بخوانيد روز و شبان آفرين

  زمان هرچ رفت از نبردکه تا اين
 به کام دل ما همی گشت گرد
 فراوان شگفتی رسيدم بسر
 جهان را نديدم مگر بر گذر
 ز بيداد و داد آنچ آمد بشاه
 بد و نيک راهم بدويست راه

 چو ما چرخ گردان فراوان سرشت
 درود آن کجا برزو خود بکشت
 نخستين که ضحاک بيدادگر
 ز گيتی بشاهی برآورد سر

 ه مايه بسختی بداشتجهان را چ
 جهان آفرين زو همه درگذاشت

 بداد آنک آورد پيدا ستم
 ز باد آمد آن پادشاهی بدم
 چو بيداد او دادگر برنداشت
 يکی دادگر را برو برگماشت
 برآمد بران کار او چند سال

 بد انداخت يزدان بران بدسگال
 فريدون فرخ شه دادگر

 ببست اندر آن پادشاهی کمر
 ی برگشادهمه بند آهرمن

 بياراست گيتی سراسر بداد
 چو ضحاک بدگوهر بدمنش

 که کردند شاهان بدو سرزنش
 ز افراسياب آمد آن بد خوی
 همان غارت و کشتن و بدگوی
 که در شهر ايران بگسترد کين
 بگشت از ره داد و آيين و دين
 سياوش را هم به فرجام کار
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 بکشت و برآورد از ايران دمار
 ران براندوزانپس کجا گيو ز اي

 چه مايه بسختی بتوران بماند
 نهاليش بد خاک و بالينش سنگ

 خورش گوشت نخچير و پوشش پلنگ
 همی رفت گم بوده چون بيهشان
 که يابد ز کيخسرو آنجا نشان
 يکايک چو نزديک خسرو رسيد
 برو آفرين کرد کو را بديد

 وزانپس به ايران نهادند روی
 خبر شد بپيران پرخاشجوی

 ه اندر آمد براهسبک با سپا
 که هر دو کندشان بره برتباه
 بکرد آنچ بودش ز بد دسترس
 جهاندارشان بد نگهدار و بس
 ازان پس بکين سياوش سپاه
 سوی کاسه رود اندر آمد براه
 بالون که آمد سپاه گشتن
 شبيخون پيران و جنگ پشن

 که چندان پسر پيش من کشته شد
 دل نامداران همه گشته شد

 جوی  چنين کينهکنون با سپاهی
 بيامد بروی اندر آورد روی
 چو با ما بسنده نخواهد بدن
 همی داستانها بخواهد زدن
 همی چاره سازد بدان تا سپاه
 ز توران بيايد بدين رزمگاه

 سران را همی خواهد اکنون بجنگ
 يکايک ببايد شدن تيز چنگ

 که گر ما بدين کار سستی کنيم
 وگر نه بدين پيشدستی کنيم

 ند بازگردد ز جنگبهانه ک
 بپيچد سر از کينه و نام و ننگ
 ار ايدونک باشيد با من يکی
 ازيشان فراوان و ما اندکی
 ازان نامداران برآريم گرد

 بدانگه که سازد همی او نبرد
 ور ايدونک پيران ازين رای خويش
 نگردد نهد رزم را پای پيش
 پذيرفتم اندر شما سربسر

 که من پيش بندم بدين کين کمر
 با پير سر من بدين رزمگاها

 بکشتن دهم تن بپيش سپاه
 من و گرد پيران و رويين و گيو
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 يکايک بسازيم مردان نيو
 که کس در جهان جاودانه نماند
 بگيتی بما جز فسانه نماند
 هم آن نام بايد که ماند بلند

 چو مرگ افگند سوی ما برکمند
 زمانه بمرگ و بکشتن يکيست

 توفا با سپهر روان اندکيس
 شما نيز بايد که هم زين نشان
 ابا نيزه و تيغ مردم کشان
 بکينه ببنديد يکسر کمر

 هرانکس که هست از شما نامور
 که دولت گرفتست از ايشان نشيب

 کنون کرد بايد بکين بر نهيب
 بتوران چو هومان سواری نبود
 که با بيژن گيو رزم آزمود

 چو برگشته بخت او شد نگون
  هيونبريدش سر از تن بسان

 نبايد شکوهيد زيشان بجنگ
 نشايد کشيدن ز پيکار چنگ
 ور ايدونک پيران بخواهد نبرد
 باندوه لشکر بيارد چو گرد
 هميدون بانبوه ما همچو کوه
 ببايد شدن پيش او همگروه
 دل که چندان دليران همه خسته
 ز تيمار و اندوه پيوسته دل
 برانم که ما را بود دستگاه
 ياهازيشان برآريم گرد س

 بگفت اين سخن سربسر پهلوان
 بپيش جهانديده فرخ گوان
 چو ساالرشان مهربانی نمود
 همه پاک بر پای جستند زود
 برو سربسر خواندند آفرين

 که چون تو کسی نيست پر داد و دين
 پرستنده چون تو فريدون نداشت
 که گيتی سراسر بشاهی گذاشت
 ستون سپاهی و ساالر شاه

 و کالهی تاج و گاه  فرازنده
 ی جان و فرزند و چيز فدی کرده

 ز ساالر شاهان چه جويند نيز
 همه هرچ شاه از فريبرز جست
 ز طوس آن کنون از تو بيند درست

 ايم همه سربسر مر ترا بنده
 ايم بفرمان و رايت سرافگنده

 گر ايدونک پيران ز توران سپاه
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 خواه سران آورد پيش ما کينه
 ز ما ده مبارز و زيشان هزار

 گر تا که پيچد سر از کارزارن
 ور ايدونک لشکر همه همگروه
 بجنگ اندر آيد بکردار کوه
 ايم ز کينه همه پاک دلخسته
 ايم کمر بر ميان جنگ را بسته
 فدای تو بادا تن و جان ما
 سراسر برينست پيمان ما

 چو گودرز پاسخ برين سان شنود
 بدلش اندرون شادمانی فزود
 بران نامداران گرفت آفرين

 که اين نره شيران ايران زمين
 سپه را بفرمود تا برنشست
 هميدون ميان را بکينه ببست
 چپ لشکرش جای رهام گرد
 بفرهاد خورشيد پيکر سپرد
 سوی راست جای فريبرز بود

 ی قارنان داد زود بکتماره
 بشيدوش فرمود کای پور من
 بهر کار شايسته دستور من
 تو با کاويانی درفش و سپاه

 لشکر تو باش و پناهبرو پشت 
 بفرمود پس گستهم را که شو
 سپه را تو باش اين زمان پيشرو

 ترا بود بايد بساالرگاه
 دار بيدار پشت سپاه نگه

 سپه را بفرمود کز جای خويش
 نگر ناوريد اندکی پای پيش
 همه گستهم را کنيد آفرين

 شب و روز باشيد بر پشت زين
 برآمد خروش از ميان سپاه

 بران رزمگاهگرفتند زاری 
 همه سربسر سوی او تاختند
 همی خاک بر سر برانداختند
 که با پير سر پهلوان سپاه

 کمر بست و شد سوی آوردگاه
 سپهدار پس گستهم را بخواند
 بسی پند و اندرز با او براند
 بدو گفت زنهار بيدار باش

 سپه را ز دشمن نگهدار باش
 جوی شب و روز در جوشن کينه

 ريد روینگر تا گشاده ندا
 چو آغازی از جنگ پرداختن
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 بود خواب را بر تو برتاختن
 همان چون سرآری بسوی نشيب

 ز ناخفتگان بر تو آيد نهيب
 بان بر سر کوه دار يکی ديده

 دار اندوه سپه را ز دشمن بی
 ور ايدونک آيد ز توران زمين
 شبی ناگهان تاختن گر کمين
 تو بايد که پيکار مردان کنی

  گردان کنیبجنگ اندر آهنگ
 ور ايدونک از ما بدين رزمگاه
 بدآگاهی آيد ز توران سپاه
 که ما را بوردگه برکشند

 سران مان بتوران کشند تن بی
 نگر تا سپه را نياری بجنگ
 سه روز اندرين کرد بايد درنگ
 چهارم خود آيد بپشت سپاه
 شه نامبردار با پيل و گاه

 چو گفتار گودرز زان سان شنيد
 ن برخ برچکيدسرشکش ز مژگا

 پذيرفت سر تا بسر پند اوی
 همی جست ازان کار پيوند اوی
 بساالر گفت آنچ فرمان دهی
 ميان بسته دارم بسان رهی

 پس از جنگ پيشين که آمد شکست
 که توران بران درد بودند پست
 خروشان پدر بر پسر روی زد
 برادر ز خون برادر بدرد

 همه سر بسر سوگوار و نژند
 شت چرخ بلنددژم گشته از گ

 چو پيران چنان ديد لشکر همه
 چو از گرگ درنده خسته رمه
 سران را ز لشکر سراسر بخواند
 فراوان سخن پيش ايشان براند
 چنين گفت کای کار ديده گوان

 ی رزم پير و جوان همه سوده
 شما را بنزديک افراسياب

 چه مايه بزرگی و جاهست و آب
 بپيروزی و فرهی کامتان

 ه شد نامتانبگيتی پراگند
 بيک رزم کمد شما را شکست
 کشيديد يکسر ز پيکار دست
 بدانيد يکسر کزين رزمگاه
 اگر بازگردد بسستی سپاه
 پس اندر ز ايران دالور سران
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 بيايند با گرزهای گران
 يکی را ز ما زنده اندر جهان
 نبيند کس از مهتران و کهان
 برون کرد بايد ز دلها نهيب

 شکيبگزيدن مرين غمگنان را 
 چنين داستان زد شه موبدان
 که پيروز يزدان بود جاودان

 جهان سربسر با فراز و نشيب
 چنينست تا رفتن اندر نهيب
 کنون از بر و بوم و فرزند خويش
 که انديشد از جان و پيوند خويش

 همان لشکر است اين که از جنگ ما
 بپيچيد و بس کرد آهنگ ما
 بدين رزمگه بست بايد ميان

  پيش ايرانيانبکينه شدن
 چنين کرد گودرز پيمان که من
 سران برگزينم ازين انجمن
 يکايک بروی اندر آريم روی

 دو لشکر برآسايد از گفت و گوی
 گر ايدونک پيمان بجای آوريد
 سران را ز لشکر بپای آوريد
 وگر همگروه اندر آيد بجنگ
 نبايد کشيدن ز پيکار چنگ

 اگر سر همه سوی خنجر بريم
 يم و روزی مريمبروزی بزاد

 وگرنه سرانشان برآرم بدار
 دو رويه بود گردش روزگار

 اگر سر بپيچد کس از گفت من
 بفرمايمش سر بريدن ز تن
 گرفتند گردان بپاسخ شتاب
 که ای پهلوان رد افراسياب
 تو از ديرگه باز با گنج خويش
 گزيدستی از بهر ما رنج خويش
 ميان بسته بر پيش ما چون رهی

 ر بکشتن دهیپسر با براد
 چرا سر بپيچيم ما خود کيييم

 ی شه ز بهر چييم چنين بنده
 بگفتند وز پيش برخاستند
 بپيکار يکسر بياراستند

 همه شب همی ساختند اين سخن
 که افگند ساالر بيدار بن
 بشبگير آوای شيپور و نای
 ز پرده برآمد بهر دو سرای
 نشستند بر زين سپيده دمان
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 انهمه نامداران بباز و کم
 که از نعل اسبان تو گفتی زمين
 بپوشد همی چادر آهنين
 سپهبد بلهاک و فرشيدورد
 چنين گفت کای نامداران مرد
 شما را نگهبان توران سپاه
 همی بود بايد بدين رزمگاه

 بان بر سر کوهسار يکی ديده
 شمار نگهبان روز و ستاره

 گر ايدونک ما را ز گردان سپهر
 بد آيد ببرد ز ما پاک مهر

 شما جنگ را کس متازيد زود
 بتوران شتابيد برسان دود

 ی ويسگان کس نماند کزين تخمه
 همه کشته شد جز شما بس نماند

 گرفتند مر يکدگر را کنار
 بدرد جگر برگسستند زار
 برفتند و بس روی برگاشتند
 غريويدن و بانگ برداشتند
 پر از کينه ساالر توران سپاه
 خروشان بيامد بوردگاه

 ز کشوادگان را بديدچو گودر
 سخن گفت بسيار و پاسخ شنيد
 بدو گفت کای پر خرد پهلوان
 برنج اندرون چند پيچی روان
 روان سياوش را زان چه سود
 که از شهر توران برآری تو دود
 بدان گيتی او جای نيکان گزيد

 نگيری تو آرام کو آرميد
 دو لشکر چنين پاک با يکدگر
 فگنده چو پيالن ز تن دور سر

 پاه دو کشور همه شد تباهس
 گاه گه آمد که برداری اين کينه

 مرد گشت جهان سربسر پاک بی
 برين کينه پيکار ما سرد گشت
 دار ور ايدونک هستی چنين کينه
 ازان کوهپايه سپاه اندرآر

 تو از لشکر خويش بيرون خرام
 مگر خود برآيدت زين کينه کام
 بتنها من و تو برين دشت کين

 آوران همچنين بگرديم و کين
 ز ما هرک او هست پيروزبخت
 رسد خود بکام و نشيند بتخت
 اگر من بدست تو گردم تباه
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 نجويند کينه ز توران سپاه
 بپيش تو آيند و فرمان کنند
 بپيمان روان را گروگان کنند

 وگر تو شوی کشته بر دست من
 کسی را نيازارم از انجمن
 مرا با سپاه تو پيکار نيست

 يز تيمار نيستبريشان ز من ن
 چو گودرز گفتار پيران شنيد
 از اختر همی بخت وارونه ديد
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 دگر ياد کرد از شه نامدار
 بپيران چنين گفت کای نامور
 شنيديم گفتار تو سربسر
 ز خون سياوش بافراسياب

 چه سودست از داد سر برمتاب
 که چون گوسفندش ببريد سر

  خسته جگرپر از خون دل از درد
 ازان پس برآورد ز ايران خروش

 زبس کشتن و غارت و جنگ و جوش
 سياوش بسوگند تو سربداد
 تو دادی بخيره مر او را بباد
 ازان پس که نزد تو فرزند من
 بيامد کشيدی سر از پند من
 شتابيدی و جنگ را ساختی
 بکردار آتش همی تاختی
 مرا حاجت از کردگار جهان

  و نهانبرين گونه بود آشکار
 که روزی تو پيش من آيی بجنگ
 کنون آمدی نيست جای درنگ
 به پيران سر اکنون بوردگاه

 سپاه بگرديم يک با دگر بی
 سپهدار ترکان برآراست کار
 ز لشکر گزيد آن زمان ده سوار
 ابا اسب و ساز و سليح تمام
 نام همه شيرمرد و همه نيک

 همانگه ز ايران سپه پهلوان
 ه سوار جوانبخواند آن زمان د

 برون تاختند از ميان سپاه
 برفتند يکسر بوردگاه

 که ديدار ديده بريشان نبود
 دو ساالر زين گونه زرم آزمود
 ابا هر سواری ز ايران سپاه
 ز توران يکی شد ورا رزم خواه
 نهادند پس گيو را با گروی
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 که همزور بودند و پرخاشجوی
 گروی زره کز ميان سپاه

 ن شاهسراسر برو بود نفري
 که بگرفت ريش سياوش بدست
 سرش را بريد از تن پاک پست
 دگر با فريبرز کاوس تفت
 چو کلباد ويسه بورد رفت
 چو رهام گودرز با بارمان
 برفتند يک با دگر بدگمان
 گرازه بشد با سيامک بجنگ
 چو شير ژيان با دمنده نهنگ
 چو گرگين کارآزموده سوار
 که با اندريمان کند کارزار

 ژن گيو رويين گردابا بي
 بجنگ از جهان روشنايی ببرد
 چو او خواست با زنگه شاوران
 دگر برته با کهرم از ياوران
 چو ديگر فروهل بد و زنگله
 برون تاختند از ميان گله
 هجير و سپهرم بکردار شير
 بدان رزمگاه اندر آمد دلير

 چو گودرز کشواد و پيران بهم
 همه ساخته دل بدرد و ستم

  هر دو سپهبد بکينميان بسته
 چه از پادشاهی چه از بهر دين
 بخوردند سوگند يک بادگر

 که کس برنگرداند از کينه سر
 بدان تا کرا گردد امروز کار
 که پيروز برگردد از کارزار
 دو باال بداندر دو روی سپاه

 که شايست کردن بهرسو نگاه
 يکی سوی ايران دگر سوی تور
 که ديدار بودی بلشکر ز دور

 ش اندرون بود هامون و دشتبپي
 که تا زنده شايست بر وی گذشت
 سپهدار گودرز کرد آن نشان
 که هر کو ز گردان گردنکشان
 بزير آورد دشمنی را چو دود
 درفشی ز باال برآرند زود
 سپهدار پيران نشانی نهاد
 بباالی ديگر همين کرد ياد
 ازآن پس بهامون نهادند سر
 بخون ريختن بسته گردان کمر

 يغ و بگرز و بتير و کمربت
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 همی آزمودند هرگونه بند
 دليران توران و کنداوران
 ابا گرز و تيغ و پرنداوران

 که گر کوه پيش آمدی روز جنگ
 نبودی بر آن رزم کردن درنگ

 همه دستهاشان فروماند پست
 در زور يزدان بريشان ببست

 بدان بال اندر آويختند
 که بسيار بيداد خون ريختند

 اسبان جنگی بجایفرومانده 
 تو گفتی که با دست بستست پای
 بريشان همه راستی شد نگون
 که برگشت روز و بجوشيد خون

 آفرين چنان خواست يزدان جان
 که گفتی گرفت آن گوان را زمين
 ز مردی که بودند با بخت خويش
 برآويختند از پی تخت خويش
 سران از پی پادشاهی بجنگ
 بدادند جان از پی نام و ننگ

 مان آمدند اندر آوردگاهد
 ابا يکدگر ساخته کينه خواه
 نخستين فريبرز نيو دلير

 ز لشکر برون تاخت برسان شير
 بنزديک کلباد ويسه دمان
 بيامد بزه برنهاده کمان

 همی گشت و تيرش نيامد چو خواست
 کشيد آن پرنداور از دست راست

 برآورد و زد تير بر گردنش
 بدو نيم شد تا کمرگه تنش

  آمد از اسب و بگشاد بندفرود
 ز فتراک خويش آن کيانی کمند
 ببست از بر باره کلباد را
 گشاد از برش بند پوالد را
 بباال برآمد به پيروز نام

 خروشی برآورد و بگذارد گام
 که ساالر ما باد پيروزگر
 جگر همه دشمن شاه خسته
 و ديگر گروی زره ديو نيو
 برون رفت با پور گودرز گيو

 اوان برآويختندبنيزه فر
 همی زهر با خون برآميختند
 سناندار نيزه ز چنگ سوار
 فرو ريخت از هول آن کارزار
 کمان برگرفتند و تير خدنگ
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 يک اندر دگر تاخته چون پلنگ
 همی زنده بايست مر گيو را
 کز اسب اندر آرد گو نيو را

 چنان بسته در پيش خسرو برد
 ی نو برد ز ترکان يکی هديه

  آمد گروی از نهيبچو گيو اندر
 کمان شد ز دستش بسوی نشيب
 سوی تيغ برد آن زمان دست خويش

 دمان گيو نيو اندر آمد بپيش
 عمودی بزد بر سر و ترگ اوی
 که خون اندر آمد ز تارک بروی
 هميدون ز زين دست بگذاردش
 گرفتش ببر سخت و بفشاردش

 توش گشت که بر پشت زين مرد بی
 گشتز اسب اندر افتاد و بيهوش 

 فرود آمد از باره جنگی پلنگ
 دو دست از پس پشت بستش چو سنگ

 نشست از بر زين و او را بپيش
 دوانيد و شد تا بر يار خويش
 بباال برآمد درفشی بدست
 بنعره همی کوه را کرد پست
 به پيروزی شاه ايران زمين
 همی خواند بر پهلوان آفرين
 سه ديگر سيامک ز توران سپاه

 ردگاهبشد با گرازه بو
 برفتند و نيزه گرفته بدست
 خروشان بکردار پيالن مست
 وران پر از جنگ و پر خشم کينه

 گرفتند زان پس عمود گران
 چو شيران جنگی برآشوفتند
 همی بر سر يکدگر کوفتند

 زبانشان شد از تشنگی لخت لخت
 بتنگی فراز آمد آن کار سخت
 پياده شدند و برآويختند
 همی گرد کينه برانگيختند
 گرازه بزد دست برسان شير
 مر او را چو باد اندر آورد زير

 چنان سخت زد بر زمين کاستخوانش
 شکست و برآمد ز تن نيز جانش
 گرازه هم آنگه ببستش باسب
 نشست از بر زين چو آذرگشسب
 گرفت آنگه اسب سيامک بدست

 بباال برآمد بکردار مست
 درفش خجسته بدست اندرون
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 گونگرازان و شادان و دشمن ن
 خروشان و جوشان و نعره زنان

 ابر پهلوان آفرين برکنان
 چهارم فروهل بد و زنگله
 دو جنگی بکردار شير يله
 بايران نبرده بتير و کمان

 نبد چون فروهل دگر بدگمان
 چو از دور ترک دژم را بديد
 کمان را بزه کرد و اندر کشيد
 برآورد زان تيرهای خدنگ

 گرفته کمان رفت پيشش بجنگ
  زنگله تيرباران گرفتابر

 ز هر سو کمين سواران گرفت
 خدنگی برانش برآمد چو باد

 که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد
 بروی اندر آمد تگاور ز درد
 جدا شد ازو زنگله روی زرد
 نگون شد سر زنگله جان بداد
 تو گفتی همانا ز مادر نزاد
 فروهل فروجست و ببريد سر
 برون کرد خفتان رومی ز بر

 را بفتراک زين برببستسرش 
 بيامد گرفت اسب او را بدست

 بباال برآمد بسان پلنگ
 بخون غرقه گشته بر و تيغ و چنگ
 درفش خجسته برآورد راست

 شده شادمان يافته هرچ خواست
 خروشيد زان پس که پيروز باد
 سر خسروان شاه فرخ نژاد
 به پنجم چو رهام گودرز بود
 که با بارمان او نبرد آزمود

  برگرفتند و تير خدنگکمان
 برآمد خروش سواران جنگ

 کمانها همه پاک بر هم شکست
 سوی نيزه بردند چون باد دست
 دو جنگی و هر دو دلير و سوار
 هشيوار و ديده بسی کارزار
 بگشتند بسيار يک بادگر
 بپيچيد رهام پرخاشخر

 يکی نيزه انداخت بر ران اوی
 کز اسب اندر آمد بفرمان اوی

 ره هم آنگاه ترکجدا شد ز با
 ز اسب اندر افتاد ترک سترگ

 ای زد دگر بپشت اندرش نيزه
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 سنان اندر آمد ميان جگر
 فرود آمد از باره کرد آفرين
 ز دادار بر بخت شاه زمين

 بکين سياوش کشيدش نگون
 ز کينه بماليد بر روی خون

 بزين اندر آهخت و بستش چو سنگ
 سر آويخته پايها زير تنگ

  و اسبش کشاننشست از بر زين
 بيامد دوان تا بجای نشان
 بباال برآمد شده شاد دل
 ز درد و غمان گشته آزاددل
 به پيروزی شاه و تخت بلند
 بکام آمده زير بخت بلند

 همی آفرين خواند ساالر شاه
 ابر شاه کيخسرو و تاج و گاه
 که پيروزگر شاه پيروز باد
 همه روزگارانش نوروز باد

 دمانششم بيژن گيو و رويين 
 بزه برنهادند هر دو کمان

 چپ و راست گشتند يک با دگر
 نبد تيرشان از کمان کارگر
 برومی عمود آنگهی پور گيو
 همی گشت با گرد رويين نيو
 بر آوردگه بر برو دست يافت
 زمين را بدريد و اندر شتافت
 زد از باد بر سرش رومی ستون
 فروريخت از ترگ او مغز و خون

  جان بدادبه زين پلنگ اندرون
 ز پيران ويسه بسی کرد ياد
 پس از پشت باره درآمد نگون
 همه تن پر آهن دهن پر ز خون
 ز اسب اندر آمد سبک بيژنا
 مر او را بکردار آهرمنا

 کمند اندر افگند و بر زين کشيد
 نبد کس که تيمار رويين کشيد
 برفت از پی سود مايه بباد
 هنوز از جوانيش نابوده شاد

 ار پيلی ببستبر اسبش بکرد
 گرفت آنگهی پالهنگش بدست

 عنان هيون تگاور بتافت
 وز آن جايگه سوی باال شتافت
 بچنگ اندرون شير پيکر درفش
 ميان ديبه و رنگ خورده بنفش
 چنينست کار جهان فريب
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 پس هر فرازی نهاده نشيب
 وز آن جايگه شد بجای نشان
 بنزديک آن نامور سرکشان
 همی گفت پيروزگر باد شاه

 ميشه سر پهلوان با کالهه
 جهان پيش شاه جهان بنده باد
 هميشه دل پهلوان باد شاد

 برون تاخت هفتم ز گردان هجير
 يکی نامداری سواری هژير
 سپهرم ز خويشان افراسياب
 يکی نامور بود با جاه و آب
 ابا پور گودرز رزم آزمود

 که چون او بلشکر سواری نبود
 برفتند هر دو بجای نبرد

  آوردگه تيره گردبرآمد ز
 بشمشير هر دو برآويختند
 همی زآهن آتش فروريختند
 هجير دالور بکردار شير
 بروی سپهرم درآمد دلير

 آفرين کردگار بنام جهان
 ببخت جهاندار با شهريار

 يکی تيغ زد بر سر و ترگ اوی
 که آمد هم اندر زمان مرگ اوی
 درافتاد ز اسبش هم آنگه نگون

  ز خونبزاری و خواری دهن پر
 فرود آمد از باره فرخ هجير

 مر او را ببست از بر زين چو شير
 نشست از بر اسب و آن اسب اوی

 گرفته عنان و درآورده روی
 برآمد بباال و کرد آفرين

 بران اختر نيک و فرخ زمين
 همی زور و بخت از جهاندار ديد
 وز آن گردش بخت بيدار ديد
 بهشتم ز گردان ناماوران

 ی شاوران هبشد ساخته زنگ
 که همرزمش از تخم او خواست بود
 که از جنگ هرگز نه برکاست بود

 گرفتند هر دو عمود گران
 ی شاوران چو او خواست با زنگه

 بگشتند ز اندازه بيرون بجنگ
 ز بس کوفتن گشت پيکار تنگ
 فروماند اسبان جنگی ز تگ
 که گفتی بتنشان نجنبيد رگ
 چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت
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 ر آهن بتفسيد دشتبکردا
 چنان تشنه گشتند کز جای خويش
 نجنبيد و ننهاد کس پای پيش

 بادگر زبان برگشادند يک
 که اکنون ز گرمی بسوزد جگر
 ببايد برآسود و دم برزدن

 پس آنگه سوی جنگ بازآمدن
 برفتند و اسبان جنگی بجای
 فراز آوريدند و بستند پای
 بسودگی باز برخاستند

 تندبپيکار کينه بياراس
 بکردار آتش ز نيزه سوار
 همی گشت بر مرکز کارزار

 بدآنگه که زنگه برو دست يافت
 سنان سوی او کرد و اندر شتافت
 يکی نيزه زد بر کمرگاه اوی

 کز اسبش نگون کرد و برزد بروی
 چو رعد خروشان يکی ويله کرد
 که گفتی بدريد دشت نبرد
 فرود آمد از باره شد نزد اوی

 يدش برویبران خاک تفته کش
 مر او را بچاره ز روی زمين
 نگون اندر افگند بر پشت زين
 نشست از بر اسب و باال گرفت
 بترکان چه آمد ز بخت ای شگفت
 بران کوه فرخ برآمد ز پست

 يکی گرگ پيکر درفشی بدست
 بشد پيش ياران و کرد آفرين
 ابر شاه و بر پهلوان زمين
 خواه برون رفت گرگين نهم کينه

 ان ز توران سپاهابا اندريم
 جهانديده و کارکرده دو مرد
 برفتند و جستند جای نبرد

 بنيزه بگشتند و بشکست پست
 کمان برگرفتند هر دو بدست
 بباريد تير از کمان سران

 بروی اندر آورده کرگ اسپران
 همی تير باريد همچون تگرگ
 بران اسپر کرگ و بر ترک و ترگ
 يکی تير گرگين بزد بر سرش

 با ترگ رومی برشکه بردوخت 
 بلرزيد بر زين ز سختی سوار
 يکی تير ديگر بزد نامدار

 هم آنگاه ترک اندر آمد نگون
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 ز چشمش برون آمد از درد خون
 فرود آمد از باره گرگين چو گرد
 سر اندريمان ز تن دور کرد

 بفتراک بربست و خود برنشست
 نوند سوار نبرده بدست
 بران تند باال برآمد دمان

 ازو بزه بر کمانهميدون بب
 بنيروی يزدان که او بد پناه
 بپيروز بخت جهاندار شاه

 چو پيروز برگشت مرد از نبرد
 درفش دلفروز بر پای کرد
 زن دهم برته با کهرم تيغ

 دو خونی و هر دو سر انجمن
 همی آزمودند هرگونه جنگ
 گرفتند پس تيغ هندی بچنگ
 درفش همايون بدست اندرون

 تونتو گفتی بجنبد که بيس
 يکايک بپيچيد ازو برته روی
 يکی تيغ زد بر سر و ترگ اوی

 که تا سينه کهرم بد و نيک گشت
 بيم گشت ز دشمن دل برته بی

 فرود آمد از اسب و او را ببست
 بران زين توزی و خود برنشست
 برآمد بباال چو شرزه پلنگ

 خروشان يکی تيغ هندی بچنگ
 درفش همايون بدست اندرون

 ه کهرم نگونفگنده بران بار
 همی گفت شاهست پيروزگر
 هميشه کالهش بخورشيد بر
 چو از روز نه ساعت اندر گذشت

 دشت ز ترکان نبد کس بران پهن
 کسی را کجا پروراند بناز
 برآيد برو روزگار دراز

 شبيخون کند گاه شادی بروی
 همی خواری و سختی آرد بروی
 ز باد اندر آرد دهدمان بدم

 ا ستمهمی داد خوانيم و پيد
 بتورانيان بر بد آن جنگ شوم
 بوردگه کردن آهنگ شوم

 چنان شد که پيران ز توران سپاه
 سواری نديد اندر آوردگاه

 ها گسسته ز تنشان بتيغ روان
 جهان را تو گفتی نيامد دريغ
 سپهدار ايران و توران دژم
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 فراز آمدند اندران کين بهم
 همی برنوشتند هر دو زمين

 سر پر ز کينهمه دل پر از درد و 
 بوردگاه سواران ز گرد
 فروماند خورشيد روز نبرد
 بتيغ و بخنجر بگرز و کمند

 ی برنهادند بند ز هر گونه
 فراز آمد آن گردش ايزدی
 از ايران بتوران رسيد آن بدی
 ابا خواست يزدانش چاره نماند
 کرا کوشش و زور و ياره نماند
 نگه کرد پيران که هنگام چيست

 ش ايزديستبدانست کان گرد
 وليکن بمردی همی کرد کار
 بکوشيد با گردش روزگار

 ازان پس کمان برگرفتند و تير
 دو ساالر لشکر دو هشيار پير
 يکی تيرباران گرفتند سخت
 چو باد خزان بر جهد بر درخت
 نگه کرد گودرز تير خدنگ

 که آهن ندارد مر او را نه سنگ
 ببر گستوان برزد و بردريد

  درکشيدتگاور بلرزيد و دم
 بيفتاد و پيران درآمد بزير
 بغلتيد زيرش سوار دلير
 بدانست کمد زمانه فراز
 وزان روز تيره نيابد جواز

 ز نيرو بدو نيم شد دست راست
 هم آنگه بغلتيد و بر پای خاست
 ز گودرز بگريخت و شد سوی کوه
 غمی شد ز درد دويدن ستوه
 همی شد بران کوهسر بر دوان

 وانکزو بازگردد مگر پهل
 نگه کرد گودرز و بگريست زار
 بترسيد از گردش روزگار

 بدانست کش نيست با کس وفا
 ميان بسته دارد ز بهر جفا
 فغان کرد کای نامور پهلوان
 چه بودت که ايدون پياده دوان
 بکردار نخچير در پيش من

 کجات آن سپاه ای سر انجمن
 نيامد ز لشکر ترا يار کس
 وزيشان نبينمت فريادرس

 آنهمه زور و مردانگیکجات 
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 سليح و دل و گنج و فرزانگی
 ستون گوان پشت افراسياب
 کنون شاه را تيره گشت آفتاب
 زمانه ز تو زود برگاشت روی
 بهنگام کينه تو چاره مجوی

 چو کارت چنين گشت زنهار خواه
 بدان تات زنده برم نزد شاه
 ببخشايد از دل همی بر تو بر

 که هستس جهان پهلوان سربسر
 و گفت پيران که اين خود مبادبد

 بفرجام بر من چنين بد مباد
 ازين پس مرا زندگانی بود
 بزنهار رفتن گمانی بود
 ايم خود اندر جهان مرگ را زاده
 ايم بدين کار گردن ترا داده

 شنيدستم اين داستان از مهان
 که هرچند باشی بخرم جهان

 سرانجام مرگست زو چاره نيست
 ه نيستبمن بر بدين جای پيغار

 همی گشت گودرز بر گرد کوه
 نبودش بدو راه و آمد ستوه
 پياده ببود و سپر برگرفت

 چو نخچيربانان که اندر گرفت
 گرفته سپر پيش و ژوپين بدست
 بباال نهاده سر از جای پست
 همی ديد پيران مر او را ز دور
 بست از بر سنگ ساالر تور
 بينداخت خنجر بکردار تير

  پيربيامد ببازوی ساالر
 چو گودرز شد خسته بر دست اوی

 ز کينه بخشم اندر آورد روی
 بينداخت ژوپين بپيران رسيد
 زره بر تنش سربسر بردريد
 ز پشت اندر آمد براه جگر
 بغريد و آسيمه برگشت سر
 برآمدش خون جگر بر دهان
 روانش برآمد هم اندر زمان
 چو شير ژيان اندر آمد بسر

 بناليد با داور دادگر
 وه خارا زمانی طپيدبران ک

 پس از کين و آوردگاه آرميد
 زمانه بزهراب دادست چنگ
 بدرد دل شير و چرم پلنگ
 چنينست خود گردش روزگار
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 نگيرد همی پند آموزگار
 چو گودرز بر شد بران کوهسار

 گونه افگنده خوار بديدش بر آن
 دريده دل و دست و بر خاک سر
 شکسته سليح و گسسته کمر

  کای نره شيرچنين گفت گودرز
 سر پهلوانان و گرد دلير

 جهان چون من و چون تو بسيار ديد
 نخواهد همی با کسی آرميد
 خوار چو گودرز ديدش چنان مرده

 بخاک و بخون بر طپيده بزار
 فروبرد چنگال و خون برگرفت
 بخورد و بيالود روی ای شگفت
 ز خون سياوش خروشيد زار
 نيايش همی کرد بر کردگار

 ن گرامی پسرز هفتاد خو
 بناليد با داور دادگر

 سرش را همی خواست از تن بريد
 چنان بدکنش خويشتن را نديد
 درفی ببالينش بر پای کرد

 سرش را بدان سايه برجای کرد
 سوی لشکر خويش بنهاد روی
 چکان خون ز بازوش چون آب جوی

 جويان پرخاشجوی همه کينه
 ز باال بلشکر نهادند روی

  پشت زينابا کشتگان بسته بر
 بريشان سرآورده پرخاش و کين

 جويان نبد پهلوان چو با کينه
 خروشی برآمد ز پير و جوان
 که گودرز بر دست پيران مگر
 ز پيری بخون اندر آورد سر

 همی زار بگريست لشکر همه
 ز ناديدن پهلوان رمه

 درفشی پديد آمد از تيره گرد
 گرازان و تازان بدشت نبرد

 کوسبرآمد ز لشکرگه آوای 
 همی گرد بر آسمان داد بوس

 بزرگان بر پهلوان آمدند
 پر از خنده و شادمان آمدند
 چنين گفت لشکر مگر پهلوان

 ازو بازگرديد تيره روان
 که پيران يکی شيردل مرد بود
 همه ساله جويای آورد بود
 چنين ياد کرد آن زمان پهلوان
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 سپرده بدو گوش پير و جوان
 بانگشت بنمود جای نبرد

  آنک با او زمانه چه کردبگفت
 برهام فرمود تا برنشست
 بوردن او ميان را ببست
 بدو گفت او را بزين برببند
 بياور چنان تازيان بر نوند

 درفش و سليحش چنان هم که هست
 بدرع و ميانش مبر هيچ دست
 بران گونه چون پهلوان کرد ياد
 برون تاخت رهام چون تندباد
 کشيد از بر اسب روشن تنش

  اندرون غرقه بد جوشنشبخون
 چنان هم ببستش بخم کمند
 فرود آوريدش ز کوه بلند

 درفشش چو از جايگاه نشان
 نديدند گردان گردنکشان

 همه خواندند آفرين سربسر
 ابر پهلوان زمين دربدر

 که ای نامور پشت ايران سپاه
 ی تخت تو باد ماه پرستنده

 ای جان و تن فدای سپه کرده
 کهنبپيری زمان روزگار 

 چنين گفت گودرز با مهتران
 که چون رزم ما گشت زين سان گران

 مرا در دل آيد که افراسياب
 سپه بگذراند بدين روی آب
 سپاه وی آسوده از رنج و تاب
 بمانده سپاهم چنين در شتاب
 وليکن چنين دارم اميد من
 که آيد جهاندار خورشيد من
 بيفروزد اين رزمگه را بفر
 ور هبيارد سپاهی بنو کين

 ام يکی هوشمندی فرستاده
 ام بس شاه را پندها داده

 که گر شاه ترکان بيارد سپاه
 گاه نداريم پای اندرين کينه

 گمانم چنانست کو با سپاه
 بياری بيايد بدين رزمگاه

 مر اين کشتگان را برين دشت کين
 چنين هم بداريد بر پشت زين
 کزين کشتگان جان ما بيغمست
 روان سياوش زين خرمست
 اگر هم چنين نزد شاه آوريم
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 شود شاد و زين پايگاه آوريم
 که آشوب ترکان و ايرانيان

 ازين بد کجا کم شد اندر ميان
 همه يکسره خواندند آفرين
 که بی تو مبادا زمان و زمين
 همه سودمندی ز گفتار تست
 خور و ماه روشن بديدار تست
 برفتند با کشتگان همچنان
 گروی زره را پياده دوان

 و نزديک بنگاه و لشکر شدندچ
 ی سپهبد سپاه آمدند پذيره

 بپيش سپه بود گستهم شير
 بيامد بر پهلوان دلير

 زمين را ببوسيد و کرد آفرين
 آزار گفتا ببين سپاهت بی

 چنانچون سپردی سپردم بهم
 درين بود گودرز با گستهم
 بان که اندر زمان از لب ديده

 بگوش آمد از کوه زيبد فغان
 د شد دشت چون تيره شبکه از گر

 شگفتی برآمد ز هر سو جلب
 خروشيدن کوس با کرنای

 بجنباند آن دشت گويی ز جای
 يکی تخت پيروزه بر پشت پيل
 درفشان بکردار دريای نيل
 هوا شد بسان پرند بنفش
 ز تابيدن کاويانی درفش

 درفشی بباالی سرو سهی
 پديد آمد از دور با فرهی
 بگردش سواران جوشنوران

 ن شد بنفش از کران تا کرانزمي
 پس هر درفشی درفشی بپای
 چه از اژدها و چه پيکر همای
 ارگ همچنين تيزرانی کنند
 بيک روز ديگر بدينجا رسند
 بان ز کوه کنابد همان ديده

 بديد آن شگفتی و آمد دوان
 چنين گفت گر چشم من تيره نيست
 وز اندوه ديدار من خيره نيست

 رز ترکان برآورد ايزد دما
 همه رنجشان سربسر گشت خوار

 سپاه اندر آمد ز باال بپست
 خروشان و هر يک درفشی بدست

 درفش سپهدار توران نگون
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 همی بينم از پيش غرقه بخون
 همان ده دالور کز ايدر برفت
 ابا گرد پيران بورد تفت

 همی بينم از دورشان سرنگون
 فگنده بر اسبان و تن پر ز خون

 مدليران ايران گرازان به
 رسيدند يکسر بر گستهم
 گرد وزان سوی زيبد يکی تيره

 پديد آمد و دشت شد الژورد
 ميان سپه کاويانی درفش
 بپيش اندرون تيغهای بنفش

 درفش شهنشاه با بوق و کوس
 پديد آمد و شد زمين آبنوس
 برفتند لهاک و فرشيدورد
 بدانجا که بد جايگاه نبرد
 بديدند کشته بديدار خويش

 هاندار خويشسپهبد برادر ج
 ابا ده سوار آن گزيده سران
 ز ترکان دليران جنگاوران

 بران ديده برزار و جوشان شدند
 ز خون برادر خروشان شدند
 همی زار گفتند کای نره شير
 سپهدار پيران سوار دلير

 چه بايست آن رادی و راستی
 چو رفتن ز گيتی چنين خواستی
 کنون کام دشمن برآمد همه

 رآمد همهببد بر تو گيتی س
 که جويد کنون در جهان کين تو
 که گيرد کنون راه و آيين تو
 ازين شهر ترکان و افراسياب
 ياب بد آمد سرانجامت ای نيک

 ببايد بريدن سر خويش پست
 بخون غرقه کردن بر و يال و دست

 چو اندرز پيران نهادند پيش
 نرفتند بر خيره گفتار خويش

 ز گودرز چون خواست پيران نبرد
  گفت با گرد فرشيدوردچنين

 گاه که گر من شوم کشته بر کينه
 شما کس مباشيد پيش سپاه
 اگر کشته گردم برين دشت کين
 شود تنگ بر نامداران زمين

 ی ويسه ماند کسی نه از تخمه
 که اندر سرش مغز باشد بسی

 گه چونک ما را کشند که بر کينه
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 چو سرهای ما سوی ايران کشند
 هارز گودرز خواهد سپه زين

 شما خويشتن را مداريد خوار
 همه راه سوی بيابان بريد
 مگر کز بد دشمنان جان بريد
 بلشکر گه خويش رفتند باز

 همه ديده پر خون و دل پر گداز
 بدانست لشکر سراسر همه

 شبان آن گرازان رمه که شد بی
 همه سربسر زار و گريان شدند
 چو بر آتش تيز بريان شدند
 دبنزديک لهاک و فرشيدور
 برفتند با دل پر از باد سرد

 که اکنون چه سازيم زين رزمگاه
 چو شد پهلوان پشت توران سپاه
 چنين گفت هر کس که پيران گرد
 جز از نام نيکو ز گيهان نبرد
 کرا دل دهد نيز بستن کمر
 ز آهن کله برنهادن بسر

 چنين گفت لهاک فرشيدورد
 که از خواست يزدان کرانه که کرد

 ر ورا روزگارچنين راند بر س
 که بر کينه کشته شود زار و خوار
 بشمشير کرده جدا سر ز تن
 نيابد همی کشته گور و کفن
 بهرجای کشته کشان دشمنش
 پر از خون سر و درع و خسته تنش
 کنون بودنی بود و پيران گذشت
 همه کار و کردار او باد گشت
 ستون سپه بود تا زنده بود
 بمهر سپه جانش آگنده بود

  ز دشمن نگهدار بودسپه را
 پسر با برادر برش خوار بود
 بدان گيتی افتاد نيک و بدش
 همانا که نيک است با ايزدش
 بس از لشکر خويش تيمار خورد
 ز گودرز پيمان ستد در نبرد
 گاه که گر من شوم کشته در کينه

 نجويی تو کين زان سپس با سپاه
 گذرشان دهی تا بتوران شوند

 کمندکمين را نسازی بريشان 
 ز پيمان نگردند ايرانيان

 ازين در کنون نيست بيم زيان
 آمده ناگزير سه کارست پيش
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 همه گوش داريد برنا و پير
 اگرتان بزنهار بايد شدن

 کنونتان همی رای بايد زدن
 وگر بازگشتن بخرگاه خويش
 سپردن بنيک و ببد راه خويش
 وگر جنگ را گرد کرده عنان
 يکايک بخوناب داده سنان

 يدون کتان دل گرايد بجنگگر ا
 بدين رزمگه کرد بايد درنگ

 که پيران ز مهتر سپه خواستست
 سپهبد يکی لشکر آراستست
 زمان تا زمان لشکر آيد پديد

 همی کينه زينشان ببايد کشيد
 ز هرگونه رانيم يکسر سخن

 جز از خواست يزدان نباشد ز بن
 ور ايدون کتان رای شهرست و گاه

 ند راههمانا که بر ما نگير
 وگرتان بزنهار شاهست رای
 ببايد بسيچيد و رفتن ز جای

 وگرتان سوی شهر ايران هواست
 دل هر کسی بر تنش پادشاست
 ز ما دو برادر مداريد چشم

 که هرگز نشوييم دل را ز خشم
 ی ويسگان کس نبود کزين تخمه

 که بند کمر بر ميانش نسود
 بر اندرز ساالر پيران شويم

 ان شويمز راه بيابان بتور
 ار ايدونک بر ما بگيرند راه

 بکوشيم تا هستمان دستگاه
 چو ترکان شنيدند زيشان سخن
 يکی نيک پاسخ فگندند بن
 که ساالر با ده يل نامدار

 کشيدند کشته بران گونه خوار
 وزان روی کيخسرو آمد پديد
 که يارد بدين رزمگاه آرميد

 نه اسب و سليح و نه پای و نه پر
 الر و نه نامورنه گنج و نه سا

 نه نيروی جنگ و نه راه گريز
 چه با خويشتن کرد بايد ستيز
 اگر بازگرديم گودرز و شاه
 پس ما برانند پيل و سپاه
 رهايی نيابيم يک تن بجان
 نه خرگاه بينيم و نه دودمان
 بزنهار بر ما کنون عار نيست
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 سپاهست بسيار و ساالر نيست
 ازان پس خود از شاه ترکان چه باک

  افراسياب و چه يک مشت خاکچه
 چو لشکر چنين پاسخ آراستند
 دو پرمايه از جای برخاستند
 بدانست لهاک و فرشيدورد

 کشان نيست هنگام ننگ و نبرد
 همی راست گويند لشکر همه

 شبانی رمه تبه گردد از بی
 بپدرود کردند گرفتند ساز
 بيابان گرفتند و راه دراز

 درفشی گرفته بدست اندرون
 درد دل ديدگان پر ز خونپر از 

 برفتند با نامور ده سوار
 ی کارزار دليران و شايسته

 بره بر ز ايران سواران بدند
 نگهبان آن نامداران بدند

 برانگيختند اسب ترکان ز جای
 طاليه بيفشارد با جای پای

 شان جنگ خاست يکی ناسگاليده
 که از خون زمين گشت با کوه راست

 بکشتند ايرانيان هشت مرد
 دليران و شيران روز نبرد
 وزانجا برفتند هر دو دلير
 براه بيابان بکردار شير

 ز ترکان جزين دو سرافراز گرد
 ز دست طاليه دگر جان نبرد

 بان کرد غو پس از ديده گه ديده
 که ای سرفرازان و گردان نو
 ازين لشکر ترک دو نامدار
 برون رفت با نامور ده سوار
 چنان با طاليه برآويختند

 که با خاک خون را برآميختند
 تنی هشت کشتند ايرانيان
 دو تن تيز رفتند بسته ميان

 چو بشنيد گودرز گفت آن دو مرد
 بود گرد لهاک و فرشيدورد
 برفتند با گردان افراختن

 شکسته نشدشان دل از تاختن
 گر ايشان از اينجا به توران شوند
 بر اين لشکر آيد همانا گزند

  سرکشانهم اندر زمان گفت با
 کشان که ای نامداران دشمن

 که جويد کنون نام نزديک شاه
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 بپوشد سرش را برومی کاله
 همه مانده بودند ايرانيان

 شده سست و سوده ز آهن ميان
 ندادند پاسخ جز از گستهم
 که بود اندر آورد شير دژم

 بساالر گفت ای سرافراز شاه
 چو رفتی بورد توران سپاه

 رایس سپردی مرا کوس و پرده
 بپيش سپه برببودن بپای

 دليران همه نام جستند و ننگ
 مرا بهره نمد بهنگام جنگ
 کنون من بدين کار نام آورم
 شومشان يکايک بدام آورم
 بخنديد گودرز و زو شاد شد
 رخش تازه شد وز غم آزاد شد

 اختری تو ز هور بدو گفت نيک
 که شيری و بدخواه تو همچو گور

 برو کفريننده يار تو باد
 چو لهاک سيصد شکار تو باد
 بپوشيد گستهم درع نبرد
 ز گردان کرا ديد پدرود کرد

 برون رفت وز لشکر خويش تفت
 بجنگ دو ترک سرافراز رفت

 همی گفت لشکر همه سربسر
 که گستهم را زين بد آيد بسر
 يکی لشکر از نزد افراسياب

 همی رفت برسان کشتی برآب
 بياری همه جنگجو آمدند

 ت دغو آمدندچو نزديک دش
 خبر شد بديشان که پيران گذشت

 نبرد دليران دگرگونه گشت
 همه بازگشتند يکسر ز راه
 خروشان برفتند نزديک شاه

 چو بشنيد بيژن که گستهم رفت
 ز لشکر بورد لهاک تفت

 گمانی چنان برد بيژن که او
 چو تنگ اندر آيد بدشت دغو
 نبايد که لهاک و فرشيدورد

 بردبرآرند ازو خاک روز ن
 جوی ی راه نشست از بر ديزه

 بنزديک گودرز بنهاد روی
 چو چشمش بروی نيا برفتاد

 خروشيد و چندی سخن کرد ياد
 نه خوب آيد ای پهلوان از خرد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
899 

 که هر نامداری که فرمان برد
 مر او را بخيره بکشتن دهی
 بهانه بچرخ فلک برنهی
 دو تن نامداران توران سپاه
 برفتند زين سان دالور براه
 ز هومان و پيران دالورترند
 بگوهر بزرگان آن کشورند

 کنون گستهم شد بجنگ دو تن
 نبايد که آيد برو برشکن
 همه کام ما بازگردد بدرد

 چو کم گردد از لشکر آن رادمرد
 چو بشنيد گودرز گفتار اوی
 کشيدن بدان کار تيمار اوی

 پس انديشه کرد اندران يک زمان
 نبرد بيژن گما هم از بد که می

 بگردان چنين گفت ساالر شاه
 که هر کس که جويد همی نام و گاه

 پس گستهم رفت بايد دمان
 مر او را بدن يار با بدگمان
 ندادند پاسخ کس از انجمن
 تن نه غمخواره بد کس نه آسوده
 بگودرز پس گفت بيژن که کس
 جز من نباشدش فريادرس
 که آيد ز گردان بدين کار پيش

 ن خويشبسيری نيامد کس از جا
 مرا رفت بايد که از کار اوی

 دلم پر ز درد است و پر آب روی
 بدو گفت گودرز کای شيرمرد
 نه گرم آزموده ز گيتی نه سرد
 نبينی که ماييم پيروزگر

 بدين کار مشتاب تند ای پسر
 بخت بريشان بود گستهم چيره

 وزيشان ستاند سرو تاج و تخت
 بمان تا کنون از پس گستهم

 و شير دژمسواری فرستم چ
 که با او بود يارگاه نبرد

 سر دشمنان اندر آرد بگرد
 بدو گفت بيژن که ای پهلوان

 روان خردمند و بيدار و روشن
 کنون يار بايد که زندست مرد
 نه آنگه کجا زو برآرند گرد

 چو گستهم شد کشته در کارزار
 سرآمد برو روز و برگشت کار
 کجا سود دارد مر او را سپاه
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  داشت خواهی نگاهکنون دار گر
 بفرمای تا من ز تيمار اوی
 ببندم کمر تنگ بر کار اوی

 ور ايدونک گويی مرو من سرم
 ببرم بدين آبگون خنجرم

 که من زندگانی پس از مرگ اوی
 نخواهم که باشد بهانه مجوی
 بدو گفت گودرز بشتاب پيش

 اگر نيست مهر تو بر جان خويش
 نيابی همی سيری از کارزار

 ببسيچ و سر بر مخارکمر بند و 
 نسوزد همانا دلت بر پدر

 که هزمان مر او را بسوزی جگر
 چو بشنيد بيژن فرو برد سر
 زمين را ببوسيد و آمد بدر

 برآرم همی گفت از کوه خاک
 بدين جنگ جستن مرا زو چه باک
 کمر بست و برساخت مر جنگ را

 بزين اندر آورد شبرنگ را
 بگيو آگهی شد که بيژن چو گرد

 بست بر جنگ فرشيدوردکمر 
 پس گستهم تازيان شد براه
 بجنگ سواران توران سپاه

 هم اندر زمان گيو برجست زود
 نشست از بر تازی اسبی چو دود

 بيامد بره بر چو او را بديد
 به تندی عنانش بيکسو کشيد
 بدو گفت چندين زدم داستان
 نخواهی همی بود همداستان
 که باشم بتو شادمان يک زمان

 ت خواهی بدين سان دمانکجا رف
 بهر کار درد دلم را مجوی

 بپيران سر از من چه بايد بگوی
 جز از تو بگيتيم فرزند نيست
 روانم بدرد تو خرسند نيست
 بدی ده شبان روز بر پشت زين
 کشيده ببدخواه بر تيغ کين
 بسودی بخفتان و خود اندرون

 نخواهی همی سير گشتن ز خون
 چو نيکی دهش بخت پيروز داد
 ببايد نشستن برام و شاد
 بپيش زمانه چه تازی سرت

 بس ايمن شدستی بدين خنجرت
 کسی کو بجويد سرانجام خويش
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 نجويد ز گيتی چنين کام خويش
 تو چندين بگرد زمانه مپوی

 که او خود سوی ما نهادست روی
 ز بهر مرا زين سخن بازگرد
 نشايد که دارای دل من بدرد
 بدو گفت بيژن که ای پر خرد

 زين بر تو مردم گمانی بردج
 که کار گذشته بياری بياد
 نپيچی بخيره همی سر زداد

 بدان ای پدر کين سخن داد نيست
 مگر جنگ الون ترا ياد نيست

 که با من چه کرد اندران گستهم
 غم و شادمانيش با من بهم
 ورايدون کجا گردش ايزدی
 فرازآورد روزگار بدی

 نبشته نگردد بپرهيز باز
 د اين سخن را درازنبايد کشي

 ز پيکار سر بر مگردان که من
 فدی کرده دارم بدين کار تن
 بدو گفت گيو ار بگردی تو باز
 همان خوبتر کين نشيب و فراز

 من مپويی بروز نبرد تو بی
 منت يار باشم بهر کارکرد

 بدو گفت بيژن که اين خود مباد
 که از نامداران خسرونژاد

 رسه گرد از پی بيم خورده دو تو
 بتازند پويان بدين راه دور
 روان بجان و سر شاه روشن
 بجان نيا نامور پهلوان

 بکين سياوش کزين رزمگاه
 تو برگردی و من بپويم براه
 نخواهم برين کار فرمانت کرد
 که گويی مرا بازگرد از نبرد

 چو بشنيد گيو اين سخن بازگشت
 برو آفرين کرد و اندر گذشت
 که پيروز بادی و شاد آمدی
 مبيناد چشم تو هرگز بدی

 همی تاخت بيژن پس گستهم
 که نايد بروبر ز توران ستم
 چو از دور لهاک و فرشيدورد
 گذشتند پويان ز دشت نبرد

 بيک ساعت از هفت فرسنگ راه
 برفتند ايمن ز ايران سپاه
 يکی بيشه ديدند و آب روان
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 ی کاروان بدو اندرون سايه
 ببيشه درون مرغ و نخچير و شير

  از بر و سبزه و آب زيردرخت
 بنخچير کردن فرود آمدند

 وزان تشنگی سوی رود آمدند
 چو آب اندر آمد ببايست نان
 باندوه و شادی نبندد دهان
 بگشتند بر گرد آن مرغزار
 فگندند بسيار مايه شکار
 برافروختند آتش و زان کباب

 بخوردند و کردند سر سوی خواب
 چو بد روزگار دليران دژم

 سازد بريشان ستمکجا خواب 
 فرو خفت لهاک و فرشيدورد
 بسر بر همی پاسبانيش کرد
 برآمد چو شب تيره شد ماهتاب
 دو غمگين سر اندر نهاده بخواب
 رسيد اندران جايگه گستهم
 که بودند ياران توران بهم

 نوند اسب او بوی اسبان شنيد
 خروشی برآورد و اندر دميد

 سبک اسب لهاک هم زين نشان
 رد چون بيهشانخروشی برآو

 دمان سوی لهاک فرشيد ورد
 ز خواب خوش آمدش بيدار کرد
 بدو گفت برخيز زين خواب خوش
 بمردی سر بخت خود را بکش
 که دانا زد اين داستان بزرگ

 که شيری که بگريزد از چنگ گرگ
 نبايد که گرگ از پسش در کشد
 که او را همان بخت خود برکشد
 چه مايه بپيوند و چندی شتافت

  از روز بد هم رهايی نيافتکس
 هال زود بشتاب کمد سپاه
 از ايران و بر ما گرفتند راه
 نشستند بر باره هر دو سوار
 کشيدند پويان ازان مرغزار
 ز بيشه بباال نهادند روی

 دو خونی دالور دو پرخاشجوی
 بهامون کشيدند هر دو سوار
 پرانديشه تا چون بسيچند کار
 پديد آمد از دور پس گستهم

 ديدند با او سواری بهمن
 دليران چو سر را برافراختند
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 مر او را چو ديدند بشناختند
 گرفتند يک بادگر گفت و گوی

 که يک تن سوی ما نهادست روی
 نيابد رهايی ز ما گستهم

 مگر بخت بد کرد خواهد ستم
 جز از گستهم نيست کامد بجنگ
 درفش دليران گرفته بچنگ
 گريزان ببايد شد از پيش اوی

 ر کاندر آرد بدين دشت رویمگ
 وز آنجا بهامون نهادند روی
 جوی پس اندر دمان گستهم کينه

 بيامد چو نزديک ايشان رسيد
 ای برکشيد چو شير ژيان نعره

 بريشان بباريد تير خدنگ
 چو فرشيدورد اندر آمد بجنگ
 يکی تير زد بر سرش گستهم
 که با خون برآميخت مغزش بهم

 ن بدادنگون گشت و هم در زمان جا
 شد آن نامور گرد ويسه نژاد
 چو لهاک روی برادر بديد
 بدانست کز کارزار آرميد
 بلرزيد وز درد او خيره شد

 اندرش تيره شد جهان پيش چشم
 روانش بسيری رسيد ز روشن

 کمان را بزه کرد و اندر کشيد
 شدند آن زمان خسته هر دو سوار

 بشمشير برساختند کارزار
 افتيکايک برو گستهم دست ي

 ز کينه چنان خسته اندر شتافت
 بگردنش بر زد يکی تيغ تيز
 برآورد ناگاه زو رستخيز

 سرش زير پای اندر آمد چو گوی
 که آيد همی زخم چوگان بروی
 چنينست کردار گردان سپهر

 ی خويش مهر ببرد ز پرورده
 چو سر جوييش پای يابی نخست
 وگر پای جويی سرش پيش تست

 ستهمبزين بر چنان خسته بد گ
 که بگسست خواهد تو گفتی ز هم

 بيامد خميده بزين اندرون
 همی راند اسب و همی ريخت خون

 ساری رسيد و زآنجا سوی چشمه
 هم آب روان ديد و هم سايه ديد
 فرود آمد و اسب را بر درخت
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 ببست و بب اندر آمد ز بخت
 بخورد آب بسيار و کرد آفرين

 ببستش تو گفتی سراسر زمين
 يد بر تيره خاکبپيچيد و غلت

 سراسر همه تن بشمشير چاک
 همی گفت کای روشن کردگار
 پديد آر زان لشکر نامدار
 بدلسوزگی بيژن گيو را
 وگرنه دالور يکی نيو را

 زين جايگاه که گر مرده گر زنده
 برد مر مرا سوی ايران سپاه
 سر نامداران توران سپاه
 ببرد برد پيش بيدار شاه

 بنامبدان تا بداند که من جز 
 نمردم بگيتی همينست کام
 همه شب بناليد تا روز پاک
 پر از درد چون مار پيچان بخاک
 چو گيتی ز خورشيد شد روشنا

 بيامد بدانجايگه بيژنا
 همی گشت بر گرد آن مرغزار
 که يابد نشانی ز گم بوده يار
 پديد آمد از دور اسب سمند
 بدان مرغزار اندرون چون نوند

 ان بکامچمان و چران چون پلنگ
 نگون گشته زين و گسسته لگام

 همه آلت زين برو بر نگون
 رکيب و کمند و جنا پر ز خون
 چو بيژن بديد آن ازو رفت هوش
 برآورد چو شير شرزه خروش
 يار همی گفت که ای مهربان نيک
 کجايی فگنده در اين مرغزار

 که پشتم شکستی و خستی دلم
 کنون جان شيرين ز تن بگسلم

 سار ب بر چشمهبشد بر پی اس
 مر او را بديد اندران مزغزار

 همه جوشن ترگ پر خاک و خون
 فتاده بدان خستگی سرنگون
 فروجست بيژن ز شبرنگ زود
 گرفتش بغوش در تنگ زود
 برون کرد رومی قبا از برش

 برهنه شد از ترگ خسته سرش
 ز بس خون دويدن تنش بود زرد
 دلش پر ز تيمار و جان پر ز درد

 اش بنهاد رویبران خستگيه
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 همی بود زاری کنان پيش اوی
 همی گفت کای نيک دل يار من
 تو رفتی و اين بود پيکار من
 شتابم کنون بيش بايست کرد
 رسيدن بر تو بجای نبرد

 مگر بودمی گاه سختيت يار
 چو با اهرمن ساختی کارزار

 کنون کام دشمن همه راست کرد
 خواست کرد برآنرد سر هرچ می
 يژن و گستهمبگفت اين سخن ب

 بجنبيد و برزد يکی تيز دم
 ببيژن چنين گفت کای نيک خواه
 مکن خويشتن پيش من در تباه
 مرا درد تو بتر از مرگ خويش

 بنه بر سر خسته بر ترگ خويش
 يکی چاره کن تا ازين جايگاه
 توانی رسانيدنم نزد شاه
 مرا باد چندان همی روزگار

 ی شهريار که بينم يکی چهره
  مرگ آيدم باک نيستازان پس چو

 مرا خود نهالی بجز خاک نيست
 نمردست هرکس که با کام خويش
 بميرد بيابد سرانجام خويش

 و ديگر دو بد خواه با ترس و باک
 که بر دست من کرد يزدان هالک
 مگرشان بزين بر توانی کشيد
 وگرنه سرانشان ز تنها بريد
 سليح و سر نامبردارشان
 ببر تا بدانند پيکارشان

 ی نزد شاه جهاندار يادکن
 که من سر بخيره ندادم بباد
 بسودم بهر جای بابخت جنگ

 ی نام جستن نمردم بننگ گه
 ببيژن نمود آنگهی هر دو تور
 که بودند کشته فگنده بدور

 بگفت اين و سستی گرفتش روان
 همی بود بيژن بسر بر نوان
 وز آن جايگه اسب او بيدرنگ
 بياورد و بگشاد از باره تنگ

 د زين بزير تن خفته مردنم
 بيفگند و ناليد چندی بدرد
 همه دامن قرطه را کرد چاک
 ابر خستگيهاش بر بست پاک
 وز آن جايگه سوی باال دوان
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 بيامد ز غم تيره کرده روان
 سواران ترکان پراگنده ديد
 که آمد ز راه بيابان پديد

 ز باال چو برق اندر آمد بشيب
 دل از مردن گستهم با نهيب

  بيم ديده سواران دو تنازان
 بشمشيرکم کرد زان انجمن
 ز فتراک بگشاد زان پس کمند
 ز ترکان يکی را بگردن فگند
 ز اسب اندر آورد و زنهار داد
 بدان کار با خويشتن يار داد
 وز آنجا بيامد بکردار گرد

 دمان سوی لهاک و فرشيدورد
 بديد آن سران سپه را نگون
 فگنده بران خاک غرقه بخون

 شان بر اسبان جنگی بپایبسر
 چراگاه سازيد و جای چرای
 چو بيژن چنان ديد کرد آفرين
 ابر گستهم کو سرآورد کين
 بفرمود تا ترک زنهار خواه

 بزين برکشيد آن سران را ز راه
 ببستندشان دست و پای و ميان
 کشيدند بر پشت زين کيان
 وزآنجا سوی گستهم تازيان
 بيامد بسان پلنگ ژيان

 از اسب و او را چو بادفرود آمد 
 بی آزار نرم از بر زين نهاد

 بدان ترک فرمود تا برنشست
 بغوش او اندر آورد دست

 سمند نوندش همی راند نرم
 بروبر همی آفرين خواند گرم
 مرگ زنده او را بر شهريار
 تواند رسانيدن از کارزار

 همی راند بيژن پر از درد و غم
 روانش پر از انده گستهم

 نه ساعت اندر گذشتچو از روز
 خور از گنبد چرخ گردان بگشت
 جهاندار خسرو بنزد سپاه
 بيامد بدان دشت آوردگاه

 پذيره شدندش سراسر سران
 همه نامداران و جنگاوران
 برو خواندند آفرين بخردان
 که ای شهريار و سر موبدان

 چنان هم همی بود بر اسب شاه
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 بدان تا ببينند رويش سپاه
  شاه آفرينبريشان همی خواند

 که آباد بادا بگردان زمين
 بيين پس پشت لشکر چو کوه
 همی رفت گودرز با آن گروه
 سر کشتگانرا فگنده نگون

 سليح و تن و جامه هاشان بخون
 همان ده مبارز کز آوردگاه
 بياورده بودند گردان شاه
 پس لشکر اندر همی راندند
 ابر شهريار آفرين خواندند
 يدچو گودرز نزديک خسرو رس
 پياده شد از دور کو را بديد
 ستايش کنان پهلوان سپاه
 بيامد بغلتيد در پيش شاه
 همه کشتگانرا بخسرو نمود

 بگفتش که همرزم هر کس که بود
 گروی زره را بياودر گيو
 دمان با سپهدار پيران نيو

 ز اسب اندر آمد سبک شهريار
 نيايش همی کرد برکردگار
 ز يزدان سپاس و بدويم پناه

 و داد پيروزی و دستگاهکه ا
 ز دادار بر پهلوان آفرين

 همی خواند و بر لشکرش همچنين
 که ای نامداران فرخنده پی

 شما آتش و دشمنان خشک نی
 سپهدار گودرز با دودمان
 ز بهر دل من چو آتش دمان
 اند همه جان و تنها فدا کرده
 اند دم از شهر توران برآورده

 کنون گنج و شاهی مرا با شماست
 دارم دريغ از شما دست راستن

 ازان پس بدان کشتگان بنگريد
 چو روی سپهدار پيران بديد
 فروريخت آب از دو ديده بدرد
 که کردار نيکی همی ياد کرد

 بپيرانش بر دل ازان سان بسوخت
 تو گفتی بدلش آتشی برفروخت
 يکی داستان زد پس از مرگ اوی

 بخون دو ديده بيالود روی
  دژمکه بخت بدست اژدهای

 بدام آورد شير شرزه بدم
 بمردی نيابد کسی زو رها
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 چنين آمد اين تيزچنگ اژدها
 کشيدی همه ساله تيمار من
 ميان بسته بودی بپيکار من
 ز خون سياوش پر از درد بود
 بدانگه کسی را نيازرد بود
 چنان مهربان بود دژخيم شد
 وزو شهر ايران پر از بيم شد
 یمر او را ببرد اهرمن دل ز جا
 دگرگونه پيش اندر آورد پای
 فراوان همی خيره دادمش پند
 نيامدش گفتار من سودمند
 از افراسيابش نه برگشت سر
 کنون شهريارش چنين داد بر
 مکافات او ما جز اين خواستيم
 همی گاه و ديهيمش آراستيم

 ی ما سخن درگذشت از انديشه
 فلک بر سرش بر دگرگونه گشت
 بدل بر جفاکرد بر جای مهر
 بدين سر دگرگونه بنمود چهر
 کنون پند گودرز و فرمان من
 بيفگند گفتار و پيمان من
 تبه کرد مهر دل پاک را
 بزهر اندر آميخت ترياک را
 که آمد بجنگ شما با سپاه

 که چندان شد از شهر ايران تباه
 ز توران بسيچيد و آمد دمان
 که ژوپين گودرز بودش زمان
 پسر با برادر کاله و کمر

 ح و سپاه و همه بوم و برسلي
 بداد از پی مهر افراسياب
 زمانه برو کرد چندين شتاب
 بفرمود تا مشک و کافور ناب
 بعنبر برآميخته با گالب

 تنش را بيالود زان سربسر
 بکافور و مشکش بياگند سر
 بديبار رومی تن پاک اوی
 بپوشيد آن جان ناپاک اوی

 يکی دخمه فرمود خسرو بمهر
  بگردان سپهربر آورده سر تا

 نهاد اندرو تختهای گران
 چنانچون بود در خور مهتران
 نهادند مر پهلوان را بگاه
 کمر بر ميان و بسر برکاله
 چنينست کردار اين پر فريب
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 چه مايه فرازست و چندی نشيب
 خردمند را دل ز کردار اوی
 بماند همی خيره از کار اوی
 ازان پس گروی زره را بديد

 گر برکشيديکی باد سرد از ج
 نگه کرد خسرو بدان زشت روی
 چو ديوی بسر بر فروهشته موی
 همی گفت کای کردگار جهان
 تو دانی همی آشکار و نهان
 همانا که کاوس بد کرده بود
 بپاداش ازو زهر و کين آزمود

 که ديوی چنين بر سياوش گماشت
 ندانم جزين کينه بر دل چه داشت

 وليکن بپيروزی يک خدای
 ی ده و رهنمایجهاندار نيک

 که خون سياوش ز افراسياب
 بخواهم بدين کينه گيرم شتاب

 گروی زره را گره تا گره
 بفرمود تا برکشيدند زه

 چو بندش جداشد سرش را ز بند
 بريدند همچون سر گوسفند
 بفرمود او را فگندن به آب
 بگفتا چنين بينم افراسياب
 ببد شاه چندی بران رزمگاه
 اهبدان تا کند سازکار سپ

 دهد پادشاهی کرا در خورست
 کسی کز در خلعت و افسرست
 بگودرز داد آن زمان اصفهان
 کاله بزرگی و تخت مهان
 باندازه اندر خور کارشان

 بياراست خلعت سزاوارشان
 از آنها که بودند مانده بجای
 که پيرانشان بد سرو کد خدای
 فرستاده آمد بنزديک شاه
 خردمند مردی ز توران سپاه

 شاه را بنده و چاکريمکه ما 
 زمين جز بفرمان او نسپريم

 کس از خواست يزدان نيابد رها
 اگر چه شود در دم اژدها

 جهاندار داند که ما خود کييم
 ميان تنگ بسته ز بهر چييم
 نبدمان بکار سياوش گناه
 ببرد اهرمن شاه را دل ز راه

 که توران ز ايران همه پر غمست
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 زن و کودک خرد در ماتمست
 بر آرزو کينه خواه آمديمنه 

 ز بهر بر و بوم و گاه آمديم
 ازين جنگ ما را بد آمد بسر
 پسر بی پدر شد پدر بی پسر
 بجان گر دهد شاهمان زينهار
 وار ببنديم پيشش ميان بنده

 بدين لشکر اندر بس مهترست
 کجا بندگی شاه را در خورست
 گنهکار اوييم و او پادشاست
 ازو هرچ آيد بما بر رواست
 سران سربسر نزد شاه آوريم
 بسی پوزش اندر گناه آوريم
 گر از ما بدلش اندرون کين بود
 بريدن سر دشمن آيين بود

 ور ايدونک بخشايش آرد رواست
 همان کرد بايد که او را هواست
 چو بشنيد گفتار ايشان بدرد
 ببخشودشان شاه آزاد مرد
 بفرمود تا پيش او آمدند

 جو آمدند بران آرزو چاره
 ه بر نهادند سر بر زمينهم

 پر از خون دل و ديده پر آب کين
 سپهبد سوی آسمان کرد سر

 گر که ای دادگر داور چاره
 همان لشکرست اين که سر پر ز کين
 همی خاک جستند ز ايران زمين

 چنين کردشان ايزد دادگر
 نه رای و نه دانش نه پای و نه پر
 بدو دست يازم که او يار بس

 ريادرسز گيتی نخواهيم ف
 بدين داستان زد يکی نيک رای
 که از کين بزين اندر آورد پای

 که اين باره رخشنده تخت منست
 کنون کار بيدار بخت منست
 بدين کينه گر تخت و تاج آوريم
 و گر رسم تابوت ساج آوريم
 و گرنه بچنگ پلنگ اندرم
 خور کرگسانست مغز سرم
 کنون بر شما گشت کردار بد

 ارد خردشناسد هر آنکس که د
 نيم من بخون شما شسته چنگ
 که گيرم چنين کار دشوار تنگ
 همه يکسره در پناه منيد
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 و گر چند بدخواه گاه منيد
 هر آنکس که خواهد نباشد رواست
 بدين گفته افزايش آمد نه کاست

 هر آنکس که خواهد سوی شاه خويش
 گذارد نگيرم برو راه پيش

 ز کمی و بيشی و از رنج و آز
 دان شدم بی نيازبنيروی يز

 چو ترکان شنيدند گفتار شاه
 ز سر بر گرفتند يکسر کاله
 بپيروزی شاه خستو شدند
 پلنگان جنگی چو آهو شدند
 بفرمود شاه جهان تا سليح
 بيارند تيغ و سنان و رميح
 ز بر گستوان و ز رومی کاله
 يکی توده کردند نزديک شاه

 بگرد اندرش سرخ و زرد و بنفش
  ترکان درفشزدند آن سرافراز

 بخوردند سوگندهای گران
 ايم از کران تا کران که تا زنده

 ايم همه شاه را چاکر و بنده
 ايم همه دل بمهر وی آگنده

 چو اين کرده بودند بيدار شاه
 ببخشيد يکسر همه بر سپاه
 ز همشان پس آنگه پراگنده کرد
 همه بومش از مردم آگنده کرد
 گاه ازان پس خروش آمد از ديده

 گرد سواران برآمد ز راهکه 
 سه اسب و دو کشته برو بسته زار
 همی بينم از دور با يک سوار
 همه نامداران ايران سپاه

 نهادند چشم از شگفتی براه
 که تا کيست از مرز توران زمين
 که يارد گذشتن برين دشت کين
 هم اندر زمان بيژن آمد دمان
 ببازو بزه بر فگنده کمان

 رشيدوردبر اسبان چو لهاک و ف
 فگنده نگونسار پرخون و گرد
 بر اسبی دگر بر پر از درد و غم
 بغوش ترک اندرون گستهم
 چو بيژن بنزديک خسرو رسيد
 سر تاج و تخت بلندش بديد
 ببوسيد و بر خاک بنهاد روی
 بشد شاد خسرو بديدار اوی

 بپرسيد و گفتش که ای شير مرد
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 کجا رفته بودی ز دشت نبرد
 اد کردز گستهم بيژن سخن ي

 ز لهاک وز گرد فرشيدورد
 وزان خسته و زاری گستهم
 ز جنگ سواران وز بيش و کم
 کنون آرزو گستهم را يکيست
 که آن کار بر شاه دشوار نيست
 بديدار شاه آمدستش هوا
 وزان پس اگر ميرد او را روا
 بفرمود پس شاه آزرم جوی
 که بردند گستهم را پيش اوی
 چنان نيک دل شد ازو شهريار

 ه از گريه مژگانش آمد ببارک
 چنان بد ز بس خستگی گستهم
 که گفتی همی برنيامدش دم
 يکی بوی مهر شهنشاه يافت
 بپيچيد و ديده سوی او شتافت

 بباريد از ديدگان آب مهر
 سپهبد پر از آب و خون کرد چهر
 بزرگان برو زار و گريان شدند
 چو بر آتش تيز بريان شدند
 گدريغ آمد او را سپهبد بمر

 که سندان کين بد سرش زير ترگ
 ز هوشنگ و طهمورث و جمشيد
 يکی مهره بد خستگان را اميد
 رسيده بميراث نزديک شاه
 ببازوش برداشتی سال و ماه

 چو مهر دلش گستهم را بخواست
 گشاد آن گرانمايه از دست راست
 ابر بازوی گستهم برببست
 بماليد بر خستگيهاش دست

  وچينپزشکان که از روم و ز هند
 چه از شهر يونان و ايران زمين
 ببالين گستهمشان بر نشاند
 ز هر گونه افسون بر و بر بخواند

 وز آنجا بيامد بجای نماز
 بسی با جهان آفرين گفت راز
 دو هفته برآمد بران خسته مرد
 سر آمد همه رنج و سختی و درد
 بر اسبش ببردند نزديک شاه
 چو شاه اندرو کرد لختی نگاه

 ان گفت کز کردگاربايراني
 بود هر کسی شاد و به روزگار
 وليکن شگفتست اين کار من
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 بدين راستی بر شده يار من
 بپيروزی اندر غم گستهم
 نکرد اين دل شادمان را دژم
 بخواند آن زمان بيژن گيو را
 بدو داد دست گو نيو را

 بختی و يزدان شناس که تو نيک
 مدار از تن خويش هرگز هراس

 دگارست و بسهمه مهر پرور
 ندانم بگيتی جز او هيچ کس
 که اويست جاويد فريادرس

 بسختی نگيرد جز او دست کس
 اگر زنده گردد تن مرده مرد
 جهاندار گستهم را زنده کرد
 بدآنگه بدو گفت تيمار دار
 چو بيژن نبيند کس از روزگار

 ای کزو رنج بر مهر بگزيده
 ای ستايش بدين گونه بشنيده

  هفته نيزبزيبد ببد شاه يک
 درم داد و دينار و هر گونه چيز
 فرستاد هر سو فرستادگان
 بنزد بزرگان و آزادگان

 نياز چو از جنگ پيران شدی بی
 يکی رزم کيخسرو اکنون بساز
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 اندر ستايش سلطان محمود

 ز يزدان بران شاه باد آفرين
 که نازد بدو تاج و تخت و نگين
 که گنجش ز بخشش بنالد همی

  ببالد همیبزرگی ز نامش
 ز دريا بدريا سپاه ويست
 جهان زير فر کاله ويست
 خداوند نام و خداوند گنج

 خداوند شمشير و خفتان و رنج
 زگيتی بکان اندرون زر نماند
 که منشور جود ورا بر نخواند
 ببزم اندرون گنج پيدا کند
 چو رزم آيدش رنج بينا کند
 ببار آورد شاخ دين و خرد
 گمانش بدانش خرد پرورد
 بانديشه از بی گزندان بود
 هميشه پناهش به يزدان بود
 چو او مرز گيرد بشمشير تيز
 برانگيزد اندر جهان رستخيز

 ز دشمن ستاند ببخشد بدوست
 خداوند پيروزگر يار اوست

 بدان تيغزن دست گوهرفشان
 ز گيتی نجويد همی جز نشان
 که در بزم درياش خواند سپهر
 برزم اندرون شير خورشيد چهر

 واهی دهد بر زمين خاک و آبگ
 همان بر فلک چشمه آفتاب

 که چون او نديدست شاهی بجنگ
 نه در بخشش و کوشش و نام و ننگ

 اگر مهر با کين برآميزدی
 ستاره ز خشمش بپرهيزدی
 تنش زورمندست و چندان سپاه
 که اندر ميان باد را نيست راه
 پس لشکرش هفصد ژنده پيل
 خدای جهان يارش و جبرييل

 ی باژ خواهد ز هر مهتریهم
 ز هر نامداری و هر کشوری
 اگر باژ ندهند کشور دهند

 همان گنج و هم تخت و افسر دهند
 که يارد گذشتن ز پيمان اوی
 و گر سر کشيدن ز فرمان اوی
 که در بزم گيتی بدو روشنست
 برزم اندرون کوه در جوشنست
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 ابوالقاسم آن شهريار دلير
 کجا گور بستاند از چنگ شير
 جهاندار محمود کاندر نبرد
 سر سرکشان اندر آرد بگرد

 جهان تا جهان باشد او شاه باد
 بلند اخترش افسر ماه باد

 که آرايش چرخ گردنده اوست
 ببزم اندرون ابر بخشنده اوست
 خرد هستش و نيکنامی و داد
 جهان بی سر و افسر او مباد

 سپاه و دل و گنج و دستور هست
 ور هستهمان رزم وبزم و می و س

 يکی فرش گسترده شد در جهان
 که هرگز نشانش نگردد نهان
 کجا فرش را مسند و مرقدست
 نشستنگه نصر بن احمدست

 که اين گونه آرام شاهی بدوست
 خرد در سر نامداران نکوست
 نبد خسروان را چنو کدخدای
 بپرهيز دين و برادی و رای

 گشاده زبان و دل و پاک دست
 ستی شاه يزدان پر پرستنده

 ز دستور فرزانه و دادگر
 پراگنده رنج من آمد ببر

 ی باستان بپيوستم اين نامه
 پسنديده از دفتر راستان
 که تا روز پيری مرا بر دهد
 بزرگی و دينار و افسر دهد
 ای نديدم جهاندار بخشنده
 ای بتخت کيان بر درخشنده

 همی داشتم تا کی آيد پديد
 جوادی که جودش نخواهد کليد

 ين و نگهبان تاجنگهبان د
 ی افسر و تخت عاج فروزنده

 برزم دليران توانا بود
 بچون و چرا نيز دانا بود

 چنين سال بگذاشتم شست و پنج
 بدرويشی و زندگانی برنج

 چو پنج از سر سال شستم نشست
 من اندر نشيب و سرم سوی پست
 رخ الله گون گشت برسان کاه
 چو کافور شد رنگ مشک سياه

 سال پنجاه و هفتبدان گه که بد 
 نوانتر شدم چون جوانی برفت
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 فريدون بيدار دل زنده شد
 زمان و زمين پيش او بنده شد
 بداد و ببخشش گرفت اين جهان
 سرش برتر آمد ز شاهنشهان
 فروزان شد آثار تاريخ اوی
 که جاويد بادا بن و بيخ اوی

 ازان پس که گوشم شنيد آن خروش
 نهادم بران تيز آواز گوش

  اين نامه بر نام اویبپيوستم
 همه مهتری باد فرجام اوی
 ازان پس تن جانور خاک راست
 روان روان معدن پاک راست

 ی دادگر همان نيزه بخشنده
 کزويست پيدا بگيتی هنر
 که باشد بپيری مرا دستگير
 خداوند شمشير و تاج و سرير
 خداوند هند و خداوند چين
 خداوند ايران و توران زمين

 برترمنشخداوند زيبای 
 ازو دور پيغاره و سرزنش
 بدرد ز آواز او کوه سنگ

 بدريا نهنگ و بخشکی پلنگ
 چه دينار در پيش بزمش چه خاک
 ز بخشش ندارد دلش هيچ باک
 جهاندار محمود خورشيدفش
 برزم اندرون شير شمشيرکش

 نيازی دهد مرا او جهان بی
 ميان گوان سرفرازی دهد

 که جاويد بادا سر و تخت اوی
  دلش گردش بخت اویبکام

 که داند ورا در جهان خود ستود
 کسی کش ستايد که يارد شنود
 که شاه از گمان و توان برترست
 چو بر تارک مشتری افسرست
 يکی بندگی کردم ای شهريار
 که ماند ز من در جهان يادگار
 بناهای آباد گردد خراب
 ز باران وز تابش آفتاب

 پی افگندم از نظم کاخی بلند
 باد و بارانش نيايد گزندکه از 

 برين نامه بر سالها بگذرد
 همی خواند آنکس که دارد خرد
 کند آفرين بر جهاندار شاه

 که بی او مبيناد کس پيشگاه
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 مر او را ستاينده کردار اوست
 جهان سربسر زير آثار اوست
 چو مايه ندارم ثنای ورا
 نيايش کنم خاک پای ورا
 زمانه سراسر بدو زنده باد

 ت او را فروزنده بادخرد تخ
 دلش شادمانه چو خرم بهار
 هميشه برين گردش روزگار
 ازو شادمانه دل انجمن

 بهر کار پيروز و چيره سخن
 وار همی تا بگردد فلک چرخ
 بود اندرو مشتری را گذار
 شهنشاه ما باد با جاه و ناز
 ازو دور چشم بد و بی نياز
 کنون زين سپس نامه باستان

  راستانی بپيوندم از گفته
 چو پيش آورم گردش روزگار

 نبايد مرا پند آموزگار
 چو پيکار کيخسرو آمد پديد
 ز من جادويها ببايد شنيد
 بدين داستان در ببارم همی
 بسنگ اندرون الله کارم همی

 ای يافتم بيش ازان کنون خامه
 که مغز سخن بافتم پيش ازان
 ايا آزمون را نهاده دو چشم

 خشمگهی شادمانی گهی درد و 
 شگفت اندرين گنبد الژورد
 بماند چنين دل پر از داغ و درد
 چنين بود تا بود دور زمان
 بنوی تو اندر شگفتی ممان

 يکی را همه بهره شهدست و قند
 تن آسانی و ناز و بخت بلند

 يکی زو همه ساله با درد و رنج
 شده تنگدل در سرای سپنج
 يکی را همه رفتن اندر نهيب

  در نشيبگهی در فراز و گهی
 چنين پروراند همی روزگار
 فزون آمد از رنگ گل رنج خار

 هر آنگه که سال اندر آمد بشست
 ببايد کشيدن ز بيشيت دست
 ز هفتاد برنگذرد بس کسی
 ز دوران چرخ آزمودم بسی
 وگر بگذرد آن همه بتريست
 بران زندگانی ببايد گريست



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
918 

 اگر دام ماهی بدی سال شست
 تخردمند ازو يافتی راه جس
 نيابيم بر چرخ گردنده راه

 نه بر کار دادار خورشيد و ماه
 جهاندار اگر چند کوشد برنج
 بتازد بکين و بنازد بگنج

 همش رفت بايد بديگر سرای
 بماند همه کوشش ايدر بجای
 تو از کار کيخسرو اندازه گير
 کهن گشته کار جهان تازه گير
 که کين پدر باز جست از نيا
 يميابشمشير و هم چاره و ک

 نيا را بکشت و خود ايدر نماند
 جهان نيز منشور او را نخواند
 چنينست رسم سرای سپنج
 بدان کوش تا دور مانی ز رنج
 چو شد کار پيران ويسه بسر
 بجنگ دگر شاه پيروزگر

 بياراست از هر سوی مهتران
 کران برفتند با لشکری بی

 برآمد خروشيدن کرنای
 سرای بهامون کشيدند پرده

 درون جای خفتن نماندبشهر ان
 بدشت اندرون راه رفتن نماند
 يکی تخت پيروزه بر پشت پيل
 نهادند و شد روی گيتی چو نيل
 نشست از بر تخت با تاج شاه
 خروش آمد از دشت وز بارگاه
 چو بر پشت پيل آن شه نامور
 زدی مهره در جام و بستی کمر
 نبودی بهر پادشاهی روا
 نشستن مگر بر در پادشا

 امور خسرو سرکشانازان ن
 چنين بود در پادشاهی نشان
 بمرزی که لشکر فرستاده بود
 بسی پند و اندرزها داده بود

 چو لهراسب و چون اشکش تيز چنگ
 که از ژرف دريا ربودی نهنگ
 دگر نامور رستم پهلوان

 پسنديده و راد و روشن روان
 بفرمودشان بازگشتن بدر

 هر آن کس که بد گرد و پرخاشخر
 بگشاد و روزی بداددر گنج 

 بسی از روان پدر کرد ياد
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 سه تن را گزين کرد زان انجمن
 سخن گو و روشن دل و تيغ زن
 چو رستم که بد پهلوان بزرگ
 چو گودرز بينادل آن پير گرگ
 دگر پهلوان طوس زرينه کفش
 کجا بود با کاويانی درفش
 ای بهر نامداری و خودکامه
 ای نبشتند بر پهلوی نامه

  خواست از انجمنفرستادگان
 زبان آور و بخرد و رای زن

 که پيروز کيخسرو از پشت پيل
 بزد مهره و گشت گيتی چو نيل
 مه آرام بادا شما را مه خواب
 مگر ساختن رزم افراسياب
 چو آن نامه برخواند هر مهتری
 کجا بود در پادشاهی سری
 ز گردان گيتی برآمد خروش
 زمين همچو دريا برآمد بجوش

  کشوری با سپاهبزرگان هر
 نهادند سر سوی درگاه شاه

 چو شد ساخته جنگ را لشکری
 ز هر نامداری بهر کشوری
 ازان پس بگرديد گرد سپاه
 بياراست بر هر سوی رزمگاه
 گزين کرد زان لشکر نامدار

 سواران شمشير زن سی هزار
 که باشند با او بقلب اندرون

 همه جنگ را دست شسته بخون
 د جایبيک دست مرطوس را کر

 منوشان خوزان فرخنده رای
 که بر کشور خوزيان بود شاه
 بسی نامداران زرين کاله

 دو تن نيز بودند هم رزم سوز
 چو گوران شه آن گرد لشگر فروز

 وزو نيوتر آرش رزم زن
 بهر کار پيروز و لشکر شکن
 يکی آنک بر کشوری شاه بود
 گه رزم با بخت همراه بود

 دگر شاه کرمان که هنگام جنگ
 نکردی بدل ياد رای درنگ
 چو صياع فرزانه شاه يمن
 دگر شير دل ايرج پيل تن
 که بر شهر کابل بد او پادشا
 جهاندار و بيدار و فرمان روا
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 ی کيقباد هر آنکس که از تخمه
 بزرگان بادانش و بانژاد

 چو شماخ سوری شه سوريان
 کجا رزم را بود بسته ميان

 ی رزم زن فروتر ازو گيوه
 پيروز و لشکر شکنبهر کار 

 که بر شهر داور بد او پادشا
 جهانگير و فرزانه و پارسا

 بدست چپ خويش بر پای کرد
 دلفروز را لشکر آرای کرد

 بزرگان که از تخم پورست تيغ
 زدندی شب تيره بر باد ميغ

 خر آنکس که بود او ز تخم زرسب
 ی فرخ آذر گشسب پرستنده

 دگر بيژن گيو و رهام گرد
 از بزرگان شمردکجا شاهشان 

 چو گرگين ميالد و گردان ری
 برفتند يکسر بفرمان کی
 پس پشت او را نگه داشتند
 همه نيزه از ابر بگذاشتند

 به رستم سپرد آن زمان ميمنه
 که بود او سپاهی شکن يک تنه
 هر آنکس که از زابلستان بدند
 وگر کهتر و خويش دستان بدند

 بديشان سپرد آن زمان دست راست
 م و آرايش جنگ خواستهمی نا

 سپاهی گزين کرد بر ميسره
 چو خورشيد تابان ز برج بره
 سپهدار گودرز کشواد بود

 هجير و چو شيدوش و فرهاد بود
 بزرگان که از بردع و اردبيل
 بپيش جهاندار بودند خيل
 سپهدار گودرز را خواستند
 چپ لشکرش را بياراستند
 بفرمود تا پيش قلب پساه

 ند راهبپيالن جنگی ببست
 نهادند صندوق بر پشت پيل
 زمين شد بکردار دريای نيل
 هزار از دليران روز نبرد

 بصندوق بر ناوک انداز کرد
 نگهبان هر پيل سيصد سوار

 دار جوی و همه نيزه همه جنگ
 ز بغداد گردان جنگاوران

 ی شاوران که بودند با زنگه
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 سپاهی گزيده ز گردان بلخ
 بفرمود تا با کمانهای چرخ

 اده ببودند بر پيش پيلپي
 که گر کوه پيش آمدی بر دو ميل
 دل سنگ بگذاشتندی بتير

 نبودی کس آن زخم را دستگير
 پياده پس پيل کرده بپای

 ی سرگرای ابا نه رشی نيزه
 سپرهای گيلی بپيش اندرون
 همی از جگرشان بجوشيد خون

 دار پياده صفی از پس نيزه
 گذار سپردار با تير جوشن

 ن سواران جنگپس پشت ايشا
 برآگنده ترکش ز تير خدنگ

 ز خاور سپاهی گزين کرد شاه
 سپردار با درع و رومی کاله
 ز گردان گردنکشان سی هزار
 فريبرز را داد جنگی سوار
 ابا شاه شهر دهستان تخوار
 که جنگ بدانديش بوديش خوار
 ز بغداد و گردن فرازان کرخ
 بفرمود تا با کمانهای چرخ

 اران کنندبپيش اندرون تيرب
 هوا را چو ابر بهاران کنند
 بدست فريبرز نستوه بود
 که نزديک او لشکر انبوه بود
 بزرگان رزم آزموده سران
 ز دشت سواران نيزه وران
 سر مايه و پيشروشان زهير
 که آهو ربودی ز چنگال شير
 بفرمود تا نزد نستوه شد

 چپ لشکر شاه چون کوه شد
 سپاهی بد از روم و بر برستان

 ی پيشرو نام لشکرستانگو
 سوار و پياده بدی سی هزار

 ی شهريار برفتند با ساقه
 دگر لشکری کز خراسان بدند
 جهانجوی و مردم شناسان بدند
 منوچهر آرش نگهدارشان
 گه نام جستن سپهدارشان
 دگر نامداری گروخان نژاد

 ی کيقباد جهاندار وز تخمه
 کجا نام آن شاه پيروز بود

 فروز بودسپهبد دل و لشکر ا
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 شه غرچگان بود برسان شير
 کجا ژنده پيل آوريدی بزير

 بدست منوچهرشان جای کرد
 سر تخمه را لشکر آرای کرد
 بزرگان که از کوه قاف آمدند
 ابا نيزه و تيغ الف آمدند

 سپاهی ز تخم فريدون و جم
 ی زادشم پر از خون دل از تخمه

 ازين دست شمشيرزن سی هزار
 رياری شه جهاندار وز تخمه

 سپرد اين سپه گيو گودرز را
 بدو تازه شد دل همه مرز را
 بياری بپشت سپهدار گيو
 برفتند گردان بيدار و نيو
 فرستاد بر ميمنه ده هزار
 دالور سواران خنجر گزار
 سپه ده هزار از دليران گرد
 پس پشت گودرز کشواد برد

 ی تيغ زن دمادم بشد برته
 ابا کوهيار اندر آن انجمن

  شود جنگ را يارگيوبه مردی
 سپاهی سرافراز و گردان نيو
 زواره بد اين جنگ را پيشرو
 سپاهی همه جنگ سازان نو
 بپيش اندرون قارن رزم زن
 سر نامداران آن انجمن
 بدان تا ميان دو رويه سپاه
 بود گرد اسب افگن و رزمخواه
 ازان پس بگستهم گژدهم گفت
 که با قارن رزم زن باش جفت

 مان پور طوسبفرمود تا اند
 بگردد بهر جای با پيل و کوس
 بدان تا ببندد ز بيداد دست

 کسی را کجا نيست يزدان پرست
 نوا نباشد کس از خوردنی بی
 ستم نيز برکس ندارد روا

 جهان پر ز گردون بد و گاوميش
 ز بهر خورش را همی راند پيش
 بخواهد همی هرچ بايد ز شاه
 بهر کار باشد زبان سپاه

  پديدار کردبه سو طاليه
 سر خفته از خواب بيدار کرد
 بهر سو برفتند کار آگهان

 همی جست بيدار کار جهان
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 بان داشتی کجا کوه بد ديده
 سپه را پراگنده نگذاشتی

 همه کوه و غار و بيابان و دشت
 بهر سو همی گرد لشکر بگشت
 عنانها يک اندر دگر ساخته
 همه جنگ را گردن افراخته

 يم و رنجازيشان کسی را نبد ب
 همی راند با خويشتن شاه گنج
 برين گونه چون شاه لشکر بساخت

 بگردون کاله کيی برفراخت
 دل مرد بدساز با نيک خوی
 جز از جنگ جستن نکرد آرزوی

 
 سپهدار توران ازان سوی جاج
 نشسته برام بر تخت عاج
 دوباره ز لشکر هزاران هزار
 سپه بود با آلت کارزار
 شاننشسته همه خلخ و سرک

 همی سرفرازان و گردنکشان
 بمرز کروشان زمين هرچ بود
 ز برگ درخت و زکشت و درود
 بخوردند يکسر همه بار و برگ
 جهان را همی آرزو کرد مرگ
 سپهدار ترکان به بيکند بود

 بسی گرد او خويش و پيوند بود
 همه نامداران ما چين و چين
 نشسته بمرز کروشان زمين

 سرایجهان پر ز خرگاه و پرده 
 ز خيمه نبد نيز بر دشت جای
 جهانجوی پر دانش افراسياب
 نشسته بکندز بخورد و بخواب
 نشست اندران مرز زان کرده بود
 که کندز فريدون برآورده بود
 برآورده در کندز آتشکده
 همه زند و استا بزر آژده
 ورا نام کندز بدی پهلوی
 اگر پهلوانی سخن بشنوی
 کنون نام کندز به بيکند گشت
 زمانه پر از بند و ترفند گشت
 نبيره فريدون بد افراسياب
 ز کندز برفتن نکردی شتاب

 خود و ويژگانش نشسته بدشت
 سپهر از سپاهش همی خيره گشت

 ز ديبای چينی سراپرده بود
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 فراوان بپرده درون برده بود
 های پلنگ بپرده درون خيمه

 بر آيين ساالر ترکان پشنگ
 رنهاده به خيمه درون تخت ز
 همه پيکر تخت يکسر گهر
 نشسته برو شاه توران سپاه
 بچنگ اندرون بگرز و بر سر کاله

 سرای ز بيرون دهليز پرده
 فراوان درفش بزرگان بپای

 ی هر کسی زده بر در خيمه
 که نزديک او آب بودش بسی
 برادر بد و چند جنگی پسر
 ز خويشان شاه آنک بد نامور

 همی خواست کيد بپشت سپاه
 پيران بدان رزمگاهبنزديک 

 سحر گه سواری بيامد چو گرد
 سخنهای پيران همه ياد کرد
 همه خستگان از پس يکدگر
 رسيدند گريان و خسته جگر

 همی هر کسی ياد کرد آنچ ديد
 وزان بد کز ايران بديشان رسيد
 ز پيران و لهاک و فرشيدورد
 وزان نامداران روز نبرد

 کزيشان چه آمد بروی سپاه
 د اندر آن رزمگاهچه زاری رسي

 همان روز کيخسرو آنجا رسيد
 زمين کوه تا کوه لشکر کشيد
 بزنهار شد لشکر ما همه

 شبانی رمه هراسان شد از بی
 چو بشنيد شاه اين سخن خيره گشت
 سيه گشت و چشم و دلش تيره گشت

 خروشان فرود آمد از تخت عاج
 بپيش بزرگان بينداخت تاج
 خروشی ز لشکر بر آمد بدرد

 امداران شد از درد زردرخ ن
 ز بيگانه خيمه بپرداختند

 ز خويشان يکی انجمن ساختند
 ازان درد بگريست افراسياب

 همی کند موی و همی ريخت آب
 همی گفت زار اين جهانبين من

 سوار سرافراز رويين من
 جهانجوی لهاک و فرشيدورد
 سواران و گردان روز نبرد
 ازين جنگ پور و برادر نماند
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 ساالر و لشکر نماندبزرگان و 
 بناليد و برزد يکی باد سرد

 پس آنگه يکی سخت سوگند خورد
 بيزدان که بيزارم از تخت و گاه
 اگر نيز بيند سر من کاله

 قبا جوشن و اسب تخت منست
 کله خود و نيزه درخت منست
 ازين پس نخواهم چميد و چريد
 و گر خويشتن تاج را پروريد
 مگر کين آن نامداران خويش

 نجوی و خنجرگزاران خويشجها
 زاد بخواهم ز کيخسرو شوم

 که تخم سياوش بگيتی مباد
 خروشان همی بود زين گفت و گوی

 ز کيخسرو آگاهی آمد بروی
 که لشکر بنزديک جيحون رسيد
 همه روی کشور سپه گستريد
 بدان درد و زاری سپه را بخواند
 ز پيران فراوان سخنها برآند
 ز خون برادرش فرشيدورد

 ويين و لهاک شير نبردز ر
 کنون گاه کينست و آويختن
 ابا گيو گودرز خون ريختن

 همم رنج و مهرست و هم درد و کين
 از ايران وز شاه ايران زمين
 بزرگان ترکان افراسياب

 ز گفتن بکردند مژگان پر آب
 ايم که ما سربسر مر تو را بنده
 ايم بفرمان و رايت سرافگنده
 نزادچو رويين و پيران ز مادر 

 چو فرشيدورد گرامی نژاد
 ز خون گر در و کوه و دريا شود
 درازای ما همچو پهنا شود
 يکی برنگرديم زين رزمگاه
 ار يار باشد خداوند ماه

 دل شاه ترکان از آن تازه گشت
 ازان کار بر ديگر اندازه گشت
 در گنج بگشاد و روزی بداد

 دلش پر زکين و سرش پر ز باد
 بکوهگله هرچ بودش بدشت و 

 ببخشيد بر لشکرش همگروه
 ز گردان شمشيرزن سی هزار
 گزين کرد شاه از در کارزار
 سوی بلخ بامی فرستادشان
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 بسی پند و اندرزها دادشان
 که گستهم نوذر بد آنجا بپای
 سواران روشن دل و رهنمای
 گزين کرد ديگر سپه سی هزار

 سواران گرد از در کارزار
 بجيحون فرستاد تا بگذرند

  رخ آب را بسپرندبکشتی
 بدان تا شب تيره بی ساختن
 ز ايران نيايد يکی تاختن

 فرستاد بر هر سوی لشکری
 ها ساخت از هر دری بسی چاره

 چنين بود فرمان يزدان پاک
 که بيدادگر شاه گردد هالک
 شب تيره بنشست با بخردان
 جهانديده و رای زن موبدان
 ز هرگونه با او سخن ساختند

 ست انداختندجهان را چپ و را
 بران برنهادند يکسر که شاه
 ز جيحون بران سو گذارد سپاه
 قراخان که او بود مهتر پسر
 بفرمود تا رفت پيش پدر

 پدر بود گفتی بمردی بجای
 بباال و ديدار و فرهنگ و رای
 ز چندان سپه نيمه او را سپرد
 جهانديده و نامداران گرد
 بفرمودتا در بخارا بود
  بودبپشت پدر کوه خارا

 دمادم فرستد سليح و سپاه
 خورش را شتر نگسالند ز راه
 سپه را ز بيکند بيرون کشيد
 دمان تالب رود جيحون کشيد
 سپه بود سرتاسر رودبار
 بياورد کشتی و زورق هزار

 بيک هفته بر آب کشتی گذشت
 سپه بود يکسر همه کوه ودشت
 بخرطوم پيالن و شيران بدم
 گذرهای جيحون پر از باد و دم
 ز کشتی همه آب شد ناپديد
 بيابان آموی لشکر کشيد
 بيامد پس لشکر افراسياب

 ی رزم بگذاشت آب بر انديشه
 پراگند هر سو هيونی دوان
 يکی مرد هشيار روشن روان

 ببينيد گفت از چپ و دست راست
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 که باال و پهنای لشکر کجاست
 چو بازآمد از هر سوی رزمساز
 چنين گفت با شاه گردن فراز

 دين سپه را برين دشت جنگکه چن
 علف بايد و ساز و جای درنگ
 ز يک سو بدريای گيالن رهست
 چراگاه اسبان و جای نشست
 بدين روی جيحون و آب روان
 خورش آورد مرد روشن روان
 ميان اندرون ريگ و دشت فراخ
 سراپرده و خيمه بر سوی کاخ

 تر گشت زان آگهی دلش تازه
 بيامد بدرگاه شاهنشهی

 ود ديده بد روزگارسپهدار خ
 نرفتی بگفتار آموزگار

 بياراست قلب و جناح سپاه
 طاليه که دارد ز دشمن نگاه
 همان ساقه و جايگاه بنه

 همان ميسره راست با ميمنه
 بياراست لشکر گهی شاهوار
 بقلب اندرون تيغ زن سی هزار
 نگه کدر بر قلبگه جای خويش
 سپهبد بد و لشکر آرای خويش

  شد پشنگبفرمود تا پيش او
 که او داشتی چنگ و زور نهنگ
 بلشکر چنو نامداری نبود
 بهر کار چون او سواری نبود
 برانگيختی اسب و دم پلنگ
 گرفتی بکندی ز نيروی جنگ

 ی آهنين داشتی همان نيزه
 بورد بر کوه بگذاشتی

 پشنگست نامش پدر شيده خواند
 که شيده بخورشيد تابنده ماند
 ز گردان گردنکشان صد هزار
 بدو داد شاه از در کارزار

 همان ميسره جهن را داد و گفت
 که نيک اخترت باد هر جای جفت
 که باشد نگهبان پشت پشنگ
 نپيچد سر ار بارد از ابر سنگ
 سپاهی بجنگ کهيال سپرد
 يکی تيزتر بود ايالی گرد
 نبيره جهاندار فراسياب

 که از پشت شيران ربودی کباب
 دو جنگی ز توران سواران بدند
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 بدل يک بيک کوه ساران بدند
 سوی ميمنه لشکری برگزيد

 که خورسيد گشت از جهان ناپديد
 قراخان ساالر چارم پسر
 کمر بست و آمد بپيش پدر
 بدو داد ترک چگل سی هزار

 ی کارزار سواران و شايسته
 طرازی و غزی و خلخ سوار
 همان سی هزار آزموده سوار
 که ساالرشان بود پنجم پسر

 گرد پرخاشخريکی نامور 
 ورا خواندندی گو گردگير

 که بر کوه بگذاشتی تيغ و تير
 دمور و جرنجاش با او برفت
 بياری جهن سرافراز تفت

 ز گردان و جنگ آوران سی هزار
 برفتند با خنجر کارزار

 جهانديده نستوه ساالرشان
 پشنگ دالور نگهدارشان

 همان سی هزار از يالن ترکمان
 مانبرفتند با گرز و تير و ک

 سپهبد چو اغريرث جنگجوی
 که با خون يکی داشتی آب جوی
 وزان نامور تيغ زن سی هزار
 گزين کرد شاه از در کارزار
 سپهبد چو گرسيوز پيلتن
 جهانجوی و ساالر آن انجمن
 بدو داد پيالن و ساالرگاه
 سر نامداران و پشت سپاه
 ازان پس گزيد از يالن ده هزار
 رکه سيری ندادند کس از کارزا
 بفرمود تا در ميان دو صف
 بوردگاه بر لب آورده کف

 پراگنده بر لشکر اسب افگنند
 دل و پشت ايرانيان بشکنند
 سوی باختر بود پشت سپاه
 شب آمد به پيالن ببستند راه
 چنين گفت ساالر گيتی فروز
 که دارد سپه چشم بر نيمروز
 چو آگاه شد شهريار جهان
 ز گفتار بيدار کار آگهان

  وز کار افراسيابز ترکان
 که لشکرگه آورد زين روی آب

 سپاهی ز جيحون بدين سو کشيد
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 که شد ريگ و سنگ از جهان ناپديد
 چو بشنيد خسرو يالنرا بخواند
 همه گفتنی پيش ايشان براند
 سپاهی ز جنگ آوران برگزيد
 بزرگان ايران چنانچون سزيد

 چشيده بسی از جهان شور و تلخ
 بياری گستهم نوذر ببلخ

 باشکش بفرمود تا سوی زم
 برد لشکر و پيل و گنج درم
 بدان تا پس اندر نيايد سپاه
 کند رای شيران ايران تباه

 ازان پس يالن را همه برنشاند
 بزد کوس رويين و لشکر براند

 همی رفت با رای و هوش و درنگ
 که تيزی پشيمانی آرد بجنگ
 سپهدار چون در بيابان رسيد

 ديدگرازيدن و ساز و لشکر ب
 سپه را گذر سوی خورازم بود
 همه رنگ و دشت از در رزم بود
 بچپ بر دهستان و بر راست آب
 ميان ريگ و پيش اندر افراسياب
 چو خورشيد سر زد ز برج بره
 بياراست روی زمين يکسره
 سپهدار ترکان سپه را بديد
 بزد نای رويين و صف برکشيد
 جهان شد پر آوای بوق و سپاه

 آهن کالههمه برنهادند ز 
 چو خسرو بديد آن سپاه نيا
 دل پادشا شد پر از کيميا

 خود و رستم و طوس و گودرز و گيو
 ز لشکر بسی نامبردار نيو

 همی گشت بر گرد آن رزمگاه
 راه و راه بيابان نگه گرد و بی

 که لشکر فزون بود زان کو شمرد
 همان ژنده پيالن و مردان گرد
 بگرد سپه بر يکی کنده کرد

 بهر سو پراگنده کردطاليه 
 شب آمد بکنده در افگند آب
 بدان سو که بد روی افراسياب

 دو لشکر چنين هم دو روز و دو شب
 از ايشان يکی را نجنبيد لب

 تو گفتی که روی زمين آهنست
 ز نيزه هوا نيز در جوشنست

 ازين روی و زان روی بر پشت زين
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 پياده بپيش اندرون همچنين
 دستتو گفتی جهان کوه آهن ش

 همان پوشش چرخ جوشن شدست
 ستاره شمر پيش دو شهريار
 پر انديشه و زيجها برکنار
 همی باز جستند راز سپهر
 بصالب تا بر که گردد بمهر
 سپهر اندر آن جنگ نظاره بود
 ستاره شمر سخت بيچاره بود
 بروز چهارم چو شد کار تنگ
 بپيش پدر شد دالور پشنگ
 بدو گفت کای کدخدای جهان

  بر کهتران و مهانسرافراز
 بفر تو زير فلک شاه نيست

 ترا ماه و خورشيد بد خواه نيست
 شود کوه آهن چو دريای آب
 اگر بشنود نام افرسياب
 زمين بر نتابد سپاه ترا
 نه خورشيد تابان کاله ترا

 نيايد ز شاهان کسی پيش تو
 پدر بد گوهر خويش تو جزين بی

 سياوش را چون پسر داشتی
 پدر داشتیبرو رنج و مهر 

 يکی باد ناخوش ز روی هوا
 برو برگذشتی نبودی روا

 ازو سير گشتی چو کردی درست
 که او تاج و تخت و سپاه تو جست
 گر او را نکشتی جهاندار شاه
 بدو باز گشتی نگين و کاله
 کنون اينک آمد بپيشت بجنگ
 نبايد به گيتی فراوان درنگ

 هر آن کس که نيکی فرامش کند
 اوش کندهمی رای جان سي

 بپروردی اين شوم ناپاک را
 پدروار نسپرديش خاک را
 همی داشتی تا بر آورد پر
 شد از مهر شاه از در تاج زر
 ز توران چو مرغی بايران پريد
 تو گفتی که هرگز نيا را نديد

 ز خوبی نگه کن که پيران چه کرد
 وفا ناسزاوار مرد بدان بی

 همه مهر پيران فراموش کرد
 دل پر از جوش کردپر از کينه سر 

 همی بود خامش چو آمد به مشت
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 چنان مهربان پهلوان را بکشت
 از ايران کنون با سپاهی به جنگ

 بيامد به پيش نيا تيزچنگ
 نه دينار خواهد نه تخت و کاله

 نه اسب و نه شمشير و گنج و سپاه
 ز خويشان جز از جان نخواهد همی
 سخن را ازين در نکاهد همی

 تر پادشاست پدر شاه و فرزانه
 بديت راست گفتار من بر گواست
 از ايرانيان نيست چندين سخن
 سپه را چنين دل شکسته مکن
 بديشان چبايد ستاره شمر
 بشمشير جويند مردان هنر
 سواران که در ميمنه با منند
 همه جنگ را يکدل و يکتند
 چو دستور باشد مرا پادشا
 از ايشان نمانم يکی پارسا

 ان بتيربدوزم سر و ترگ ايش
 نه انديشم از کنده و آبگير

 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 بدو گفت مشتاب و تندی مکن

 سخن هرچ گفتی همه راست بود
 جز از راستی را نبايد شنود
 وليکن تو دانی که پيران گرد
 بگيتی همه راه نيکی سپرد
 نبد در دلش کژی و کاستی

 نجستی به جز خوبی و راستی
 او به زورهمان پيل بد روز جنگ 

 چو دريا دل و رخ چو تابنده هور
 برادرش هومان پلنگ نبرد
 چو لهاک جنگی و فرشيدورد
 ز ترکان سواران کين صدهزار
 همه نامجوی از در کارزار

 برفتند از ايدر پر از جنگ و جوش
 من ايدر نوان با غم و با خروش

 ازان کو برين دشت کين کشته شد
 زمين زير او چو گل آغشته شد

  مرز توران شکسته دلندهمه
 ز تيمار دل را همی بگسلند
 نبينند جز مرگ پيران بخواب
 نخواند کسی نام افراسياب
 بباشيم تا نامداران ما

 مهان و ز لشکر سواران ما
 ببينند ايرانيان را بچشم
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 ز دل کم شود سوگ با درد و خشم
 هم ايرانيان نيز چندين سپاه
 ببينند آيين تخت و کاله

 ين گونه پر درد و خشمدو لشکر بر
 ستاره به ما دارد از چرخ چشم
 بانبوه جستن نه نيکوست جنگ
 شکستی بود باد ماند بچنگ
 مبارز پراگنده بيرون کنيم

 از ايشان بيابان پر از خون کنيم
 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 چو زين گونه جويی همی کارزار
 نخستين ز لشکر مبارز منم

  افگنمکه بر شير و بر پيل اسب
 کسی را ندانم که روز نبرد
 فشاند بر اسب من از دور گرد
 مرا آرزو جنگ کيخسروست
 که او در جهان شهريار نوست
 اگر جويد او بی گمان جنگ من
 رهايی نيابد ز چنگال من

 دل و پشت ايشان شکسته شود
 بارن انجمن کار بسته شود
 و گر ديگری پيشم آيد به جنگ

 نگدر بخاک اندر آرم سرش بی
 بدو گفت کای کار ناديده مرد
 شهنشاه کی جويد از تو نبرد
 اگر جويدی هم نبردش منم
 تن و نام او زير پای افگنم
 گر او با من آيد بوردگاه

 برآسايد از جنگ هر دو سپاه
 بدو شيده گفت ای جهانديده مرد
 چشيده ز گيتی بسی گرم و سرد

 ست پيشت بپای پسر پنج زنده
 م راینمانيم تا تو کنی رز

 نه لشکر پسندد نه ايزد پرست
 که تو جنگ او را کنی پيشدست
 بدو گفت شاه ای سرفراز مرد
 نه گرم آزموده ز گيتی نه سرد
 از ايدر برو تا ميان سپاه

 ازيشان يکی مرد دانا بخواه
 بکيخسرو از من پيامی رسان

 که گيتی جز اين دارد آيين و سان
 نبيره که رزم آورد با نيا

  باشد و کيميادلش بر بدی
 چنين بود رای جهان آفرين
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 که گردد جهان پر ز پرخاش و کين
 سياوش نه بر بيگنه کشته شد
 شد از آموزگاران سرش گشته شد
 گنه گر مرا بود پيران چه کرد
 چو رويين و لهاک وفرشيدورد

 که بر پشت زينشان ببايست بست
 پر از خون بکردار پيالن مست
 یگر ايدونک گويم که تو بدتن
 بد انديش وز تخم آهرمنی
 بگوهر نگه کن بتخمه منم

 نکوهش همی خويشتن را کنم
 تو اين کين بگودرز و کاوس مان
 که پيش من آرند لشکر دمان

 نه زان گفتم اين کز تو ترسان شدم
 وگر پير گشتم دگر سان شدم
 همه ريگ و دريا مرا لشکرند
 همه نره شيرند و کنداورند

 وه گنگهر آنگه که فرمان دهم ک
 چو دريا کنند ای پسر روز جنگ
 وليکن همی ترسم از کردگار
 ز خون ريختن وز بد روزگار
 گناه که چندين سرنامور بی

 جدا گردد از تن بدين رزمگاه
 گر از پيش من بر نگردی ز جنگ
 نگردی همانا که آيدت ننگ
 چو با من بسوگند پيمان کنی
 بکوشی که پيمان من نشکنی

  رهنمایبدين کار باشم ترا
 که گنج و سپاهت بماند بجای
 چو کار سياوش فرامش کنی
 نيارا بتوران برامش کنی

 برادر بود جهن و جنگی پشنگ
 که در جنگ دريا کند کوه سنگ
 هران بوم و برکان ز ايران نهی
 بفرمان کنم آن ز ترکان تهی
 ز گنج نياکان ما هرچ هست
 ز دينار وز تاج و تخت و نشست

  بيش و ز کمز اسب و سليح و ز
 که ميراث ماند از نيا زادشم
 ز گنج بزرگان و تخت و کاله
 ز چيزی که بايد ز بهر سپاه
 فرستم همه همچنين پيش تو
 پسر پهلوان و پدر خويش تو
 دو لشکر برآسايد از رنج رزم
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 همه روز ما بازگردد ببزم
 ور ايدونک جان ترا اهرمن
 بپيچد همی تا بپوشی کفن

 دنت رای نيستجز از رزم و خون کر
 بمغز تو پند مرا جای نيست
 تو از لشکر خويش بيرون خرام
 مگر خود برآيدت ازين کار کام

 بگرديم هر دو بوردگاه
 بر آسايد از جنگ چندين سپاه

 چو من کشته آيم جهان پيش تست
 سپه بندگان و پسر خويش تست
 و گر تو شوی کشته بر دست من

 کسی را نيازارم از انجمن
  زينهار منندسپاه تو در

 همه مهترانند و يار منند
 وگر زانکه بامن نيايی به جنگ
 نتابی تو با کار ديده نهنگ

 کمر بسته پيش تو آيد پشنگ
 چو جنگ آوری او نسازد درنگ
 پدر پير شد پايمردش جوان
 روان جوانی خردمند و روشن
 بوردگه با تو جنگ آورد

 دليرست و جنگ پلنگ آورد
  سپهرببينيم تا بر که گردد

 کرا بر نهد بر سر از تاج مهر
 ورايدونک با او نجويی نبرد

 دگرگونه خواهی همی کار کرد
 بمان تا بياسايد امشب سپاه
 چو بر سر نهد کوه زرين کاله
 ز لشکر گزينيم جنگاوران
 سرافراز با گرزهای گران

 زمين را ز خون رود دريا کنيم
 ز باالی بد خواه پهنا کنيم

 گ خروسدوم روز هنگام بان
 ی پيل کوس ببنديم بر کوهه

 سران را به ياری برون آوريم
 بجوی اندرون آب و خون آوريم
 چو بد خواه پيغام تو نشنود
 بپيچد بدين گفتها نگرود

 بتنها تن خويش ازو رزم خواه
 بديدار دوراز ميان سپاه
 پسر آفرين کرد و آمد برون
 پدر ديده پر آب و دل پر ز خون

 ن چار مردگزين کرد از موبدا
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 چشيده بسی از جهان گرم و سرد
 وزان نامداران لشکر هزار

 ی کارزار خردمند و شايسته
 بره چون طاليه بديدش ز دور
 درفش و سنان سواران تور

 ز ترکان که هر آنکس که بد پيشرو
 زناکارديده جوانان نو
 بره با طاليه بر آويختند

 بنام از پی شيده خون ريختند
 ان خسته شدتنی چند از ايراني

 وزان روی پيکار پيوسته شد
 هم اندر زمان شيده آنجا رسيد

 نگهبان ايرانيان را بديد
 دل شيده کشت اندر آن کار تنگ
 همی باز خواند آن يالنرا ز جنگ
 بايرانيان گفت نزديک شاه

 سواری فرستيد با رسم و راه
 بگويد که روشن دلی شيده نام
 بشاه آوريدست چندی پيام

 ب آن سپهدار چيناز افراسيا
 پدر مادر شاه ايران زمين
 سواری دمان از طاليه برفت
 بر شاه ايران خراميد تفت

 توران سپاه که پيغمبر شاه
 گوی بر منش بر درفشی سياه
 همی شيده گويد که هستم بنام

 کسی بايدم تا گزارم پيام
 دل شاه شد زان سخن پر ز شرم
 فرو ريخت از ديدگان آب گرم

 شيده خال منستچنين گفت کين 
 بباال و مردی همال منست
 نگه کرد گردنکشی زان ميان
 نبد پيش جز قارن کاويان

 بدو گفت رو پيش او شادکام
 درودش ده از ما و بشنو پيام
 چو قارن بيامد ز پيش سپاه
 بديد آن درفشان درفش سياه
 چو آمد بر شيده دادش درود
 ز شاه و ز ايرانيان برفزود

 ين زبانجوان نيز بگشاد شير
 که بيدار دل بود و روشن روان
 بگفت آنچه بشنيد ز افراسياب
 ز آرام وز بزم و رزم و شتاب
 چو بشنيد قارن سخنهای نغز
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 ازان نامور بخرد پاک مغز
 بيامد بر شاه ايران بگفت
 که پيغامها با خرد بود جفت

 چو بشنيد خسرو ز قارن سخن
 بياد آمدش گفتهای کهن
 بخنديد خسرو ز کار نيا
 ازان جستن چاره و کيميا

 ازان پس چنين گفت کافراسياب
 پشيمان شدست از گذشتن ز آب
 ورا چشم بی آب و لب پر سخن
 مرا دل پر از دردهای کهن
 بکوشد که تا دل بپيچاندم
 ببيشی لشکر بترساندم

 بدان گه که گردنده چرخ بلند
 نگردد ببايست روز گزند

 ی ما جزين نيست روی کنون چاره
 ل پر از کين شوم پيش اویکه من د

 بگردم بورد با او بجنگ
 بهنگام کوشش نسازم درنگ
 همه بخردان و ردان سپاه
 بواز گفتند کين نيست راه
 جهانديده پردانش افراسياب
 جز از چاره جستن نبيند بخواب
 نداند جز از تنبل و جادويی
 فريب و بدانديشی و بدخويی
 ز لشکر کنون شيده را برگزيد

 د بند بدی را کليدکه اين دي
 همی خواهد از شاه ايران نبرد
 بدان تا کند روز ما را بدرد
 تو بر تيزی او دليری مکن
 از ايران وز تاج سيری مکن
 وگر شيده از شاه جويد نبرد
 بورد گستاخ با او مگرد

 بدست تو گر شيده گردد تباه
 يکی نامور کم شود زان سپاه
 وگر دور از ايدر تو گردی هالک

 ان برآيد يکی تيره خاکز اير
 يکی زنده از ما نماند بجای
 نه شهر و بر و بوم ايران بپای
 کسی نيست ما را ز تخم کيان
 که کين را ببندد کمر بر ميان
 نيای تو پيری جهانديده است
 بتوران و چين در پسنديده است
 همی پوزش آرد بدين بد که کرد
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 ز بيچارگی جست خواهد نبرد
 نج درمهمی گويد اسبان و گ

 که بنهاد تور از پی زادشم
 همان تخت شاهی و تاج سران
 کمرهای زرين و گرز گران

 سپارد بگنج تو از گنج خويش
 همی باز خرد بدين رنج خويش
 هران شهر کز مرزايران نهی
 همی کرد خواهد ز ترکان تهی
 بايران خراميم پيروز و شاد
 ز کار گذشته نگيريم ياد
 انبرين گفته بودند پير و جو
 جز از نامور رستم پهلوان

 که رستم همی ز آشتی سربگاشت
 ز درد سياوش بدل کينه داشت
 همی لب بدندان بخواييد شاه
 همی کرد خيره بديشان نگاه

 وزان پس چنين گفت کين نيست راه
 بايران خراميم زين رزمگاه

 کجا آن همه رستم و سوگند ما
 همان بدره و گفته و پند ما

  افراسيابجو بر تخت بر زنده
 بماند جهان گردد از وی خراب
 بکاوس يکسر چه پوزش بريم
 بدين ديدگان چو بدو بنگريم
 شنيديم که بر ايرج نيکبخت
 چه آمد بتور از پی تاج و تخت
 سياوش را نيز بر بيگناه

 بکشت از پی گنج و تخت و کاله
 فريبنده ترکی ازان انجمن
 بيامد خرامان بنزديک من

 واهد نبردگر از من همی جست خ
 شارا چرا شد چنين روی زرد
 همی از شما اين شگفت آيدم
 همان کين پيشين بيفزايدم
 گمانی نبردم که ايرانيان

 گشايند جاويد زين کين ميان
 کسی را نديدم ز ايران سپاه
 که افگنده بود اندرين رزمگاه

 که از جنگ ايشان گرفتی شتاب
 بگفت فريبنده افراسياب

 ها ز شاهچو ايرانيان اين سخن
 شنيدند و پيچان شدند از گناه

 ايم گرفتند پوزش که ما بنده
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 ايم هم از مهربانی سرافگنده
 نخواهد شهنشاه جز نام نيک
 وگر کارها را سرانجام نيک
 ستوده جهاندار برتر منش
 نخواهد که بر مابود سرزنش
 که گويند از ايران سواری نبود
 که يارست با شيده رزم آزمود

 ی بدشت نبردکه آمد سوار
 جز از شاهشان اين دليری نکرد
 نخواهد مگر خسرو موبدان
 که بر ما بود ننگ تا جاودان
 بديشان چنين پاسخ آورد شاه
 که ای موبدان نماينده راه
 بدانيد کاين شيده روز نبرد
 پدر را ندارد بهامون بمرد

 سليحش پدر کرده از جادويی
 ز کژی و بی راهی و بدخويی

  کارگرنباشد سليح شما
 بدان جوشن و خود پوالدبر
 همان اسبش از باد دارد نژاد
 بدل همچو شير و برفتن چو باد
 کسی را که يزدان ندادست فر
 نباشدش با چنگ او پای و پر
 همان با شما او نيايد بجنگ
 ز فر و نژاد خود آيدش ننگ
 نبيره فريدون و پور قباد

 دل و يک نهاد دو جنگی بود يک
 جان پدرشبسوزم برو تيره 

 چو کاوس را سوخت او بر پسرش
 دليران و شيران ايران زمين
 همه شاه را خواندند آفرين

 خواه بفرمود تا قارن نيک
 شود باز و پاسخ گزارد ز شاه

 که اين کار ما دير و دشوار گشت
 سخنها ز اندازه اندر گذشت
 هنر يافته مرد سنگی بجنگ
 نجويد گه رزم چندين درنگ

 خورشيد و ماهکنون تا خداوند 
 کراشاد دارد بدين رزمگاه

 نخواهم ز تو اسب و دينار و گنج
 که بر کس نماند سرای سپنج
 بزور جهان آفرين کردگار
 بديهيم کاوس پروردگار

 که چندان نمانم شما را زمان
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 که بر گل جهد تندباد خزان
 بدان خواسته نيست ما را نياز
 که از جور و بيدادی آمد فراز

  بيزدان بودکرا پشت گرمی
 هميشه دل و بخت خندان بود
 بر و بوم و گنج و سپاهت مراست
 همان تخت و زرين کالهت مراست
 پشنگ آمد و خواست از من نبرد

 دار بی لشکر و دار و برد زره
 دمان هست مهمان من سپيده

 بخنجر ببيند سرافشان من
 کسی را نخواهم ز ايران سپاه

 که با او بگردد بوردگاه
  و دشت و شمشير تيزمن و شيده

 برآرم بفرجام ازو رستخيز
 گر ايدونک پيروز گردم بجنگ

 نسازم برين سان که گفتی درنگ
 مبارز خروشان کنيم از دور روی

 ز خون دشت گردد پر از رنگ و بوی
 ازان پس يالن را همه همگروه
 بجنگ اندر آريم بر سان کوه

 چو اين گفت باشی به شيده بگوی
  کامجویکه ای کم خرد مهتر

 نه تنها تو ايدر بکام آمدی
 نه بر جستن ننگ و نام آمدی
 نه از بهر پيغام افراسياب
 که کردار بد کرد بر تو شتاب
 جهاندارت انگيخت از انجمن
 ستودانت ايدر بود هم کفن

 گزند گزند آيدت زان سر بی
 که از تن بريدند چون گوسفند
 بيامد دمان قارن از نزد شاه

  سياهبنزد يکی آن درفش
 سخن هرچ بشنيد با او بگفت
 نماند ايچ نيک و بد اندر نهفت
 بشد شيده نزديک افراسياب
 دلش چون بر آتش نهاده کباب
 ببد شاه ترکان ز پاسخ دژم

 غمی گشت و برزد يکی تيز دم
 ازان خواب کز روزگار دراز

 بديد و ز هر کس همی داشت راز
 سرش گشت گردان و دل پرنهيب

 ی نشيببدانست کامد بتنگ
 بدو گفت فردا بدين رزمگاه
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 ز افگنده مردان نيابند راه
 بشيده چنين گفت کز بامداد
 مکن تا دو روز ای پسر جنگ ياد
 بدين رزم بشکست گويی دلم
 بر آنم که دل را ز تن بگسلم

 پسر گفت کای شاه ترکان و چين
 دل خويش را بد مکن روز کين
 چو خورشيد فردا بر آرد درفش

 وی چرخ بنفشدرفشان کند ر
 من و خسرو و دشت آوردگاه
 برانگيزم از شاه گرد سياه
 چو روشن شد آن چادر الژورد
 جهان شد به کردار ياقوت زرد

 نشست از بر اسب چنگی پشنگ
 ز باد جوانی سرش پر ز جنگ
 بجوشن بپوشيد روشن برش
 ز آهن کاله کيان بر سرش

 درفشش يکی ترک جنگی بچنگ
 خرامان بيامد بسان پلنگ
 چو آمد بنزديک ايران سپاه
 يکی نامداری بشد نزد شاه
 که آمد سواری ميان دو صف
 سرافراز و جوشان و تيغی بکف

 بخنديد ازو شاه و جوشن بخواست
 درفش بزرگی برآورد راست
 يکی ترگ زرين بسر بر نهاد
 درفشش برهام گودرز داد

 همه لشکرش زار و گريان شدند
 چو بر آتش تيز بريان شدند

  بر آمد که ای شهريارخروشی
 بهن تن خويش رنجه مدار

 شهان را همه تخت بودی نشست
 که بر کين کمر بر ميان تو بست
 که جز خاک تيره نشستش مباد
 بهيچ آرزو کام و دستش مباد
 سپهدار با جوشن و گرز و خود
 بلشکر فرستاد چندی درود
 که يک تن مجنبيد زين رزمگاه

 چپ و راست و قلب و جناح سپاه
 بايد که جويد کسی جنگ و جوشن

 برهام گودرز داريد گوش
 چو خورشيد بر چرخ گردد بلند
 ببينيد تا بر که آيد گزند

 شما هيچ دل را مداريد تنگ
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 چنينست آغاز و فرجام جنگ
 گهی بر فراز و گهی در نشيب
 گهی شادکامی گهی با نهيب
 برانگيخت شبرنگ بهزاد را
 که دريافتی روز تگ باد را

 ته با نيزه و خود و گبرميان بس
 همی گرد اسبش بر آمد بابر
 ميان دو صف شيده او را بديد
 يکی باد سرد از جگر بر کشيد
 بدو گفت پور سياوش رد

 ی پرخرد توی ای پسنديده
 نبيره جهاندار توران سپاه

 که سايد همی ترگ بر چرخ ماه
 جز آنی که بر تو گمانی برد

 يی کو خرد پرورد جهانديده
  بوديت با خال خويشاگر مغز

 نکردی چنين جنگ را دست پيش
 جويی ز پيش سپاه اگر جنگ

 برو دور بگزين يکی رزمگاه
 کز ايران و توران نبينند کس
 نخواهيم ياران فريادرس

 چنين داد پاسخ بدو شهريار
 که ای شير درنده در کارزار

 دل پور آن بيگناه منم داغ
 سياوش که شد کشته بر دست شاه

 از ايران به کين آمدمبدين دشت 
 نه از بهر گاه و نگين آمدم
 ز پيش پدر چونک برخاستی
 ز لشکر نبرد مرا خواستی
 مرا خواستی کس نبودی روا
 که پيشت فرستادمی ناسزا
 کنون آرزو کن يکی رزمگاه
 بديدار دور از ميان سپاه

 نهادند پيمان که از هر دو روی
 جوی بياری نيايد کسی کينه

 رند با ما درفشهم اينها که دا
 ز بد روی ايشان نگردد بنفش
 برفتند هر دو ز لشکر بدور

 چنانچون شود مرد شادان بسور
 بيابان که آن از در رزم بود
 بدانجايگه مرز خوارزم بود

 رسيدند جايی که شير و پلنگ
 بدان شخ بی آب ننهاد چنگ
 نپريد بر آسمانش عقاب
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 ای شخ و بهری سراب ازو بهره
 هی بزرگنهادند آوردگا

 دو اسب و دو جنگی بسان دو گرگ
 سواران چو شيران اخته زهار
 که باشند پر خشم روز شکار

 های دراز بگشتند با نيزه
 چو خورشيد تابنده گشت از فراز

 هاشان سنان نماند ايچ بر نيزه
 پر از آب برگستوان و عنان

 برومی عمود و بشمشير و تير
 بگشتند با يکدگر ناگزير

 د سواران سياهزمين شد ز گر
 نگشتند سير اندر آوردگاه

 چو شيده دل و زور خسرو بديد
 ز مژگان سرشکش برخ برچکيد
 بدانست کان فره ايزديست
 ازو بر تن خويش بايد گريست

 همان اسبش از تشنگی شد غمی
 بنيروی مرد اندر آمد کمی

 چو درمانده شد با دل انديشه کرد
 که گر شاه را گويم اندر نبرد

 ه کشتی پياده شويمبيا تا ب
 ز خوی هر دو آهار داده شويم
 پياده نگردد که عار آيدش

 ز شاهی تن خويش خوار آيدش
 بدين چاره گر زو نيابم رها
 شدم بی گمان در دم اژدها
 بدو گفت شاها بتيغ و سنان

 کند هر کسی جنگ و پيچد عنان
 پياه به آيد که جوييم جنگ
 بکردار شيران بيازيم چنگ

 و هم اندر زمانجهاندار خسر
 ی بدگمان بدانست انديشه

 بدل گفت کين شير با زور و جنگ
 نبيره فريدون و پور پشگ

 گر آسوده گردد تن آسان کند
 بسی شير دلرا هراسان کند
 اگر من پياده نگردم به جنگ
 به ايرانيان بر کند جای تنگ
 بدو گفت رهام کای تاجور
 بدين کار ننگی مگردان گهر

 ند کارزارچو خسرو پياده ک
 چه بايد بر اين دشت چندين سوار

 اگر پای بر خاک بايد نهاد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
943 

 من از تخم کشواد دارم نژاد
 ساز بمان تا شوم پيش او جنگ
 نه شاه جهاندار گردن فراز
 برهام گفت آن زمان شهريار
 که ای مهربان پهلوان سوار
 چو شيده دالور ز تخم پشنگ
 چنان دان که با تو نيايد به جنگ

  با رزم او پای نيستترا نيز
 بترکان چنو لشکر آرای نيست
 يکی مرد جنگی فريدون نژاد
 که چون او دالور ز مادر نزاد
 نباشد مرا ننگ رفتن بجنگ
 پياده بسازيم جنگ پلنگ

 وزان سو بر شيده شد ترجمان
 که دوری گزين از بد بدگمان
 جز از بازگشتن ترا رای نيست
 که با جنگ خسرو ترا پای نيست

 ام کردن ز دشمن گريزبهنگ
 به از کشتن و جستن رستخيز
 بدان نامور ترجمان شيده گفت
 که آورد مردان نشايد نهفت

 چنان دان که تا من ببستم کمر
 همی برفرازم بخورشيد سر
 بدين زور و اين فره و دستبرد

 نديدم بوردگه نيز گرد
 وليکن ستودان مرا از گريز
 به آيد چو گيرم بکاری ستيز

 دش چرخ بر بگذرمهم از گر
 ی اژدها بسپرم وگر ديده

 گر ايدر مرا هوش بر دست اوست
 نه دشمن ز من باز دارد نه دوست
 ندانم من اين زور مردی ز چيست

 برين نامور فره ايزديست
 پياده مگر دست يابم بدوی
 بپيکار خون اندر آرم بجوی

 بشيده چنين گفت شاه جهان
 که ای نامدار از نژاد مهان

 ان بی گمان کس نبودز تخم کي
 که هرگز پياده نبرد آزمود
 وليکن ترا گرد چنينست کام
 نپيچم ز رای تو هرگز لگام

 فرود آمد از اسب شبرنگ شاه
 ز سر برگرفت آن کيانی کاله
 برهام داد آن گرانمايه اسب
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 پياده بيامد چو آذرگشسب
 پياده چو از دور ديدش پشنگ
 فرود آمد از باره جنگی پلنگ

 و پيالن بر آويختندبهامون چ
 همی خاک با خون برآميختند
 چو شيده بديد آن بر و برز شاه
 همان ايزدی فر و آن دستگاه
 همی جست کيد مگر زو رها
 که چون سر بشد تن نيارد بها
 چو آگاه شد خسرو از روی اوی
 وزان زور و آن برز باالی اوی

 گرفتش بچپ گردن و راست پشت
 تبرآورد و زد بر زمين بر درش

 ی پشت او همچو نی همه مهره
 شد از درد ريزان و بگسست پی
 يکی تيغ تيز از ميان بر کشيد
 سراسر دل نامور بر دريد

 برو کرد جوشن همه چاک چاک
 همی ريخت بر تارک از درد خاک
 برهام گفت اين بد بدسگال
 دلير و سبکسر مرا بود خال
 پس از کشتنش مهربانی کنيد

 ی خسروانی کنيد يکی دخمه
 تنش را بمشک و عبير و گالب
 بشويی مغزش بکافور ناب

 بگردنش بر طوق مشکين نهيد
 کله بر سرش عنبرآگين نهيد
 نگه کرد پس ترجمانش ز راه
 بديد آن تن نامبردار شاه

 که با خون ازان ريگ برداشتند
 سوی لشکر شاه بگذاشتند
 بيامد خروشان بنزديک شاه
 که ای نامور دادگر پيشگاه

 بودم من او را نوانيکی بنده 
 نه جنگی سواری و نه پهلوان
 بمن بر ببخشای شاها بمهر
 که از جان تو شاد بادا سپهر
 بدو گفت شاه آنچ ديدی ز من
 نيا را بگو اندر آن انجمن

 زمين را ببوسيد و کرد آفرين
 بسيچيد ره سوی ساالر چين

 جوی وزان دشت کيخسرو کينه
 سوی لشکر خويش بنهاد روی

 آمد ز ايران سپاهخروشی بر 
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 که بخشايش آورد خورشيد و ماه
 بيامد همانگاه گودرز و گيو

 چو شيدوش و رستم چو گرگين نيو
 همه بوسه دادند پيشش زمين
 بسی شاه را خواندند آفرين
 وزان روی ترکان دو ديده براه
 که شويده کی آيد ز آوردگاه

 سواری همی شد بران ريگ نرم
 رمبرهنه سر و ديده پر خون و گ
 بيامد بنزديک افراسياب

 دل از درد خسته دو ديده پر آب
 برآورد پوشيده راز از نهفت
 همه پيش ساالر ترکان بگفت
 جهاندار گشت از جهان نااميد
 بکند آن چو کافور موی سپيد
 بسر بر پراگند ريگ روان

 ز لشکر برفت آنک بد پهلوان
 رخ شاه ترکان هر آنکس که ديد

 دريدبر و جامه و دل همه بر
 چنين گفت با مويه افراسياب
 کزين پس نه آرام جويم نه خواب
 مرا اندرين سوگ ياری کنيد
 همه تن بتن سوگواری کنيد
 نه بيند سر تيغ ما را نيام

 نه هرگز بوم زين سپس شادکام
 ز مردم شمر ار ز دام و دده
 دلی کو نباشد بدرد آژده

 مبادا بدان ديده در آب و شرم
  پر خون گرمکه از درد ما نيست

 ديدار جنگی سوار ازان ماه
 ازان سروبن بر لب جويبار

 همی ريخت از ديده خونين سرشک
 ز دردی که درمان نداند پزشک

 گزار همه نامداران پاسخ
 زبان برگشادند بر شهريار

 که اين دادگر بر تو آسان کناد
 بدانديش را دل هراسان کناد
 ز ما نيز يک تن نسازد درنگ

 درد و کين پشنگشب و روز بر 
 سپه را همه دل خروشان کنيم
 باوردگه بر سر افشان کنيم

 ز خسرو نبد پيش ازين کينه چيز
 کنون کينه بر کين بيفزود نيز

 سپه دل شکسته شد از بهر شاه
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 خروشان و جوشان همه رزمگاه
 چو خورشيد برزد سر از برج گاو
 ز هامون برآمد خروش چکاو
 تبيره برآمد ز هر دو سرای

 ان ناله بوق باکرنایهم
 ز گردان شمشيرزن سی هزار

 بياورد جهن از در کارزار
 چو خسرو بر آن گونه بر ديدشان

 بفرمود تا قارن کاويان
 ز قلب سپاه اندر آمد چو کوه
 ازو گشت جهن دالور ستوه

 سوی راست گستهم نوذر چو گرد
 بيامد دمان با درفش نبرد

 جهان شد ز گرد سواران بنفش
 ه و هوا پر درفشزمين پرسپا

 بجنبيد خسرو ز قلب سپاه
 هم افراسياب اندران رزمگاه

 بپيوست جنگی کزان سان نشان
 ندادند گردان گردنکشان

 بکشتند چندان ز توران سپاه
 که دريای خون گشت آوردگاه
 چنين بود تا آسمان تيره گشت

 همان چشم جنگاوران خيره گشت
 چو پيروز شد قارن رزم زن

 در آمد شکنبه جهن دلير ان
 چو بر دامن کوه بنشست ماه
 يالن بازگشتند ز آوردگاه
 از ايرانيان شاد شد شهريار
 که چيره شدند اندران کارزار

 همه شب همی جنگ را ساختند
 بخواب و بخوردن نپرداختند

 چو برزد سر از چنگ خرچنگ هور
 جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور
 سپاه دو لشکر کشيدند صف

 بر لب آورده کفهمه جنگ را 
 سپهدار ايران ز پشت سپاه

 خواه بشد دور با کهتری نيک
 چو لختی بيامد پياده ببود
 جهان آفرين را فراوان ستود
 بماليد رخ را بران تيره خاک

 چنين گفت کای داور داد و پاک
 ام تو دانی کزو من ستم ديده
 ام بسی روز بد را پسنديده

 مکافات کن بدکنش را بخون



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
947 

 تم ديده را رهنمونتو باشی س
 وزان جايگه با دلی پر ز غم
 پر از کين سر از تخمه زادشم
 بيامد خروشان بقلب سپاه
 بسر بر نهاد آن خجسته کاله

 ی گاودم خروش آمد و ناله
 دم نای رويين و رويينه خم
 وزان روی لشکر بکردار کوه
 برفتند جوشان گروها گروه
 سپاهی به کردار دريای آب

 ن و افراسياببقلب اندرون جه
 چو هر دو سپاه اندر آمد ز جای
 تو گفتی که دارد در و دشت پای
 سيه شد ز گرد سپاه آفتاب
 ز پيکان الماس و پر عقاب

 ی بوق و گرد سپاه ز بس ناله
 ز بانگ سواران در آن رزمگاه

 همی آب گشت آهن و کوه و سنگ
 بدريا نهنگ و بهامون پلنگ

 زمين پرزجوش و هوا پر خروش
 ژيان را بدريد گوشهژبر 

 جهان سر بسر گفتی از آهنست
 وگر آسمان بر زمين دشمنست
 بهر جای بر توده چون کوه کوه
 ز گردان و ايران و توران گروه

 همه ريگ ارمان سر و دست و پای
 زمين را همی دل برآمد ز جای
 همه بوم شد زير نعل اندرون
 چو کرباس آهار داده بخون
 وزان پس دليران افراسياب
 برفتند بر سان کشتی بر آب
 بصندوق پيالن نهادند روی تير

 انداز بود اندروی کجا ناوک
 حصاری بد از پيل پيش سپاه
 برآورده بر قلب و بر بسته راه
 ز صندوق پيالن بباريد تير
 برآمد خروشيدن دار و گير

 وران برفتند گردان نيزه
 هم از قلب لشکر سپاهی گران

 لنگه کرد افراسياب از دو مي
 بدان لشکر و جنگ صندوق و پيل
 همه ژنده پيالن و لشکر براند
 جهان تيره شد روشنايی نماند
 خروشيد کای نامداران جنگ
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 چه داريد بر خويش تن جای تنگ
 ممانيد بر پيش صندوق و پيل
 سپاهست بيکار بر چند ميل
 سوی ميمنه ميسره برکشيد
 ز قلب و ز صندوق برتر کشيد

 مایبفرمود تا جهن رزم آز
 رود با تگينال لشکر ز جای
 برد دو هزار آزموده سوار

 دار از در کارزار همه نيزه
 بر مسيره شير جنگی طبرد
 بشد تيز با نامداران گرد

 چو کيخسرو آن رزم ترکان بديد
 که خورشيد گشت از جهان ناپديد
 سوی آوه و سمنکنان کرد روی
 که بودند شيران پرخاشجوی
 بفرمود تا بر سوی ميسره
 بتابند چون آفتاب از بره
 برفتند با نامور ده هزار

 ی گاوسار دار با گرزه زره
 بشماخ سوری بفرمود شاه
 که از نامداران ايران سپاه
 هزار گزين کن ز جنگ آوران ده
 سواران گرد از در کارزار

 ميان دو صف تيغها بر کشيد
 مبينيد کس را سر اندر کشيد
 دو لشکر برينسان بر آويختند

 شد که گفتی برآميختندچنان 
 چکاچاک برخاست از هر دو روی
 ز پرخاش خون اندر آمد بجوی

 چو برخاست گرد از چپ و دست راست
 جهاندار خفتان رومی بخواست
 بيک سو کشيدند صندوق پيل
 جهان شد بکردار دريای نيل
 بجنبيد با رستم از قبلگاه
 منوشان خوزان لشکر پناه
 برآمد خروشيدن بوق و کوس

 دست خسرو سپهدار طوسبيک 
 بياراسته کاويانی درفش
 همه پهلوانان زرينه کفش
 به درد دل از جای برخاستند
 چپ شاه لشکر بياراستند

 سوی راستش رستم کينه جوی
 زواره برادرش بنهاد روی
 جهانديده گودرز کشوادگان
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 بزرگان بسيار و آزادگان
 ببودند بر دست رستم بپای
 زرسب و منوشان فرخنده رای
 برآمد ز آوردگاه گير و دار
 نديدند ز آنگونه کس کارزار

 همه ريگ پر خسته و کشته بود
 کسی را کجا روز برگشته بود
 ز بس کشته بردشت آوردگاه
 همی راندند اسب بر کشته گاه
 بيابان بکردار جيحون ز خون

 يکی بی سر و ديگری سرنگون
 خروش سواران و اسبان ز دشت
 ز بانگ تبيره همی برگذشت
 دل کوه گفتی بدرد همی
 زمين با سواران بپرد هيم
 سر بی تنان و تن بی سران
 چرنگيدن گرزهای گران
 درخشيدن خنجر و تيغ تيز

 همی جست خورشيد راه گريز
 بدست منوچر بر ميمنه

 کهيال که صد شير بد يک تنه
 جرنجاش بر ميسره شد تباه
 بدست فريبرز کاوس شاه
 يکی باد و ابری سوی نيمروز

 آمد رخ هور گيتی فروزبر
 تو گفتی که ابری برآمد سياه
 بباريد خون اندر آوردگاه

 بپوشيد و روی زمين تيره گشت
 همی ديده از تيرگی خيره گشت
 بدآنگه که شد چشمه سوی نشيب
 دل شاه ترکان بجست از نهيب
 ز جوش سواران هر کشوری
 ز هر مرز و هر بوم و هر مهتری
 سواران شمشير زن سی هزار

 يده سوارن خنجر گزارگز
 دگرگونه جوشن دگرگون درفش
 جهانی شده سرخ و زرد و بنفش
 نگه کرد گرسيوز از پشت شاه
 بجنگ اندر آورد يکسر سپاه
 سپاهی فرستاد بر ميمنه

 دل و يک تنه گرانمايگان يک
 سوی ميسره همچنين لشکری
 پراگنده بر هر سويی مهتری
 سواران جنگاوران سی هزار
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 در کارزارگزيده همه از 
 چو گرسيوز از پشت لشکر برفت

 بپيش برادر خراميد تفت
 برادر چو روی برادر بديد

 بنيرو شد و لشکر اندر کشيد
 برآمد ز لشکر ده و دار و گير
 بپوشيد روی هوا را بتير

 چو خورشيد را پشت باريک شد
 ز ديدار شب روز تاريک شد
 فريبنده گرسيوز پهلوان
 بيامد بپيش برادر نوان

  اکنون ز گردان که جويد نبدکه
 زمين پر ز خون آسمان پر ز گرد

 سپه بازکش چون شب آمد مکوش
 که اکنون برآيد ز ترکان خروش
 تو در جنگ باشی سپه در گريز
 مکن با تن خويش چندين ستيز
 دل شاه ترکان پر از خشم و جوش
 ز تندی نبودش بگفتار گوش
 برانگيخت اسب از ميان سپاه

 درفش سياهبيامد دمان با 
 از ايرانيان چند نامی بکشت
 چو خسرو بديد اندر آمد بپشت
 دو شاه دو کشور چنين کينه دار

 برفتند با خوار مايه سوار
 نديدند گرسيوز و جهن روی

 که او پيش خسرو شود رزمجوی
 عنانش گرفتند و بر تافتند
 سوی ريگ آموی بشتافتند
 چنو بازگشت استقيال چو گرد

 جويد نبردبيامد که با شاه 
 دمان شاه ايال بپيش سپاه
 يکی نيزه زد بر کمرگاه شاه
 نبد کارگر نيزه بر جوشنش
 نه ترس آمد اندر دل روشنش
 چو خسرو دل و زور او را بديد
 سبک تيغ تيز از ميان برکشيد
 بزد بر ميانش بدو نيم کرد
 دل برز ايال پر از بيم کرد

 سبک برز ايال چو آن زخم شاه
 ور و آن دستگاهبديد آن دل و ز

 بتاريکی اندر گريزان برفت
 همی پوست بر تنش گفتی بکفت
 سپه چون بديدند زو دستبرد
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 بورد گه بر نماند ايچ گرد
 بر افراسياب آن سخن مرگ بود
 کجا پشت خود را بديشان نمود
 ز تورانيان او چو آگاه شد
 تو گفتی برو روز کوتاه شد
 چو آوردگه خوار بگذاشتند

 نگ برداشتندبفرمود تا با
 که اين شير مردی ز زنگ شبست
 مرا باز گشتن ز تنگ شبست
 گر ايدونک امروز يکبار باد

 ترا جست و شادی ترا در گشاد
 چو روشن کند روز روی زمين
 درفش دلفروز ما را ببين

 همه روی ايران چو دريا کنيم
 ز خورشيد تابان ثريا کنيم

 دو شاه و دو کشور چنان رزمساز
 يش رفتند بازبلکشر گه خو

 چو نيمی ز تيره شب اندر گذشت
 سپهر از بر کوه ساکن بگشت
 سپهدار ترکان بنه بر نهاد

 سپه را همه ترگ و جوشن بداد
 طاليه بفرمود تا ده هزار

 بود ترک بر گستوان ور سوار
 چنين گفت با لشکر افراسياب
 که من چون گذر يابم از رود آب
 دمادم شما از پسم بگذريد

 زورق زمان مشمريدبجيحون و 
 شب تيره با لشکر افراسياب
 گذر کرد از آموی و بگذاشت آب
 همه روی کشور به بی راه و راه
 سراپرده و خيمه بد بی سپاه
 سپيده چو از باختر بردميد
 طاليه سپه را بهامون نديد
 بيامد بمژده بر شهريار

 که پردخته شد شاه زين کارزار
 سرای ست و پرده همه دشت خيمه

 شمن سواری نبينم بجایز د
 چو بشنيد خسرو دوان شد بخاک
 نيايش کنان پيش يزدان پاک
 همی گفت کای روشن کردگار
 جهاندار و بيدار و پروردگار
 تو دادی مرا فر و ديهيم و زور
 تو کردی دل و چشم بدخواه کور
 ز گيتی ستمکاره را دور کن
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 ز بيمش همه ساله رنجور کن
 چو خورشيد زرين سپر برگرفت
 شب آن شعر پيروزه بر سر گرفت
 جهاندار بنشست بر تخت عاج
 بسر برنهاد آن دلفروز تاج

 نيايش کنان پيش او شد سپاه
 که جاويد باد اين سزاوار گاه
 نياز شد اين لشکر از خواسته بی
 که از لشکر شاه چين ماند باز

 همی گفت هر کس که اينت فسوس
 که او رفت با لشکر و بوق وکوس

 ز دست پرمايگانشب تيره ا
 بشد نامداران چنين رايگان

 بديشان چنين گفت بيدار شاه
 که ای نامداران ايران سپاه

 چو دشمن بود شاه را کشته به
 گر آواره از جنگ برگشته به
 چو پيروزگر دادمان فرهی
 بزرگی و ديهيم شاهنشهی
 ز گيتی ستايش مر او را کنيد
 شب آيد نيايش مر او را کنيد

 واهد کند شوربختکه آنرا که خ
 يکی بی هنر برنشاند بتخت

 ازين کوشش و پرسشت رای نيست
 که با داد او بنده را پای نيست
 بباشم بدين رزمگه پنج روز
 ششم روز هرمزد گيتی فروز
 برايد برانيم ز ايدر سپاه

 که او کين فزايست و ما کينه خواه
 بدين پنج روز اندرين رزمگاه

 ههمی کشته جستند ز ايران سپا
 بشستند ايرانيان را ز گرد

 سزاوار هر يک يکی دخمه کرد
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 بياورد قرطاس و مشک و عبير
 نبشتند نامه بکاوس شاه
 چنانچون سزا بود زان رزمگاه
 سرنامه کرد از نخست آفرين
 ستايش سزای جهان آفرين
 دگر گفت شاه جهانبان من
 پدروار لرزيده بر جان من

  کوه پيوسته بادبزرگيش با
 دل بدسگاالن او خسته باد
 رسيدم ز ايران بريگ فرب



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
953 

 سه جنگ گران کرده شد در سه شب
 شمار سواران افراسياب
 بيند خردمند هرگز بخواب
 بريده چو سيصد سرنامدار
 فرستادم اينک بر شهريار

 برادر بد و خويش و پيوند اوی
 گرامی بزرگان و فرزند اوی

 يستوزان نامداران بسته دو
 که صد شير با جنگ هر يک يکيست
 همه رزم بر دشت خوارزم بود
 ز چرخ آفرين بر چنان رزم بود
 برفت او و ما از پس اندر دمان
 کشيديم تا بر چه گرد زمان
 برين رزمگاه آفرين باد گفت
 همه ساله با اختر نيک جفت
 نهادند بر نامه مهری ز مشک
 ازان پس گذر کرد بر ريگ خشک

 جيحون شد افراسيابچو زان رود 
 چو باد دمان تيز بگذشت آب
 بپيش سپاه قراخان رسيد

 همی گفت هر کس ز جنگ آنچ ديد
 سپهدار ترکان چه مايه گريست

 ی او بزيست بران کس که از تخمه
 ز بهر گرانمايه فرزند خويش

 بزرگان و خويشان و پيوند خويش
 خروشی ير آمد تو گفتی که ابر
 رهمی خون چکاند ز چشم هژب
 همی بودش اندر بخارا درنگ

 همی خواست کايند شيران به جنگ
 ازان پس چو گشت انجمن آنچ ماند

 بزرگان برتر منش را بخواند
 چو گشتند پر مايگان انجمن

 ز لشکر هر آنکس که بد رای زن
 زبان بر گشادند بر شهريار

 چو بيچاره شدشان دل از کار زار
 که از لشکر ما بزرگان که بود

  زيشان دل ما شخودگذشتند و
 همانا که از صد نماندست بيست
 بران رفتگان بر ببايد گريست

 کنون ما دل از گنج و فرزند خويش
 گسستيم چندی ز پيوند خويش
 بدان روی جيحون يکی رزمگاه
 بکرديم زان پس که فرمود شاه
 ز بی دانشی آنچ آمد بروی
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 جوی تو دانی که شاهی و ما چاره
 ای شاهگر ايدونک روشن بود ر

 از ايدر بچاچ اندر آرد سپاه
 چو کيخسرو آيد بکين خواستن
 ببايد تو را لشکر آراستن

 چو شانه اندرين کار فرمان برد
 ز گلزريون نيز هم بگذرد
 بباشد برام ببهشت گنگ

 که هم جای جنگست و جای درنگ
 برين بر نهادند يکسر سخن
 کسی رای ديگر نيفگند بن
 برفتند يکسر بگلزريون

 ديده پرآب و دل پر ز خونهمه 
 بگلزريون شاه توران سه روز
 ببود و براسود با باز و يوز

 برفتند زان جايگه سوی گنگ
 بجايی نبودش فراوان درنگ

 يکی جای بود آن بسان بهشت
 گلش مشک سارا بد و زر خشت
 بدان جايگه شاد و خندان بخفت
 تو گفتی که با ايمنی گشت جفت

 رانک سپه خواند از هر سوی بی
 برگان گردنکش و مهتران

 می و گلشن و بانگ چنگ و رباب
 گل و سنبل و رطل و افراسياب
 همی بود تا بر چه گردد جهان
 بدين آشکارا چه دارد نهان

 چو کيخسرو آمد برين روی آب
 ازو دور شد خورد و آرام و خواب
 سپه چون گذر کرد زان سوی رود
 فرستاد زان پس به هر کس درود

 س مداريد باککزين آمدن ک
 بخواهيد ما را ز يزدان

 گرانمايه گنجی بدرويش داد
 کسی را کزو شاد بد بيش داد
 وزآنجا بيامد سوی شهر سغد
 يکی نو جهان ديد رسته ز چغد
 ببخشيد گنجی بران شهر نيز
 همی خواست کباد گردد بچيز
 بر منزلی زينهاری سوار
 همی آمدندی بر شهريار

 ازان پس چو آگاهی آمد بشاه
 ز گنگ و ز افراسياب و سپاه
 که آمد بنزديک او گلگله
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 ابا لشکری چون هژبر يله
 که از تخم تورست پرکين و درد

 بجويد همی روزگار نبرد
 فرستاد بهری ز گردان بچاج

 که جويد همی تخت ترکان و تاج
 سپاهی بسوی بيابان سترگ
 فرستاد ساالر ايشان طورگ
 پذيرفت زين هر يکی جنگ شاه

 امداران ببندند راهکه بر ن
 جهاندار کيخسرو آن خوار داشت
 خرد را بانديشه ساالر داشت
 سپاهی که از بردع و اردبيل
 بيامد بفرمود تا خيل خيل
 بيايند و بر پيش او بگذرند
 رد و موبد و مرزبان بشمرند
 برفتند و ساالرشان گستهم
 که در جنگ شيران نبودی دژم
 همان گفت تا لشکر نيمروز

 با رستم نيوسوزبرفتند 
 بفرمود تا بر هيونان مست

 نشينند و گيرند اسبان بدست
 بسغد اندرون بود يک ماه شاه
 خواه همه سغد شد شاه را نيک

 سپه را درم داد و آسوده کرد
 همی جست هنگام روز نبرد
 هر آن کس که بود از در کارزار
 بدانست نيرنگ و بند حصار
 بياورد و با خويشتن يار کرد

 ش پر ز تيمار کردسر بدکن
 وزان جايگه گردن افراخته
 کمر بسته و جنگ را ساخته
 ز سغد کشانی سپه بر گرفت
 جهانی درو مانده اندر شگفت
 خبر شد به ترکان که آمد سپاه

 خواه جهانجوی کيخسرو کينه
 همه سوی دژها نهادند روی

 جهان شد پر از جنبش و گفت و گوی
 بلشکر چنين گفت پس شهريار

  به گونه شد کارزارکه امروز
 ز ترکان هر آنکس که فرمان کند
 دل از جنگ جستن پشيمان کند
 مسازيد جنگ و مريزيد خون
 مباشيد کس را ببد رهنمون
 وگر جنگ جويد کسی با سپاه
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 دل کينه دارش نيايد براه
 شما را حالل است خون ريختن

 بهر جای تاراج و آويختن
 بره بر خورشها مداريد تنگ

 و مسازيد جنگمداريد کين 
 خروشی بر آمد ز پيش سپاه
 که گفتی بدرد همی چرخ و ماه
 سواران بدژها نهادند روی

 جهان شد پر از غلغل و گفتگوی
 هر آنکس که فرمان بجا آوريد
 سپاه شهنشه بدو ننگريد

 هر آن کو برون شد ز فرمان شاه
 سرانشان بريدند يکسر سپاه
 ز ترکان کس از بيم افراسياب

 ذاشتندی بر آبلب تشنه نگ
 وگر باز ماندی کسی زين سپاه
 تن بی سرش يافتندی براه
 دليران بدژها نهادند روی

 بهر دژ که بودی يکی جنگجوی
 ی دژ هم آنگاه پست شدی باره

 نماندی در و بام وجای نشست
 غالم و پرستنده و چارپای

 نماندی بد و نيک چيزی به جای
 برين گونه فرسنگ بر صد گذشت

  آباد جايی نه دشتنه دژ ماند
 چو آورد لشکر بگلزريون
 بهر سو بگرديد با رهنمون
 جهان ديد بر سان باغ بهار

 در و دشت و کوه و زمين پرنگار
 همه کوه نخچير و هامون درخت
 جهان از در مردم نيک بخت
 طاليه فرستاد و کارآگهان
 بدان تا نماند بدی در نهان

 ی شهريار جهان سراپرده
 ب روانکشيدند بر پيش آ

 جهاندار بر تخت زرين نشست
 خود و نامداران خسروپرست

 شبی کرد جشنی که تا روز پاک
 همی مرده برخاست از تيره خاک
 وزان سوی گنگ اندر افراسياب
 برخشنده روز و بهنگام خواب
 همی گفت با هرک بد کاردان
 بزرگان بيدار و بسياردان

 که اکنون که دشمن ببالين رسيد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
957 

 ن توان آرميدبگنگ اندرون چو
 همه بر گشادند گويا زبان

 که اکنون که نزديک شد بد گمان
 جز از جنگ چيزی نبينيم راه

 زبونی نه خوبست چندين سپاه
 بگفتند وز پيش برخاستند

 همه شب همی لشکر آراستند
 سپيده دمان گاه بانگ خروس
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 سپاهی بهامون بيامد ز گنگ

 ه شد راه تنگکه بر مور و بر پش
 چو آمد بنزديک گلزريون

 زمين شد بسان که بيستون
 همی لشکر آمد سه روز و سه شب
 جهان شد پرآشوب جنگ و جلب
 کشيدند بر هفت فرسنگ نخ
 فزون گشت مردم ز مور و ملخ
 چهارم سپه برکشيدند صف
 ز دريا برآمد بخورشيد تف
 بقلب اندر افراسياب و ردان
 سواران گردنکش و بخردان

 وی ميمنه جهن افراسيابس
 همی نيزه بگذاشت از آفتاب
 وزين روی کيخسرو از قلبگاه

 همی داشت چون کوه پشت سپاه
 چو گودرز و چون طوس نوذر نژاد
 منوشان خوزان و پيروز و داد
 چو گرگين ميالد و رهام شير
 هجير و چو شيدوش گرد دلير

 فريبرز کاوس بر ميمنه
 دل و يک تنه سپاهی هه يک

 ر بر ميسره جای داشتمنوچه
 که با جنگ هر جنگيی پای داشت

 بپشت سپه گيو گودرز بود
 که پشت و نگهبان هر مرز بود
 زمين کان آهن شد از ميخ نعل
 همه آب دريا شد از خون لعل
 بسر بر ز گرد سياه ابر بست
 تبيره دل سنگ خارا بخست
 زمين گشت چون چادر آبنوس
 ستاره غمی شد ز آوای کوس

  جنبان چو ابر سياهزمين گشت
 تو گفتی همی بر نتابد سپاه
 همه دشت مغز و سر و پای بود
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 همانا مگر بر زمين جای بود
 همی نعل اسبان سرکشته خست

 تن سر و پای و دست همه دشت بی
 خردمند مردم بيکسو شدند

 دو لشکر برين کار خستو شدند
 که گر يک زمان نيز لشکر چنين
 نبماند برين دشت با درد و کي
 نماند يکی زين سواران بجای
 همانا سپهر اندر آيد ز پای

 ز بس چاک چاک تبرزين و خود
 روانها همی داد تن رادرود

 چو کيخسرو آن پيچش جنگ ديد
 جهان بر دل خويشتن تنگ ديد
 بيامد بيکسو ز پشت سپاه
 بپيش خداوند شد دادخواه
 که ای برتر از دانش پارسا
 جهاندار و بر هر کسی پادشا

  نيستم من ستم يافتهار
 چو آهن بکوره درون تافته

 نخواهم که پيروز باشم بجنگ
 نه بر دادگر بر کنم جای تنگ
 بگفت اين و بر خاک ماليد روی

 ی زار اوی جهان پر شد ازناله
 همانگه برآمد يکی باد سخت

 که بشکست شاداب شاخ درخت
 همی خاک بر داشت از رزمگاه
 بزد بر رخ شاه توران سپاه

  کو سر از جنگ برتافتیکسی
 چو افراسياب آگهی يافتی
 بريدی بجنجر سرش را ز تن

 جز از خاک و ريگش نبودی کفن
 چنين تا سپهر و زمين تار شد
 فراوان ز ترکان گرفتار شد

 بر آمد شب و چادر مشک رنگ
 بپوشيد تا کس نيايد بجنگ

 سپه باز چيدند شاهان ز دشت
 چو روی زمين ز آسمان تيره گشت

 دامن کوه تا پيش رودهمه 
 سپه بود با جوشن و درع و خود
 برافروختند آتش از هر سوی
 طاليه بيامد ز هر پهلوی

 همی جنگ را ساخت افراسياب
 ی آفتاب همی بود تا چشمه

 بر آيد رخ کوه رخشان کند
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 زمين چون نگين بدخشان کند
 جهان آفرين را دگر بود رای
 بهر کار با رای او نيست پای

 ون روی زنگی سياهشب تيره چ
 کس آمد ز گستهم نوذر بشاه
 که شاه جهان جاودان زنده باد
 مه ما بازگشتيم پيروز و شاد
 بدان نامداران افراسياب
 رسيديم ناگه بهنگام خواب
 ازيشان سواری طاليه نبود
 کی را ز انديشه مايه نبود

 چو بيدار گشتند زيشان سران
 کشيديم شمشير و گرز گران

 جز قراخان نماندچو شب روز شد 
 ز مردان ايشان فراوان نماند

 همه دشت زيشان سرون و سرست
 زمين بستر و خاکشان چادر است
 بمژده ز رستم هم اندر زمان

 دمان هيونی بيامد سپيده
 که ما در بيابان خبر يافتيم
 بدان آگهی تيز بشتافتيم

 شب و روز رستم يکی داشتی
 چو تنها شدی راه بگذاشتی

 م هنگام روزبديشان رسيدي
 چو بر زد سر از چرخ گيتی فروز
 تهمتن کمان را بزه برنهاد

 چو نزديک شد ترگ بر سر نهاد
 نخستين که از کلک بگشاد شست
 قراخان ز پيکان رستم بخست
 خواه بتوران زمين شد کنون کنيه

 همانا که آگاهی آمد بشاه
 بشادی به لشکر بر آمد خروش
 سپهدار ترکان همی داشت گوش

 کس که بودند خسروپرستهر آن
 بشادی و رامش گشادند دست
 سواری بيامد هم اندر شتاب
 خروشان به نزديک افراسياب
 که از لشکر ما قراخان برست
 رسيدست نزديک ما مردشست
 سپاهی بتوران نهادند روی
 کزيشان شود ناپديد آب جوی
 چنين گفت با رای زن شهريار
 که پيکار سخت اندر آمد بکار

 يرد سر گاه ماچو رستم بگ
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 بيکبارگی گم شود راه ما
 کنونش گمان آنک ما نشنويم
 چنين کار در جنگ کيخسرويم
 چو آتش بريشان شبيخون کنيم
 زخون روی کشور چو جيحون کنيم
 چو کيخسرو آيد ز لشکر دو بهر
 نبيند مگر بام و ديوار و شهر

 سراسر همه لشکر اين ديد رای
 همان مرد فرزانه و رهنمای

  بودش هم آنجا بماندبنه هرچ
 چو آتش ازان دشت لشکر براند
 همانگه طاليه بيامد ز دشت
 که گرد سپاه از هوا برگذشت

 همه دشت خرگاه و خيمست و بس
 ازيشان بخيمه درون نيست کس
 بدانست خسرو که ساالر چين
 چرا رفت بيگاه زان دشت کين
 ز گستهم و رستم خبر يافتست
 بدان آگهی نيز بشتافتست

  برافگند هم در زماننوندی
 فرستاد نزديک رستم دمان

 که برگشت زين کينه افراسياب
 همانا بجنگ تو دارد شتاب
 سپه را بيارای و بيدار باش
 برو خويشتن زو نگهدار باش
 نوند جهانديده شايسته بود

 راه بايسته بود بدان راه بی
 همی رفت چون پيش رستم رسيد
 گو شيردل را ميان بسته ديد

 ها بر نهاده بدوشسپه گرز
 يکايک نهاده بواز گوش

 برستم بگفت آنچ پيغام بود
 که فرجام پيغامش آرام بود

 جوی وزين روی کيخسرو کينه
 گفت و گوی نشسته برام بی

 همی کرد بخشش همه بر سپاه
 سراپرده و خيمه و تاج و گاه
 از ايرانيان کشتگان را بجست

 کفن کرد وز خون و گلشان بنشست
 شته را دخمه کردبرسم مهان ک

 چو برداشت زان خاک و خون نبرد
 بنه بر نهاد و سپه بر نشاند
 دمان از پس شاه ترکان براند
 چو نزديک شهر آمد افراسياب
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 بران بد که رستم شود سيرخواب
 کنون من شبيخون کنم برسرش
 برآيم گرد از سر لشکرش
 بتاريکی اندر طاليه بديد

 بشهر اندر آواز ايشان شنيد
 د زان کار رستم شگفتفرومان

 همی راند و انديشه اندر گرفت
 همه کوفته لشکر و ريخته
 بشيرين روان اندر آويخته
 بپيش اندرون رستم تيزچنگ
 پس پشت شاه و سواران جنگ
 کسی را که نزديک بد پيش خواند
 وزيشان فراوان سخنها براند
 بپرسيد کين را چه بينيد روی

 جوی چنين گفت با نامور چاره
 ر گنگ دژ آن همه گنج شاهکه د

 چه بايست اکنون همه رنج راه
 زمين هشت فرسنگ باالی اوی
 همانا که چارست پهنای اوی
 زن و کودک و گنج و چندان سپاه
 بزرگی و فرمان و تخت و کاله

 ی دژ نپرد عقاب بران باره
 نبيند کسی آن بلندی بخواب

 خورش هست و ايوان و گنج و سپاه
 اج و گاهترا رنج بدخواه را ت

 همان بوم کو را بهشتست نام
 همه جای شادی و آرام و کام

 ی آبگير ای چشمه بهر گوشه
 بباال و پهنای پرتاب تير

 همی موبد آورد از هند و روم
 بهشتی بر آورده آباد بوم

 همانا کزان باره فرسنگ بيست
 ببينند آسان که بر دشت کيست
 ترازين جهان بهره جنگست و بس

 ماند بکسبفرجام گيتی ن
 چو بشنيد گفتارها شهريار

 خوش آمدش و ايمن شد از روزگار
 بيامد بدلشاد ببهشت گنگ
 ابا آلت لشکر و ساز جنگ

 همی گشت بر گرد آن شارستان
 بدستی نديد اندرو خارستان
 يکی کاخ بودش سر اندر هوا

 ی شاه فرمان روا برآورده
 بايوان فرود آمد و بار داد
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  دادسپه را درم داد و دينار
 فرستاد بر هر سوی لشکری
 نگهبان هر لشکری مهتری

 بان پياده بران باره بر ديده
 نگهبان بروز و بشب پاسبان

 رد و موبدش بود بر دست راست
 ی نامه را پيش خواست نويسنده

 يکی نامه نزديک فغفور چين
 نبشتند با صد هزار آفرين
 چنين گفت کز گردش روزگار
 نيامد مرا بهره جز کارزار

 بپروردم آن را که بايست کشت
 کنون شد ازو روزگارم درشت
 چو فغفور چين گر بيايد رواست
 که بر مهر او بر روانم گواست
 وگر خود نيايد فرستد سپاه

 کزين سو خرامد همی کينه خواه
 فرستاده از نزد افراسياب
 بچين اندر آمد بهنگام خواب
 سرافراز فغفور بنواختش
 يکی خرم ايوان بپرداختش
 وزان سو بگنگ اندر افراسياب
 نه آرام بودش نه خورد و نه خواب

 بديوار عراده بر پای کرد
 ببرج اندرون رزم را جای کرد
 بفرمود تا سنگهای گران
 کشيدند بر باره افسونگران
 بس کاردانان رومی بخواند
 سپاهی بديوار دژ برنشاند
 برآورد بيدار دل جاثليق
 بران باره عراده و منجنيق

 های چرخ و سپرهای کرگکمان
 همه برجها پر ز خفتان و ترگ
 گروهی ز آهنگران رنجه کرد
 ز پوالد بر هر سوی پنجه کرد

 های دراز ببستند بر نيزه
 که هر کس که رفتی بر دژ فراز
 بدان چنگ تيز اندر آويختی
 و گرنه ز دژ زود بگريختی
 سپه را درم داد و آباد کرد
 بهر کار با هر کسی داد کرد

 ن خود و شمشير و بر گستوانهما
 سپرهای چينی و تير و کمان

 شمار ببخشيد بر لشکرش بی
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 بويژه کسی کو کند کارزار
 چو آسوده شد زين بشادی نشست
 خود و جنگسازان خسرو پرست
 زن پری چهره هر روز صد چنگ
 شدندی بدرگاه شاه انجمن

 شب و روز چون مجلس آراستی
 سرود از لب ترک و می خواستی

 داد هر روز گنجی ببادهمی 
 بر امروز و فردا نيامدش ياد

 دو هفته برين گونه شادان بزيست
 افروز کيست که داند که فردا دل

 سيم هفته کيخسرو آمد بگنگ
 شنيد آن غونای و آوای چنگ
 بخنديد و برگشت گرد حصار
 بماند اندر آن گردش روزگار

 چنين گفت کان کو چنين باره کرد
 ياره کردنه از بهر پيکار پت

 چو خون سر شاه ايران بريخت
 بما بر چنين آتش کين ببيخت
 شگفت آمدش کانچنان جای ديد
 سپهری دالرام بر پای ديد

 برستم چنين گفت کای پهلوان
 سزد گر ببينی بروشن روان
 که با ما جهاندار يزدان چه کرد
 ز خوب و پيروزی اندر نبرد
 بدی را کجا نام بد بر بدی

 ابخردیبتندی و کژی و ن
 گريزان شد از دست ما بر حصار
 برين سان برآسود از روزگار

 بدی کو بد آن جهان را سرست
 بپيری رسيده کنون بترست
 بدين گر ندارم ز يزدان سپاس

 مبادا که شب زنده باشم سه پاس
 کزويست پيروزی و دستگاه

 ی هور و ماه هم او آفريننده
 ز يک سوی آن شارستان کوه بود

  بی اندوه بودز پيکار لشکر
 بروی دگر بودش آب روان

 که روشن شدی مرد را زو روان
 کشيدند بر دشت پرده سرای
 ز هر سوی دژ پهلوانی بپای

 زمين هفت فرسنگ لشکر گرفت
 ز لشکر زمين دست بر سر گرفت
 سراپرده زد رستم از دست راست
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 ز شاه جهاندار لشکر بخواست
 بچپ بر فريبرز کاوس بود

  و با کوس بودافروز با بوق دل
 سرای برفتند و بردند پرده

 سيم روی گودرز بگزيد جای
 شب آمد بر آمد ز هر سو خروش
 تو گفتی جهان را بدريد گوش
 زمين را همی دل برآمد ز جای

 ی بوق و شيپور و نای ز بس ناله
 چو خورشيد برداشت از چرخ زنگ

 بدريد پيراهن مشک رنگ
 نشست از بر اسب شبرنگ شاه

 ديد گرد سپاهبيامد بگر
 چنين گفت با رستم پيلتن
 که اين نامور مهتر انجمن
 چنين دارم اميد کافراسياب
 نبيند جهان نيز هرگز بخواب
 اگر کشته گر زنده آيد بدست
 ببيند سر تيغ يزدان پرست
 برآنم که او را ز هر سو سپاه
 بياری بيايد بدين رزمگاه
 بترسند وز ترس ياری کنند

 اری کنندنه از کين و از کامک
 بکوشيم تا پيش ازان کو سپاه
 بخواند برو بر بگيريم راه

 ی دژ فرود آوريم همه باره
 همه سنگ و خاکش برود آوريم
 سپه را کنون روز سختی گذشت
 همان روز رزم اندر آرام گشت
 چو دشمن بديوار گيرد پناه
 ز پيکار و کينش نترسد سپاه

 شکسته دلست او بدين شارستان
 ی گمان خارستانکزين پس شود ب

 چو گفتار کاوس ياد آوريم
 روان را همه سوی داد آوريم
 کجا گفت کاين کين با دار و برد
 بپوشد زمانه بزنگار و گرد
 پسر بر پسر بگذرانم بدست

 چنين تا شود سال بر پنج شست
 بسان درختی بود تازه برگ

 دل از کين شاهان نترسد ز مرگ
 پذر بگذرد کين بماند بجای

  اين درد را رهنمایپسر باشد
 بزرگان برو آفرين خواندند
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 ورا خسرو پاکدين خواندند
 که کين پدر بر تو آيد بسر
 مبادی بجز شاه و پيروزگر
 دگر روز چون خور برآمد ز راغ
 نهاد از بر چرخ زرين چراغ
 خروشی برآمد بلند از حصار

 پر انديشه شد زان سخن شهريار
 همانگه در دژ گشادند باز

 از روی پوشيده رازبرهنه شد 
 بيامد ز دژ جهن باده سوار
 خردمند و بادانش و مايه دار
 بشد پيش دهليز پرده سرای
 همی بود با نامداران بپای
 ازان پس بيامد منوشان گرد
 خرد يافته جهن را پيش برد
 خردمند چو پيش خسرو رسيد
 شد از آب ديده رخش ناپديد

 بماند اندرو جهن جنگی شگفت
  سر بر گرفتکاله بزرگی ز

 چو آمد بنزديک تختش فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 چنين گفت کای نامور شهريار
 هميشه جهان را بشادی گذار
 بر و بوم ما بر تو فرخنده باد
 دل و چشم بدخواه تو کنده باد
 هميشه بدی شاد و يزدان پرست
 بر و بوم ما پيش گسترده دست
 خجسته شدن باد و باز آمدن

  همی داستانها زدنبه نيکی
 پيامی گزارم ز افراسياب
 اگر شاه را زان نگيرد شتاب
 چو از جهن گفتار بشنيد شاه
 بفرمود زرين يکی پيشگاه
 نهادند زير خردمند مرد

 نشست و پيام پدر ياد کرد
 چنين گفت با شاه کافراسياب
 نشستست پر درد و مژگان پر آب
 نخستين درودی رسانم بشاه

 توران سپاهازان داغ دل شاه 
 که يزدان سپاس و بدويم پناه
 که فرزند ديدم بدين پايگاه

 که لشکر کشد شهرياری کند
 بپيش سواران سواری کند
 ز راه پدر شاه تا کيقباد
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 ز مادر سوی تور دارد نژاد
 ز شاهان گيتی سرش برترست
 بچين نام او تخت را افسرست
 بابر اندرون تيز پران عقاب
 نهنگ دالور بدريای آب
 همه پاسبانان تخت ويند
 دد و دام شادان ببخت ويند
 بزرگان که با تاج و با زيورند
 بروی زمين مر ترا کهترند
 شگفتی تر از کار ديو نژند
 که هرگز نخواهد بما جز گزند
 بدان مهربانی و آن راستی

 چرا شد دل من سوی کاستی
 که بردست من پور کاوس شاه
 سياوش رد کشته شد بی گناه

 ام زين سخن پر ز درد هجگر خست
 نشسته بيکسو ز خواب و ز خورد
 نه من کشتم او را که ناپاک ديو
 ببرد از دلم ترس گيهان خديو

 زمانه ورا بد بهانه مرا
 بچنگ اندرون بد فسانه مرا
 تو اکنون خردمندی و پادشا

 ی مردم پارسا پذيرنده
 نگه کن تا چند شهر فراخ

 پر از باغ و ايوان و ميدان و کاخ
 شدست اندرين کينه جستن خراب

 بهانه سياوش و افراسياب
 همان کارزاری سواران جنگ
 بتن همچو پيل و بزور نهنگ

 که جز کام شيران کفنشان نبود
 سری تيز نزديک تنشان نبود
 يکی منزل اندر بيابان نماند

 بکشور جز از دشت ويران نماند
 جز از کينه و زخم شمشير تيز

 يزنماند ز ما نام تا رستخ
 نيايد جهان آفرين را پسند
 بفرجام پيچان شويم از گزند
 وگر جنگ جويی همی بيگمان
 نياسايد از کين دلت يک زمان
 نگه کن بدين گردش روزگار
 جز او را مکن بر دل آموزگار

 که ما در حصاريم و هامون تراست
 سری پر ز کين دل پر از خون تر است
 همی گنگ خوانم بهشت منست
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  و کشت منستی بوم برآورده
 هم ايدر مرا گنج و ايدر سپاه
 هم ايدر نگين و هم ايدر کاله

 هم اينجام کشت و هم اينجام خورد
 هم اينجام مردان روز نبرد

 تراگاه گرمی و خوشی گذشت
 گل و الله و رنگ و شی گذشت
 زمستان و سرما بپيش اندرست

 ها گردد افسرده دست که بر نيزه
 بدامن چو ابر اندرافگند چين
 بر و بوم ما سنگ گردد زمين
 ز هر سو که خوانم بيايد سپاه
 نتابی تو با گردش هور و ماه
 ور ايدون گمانی که هر کارزار

 ترا بردهد اختر روزگار
 از انديشه گردون مگر بگذرد
 ز رنج تو ديگر کسی برخورد

 گر ايدونک گويی که ترکان چين
 بگيرم زنم آسمان بر زمين
 منبشمشير بگذارم اين انج
 بدست تو آيم گرفتار من
 مپندار کاين نيز نابود نيست

 نسايد کسی کو نفرسود نيست
 ی سر خسروان زادشم نبيره

 ز پشت فريدون وز تخم جم
 مرا دانش ايزدی هست و فر
 همان ياورم ايزد دادگر
 چو تنگ اندر آيد بد روزگار
 نخواهد دلم پند آموزگار
 بفرمان يزدان بهنگام خواب

 ه برآفتابشوم چون ستار
 بدريای کيماک بر بگذرم
 سپارم ترا لشکر و کشورم
 مرا گنگ و دژ باشد آرامگاه
 نبيند مرا نيز شاه و سپاه
 چو آيد مرا روز کين خواستن
 ببين آنزمان لشکر آراستن

 بيايم بخواهم ز تو کين خويش
 بهرجای پيدا کنم دين خويش
 و گر کينه از مغز بيرون کنی

 ن کنیبمهر اندرين کشور افسو
 گشايم در گنج تاج و کمر

 همان تخت و دينار و جام گهر
 که تور فريدون به ايرج نداد
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 تو بردار وز کين مکن هيچ ياد
 و گر چين و ماچين بگيری رواست
 بدان رای ران دل همی کت هواست
 خراسان و مکران زمين پيش تست
 مرا شادکامی کم وبيش تست
 براهی که بگذشت کاوس شاه

 ک بايد سپاهفرستم چندان
 همه لشکرت را توانگر کنم
 ترا تخت زرين و افسر کنم
 همت يار باشم بهر کارزار
 بهر انجمن خوانمت شهريار
 گر از پند من سر بپيچی همی
 و گر با نياکين بسيچی همی
 چو زين باز گردی بيارای جنگ
 منم ساخته جنگ را چون پلنگ
 چو از جهن پيغام بشنيد شاه

 ر نگاههمی کرد خندان بدوب
 بپاسخ چنين گفت کای رزمجوی
 شنيديم سر تا سر اين گفت و گوی

 نخست آنک کردی مرا آفرين
 همان باد بر تخت و تاج و نگين
 درودی که دادی ز افراسياب
 بگفتی که او کرد مژگان پر آب
 شنيدم همين باد بر تاج و تخت
 مبادم مگر شاد و پيروزبخت
 دوم آنک گفتی ز يزدان سپاس

 همی پور يزدان شناسکه بينم 
 زشاهان گيتی دل افروزتر

 تر شاه و پيروزتر پسنديده
 مرا داد يزدان همه هرچ گفت
 که با اين هنرها خرد باد جفت

 ترا چند خواهی سخن چرب هست
 بدل نيستی پاک و يزدان پرست
 کسی کو بدانش توانگر بود
 زگفتار کردار بهتر بود

 فريدون فرخ ستاره نگشت
  همی برگذشتنه از خاک تيره

 تو گويی که من بر شوم بر سپهر
 بشستی برين گونه از شرم چهر
 دلت جادوی را چو سرمايه گشت
 سخن بر زبانت چو پيرايه گشت
 زبان پر زگفتار و دل پر دروغ
 بر مرد دانا نگيرد فروغ

 پدر کشته را شاه گيتی مخوان
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 کنون کز سياوش نماند استخوان
 همان مادرم را ز پرده براه

 يدی و گشتی چنين کينه خواهکش
 مرا نوز نازاده از مادرم

 همی آتش افروختی برسرم
 هر آنکس که او بد بدرگاه تو
 بنفريد بر جان بی راه تو

 که هرگز بگيتی کس آن بد نکرد
 ز شاهان و گردان و مردان مرد
 که بر انجمن مر زنی را کشان
 سپارد بزرگی بمردم کشان
 زننده همی تازيانه زند

  دخترش بچه را بفگندکه تا
 خردمند پيران بدانجا رسيد
 بديد آنک هرگز نديد و شنيد
 چنين بود فرمان يزدان که من
 سرافراز گردم بهر انجمن

 گزند و بالی تو از من بگاشت
 که با من زمانه يکی راز داشت
 ازان پس که گشتم ز مادر جدا

 ی بينوا چنانچون بود بچه
 بپيش شبانان فرستاديم

 يران نر داديمبپرواز ش
 مرا دايه و پيشکاره شبان
 نه آرام روز و نه خواب شبان
 چنين بود تا روز من برگذشت
 مرا اندر آورد پيران ز دشت
 بپيش تو آورد و کردی نگاه

 که هستم سزاوار تخت و کاله
 بسان سياوش سرم را ز تن
 ببری و تن هم نيابد کفن
 زبان مرا پاک يزدان ببست

 ای نشستهمان خيره ماندم بج
 مرا بی دل و بی خرد يافتی
 بکردار بد تيز نشتافتی

 سياوش نگه کن که از راستی
 چه کرد و چه ديد از بد و کاستی

 ز گيتی بيامد ترا برگزيد
 چنان کز ره نامداران سزيد
 ز بهر تو پرداخت آيين و گاه
 بيامد ز گيتی ترا خواند شاه

 وفا جست و بگذاشت آن انجمن
 شکن يمانبدان تا نخوانيش پ

 چو ديدی بر و گردگاه ورا
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 بزرگی و گردی و راه ورا
 بجنبيدت آن گوهر بد ز جای
 بيفگندی آن پاک دلرا ز پای
 سر تاجداری چنان ارجمند
 بريدی بسان سر گوسفند
 ز گاه منوچهر تا اين زمان
 نبودی مگر بدتن و بدگمان
 ز تور اندر آمد زيان از نخست
 کجا با پدر دست بد را بشست

 ر بر پسر بگذرد همچنينپس
 نه راه بزرگی نه آيين دين
 زدی گردن نوذر نامدار

 ی شهريار پدر شاه وز تخمه
 برادرت اغريرث نيکخوی
 کجا نيکنامی بدش آرزوی

 ای بدتنی بکشتی و تا بوده
 نه از آدم از تخم آهرمنی

 کسی گر بديهات گيرد شمار
 فزون آيد از گردش روزگار
 ای نهالی بدوزخ فرستاده
 ای نگويی که از مردمان زاده

 دگر آنک گفتی که ديو پليد
 دل و رای من سوی زشتی کشيد
 همين گفت ضحاک و هم جمشيد
 چو شدشان دل از نيکويی نااميد
 که ما را دل ابليس بی راه کرد
 ز هر نيکويی دست کوتاه کرد
 نه برگشت ازيشان بد روزگار
 ز بد گوهر و گفت آموزگار

 راستیکسی کو بتابد سر از 
 گزيند همی کژی و کاستی
 بجنگ پشن نيز چندان سپاه
 که پيران بکشت اندر آوردگاه
 زمين گل شد از خون گودرزيان
 نجويی جز از رنج و راه زيان
 کنون آمدی با هزاران هزار
 ز ترکان سوار از در کارزار
 بموی لشکر کشيدی بجنگ
 وزيشان بپيش من آمد پشنگ
 فرستاديش تا ببرد سرم

 س تو ويران کنی کشورمازان پ
 جهاندار يزدان مرا يار گشت

 سر بخت دشمن نگونسار گشت
 مرا گويی اکنون که از تخت تو
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 افروز و شادانم از بخت تو دل
 نگه کن که تا چون بود باورم
 چو کردارهای تو ياد آورم

 ازين پس مرا جز بشمشير تيز
 نباشد سخن با تو تا رستخيز
 بکوشم بنيروی گنج و سپاه

 يک اختر و گردش هور و ماهبن
 همان پيش يزدان بباشم بپای
 نخواهم بگيتی جزو رهنمای
 مگر گز بدان پاک گردد جهان
 بداد و دهش من ببندم ميان
 بدانديش را از ميان بر کنم

 افسر کنم سر بدنشان را بی
 سخن هرچ گفتم نيا را بگوی
 که درجنگ چندين بهانه مجوی
 يکی تاج دادش زبر جد نگار

  طوق زرين و دو گوشواريکی
 همانگه بشد جهن پيش پدر
 بگفت آن سخنها همه دربدر
 ز پاسخ برآشفت افراسياب

 سواری ز ترکان کجا يافت خواب
 ببخشيد گنج درم بر سپاه

 همان ترگ و شمشير و تخت و کاله
 شب تيره تا برزد از چرخ شيد
 بشد کوه چون پشت پيل سپيد
 همی لشکر آراست افراسياب

  پردرد و سر پر شتابدلش بود
 چو از گنگ برخاست آوای کوس
 زمين آهنين شد هوا آبنوس
 سر موبدان شاه نيکی گمان

 دمان نشست از بر زين سپيده
 بيامد بگرديد گرد حصار
 نگه کرد تا چون کند کارزار
 برستم بفرمود تا همچو کوه
 بيارد بيک سود دريا گروه

 دگر سوش گستهم نوذر بپای
 ز فرخنده رایسه ديگر چو گودر

 بسوی چهارم شه نامدار
 ابا کوس و پيالن و چندی سوار
 سپه را همه هرچ بايست ساز

 بکرد و بيامد بر دژ فراز
 بلشکر بفرمود پس شهريار
 يکی کنده کردن بگرد حصار
 بدان کار هر کس که دانا بدند
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 بجنگ دژ اندر توانا بدند
 چه از چين وز روم وز هندوان

 سو گوانچه رزم آزموده ز هر 
 همه گرد آن شارستان چون نوند
 بگشتند و جستند هر گونه بند
 دو نيزه بباال يکی کنده کرد
 سپه را بگردش پراگنده کرد
 بدان تا شب تيره بی ساختن
 نيارد ترکان يکی تاختن

 دو صد ساخت عراده بر هر دری
 دو صد منجنيق از پس لشکری
 دو صد چرخ بر هر دری با کمان

  سر بدگمانز ديوار دژ چون
 پديد آمدی منجينق از برش

 چو ژاله همی کوفتی بر سرش
 پس منجنيق اندرون روميان
 ابا چرخها تنگ بسته ميان

 دو صد پيل فرمود پس شهريار
 کشيدن ز هر سو بگرد حصار

 ای زير باره درون يکی کنده
 بکند و نهادند زيرش ستون
 بد آن منکری باره مانده بپای

  ز جایها برگرفته بدان نيزه
 پس آلود بر چوب نفط سياه
 بدين گونه فرمود بيدار شاه
 بيک سو بر از منجنيق و ز تير

 رخ سرکشان گشته همچون زرير
 زير اندرون آتش و نفط و چوب به

 ز بر گرزهای گران کوب کوب
 بهر چارسو ساخت آن کارزار
 چنانچون بود ساز جنگ حصار
 وزآن جايگه شهريار زمين

 فرينآ بيامد بپيش جهان
 ز لشکر بشد تا بجای نماز
 ابا کردگار جهان گفت زار

 ابر خاک چون مار پيچان ز کين
 همی خواند بر کردگار آفرين

 همی گفت کام و بلندی ز تست
 بهر سختيی يارمندی ز تست
 اگر داد بينی همی رای من
 مرگدان ازين جايگه پای من
 نگون کن سر جاودانرا ز تخت

 تبخ دل و نيک مرادار شادان
 چو برداشت از پيش يزدان سرش
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 بجوشن بپوشيد روشن برش
 کمر بر ميان بست و برجست زود

 بجنگ اندر آمد بکردار دود
 بفرمود تا سخت بر هر دری
 بجنگ اندر آيد يکی لشکری
 بدان چوب و نفط آتش اندر زدند
 ز برشان همی سنگ بر سر زدند
 زبانگ کمانهای چرخ و ز دود
 بودشده روی خورشيد تابان ک
 ز عراده و منجنيق و ز گرد
 زمين نيلگون شد هوا الژورد
 خروشيدن پيل و بانگ سران
 درخشيدن تيغ و گرز گران

 تو گفتی برآويخت با شيد ماه
 ز باريدن تير و گرد سياه

 ز نفط سيه چوبها برفروخت
 به فرمان يزدان چو هيزم بسوخت
 نگون باره گفتی که برداشت پای

  جایبکردار کوه اندر آمد ز
 وزان باره چندی ز ترکان دلير
 نگون اندر آمد چو باران بزير
 که آيد بدام اندرون ناگهان

 سر آرد بران شوربختی جهان
 بپيروزی از لشکر شهريار
 برآمد خروشيدن کارزار

 ی دژ نهادند روی سوی رخنه
 جوی بيامد دمان رستم کينه

 خبر شد بنزديک افراسياب
 ی شارستان شد خراب کجا باره

 پس افراسياب اندر آمد چو گرد
 به جهن و بگرسيوز آواز کرد

 ی دژ شما را چه کار که با باره
 سپه را ز شمشير بايد حصار
 ز بهر بر و بوم و پيوند خويش
 همان از پی گنج و فرزند خويش
 ببنديم دامن يک اندر دگر
 نمانيم بر دشمنان بوم و بر
 سپاهی ز ترکان گروها گروه

 بر سان کوهبدان رخنه رفتند 
 بکردار شيران برآويختند

 خروش از دو رويه برانگيختند
 سواران ترکان بکردار بيد
 شده لرزلرزان و دل ناااميد
 برستم بفرمود پس شهريار
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 پياده هرآنکس که بد نامدار
 که پيش اندر آيد بدان رخنه گاه

 خواه ور کينه هميدون بی نيزه
 ابا ترکش و تيغ و تير و تبر

 ور ه پس نيزهسوار ايستاد
 سواران جنگی نگهدارشان

 بدانگه که شد سخت پيکارشان
 سوار و پياده بهر سو گروه
 بجنگ اندر آمد بکردار کوه
 برخنه در آورد يکسر سپاه
 خواه چو شير ژيان رستم کينه
 پياده بيامد بکردار گرد

 سار کرد درفش سيه را نگون
 نشان سپهدار ايران بنفش

 رفشبران باره زد شير پيکر د
 بپيروزی شاه ايران سپاه
 برآمد خروشيدن از رزمگاه

 فراوان ز توران سپه کشته شد
 سر بخت تورانيان گشته شد
 بدانگه کجا رزمشان شد درشت
 دو تن رستم آورد ازيشان بمشت
 چو گرسيو و جهن رزم آزمای
 که بد تخت توران بديشان بپای
 برادر يکی بود و فرخ پسر
 چنين آمد از شوربختی بسر
 بدان شارستان اندر آمد سپاه

 خواه دل لشکری کينه چنان داغ
 بتاراج و کشتن نهادند روی
 برآمد خروشيدن های هوی
 زن و کودکان بانگ برداشتند
 بايرانيان جای بگذاشتند

 چه مايه زن و کودک نارسيد
 که زير پی پيل شد ناپديد

 همه شهر توران گريزان چو باد
 نيامد کسی را بر و بوم ياد

 شد بخت گردان ترکان نگونب
 بزاری همه ديدگان پر ز خون
 زن و گنج و فرزند گشته اسير
 ز گردون روان خسته و تن بتير
 بايوان برآمد پس افراسياب

 پر از خون دل از درد و ديده پرآب
 بران باره بر شد که بد کاخ اوی
 بيامد سوی شارستان کرد روی
 دو بهره ز جنگاوران کشته ديد
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 ز جنگ برگشته ديددگر يکسر ا
 خروش سواران و بانگ زنان
 هم از پشت پيالن تبيره زنان
 همی پيل بر زندگان راندند

 همی پشتشان بر زمين ماندند
 همه شارستان دود و فرياد ديد
 همان کشتن و غارت و باد ديد
 يکی شاد و ديگر پر از درد و رنج
 چنانچون بود رسم و رای سپنج
 ارچو افراسياب آنچنان ديد ک
 چنان هول و برگشتن کارزار
 نه پور و برادر نه بوم و نه بر

 نه تاج و نه گنج و نه تخت و کمر
 همی گفت با دل پر از داغ و درد
 که چرخ فلک خيره با من چه کرد

 بديده بديدم همان روزگار
 که آمد مرا کشتن و مرگ خوار
 پر از درد ازان باره آمد فرود
 همی داد تخت مهی را درود

 گفت کی بينمت نيز بازهمی 
 اياروز شادی و آرام و ناز

 وزان جايگه خيره شد ناپديد
 تو گفتی چو مرغان همی بر پريد
 در ايوان که در دژ برآورده بود
 يکی راه زير زمين کرده بود
 ازان نامداران دو صد برگزيد

 راه شد ناپديد بران راه بی
 وزآنجای راه بيابان گرفت
 فتهمه کشورش ماند اندر شگ

 نشانی ندادش کس اندر جهان
 بدان گونه آواره شد در نهان
 چو کيخسرو آمد درايوان اوی
 بپای اندر آورد کيوان اوی

 ابر تخت زرينش بنشست شاه
 بجستنش بر کرد هر سو سپاه
 فراوان بجستند جايی نشان
 نيامد ز ساالر گردنکشان

 ز گرسيوز و جهن پرسيد شاه
 ز کار سپهدار توران سپاه

 ن رفت و آرامگاهش کجاستکه چو
 نهان گشته ز ايدر پناهش کجاست
 ز هر گونه گفتند و خسرو شنيد
 نيامد همی روشنايی پديد
 بايرانيان گفت پيروز شاه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
976 

 که دشمن چو آواره گردد ز گاه
 ز گيتی برو نام و کام اندکيست
 ورا مرگ با زندگانی يکيست
 ز لشکر گزين کرد پس بخردان

 بدانجهانديده و کار بين مو
 بديشان چنين گفت کباد بيد
 هميشه بهر کار با داد بيد

 در گنج اين ترک شوريده بخت
 شما را سپردم بکوشيد سخت
 نبايد که بر کاخ افراسياب
 بتابد ز چرخ بلند آفتاب

 رويان اوی هم آواز پوشيده
 نخواهم که آيد ز ايوان بکوی
 نگهبان فرستاد سوی گله
 که بودند گلد دژ اندر يله

 يشان او کس نيازرد شاهز خو
 چنانچون بود در خور پيشگاه
 چو زان گونه ديدند کردار اوی

 سپه شد سراسر پر از گفت و گوی
 که کيخسرو ايدر بدان سان شدست
 که گويی سوی باب مهمان شدست

 همی ياد نايدش خون پدر
 بخيره بريده ببيداد سر

 همان مادرش را که از تخت و گاه
 اهز پرده کشيدند يکسو بر

 شبان پروريدست وز گوسفند
 مزيدست شير اين شه هوشمند
 چرا چون پلنگان بچنگال تيز
 نه انگيزد از خان او رستخيز
 فرود آورد کاخ و ايوان اوی
 برانگيزد آتش ز کيوان اوی
 ز گفتار ايرانيان پس خبر
 بکيخسرو آمد همه در بدر

 فرستاد کس بخردان را بخواند
 بسی داستان پيش ايشان براند
 که هر جای تندی نبايد نمود

 خرد را نشايد ستود سر بی
 همان به که با کينه داد آوريم
 بکام اندرون نام ياد آوريم

 که نيکيست اندر جهان يادگار
 نماند بکس جاودان روزگار

 همين چرخ گردنده با هر کسی
 تواند جفا گستريدن بسی
 ازان پس بفرمود شاه جهان
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 که آرند پوشيدگان را نهان
  ايرانيان آگهی يافتندچو

 پر از کين سوی کاخ بشتافتند
 بران گونه بردند گردان گمان
 که خسرو سرآرد بريشان زمان
 بخوری همی نزدشان خواستند
 بتاراج و کشتن بياراستند
 ز ايوان بزاری برآمد خروش

 که ای دادگر شاه بسيار هوش
 ايم تو دانی که ما سخت بيچاره
 ايم نه بر جای خواری و پيغاره
 بر شاه شد مهتر بانوان
 ابا دختران اندر آمد نوان

 پرستنده صد پيش هر دختری
 ز ياقوت بر هر سری افسری
 چو خورشيد تابان ازيشان گهر
 بپيش اندر افگنده از شرم سر

 بيک دست مجمر بيک دست جام
 برافروخته عنبر و عود خام

 تو گفتی که کيوان ز چرخ برين
 ستاره فشاند همی بر زمين

 ه بانوان شد بنزديک تختم
 ابر شهريار آفرين کرد سخت
 همان پروريده بتان طراز

 برين گونه بردند پيشش نماز
 همه يکسره زار بگريستند

 بدان شوربختی همی زيستند
 کسی کو نديدست جز کام و ناز

 برو بر ببخشای روز نياز
 همی خواندند آفرينی بدرد

 دل خسرو رادمرد که ای نيک
 ر ز توران زمينچه نيکو بدی گ

 نبودی بدلت اندرون ايچ کين
 تو ايدر بجشن و خرام آمدی
 ز شاهان درود و پيام آمدی

 برين بوم بر نيست خود کدخدای
 بتخت نيا بر نهادی تو پای
 سياوش نگشتی بخيره تباه

 وليکن چنين گشت خورشيد و ماه
 چنان کرد بدگوهر افراسياب
 که پيش تو پوزش نبيند بخواب

  پند و سودی نداشتبسی دادمش
 بخيره همی سر ز پندم بگاشت

 ام گوای منست آفريننده
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 ام که باريد خون از دو بيننده
 چو گرسيوز و جهن پيوند تو
 که سايد بزاری کنون بند تو
 ز بهر سياوش که در خان من
 چه تيمار بد بر دل و جان من
 که افراسياب آن بدانديش مرد
 بسی پند بشنيد و سودش نکرد

 تا چنين روزش آيد بسربدان 
 شود پادشاهيش زير و زبر
 بتاراج داده کاله و کمر

 شده روز او تار و برگشته سر
 چنين زندگانی همی مرگ اوست
 شگفت آنک بر تن ندردش پوست

 کنون از پی بيگناهان بما
 نگه کن بر آيين شاهان بما

 ی خسرويم همه پاک پيوسته
 جز از نام او در جهان نشنويم

 جادو افراسيابببد کردن 
 نگيرد برين بيگناهان شتاب
 بخواری و زخم و بخون ريختن

 گنه خيره آويختن چه بر بی
 که از شهرياران سزاوار نيست
 بريدن سری کان گنهکار نيست
 ترا شهريارا جز اينست جای
 نماند کسی در سپنجی سرای
 هم آن کن که پرسد ز تو کردگار
 نپيچی ازان شرم روز شمار

 رو ببخشود سختچو بشنيد خس
 بران خوبرويان برگشت بخت

 رويان از آن درد و داغ که پوشيده
 شده لعل رخسارشان چون چراغ
 بپيچيد دل بخردان را ز درد

 ز فرزند و زن هر کسی ياد کرد
 همی خواندند آفرينی بزرگ
 سران سپه مهتران سترگ
 کز ايشان شه نامبردار کين
 نخواهد ز بهر جهان آفرين

 سرو هوشمندچنين گفت کيخ
 که هر چيز کان نيست ما را پسند
 نياريم کس را همان بد بروی

 جوی وگر چند باشد جگر کينه
 چو از کار آن نامدار بلند
 برانديشم اينم نيايد پسند
 که بد کرد با پرهنر مادرم



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
979 

 کسی را همان بد بسر ناورم
 بفرمودشان بازگشتن بجای

 زاده جهان کدخدای چنان پاک
 ت کايمن شويدبديشان چنين گف

 ز گوينده گفتار بد مشنويد
 کزين پس شما را ز من بيم نيست

 وفايی و دژخيم نيست مرا بی
 تن خويش را بد نخواهد کسی
 چو خواهد زمانش نباشد بسی
 بباشيد ايمن بايوان خويش

 بيزدان سپرده تن و جان خويش
 بايرانيان گفت پيروزبخت
 بماناد تا جاودان تاج و تخت

 ن گرفته بدستهمه شهر تورا
 بايران شما را سرای و نشست
 ز دلها همه کينه بيرون کنيد

 بمهر اندرين کشور افسون کنيد
 که از ما چنين دردشان دردلست
 ز خون ريختن گرد کشور گلست
 همه گنج توران شما را دهم
 بران گنج دادن سپاهی نهم
 بکوشيد و خوبی بکار آوريد
 چو ديدند سرما بهار آوريد

 انرا يکايک نه ديرمن ايراني
 کنم يکسر از گنج دينار سير
 ز خون ريختن دل ببايد کشيد
 سر بيگناهان نبايد بريد

 نه مردی بود خيره آشوفتن
 بزير اندر آورده را کوفتن

 رويان بپيچيد روی ز پوشيده
 هرآن کس که پوشيده دارد بکوی
 ز چيز کسان سر بتابيد نيز

 که دشمن شود دوست از بهر چيز
 آفرين را پسند هاننيايد ج

 که جوينده بر بيگناهان گزند
 هرآنکس که جويد همی رای من
 نبايد که ويران کند جای من
 و ديگر که خوانند بيداد و شوم
 که ويران کند مهتر آباد بوم
 ازان پس بلشکر بفرمود شاه
 گشادن در گنج توران سپاه
 جز از گنج ويژه رد افراسياب
 بکه کس را نبود اندران دست يا
 ببخشيد ديگر همه بر سپاه
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 چه گنج سليح و چه تخت و کاله
 ز هر سو پراگنده بی مر سپاه
 زترکان بيامد بنزديک شاه
 همی داد زنهار و بنواختشان
 بزودی همی کار بر ساختشان
 سران را ز توران زمين بهر داد
 بهر نامداری يکی شهر داد
 بهر کشوری هر که فرمان نبرد

 نبردز دست دليران او جان 
 شدند آن زمان شاه را چاکران

 ی مهتران چو پيوسته شد نامه
 ز هر سو فرستادگان نزد شاه
 يکايک سر اندر نهاده براه

 ی مهتران ابا هديه و نامه
 شده يک بيک شاه را چاکران
 دبير نويسنده را پيش خواند
 سخن هرچ بايست با او براند
 سرنامه کرد آفرين از نخست

 ها بشستبدان کو زمين از بدي
 چنان اختر خفته بيدار کرد
 سر جاودان را نگونسار کرد
 توانايی و دانش و داد ازوست
 بگيتی ستم يافته شاد ازوست
 دگر گفت کز بخت کاموس کی

 پی بزرگ و جهانديده و نيک
 گشاده شد آن گنگ افراسياب
 سر بخت او اندر آمد بخواب
 بيک رزمگاه از نبرده سران
 نسرافراز با گرزهای گرا

 همانا که افگنده شد صد هزار
 بگلزريون در يکی کارزار

 وز آن پس برآمد يکی باد سخت
 که برکند شاداب بيخ درخت
 بب اندر افتاد چندی سپاه

 که جستند بر ما يکی دستگاه
 بوردگه در چنان شد سوار

 که از ما يکی را دو صد شد شکار
 وز آن جايگه رفت ببهشت گنگ

 نگحصاری پر از مردم و جای ت
 هزار بجنگ حصار اندرون سی

 همانا که شد کشته در کارزار
 همان بد که بيدادگر بود مرد
 ورا دانش و بخت ياری نکرد
 همه روی کشور سپه گستريد
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 شدست او کنون از جهان ناپديد
 ازين پس فرستم بشاه آگهی
 ز روزی که باشد مرا فرهی

 ازان پس بيامد به شادی نشست
 بدستپری روی پيش اندرون می 
 ببد تا بهار اندرآورد روی

 جهان شد بهشتی پر از رنگ و بوی
 همه دشت چون پرنيان شد برنگ
 هوا گشت برسان پشت پلنگ
 گرازيدن گور و آهو بدشت

 بدين گونه بر چند خوشی گذشت
 به نخچير يوزان و پرنده باز
 همه مشک بويان بتان طراز
 همه چارپايان بکردار گور

 بزورپراگنده و آگنده کردن 
 بگردن بکردار شيران نر

 بسان گوزنان بگوش و بسر
 ز هر سو فرستاد کارآگهان
 همی چست پيدا ز کار جهان
 پس آگاهی آمد ز چين و ختن
 از افراسياب و ازان انجمن

 که فغفور چين باوی انباز گشت
 همه روی کشور پرآواز گشت
 ز چين تا بگلزريون لشکرست

 بريشان چو خاقان چين سرورست
 د کسی راز آن خواستهندان

 پرستنده و اسب آراسته
 که او را فرستاد خاقان چين
 بشاهی برو خواندند آفرين

 همان گنج پيرانش آمد بدست
 شتروار دينار صدبار شست
 چو آن خواسته برگرفت از ختن
 سپاهی بياورد لشکر شکن
 چو زين گونه آگاهی آمد بشاه
 بنزديک زنهار داده سپاه

 انيانهمه بازگشتند ز اير
 ببستند خون ريختن را ميان
 چو برداشت افراسياب از ختن
 يکی لشکری شد برو انجمن
 که گفتی زمين برنتابد همی
 ستاره شمارش نيابد همی

 ز چين سوی کيخسرو آورد روی
 جوی پر از درد با لشکری کينه

 چو کيخسرو آگاه شد زان سپاه
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 طاليه فرستاد چندی براه
 بفرمود گودرز کشواد را

 دار گرگين و فرهاد راسپه
 که ايدر بباشيد با داد و رای
 طاليه شب و روز کرده بپای
 بگودرز گفت اين سپاه تواند
 چو کار آيد اندر پناه تواند

 ز ترکان هرآنگه که بينی يکی
 که ياد آرد از دشمنان اندکی
 هم اندر زمان زنده بر دارکن
 دو پايش ز بر سر نگونسار کن

 رنج باش رنج باشد تو بی چو بی
 نگهبان اين لشکر و گنج باش
 تبيره برآمد ز پرده سرای

 خروشيدن زنگ و هندی داری
 بدين سان سپاهی بيامد ز گنگ
 که خورشيد را آرزو کرد جنگ

 چو بيرون شد از شهر صف بر کشيد
 سوی کوکها لشکر اندر کشيد
 ميان دو لشکر دو منزل بماند
 جهانداران گردنکشان را بخواند

 امشب مجنبيد هيچچنين گفت ک
 نه خوب آيد آرامش اندر بسيچ
 طاليه برافگند بر گرد دشت

 همه شب همی گرد لشکر بگشت
 بيک هفته بودش هم آنجا درنگ
 همی ساخت آرايش و ساز جنگ

 بهشتم بيامد طاليه ز راه
 بخسرو خبر داد کمد سپاه

 سپه را بدان سان بياراست شاه
 که نظاره گشتند خورشيد و ماه

 ياب آن سپه را بديدچو افراس
 بيامد برابر صفی برکشيد

 بفرزانگان گفت کين دشت رزم
 بدل مر مرا چون خرامست و بزم
 مرا شاد بر گاه خواب آمدی
 چو رزمم نبودی شتاب آمدی
 کنون مانده گشتم چنين در گريز
 سری پر ز کينه دلی پرستيز
 بر آنم که از بخت کيخسروست
 و گر بر سرم روزگاری نوست

  که با او شوم همنبردبر آنم
 اگر کام يابم اگر مرگ و درد
 بدو گفت هر کس فرزانه بود
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 گر از خويش بود ار ز بيگانه بود
 که گر شاه را جست بايد نبرد
 چرا بايد اين لشکر و دار و برد
 همه چين و توران بپيش تواند
 ز بيگانگان ار ز خويش تواند
 فدای تو بادا همه جان ما

 يمان ماچنين بود تا بود پ
 اگر صد شود کشته گر صد هزار
 تن خويش را خوار مايه مدار
 همه سربسر نيکخواه توايم
 که زنده بفر کاله توايم

 وزآن پس برآمد ز لشکر خروش
 زمين و زمان شد پر از جنگ و جوش

 ستاره پديد آمد از تيره گرد
 رخ زرد خورشيد شد الژورد
 سپهدار ترکان ازان انجمن

 وده دو تنگزين کرد کار آزم
 پيامی فرستاد نزديک شاه

 که کردی فراوان پس پشت راه
 همانا که فرسنگ ز ايران هزار
 بود تا بگنگ اندر ای شهريار
 ز ريگ و بيابان وز کوه و شخ

 دو لشکر برين سان چو مور و ملخ
 زمين همچو دريا شد از خون کين
 ز گنگ و ز چين تا بايران زمين
 اگر خون آن کشتگان را ز خاک
 بژرفی برد رای يزدان پاک
 همانا چو دريای قلزم شود

 دولشکر بخون اندرون گم شود
 اگر گنج خواهی ز من گر سپاه
 وگر بوم ترکان و تخت و کاله
 سپارم ترا من شوم ناپديد
 جز از تيغ جان را ندارم کليد
 مکن گر ترا من پدر مادرم
 ز تخم فريدون افسونگرم
 ز کين پدر گر دلت خيره شد

 آب من پيش تو تيره شدچنين 
 ازان بد سياوش گنهکار بود
 مرا دل پر از درد و تيمار بود
 دگر گردش اختران بلند

 که هم باپناهند و هم باگزند
 مرا ساليان شست بر سر گذشت
 که با نامداری نرفتم بدشت
 تو فرزندی و شاه ايران توی
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 برزم اندرون چنگ شيران توی
 يکی رزمگاهی گزين دوردست

 دامن مرد خسروپرستنه بر 
 بگرديم هر دو بوردگاه

 بجايی کزو دور ماند سپاه
 اگر من شوم کشته بر دست تو
 ز دريا نهنگ آورد شست تو

 تو با خويش و پيوند مادر مکوش
 بپرهيز وز کينه چندين مجوش
 وگر تو شوی کشته بر دست من

 بزنهار يزدان کزان انجمن
 نمانم که يک تن بپيچد ز درد

  باد خاک نبرددگر بيند از
 ز گوينده بشنيد خسرو پيام
 چنين گفت با پور دستان سام
 که اين ترک بدساز مردم فريب
 نبيند همی از بلندی نشيب
 بچاره چنين از کف ما بجست
 نمايد که بر تخت ايران نشست
 ز آورد چندين بگويد همی

 ی شيده جويد همی مگر دخمه
 نبيره فريدن و پور پشنگ

 ست ننگبورد با او مرا ني
 بدو گفت رستم که ای شهريار
 بدين در مدار آتش اندر کنار

 که ننگست بر شاه رفتن بجنگ
 وگر همنبرد تو باشد پشنگ
 دگر آنک گويد که با لشکرم
 مکن چنگ با دوده و کشورم
 ز دريا بدريا ترا لشکرست

 کجا رايشان زين سخن ديگرست
 چو پيمان يزدان کنی با نيا
 ميانشايد که در دل بود کي

 بانبوه لشکر بجنگ اندر آر
 ی نابکار سخن چند آلوده

 ز رستم چو بشنيد خسرو سخن
 يکی ديگر انديشه افگند بن
 بگوينده گفت اين بدانديش مرد
 چنين با من آويخت اندر نبرد
 فزون کرد ازين با سياوش وفا
 زبان پر فسون بود دل پرجفا
 سپهبد بکژی نگيرد فروغ

 دروغزبان خيره پرتاب و دل پر 
 گر ايدونک رايش نبردست و بس
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 جز از من نبرد ورا هست کس
 تهمتن بجايست و گيو دلير
 که پيکار جويند با پيل و شير
 اگر شاه با شاه جويد نبرد
 چرا بايد اين دشت پرمرد کرد
 نباشد مرا با تو زين بيش جنگ
 ببينی کنون روز تاريک و تنگ
 فرستاد برگشت و آمد چو باد

 و کرد يادشنيده سراسر بر
 پر از درد شد جان افراسياب
 نکرد ايچ بر جنگ جستن شتاب
 سپه را بجنگ اندر آورد شاه
 بجنبيد ناچار ديگر سپاه

 يکی با درنگ و يکی با شتاب
 زمين شد بکردار دريای آب
 ز باريدن تير گفتی ز ابر

 همی ژاله باريد بر خود و ببر
 ز شبگير تا گشت خورشيد لعل

  در زير نعلزمين پر ز خون بود
 سپه بازگشتند چون تيره گشت

 که چشم سواران همی خيره گشت
 سپهدار با فر و نيرنگ و ساز
 چو آمد به لشکرگه خويش باز
 چنين گفت با طوس کامروز جنگ

 نه بر آرزو کرد پور پشنگ
 گمانم که امشب شبيخون کند
 ز دل درد ديرينه بيرون کند
 يکی کنده فرمود کردن براه

 بد شاه توران سپاهبرآن سو که 
 چنين گفت کتش نسوزيد کس
 نبايد که آيد خروش جرس

 ز لشکر سواران که بودند گرد
 گزين کرد شاه و برستم سپرد
 دگر بهره بگزيد ز ايرانيان
 که بندند بر تاختن بر ميان
 بطوس سپهدار داد آن گروه
 بفرمود تا رفت بر سوی کوه
 تهمتن سپه را بهامون کشيد

 بيرون کشيدسپهبد سوی کوه 
 بفرمود تا دور بيرون شوند

 چپ و راست هر دو بهامون شوند
 طاليه مدارند و شمع و چراغ

 يکی سوی دشت و يکی سوی راغ
 بدان تا اگر سازد افرسياب
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 برو بر شبيخون بهنگام خواب
 گر آيد سپاه اندر آيد ز پس
 بماند نباشدش فريادرس

 بره کنده پيش و پس اندر سپاه
 ر و پيل شاهپس کنده با لشک

 سپهدار ترکان چو شب در شکست
 ميان با سپه تاختن را ببست
 ز لشکر جهانديدگان را بخواند
 ز کار گذشته فراوان براند

 چنين گفت کين شوم پر کيميا
 چنين خيره شد بر سپاه نيا
 اند کنون جمله ايرانيان خفته
 اند همه لشکر ما برآشفته

 کنون ما ز دل بيم بيرون کنيم
 ريشان شبيخون کينمسحرگه ب

 گر امشب بر ايشان بيابيم دست
 ببيشی ابر تخت بايد نشست
 وگر بختمان بر نگيرد فروغ

 همه چاره بادست و مردی دروغ
 برين برنهادند و برخاستند
 ز بهر شبيخون بياراستند
 ز لشکر گزين کرد پنجه هزار
 جهانديده مردان خنجرگزار
 برفتند کارآگهان پيش شاه

 ان با فر و جاهجهانديده مرد
 ز کارآگهان آنک بد رهنمای
 بيامد بنزديک پرده سرای
 بجايی غو پاسبانان نديد

 تو گفتی جهان سربسر آرميد
 طاليه نه و آتش و باد نه
 ز توران کسی را بدل ياد نه
 چو آن ديد برگشت و آمد دوان
 روان کزيشان کسی نيست روشن
 اند همه خفتگان سربسرمرده

 اند  خوردهوگر نه همه روز می
 بجايی طاليه پديدار نيست

 کس آن خفتگان را نگهدار نيست
 چو افراسياب اين سخنها شنود
 بدلش اندرون روشنايی فزود

 سپه را فرستاد و خود برنشست
 ميان يلی تاختن را ببست
 برفتند گردان چو دريای آب
 گرفتند بر تاختن بر شتاب
 بران تاختن جنبش و ساز نه
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  آواز نهی بوق و همان ناله
 چو رفتند نزديک پرده سرای
 برآمد خروشيدن کر نای

 غو طبل بر کوهه زين بخاست
 درفش سيه را برآورد راست
 ز لشکر هرآنکس که بد پيشرو
 برانگيختند اسب و برخاست غو
 بکنده در افتاد چندی سوار
 بپيچيد ديگر سر از کارزار

 ز يک دست رستم برآمد ز دشت
 تز گرد سواران هواتيره گش

 ز دست دگر گيو گودرز و طوس
 ی بوق و کوس بپيش اندرون ناله

 شهنشاه باکاويانی درفش
 هوا شد ز تيغ سواران بنفش
 برآمد ده و گير و بربند و کش
 نه با اسب تاب و نه با مرد هش
 ازيشان ز صد نامور ده بماند
 کسی را که بد اختر بد براند
 چو آگاهی آمد برين رزمگاه

  توران سپاهچنان خسته بد شاه
 که از خستگی جمله گريان شدند

 ز درد دل شاه بريان شدند
 چنين گفت کز گردش آسمان

 گمان نيابد گذر دانشی بی
 چو دشمن همی جان بسيچد نه چيز

 بکوشيم ناچار يک دست نيز
 اگر سربسر تن بکشتن دهيم
 وگر ايرجی تاج بر سر نهيم

 سرای برآمد خروش از دو پرده
 ی کر نای لهجهان پر شد از نا

 گرفتند ژوپين و خنجر بکف
 کشيدند لشکر سه فرسنگ صف

 بکردار دريا شد آن رزمگاه
 نه خورشيد تابنده روشن نه ماه
 سپاه اندر آمد همی فوج فوج
 بران سان که برخيزد از باد موج

 در و دشت گفتی همه خون شدست
 خور از چرخ گردنده بيرون شدست
 کسی را نبد بر تن خويش مهر

  اندر اندود گفتی سپهربقير
 همانگه برآمد يکی تيره باد
 که هرگز ندارد کسی آن بياد
 همی خاک برداشت از رزمگاه
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 بزد بر سر و چشم توران سپاه
 ز سرها همی ترگها برگرفت
 بماند اندران شاه ترکان شگفت
 همه دشت مغز سر و خون گرفت
 دل سنگ رنگ طبر خون گرفت
 سواران توران که روز درنگ

 ن داشتندی شکار پلنگزبو
 نديدند با چرخ گردان نبرد

 همی خاک برداشت از دشت مرد
 چو کيخسرو آن خاک و آن باد ديد
 دل و بخت ايرانيان شاد ديد
 ابا رستم و گيو گودرز و طوس
 ز پشت سپاه اندر آورد کوس
 دهاده برآمد ز قلب سپاه

 ز يک دست رستم ز يک دست شاه
 شد اندر هوا گرد برسان ميغ

 ه ميغی که باران او تير و تيغچ
 تلی کشته هر جای چون کوه کوه
 زمين گشته از خون ايشان ستوه
 هوا گشت چون چادر نيلگون
 زمين شد بکردار دريای خون
 ز تير آسمان شد چو پر عقاب
 نگه کرد خيره سر افراسياب
 بديد آن درفشان درفش بنفش
 نهان کرد بر قلبگه بر درفش

 بماندسپه را رده بر کشيده 
 خود و نامداران توران براند

 زخويشان شايسته مردی هزار
 بنزديک او بود در کارزار
 به بيراه راه بيابان گرفت

 برنج تن از دشمنان جان گرفت
 ز لشکر نيا را همی جست شاه
 بيامد دمان تا بقلب سپاه

 ز هر سوی پوييد و چندی شتافت
 نشان پی شاه توران نيافت

 لبگاهسپه چون نگه کرد در ق
 نديدند جايی درفش سياه

 ز شه خواستند آن زمان زينهار
 فروريختند آلت کارزار

 چو خسرو چنان ديد بنواختشان
 ز لشکر جدا جايگه ساختشان
 بفرمود تا تخت زرين نهند
 بخيمه در آرايش چين نهند

 آورد و رامشگران را بخواند می
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 ز لشکر فراوان سران را بخواند
 ز پاکشبی کرد جشنی که تا رو

 همی مرده برخاست از تيره خاک
 چو خورشيد بر چرخ بنمود پشت
 شب تيره شد از نمودن درشت
 شهنشاه ايران سر و تن بشست
 يکی جايگاه پرستش بجست
 کز ايرانيان کس مر او را نديد
 نه دام و دد آوای ايشان شنيد
 ز شبگرد تا ماه بر چرخ ساج

 افروز تاج بسر بر نهاد آن دل
 رد برکردگارستايش همی ک

 ازان شادمان گردش روزگار
 فراوان بماليد بر خاک روی

 برخ بر نهاد از دو ديده دو جوی
 و زآنجا بيامد سوی تاج و تخت
 خرامان و شادان دل و نيکبخت
 از ايرانيان هرک افگنده بود
 اگر کشته بودند گر زنده بود
 ازان خاک آورد برداشتند
 تن دشمنان خوار بگذاشتند

 ها ساختند  دخمههمه رزمگه
 ازان کشتگان چو بپرداختند
 ز چيزی که بود اندران رزمگاه
 ببخشيد شاه جهان بر سپاه
 و زآنجا بشد شاه ببهشت گنگ
 همه لشکر آباد با ساز جنگ
 چو آگاهی آمد بماچين و چين
 ز ترکان وز شاه ايران زمين
 بپيچيد فغفور و خاقان بدرد

 ز تخت مهی هر کسی ياد کرد
 يها پشيمان شدندوزان ياور

 پرانديشه دل سوی درمان شدند
 همی گفت فغفور کافراسياب
 ازين پس نبيند بزرگی بخواب
 ز لشکر فرستادن و خواسته

 گمان کاسته شود کار ما بی
 پشيمانی آمد همه بهر ما
 کزين کار ويران شود شهر ما

 ها ساختند ز چين و ختن هديه
 بدان کار گنجی بپرداختند

 دل را بخواند ای نيک فرستاده
 سخنهای شايسته چندی براند

 دل نيک خواه يکی مرد بد نيک
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 فرستاد فغفور نزديک شاه
 طرايف بچين اندرون آنچ بود
 ز دينار وز گوهر نابسود

 بپوزش فرستاد نزديک شاه
 فرستادگان برگرفتند راه

 درنگ آمدند بزرگان چين بی
 بيک هفته از چين بگنگ آمدند

 شانجهاندار پيروز بنواخت
 چنانچون ببايست بنشاختشان
 بپذرفت چيزی که آورده بود
 طرايف بد و بدره و پرده بود
 فرستاده را گفت کو را بگوی
 که خيره بر ما مبر آب روی
 نبايد که نزد تو افراسياب
 بيايد شب تيره هنگام خواب
 فرستاده برگشت و آمد چو باد
 بفغفور يکسر پيامش بداد
 بچو بشنيد فغفور هنگام خوا
 فرستاد کس نزد افراسياب

 که از من ز چين و ختن دور باش
 ز بد کردن خويش رنجور باش

 هرآنکس که او گم کند راه خويش
 بد آيد بدانديش را کار پيش

 چو بشنيد افراسياب اين سخن
 های کهن پشيمان شد از کرده

 بيفگند نام مهی جان گرفت
 به بيراه، راه بيابان گرفت

  غم ديد روزچو با درد و با رنج و
 بيامد دمان تا بکوه اسپروز

 ز بدخواه روز و شب انديشه کرد
 شب روز را دل يکی پيشه کرد

 بيامد ز چين تا بب زره
 ميان سوده از رنج و بند گره
 چو نزديک آن ژرف دريا رسيد
 مر آن را ميان و کرانه نديد
 بدو گفت مالح کای شهريار
 بدين ژرف دريا نيابی گذار

 ست هفتاد و هشتمرا ساليان ه
 نديدم که کشتی بروبر گذشت
 بدو گفت پر مايه افراسياب
 که فرخ کسی کو بميرد در آب

 مرا چون بشمشير دشمن نکشت
 چنانچون نکشتش نگيرد بمشت
 بفرمود تا مهتران هر کسی
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 بب اندر آرند کشتی بسی
 سوی گنگ دژ بادبان برکشيد
 بنيک و بديها سر اندر کشيد

 ت و بخوردچو آن جايگه شد بخف
 برآسود از روزگار نبرد

 چنين گفت کايدر بباشيم شاد
 ز کار گذشته نگيريم ياد

 چو روشن شود تيره گرن اخترم
 بکشتی بر آب زره بگذرم

 ز دشمن بخواهم همان کين خويش
 درفشان کنم راه و آيين خويش
 چو کيخسرو آگاه شد زين سخن

 که کار نو آورد مرد کهن
 سياببه رستم چنين گفت کافرا

 سوی گنگ دژ شد ز دريای آب
 بکردار کرد آنچ با ما بگفت

 که ما را سپهر بلندست جفت
 بکشتی بب زره برگذشت

 همه رنج ما سربسر باد گشت
 مرا با نيا جز بخنجر سخن
 نباشد نگردانم اين کين کهن

 بنيروی يزدان پيروزگر
 ببندم بکين سياوش کمر

 همه چين و ماچين سپه گسترم
  بر بگذرمبدريای کيماک

 چو گردد مرا راست ماچين و چين
 بخواهيم باژی ز مکران زمين
 بب زره بگذرانم سپاه
 خواه اگر چرخ گردان بود نيک

 اگر چند جايی درنگ آيدم
 مگر مرد خونی بچنگ آيدم
 شما رنج بسيار برداشتيد
 بر و بوم آباد بگذاشتيد

 همين رنج بر خويشتن برنهيد
 ازان به که گيتی بدشمن دهيد
 بماند ز ما نام تا رستخيز
 بپيروزی و دشمن اندر گريز
 شدند اندران پهلوانان دژم
 دهان پر ز باد ابروان پر زخم

 که دريای با موج و چندين سپاه
 سر و کار با باد و شش ماه راه
 که داند که بيرون که آيد ز آب
 بد آمد سپه را ز افراسياب

 چو خشکی بود ما بجنگ اندريم
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 نگ اندريمبدريا بکام نه
 ای هر کسی همی گفت هر گونه

 بدانگه که گفتارها شد بسی
 همی گفت رستم که ای مهتران
 جهان ديده و رنجبرده سران
 نبايد که اين رنج بی بر شود
 به ناز و تن آسانی اندر شود
 و ديگر که اين شاه پيروزگر
 بيابد همی ز اختر نيک بر
 از ايران برفتيم تا پيش گنگ

  يازان بجنگنديديم جز چنگ
 ز کاری که سازد همی برخورد
 بدين آمد و هم بدين بگذرد

 چو بشنيد لشکر ز رستم سخن
 يکی پاسخ نو فگندند بن
 ايم که ما سربسر شاه را بنده
 ايم ابا بندگی دوست دارنده

 بخشکی و بر آب فرمان رواست
 همه کهترانيم و پيمان وراست
 ازان شاد شد شاه و بنواختشان

 زه بنشاختشانيکايک باندا
 در گنجهای نيا برگشاد

 ز پيوند و مهرش نکرد ايچ ياد
 ز دينار و ديبای گوهرنگار
 هيونان شايسته کردند بار
 هميدون ز گنج درم صد هزار

 ببردند با آلت کارزار
 ز گاوان گردون کشان ده هزار
 ببر دند تا خود کی آيد بکار
 هيونان ز گنج درم ده هزار
 ياربسی بار کردند با شهر

 بفرمود زان پس بهنگام خواب
 که پوشيده رويان افراسياب

 ز خويشان و پيوند چندانک هست
 اگر دخترانند اگر زير دست
 همه در عماری براه آوردند
 ز ايوان بميدان شاه آوردند
 دو از نامداران گردنکشان

 که بودند هر يک بمردی نشان
 چو جهن و چو گرسيوز ارجمند

 ببندبمهد اندرون پای کرده 
 همه خويش و پيوند افراسياب
 ز تيمارشان ديده کرده پر آب
 نواها که از شهرها يادگار



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
993 

 گروگان ستد ترک چينی هزار
 سپرد آن زمان گيو را شهريار
 گزين کرد ز ايرانيان ده هزار
 بدو گفت کای مرد فرخنده پی
 برو با سپه پيش کاوس کی
 بفرمود تا پيش او شد دبير

  حريربياورد قرطاس و چينی
 يکی نامه از قير و مشک و گالب

 بفرمود در کار افراسياب
 چو شد خامه از مشک وز قير تر
 نخست آفرين کرد بر دادگر

 که دارنده و بر سر آرنده اوست
 زمين و زمان را نگارنده اوست

 ی پيل و مور همو آفريننده
 ز خاشاک تا آب دريای شور
 همه با توانايی او يکيست

 وند نيستخداوند هست و خدا
 کسی را که او پروراند بمهر
 بر آنکس نگردد بتندی سپهر
 ازو باد بر شاه گيتی درود
 کزو خيزد آرام را تار و پود

 رسيدم بدين دژ که افراسياب
 همی داشت از بهر آرام و خواب
 بدو اندرون بود تخت و کاله
 بزرگی و ديهيم و گنج و سپاه

 چهل پيل زيشان همه بسته گشت
  برگشت تن خسته گشتهر آنکس که

 بگويد کنون گيو يک يک بشاه
 سخن هرچ رفت اندرين رزمگاه
 چو بر پيش يزدان گشايی دو لب
 نيايش کن از بهر من روز و شب
 کشيديم لشکر بما چين و چين
 و زآن روی رانم بمکران زمين
 و زآن پس بر آب زره بگذرم
 اگر پای يزدان بود ياورم

 ز پيش شهنشاه برگشت گيو
 لشکری گشن و مردان نيوابا 

 چو باد هوا گشت و ببريد راه
 بيامد بنزديک کاوس شاه
 پس آگاهی آمد بکاوس کی

 ی نيک پی ازان پهلوان زاده
 پذيره فرستاد چندی سپاه
 گرانمايگان بر گرفتند راه
 چو آمد بر شهر گيو دلير
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 سپاهی ز گردان چو يک دشت شير
 چو گيو اندر آمد بنزديک شاه

 سيد بر پيش گاهزمين را ببو
 و راديد کاوس بر پای جست
 بخنديد و بسترد رويش بدست
 بپرسيدش از شهريار و سپاه
 ز گردنده خورشيد و تابنده ماه
 بگفت آن کجا ديد گيو سترگ
 ز گردان وز شهريار بزرگ
 جوان شد زگفتار او مرد پير
 پس آن نامه بنهاد پيش دبير
 چو آن نامه بر شاه ايران بخواند

 من در شگفتی بماندهمه انج
 همه شاد گشتند و خرم شدند
 ز شادی دو ديده پر از نم شدند
 همه چيز دادند درويش را
 بنفريده کردند بدکيش را

 فرود آمد از تخت کاوس شاه
 ز سر برگرفت آن کيانی کاله
 بيامد بغلتيد بر تيره خاک
 نيايش کنان پيش يزدان پاک

 وز آن جايگه شد بجای نشست
  شادی ببستبگرد دژ آيين

 همی گفت با شاه گيو آنچ ديد
 سخن کز لب شاه ايران شنيد
 می آورد و رامشگران را بخواند
 وز ايران نبرده سران را بخواند

 ای گفت و پاسخ شنيد ز هر گونه
 چنين تا شب تيره اندر چميد
 برفتند با شمع ياران ز پيش

 دلش شاد و خرم بايوان خويش
 انچو برزد خور از چرخ رخشان سن
 بپيچيد شب گرد کرده عنان
 تبيره بر آمد ز درگاه شاه
 برفتند گردان بدان بارگاه

 جهاندار پس گيو را پيش خواند
 بران نامور تخت شاهی نشاند
 بفرمود تا خواسته پيش برد
 همان نامور سرفرازان گرد
 همان بيگنه روی پوشيدگان
 پس پرده اندر ستم ديدگان

 همان جهن و گرسيوز بندسای
 او برد پای سياوش ز جایکه 

 چو گرسيوز بدکنش را بديد
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 برو کرد نفرين که نفرين سزيد
 همان جهن را پای کرده ببند
 ببردند نزديک تخت بلند
 بدان دختران رد افراسياب
 نگه کرد کاوس مژگان پر آب

 ی شاهشان جای کرد پس پرده
 همانگه پرستنده بر پای کرد
 اسيران و آنکس که بود از نوا

 ست مر هر يکی را جدابيارا
 يکی را نگهبان يکی را ببند
 ببردند از پيش شاه بلند

 ازان پس همه خواسته هرچ بود
 ز دينار وز گوهر نابسود
 بارزانيان داد تا آفرين

 بخوانند بر شاه ايران زمين
 دگر بردگان مهتران را سپرد
 بايوان ببرد از بزرگان و خرد
 بياراستند از در جهن جای

 ستنده و رهنمایخورش با پر
 بدژ بر يکی جای تاريک بود
 ز دل دور با دخمه نزديک بود
 بگرسيوز آمد چنان جای بهر
 چنينست کردار گردنده دهر
 خنک آنکسی کو بود پادشا
 کفی راد دارد دلی پارسا
 بداند که گيتی برو بگذرد
 نگردد بگرد در بی خرد

 خرد چون شود از دو ديده سرشک
 هد پزشکچنان هم که ديوانه خوا

 ازان پس کزيشان بپردخت شاه
 ز بيگانه مردم تهی کرد گاه
 نويسنده آهنگ قرطاس کرد
 سر خامه برسان الماس کرد
 نبشتند نامه بهر کشوری
 بهر نامداری و هر مهتری

 که شد ترک و چين شاه را يکسره
 ببشخور آمد پلنگ و بره
 درم داد و دينار درويش را
 پراگنده و مردم خويش را

 فته در پيش درگاه شاهبدو ه
 از انبوه بخشش نديدند راه
 سيم هفته بر جايگاه مهی
 نشست اندر آرام با فرهی

 ی نای و بانگ سرود ز بس ناله
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 همی داد گل جام می را درود
 بيک هفته از کاخ کاوس کی

 همی موج برخاست از جام می
 سر ماه نو خلعت گيو ساخت
 همی زر و پيروزه اندر نشاخت

 ين و پيروزه جامهای زر طبق
 کمرهای زرين و زرين ستام
 پرستار با طوق و با گوشوار
 همان ياره و تاج گوهر نگار

 ی تخت و افگندنی همان جامه
 ز رنگ و ز بو وز پراگندنی
 فرستاد تا گيو را خواندند
 براورنگ زرينش بنشاندند
 ببردند خلعت بنزديک اوی
 بماليد گيو اندران تخت روی

 امان دبيروزان پس بيامد خر
 بياورد قرطاس و مشک و عبير
 نبشتند نامه که از کردگار
 بداديم و خشنود از روزگار
 که فرزند ما گشت پيروزبخت
 سزای مهی وز در تاج و تخت

 بدی را که گيتی همی ننگ داشت
 جهانرا پر از غارت و جنگ داشت
 ز دست تو آواره شد در جهان
 نگويند نامش جز اندر نهان

 بود خونريز بودهمه ساله تا 
 ببدنامی و زشتی آويز بود
 بزد گردن نوذر تاجدار

 ز شاهان وز راستان يادگار
 برادرکش و بدتن و شاه کش
 بدانديش و بدراه و آشفته هش
 پی او ممان تا نهد بر زمين
 بتوران و مکران و دريای چين
 جهان را مگر زو رهايی بود
 سر بی بهايش بهايی بود

 ایاگر داور دادگر يک خد
 همی بود خواهد ترا رهنمای
 که گيتی بشويی ز رنج بدان
 ز گفتار و کردار نابخردان
 بداد جهان آفرين شاد باش
 جهان را يکی تازه بنياد باش
 مگر باز بينم تورا شادمان
 پر از درد گردد دل بدگمان

 وزين پس جز از پيش يزدان پاک
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 نباشم کزويست اميد و باک
 ادبدان تا تو پيروز باشی و ش

 سرت سبز باد و دلت پر ز داد
 جهان آفرين رهنمای تو باد
 هميشه سر تخت جای تو باد
 نهادند بر نامه بر مهر شاه
 بر ايوان شه گيو بگزيد راه
 بره بر نبودش بجايی درنگ
 بنزديک کيخسرو آمد بگنگ
 برو آفرين کرد و نامه بداد
 پيام نيا پيش او کرد ياد

 ز گفتار او شاد شد شهريار
 آورد و رامشگر و ميگسار می

 همی خورد پيروز و شادان سه روز
 چهارم چو بفروخت گيتی فروز
 سپه را همه ترک و جوشن بداد
 پيام نيا پيششان کرد ياد
 مر آن را بگستهم نوذر سپرد
 يکی لشکری نامبردار و گرد
 ز گنگ گزين راه چين برگرفت
 جهان را بشمشير در بر گرفت

 اننبد روز بيکار و تيره شب
 طاليه بروز و بشب پاسبان
 بدين گونه تا شارستان پدر

 همی رفت گريان و پر کينه سر
 همی گرد باغ سياوش بگشت
 بجايی که بنهاد خونريز تشت
 همی گفت کز داور يک خدای
 بخواهم که باشد مرا رهنمای
 مگر همچنين خون افراسياب
 هم ايدر بريزم بکردار آب

 و ز آن جايگه شد سوی تخت باز
 ی گفت با داور پاک رازهم

 ز لشکر فرستادگان برگزيد
 که گويند و دانند گفت و شنيد
 فرستاد کس نزد خاقان چين
 بفغفور و ساالر مکران زمين
 که گر دادگيريد و فرمان کنيد
 ز کردار بد دل پشيمان کنيد
 خورشها فرستيد نزد سپاه
 ببينيد ناچار ما را براه

 کسی کو بتابد ز فرمان من
 ر باشد ز پيمان منو گر دو

 بياراست بايد پسه را برزم
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 هرآنکس که بگريزد از راه بزم
 فرستاده آمد بهر کشوری
 بهر جا که بد نامور مهتری

 غمی گشت فغفور و خاقان چين
 بزرگان هر کشوری همچنين
 فرستاده را چند گفتند گرم
 سخنهای شيرين بواز نرم

 که ما شاه را سربسر کهتريم
 و نسپريمزمين جز بفرمان ا

 گذرها که راه دليران بدست
 ببينيم تا چند ويران شدست
 کنيم از سر آباد با خوردنی
 بباشيم و آريمش آوردنی

 همی گفت هر کس که بودش خرد
 که گر بی زيان او بما بگذرد
 بدرويش بخشيم بسيار چيز
 نثار و خورشها بسازيم نيز

 کران هديه داد فرستاده را بی
  شادبيامد بدرگاه پيروز و

 دگر نامور چون بمکران رسيد
 دل شاه مکران دگرگونه ديد
 بر تخت او رفت و نامه بداد
 بگفت از پيام آنچ بودش بياد
 سبک مر فرستاده را خوار کرد
 دل انجمن پر ز تيمار کرد

 بدو گفت با شاه ايران بگوی
 که ناديده بر ما فزونی مجوی
 زمانه همه زير تخت منست

 منستجهان روشن از فر بخت 
 چو خورشيد تابان شود برسپهر
 نخستين برين بوم تابد بمهر
 همم دانش و گنج آباد هست
 بزرگی و مردی و نيروی دست
 گراز من همی راه جويد رواست
 که هر جانور بر زمين پادشاست
 نبنديم اگر بگذری بر تو راه
 زيانی مکن بر گذر با سپاه
 ور ايدونک با لشکر آيی بشهر

 ا نيست بهربرين پادشاهی تر
 نمانم که بر بوم من بگذری
 وزين مرز جايی به پی بسپری
 نمانم که مانی تو پيروزگر
 وگر يابی از اختر نيک بر

 برين گونه چون شاه پاسخ شنيد
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 ازان جايگه لشکر اندر کشيد
 بيامد گرازان بسوی ختن
 جهاندار با نامدار انجمن
 برفتند فغفور و خاقان چين
 نبرشاه با پوزش و آفري

 سه منزل ز چين پيش شاه آمدند
 خود و نامداران براه آمدند
 همه راه آباد کرده چو دست

 در و دشت چون جايگاه نشست
 همه بوم و بر پوشش و خوردنی
 از آرايش بزم و گستردنی

 چو نزديک شاه اندر آمد سپاه
 ببستند آذين به بيراه و راه
 بديوار ديبا برآويختند

 ز بر زعفران و درم ريختند
 چو با شاه فغفور گستاخ شد
 بپيش اندر آمد سوی کاخ شد
 بدو گفت ما شاه را کهتريم
 اگر کهتری را خود اندر خوريم
 جهانی ببخت تو آباد گشت
 دل دوستداران تو شاد گشت
 گر ايوان ما در خور شاه نيست
 گمانم که هم بتر از راه نيست
 بکاخ اندر آمد سرافراز شاه
 نشست از بر نامور پيشگاه
 ز دينار چينی ز بهر نثار
 بياورد فغفور چين صد هزار
 همی بود بر پيش او بربپای
 ابا مرزبانان فرخنده رای

 بچين اندرون بود خسرو سه ماه
 ابا نامداران ايران سپاه
 پرستنده فغفور هر بامداد

 همی نو بنو شاه را هديه داد
 چهارم ز چين شاه ايران براند
 دبمکران شد و رستم آنجا بمان
 بيامد چو نزديک مکران رسيد

 ای برگزيد ز لشکر جهانديده
 بر شاه مکران فرستاد و گفت
 که با شهرياران خرد باد جفت
 خروش ساز راه سپاه مرا
 بخوبی بيارای گاه مرا
 ايم نگه کن که ما از کجا رفته
 ايم نه مستيم و بيراه و نه خفته

 جهان روشن از تاج و بخت منست
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 منستسر مهتران زير تخت 
 برند آنگهی دست چيز کسان
 مگر من نباشم بهر کس رسان
 علف چون نيابند جنگ آورند
 جهان بر بدانديش تنگ آورند
 ور ايدونک گفتار من نشنوی
 بخون فراوان کس اندر شوی
 همه شهر مکران تو ويران کنی
 چو بر کينه آهنگ شيران کنی
 فرستاده آمد پيامش بداد
 نبد بر دلش جای پيغام و داد

 سر بی خرد زان سخن خيره شد
 بجوشيد و مغزش ازان تيره شد
 پراگنده لشکر همه گرد کرد
 بياراست بر دشت جای نبرد
 فرستاده را گفت بر گرد و رو
 بنزديک آن بدگمان باز شو
 بگويش که از گردش تيره روز

 تو گشتی چنين شاد و گيتی فروز
 ببينی چو آيی ز ما دستبرد

 و گردبدانی که مردان کدامند 
 ی شاه چون بازگشت فرستاده

 همه شهر مکران پرآواز گشت
 زمين کوه تا کوه لشکر گرفت
 همه تيز و مکران سپه برگرفت
 بياورد پيالن جنگی دويست

 تو گفتی که اندر زمين جای نيست
 از آواز اسبان و جوش سپاه
 همی ماه بر چرخ گم کرد راه
 تو گفتی برآمد زمين بسمان

 در نهانوگر گشت خورشيد ان
 طاليه بيامد بنزديک شاه

 که مکران سيه شد ز گرد سپاه
 همه روی کشور درفشست و پيل
 ببيند کنون شهريار از دو ميل
 بفرمود تا برکشيدند صف
 گرفتند گوپال و خنجر بکفت
 ز مکران طاليه بيامد بدشت

 همه شب همی گرد لشکر بگشت
 نگهبان لشکر از ايران تخوار

 خوار مکه بودی بنزديک او رز
 بيامد برآويخت با او بهم
 چو پيل سرافراز و شير دژم
 بزد تيغ و او را بدونيم کرد
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 دل شاه مکران پر از بيم کرد
 دو لشکر بران گونه صف برکشيد
 که از گرد شد آسمان ناپديد
 سپاه اندر آمد دو رويه چو کوه
 روده برکشيدند هر دو گروه
 بقلب اندر آمد سپهدار طوس

 ی بوق و کوس  نالهجهان شد پر از
 بپيش اندرون کاويانی رفش
 پس پشت گردان زرينه کفش
 هوا پر ز پيکان شد و پر و تير
 جهان شد بکردار دريای قير

 بقلب اندرون شاه مکران بخست
 وزآن خستگی جان او هم برست
 يکی گفت شاها سرش را بريم
 بدو گفت شاه اندرو ننگريم
 سر شهرياران نبرد ز تن

 ی اهرمن خمهمگر نيز از ت
 برهنه نبايد که گردد تنش

 بران هم نشان خسته در جوشنش
 يکی دخمه سازيد مشک و گالب
 چنانچون بود شاه را جای خواب
 بپوشيد رويش بديبای چين
 که مرگ بزرگان بود همچنين

 و زآن انجمن کشته شد ده هزار
 سواران و گردان خنجرگزار
 هزار و صد و چل گرفتار شد

  تيمار شدسر زندگان پر ز
 ببردند پيالن و آن خواسته
 سراپرده و گاه آراسته
 بزرگان ايران توانگر شدند

 بسی نيز با تخت و افسر شدند
 ازان پس دليران پرخاشجوی
 بتاراج مکران نهادند روی

 خروش زنان خاست از دشت و شهر
 چشيدند زان رنج بسيار بهر
 بدرهای شهر آتش اندر زدند
 ندهمی آسمان بر زمين برزد
 بخستند زيشان فراوان بتير
 زن و کودک خرد کردند اسير

 چو کم شد ازان انجمن خشم شاه
 بفرمود تا باز گردد سپاه

 بفرمود تا اشکش تيز هوش
 بيارامد از غارت و جنگ و جوش
 کسی را نماند که زشتی کند
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 وگر با نژندی درشتی کند
 ازان شهر هر کس که بد پارسا

 بپوزش بيامد بر پادشا
 ايم ا بيگناهيم و بيچارهکه م

 ايم هميشه برنج ستمکاره
 گناه گر ايدونک بيند سر بی

 ببخشد سزاوار باشد ز شاه
 ازيشان چو بشنيد فرخنده شاه
 بفرمود تا بانگ زد بر سپاه

 سرای خروشی برآمد ز پرده
 که ای پهلوانان فرخنده رای

 ازين پس گر آيد ز جايی خروش
 ز بيدادی و غارت و جنگ و جوش

 تمکارگان را کنم به دو نيمس
 کسی کو ندارد ز دادار بيم
 جهاندار سالی بمکران بماند
 ز هر جای کشتی گرانرا بخواند
 چو آمد بهار و زمين گشت سبز
 همه کوه پر الله و دشت سبز
 چراگاه اسبان و جای شکار
 دار بياراست باغ از گل و ميوه
 باشکش بفرمود تا با سپاه
 اهبمکران بباشد يکی چندگ

 نجويد جز از خوبی و راستی
 نيارد بکار اندرون کاستی
 و زآن شهر راه بيابان گرفت
 همه رنجها بر دل آسان گرفت
 چنان شد بفرمان يزدان پاک
 که اندر بيابان نديدند خاک
 هوا پر ز ابر و زمين پر ز خويد
 جهانی پر از الله و شنبليد
 خورشهای مردم ببردند پيش

 وميشبگردون بزير اندرون گا
 بدشت اندرون سبزه و جای خواب

 هوا پر ز ابر و زمين پر ز آب
 چو آمد بنزديک آب زره

 گشادند گردان ميان از گره
 همه چاره سازان دريا براه

 ز چين و زمکران همی برد شاه
 بخشکی بکرد آنچ بايست کرد
 چو کشتی بب اندر افگند مرد
 بفرمود تا توشه برداشتند
 ندبيک ساله ره راه بگذاشت
 جوری جهاندار نيک اختر و راه
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 برفت از لب آب با آب روی
 بران بندگی بر نيايش گرفت
 جهان آفرين را ستايش گرفت
 همی خواست از کردگار بلند

 گزند کز آبش بخشکی برد بی
 همان ساز جنگ و سپاه ورا
 بزرگان ايران و گاه ورا

 همی گفت کای کردگار جهان
 ی آشکار و نهان شناسنده

 خشکی و درياتوینگهدار 
 خدای ثری و ثريا توی

 دار جان و سپاه مرا نگه
 همان تخت و گنج و کاله مرا
 پرآشوب دريا ازان گونه بود

 کزو کس نرستی بدان برشخود
 بشش ماه کشتی برفتی بب

 کزو ساختی هر کسی جای خواب
 بهفتم که نيمی گذشتی ز سال
 شدی کژ و بی راه باد شمال
 سر بادبان تيز برگاشتی

 چو برق درخشنده بگماشتی
 براهی کشيديش موج مدد
 که مالح خواندش فم االسد
 چنان خواست يزدان که باد هوا

 نشد کژ با اختر پادشا
 شگفت اندران آب مانده سپاه
 نمودی بانگشت هر يک بشاه
 باب اندرون شير ديدند و گاو
 همی داشتی گاو با شير تاو
 همان مردم و مويها چون کمند

 از پشم چون گوسفندهمه تن پر 
 گروهی سران چون سر گاوميش
 دو دست از پس مردم و پای پيش
 يکی سر چو ماهی و تن چون نهنگ
 يکی پای چون گور و تن چون پلنگ
 نمودی همی اين بدان آن بدين

 بدادار بر خواندند آفرين
 ببخشايش کردگار سپهر

 هوا شد خوش و باد ننمود چهر
 گذشتند بر آب بر هفت ماه

 ادی نکرد اندريشان نگاهکه ب
 چو خسرو ز دريا بخشکی رسيد
 نگه کرد هامون جهان را بديد
 بيامد بپيش جهان آفرين
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 بماليد بر خاک رخ بر زمين
 برآورد کشتی و زورق ز آب
 شتاب آمدش بود جای شتاب
 بيابانش پيش آمد و ريگ و دشت

 آسان بريگ روان برگذشت تن
 همه شهرها ديد برسان چين

 ردار مکران زمينزبانها بک
 بدان شهرها در بياسود شاه

 خورش خواست چندی ز بهر سپاه
 سپرد آن زمين گيو را شهريار
 بدو گفت بر خوردی از روزگار
 درشتی مکن با گنهکار نيز

 که بی رنج شد مردم از گنج و چيز
 ازين پس ندرام کسی را بکس
 پرستش کنم پيش فريادرس
 ز لشکر يکی نامور برگزيد

  هر کس بداند شنيدکه گفتار
 فرستاد نزديک شاهان پيام

 که هر کس که او جويد آرام و کام
 بيايند خرم بدين بارگاه
 برفتند يکسر بفرمان شاه
 يکی سر نپيچيد زان مهتران
 بدرگاه رفتند چون کهتران
 چو ديدار بد شاه بنواختشان
 بخورشيد گردن برافراختشان
 پس از گنگ دژ باز جست آگهی

 و ز تخت مهیز افراسياب 
 ای زان گروه چنين گفت گوينده

 که ايدر نه آبست پيشت نه کوه
 اگر بشمری سربسر نيک و بد
 فزون نيست تا گنگ فرسنگ صد

 کنون تا برآمد ز دريای آب
 بگنگست با مردم افراسياب
 ازان آگهی شاد شد شهريار
 شد آن رنجها بر دلش نيز خوار
 دران مرزها خلعت آراستند

 يدگان خواستندپس اسب جهاند
 بفرمود تا بازگشتند شاه

 سوی گنگ دژ رفت با آن سپاه
 بران سو که پور سياوش براند
 ز بيداد مردم فراوان نماند

 سپه را بياراست و روزی بداد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد

 همی گفت هر کس که جويد بدی
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 بپيچد ز باد افره ايزدی
 نبايد که باشيد يک تن بشهر

 د پی مور بهرگر از رنج ياب
 چهانجوی چون گنگ دژ را بديد
 شد از آب ديده رخش ناپديد
 پياده شد از اسب و رخ بر زمين
 همی کرد بر کردگار آفرين

 همی گفت کای داور داد و پاک
 ام دل پر از ترس و باک يکی بنده

 ی شارستان پدر که اين باره
 بديدم برآورده از ماه سر
 سياوش که از فر يزدان پاک

 ای برکشيد از مغاک بارهچنين 
 ستمگر بد آن کو ببد آخت دست
 دل هر کس از کشتن او بخست
 بران باره بگريست يکسر سپاه
 ز خون سياوش که بد بيگناه
 بدستت بدانديش بر کشته شد

 چنين تخم کين در جهان کشته شد
 پس آگاهی آمد بافراسياب
 که شاه جهاندار بگذاشت آب
 شنيده همی داشت اندر نهفت

 امد شب تيره با کس نگفتبي
 جهانديدگان را هم آنجا بماند
 دلی پر ز تيمار تنها براند

 چو کيخسرو آمد بگنگ اندرون
 سری پر ز تيمار دل پر ز خون
 بديد آن دل افروز باغ بهشت
 شمرهای او چون چراغ بهشت

 ای چشمه و گلستان بهر گوشه
 زمين سنبل و شاخ بلبلستان
 دهمی گفت هر کس که اينت نها
 هم ايدر بباشيم تا مرگ شاد
 وزان پس بفرمود بيدار شاه
 طلب کردن شاه توران سپاه

 بجستند بر دشت و باع و سرای
 گرفتند بر هر سوی رهنمای

 همی رفت جوينده چون بيهشان
 مگر زو بيابند جايی نشان
 چو بر جستنش تيز بشتافتند
 فراوان ز کسهای او يافتند
 گناه بکشتند بسيار کس بی

 ی نيامد ز بيداد شاهنشان
 همی بود در گنگ دژ شهريار
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 يکی سال با رامش و ميگسار
 جهان چون بهشتی دالويز بود
 پر از گلشن و باغ و پاليز بود
 برفتن همی شاه را دل نداد
 همی بود در گنگ پيروز و شاد
 همه پهلوانان ايران سپاه
 برفتند يکسر بنزديک شاه

 که گر شاه را دل نجنبد ز جای
 شهر ايران نيايدش رایسوی 

 همانا بدانديش افراسياب
 گذشتست زان سو بدريای آب
 چنان پير بر گاه کاوس شاه

 نه اورنگ و فر و نه گنج و سپاه
 گر او سوی ايران شود پر ز کين
 که باشد نگهبان ايران زمين
 گر او باز با تخت و افسر شود

 بر شود همه رنج ما پاک بی
 ازان پس بايرانيان شاه گفت

 که اين پند با سودمنديست جفت
 ازان شارستان پس مهان را بخواند

 وزان رنج بردن فراوان براند
 تر ازيشان کسی را که شايسته

 تر تر از شهر و بايسته گرامی
 تنش را بخلعت بياراستند

 ی مرزبان خواستند ز دژ باره
 چنين گفت کايدر بشادی بمان

 ی بدگمان ز دل بر کن انديشه
 نک بد خواستهببخشيد چندا

 ز اسبان وز گنج آراسته
 همه شهر زيشان توانگر شدند
 چه با ياره و تخت و افسر شدند
 بدانگه که بيدار گردد خروس
 ز درگاه برخاست آوای کوس

 جوی سپاهی شتابنده و راه
 بسوی بيابان نهادند روی
 همه نامداران هر کشوری
 برفتند هر جا که بد مهتری
 هخورشها ببردند نزديک شا
 که بود از در شهريار و سپاه

 براهی که لشکر همی برگذشت
 در و دشت يکسر چو بازار گشت
 بکوه و بيابان و جای نشست

 کسی را نبد کس که بگشاد دست
 بزرگان ابا هديه و با نثار
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 پذيره شدندی بر شهريار
 چو خلعت فراز آمديشان ز گنج
 نهشتی که با او برفتی برنج
 پذيره شدش گيو با لشکری

 و زآن شهر هر کس که بد مهتری
 ی سرفراز چو ديد آن سر و فره

 پياده شد و برد پيشش نماز
 جهاندار بسيار بنواختشان

 برسم کيان جايگه ساختشان
 چو خسرو بنزديک کشتی رسيد
 فرود آمد و بادبان برکشيد
 دو هفته بران روی دريا بماند
 ز گفتار با گيو چندی براند
 گنگچنين گفت هر کو نديدست 

 نبايد که خواهد بگيتی درنگ
 بفرمود تا کار برساختند
 دو زورق بب اندر انداختند

 شناسای کشتی هر آنکس که بود
 که بر ژرف دريا دليری نمود
 بفرمود تا بادبان برکشيد

 مايه اندر کشيد بدريای بی
 همان راه دريا بيک ساله راه
 چنان تيز شد باد در هفت ماه

 سو گذشتکه آن شاه و لشکر بدين 
 که از باد کژ آستی تر نگشت
 سپهدار لشکر بخشکی کشيد
 ببستند کشتی و هامون بديد

 خورش کرد و پوشش هم آنجا يله
 بمالح و آنکس که کردی خله
 بفرمود دينار و خلعت ز گنج
 ز گيتی کسی را که بردند رنج
 وزان آب راه بيابان گرفت

 جهانی ازو مانده اندر شگفت
 د براهچو آگاه شد اشکش آم

 ابا لشکری ساخته پيش شاه
 پياده شد از اسب و روی زمين
 ببوسيد و بر شاه کرد آفرين
 همه تيز و مکران بياراستند
 ز هر جای رامشگران خواستند

 راه آوای رود همه راه و بی
 تو گفتی هوا تار شد رود پود

 بديوار ديبا برآويختند
 درم با شکر زير پی ريختند

 مهتریبمکران هرآنکس که بد 
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 وگر نامداری و کنداوری
 برفتند با هديه و با نثار
 بنزديک پيروزگر شهريار

 و زآن مرز چندانک بد خواسته
 فراز آوريد اشکش آراسته

 ز اشکش پذيرفت شاه آنچ ديد
 و زآن نامداران يکی برگزيد
 ورا کرد مهتر بمکران زمين

 بسی خلعتش داد و کرد آفرين
 چو آمد ز مکران و توران بچين
 خود و سرفرازان ايران زمين
 پذيره شدش رستم زال سام
 سپاهی گشاده دل و شاد کام
 چو از دور کيخسرو آمد پديد
 سوار سرفراز چترش کشيد
 پياده شد از باره بردش نماز

 فراز گرفتش ببر شاه گردن
 بگفت آن شگفتی که ديد اندر آب

 ز گم بودن جادو افراسياب
 بچين نيز مهمان رستم بماند

 هفته از چين بماچين براندبيک 
 همی رفت سوی سياوش گرد

 بماه سفندار مذ روز ارد
 چو آمد بدان شارستان پدر

 دو رخساره پر آب و خسته جگر
 بجايی که گر سيوز بدنشان
 گروی بنفرين مردم کشان
 سر شاه ايران بريدند خوار
 بيامد بدان جايگه شهريار

 همی ريخت برسر ازان تيره خاک
 و بر خويش چاکهمی کرد روی 

 بماليد رستم بران خاک روی
 بنفريد برجان ناکس گروی

 همی گفت کيخسرو ای شهريار
 مراماندی در جهان يادگار
 نماندم زکين تومانند چيز
 برنج اندرم تا جهانست نيز
 بپرداختم تخت افراسياب

 ازين پس نه آرام جويم نه خواب
 بر اميد آن کش بچنگ آورم

 آورمجهان پيش او تار وتنگ 
 ازان پس بدان گنج بنهاد سر
 که مادر بدو ياد کرد از پدر
 در گنج بگشاد و روزی بداد
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 دو هفته دران شارستان بود شاد
 برستم دو صد بدره دينار داد
 همان گيو را چيز بسيار داد

 چو بشنيد گستهم نوذر که شاه
 بدان شارستان پدر کرد راه
 پذيره شدش با سپاهی گران

  کنداورانزايران بزرگان و
 چو از دور ديد افسر و تاج شاه

 پياده فراوان بپيمود راه
 همه يکسره خواندند آفرين
 بران دادگر شهريار زمين

 بگستهم فرمود تا برنشست
 همه راه شادان و دستش بدثست
 کشيدند زان روی ببهشت گنگ
 سپه را بنزديک شاه آب و رنگ

 دار وفا چون درختی بود ميوه
 د ببارهمی هرزمانی نو آي

 نياسود يک تن ز خورد و شکار
 همان يک سواره همان شهريار
 زترکان هرآنکس که بد سرفراز

 نياز شدند ازنوازش همه بی
 برخشنده روز و بهنگام خواب
 هم آگهی جست ز افراسياب
 ازيشان کسی زو نشانی نداد
 نکردند ازو در جهان نيز ياد

 جهاندار يک شب سرو تن بشست
 ند و استبشد دور با دفتر ز

 همه شب بپيش جهان آفرين
 همی بود گريان وسربر زمين
 همی گفت کين بنده ناتوان
 هميشه پر از درد دارد روان
 همه کوه و رود و بيابان و آب
 نبيند نشانی ز افراسياب
 همی گفت کای داور دادگر
 تودادی مرانازش و زور و فر
 که او راه تو دادگر نسپرد

 کسی را زگيتی بکس نشمرد
 و دانی که او نيست برداد و راهت

 بسی ريخت خون سربيگناه
 مگر باشدم دادگر يک خدای
 بنزديک آن بدکنش رهنمای
 ام تودانی که من خود سراينده

 ام پرستنده آفريننده
 بگيتی ازو نام و آواز نيست
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 ز من راز باشد ز تو راز نيست
 اگر زو تو خشنودی ای دادگر
 مرابازگردان ز پيکار سر

  دل اين آتش کين منبکش در
 بيين خويش آور آيين من
 ز جای نيايش بيامد بتخت
 جوان سرافراز و پيروز بخت

 همی بود يک سال در حصن گنگ
 برآسود از جنبش و ساز جنگ
 چو بودن بگنگ اندرون شد دراز
 بديدار کاوسش آمد نياز

 بگستهم نوذر سپرد آن زمين
 ز قچغار تا پيش دريای چين

 گستهم داداندازه لشکر ب بی
 بدو گفت بيدار دل باش و شاد
 بچين و بمکران زمين دست ياز
 بهر سو فرستاده و نامه ساز
 همی جوی ز افراسياب آگهی
 مگر زو شود روی گيتی تهی
 و زآن جايگه خواسته هرچ بود
 ز دينار وز گوهر نابسود

 ز مشک و پرستار و زرين ستام
 همان جامه و اسب و تخت وغالم

 آالت چينزگستردنيها و 
 ز چيزی که خيزد ز مکران زمين
 ز گاوان گردونکشان چل هزار
 همی راندپيش اندرون شهريار

 همی گفت هرگز کسی پيش ازين
 نديد ونبد خواسته بيش ازين
 سپه بود چندانک برکوه و دشت
 همی ده شب و روز لشکر گذشت

 چو دمدار برداشتی پيشرو
 بمنزل رسيدی همی نو بنو

 ان تا بچاجبيامد بران هم نش
 بياويخت تاج از برتخت عاج

 بسغد اندرون بود يک هفته شاه
 همه سغد شد شاه را نيک خواه

 وزآنجا بشهر بخارا رسيد
 ز لشکر هوا را همی کس نديد
 بخورد و بياسود و يک هفته بود
 دوم هفته با جامه نابسود
 بيامد خروشان بتشکده

 غمی بود زان اژدهای شده
 ه بودکه تور فريدون برآورد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1011 

 بدو اندرون کاخها کرده بود
 بگسترد بر موبدان سيم و زر
 برآتش پراگند چندی گهر
 و زآن جايگه سر برفتن نهاد

 همی رفت با کام دل شاه شاد
 بجيحون گذر کرد بر سوی بلخ

 چشيده ز گيتی بسی شور و تلخ
 ببلخ اندرون بود يک ماه شاه
 سر ماه بر بلخ بگزيد راه
 ریبهر شهر در نامور مهت

 بماندی سرافراز بالشکری
 ببستند آذين به بيراه و راه

 بجايی که بگذشت شاه و سپاه
 همه بوم کشور بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 درم ريختند از بر و زعفران

 چه دينار و مشک از کران تا کران
 بشهر اندرون هرک درويش بود
 وگر سازش از کوشش خويش بود

  را ز گنجدرم داد مر هر يکی
 پراگنده شد بدره پنجاه و پنج
 سر هفته را کرد آهنگ ری

 سوی پارس نزديک کاوس کی
 دو هفته بری نيز بخشيد و خورد
 سيم هفته آهنگ بغداد کرد
 هيونان فرستاد چندی ز ری

 پی بنزديک کاوس فرخنده
 دل پير زان آگهی تازه شد

 تو گفتی که بر ديگر اندازه شد
 ادبايوانها تخت زرين نه

 بخانه در آرايش چين نهاد
 ببستند آذين بشهر وبه راه
 همه برزن و کوی و بازارگاه
 پذيره شدندش همه مهتران
 بزرگان هر شهر وکنداوران
 همه راه و بی راه گنبد زده
 جهان شد چو ديبا بزر آزده
 همه مشک با گوهر آميختند
 ز گنبد بسرها فرو ريختند

 چو بيرون شد از شهر کاوس کی
 پی امداران فرخندهابا ن

 سوی طالقان آمد و مرو رود
 جهان بود پربانگ و آوای رود
 و زآن پس براه نشاپور شاه
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 بديدند مر يکدگر را براه
 نيا را چو ديد از کران شاه نو
 برانگيخت آن باره تندرو
 بروبرنيا برگرفت آفرين

 ستايش سزای جهان آفرين
 تو مبادا جهان همی گفت بی

 تاج مهاننه تخت بزرگی نه 
 که خورشيد چون تو نديدست شاه
 نه جوشن نه اسب و نه تخت و کاله

 زجمشيد تا بفريدون رسيد
 سپهر و زمين چون تو شاهی نديد
 نه زين سان کسی رنج برد از مهان

 نه ديد آشکارا نهان جهان
 که روشن جهان برتو فرخنده باد
 دل وجان بدخواه تو کنده باد
 سياوش گرش روز باز آمدی

 ر تو او رانياز آمدیبف
 بدو گفت شاه اين زبخت تو بود
 برومند شاخ درخت تو بود
 زبرجد بياورد و ياقوت و زر
 همی ريخت بر تارک شاه بر
 بدين گونه تا تخت گوهرنگار
 بشد پايه ها ناپديد از نثار

 بفرمود پس کانجمن را بخوان
 بايوان ديگر بيارای خوان
 نشستند در گلشن زرنگار

 ايه با شهرياربزرگان پرم
 همی گفت شاه آن شگفتی که ديد

 بدريا در و نامداران شنيد
 ز دريا و از گنگ دژ يادکرد
 لب نامداران پراز باد کرد

 ازان خرمی دشت و آن شهر و راغ
 شمرهاو پاليزها چون چراغ
 بدو ماندکاوس کی در شگفت

 ها برگرفت ز کردارش اندازه
 بدو گفت روز نو وماه نو

 نو و شاه نوچو گفتارهای 
 نه کس چون تواندر جهان شاه ديد
 نه اين داستان گوش هر کس شنيد

 کنون تا بدين اختری نو کنيم
 بمردی همه ياد خسرو کنيم
 بياراست آن گلشن زرنگار

 لب ميگسار می آورد ياقوت
 بيک هفته ز ايوان کاوس کی
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 همی موج برخاست از جام می
 بهشتم در گنج بگشاد شاه

 ج راپايگاههمی ساخت آن رن
 بزرگان که بودند بااوبهم
 برزم و ببزم وبشادی و غم

 شان خلعت آراستند باندازه
 تر خواستند زگنج آنچ پرمايه

 برفتند هر کس سوی کشوری
 سرافراز بانامور لشکری
 بپرداخت زان پس بکارسپاه

 ساله از گنج شاه درم داد يک
 انجمن وزآن پس نشستند بی
 زن نيا و جهانجوی با رای

 نين گفت خسرو بکاوس شاهچ
 جز از کردگار ازکه جوييم راه

 ساله دريا و کوه بيابان و يک
 برفتيم با داغ دل يک گروه
 بهامون و کوه و بدريای آب
 نشانی نديديم ز افراسياب
 گرو يک زمان اندر آيد بگنگ
 سپاه آرد از هر سويی بيدرنگ

 همه رنج و سختی بپيش اندرست
 اگر چندمان دادگر ياورست
 نيا چون شنيد از نبيره سخن
 يکی پند پيرانه افگند بن

 بدو گفت ما همچنين بردو اسب
 بتازيم تا خان آذرگشسب

 سر و تن بشوييم با پا و دست
 چنانچون بودمرد يزدان پرست

 ابا باژ با کردگار جهان
 بدو برکنيم آفرين نهان

 بباشيم بر پيش آتش بپای
 مگر پاک يزدان بود رهنمای

 و دارد آرامگاهبجايی که ا
 نمايد نماينده داد راه

 برين باژ گشتند هر دو يکی
 نگرديديک تن ز راه اندکی

 نشستند با باژ هر دو براسب
 دوان تا سوی خان آذرگشسب
 پراز بيم دل يک بيک پراميد

 های سپيد برفتند با جامه
 چو آتش بديدند گريان شدند
 چو بر آتش تيز بريان شدند

 ان دو شاهبدان جايگه زار و گري
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 ببودند بادرد و فرياد خواه
 آفرين را همی خواندند جهان

 بدان موبدان گوهر افشاندند
 چو خسرو بب مژه رخ بشست
 برافشاند دينار بر زند و است
 بيک هفته بر پيش يزدان بدند
 مپندار کتش پرستان بدند
 که آتش بدان گاه محراب بود
 پرستنده را ديده پرآب بود

 ردد درازاگر چند انديشه گ
 نياز ای بی هم از پاک يزدان نه

 بيک ماه در آذرابادگان
 ببودند شاهان و آزادگان

 ازان پس چنان بد که افراسياب
 خورد و خواب همی بود هر جای بی

 نه ايمن بجان و نه تن سودمند
 هراسان هميشه ز بيم گزند

 همی از جهان جايگاهی بجست
 درست که باشد بجان ايمن و تن

 دع يکی غار بودبنزديک بر
 سرکوه غار از جهان نابسود
 نديد ازبرش جای پرواز باز
 نه زيرش پی شير و آن گراز

 خورش برد وز بيم جان جای ساخت
 بغار اندرون جای باالی ساخت
 زهر شهر دور و بنزديک آب
 که خوانی ورا هنگ افراسياب
 همی بود چندی بهنگ اندرون
 ز کرده پشيمان و دل پرزخون

  گردد سرافرازچو خونريز
 بتخت کيان برنماند دراز

 يکی مرد نيک اندران روزگار
 ز تخم فريدون آموزگار
 پرستار با فر و برزکيان

 بسته ميان بهر کار با شاه
 پرستشگهش کوه بودی همه
 ز شادی شده دور و دور از رمه
 کجا نام اين نامور هوم بود
 پرستنده دور از بروبوم بود
  کوهيکی کاخ بود اندران برز

 بدو سخت نزديک و دور از گروه
 پرستشگهی کرده پشمينه پوش
 زکافش يکی ناله آمد بگوش
 که شاها سرانامور مهترا
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 بزرگان و برداوران داورا
 همه ترک و چين زير فرمان تو
 رسيده بهر جای پيمان تو
 يکی غار داری ببهره بچنگ
 کجات آن سرتاج و مردان جنگ
 کجات آن همه زور ومردانگی

 يری ونيروی و فرزانگیدل
 کجات آن بزرگی و تخت و کاله
 کجات آن بروبوم و چندان سپاه
 که اکنون بدين تنگ غار اندری
 گريزان بسنگين حصار اندری
 بترکی چو اين ناله بشنيد هوم
 پرستش رهاکردو بگذاشت بوم
 چنين گفت کين ناله هنگام خواب

 نباشد مگر آن افراسياب
 درستچو انديشه شد بر دلش بر 

 در غار تاريک چندی بجست
 زکوه اندر آمد بهنگام خواب
 بديد آن در هنگ افراسياب
 بيامد بکردار شير ژيان

 زپشمينه بگشاد گردی ميان
 کمندی که بر جای زنار داشت
 کجا در پناه جهاندار داشت

 بهنگ اندرون شد گرفت آن بدست
 چو نزديک شد بازوی او ببست
 همی رفت واو را پس اندر کشان
 همی تاخت با رنج چون بيهشان
 شگفت ار بمانی بدين در رواست
 هرآنکس که او بر جهان پادشاست

 نامی نبايد گزيد جز از نيک
 ببايد چميد و ببايد چريد

 زگيتی يک عار بگزيد راست
 چه دانست کان غار هنگ بالست
 چو آن شاه راهوم بازو ببست
 همی بردش از جايگاه نشست

 ش و باکبدو گفت کای مرد باهو
 پرستار دارنده يزدان پاک

 چه خواهی زمن من کييم درجهان
 نشسته بدين غار بااندهان

 بدو گفت هوم اين نه آرام تست
 جهانی سراسر پراز نام تست
 زشاهان گيتی برادر که کشت
 که شد نيز با پاک يزدان درشت

 چو اغريرث و نوذر نامدار
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 سياوش که بد در جهان يادگار
 ان مريزتو خون سربيگناه
 بن گريز نه اندر بن غار بی

 بدو گفت کاندر جهان بيگناه
 کرادانی ای مردبا دستگاه
 چنين راند برسر سپهر بلند
 که آيد زمن درد ورنج و گزند
 زفرمان يزدان کسی نگذرد
 وگرديده اژدها بسپرد
 ام ببخشای بر من که بيچاره
 ام وگر چند بر خود ستمکاره
 نبيره فريدون فرخ منم

  کمندت همی بگسلمزبند
 کجابرد خواهی مرابسته خوار
 نترسی ز يزدان بروزشمار
 بدو گفت هوم ای بد بدگمان
 همانا فراوان نماندت زمان

 سخنهات چون گلستان نوست
 تراهوش بردست کيخروست
 بپيچد دل هوم را زان گزند

 برو سست کرد آن کيانی کمند
 بدانست کان مرد پرهيزگار
 ببخشود بر ناله شهريار

 بپيچد وزو خويشتن درکشيد
 بدريا درون جست و شد ناپديد
 چنان بد که گودرز کشوادگان
 همی رفت باگيو و آزادگان
 گرازان و پويان بنزديک شاه
 بدريا درون کرد چندی نگاه

 بچشم آمدش هوم با آن کمند
 نوان برلب آب برمستمند
 همان گونه آب را تيره ديد
 پرستنده را ديدگان خيره ديد

 گفت کين مرد پرهيزگاربدل 
 زدريای چيچست گيرد شکار
 نهنگی مگر دم ماهی گرفت
 بديدار ازو مانده اندر شگفت
 بدو گفت کای مرد پرهيزگار
 نهانی چه داری بکن آشکار
 ازين آب دريا چه جويی همی
 مگر تيره تن را بشويی همی
 بدو گفت هوم ای سرافراز مرد
 نگه کن يکی اندرين کارکرد

 م بدين تيغ کوهيکی جای دار
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 پرستشگه بنده دور از گروه
 شب تيره بر پيش يزدان بدم
 همه شب زيزدان پرستان بدم
 بدانگه که خيزد ز مرغان خروش
 يکی ناله زارم آمد بگوش

 همانگه گمان برد روشن دلم
 که من بيخ کين از جهان بگسلم
 بدين گونه آوازم هنگام خواب
 نشايد که باشد جز افراسياب

 تم همه کوه و غاربجستن گرف
 بديدم در هنگ آن سوگوار

 دو دستش بزنار بستم چو سنگ
 بدان سان که خونريز بودش دو چنگ

 ز کوه اندر آوردمش تازيان
 زنان چون زنان خروشان و نوحه

 ز بس ناله و بانگ و سوگند اوی
 يکی سست کردم همی بند اوی
 بدين جايگه در ز چنگم بجست
 دل و جانم از رستن او بخست
 بدين آب چيچست پنهان شدست
 بگفتم ترا راست چونانک هست
 چو گودرز بشنيد اين داستان
 بيادآمدش گفته راستان
 از آنجا بشد سوی آتشکده
 چنانچون بود مردم دلشده

 نخستين برآتش ستايش گرفت
 آفرين را نيايش گرفت جهان

 بپردخت و بگشاد راز از نهفت
 همان ديده برشهرياران بگفت

 تند شاهان براسبهمانگه نشس
 برفتند زايوان آذر گشسب

 پرانديشه شد زان سخن شهريار
 بيامد بنزديک پرهيزگار

 چوهوم آن سرو تاج شاهان بديد
 بريشان بداد آفرين گستريد
 همه شهرياران برو آفرين

 آفرين همی خواندند از جهان
 چنين گفت باهوم کاوس شاه
 به يزدان سپاس و بدويم پناه

 پرست ن يزدانکه ديدم رخ مردا
 توانا و بادانش و زور دست

 چنين داد پاسخ پرستنده هوم
 به آباد بادا بداد تو بوم

 نوروز فرخنده باد بدين شاه
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 دل بدسگاالن او کنده باد
 پرستنده بودم بدين کوهسار
 که بگذشت برگنگ دژ شهريار

 آفرين همی خواستم تا جهان
 بدو دارد آباد روی زمين

  خندان شدمچو باز آمد او شاد و
 نيايش کنان پيش يزدان شدم
 سروش خجسته شبی ناگهان
 بکرد آشکارا بمن برنهان

 بن برآمدخروش ازين غار بی
 شنيدم نهادم بواز گوش

 کسی زار بگريست برتخت عاج
 چه بر کشور و لشکر و تيغ وتاج
 ز تيغ آمدم سوی آن غار تنگ
 کمندی که زنار بودم بچنگ
 بديدم سر و گوش افراسياب

 رو ساخته جای آرام و خوابد
 ببند کمندش ببستم چو سنگ
 کشيدمش بيچاره زان جای تنگ
 بخواهش بدو سست کردم کمند

 چو آمد برآب بگشاد بند
 بب اندرست اين زمان ناپديد
 پی او ز گيتی ببايد بريد
 ورا گر ببرد باز گيرد سپهر

 بجنبد بگرسيوزش خون و مهر
 چو فرماند دهد شهريار بلند

 را پای کرده ببندبرادرش 
 بيارند بر کتف او خام گاو
 بدوزند تاگم کند زور وتاو
 چو آواز او يابد افراسياب
 همانا برآيد ز دريای آب
 بفرمود تا روزبانان در

 برفتند باتيغ و گيلی سپر
 ببردند گرسيوز شوم را

 که آشوب ازو بد بر و بوم را
 بدژخيم فرمود تا برکشيد
 زرخ پرده شوم رابردريد

 ی دوخت برکتف او خام گاوهم
 چنين تانماندش بتن هيچ تاو

 برو پوست بدريد و زنهار خواست
 جهان آفرين را همی يار خواست
 چو بشنيد آوازش افراسياب
 پر از درد گريان برآمد ز آب
 بدريا همی کرد پای آشناه
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 بيامد بجايی که بد پايگاه
 ز خشکی چو بانگ برادر شنيد

 يدبرو بتر آمد ز مرگ آنچ د
 چو گرسيوز او را بديد اندر آب

 دو ديده پر از خون و دل پر شتاب
 فغان کرد کای شهريار جهان
 سر نامداران و تاج مهان

 کجات آن همه رسم و آيين و گاه
 کجات آن سر تاج و چندان سپاه
 کجات آن همه دانش و زور دست
 کجات آن بزرگان خسروپرست
 کجات آن برزم اندرون فر و نام

 ببزم اندرون کام و جامکجات آن 
 که اکنون بدريا نياز آمدت
 چنين اختر ديرساز آمدت

 چو بشنيد بگريست افراسياب
 همی ريخت خونين سرشک اندر آب

 چنی اد پاسخ که گرد جهان
 بگشتم همی آشکار و نهان
 کزين بخشش بد مگر بگذرم
 ز بد بتر آمد کنون بر سرم

 مرا زندگانی کنون خوار گشت
 رد و تيمار گشتروانم پر از د

 ی فريدون و پور پشنگ نبيره
 برآويخته سر بکام نهنگ

 همی پوست درند بر وی بچرم
 کسی را نبينم بچشم آب شرم
 زبان دو مهتر پر از گفت و گوی
 روان پرستنده پر جست و جوی
 چو يزدان پرستنده او را بديد

 ی زار ايشان شنيد چنان نوحه
 ز راه جزيره برآمد يکی

 او را ز دور اندکیچو ديدش مر 
 گشاد آن کيانی کمند از ميان
 دو تايی بيامد چو شير ژيان
 بينداخت آن گرد کرده کمند
 سر شهريار اندر آمد ببند

 بخشکی کشيدش ز دريای آب
 بشد توش و هوش از رد افراسياب

 دار دست گرفته ورا مرد دين
 بخواری ز دريا کشيد و ببست

 سپردش بديشان و خود بازگشت
 ی که با باد انباز گشتتو گفت

 بيامد جهاندار با تيغ تيز
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 سری پر ز کينه دلی پر ستيز
 دولت افراسياب چنين گفت بی

 که اين روز را ديده بودم بخواب
 سپهر بلند ار فراوان کشيد

 ی رازها بردريد همان پرده
 بواز گفت ای بد کينه جوی
 چراکشت خواهی نيا را بگوی
 چنين داد پاسخ که ای بدکنش

 اوار پيغاره و سرزنشسز
 ز جان برادرت گويم نخست
 که هرگز بالی مهان را نجست
 دگر نوذر آن نامور شهريار
 که از تخم ايرج بد او يادگار
 زدی گردنش را بشمشير تيز
 برانگيختی از جهان رستخيز

 سه ديگر سياوش که چون او سوار
 نبيند کسی از مهان يادگار

 بريدی سرش چون سر گوسفند
 ذشتی ز چرخ بلندهمی برگ

 بکردار بد تيز بشتافتی
 مکافات آن بد کنون يافتی
 بدو گفت شاها ببود آنچ بود
 کنون داستانم ببايد شنود
 بمان تا مگر مادرت را بجان

 ببينم پس اين داستانها بخوان
 بدو گفت گر خواستی مادرم
 چرا آتش افروختی بر سرم
 پدر بيگنه بود و من در نهان

 و اندر جهانچه رفت از گزند ت
 سر شهرياری ربودی که تاج
 بدو زار گريان شد و تخت عاج
 کنون روز بادا فره ايزديست
 مکافات بد را ز يزدان بديست
 بشمشير هندی بزد گردنش
 بخاک اندر افگند نازک تنش

 ز خون لعل شد ريش و موی سپيد
 برادرش گشت از جهان نااميد
 تهی ماند زو گاه شاهنشهی

 ر مهیسرآمد برو روزگا
 ز کردار بد بر تنش بد رسيد
 مجو ای پسر بند بد را کليد
 چو جويی بدانی که از کار بد
 بفرجام بر بدکنش بد رسد
 سپهبد که با فر يزدان بود
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 همه خشم او بند و زندان بود
 چو خونريز گردد بماند نژند
 مکافات يابد ز چرخ بلند

 چنين گفت موبد ببهرام تيز
 زکه خون سر بيگناهان مري

 چو خواهی که تاج تو ماند بجای
 رای مبادی جز آهسته و پاک

 نگه کن که خود تاج با سر چه گفت
 که با مغزت ای سر خرد باد جفت

 بگرسيوز آمد ز کار نيا
 دو رخ زرد و يک دل پر از کيميا
 کشيدندش از پيش دژخيم زار

 ببند گران و ببد روزگار
 کشان ابا روزبانان مردم
 بدنشانچنانچون بود مردم 

 چو در پيش کيخسرو آمد بدرد
 بباريد خون بر رخ الژورد

 شهنشاه ايران زبان برگشاد
 و زآن تشت و خنجر بسی کرد ياد
 ز تور و فريدون و سلم سترگ
 ز ايرج که بد پادشاه بزرگ
 بدژخيم فرمود تا تيغ تيز

 کشيد و بيامد دلی پر ستيز
 ميان سپهبد بدو نيم کرد
 م کردسپه را همه دل پر از بي

 بهم برفگندندشان همچو کوه
 ز هر سو بدور ايستاده گروه
 ز يزدان چو شاه آرزوها بيافت
 ز دريا سوی خان آذر شتافت
 بسی زر بر آتش برافشاندند
 بزمزم همی آفرين خواندند

 ببودند يک روز و يک شب بپای
 بپيش جهانداور رهنمای

 چو گنجور کيخسرو آمد زرسب
 ببخشيد گنجی بر آذرگشسب

 ران موبدان خلعت افگند نيزب
 درم داد و دينار و بسيار چيز
 بشهر اندرون هرک درويش بود

 وگر خوردش از کوشش خويش بود
 بران نيز گنجی پراگنده کرد
 جهانی بداد و دهش بنده کرد
 ازان پس بتخت کيان برنشست
 در بار بگشاد و لب را ببست
 نبشتند نامه بهر کشوری
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 بهر نامداری و هر مهتری
  خاور بشد نامه تا باخترز

 بجايی که بد مهتری با گهر
 که روی زمين از بد اژدها
 بشمشير کيخسرو آمد رها
 بنيروی يزدان پيروزگر

 نياسود و نگشاد هرگز کمر
 روان سياوش را زنده کرد

 جهان را بداد و دهش بنده کرد
 همی چيز بخشيد درويش را
 پرستنده و مردم خويش را

 ه جهانازان پس چنين گفت شا
 که ای نامداران فرخ مهان
 زن و کودک خرد بيرون بريد
 خورشها و رامش بهامون بريد
 بپردخت زان پس برامش نهاد
 برفتند گردان خسرو نژاد

 هرآنکس که بود از نژاد زرسب
 بيامد بايوان آذرگشسب
 چهل روز با شاه کاوس کی
 همی بود با رامش و رود و می
 چو رخشنده شد بر فلک ماه نو

  زر افسری بر سر شاه نوز
 بزرگان سوی پارس کردند روی
 برآسوده از رزم وز گفت و گوی
 بهر شهر کاندر شدندی ز راه
 شدی انجمن مرد بر پيشگاه

 ها شهريار گشادی سر بدره
 توانگر شدی مرد پرهيزگار

 چو با ايمنی گشت کاوس جفت
 همه راز دل پيش يزدان بگفت
 چنين گفت کای برتر از روزگار

  باشی بهر نيکی آموزگارتو
 ز تو يافتم فر و اورنگ و بخت

 بزرگی و ديهيم و هم تاج و تخت
 تو کردی کسی را چو من بهرمند
 ز گنج و ز تخت و ز نام بلند
 ور ز تو خواستم تا بکی کينه
 بکين سياوش ببندد کمر
 نبيره بديدم جهانبين خويش
 بفرهنگ و تدبير و آيين خويش

  خردجهانجوی با فر و برز و
 ز شاهان پيشينگان بگذرد

 چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت
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 سر موی مشکين چو کافور گشت
 همان سرو يازنده شد چون کمان

 ندارم گران گر سرآيد زمان
 بسی برنيامد برين روزگار
 کزو ماند نام از جهان يادگار
 جهاندار کيخسرو آمد بگاه
 نشست از بر زيرگه با سپاه

 امجویاز ايرانيان هرک بد ن
 رنگ و بوی پياده برفتند بی

 هاشان کبود و سياه همه جامه
 دو هفته ببودند با سوگ شاه
 ز بهر ستودانش کاخی بلند
 بکردند باالی او ده کمند
 ببردند پس نامداران شاه
 دبيقی و ديبای رومی سياه
 برو تافته عود و کافور و مشک
 تنش را بدو در بکردند خشک
 نهادند زيراندرش تخت عاج
 بسربر ز کافور وز مشک تاج

 چو برگشت کيخسرو از پيش تخت
 در خوابگه را ببستند سخت
 کسی نيز کاوس کی را نديد
 ز کين و ز آوردگاه آرميد

 چنينست رسم سرای سپنج
 نمانی درو جاودانه مرنج

 نه دانا گذر يابد از چنگ مرگ
 آوران زير خفتان و ترگ نه جنگ

 اگر شاه باشی وگر زردهشت
 ز خاکست و بالين ز خشتنهالی 

 چنان دان که گيتی ترا دشمنست
 زمين بستر و گور پيراهنست
 چهل روز سوگ نيا داشت شاه
 ز شادی شده دور وز تاج و گاه
 پس آنگه نشست از بر تخت عاج

 افروز تاج بسر برنهاد آن دل
 سپاه انجمن شد بدرگاه شاه
 ردان و بزرگان زرين کاله
 بشاهی برو آفرين خواندند

 ران تاج بر گوهر افشاندندب
 يکی سور بد در جهان سربسر
 چو بر تخت بنشست پيروزگر

 برين گونه تا ساليان گشت شست
 جهان شد همه شاه را زيردست

 ور جان شاه پرانديشه شد مايه
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 ازان رفتن کار و آن دستگاه
 همی گفت ويران و آباد بوم
 ز چين و ز هند و توران و روم

 خترهم از خاوران تا در با
 ز کوه و بيابان وز خشک و تر
 سراسر ز بدخواه کردم تهی
 مرا گشت فرمان و گاه مهی

 بيم شد جهان از بدانديش بی
 دل اهرمن زين به دو نيم شد
 ز يزدان همه آرزو يافتم

 وگر دل همه سوی کين تافتم
 روانم نبايد که آرد منی

 بدانديشی و کيش آهرمنی
 شوم همچو ضحاک تازی و جم

 م و تور اندر آيم بزمکه با سل
 بيک سو چو کاوس دارم نيا
 دگر سو چو توران پر از کيميا

 چو کاوس و چون جادو افراسياب
 که جز روی کژی نديدی بخواب
 بيزدان شوم يک زمان ناسپاس
 بروشن روان اندر آرم هراس
 ز من بگسلد فره ايزدی
 گر آيم بکژی و راه بدی

 ازان پس بران تيرگی بگذرم
 آيد سر و افسرمبخاک اندر 

 بگيتی بماند ز من نام بد
 همان پيش يزدان سرانجام بد
 تبه گرددم چهر و رنگ رخان
 بريزد بخاک اندرون استخوان
 هنر کم شود ناسپاسی بجای
 روان تيره گردد بديگر سرای
 گرفته کسی تاج و تخت مرا
 بپای اندر آورده بخت مرا
 ز من نام ماند بدی يادگار

 ه خارگل رنجهای کهن گشت
 من اکنون چو کين پدر خواستم
 جهانی بخوبی بياراستم

 بکشتم کسی را که بايست کشت
 که بد کژ و با راه يزدان درشت
 بباد و ويران درختی نماند
 که منشور تخت مرا برنخواند
 بزرگان گيتی مرا کهترند
 وگر چند با گنج و با افسرند
 سپاسم ز يزدان که او داد فر
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 ی و پرهمان گردش اختر و پا
 جوی کنون آن به آيد که من راه

 شوم پيش يزدان پر از آب روی
 مگر هم بدين خوبی اندر نهان

 ی کردگار جهان پرستنده
 روانم بدان جای نيکان برد

 که اين تاج و تخت مهی بگذرد
 نيابد کسی زين فزون کام و نام
 بزرگی و خوبی و آرام و جام
 رسيديم و ديديم راز جهان

 شکار و نهانبد و نيک هم آ
 کشاورز ديديم گر تاجور

 سرانجام بر مرگ باشد گذر
 بساالر نوبت بفرمود شاه

 که هر کس که آيد بدين بارگاه
 ورا بازگردان بنيکو سخن

 همه مردمی جوی و تندی مکن
 ببست آن در بارگاه کيان
 ميان خروشان بيامد گشاده

 ز بهر پرستش سر وتن بشست
 بشمع خرد راه يزدان بجست

 ی نو سپيد يد پس جامهبپوش
 نيايش کنان رفت دل پر اميد
 بيامد خرامان بجای نماز
 همی گفت با داور پاک راز

 همی گفت کای برتر از جان پاک
 ی آتش از تيره خاک برآرنده

 مرا بين و چندی خرد ده مرا
 ی نيک و بد ده مرا هم انديشه

 ترا تا بباشم نيايش کنم
 بدين نيکويها فزايش کنم

 فته گناه مرابيامرز ر
 ز کژی بکش دستگاه مرا
 بگردان ز جانم بد روزگار

 ی ديو آموزگار همان چاره
 بدان تا چو کاوس و ضحاک و جم

 نگيرد هوا بر روانم ستم
 چو بر من بپوشد در راستی
 بنيرو شود کژی و کاستی
 بگردان ز من ديو را دستگاه
 بدان تا ندارد روانم تباه

 اندار بر من همين راه و س نگه
 روانم بدان جای نيکان رسان
 شب و روز يک هفته بر پای بود
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 تن آنجا و جانش دگر جای بود
 سر هفته را گشت خسرو نوان
 بجای پرستش نماندش توان
 بهشتم ز جای پرستش برفت
 بر تخت شاهی خراميد تفت
 همه پهلوانان ايران سپاه

 شگفتی فرومانده از کار شاه
 ازان نامداران روز نبرد

 ر کسی ديگر انديشه کردهمی ه
 چو بر تخت شد نامور شهريار

 بيامد بدرگاه ساالر بار
 بفرمود تا پرده برداشتند
 سپه را ز درگاه بگذاشتند
 برفتند با دست کرده بکش
 بزرگان پيل افکن شيرفش

 چو طوس و چو گودرز و گيو دلير
 چو گرگين و بيژن چو رهام شير
 چو ديدند بردند پيشش نماز

 ه برگشادند رازازان پس هم
 که شاها دليرا گوا داورا
 جهاندار و بر مهتران مهترا

 چو تو شاه ننشست بر تخت عاج
 فروغ از تو گيرد همی مهر و تاج

 ی نيزه و تيغ و اسب فرازنده
 ی فرخ آذرگشسب فروزنده

 نترسی ز رنج و ننازی بگنج
 بگيتی ز گنجت فزونست رنج

 ايم همه پهلوانان ترا بنده
 ايم ار تو زندهسراسر بديد

 همه دشمنان را سپردی بخاک
 نماندت بگيتی ز کس بيم و باک
 بهر کشوری لشکر و گنج تست
 بجايی که پی برنهی رنج تست

 ی شهريار ندانيم کانديشه
 چرا تيره شد اندرين روزگار
 ترا زين جهان روز برخوردنست
 نه هنگام تيمار و پژمردنست
 گر از ما بچيزی بيازرد شاه

 او نيست ما را گناهاز آزار 
 بگويد بما تا دلش خوش کنيم
 پر از خون دل و رخ بر آتش کنيم
 وگر دشمنی دارد اندر نهان
 بگويد بما شهريار جهان

 همه تاجداران که بودند شاه
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 بدين داشتند ارج گنج و سپاه
 که گر سر ستانند و گر سر دهند
 چو ترگ دليران بسر برنهند
 نهانی که دارد بگويد بما

 ی آن بجويد ز ما ن چارههما
 بديشان چنين گفت پس شهريار
 که با کس نداريد کس کارزار
 بگيتی ز دشمن مرا نيست رنج
 نشد نيز جايی پراکنده گنج
 نه آزار دارم ز کار سپاه

 نه اندر شما هست مرد گناه
 ز دشمن چو کين پدر خواستم
 بداد وبدين گيتی آراستم
 بگيتی پی خاک تيره نماند

 ين مرا برنخواندکه مهر نگ
 شما تيغها در نيام آوريد

 می سرخ و سيمينه جام آوريد
 بجای چرنگ کمان نای و چنگ
 بسازيد با باده و بوی و رنگ

 بيک هفته من پيش يزدان بپای
 رای ببودم به انديشه و پاک

 يکی آرزو دارم اندر نهان
 همی خواهم از کردگار جهان
 بگويم گشاده چو پاسخ دهيد

 وز فرخ نهيدبپاسخ مرا ر
 شما پيش يزدان نيايش کنيد
 برين کام و شادی ستايش کنيد
 که او داد بر نيک و بد دستگاه
 ستايش مر او را که بنمود راه
 ازان پس بمن شادمانی کنيد

 گمانی کنيد ز بدها روان بی
 بدانيد کين چرخ ناپايدار

 نداند همی کهتر از شهريار
 همی بدرود پير و برنا بهم

 نيم و زو هم ستمازو داد بي
 همه پهلوانان ز نزديک شاه
 برون آمدند از غمان جان تباه
 بساالر بار آن زمان گفت شاه

 ی بارگاه که بنشين پس پرده
 کسی را مده بار در پيش من
 ز بيگانه و مردم خويش من
 بيامد بجای پرستش بشب
 بدادار دارنده بگشاد لب

 همی گفت ای برتر از برتری
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  مهتریی پاکی و فزاينده
 تو باشی بمينو مرا رهنمای
 مگر بگذرم زين سپنجی سرای

 نکردی دلم هيچ نايافته
 روان جای روشن دالن تافته

 چو يک هفته بگذشت ننمود روی
 برآمد يکی غلغل و گفت و گوی
 همه پهلوانان شدند انجمن
 بزرگان فرزانه و رای زن

 چو گودرز و چون طوس نوذرنژاد
 دادسخن رفت چندی ز بيداد و 
 ز کردار شاهان برتر منش
 ز يزدان پرستان وز بدکنش
 همه داستانها زدند از مهان
 بزرگان و فرزانگان جهان

 پدر گيو را گفت کای نيکبخت
 ی تاج و تخت هميشه پرستنده

 از ايران بسی رنج برداشتی
 بر و بوم و پيوند بگذاشتی

 بپيش آمد اکنون يکی تيره کار
 ارکه آن را نشايد که داريم خو
 ببايد شدن سوی زابلستان
 سواری فرستی بکابلستان
 بزابل برستم بگويی که شاه
 ز يزدان بپيچيد و گم کرد راه
 در بار بر نامداران ببست

 همانا که با ديو دارد نشست
 بسی پوزش و خواهش آراستيم
 همی زان سخن کام او خواستيم
 فراوان شنيد ايچ پاسخ نداد
 ددلش خيره بينيم و سر پر ز با
 بترسيم کو هيچو کاوس شاه
 شود کژ و ديوش بپيچد ز راه
 شما پهلوانيد و داناتريد
 بهر بودنی بر تواناتريد
 رای کنون هرک اوهست پاکيزه

 ز قنوج وز دنور و مرغ و مای
 شناسان کابلستان ستاره

 همه پاکريان زابلستان
 بياريد زين در يکی انجمن
 بايران خراميد با خويشتن

 ی پر از گفت و گویشد اين پادشاه
 چو پوشيد خسرو ز ما رای و روی

 فگنديم هرگونه رايی ز بن
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 ز دستان گشايد همی اين سخن
 سخنهای گودرز بشنيد گيو
 ز لشکر گزين کرد مردان نيو
 برآشفت و انديشه اندر گرفت
 ز ايران ره سيستان برگرفت

 چو نزديک دستان و رستم رسيد
 بگفت آن شگفتی که ديد و شنيد

 گشت پس نامور زال گفتغمی 
 که گشتيم با رنج بسيار جفت
 برستم چنين گفت کز بخردان

 شناسان و هم موبدان ستاره
 ز زابل بخوان و ز کابل بخواه
 بدان تا بيايند با ما براه

 شدند انجمن موبدان و ردان
 شناسان و هم بخردان ستاره

 همه سوی دستان نهادند روی
 ز زابل به ايران نهادند روی

 ندار برپای بد هفت روزجها
 فروز بهشتم چو بفروخت گيتی

 ز در پرده برداشت ساالر بار
 نشست از بر تخت زر شهريار
 همه پهلوانان ابا موبدان
 برفتند نزديک شاه جهان
 فراوان ببودند پيشش بپای
 بزرگان با دانش و رهنمای
 جهاندار چون ديد بنداختشان
 برسم کيان پايگه ساختشان

 ن خسروپرستازان نامدارا
 کس از پای ننشست و نگشاد دست

 گشادند لب کی سپهر روان
 روان جهاندار باداد و روشن

 توانايی و فر شاهی تراست
 ز خورشيد تا پشت ماهی تراست

 روان همه بودنيها بروشن
 بدانی بکردار و دانش جوان
 همه بندگانيم در پيش شاه

 چه کرديم و بر ما چرا بست راه
 کی کنيمارغم ز درياست خش

 همه چادر خاک مشکی کنيم
 وگر کوه باشد ز بن برکنيم
 بخنجر دل دشمنان بشکنيم

 ی اين برآيد بگنج وگر چاره
 نبيند ز گنج درم نيز رنج
 همه پاسبانان گنج توايم
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 پر از درد گريان ز رنج توايم
 چنين داد پاسخ جهاندار باز

 نياز که از پهلوانان نيم بی
 وليکن ندارم همی دل برنج

 ز نيروی دست و ز مردان و گنج
 نه در کشوری دشمن آمد پديد
 که تيمار آن بد ببايد کشيد
 يکی آرزو خواست روشن دلم
 همی دل آن آرزو نگسلم
 بدان آرزو دارم اکنون اميد
 شب تيره تا گاه روز سپيد

 چه يابم بگويم همه راز خويش
 برآرم نهان کرده آواز خويش
 شما بازگرديد پيروز و شاد

  انديشه بر دل مداريد يادبد
 همه پهلوانان آزادمرد
 برو خواندند آفرينی بدرد
 چو ايشان برفتند پيروز شاه

 ی بارگاه بفرمود تا پرده
 فروهشت و بنشست گريان بدرد
 همی بود پيچان و رخ الژورد
 جهاندار شد پيش برتر خدای

 همی خواست تا باشدش رهنمای
 همی گفت کای کردگار سپهر

  نيکی و داد و مهری فروزنده
 ازين شهرياری مرا سود نيست
 گر از من خداوند خشنود نيست
 ز من نيکوی گر پذيرفت و زشت
 نشستن مرا جای ده در بهشت
 چنين پنج هفته خروشان بپای
 همی بود بر پيش گيهان خدای
 شب تيره از رنج نغنود شاه
 بدانگه که برزد سر از برج ماه
 بخفت او و روشن روانش نخفت

 ه اندر جهان با خرد بود جفتک
 چنان ديد در خواب کو را بگوش
 نهفته بگفتی خجسته سروش

 بخت اختر و نيک که ای شاه نيک
 بسودی بسی ياره و تاج و تخت
 اگر زين جهان تيز بشتافتی
 کنون آنچ جستی همه يافتی
 بهمسيايگی داور پاک جای
 بيابی بدين تيرگی در مپای

 چو بخشی بارزانيان بخش گنج
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 کسی را سپار اين سرای سپنج
 توانگر شوی گر تو درويش را
 کنی شادمان مردم خويش را
 کسی گردد ايمن ز چنگ بال
 که يابد رها زين دم اژدها

 هرآنکس که از بهر تو رنج برد
 چنان دان که آن از پی گنج برد
 چو بخشی بارزانيان بخش چيز
 که ايدر نمانی تو بسيار نيز
 ينسر تخت را پادشاهی گز

 که ايمن بود مور ازو بر زمين
 چو گيتی ببخشی مياسای هيچ

 که آمد ترا روزگار بسيچ
 چو بيدار شد رنج ديده ز خواب
 ز خوی ديد جای پرستش پرآب
 همی بود گريان و رخ بر زمين
 همی خواند بر کردگار آفرين
 همی گفت گر تيز بشتافتم
 ز يزدان همه کام دل يافتم

 بيامد بر تخت شاهی نشست
 ی نابسوده بدست يکی جامه

 بپوشيد و بنشست بر تخت عاج
 ياره و گرز و تاج جهاندار بی

 سر هفته را زال و رستم بهم
 کام دل پر ز غم رسيدند بی

 چو ايرانيان آگهی يافتند
 همه داغ دل پيش بشتافتند
 چو رستم پديد آمد و زال زر
 همان موبدان فراوان هنر

 هرآنکس که بود از نژاد زرسب
 ره شدن را بياراست اسبپذي

 همان طوس با کاويانی درفش
 همه نامداران زرينه کفش
 چو گودرز پيش تهمتن رسيد
 سرشکش ز مژگان برخ برچکيد
 سپاهی همی رفت رخساره زرد
 ز خسرو همه دل پر از داغ و درد
 بگفتند با زال و رستم که شاه
 بگفتار ابليس گم کرد راه

 همه بارگاهش سياهست و بس
 وز او را نديدست کسشب و ر

 ازين هفته تا آن در بارگاه
 گشايند و پوييم و يابيم راه

 جز آنست کيخسرو ای پهلوان
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 روان که ديدی تو شاداب و روشن
 شده کوژ باالی سرو سهی
 گرفته گل سرخ رنگ بهی
 ندانم چه چشم بد آمد بروی
 چرا پژمريد آن چو گلبرگ روی
 مگر تيره شد بخت ايرانيان

  ز اختر آمد زيانوگر شاه را
 بديشان چنين گفت زال دلير

 که باشد که شاه آمد از گاه سير
 درستی و هم دردمندی بود
 گهی خوشی و گه نژندی بود
 شما دل مداريد چندين بغم
 که از غم شود جان خرم دژم
 بکوشيم و بسيار پندش دهيم
 بپند اختر سودمندش دهيم
 وزان پس هرآنکس که آمد براه

 سوی بارگاهبرفتند پويان 
 هم آنگه ز در پرده برداشتند

 شان شاد بگذاشتند بر اندازه
 چو دستان و چون رستم پيلتن
 چو طوس و چو گودرز و آن انجمن
 چو گرگين و چون بيژن و گستهم
 هرآنکس که رفتند گردان بهم
 شهنشاه چون روی ايشان بديد
 بپرده در آوای رستم شنيد

 پرانديشه از تخت برپای خاست
 پشت خميده را کرد راستچنان 

 ز دانندگان هرک بد زابلی
 ز قنوج وز دنبر و کابلی

 يکايک بپرسيد و بنواختشان
 برسم مهی پايگه ساختشان
 همان نيز ز ايرانيان هرک بود

 شان پايگه برفزود باندازه
 برو آفرين کرد بسيار زال

 که شادان بدی تا بود ماه و سال
 ز گاه منوچهر تا کيقباد

 اران که داريم يادازان نامد
 همان زو طهماسب و کاوس کی

 پی بزرگان و شاهان فرخنده
 سياوش مرا خود چو فرزند بود
 که با فر و با برز و اورند بود
 نديدم کسی را بدين بخردی
 بدين برز و اين فره ايزدی

 بپيروزی و مردی و مهر و رای
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 که شاهيت بادا هميشه بجای
 چه مهتر که پای ترا خاک نيست

  زهر آنک نام تو ترياک نيستچه
 يکی ناسزا آگهی يافتم
 بدان آگهی تيز بشتافتم

 شناسان و کنداوران ستاره
 ز هر کشوری آنک ديدم سران
 ز قنوج وز دنور و مرغ و مای
 برفتند با زيج هندی ز جای
 بدان تا بجويند راز سپهر
 کز ايران چرا پاک ببريد مهر

 از ايران کس آمد که پيروز شاه
 ی بارگاه د تا پردهبفرمو

 نه بردارد از پيش ساالر بار
 ی شهريار بپوشد ز ما چهره

 من از درد ايرانيان چو عقاب
 همی تاختم همچو کشتی بر آب
 بدان تا بپرسم ز شاه جهان
 ز چيزی که دارد همی در نهان
 به سه چيز هر کار نيکو شود

 آهو شود همان تخت شاهی بی
 بگنج و برنج و بمردان مرد

 اين نشايد همی کار کردبجز 
 چهارم بيزدان ستايش کنيم
 شب و روز او را نيايش کنيم
 که اويست فريادرس بنده را
 همو بازدارد گراينده را

 بدرويش بخشيم بسيار چيز
 اگر چند چيز ارجمند است نيز
 بدان تا روان تو روشن کند
 خرد پيش مغز تو جوشن کند

 چو بشنيد خسرو ز دستان سخن
 اسخ افگند بنيکی دانشی پ

 بدو گفت کای پير پاکيزه مغز
 همه رای و گفتارهای تو نغز
 ز گاه منوچهر تا اين زمان

 آزار و نيکی گمان ای جز بی نه
 همان نامور رستم پيلتن
 ستون کيان نازش انجمن
 سياوش را پروراننده اوست
 بدو نيکويها رساننده اوست
 سپاهی که ديدند گوپال او

 يال اوسر ترگ و برز و فر و 
 بسی جنگ ناکرده بگريختند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1034 

 همه دشت تير و کمان ريختند
 خواه بپيش نياکان من کينه

 چو دستور فرخ نماينده راه
 وگر نام و رنج تو گيرم بياد
 بماند سخن تازه تا صد نژاد
 ز گفتار چرب ار پژوهش کنم
 ترا اين ستايش نکوهش کنم
 دگر هرچ پرسيدی از کار من
 ز نادادن بار و آزار من
 بيزدان يکی آرزو داشتم

 جهان را همه خوار بگذاشتم
 کنون پنج هفتست تا من بپای
 همی خواهم از داور رهنمای
 که بخشد گذشته گناه مرا
 درخشان کند تيرگاه مرا

 برد مر مرا زين سپنجی سرای
 بود در همه نيکوی رهنمای
 نماند کزين راستی بگذرم

 چو شاهان پيشين يپيچد سرم
  جستم ز کامکنون يافتم هرچ

 ببايد پسيچيد کمد خرام
 سحرگه مرا چشم بغنود دوش
 ز يزدان بيامد خجسته سروش
 که برساز کمد گه رفتنت
 سرآمد نژندی و ناخفتنت
 کنون بارگاه من آمد بسر

 غم لشکر و تاج و تخت و کمر
 غمی شد دل ايرانيان را ز شاه
 همه خيره گشتند و گم کرده راه

 دميدچو بشنيد زال اين سخن بر
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 بايرانيان گفت کين رای نيست
 خرد را بمغز اندرش جای نيست
 که تا من ببستم کمر بر ميان

 ام پيش تخت کيان پرستنده
 ز شاهان نديدم کسی کين بگفت
 چو او گفت ما را نبايد نهفت
 نبايد بدين بود همداستان
 که او هيچ راند چنين داستان

 آواز گشت ممگر ديو با او ه
 که از راه يزدان سرش بازگشت
 فريدون و هوشنگ يزدان پرست
 نبردند هرگز بدين کار دست
 بگويم بدو من همه راستی
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 گر آيد بجان اندرون کاستی
 چنين يافت پاسخ ز ايرانيان

 کزين سان سخن کس نگفت از ميان
 همه با توايم آنچ گويی بشاه
 مبادا که او گم کند رسم و راه

  سخن زال برپای خاستشنيد اين
 چنين گفت کای خسرو داد و راست

 ز پير جهانديده بشنو سخن
 چو کژ آورد رای پاسخ مکن
 که گفتار تلخست با راستی
 ببندد بتلخی در کاستی
 نشايد که آزار گيری ز من

 برين راستی پيش اين انجمن
 بتوران زمين زادی از مادرت
 همانجا بد آرام و آبشخورت

 ی رد افراسياب ز يک سو نبيره
 که جز جادوی را نديدی بخواب
 چو کاوس دژخيم ديگر نيا
 پر از رنگ رخ دل پر از کيميا
 ز خاور ورا بود تا باختر

 بزرگی و شاهی و تاج و کمر
 همی خواست کز آسمان بگذرد
 همه گردش اختران بشمرد
 بدان بر بسی پندها دادمش
 همين تلخ گفتار بگشادمش
 کردبس پند بشنيد و سودی ن

 ازو بازگشتم پر از داغ و درد
 چو بر شد نگون اندر آمد بخاک
 ببخشود بر جانش يزدان پاک
 بيامد بيزدان شده ناسپاس
 سری پر ز گرد و دلی پرهراس
 تو رفتی و شمشيرزن صد هزار

 ی گاوسار دار با گرزه زره
 چو شير ژيان ساختی رزم را
 بياراستی دشت خوارزم را
 گز پيش سپه تيز رفتی بجن

 پياده شدی پس بجنگ پشنگ
 ياب گر او را بدی بر تو بر دست

 بايران کشيدی رد افراسياب
 زن و کودک خرد ايرانيان

 ببردی بکين کس نبستی ميان
 ترا ايزد از دست او رسته کرد
 ببخشود و رای تو پيوسته کرد

 بکشتی کسی را که زو بد هراس
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 بدادار دارنده بد ناسپاس
 بودچو گفتم که هنگام آرام 

 گه بخشش و پوشش و جام بود
 بايران کنون کار دشوارتر
 فزونتر بدی دل پرآزارتر
 که تو برنوشتی ره ايزدی
 بکژی گذشتی و راه بدی
 ازين بد نباشد تنت سودمند

 آفرين را پسند نيايد جهان
 گر اين باشد اين شاه سامان تو
 نگردد کسی گرد پيمان تو
 پشيمانی آيد ترا زين سخن

 فرمان ديوان مکنبرانديش و 
 وگر نيز جويی چنين کار ديو
 ببرد ز تو فر کيهان خديو

 بمانی پر از درد و دل پر گناه
 نخوانند ازين پس ترا نيز شاه
 بيزدان پناه و بيزدان گرای

 که اويست بر نيک و بد رهنمای
 گر اين پند من يک بيک نشنوی

 بهرمن بدکنش بگروی
 بماندت درد و نماندت بخت

 اهی نه تاج و نه تختنه اورنگ ش
 خرد باد جان ترا رهنمای
 بپاکی بماناد مغزت بجای

 سخنهای دستان چو آمد ببن
 يالن برگشادند يکسر سخن
 که ما هم برآنيم کين پير گفت
 نبايد در راستی را نهفت

 چو کيخسرو آن گفت ايشان شنيد
 زمانی بياسود و اندر شميد

 پرانديشه گفت ای جهانديده زال
 ندازه پيموده سالا بمردی بی

 اگر سرد گويمت بر انجمن
 جهاندار نپسندد اين بد ز من
 دگر آنک رستم شود دردمند
 ز درد وی آيد بايران گزند
 اوی دگر آنگ گر بشمری رنج

 همانا فزون آيد از گنج اوی
 سپر کرد پيشم تن خويش را
 نبد خواب و خوردن بدانديش را
 همان پاسخت را بخوبی کنيم

 ر تو نشکنيمدلت را بگفتا
 چنين گفت زان پس بواز سخت
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 که ای سرفرازان پيروز بخت
 سخنهای دستان شنيدم همه
 که بيدار بگشاد پيش رمه
 بدارنده يزدان گيهان خديو

 که من دورم از راه و فرمان ديو
 به يزدان گرايد همی جان من
 که آن ديدم از رنج درمان من
 بديد آن جهان را دل روشنم

 او جوشنمخرد شد ز بدهای 
 بزال آنگهی گفت تندی مکن
 براندازه بايد که رانی سخن
 نژاد نخست آنک گفتی ز توران
 خردمند و بيدار هرگز نزاد
 جهاندار پور سياوش منم

 ز تخم کيان راد و باهش منم
 ی جهاندار کاوس کی نبيره
 پی افروز و با دانش و نيک دل

 بمادر هم از تخم افراسياب
 خورد و خوابکه با خشم او گم شدی 

 ی فريدون و پور پشنگ نبيره
 ازين گوهران چنين نيست ننگ
 که شيران ايران بدريای آب
 نشستی تن از بيم افراسياب
 دگر آنک کاوس صندوق ساخت
 سر از پادشاهی همی برفراخت
 چنان دان که اندر فزونی منش
 نسازند بر پادشا سرزنش

 کنون من چو کين پدر خواستم
 راستمجهان را بپيروزی آ

 بکشتم کسی را کزو بود کين
 وزو جور و بيداد بد بر زمين
 بگيتی مرا نيز کاری نماند
 ز بدگوهران يادگاری نماند
 هرآنگه که انديشه گردد دراز
 ز شادی و از دولت ديرياز

 چو کاوس و جمشيد باشم براه
 چو ايشان ز من گم شود پايگاه
 چو ضحاک ناپاک و تور دلير

 ان گشت سيرکه از جور ايشان جه
 بترسم که چون روز نخ برکشد
 چو ايشان مرا سوی دوزخ کشد
 دگر آنک گفتی که باشيده جنگ
 بياراستی چون دالور پلنگ
 ازان بد کز ايران نديدم سوار
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 نه اسپ افگنی از در کارزار
 که تنها بر او بجنگ آمدی

 چو رفتی برزمش درنگ آمدی
 کسی را کجا فر يزدان نبود

 دان نبودوگر اختر نيک خن
 همه خاک بودی بجنگ پشنگ
 از ايران بدين سان شدم تيزچنگ
 بدين پنج هفته که من روز و شب
 همی بفرين برگشادم دو لب
 بدان تا جهاندار يزدان پاک
 رهاند مرا زين غم تيره خاک

 شدم سير زين لشکر و تاج و تخت
 سبک بار گشتيم و بستيم رخت
 تو ای پير بيدار دستان سام

 ويی که بنهاد داممرا ديو گ
 بتاری و کژی بگشتم ز راه

 مايه و دل تباه روان گشته بی
 ندانم که بادافره ايزدی
 کجا يابم و روزگار بدی

 چو دستان شنيد اين سخن خيره شد
 همی چشمش از روی او تيره شد
 خروشان شد از شاه و بر پای خاست
 چنين گفت کای داور داد و راست

 ز من بود تيزی و نابخردی
 ی ايزدی وی پاک فرزانهت

 سزد گر ببخشی گناه مرا
 اگر ديو گم کرد راه مرا

 مرا ساليان شد فزون از شمار
 ام پيش هر شهريار کمر بسته

 ز شاهان نديدم کزين گونه راه
 بجستی ز دادار خورشيد و ماه
 که ما را جدايی نبود آرزوی

 خوی ازين دادگر خسرو نيک
 سخنهای دستان چو بشنيد شاه

 خواه آمدش پوزش نيکپسند 
 بيازيد و بگرفت دستش بدست
 بر خويش بردش بجای نشست
 بدانست کو اين سخن جز بمهر
 نپيمود با شاه خورشيد چهر
 چنين گفت پس شاه با زال زر
 که اکنون ببنديد يکسر کمر

 تو و رستم و طوس و گودرز و گيو
 دگر هرک او نامدارست نيو
 سراپرده از شهر بيرون بريد
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 ايون بهامون بريددرفش هم
 ز خرگاه وز خيمه چندانک هست
 بسازيد بر دشت جای نشست
 درفش بزرگان و پيل و سپاه
 بسازيد روشن يکی رزمگاه

 چنان کرد رستم که خسرو بگفت
 سرای از نهفت ببردند پرده

 بهامون کشيدند ايرانيان
 بفرمان ببستند يکسر ميان
 سپيد و سياه و بنفش و کبود

 پر خيمه بودزمين کوه تا کوه 
 ميان اندرون کاويانی درفش

 جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش
 ی زال نزديک شاه سراپرده

 برافراخته زو درفش سياه
 بدست چپش رستم پهلوان

 روان ز کابل بزرگان روشن
 بپيش اندرون طوس و گودرز و گيو
 چو رهام و شاپور و گرگين نيو
 پس پشت او بيژن و گستهم

 ا او بهمبزرگان که بودند ب
 شهنشاه بر تخت زرين نشست

 ی گاوپيکر بدست يکی گرزه
 بيک دست او زال و رستم بهم
 چو پيل سرافراز و شير دژم
 بدست گر طوس و گودرز و گيو
 دگر بيژن گرد و رهام نيو

 نهاده همه چهر بر چشم شاه
 بدان تا چه گويد ز کار سپاه
 بواز گفت آن زمان شهريار
 گارکه اين نامداران به روز

 هران کس که داريد راه و خرد
 بدانيد کين نيک و بد بگذرد

 ايم و گيتی سپنچ همه رفتنی
 چرا بايد اين درد و اندوه و رنج
 ز هر دست خوبی فرازآوريم
 بدشمن بمانيم و خود بگذريم
 کنون گاو آن زير چرم اندر است
 که پاداش و بادافره ديگرست
 بترسيد يکسر ز يزدان پاک

 دين تيره خاکمباشيد ايمن ب
 که اين روز بر ما همی بگذرد
 زمانه دم هر کسی بشمرد

 ز هوشنگ و جمشيد و کاوس شاه
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 که بودند با فر و تخت و کاله
 جز از نام ازيشان بگيتی نماند

 ی رفتگان برنخواند کسی نامه
 از ايشان بسی ناسپاسان بدند
 بفرجام زان بد هراسان بدند
 ام چو ايشان همان من يکی بنده

 ام گر چند با رنج کوشندهو
 بکوشيدم و رنج بردم بسی
 نديدم که ايدر بماند کسی

 کنون جان و دل زين سرای سپنج
 بکندم سرآوردم اين درد و رنج
 کنون آنچ جستم همه يافتم
 ز تخت کيی روی برتافتم

 هر آن کس که در پيش من برد رنج
 ببخشم بدو هرچ خواهد ز گنج
 ز کردار هر کس که دارم سپاس

 شناس بگويم بيزدان نيکی
 بايرانيان بخشم اين خواسته
 سليح و در گنج آراسته

 هر آن کس که هست از شما مهتری
 ببخشم بهر مهتری کشوری
 همان بدره و برده و چارپای
 برانديشم آرم شمارش بجای
 ببخشم که من راه را ساختم
 وزين تيرگی دل بپرداختم

 شما دست شادی بخوردن بريد
 ر چميد و چريدبيک هفته ايد

 بخواهم که تا زين سرای سپنج
 گذر يابم و دور مانم ز رنج

 چو کيخسرو اين پندها برگرفت
 بماندند گردان ايران شگفت

 يکی گفت کين شاه ديوانه شد
 خرد با دلش سخت بيگانه شد
 ندانم برو بر چه خواهد رسيد
 کجا خواهد اين تاج و تخت آرميد

 برفتند يکسر گروهاگروه
  لشکر بدو راغ و کوههمه دشت

 غو نای و آوای مستان ز دشت
 تو گفتی همی از هوا برگذشت
 ببودند يک هفته زين گونه شاد
 کسی را نيامد غم و رنج ياد
 بهشتم نشست از بر گاه شاه
 ابی ياره و گرز و زرين کاله
 چو آمدش رفتن بتنگی فراز
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 يکی گنج را درگشادند باز
 چو بگشاد آن گنج آباد را

 د گودرز کشواد راوصی کر
 بدو گفت بنگر بکار جهان

 چه در آشکار و چه اندر نهان
 که هر گنج را روزی آگندنيست
 بسختی و روزی پراگندنيست
 نگه کن رباطی که ويران بود
 يکی کان بنزديک ايران بود
 دگر آبگيری که باشد خراب
 از ايران وز رنج افراسياب

 مادرند دگر کودکانی که بی
 چادرند وی و بیزنانی که بی ش

 دگر آنکش آيد بچيزی نياز
 ز هر کس همی دارد آن رنج راز
 بر ايشان در گنج بسته مدار
 ببخش و بترس از بد روزگار
 دگر گنج کش نام بادآورست
 پر از افسر و زيور و گوهرست

 نگه کن بشهری که ويران شدست
 کنام پلنگان و شيران شدست
 دگر هرکجا رسم آتشکدست

 ای ويران شدستهيربد ج که بی
 سه ديگر کسی کو ز تن بازماند
 بروز جوانی درم برفشاند

 آب گشت دگر چاهساری که بی
 فراوان برو ساليان برگذشت
 بدين گنج بادآور آباد کن

 درم خوار کن مرگ را ياد کن
 دگر گنج کش خواندندی عروس
 که آگند کاوس در شهر طوس
 بگودرز فرمود کان را ببخش

 وند رخشيزال و بگيو و خدا
 های تنش برشمرد همه جامه

 نگه کرد يکسر برستم سپرد
 همان ياره و طوق کنداوران
 همان جوشن و گرزهای گران
 ز اسبان بجايی که بودش يله
 بطوس سپهبد سپردش گله
 همه باغ و گلشن بگودرز داد
 بگيتی ز مرزی که آمدش ياد
 سليح تنش هرچ در گنج بود
 که او را بدان خواسته رنج بود
 سپردند يکسر بگيو دلير
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 بدانگه که خسرو شد از گنج سير
 سرای از ايوان و خرگاه و پرده

 همان خيمه و آخور و چارپای
 فريبرز کاوس را داد شاه

 بسی جوشن و ترگ و رومی کاله
 تر از مشتری يکی طوق روشن

 ز ياقوت رخشان دو انگشتری
 نبشته برو نام شاه جهان
 که اندر جهان آن نبودی نهان
 ببيژن چنين گفت کين يادگار
 همی دار و جز تخم نيکی مکار
 بايرانيان گفت هنگام من
 فراز آمد و تازه شد کام من
 بخواهيد چيزی که بايد ز من
 که آمد پراگندن انجمن

 همه مهتران زار و گريان شدند
 ز درد شهنشاه بريان شدند

 همی گفت هرکس که ای شهريار
 کرا مانی اين تاج را يادگار

  بشنيد دستان خسرو پرستچو
 زمين را ببوسيد و برپای جست
 چنين گفت کای شهريار جهان
 سزد کرزوها ندارم نهان

 تو دانی که رستم بايران چه کرد
 برزم و ببزم و بننگ و نبرد

 چو کاوس کی شد بمازندران
 رهی دور و فرسنگهای گران
 چو ديوان ببستند کاوس را
 چو گودرز گردنکش و طوس را

 چو بشنيد تنها برفتتهمتن 
 بمازندران روی بنهاد تفت
 بيابان وتاريکی و ديو و شير
 همان جادوی و اژدهای دلير
 بدان رنج و تيمار ببريد راه
 بمازندران شد بنزديک شاه
 بدريد پهلوی ديو سپيد
 جگرگاه پوالد غندی و بيد

 سر سنجه را ناگه از تن بکند
 خروشش برآمد بابر بلند

 اندر جهانچو سهراب فرزند ک
 کسی را نبود از کهان و مهان
 بکشت از پی کين کاوس شاه
 ز دردش بگريد همی سال و ماه
 وزان پس کجا رزم کاموس کرد
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 بمردی بابر اندر آورد گرد
 ز کردار او چند رانم سخن
 که هم داستانها نيايد ببن
 اگر شاه سير آمد از تاج و گاه

 خواه چه ماند بدين شيردل نيک
 سخ که کردار اویچنين داد پا

 بنزديک ما رنج و تيمار اوی
 که داند مگر کردگار سپهر

 ی کام و آرام و مهر نماينده
 سخنهای او نيست اندر نهفت
 نداند کس او را بافاق جفت
 بفرمود تا رفت پيشش دبير
 بياورد قرطاس و مشک و عبير
 نبشتند عهدی ز شاه زمين

 دين سرافراز کيخسرو پاک
 لتنز بهر سپهبد گو پي

 ستوده بمردی بهر انجمن
 که او باشد اندر جهان پيشرو
 جهاندار و بيدار و ساالر و گو
 هم او را بود کشور نيمروز
 سپهدار پيروز لشکر فروز
 نهادند بر عهد بر مهر زر
 برآيين کيخسرو دادگر

 بدو داد منشور و کرد آفرين
 که آباد بادا برستم زمين
 مهانی که با زال سام سوار

 با زيجها بر کناربرفتند 
 ببخشيدشان خلعت و سيم و زر
 يکی جام مر هر يکی را گهر
 جهانديده گودرز برپای خاست
 بياراست با شاه گفتار راست
 چنين گفت کای شاه پيروز بخت
 نديديم چون تو خداوند تخت
 ز گاه منوچهر تا کيقباد
 ز کاوس تا گاه فرخ نژاد
 ام بپيش بزرگان کمر بسته

 ام  ننشستهآزار يک روز بی
 نبيره پسر بود هفتاد و هشت

 کنون ماند هشت و دگر برگذشت
 همان گيو بيداردل هفت سال

 خورد و هال بتوران زمين بود بی
 بدشت اندرون گور بد خوردنش
 هم از چرم نخچير پيراهنش
 بايران رسيد آنچ بد شاه ديد
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 که تيمار او گيو چندی کشيد
 جهاندار سير آمد از تاج گاه

  دارد به نيکی ز شاههمو چشم
 چنين داد پاسخ که بيشست ازين

 که بر گيو بادا هزارآفرين
 خداوند گيتی ورايار باد
 دل بدسگاالنش پرخار باد

 کم و بيش ما پاک بر دست تست
 که روشن روان بادی و تن درست
 بفرمود تا عهد قم و اصفهان
 نهاد بزرگان و جای مهان

 نويسد ز مشک و ز عنبر دبير
 ه از پادشا بر حريريکی نام

 يکی مهر زرين برو برنهاد
 بران نامه شاه آفرين کرد ياد
 که يزدان ز گودرز خشنود باد
 دل بدسگاالنش پر دود باد
 بايرانيان گفت گيو دلير
 مبادا که آيد ز کردار سير
 بدانيد کو يادگار منست
 بنزد شما زينهار منست

 مر او را همه پاک فرمان بريد
 ر مگذريدز گفتار گودرز ب

 رو ز گودرزيان هرک بد پيش
 يکی آفرينی بگسترد نو

 چو گودرز بنشست برخاست طوس
 بشد پيش خسرو زمين داد بوس
 بدو گفت شاها انوشه بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی
 منم زين بزرگان فريدون نژاد
 ز ناماوران تا بيامد قباد

 ام پيش ايرانيان کمر بسته
 که نگشادم از بند هرگز ميان
 بکوه هماون ز جوشن تنم
 بخست و همان بود پيراهنم
 بکين سياوش بران رزمگاه
 بدم هر شبی پاسبان سپاه
 بالون سپه را نکردم رها
 همی بودم اندر دم اژدها
 بمازندران بسته کاوس بود
 دگر بند بر گردن طوس بود
 نکردم سپه را به جايی يله
 نه از من کسی کرد هرگز گله

 ز تاج و گنجکنون شاه سير آمد ا
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 همی بگذرد زين سرای سپنج
 چه فرمايدم چيست نيروی من
 تو دانی هنرها و آهوی من
 چنين داد پاسخ بدو شهريار
 که بيشست رنج تو از روزگار
 همی باش با کاويانی درفش
 تو باشی سپهدار زرينه کفش
 بدين مرز گيتی خراسان تراست

 آسان تراست ازين نامداران تن
  هم نشاننبشتند عهدی بران

 بپيش بزرگان گردنکشان
 نهادند بر عهد بر مهر زر

 يکی طوق زرين و زرين کمر
 بدو داد و کردش بسی آفرين
 که از تو مبادا دلی پر ز کين
 ز کار بزرگان چو پردخته شد
 شهنشاه زان رنجها رخته شد
 ازان مهتران نام لهراسب ماند
 که از دفتر شاه کس برنخواند

 کالهببيژن بفرمود تا با 
 بياورد لهراسب را نزد شاه

 چو ديدش جهاندار برپای جست
 برو آفرين کرد و بگشاد دست
 فرود آمد از نامور تخت عاج

 افروز تاج ز سر برگرفت آن دل
 بلهراسب بسپرد و کرد آفرين
 همه پادشاهی ايران زمين
 همی کرد پدرود آن تخت عاج
 برو آفرين کرد و بر تخت و تاج

 تو فرخنده بادکه اين تاج نو بر 
 جهان سربسر پيش تو بنده باد
 سپردم بتو شاهی و تاج و گنج
 ازان پس که ديدم بسی درد و رنج
 مگردان زبان زين سپس جز بداد
 که از داد باشی تو پيروز و شاد

 مکن ديو را آشنا با روان
 چو خواهی که بختت بماند جوان

 آزار باش خردمند باش و بی
 هميشه روانرا نگهدار باش
 به ايرانيان گفت کز بخت اوی
 بباشيد شادان دل از تخت اوی
 شگفت اندرو مانده ايرانيان
 برآشفته هر يک چو شير ژيان

 همی هر کسی در شگفتی بماند
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 که لهراسب را شاه بايست خواند
 ازان انجمن زال بر پای خاست
 بگفت آنچ بودش بدل رای راست
 چنين گفت کای شهريار بلند

 را ارجمندسزد گر کنی خاک 
 سربخت آن کس پر از خاک باد

 روان ورا خاک ترياک باد
 که لهراسب را شاه خواند بداد

 ز بيداد هرگز نگيريم ياد
 بايران چو آمد بنزد زرسب

 ای ديدمش با يک اسب فرومايه
 بجنگ االنان فرستاديش

 سپاه و درفش و کمر داديش
 ز چندين بزرگان خسرو نژاد
 نيامد کسی بر دل شاه ياد
 نژادش ندانم نديدم هنر

 ام تاجور ازين گونه نشنيده
 خروشی برآمد ز ايرانيان

 کزين پس نبنديم شاها ميان
 نجوييم کس نام در کارزار

 چو لهراسب را کی کند شهريار
 چو بشنيد خسرو ز دستان سخن
 بدو گفت مشتاب و تندی مکن
 که هر کس که بيداد گويد همی
 بجز دود ز آتش نجويد همی

 دد از ما بدی دادگرکه نپسن
 نه هر کو بدی کرد بيند گهر

 که يزدان کسی را کند نيک بخت
 سزاوار شاهی و زيبای تخت

 آفرين بر روانم گواست جهان
 که گشت اين سخنها بلهراسب راست
 که دارد همی شرم و دين و خرد
 ز کردار نيکی همی برخورد

 ی جهاندار هوشنگ هست نبيره
 دست خردمند و بينادل و پاک

 پی جاودان بگسالند ز خاک
 پديد آورد راه يزدان پاک

 زمانه جوان گردد از پند اوی
 بدين هم بود پاک فرزند اوی
 بشاهی برو آفرين گستريد
 وزين پند و اندرز من مگذريد

 هرآنکس کز اندرز من درگذشت
 همه رنج او پيش من بادگشت
 چنين هم ز يزدان بود ناسپاس
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 بدلش اندر آيد ز هر سو هراس
 چو بشنيد زال اين سخنهای پاک
 بيازيد انگشت و برزد بخاک
 بيالود لب را بخاک سياه

 به آواز لهراسب را خواند شاه
 بشاه جهان گفت خرم بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی
 که دانست جز شاه پيروز و راد
 که لهراسب دارد ز شاهان نژاد
 چو سوگند خوردم بخاک سياه
 اهلب آلوده شد مشمر آن از گن
 به ايرانيان گفت پيروز شاه
 که بدرود باد اين دل افروز گاه
 چو من بگذرم زين فرومايه خاک
 شما را بخواهم ز يزدان پاک
 بپدرود کردن رخ هر کسی
 ببوسيد با آب مژگان بسی
 يالن را همه پاک در بر گرفت
 بزاری خروشيدن اندر گرفت

 همی گفت کاجی من اين انجمن
 نتوانستمی برد با خويشت

 خروشی برآمد ز ايران سپاه
 که خورشيد بر چرخ گم کرد راه

 ها کودک خرد و زن پس پرده
 بکوی و ببازار شد انجمن
 خروشيدن ناله و آه خاست
 بهر برزنی ماتم شاه خاست
 به ايرانيان آن زمان گفت شاه
 که فردا شما را همينست راه
 هر آنکس که داريد نام و نژاد
 بدادار خورشيد باشيد شاد
 من اکنون روانرا همی پرورم
 که بر نيک نامی مگر بگذرم

 نبستم دل اندر سپنجی سرای
 بدان تا سروش آمدم رهنمای

 بگفت اين وز پايگه اسب خواست
 ز لشکرگه آواز فرياد خاست
 بيامد بايوان شاهی دژم
 بزاد سرو اندر آورده خم

 کنيزک بدش چار چون آفتاب
 نديدی کسی چهر ايشان بخواب

 بتان را بر خويش خواندز پرده 
 همه راز دل پيش ايشان براند
 که رفتيم اينک ز جای سپنج
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 شما دل مداريد با درد و رنج
 نبينيد جاويد زين پس مرا
 کزين خاک بيدادگر بس مرا
 سوی داور پاک خواهم شدن
 نبينم همی راه بازآمدن

 بشد هوش زان چار خورشيد چهر
 خروشان شدند از غم و درد و مهر

 د روی و بکندند مویشخودن
 گسستند پيرايه و رنگ و بوی

 ازان پس هر آنکس که آمد بهوش
 چنين گفت با ناله و با خروش
 که ما را ببر زين سرای سپنج
 رها کن تو ما را ازين درد و رنج
 بديشان چنين گفت پر مايه شاه
 کزين پس شما را همينست راه
 کجا خواهران جهاندار جم

  دمکجا تاجداران با باد و
 کجا مادرم دخت افراسياب

 که بگذشت زان سان بدريای آب
 کجا دختر تور ماه آفريد

 که چون او کس اندر زمانه نديد
 همه خاک دارند بالين و خشت
 ندانم بدوزخ درند ار بهشت
 مجوييد ازين رفتن آزار من

 که آسان شود راه دشوار من
 خروشيد و لهراسب را پيش خواند

 براندازيشان فراوان سخنها 
 بلهراسب گفت اين بتان منند

 ی پاک جان منند فروزنده
 برين هم نشست اندرين هم سرای
 همی دارشان تا تو باشی بجای
 نبايد که يزدان چو خواندت پيش
 روان شرم دارد ز کردار خويش
 چو بينی مرا با سياوش بهم
 ز شرم دو خسرو بمانی دژم
 پذيرفت لهراسب زو هرچ گفت

 ارم اندر نهفتشان د که با ديده
 وزان جايگه تنگ بسته ميان
 بگرديد بر گرد ايرانيان

 کز ايدر بايوان خراميد زود
 مداريد در دل مرا جز درود
 مباشيد گستاخ با اين جهان
 که او بتری دارد اندر نهان
 مباشيد جاويد جز راد و شاد
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 ز من جز بنيکی مگيريد ياد
 همه شاد و خرم بايوان شويد

  و خندان شويدچو رفتن بود شاد
 همه نامداران ايران سپاه

 نهادند سر بر زمين پيش شاه
 که ما پند او را بکردار جان
 بداريم تا جان بود جاودان
 بلهراسب فرمود تا بازگشت
 بدو گفت روز من اندر گذشت
 تو رو تخت شاهی بيين بدار
 بگيتی جز از تخم نيکی مکار

 هرآنگه که باشی تن آسان ز رنج
 و ننازی بگنجننازی بتاج 

 چنان دان که رفتنت نزديک شد
 بيزدان ترا راه باريک شد

 همه داد جوی و همه دادکن
 ز گيتی تن مهتر آزاد کن

 فرود آمد از باره لهراسب زود
 زمين را ببوسيد و شادی نمود
 بدو گفت خسرو که پدرود باش
 بداد اندرون تار گر پود باش
 برفتند با او ز ايران سران

 ر و کنداورانبزرگان بيدا
 چو دستان و رستم چو گودرز و گيو

 دگر بيژن گيو و گستهم نيو
 بهفتم فريبرز کاوس بود

 بهشتم کجا نامور طوس بود
 همی رفت لشکر گروهاگروه
 ز هامون بشد تا سر تيغ کوه
 ببودند يکهفته دم برزدند

 يکی بر لب خشک نم برزدند
 خروشان و جوشان ز کردار شاه

 آن رنج راهکسی را نبود اندر 
 همی گفت هر موبدی در نهفت

 کزين سان همی در جهان کس نگفت
 چو خورشيد برزد سر از تيره کوه
 بيامد بپيشش ز هر سو گروه
 زن و مرد ايرانيان صدهزار
 خروشان برفتند با شهريار
 همه کوه پر ناله و با خروش
 همی سنگ خارا برآمد بجوش

 همی گفت هر کس که شاها چه بود
 دلت شد پر از داغ و دودکه روشن 

 گر از لشکر آزار داری همی
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 مرين تاج را خوار داری همی
 بگوی و تو از گاه ايران مرو
 جهان کهن را مکن شاه نو
 همه خاک باشيم اسب ترا
 پرستنده آذرگشسب ترا

 کجا شد ترا دانش و رای و هوش
 که نزد فريدون نيامد سروش
 همه پيش يزدان ستايش کنيم

 ايش کنيمبتشکده در ني
 مگر پاک يزدانت بخشد بما
 دل موبدان بردرخشد بما

 شهنشاه زان کار خيره بماند
 ازان انجمن موبدان را بخواند
 چنين گفت ايدر همه نيکويست
 برين نيکويها نبايد گريست

 ز يزدان شناسيد يکسر سپاس
 شناس مباشيد جز پاک يزدان

 که گرد آمدن زود باشد بهم
 ممباشيد زين رفتن من دژ

 بدان مهتران گفت زين کوهسار
 شهريار همه بازگرديد بی
 آب و سخت که راهی درازست و بی

 نباشد گياه و نه برگ درخت
 ز با من شدن راه کوته کنيد
 روان را سوی روشنی ره کنيد
 برين ريگ برنگذرد هر کسی
 مگر فره و برز دارد بسی
 سه مرد گرانمايه و سرفراز
 شنيدند گفتار و گشتند باز

 و دستان و رستم چو گودرز پيرچ
 جهانجوی و بيننده و يادگير

 نگشتند زو باز چون طوس و گيو
 همان بيژن و هم فريبرز نيو
 برفتند يک روز و يک شب بهم
 شدند از بيابان و خشکی دژم
 بره بر يکی چشمه آمد پديد
 جهانجوی کيخسرو آنجا رسيد
 بدان آب روشن فرود آمدند
 ندبخوردند چيزی و دم برزد

 بدان مرزبانان چنين گفت شاه
 که امشب نرانيم زين جايگاه
 بجوييم کار گذشته بسی
 کزين پس نبينند ما را کسی
 چو خورشيد تابان برآرد درفش
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 چو زر آب گردد زمين بنفش
 مرا روزگار جدايی بود

 مگر با سروش آشنايی بود
 ازين رای گر تاب گيرد دلم
 دل تيره گشته ز تن بگسلم

 تيره شب اندر چميدچو بهری ز 
 کی نامور پيش چشمه رسيد

 بران آب روشن سر و تن بشست
 همی خواند اندر نهان زند و است
 چنين گفت با نامور بخردان
 که باشيد پدرود تا جاودان
 کنون چون برآرد سنان آفتاب
 مبينيد ديگر مرا جز بخواب

 شما بازگرديد زين ريگ خشک
 مباشيد اگر بارد از ابر مشک

 اندر آيد يکی باد سختز کوه 
 کجا بشکند شاخ و برگ درخت
 ببارد بسی برف زابر سياه
 شما سوی ايران نيابيد راه

 سر مهتران زان سخن شد گران
 بخفتند با درد کنداواران

 چو از کوه خورشيد سر برکشيد
 ز چشم مهان شاه شد ناپديد

 جوی ببودند ز آن جايگه شاه
 بريگ بيابان نهادند روی

 دند جايی نشانز خسرو ندي
 ز ره بازگشتند چون بيهشان

 دل گشته و تافته همه تنگ
 سپرده زمين شاه نايافته

 خروشان بدان چشمه بازآمدند
 پر از غم دل و با گداز آمدند
 بران آب هر کس که آمد فرود
 همی داد شاه جهان را درود
 فريبرز گفت آنچ خسرو بگفت
 که با جان پاکش خرد باد جفت

 م و چيزی خوريمچو آسوده باشي
 يک امشب ازين چشمه برنگذريم
 زمين گرم و نرم است و روشن هوا
 بدين رنجگی نيست رفتن روا
 بران چشمه يکسر فرود آمدند
 ز خسرو بسی داستانها زدند
 که چونين شگفتی نبيند کسی
 وگر در زمانه بماند بسی
 ايم کزين رفتن شاه ناديده
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 ايم ز گردنکشان نيز نشنيده
 لند اختر و رای اودريغ آن ب

 بزرگی و ديدار و باالی او
 خردمند ازين کار خندان شود
 که زنده کسی پيش يزدان شود
 که داند بگيتی که او را چه بود
 چه گوييم و گوش که يارد شنود
 بدان نامداران چنين گفت گيو
 که هرگز چنين نشنود گوش نيو
 بمردی و بخشش بداد و هنر
 بديدار و باال و فر و گهر

 برزم اندرون پيل بد با سپاه
 ببزم اندرون ماه بد با کاله

 و زآن پس بخوردند چيزی که بود
 ز خوردن سوی خواب رفتند زود
 هم آنگه برآمد يکی باد و ابر
 هواگشت برسان چشم هژبر
 چو برف از زمين بادبان برکشيد

 ی نامداران پديد نبد نيزه
 يکايک ببرف اندرون ماندند

  ماندندندانم بدآنجای چون
 زمانی تپيدند در زير برف

 يکی چاه شد کنده هر جای ژرف
 نماند ايچ کس را ازيشان توان
 برآمد بفرجام شيرين روان

 همی بود رستم بران کوهسار
 همان زال و گودرز و چندی سوار
 بدان کوه بودند يکسر سه روز
 چهارم چو بفروخت گيتی فروز
 بگفتند کين کار شد با درنگ

 يم بر کوه و سنگچنين چند باش
 اگر شاه شد از جهان ناپديد
 چو باد هوا از ميان بردميد
 اند دگر نامداران کجا رفته
 اند مگر پند خسرو نپذرفته

 ببودند يک هفته بر پشت کوه
 سر هفته گشتند يکسر ستوه
 بديشان همه زار و گريان شدند
 بران آتش درد بريان شدند
 همی کند گودرز کشواد موی

  و همی خست رویهمی ريخت آب
 همی گفت گودرز کين کس نديد
 که از تخم کاوس بر من رسيد
 نبيره پسر داشتم لشکری
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 جهاندار و بر هر سری افسری
 بکين سياوش همه کشته شد
 همه دوده زير و زبر گشته شد
 کنون ديگر از چشم شد ناپديد

 که ديد اين شگفتی که بر من رسيد
 سخنهای ديرينه دستان بگفت

 د يزدان خرد باد جفتکه با دا
 چو از برف پيدا شود راه شاه
 مگر بازگردند و يابند راه

 نشايد بدين کوه سر بر بدن
 خورش نيست ز ايدر ببايد شدن
 پياده فرستيم چندی براه
 بيابند روزی نشان سپاه
 برفتند زان کوه گريان بدرد

 همی هر کسی از کس ياد کرد
 ز فرزند و خويشان وز دوستان

  چون سرو در بوستانو زآن شاه
 جهان را چنين است آيين و دين
 نماندست همواره در به گزين
 يکی را ز خاک سيه برکشد
 يکی را ز تخت کيان درکشد

 نه زين شاد باشد نه ز آن دردمند
 چنينست رسم سرای گزند
 کجا آن يالن و کيان جهان
 از انديشه دل دور کن تا توان
 چو لهراسب آگه شد از کار شاه

 کر که بودند با او براهز لش
 نشست از بر تخت با تاج زر
 برفتند گردان زرين کمر
 بواز گفت ای سران سپاه
 شنيده همه پند و اندرز شاه

 هرآنکس که از تخت من نيست شاد
 ندارد همی پند شاهان بياد
 مرا هرچ فرمود و گفت آن کنم
 بکوشم بنيکی و فرمان کنم
 شما نيز از اندرز او دست باز

 د وز من مداريد رازمداري
 گنهکار باشد بيزدان کسی
 که اندرز شاهان ندارد بسی
 بد و نيک ازين هرچ داريد ياد
 سراسر بمن بر ببايد گشاد
 چنين داد پاسخ ورا پور سام
 که خسرو ترا شاه بر دست نام

 ام پند و اندرز او پذيرفته
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 نيابد گذر پای از مرز او
 تو شاهی و ما يکسره کهتريم

 ز فرمان او نگذريمز رای و 
 من و رستم زابلی هرک هست
 ز مهتر تو برنگسالنيم دست
 هرآنکس که او نه برين ره بود
 ز نيکی ورادست کوته بود

 چو لهراسب گفتار دستان شنيد
 بدو آفرين کرد و دم درکشيد
 چنين گفت کز داور راستی
 شما را مبادا کم و کاستی
 که يزدان شما را بدان آفريد

 ا شود ناپديدکه روی بديه
 اختر و شادروز جهاندار نيک

 شما را سپرد آن زمان نيمروز
 کنون پادشاهی جز آن هرچ هست

 بگيريد چندانک بايد بدست
 مرا با شما گنج بخشيده نيست
 تن و دوده و پادشاهی يکيست
 بگودز گفت آنچ داری نهان
 بگوی از دل ای پهلوان جهان
 بدو گفت گودرز من يک تنم

 رهام و بی بيژنمگيو و  چو بی
 برآنم سراسر که دستان بگفت
 جزين من ندارم سخن درنهفت
 چنانم که با شاه گفتم نخست
 بدين مايه نشکست عهد درست
 تو شاهی و ما سربسر کهتريم
 ز پيمان و فرمان تو نگذريم
 همه مهتران خواندند آفرين
 بفرمان نهادند سر برزمين

 ز گفتار ايشان دلش تازه گشت
 ر ديگر اندازه گشتبباليد و ب

 بران نامداران گرفت آفرين
 که آباد بادا بگردان زمين
 تر گزيدش يکی روز فرخنده

 که تا برنهد تاج شاهی بسر
 نژاد چنانچون فريدون فرخ

 برين مهرگان تاج بر سر نهاد
 بدان مهرگان گزين او ز مهر
 کزان راستی رفت مهر سپهر
 بياراست ايوان کيخسروی

  از نویبپيراست ديوان او
 چنينست گيتی فراز و نشيب
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 يکی آورد ديگری را نهيب
 ازين کار خسرو ببيرون شديم
 سوی کار لهراسب بازآمديم
 بپيروزی شهريار بلند

 کزويست اميد نيک و گزند
 بنيکی رساند دل دوستان
 گزند آيد از وی بناراستان
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 ادامه داستان

 چو لهراسپ بنشست بر تخت داد
  نهادبه شاهنشهی تاج بر سر

 جهان آفرين را ستايش گرفت
 نيايش ورا در فزايش گرفت
 چنين گفت کز داور داد و پاک
 پر اميد باشيد و با ترس و باک

 ی چرخ گردنده اوست نگارنده
 ی فره بنده اوست فراينده

 چو دريا و کوه و زمين آفريد
 بلند آسمان از برش برکشيد
 يکی تيز گردان و ديگر بجای

 رنده پایبه جنبش ندادش نگا
 چو موی از بر گوی و ما در ميان
 به رنج تن و آز و سود و زيان
 تو شادان دل و مرگ چنگال تيز
 نشسته چو شير ژيان پرستيز
 ز آز و فزونی به يکسو شويم
 به نادانی خويش خستو شويم
 ازين تاج شاهی و تخت بلند
 نجوييم جز داد و آرام و پند

 مان زين سرای سپنج مگر بهره
 همی کين و نفرين و رنجنيايد 

 من از پند کيخسرو افزون کنم
 ز دل کينه و آز بيرون کنم
 بسازيد و از داد باشيد شاد
 تن آسان و از کين مگيريد ياد
 مهان جهان آفرين خواندند
 ورا شهريار زمين خواندند
 گرانمايه لهراسپ آرام يافت
 خرد مايه و کام پدرام يافت

 از آن پس فرستاد کسها به روم
 به هند و به چين و به آباد بوم
 ز هر مرز هرکس که دانا بدند
 به پيمانش اندر توانا بدند
 ز هر کشوری بر گرفتند راه
 برفتند پويان به نزديک شاه

 ز دانش چشيدند هر شور و تلخ
 ببودند با کام چندی به بلخ
 يکی شارسانی برآورد شاه
 پر از برزن و کوی و بازارگاه

 ی سدهبه هر برزنی جشنگاه
 گرد بر گردش آتشکده همه
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 يکی آذری ساخت برزين به نام
 که با فرخی بود و با برز و کام

 
 دو فرزند بودش به کردار ماه
 سزاوار شاهی و تخت و کاله
 يکی نام گشتاسپ و ديگر زرير
 که زير آوريدی سر نره شير
 گذشته به هر دانشی از پدر
 ز لشکر به مردی برآورده سر

 پی از و دو نيکدو شاه سرافر
 ی جهاندار کاوس کی نبيره

 بديشان بدی جان لهراسپ شاد
 وزيشان نکردی ز گشتاسپ ياد
 که گشتاسپ را سر پر از باد بود
 وزان کار لهراسپ ناشاد بود
 چنين تا برآمد برين روزگار

 پر از درد گشتاسپ از شهريار
 چنان بد که در پارس يک روز تخت

 افشان درخت نهادند زير گل
 فرمود لهراسپ تا مهترانب

 برفتند چندی ز لشکر سران
 خواستند به خوان بر يکی جام می

 دل شاه گيتی بياراستند
 خورد برپای خاست چو گشتاسپ می

 چنين گفت کای شاه با داد و راست
 به شاهی نشست تو فرخنده باد
 همان جاودان نام تو زنده باد
 ترا داد يزدان کاله و کمر
 دگردگر شاه کيخسرو دا

 ام بر درت کنون من يکی بنده
 ی اختر و افسرت پرستنده

 ندارم کسی را ز مردان به مرد
 گر آيند پيشم به روز نبرد
 مگر رستم زال سام سوار
 که با او نسازد کسی کارزار

 چو کيخسرو از تو پر انديشه گشت
 ترا داد تخت و خود اندر گذشت
 گر ايدونک هستم ز ارزانيان

 تخت و کيانمرا نام بر تاج و 
 وار ام پيش تو بنده چنين هم که

 همی باشم و خوانمت شهريار
 به گشتاسپ گفت ای پسر گوش دار
 که تندی نه خوب آيد از شهريار
 چو اندر کيخسرو آرم به ياد
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 تو بشنو نگر سر نپيچی ز داد
 مرا گفت بيدادگر شهريار
 يکی خو بود پيش باغ بهار
 که چون آب بايد به نيرو شود

 اغ ازو پر ز آهو شودهمه ب
 جوانی هنوز اين بلندی مجوی
 سخن را بسنج و به اندازه گوی
 چو گشتاسب بشنيد شد پر ز درد

 بيامد ز پيش پدر گونه زرد
 همی گفت بيگانگان را نواز

 چنين باش و با زاده هرگز مساز
 ز لشکر ورا بود سيصد سوار

 ی کارزار همه گرد و شايسته
 اندفرود آمد و کهتران را بخو

 همه رازها پيش ايشان براند
 که امشب همه ساز رفتن کنيد
 دل و ديده زين بارگه برکنيد

 يکی گفت ازيشان که راهت کجاست
 چو برداری آرامگاهت کجاست
 چنين داد پاسخ که در هندوان
 مرا شاد دارند و روشن روان
 يکی نامه دارم من از شاه هند
 نوشته ز مشک سيه بر پرند

 ی ترا کهترمکه گر زی من آي
 ز فرمان و رای تو برنگذرم

 چو شب تيره شد با سپه برنشست
 همی رفت جوشان و گرزی به دست

 به شبگير لهراسپ آگاه شد
 غمی گشت و شاديش کوتاه شد
 ز لشکر جهانديدگان را بخواند
 همه بودنی پيش ايشان براند

 ببينيد گفت اين که گشتاسپ کرد
 دلم کرد پر درد و سر پر ز گرد

 روردمش تا برآورد يالبپ
 همال شد اندر جهان نامور بی

 بدانگه که گفتم که آمد به بار
 ز باغ من آواره شد نامدار
 برفت و بر انديشه بر بود دير
 بفرمود تا پيش او شد زرير
 بدو گفت بگزين ز لشکر هزار
 سواران گرد از در کارزار

 برو تيز بر سوی هندوستان
 مبادا بر و بوم جادوستان

  روم گستهم نوذر برفتسوی
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 سوی چين گرازه گرازيد تفت
 

 همی رفت گشتاسپ پرتاب و خشم
 دل پر ز کين و پر از آب چشم
 همی تاخت تا پيش کابل رسيد
 درخت و گل و سبزه و آب ديد
 بدان جای خرم فرود آمدند
 ببودند يک روز و دم بر زدند
 همه کوهسارانش نخچير بود
 ودبه جوی آبها چون می و شير ب

 خواست از ميگسار شب تيره می
 ببردند شمع از بر جويبار

 چو بفروخت از کوه گيتی فروز
 برفتند ازآن بيشه با باز و يوز
 همی تاخت اسپ از پی او زرير

 زمانی بجای نياسود دير
 چو آواز اسپان برآمد ز راه
 برفتند گردان ز نخچيرگاه

 چو بنهاد گشتاسپ گوش اندر آن
 مهترانچنين گفت با نامور 

 که اين جز به آواز اسپ زرير
 نماند که او راست آواز شير
 نه تنها بيامد گر او آمدست
 که با لشکری جنگجو آمدست
 هنوز اندرين بد که گردی بنفش
 پديد آمد و پيل پيکر درفش
 زرير سپهبد به پيش سپاه
 چو باد دمان اندر آمد ز راه

 چو گشتاسپ را ديد گريان برفت
 نهاد تفتپياده بدو روی ب

 آفرين را ستايش گرفت جهان
 به پيش برادر نيايش گرفت
 گرفتند مر يکدگر را کنار

 نشستند شادان در آن مرغزار
 ز لشکر هر آنکس که بد پيشرو
 ورا خواندی شاه گشتاسپ گو
 بخواندند و نزديک بنشاندند
 ز هر جايگاهی سخن راندند
 چنين گفت زيشان يکی نامور

 ن کمربه گشتاسپ کای گرد زري
 شناسان ايران گروه ستاره

 هرانکس که دانيم دانش پژوه
 به اخترت گويند کيخسروی

 به شاهی به تخت مهی بر شوی
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 کنون افسر شاه هندوستان
 بپوشی نباشيم همداستان

 ازيشان کسی نيست يزدان پرست
 يکی هم ندارند با شاه دست
 نگر تا پسند آيد اندر خرد
 کجا رای را شاه فرمان برد

 از پدر سربسر نيکويستترا 
 ندانم که آزردن از بهر چيست

 بدو گفت گشتاسپ کای نامجوی
 ندارم به پيش پدر آبروی

 به کاوسيان خواهد او نيکوی
 بزرگی و هم افسر خسروی
 اگر تاج ايران سپارد به من

 پرستش کنم چون بتان را شمن
 وگرنه نباشم به درگاه اوی
 ندارم دل روشن از ماه اوی

 وم که نيابند نيزبه جايی ش
 به لهراسپ مانم همه مرز و چيز
 بگفت اين و برگشت زان مرغزار

 بيامد بر نامور شهريار
 چو بشنيد لهراسپ با مهتران
 پذيره شدش با سپاهی گران
 جهانجوی روی پدر ديد باز
 فرود آمد از باره بردش نماز
 ورا تنگ لهراسپ در برگرفت
 بدان پوزش آرايش اندر گرفت

 و تاج سر ماه بادکه تاج ت
 ز تو ديو را دست کوتاه باد
 که هرگز نياموزدت راه بد
 چو دستور بد بر درشاه بد

 ز شاهی مرا نام تاجست و تخت
 ترا مهر و فرمان و پيمان و بخت
 ورا گفت گشتاسپ کای شهريار
 منم بر درت بر يکی پيشکار
 اگر کم کنی جاه فرمان کنم
 به پيمان روان را گروگان کنم

 ان برفتند با او به راهبزرگ
 گرازان و پويان به ايوان شاه
 بياراست ايوان گوهرنگار

 نهادند خوان و می خوشگوار
 يکی جشن کردند کز چرخ ماه
 ستاره بباريد بر جشنگاه

 چنان بد ز مستی که هر مهتری
 برفتند بر سر ز زر افسری
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 به کاوسيان بود لهراسپ شاد
 هميشه ز کيخسروش بود ياد

  زان درد گشتاسپ خونهمی ريخت
 همی گفت هرگونه با رهنمون
 همی گفت هرچند کوشم به رای

 ی اين به جای نيارم همی چاره
 اگر با سواران شوم مهتری
 فرستد پسم نيز با لشکری
 به چاره ز ره بازگرداندم

 بسی خواهش و پندها راندم
 چو تنها شوم ننگ دارم همی
 ز لهراسپ دل تنگ دارم همی

 سيانست شاددل او به کاو
 نيايد گذر مهر او بر نژاد

 چو يک تن بود کم کند خواستار
 چه داند که من چون شدم شهريار

 
 شب تيره شبديز لهراسپی
 بياورد با زين گشتاسپی
 بپوشيد زربفت رومی قبای
 ز تاج اندر آويخت پر همای
 ز دينار وز گوهر شاهوار

 بياورد چندان کش آمد به کار
 نهاد رویاز ايران سوی روم ب

 به دل گاه جوی و روان راه جوی
 پدر چون ز گشتاسپ آگاه شد
 بپيچيد و شاديش کوتاه شد
 زرير و همه بخردان را بخواند

 ز گشتاسپ چندی سخنها براند
 بديشان چنين گفت کاين شير مرد

 سر تاجدار اندر آرد به گرد
 چه بينيد و اين را چه درمان کنيد
 نشايد که اين بر دل آسان کنيد
 چنين گفت موبد که اين نيک بخت
 گرامی به مردان بود تاج و تخت
 چو گشتاسپ فرزند کس را نبود
 نه هرگز کس از نامداران شنود
 ز هر سو ببايد فرستاد کس
 دالور بزرگان فريادرس

 گر او بازگردد تو زفتی مکن
 هنرجوی و با آز جفتی مکن
 که تاج کيان چون تو بيند بسی

  کسینماند همی مهر او بر
 به گشتاسپ ده زين جهان کشوری
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 بنه بر سرش نامدار افسری
 جز از پهلوان رستم نامدار
 به گيتی نبينيم چون او سوار
 به باال و ديدار و فرهنگ و هوش
 چنو نامور نيز نشنيد گوش
 فرستاد لهراسپ چندی مهان
 به جستن گرفتند گرد جهان
 برفتند و نوميد بازآمدند
 ندکه با اختر ديرساز آمد

 نکوهش از آن بهر لهراسپ بود
 غم و رنج تن بهر گشتاسپ بود

 
 چو گشتاسپ نزديک دريا رسيد
 پياده شد و باژ خواهش بديد
 يکی پيرسر بود هيشوی نام
 جوانمرد و بيدار و با رای و کام
 برو آفرين کرد گشتاسپ و گفت
 که با جان پاکت خرد باد جفت
 ازايران يکی نامدارم دبير

 دل و يادگير وشنخردمند و ر
 به کشتی برين آب اگر بگذرم
 سپاسی نهی جاودان بر سرم

 ای تاج را چنين گفت شايسته
 و يا جوشن و تيغ و تاراج را

 کنون راز بگشای و با من بگوی
 ازين سان به دريا گذشتن مجوی
 مرا هديه بايد اگر گفت راست
 ترا رای و راه دبيری کجاست

 ز هيشوی بشنيد گشتاسپ گفت
 از تو مرا نيست چيزی نهفتکه 

 ز من هرچ خواهی ندارم دريغ
 ازين افسر و مهر و دينار و تيغ
 ز دينار لختی به هيشوی داد
 ازان هديه شد مرد گيرنده شاد
 ز کشتی سبک بادبان برکشيد
 جهانجوی را سوی قيصر کشيد
 يکی شارستان بد به روم اندرون
 سه فرسنگ پهنای شهرش فزون

  بزرگی سلم جای برآورده
 نشستنگه قيصران سترگ

 چو گشتاسپ آمد بدان شارستان
 همی جست جای يکی کارستان
 همی گشت يک هفته بر گرد روم
 همی کار جست اندر آباد بوم
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 چو چيزی که بودش بخورد و بداد
 همی رفت ناشاد و دل پر ز باد
 چو در شهر آباد چندی بگشت
 ز ايوان به ديوان قيصر گذشت

 کای دستگيربه اسقف چنين گفت 
 ز ايران يکی نامجويم دبير
 بدين کار باشم ترا يارمند
 ز ديوان کنم هرچ آيد پسند
 دبيران که بودند در بارگاه

 همی کرد هريک به ديگر نگاه
 کزين کلک پوالد گريان شود
 همان روی قرطاس بريان شود
 يکی باره بايد به زيرش بلند
 به بازو کمان و به زين بر کمند

 ند ما را دبيربه آواز گفت
 زيانست پيش آمدن ناگزير

 چو بشنيد گشتاسپ دل پر ز درد
 ز ديوان بيامد دو رخساره زرد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 به نزديک چوپان قيصر رسيد
 جوانمرد را نام نستاو بود
 دلير و هشيوار و با تاو بود

 به نزديک نستاو چون شد فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز

  چوپان و بنواختشنگه کرد
 به نزديکی خويش بنشاختش
 چه مردی بدو گفت با من بگوی
 که هم شاه شاخی و هم نامجوی
 چنين داد پاسخ که ای نامدار
 يکی کره تازم دلير و سوار
 مرا گر نوازی به کار آيمت
 به رنج و به بد نيز يار آيمت
 بدو گفت نستاو زين در بگرد

 پای مرد تو ايدر غريبی وبی
 ن و دريا و اسپان يلهبيابا

 به ناآشنا چون سپارم گله
 چو بشنيد گشتاسپ غمگين برفت

 ره ساربانان قيصر گرفت
 يکی آفرين کرد بر ساربان
 که پيروز بادی و روشن روان

 خردمند چون روی گشتاسپ ديد
 پذيره شد و جايگاهش گزيد
 سبک باز گسترد گستردنی
 بياورد چيزی که بد خوردنی
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  با ساروانچنين گفت گشتاسپ
 که اين مرد بيدار و روشن روان
 مرا ده يکی کاروانی شتر
 چو رای آيدت مزد ما هم ببر
 بدو ساربان گفت کای شيرمرد
 نزيبد ترا هرگز اين کارکرد

 به چيزی که ما راست چون سر کنی
 به آيد گر آهنگ قيصر کنی

 نيازی دهد زين سخن ترا بی
 جز آهنگ درگاه قيصر مکن

 اه دارم هيونو گر گم شدت ر
 پسنديده و مردم رهنمون
 برو آفرين کرد و برگشت زوی
 پر از غم سوی شهر بنهاد روی
 شد آن دردها بر دلش بر گران

 بيامد به بازار آهنگران
 يکی نامور بود بوراب نام
 پسنديده آهنگری شادکام

 همی ساختی نعل اسپان شاه
 بر قيصر او را بدی پايگاه
  پنجورا يار و شاگرد بد سی و

 ز پتک و ز آهن رسيده به رنج
 به دکانش بنشست گشتاسپ دير

 کار از نشستنش سير شد آن پيشه
 بدو گفت آهنگر ای نيکخوی
 چه داری به دکان ما آرزوی
 بخت چنين داد پاسخ که ای نيک

 نپيچم سر از پتک وز کار سخت
 مرا گر بداری تو ياری کنم

 برين پتک و سندان سواری کنم
 ب زو داستانچو بشنيد بورا

 به ياری او گشت همداستان
 گرانمايه گويی به آتش بتافت

 چو شد تافته سوی سندان شتافت
 به گشتاسپ دادند پتکی گران
 برو انجمن گشته آهنگران

 بزد پتک و بشکست سندان و گوی
 وگوی ازو گشت بازار پر گفت

 بترسيد بوراب و گفت ای جوان
 به زخم تو آهن ندارد توان

 ه آتش نه سندان نه دمنه پتک و ن
 چو بشنيد گشتاسپ زان شد دژم
 بينداخت پتک و بشد گرسنه
 نه روی خورش بد نه جای بنه
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 نماند به کس روز سختی نه رنج
 نه آسانی و شادمانی نه گنج
 بد و نيک بر ما همی بگذرد
 نباشد دژم هرکه دارد خرد

 
 همی بود گشتاسپ دل مستمند
 خروشان و جوشان ز چرخ بلند

 يامد ز گيتيش جز زهر بهرن
 يکی روستا ديد نزديک شهر
 درخت و گل و آبهای روان
 نشستنگه شاد مرد جوان

 درختی گشن سايه بر پيش آب
 ی آفتاب نهان گشته زو چشمه

 بران سايه بنشست مرد جوان
 روان پر از درد پيچان و تيره

 همی گفت کای داور کردگار
 غم آمد مرا بهره زين روزگار

  اختر خويش بدنبينم همی
 ندانم چرا بر سرم بد رسد
 يکی نامور زان پسنديده ده
 گذر کرد بر وی که او بود مه
 ورا ديد با ديدگان پر ز خون
 به زير زنخ دست کرده ستون
 بدو گفت کای پاک مرد جوان

 روان چرايی پر از درد و تيره
 اگر آيدت رای ايوان من

 بوی شاد يکچند مهمان من
 دلت کم شودمگر کين غمان بر 

 سر تير مژگانت بی نم شود
 بدو گفت گشتاسپ کای نامجوی
 نژاد تو از کيست با من بگوی
 چنين داد پاسخ ورا کدخدای

 کزين پرسش اکنون ترا چيست رای
 من از تخم شاه آفريدون گرد

 کزان تخمه کس در جهان نيست خرد
 چو بشنيد گشتاسپ برداشت پای
 همی رفت با نامور کدخدای

 هتر آمد سوی خان خويشچو آن م
 به مهمان بياراست ايوان خويش
 بسان برادر همی داشتش
 زمانی به ناکام نگذاشتش
 زمانه برين نيز چندی بگشت
 برين کار بر ماهيان برگذشت
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 چنان بود قيصر بدانگه برای
 که چون دختر او رسيدی بجای
 چو گشتی بلند اختر و جفت جوی
 بديدی که آمدش هنگام شوی

 رد کردی به کاخ انجمنيکی گ
 بزرگان فرزانه و رای زن

 هرانکس که بودی مر او را همال
 ازان نامدارن برآورده يال

 روی ز کاخ پدر دختر ماه
 بگشتی بران انجمن جفت جوی
 پرستنده بودی به گرد اندرش
 ز مردم نبودی پديد افسرش

 ی قيصر آن روزگار پس پرده
 سه بد دختر اندر جهان نامدار

  و ديدار و آهستگیبه باال
 به بايستگی هم به شايستگی
 يکی بود مهتر کتايون به نام

 دل و شادکام خردمند و روشن
 کتايون چنان ديد يک شب به خواب
 که روشن شدی کشور از آفتاب
 يکی انجمن مرد پيدا شدی
 از انبوه مردم ثريا شدی
 يی سر انجمن بود بيگانه
 يی غريبی دل آزار و فرزانه

 سرو و به ديدار ماهبه باالی 
 نشستنش چون بر سر گاه شاه
 يکی دسته دادی کتايون بدوی

 ی رنگ و بوی وزو بستدی دسته
 يکی انجمن کرد قيصر بزرگ

 هر آن کس که بودند گرد و سترگ
 به شبگير چون بردميد آفتاب
 سر نامداران برآمد ز خواب
 بران انجمن شاد بنشاندند

 چهره را خواندند ازان پس پری
 يون بشد با پرستار شستکتا

 يکی دسته گل هر يکی را به دست
 همی گشت چندان کش آمد ستوه
 پسندش نيامد کسی زان گروه
 از ايوان سوی پرده بنهاد روی

 جوی خرامان و پويان و دل جفت
 هم آنگه زمين گشت چون پر زاغ
 چنين تا سر از کوه بر زد چراغ
 بفرمود قيصر که از کهتران

 ور مهتران يهبه روم اندرون ما
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 بيارند يکسر به کاخ بلند
 بدان تا که باشد به خوبی پسند
 چو آگاهی آمد به هر مهتری
 بهر نامداری و کنداوری

 خردمند مهتر به گشتاسپ گفت
 که چندين چه باشی تو اندر نهفت

 برو تا مگر تاج و گاه مهی
 ببينی دلت گردد از غم تهی

 چو بشنيد گشتاسپ با او برفت
 يصر خراميد تفتبه ايوان ق
 يی شد فرود از مهان به پيغوله

 پر از درد بنشست خسته نهان
 برفتند بيدار دل بندگان

 کتايون و گل رخ پرستندگان
 همی گشت بر گرد ايوان خويش
 پسش بخردان و پرستار پيش
 چو از دور گشتاسپ را ديد گفت
 که آن خواب سر برکشيد از نهفت

 ور نامدار افسرش بدان مايه
 گه بياراست خرم سرشآن هم

 چو دستور آموزگار آن بديد
 هم اندر زمان پيش قيصر دويد
 که مردی گزين کرد از انجمن
 به باالی سرو سهی در چمن

 به رخ چون گلستان و با يال و کفت
 که هرکش ببيند بماند شگفت
 بد آنست کو را ندانيم کيست
 تو گويی همه فره ايزديست
 چنين داد پاسخ که دختر مباد

 ه از پرده عيب آورد بر نژادک
 اگر من سپارم بدو دخترم

 به ننگ اندرون پست گردد سرم
 هم او را و آنرا که او برگزيد
 به کاخ اندرون سر ببايد بريد

 سقف گفت کاين نيست کاری گران
 که پيش از تو بودند چندی سران
 تو با دخترت گفتی انباز جوی
 نگفتی که رومی سرافراز جوی

 ا که آمدش خوشکنون جست آنر
 تو از راه يزدان سرت را مکش
 چنين بود رسم نياکان تو

 دار و پاکان تو سرافراز و دين
 به آيين اين شد پی افگنده روم
 تو راهی مگير اندر آباد بوم
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 همايون نباشد چنين خود مگوی
 به راهی که هرگز نرفتی مپوی

 
 چو بشنيد قيصر بر آن برنهاد
 دادکه دخت گرامی به گشتاسپ 
 بدو گفت با او برو همچنين
 نيابی ز من گنج و تاج و نگين
 چو گشتاسپ آن ديد خيره بماند

 آفرين را فراوان بخواند جهان
 چنين گفت با دختر سرفراز
 که ای پروريده بنام و بناز
 ز چندين سر و افسر نامدار
 چرا کرد رايت مرا خواستار

 غريبی همی برگزينی که گنج
 ی به رنجنيابی و با او بمان

 ازين سرفرازان همالی بجوی
 که باشد به نزد پدرت آبروی
 کتايون بدو گفت کای بدگمان
 مشو تيز با گردش آسمان

 چو من با تو خرسند باشم به بخت
 تو افسر چرا جويی و تاج و تخت
 برفتند ز ايوان قيصر به درد

 کتايون و گشتاسپ با باد سرد
 چنين گفت با شوی و زن کدخدای

 رای د باشيد و فرخندهکه خرسن
 سرايی به پردخت مهتر بده
 خورشها و گستردنی هرچ به
 چو آن ديد گشتاسپ کرد آفرين

 دين بران نامور مهتر پاک
 اندازه پيرايه داشت کتايون بی

 ز ياقوت و هر گوهری مايه داشت
 يکی گوهری از ميان برگزيد

 که چشم خردمند زان سان نديد
 ببردند نزديک گوهرشناس

 فت ز اندازه بيرون سپاسپذير
 هزار بها داد ياقوت را شش

 ز دينار و گنج از در شهريار
 خريدند چيزی که بايسته بود
 بدان روز بد نيز شايسته بود

 ازان سان که آمد همی زيستند
 گهی شادمان گاه بگريستند
 همه کار گشتاسپ نخچير بود
 همه ساله با ترکش و تير بود
 هچنان بد که روزی ز نخچيرگا
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 مر او را به هيشوی بر بود راه
 يی چند نخچير داشت ز هرگونه

 همی رفت و ترکش پر از تير داشت
 همه هرچ بود از بزرگان و خرد
 هم از راه نزديک هيشوی برد
 چو هيشو بديدش بيامد دوان
 روان پذيره شدش شاد و روشن

 به زيرش بگسترد گستردنی
 بياورد چيزی که بد خوردنی

  چيزی بخوردبرآسود گشتاسپ و
 بيامد به نزد کتايون چو گرد

 چو گشتاسپ هيشوی را دوست کرد
 به دانش ورا چون تن و پوست کرد
 چو رفتی به نخچير آهو ز شهر
 به ره بر به هيشوی دادی دو بهر

 ی مهتر ده بدی دگر بهره
 هرانکس کزان روستا مه بدی

 چنان شد که گشتاسپ با کدخدای
  رایيکی شد به خورد و به آرام و

 
 يکی رومی بود ميرين به نام

 سرافراز و به ارای و با گنج و کام
 فرستاد نزديک قيصر پيام

 که من سرفرازم به گنج و به نام
 آرام دخترت را به من ده دل

 به من تازه کن نام و افسرت را
 چنين گفت قيصر که من زين سپس

 نجويم بدين روی پيوند کس
 کتايون و آن مرد ناسرفراز

 داشتند از چنان کار بازمرا 
 کنون هرک جويند خويشی من
 وگر سر فرازد به پيشی من
 يکی کار بايدش کردن بزرگ

 که خوانندش ايدر بزرگان سترگ
 چنو در جهان نامداری بود
 مرا بر زمين نيز ياری بود

 ی فاسقون شود تا سر بيشه
 بشويد دل و دست و مغزش به خون

 يکی گرگ بيند به کردار نيل
 دها دارد و زور پيلتن اژ

 سرو دارد و نيشتر چون گراز
 نيارد شدن پيل پيشش فراز
 بران بيشه بر نگذرد نره شير
 نه پيل و نه خونريز مرد دلير
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 هر آنکس که بر وی بدريد پوست
 مرا باشد او يار و داماد و دوست
 چنين گفت ميرين برين زادبوم
 جهان آفرين تا پی افگند روم

  گراننياکان ما جز به گرز
 نکردند پيکار با مهتران

 کنون قيصر از من بجويد همی
 سخن با من از کينه گويد همی
 من اين چاره اکنون بجای آورم
 ز هرگونه پاکيزه رای آورم

 چو آمد به ايوان پسنديده مرد
 ها ياد کرد ز هرگونه انديشه

 نوشته بياورد و بنهاد پيش
 همان اختر و طالع و فال خويش

 ر فالن روزگارچنان ديد کاند
 از ايران بيايد يکی نامدار

 به دستش برآيد سه کار گران
 کزان باز گويند رومی سران
 يکی انک داماد قيصر شود

 همان بر سر قيصر افسر شود
 پديد آيد از روی کشور دو دد
 که هرکس رسد از بد دد به بد
 شود هردو بر دست او بر هالک
 ز هر زورمندی نيايدش باک

  خود آگاه بودز کار کتايون
 که با نيو گشتاسپ همراه بود
 ز هيشوی و آن مهتر نامجوی
 که هر سه به روی اندر آرند روی
 بيامد به نزديک هيشوی تفت

 سراسر بگفت آن سخنها که رفت
 وزان اختر فيلسوفان روم

 شگفتی که آيد بدان مرز و بوم
 بدو گفت هيشوی کامروز شاد
 بر ما همی باش با مهر و داد

 ن مرد کز وی تو دادی نشانکه اي
 يکی نامداريست از سرکشان
 به نخچير دارد همی روی و رای
 نينديشد از تخت خاور خدای
 يکی دی نيامد به نزديک من
 که خرم شدی جان تاريک من

 اکنون ز نخچيرگاه بيايد هم
 گمانيش راه بما بر بود بی

 می و رود آورد با بوی و رنگ
 نشستند با جام زرين به چنگ
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 م انگه که شد جام می بر چهاره
 پديد آمد از دشت گرد سوار

 چو هيشوی و ميرين بديدند گرد
 پذيره شدندش به دشت نبرد

 چو ميرين بديدش به هيشوی گفت
 که اين را به گيتی کسی نيست جفت
 بدين شاخ و اين يال و اين دستبرد

 ز تخمی بود نامبردار و گرد
 هنرها ز ديدار او بگذرد

 آزردگی و خردهمان شرم و 
 چو گشتاسپ تنگ آمد اين هر دو مرد

 پياده ببودند ز اسپ نبرد
 نشستی نو آراست بر پيش آب
 يکی خوان نو ساخت اندر شتاب

 می آورد با ميگساران نو
 نشستی نو آيين و ياران نو

 چو رخ لعل گشت از می لعل فام
 به گشتاسپ هيشوی گفت ای همام
 مرا بر زمين دوست خوانی همی

 ز من کسی را ندانی همیجز ا
 کنون سوی من کرد ميرين پناه
 يکی نامدارست با دستگاه
 دبيرست با دانش و ارجمند
 بگيرد شمار سپهر بلند

 سخن گويد از فيلسوفان روم
 ز آباد و ويران هر مرز و بوم
 هم از گوهر سلم دارد نژاد
 پدر بر پدر نام دارد به ياد

 به نزديک اويست شمشير سلم
 مه ساله در زير سلمکه بودی ه

 سواريست گردافکن و شير گير
 عقاب اندر آرد ز گردون به تير
 برين نيز خواهد که بيشی کند
 چو با قيصر روم خويشی کند

 به قيصر سخن گفت و پاسخ شنيد
 ز پاسخ همانا دلش بردميد

 ی فاسقون که او گفت در بيشه
 يکی گرگ باشد بسان هيون
 اگر کشته آيد به دست تو گرگ

 و باشی به روم ايرمانی بزرگت
 جهاندار باشی و داماد من
 زمانه به خوبی دهد داد من

 کنون گر تو اين را کنی دست پيش
 ام وين سرافراز خويش منت بنده
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 بدو گفت گشتاسپ کری رواست
 چه گويند و اين بيشه اکنون کجاست

 چگونه ددی باشد اندر جهان
 که ترسند ازو کهتران و مهان

 وی کاين پير گرگچنين گفت هيش
 همی برتر است از هيونی سترگ
 دو دندان او چون دو دندان پيل

 دو چشمش طبر خون و چرمش چو نيل
 سروهاش چو آبنوسی فرسپ
 چو خشم آورد بگذرد بر دو اسپ
 از ايدر بسی نامور قيصران
 برفتند با گرزهای گران
 ازان بيشه ناکام باز آمدند
 پر از ننگ و تن پر گداز آمدند

 و گفت گشتاسپ کان تيغ سلمبد
 بياريد و اسپس سرافراز گرم

 همی اژدها خوانم اين را نه گرگ
 تو گرگی مدان از هيونی بزرگ
 چو بشنيد ميرين زانجا برفت

 ی خويش تازيد تفت سوی خانه
 ز آخر گزين کرد اسپی سياه
 گرانمايه خفتان و رومی کاله

 ور تيغ الماس گون همان مايه
  زهر و به خونکه سلم آب دادش به

 بسی هديه بگزيد با آن ز گنج
 پنج ز ياقوت و گوهر همه پنج

 چو خورشيد پيراهن قيرگون
 بدريد و آمد ز پرده برون

 جهانجوی ميرين ز ايوان برفت
 بيامد به نزديک هيشوی تفت
 ز نخچير گشتاسپ زانسو کشيد
 نگه کرد هيشوی و اورا بديد

 ازان اسپ و شمشير خيره شدند
 تر شد پذيره شدند چو نزديک

 ها بنگريد چو گشتاسپ آن هديه
 همان اسپ و تيغ از ميان برگزيد
 دگر چيز بخشيد هيشوی را
 بياراست جان جهانجوی را

 بپوشيد گشتاسپ خفتان چو گرد
 به زير اندر آورد اسپ نبرد
 به زه بر کمان و به بازو کمند
 سواری سرافراز و اسپی بلند
 همی رفت هيشوی با او به راه
 جهانجوی ميرين فرياد خواه
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 ی فاسقون چنين تا لب بيشه
 برفتند پيچان و دل پر ز خون

 
 چو نزديک شد بيشه و جای گرگ
 بپيچيد ميرين و مرد سترگ

 به گشتاسپ بنمود به انگشت راست
 که آن اژدها را نشيمن کجاست
 وزو بازگشتند هر دو به درد
 پر از خون دل و ديده پر آب زرد

 وی کان سرفرازچنين گفت هيش
 دليرست و دانا و هم رزمساز
 بترسم بروبر ز چنگال گرگ
 که گردد تباه اين جوان سترگ

 چو گشتاسپ نزديک آن بيشه شد
 دل رزمسازش پر انديشه شد

 ی سرفراز فرود آمد از باره
 به پيش جهاندار و بردش نماز
 همی گفت ايا پاک پروردگار

 ی گردش روزگار فروزنده
 د مرا دستگيرتو باشی بدين ب

 ببخشای بر جان لهراسپ پير
 که گر بر من اين اژدهای بزرگ
 که خواند ورا ناخردمند گرگ
 شود پادشاه چون پدر بشنود
 خروشان شود زان سپس نغنود
 بماند پر از درد چون بيهشان

 به هر کس خروشان و جويا نشان
 اگر من شوم زين بد دد ستوه
 بپوشم سر از شرم پيش گروه

  و بر بارگی برنشستبگفت اين
 خروشان و جوشان و تيغی به دست

 کمانی به زه بر به بازو درون
 همی رفت بيدار دل پر زخون
 ز ره چون به تنگ اندر آمد سوار

 بغريد برسان ابر بهار
 چو گرگ از در بيشه او را بديد
 خروشی به ابر سيه برکشيد
 همی کند روی زمين را به چنگ

 لنگی شير و چنگ پ نه بر گونه
 چو گشتاسپ آن اژدها را بديد
 کمان را به زه کرد و اندر کشيد
 چو باد از برش تيرباران گرفت
 کمان را چو ابر بهاران گرفت

 دد از تير گشتاسپی خسته شد
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 دليريش با درد پيوسته شد
 بياسود و برخاست از جای گرگ
 بيامد بسان هيون سترگ

 سرو چون گوزنان به پيش اندرون
 درد ودل پر زخونتن از زخم پر 

 چو نزديک اسپ اندر آمد ز راه
 سرونی بزد بر سرين سياه
 که از خايه تا ناف او بردريد
 جهانجوی تيغ از ميان برکشيد
 پياده بزد بر ميان سرش

 بدو نيم شد پشت و يال و برش
 بيامد به پيش خداوند دد

 خداوند هر دانش و نيک و بد
 همی آفرين خواند بر کردگار

 ی روزگار نندهکه ای آفري
 تويی راه گم کرده را رهنمای
 تويی برتر برترين يک خدای

 همه کام و پيروزی از کام تست
 همه فر و دانايی از نام تست
 چو برگشت از جايگاه نماز

 بکند آن دو دندان که بودش دراز
 وزان بيشه تنها سر اندر کشيد
 همی رفت تا پيش دريا رسيد
 بر آب هيشوی و ميرين به درد

 شسته زبانها پر از ياد کردن
 سخنشان ز گشتاسپ بود و ز گرگ

 که زارا سوار دلير و سترگ
 که اکنون به رزمی بزرگ اندرست
 دريده به چنگال گرگ اندرست
 چو گشتاسپ آمد پياده پديد
 پر از خون و رخ چون گل شنبليد
 چو ديدنش از جای برخاستند
 به زاری خروشيدن آراستند

 ر کناربه زاری گرفتندش اند
 رخان زرد و مژگان چو ابر بهار
 که چون بود با گرگ پيکار تو
 دل ما پر از خون بد از کار تو

 بدو گفت گشتاسپ کای نيک رای
 به روم اندرون نيست بيم از خدای
 بران سان يکی اژدهای دلير
 به کشور بمانند تا سال دير
 برآيد جهانی شود زو هالک

 چه قيصر مر او را چه يک مشت خاک
 به شمشير سلمش زدم به دو نيم
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 سرآمد شما را همه ترس و بيم
 شويد آن شگفتی ببينيد گرم
 کزان بيشتر کس نديدست چرم
 يکی ژنده پيلست گويی به پوست
 همه بيشه باال و پهنای اوست
 بران بيشه رفتند هر دو دوان

 روان ز گفتار او شاد و روشن
 بديدند گرگی به باالی پيل

 همرنگ نيلبه چنگال شيران و 
 بدو زخم کرده ز سر تا به پای
 دو شيرست گويی فتاده به جای

 چو ديدند کردند زو آفرين
 بران فرمند آفتاب زمين

 دلی شاد زان بيشه باز آمدند
 بر شير جنگی فراز آمدند

 بسی هديه آورد ميرين برش
 سان که بد مرد را در خورش بر آن

 بجز ديگر اسپی نپذرفت زوی
  بنهاد رویوزانجا سوی خانه

 چو آمد ز دريا به آرام خويش
 کتايون بينادلش رفت پيش
 بدو گفت جوشن کجا يافتی
 کز ايدر به نخچير بشتافتی

 چنين داد پاسخ که از شهر من
 بيامد يکی نامور انجمن

 مرا هديه اين جوشن و تيغ و خود
 بدادند و چندی ز خويشان درود

 آورد همچون گالب کتايون می
 ی تا گاه خوابهمی خورد با شو

 بخفتند شادان دو اختر گرای
 جوانمرد هزمان بجستی ز جای
 بديدی به خواب اندرون رزم گرگ
 به کردار نر اژدهای سترگ

 کتايون بدو گفت امشب چه بود
 که هزمان بترسی چنين نابسود

 چنين داد پاسخ که من تخت خويش
 بديدم به خواب اختر و بخت خويش

 کتايون بدانست کو را نژاد
 دل و يک نهاد ز شاهی بود يک

 بزرگست و با او نگويد همی
 ز قيصر بلندی نجويد همی

 بدو گفت گشتاسپ کای ماهروی
 بر و مشکبوی سمن خد و سيمين

 بيارای تا ما به ايران شويم
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 از ايدر به جای دليران شويم
 ببينی بر و بوم فرخنده را

 همان شاه با داد و بخشنده را
 مگویکتايون بدو گفت خيره 

 به تيزی چنين راه رفتن مجوی
 چو ز ايدر به رفتن نهی روی را
 هم آواز کن پيش هيشوی را
 مگر بگذراند به کشتی ترا

 جهان تازه شد چون گذشتی ترا
 من ايدر بمانم به رنج دراز
 ندانم که کی بينمت نيز باز
 به نارفته در جامه گريان شدند
 بران آتش درد بريان شدند

 ت گردنده شيدچو از چرخ بفروخ
 جوانان بيداردل پر اميد

 ی بزم برخاستند ازان خانه
 يی گفتن آراستند ز هرگونه

 که تا چون شود بر سر ما سپهر
 به تندی گذارد جهان گر به مهر
 وزان روی چون باد ميرين برفت
 به نزديک قيصر خراميد تفت
 چنين گفت کای نامدار بزرگ
 به پايان رسيد آن زيانهای گرگ

 شه سرتابسر اژدهاستهمه بي
 تو نيز ار شگفتی ببينی رواست
 بيامد دمان کرد آهنگ من

 يکی خنجری يافت از چنگ من
 ز سر تا ميانش بدو نيم شد
 دل ديو زان زخم پر بيم شد
 بباليد قيصر ز گفتار اوی

 برافروخت پژمرده رخسار اوی
 بفرمود تا گاو گردون برند
 سراپرده از شهر بيرون برند

 ی بياراستنديکی بزمگاه
 می و رود و رامشگران خواستند
 ببردند گاوان گردون کشان

 بران بيشه کز گرگ بودی نشان
 برفتند وديدند پيلی ژيان

 به خنجر بريده ز سر تا ميان
 چو بيرون کشيدندش از مرغزار

 کش تاودار به گاوان گردون
 جهانی نظاره بران پير گرگ

 چه گرگ آن ژيان نره شير سترگ
 ديد آن تن پيل مستچو قيصر ب
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 ز شادی بسی دست بر زد به دست
 همان روز قيصر سقف را بخواند
 به ايوان و دختر به ميرين رساند
 نوشتند نامه بهر کشوری
 سکوبا و بطريق و هر مهتری
 که ميرين شير آن سرافرازم روم
 ز گرگ دالور تهی کرد بوم

 
 ز ميرين يکی بود کهتر به سال

  يالز گردان رومی برآورده
 گوی بر منش نام او اهرنا
 ز تخم بزرگان رويين تنا
 فرستاد نزديک قيصر پيام

 که دانی که ما را نژادست و نام
 ز ميرين به هر گوهری بگذرم
 به تيغ و به گنج درم برترم
 به من ده کنون دختر کهترت
 به من تازه کن لشکر و افسرت
 چنين داد پاسخ که پيمان من

 منشنيدی مگر با جهانبان 
 که داماد نگزيند اين دخترم
 ز راه نياکان خود نگذرم

 چو ميرين يکی کار بايدت کرد
 ازان پس تو باشی ورا هم نبرد
 به کوه سقيال يکی اژدهاست

 که کشور همه پاک ازو در بالست
 اگر کم کنی اژدها را ز روم
 سپارم ترا دختر و گنج و بوم

 که همتای آن گرگ شيراوژنست
  آهرمنستدمش زهر و او دام

 چنين داد پاسخ که فرمان کنم
 بدين آرزو جان گروگان کنم
 ز نزديک قيصر بيامد برون

 دلش زان سخن کفته جان پر زخون
 به ياران چنين گفت کان زخم گرگ
 نبد جز به شمشير مردی سترگ
 ز ميرين کی آيد چنين کارکرد
 نداند همی قيصر از مرد مرد
 شوم زو بپرسم بگويد مگر

 گر پی چاره از بیسخن با من 
 بشد تا به ايوان ميرين چوگرد

 يی رفت و آواز کرد پرستنده
 نشستنگهی داشت ميرين که ماه
 به گردون ندارد چنان جايگاه
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 جهانجوی با گبر کنداوری
 يکی افسری بر سرش قيصری
 پرستنده گفت اهرن پيلتن
 بيامد به در با يکی انجمن
 تر نشستنگهی ساخت شايسته

 تر د بايستهبرفت آنک بودن
 به ايوان ميرين نماندند کس
 دو مهتر نشستند بر تخت بس
 چو ميرين بديدش به بر درگرفت
 بپرسيدن مهتر اندر گرفت

 بدو گفت اهرن که با من بگوی
 ز هرچت بپرسم بهانه مجوی
 مرا آرزو دختر قيصرست

 کجا روم را سربسر افسرست
 بگفتيم و پاسخ چنين داد باز

 رزم سازکه در کوه با اژدها 
 اگر بازگويی تو آن کار گرگ
 بوی مر مرا رهنمای بزرگ

 چو بشنيد ميرين ز اهرن سخن
 بپژمرد و انديشه افگند بن
 که گر کار آن نامدار جهان
 به اهرن بگويم نماند نهان

 ی مردمی راستيست سرمايه
 ز تاری و کژی ببايد گريست
 بگويم مگر کان نبرده سوار
 رنهد اژدهار را سر اندر کنا

 چو اهرن بود مر مرا يار و پشت
 ندارد مگر باد دشمن به مشت
 برآريم گرد از سر آن سوار
 نهان ماند اين کار يک روزگار

 به اهرن چنين گفت کز کار گرگ
 بگويم چو سوگند يابم بزرگ

 که اين کار هرگز به روز و به شب
 نگويی نداری گشاده دو لب

 بخورد اهرن آن سخت سوگند اوی
 اسر آن بند اویبپذرفت سرت

 ی خامه کرد چو قرطاس را جامه
 به هيشوی ميرين يکی نامه کرد
 که اهرن که دارد ز قيصر نژاد
 جهانجوی با گنج و با تخت و داد
 بخواهد ز قيصر همی دختری
 که ماندست از دختران کهتری
 همی اژدها دام اهرن کند
 بکوشد کزان بدنشان تن کند
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 جوی بيامد به نزديک من چاره
 شته سخنها گشادم بدویگذ

 سوار ازان گرگ و آن رزم ديده
 بگفتم همه هرچ آمد به کار
 چنان هم که کار مرا کرد خوب

 گمان کار اين مرد خوب کند بی
 دو تن را بدين مرز مهتر کند

 چو خورشيد را بر سر افسر کند
 جوی بيامد دوان اهرن چاره

 به نزديک هيشوی بنهاد روی
 رسيدچو اهرن به نزديک دريا 

 جهانجوی هيشوی پيشين دويد
 ی دلپسند ازو بستد آن نامه

 برو آفرين کرد و بگشاد بند
 بدو گفت هيشوی کای راد مرد
 بيايد کنون او به کردار گرد
 يکی نامداری غريب و جوان
 فدی کرد بر پيش ميرين روان
 کنون چون کند رزم نر اژدها
 به چاره نيابد مگر زو رها

 ت اوستمرا گفتن و کار بر دس
 سخن گفتن نيک هرجا نکوست
 تو امشب بدين ميزبان رای کن

 آرای کن بنه شمع و دريا دل
 که فردا بيايد گو نامجوی
 بگويم بدو هرچ گويی بگوی
 به شمع آب دريا بياراستند

 خورشها بخوردند و می خواستند
 چنين تا سپيده ز ياقوت زرد

 ی الژورد بزد شيد بر شيشه
 سوارپديد آمد از دشت گرد 

 ز دورش بديد اهرن نامدار
 چو تنگ اندر آمد پياده دوان
 پذيره شدش مرد روشن روان
 فرود آمد از باره جنگی سوار

 می و خوردنی خواست از نامدار
 يکی تيز بگشاد هيشوی لب
 که شادان بدی نامور روز و شب
 نگه کن بدين مرد قيصر نژاد

 که گردون گردان بدو گشت شاد
 انست نيزی قيصر هم از تخمه

 همش فر و نام و همش گنج و چيز
 به دامادی قيصر آمدش رای

 همی خواهد اندر سخن رهنمای
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 چنو نيست مر قيصران را همال
 جوانيست با فر و با برز و يال

 بار و پاسخ شنيد ازو خواست يک
 ی ديگر آمد پديد کنون چاره

 همی گويدش اژدهاگير باش
 گر از خويشی قيصر آژير باش

 رانمايگان روز و شببه پيش گ
 بجز نام ميرين نراند به لب

 هرانکس که باشند زيبای بخت
 بخواهد که ماند بدو تاج و تخت
 يکی برز کوهست از ايدر نه دور
 همه جای خوردن گه کام و سور
 يکی اژدها بر سر تيغ کوه
 شده مردم روم زو در ستوه

 همی ز آسمان کرگس اندر کشد
 ز دريا نهنگ دژم برکشد

 دود زهرش بسوزد زمينهمی 
 نخواند برين مرز و بوم آفرين
 گر آن کشته آيد به دست تو بر
 شگفتی شوی در جهان سربسر

 ازو ياورت پاک يزدان بود
 به کام تو خورشيد گردان بود
 بدين زور و باال و اين دستبرد
 ندانيم همتای تو هيچ گرد
 بدو گفت رو خنجری کن دراز
 ازو دسته باالش چون پنج باز
 ز هر سوش برسان دندان مار
 سنانی برو بسته برسان خار
 همی آب داده به زهر و به خون
 گون به تيزی چو الماس و رنگ آب
 به فرمان يزدان پيروزبخت
 نگون اندر آويزمش بر درخت

 
 بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست
 بياورد چون کارها گشت راست
 ز دريا به زين اندر آورد پای

 با او ز جایبرفتند يارانش 
 چو هيشوی کوه سقيال بديد

 به انگشت بنمود و خود را کشيد
 خود و اهرن از جای گشتند باز
 چو خورشيد برزد سنان از فراز
 جهانجوی بر پيش آن کوه بود
 که آرام آن مار نستوه بود
 چو آن اژدهابرز او را بديد
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 به دم سوی خويشش همی درکشيد
 چو از پيش زين اندر آويخت ترگ

 و تير باريد همچون تگرگبر
 چو تنگ اندر آمد بران اژدها
 همی جست مرد جوان زو رها
 سبک خنجر اندر دهانش نهاد
 ز دادار نيکی دهش کرد ياد
 بزد تيز دندان بدان خنجرش
 همه تيغها شد به کام اندرش

 به زهر و به خون کوه يکسر بشست
 همی ريخت زو زهر تا گشت سست

  شيربه شمشير برد آن زمان دست
 بزد بر سر اژدهای دلير

 همی ريخت مغزش بران سنگ سخت
 ز باره درآمد گو نيکبخت

 بکند از دهانش دو دندان نخست
 پس آنگه بيامد سر و تن بشست

 خروشان بغلتيد بر خاک بر
 به پيش خداوند پيروزگر
 کجا داد آن دستگاه بزرگ

 بران گرگ و آن اژدهای سترگ
 همی گفت لهراسپ و فرخ زرير

 د از تن و جان گشتاسپ سيرشدن
 به روشن روان و دل و زور و تاب
 همانا نبينند ما را به خواب

 بجز رنج و سختی نبينم ز دهر
 پراگنده بر جای ترياک زهر
 مگر زندگانی دهد کردگار

 که بينم يکی روی آن شهريار
 دگر چهر فرخ برادر زرير

 بگويم که گشتم من از تاج سير
 ز بختبگويم که بر من چه آمد 

 همی تخت جستم که گم گشت تخت
 پر از آب رخ بارگی برنشست
 همان خنجر آب داده به دست
 چو نزديک هيشوی و اهرن رسيد
 همه ياد کرد آن شگفتی که ديد
 به اهرن چنين گفت کان اژدها

 بها بدين خنجر تيز شد بی
 شما از دم اژدهای بزرگ
 پر از بيم گشتيد از کار گرگ

 رانمرا کارزار دالور س
 سرافراز با گرزهای گران
 بسی تيز آيد ز جنگ نهنگ
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 که از ژرف برآيد به جنگ
 ام چنين اژدها من بسی ديده
 ام که از رزم او سر نپيچيده

 شنيدند هيشوی و اهرن سخن
 ازان نو به گفتار دانش کهن

 فراز چو آواز او آن دو گردن
 شنيدند و بردند پيشش نماز

 به گشتاسپ گفتند کی نره شير
 ه چون تو نزايد ز مادر دليرک

 بياورد اهرن بسی خواسته
 گرانمايه اسپان آراسته

 يکی تيغ برداشت و يک باره جنگ
 کمانی و سه چوبه تير خدنگ
 به هيشوی داد آن دگر هرچ بود

 ی نابسود ز دينار وز جامه
 چنين گفت گشتاسپ با سرکشان
 کزين کس نبايد که دارد نشان

 ام هنه از من که نر اژدها ديد
 ام گر آواز آن گرگ بشنيده

 وزان جايگه شاد و خرم برفت
 به سوی کتايون خراميد تفت
 بشد اهرن و گاو گردون ببرد
 تن اژدها کهتران را سپرد
 که اين را به درگاه قيصر بريد
 به پيش بزرگان لشگر بريد

 خود از پيش گاوان و گردون برفت
 به نزديک قيصر خراميد تفت

 ی يافتندبه روم اندرون آگه
 جهانديدگان پيش بشتافتند

 چو گاو اندر آمد به هامون ز کوه
 خروشی بد اندر ميان گروه
 ازان زخم و آن اژدهای دژم
 کزان بود بر گاو گردون ستم
 همی آمد از چرخ بانگ چکاو
 تو گفتی ندارد تن گاو تاو

 هرانکس که آن زخم شمشير ديد
 خروشيدن گاو گردون شنيد

  اهرنستهمی گفت کاين خنجر
 وگر زخم شيراوژن آهرمنست
 همانگاه قيصر ز ايوان براند
 بزرگان و فرزانگان را بخواند
 بران اژدها بر يکی جشن کرد
 ز شبگير تا شد جهان الژورد
 چو خورشيد بنهاد بر چرخ تاج
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 به کردار زر آب شد روی عاج
 فرستاده قيصر سقف را بخواند
 بپرسيد و بر تخت زرين نشاند

  جاثليقان شهرز بطريق وز
 هرانکس کش از مردمی بود بهر
 به پيش سکوبا شدند انجمن
 جهانديده با قيصر و رای زن
 به اهرن سپردند پس دخترش
 به دستوری مهربان مادرش
 ز ايوان چو مردم پراکنده شد
 دل نامور زان سخن زنده شد
 چنين گفت کامروز روز منست
 بلند آسمان دلفروز منست

  من در جهانکه کس چون دو داماد
 نبينند بيش از کهان و مهان
 نوشتند نامه به هر مهتری
 کجا داشتی تخت گر افسری
 که نر اژدها با سرافراز گرگ

 تبه شد به دست دو مرد سترگ
 

 يکی منظری پيش ايوان خويش
 برآورده چون تخت رخشان خويش
 به ميدان شدندی دو داماد اوی
 بياراستندی دل شاد اوی

 گان و زخم سنانبه تير و به چو
 بهر دانشی گرد کرده عنان

 همی تاختندی چپ و دست راست
 که گفتی سواری بديشان سزاست

 چنين تا برآمد برين روزگار
 بيامد کتايون آموزگار

 به گشتاسپ گفت ای نشسته دژم
 چه داری ز انديشه دل را به غم
 به روم از بزرگان دو مهتر بدند
 که با تاج و با گنج و افسر بدند
 يکی آنک نر اژدها را بکشت
 فراوان بال ديد و ننمود پشت
 دگر آنک بر گرگ بدريد پوست
 همه روم يکسر پرآواز اوست
 به ميدان قيصر به ننگ و نبرد
 همی به آسمان اندر آرند گرد
 نظاره شو انجا که قيصر بود
 مگر بر دلت رنج کمتر بود

 بدو گفت گشتاسپ کای خوب چهر
  و مهرز قيصر مرا کی بود داد
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 ترا با من از شهر بيرون کند
 چو بيند مرا مردمی چون کند
 وليکن ترا گر چنين است رای
 نپيچم ز رای تو ای رهنمای
 بيامد به ميدان قيصر رسيد
 همی بود تا زخم چوگان بديد

 ازيشان يکی گوی و چوگان بخواست
 ميان سواران برافگند راست
 برانگيخت آن بارگی را ز جای

 کند شد دست و پایيالن را همه 
 به ميدان کسی نيز گويی نديد
 شد از زخم او در جهان ناپديد
 سواران کجا گوی او يافتند
 به چوگان زدن نيز نشتافتند
 شدند آن زمان روميان زردروی
 همه پاک با غلغل و گفت و گوی
 کمان برگرفتند و تير خدنگ
 برفتند چندی سواران جنگ

 چو آن ديد گشتاسپ برخاست و گفت
 که اکنون هنرها نشايد نهفت
 بيفگند چوگان کمان برگرفت
 زه و توز ازو دست بر سر گرفت
 نگه کرد قيصر بران سرفراز
 بدان چنگ و يال و رکيب دراز

 بپرسيد و گفت اين سوار از کجاست
 که چندين بپيچد چپ و دست راست

 ام سرافراز گردان بسی ديده
 ام سواری بدين گونه نشنيده

  بپرسم که کيستبخوانيد تا زو
 فرشتست گر همچو ما آدميست
 بخواندند گشتاسپ را پيش اوی
 بپيچيد جان بدانديش اوی

 به گشتاسپ گفت ای نبرده سوار
 سر سرکشان افسر کارزار

 چه نامی بمن گوی شهر و نژاد
 ورا زين سخن هيچ پاسخ نداد
 چنين گفت کان خوار بيگانه مرد
 که از شهرقيصر ورا دور کرد

  گشتم ز شهرم براندچو داماد
 کس از دفترش نام من بر نخواند
 ز قيصر ستم بر کتايون رسيد
 که مردی غريب از ميان برگزيد
 نرفت اندرين جز به آيين شهر
 ازان راستی خواری آمدش بهر
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 به بيشه درون آن زيانکار گرگ
 به کوه بزرگ اژدهای سترگ

 سرانشان به زخم من آمد به پای
 نمایبران کار هيشوی بد ره

 که دندانهاشان بخان منست
 همان زخم خنجر نشان منست
 ز هيشوی قيصر بپرسد سخن
 نوست اين نگشتست باری کهن
 چو هيشوی شد پيش دندان ببرد
 گذشته سخنها برو بر شمرد
 به پوزش بياراست قيصر زبان
 بدو گفت بيداد رفت ای جوان
 کنون آن گرامی کتايون کجاست
 تمرا گر ستمگاره خواند رواس

 ز ميرين و اهرن برآشفت و گفت
 که هرگز نماند سخن در نهفت
 همانگه نشست از بر بادپای
 به پوزش بيامد بر پاک رای
 بسی آفرين کرد فرزند را
 مران پاک دامن خردمند را

 بدو گفت قيصر که ای ماهروی
 گزيدی تو اندر خور خويش شوی
 همه دوده را سر برافراختی
 برين نيکبختی که تو ساختی

 به پرسش بدو گفت ز انباز خويش
 مگر بر تو پيدا کند راز خويش

 که آرام و شهر و نژادش کجاست
 بگويد مگر مر ترا گفت راست
 چنين داد پاسخ که پرسيدمش
 نه بر دامن راستی ديدمش

 نگويد همی پيش من راز خويش
 نهان دارد از هرکس آواز خويش
 گمانم که هست از نژاد بزرگ

 گرد و سترگکه پرخاش جويست و 
 ز هرچش بپرسم نگويد تمام

 زاد گويد که هستم به نام فرخ
 وزان جايگه سوی ايوان گذشت
 سپهر اندرين نيز چندی بگشت
 چو گشتاسپ برخاست از بامداد
 سر پرخرد سوی قيصر نهاد
 چو قيصر ورا ديد خامش بماند
 بران نامور پيشگاهش نشاند
 کمر خواست از گنج و انگشتری

 سری مهتریيکی نامور اف
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 ببوسيد و پس بر سر او نهاد
 ز کار گذشته بسی کرد ياد
 چنين گفت با هرک بد يادگير
 که بيدار باشيد برنا و پير

 زاد را جمله فرمان بريد فرخ
 ز گفتار و کردار او مگذريد

 ازان آگهی شد به هر کشوری
 به هر پادشاهی و هر مهتری

 
 به قيصر خزر بود نزديکتر

  تاريکتروزيشان بدش روز
 به مرز خزر مهتر الياس بود
 که پور جهاندار مهراس بود
 به الياس قيصر يکی نامه کرد

 تو گفتی که خون بر سر خامه کرد
 که چندين به افسوس خوردی خزر

 کنون روز آسايش آمد بسر
 اگر ساو و باژست و گنج گران
 گروگان ازان مرز چندی سران

 زاد چون پيل مست وگرنه فرخ
  کشورت را چو دستبيايد کند

 چو الياس بر خواند آن نامه را
 به زهر آب در زد سر خامه را
 چنين داد پاسخ که چندين هنر
 نبودی به روم اندرون سربسر
 اگر من نخواهم همی باژ روم
 شما شاد باشيد زان مرز و بوم
 چنين دل گرفتيد از يک سوار
 که نزد شما يافت او زينهار
 ستچنان دان که او دام آهرمن

 و گر کوه آهن همان يکتنست
 تو او را بدين جنگ رنجه مکن
 که من بين درازی نمانم سخن

 سخن چون به ميرين و اهرن رسيد
 ز الياس و آن دام کو گستريد
 فرستاد ميرين به قيصر پيام

 که اين اژدها نيست کايد به دام
 نه گرگست کز چاره بيجان شود

 ز آلودن زهر پيچان شود
 گ خشم آوردچو الياس در جن

 جهانجوی را خون به چشم آورد
 نگه کن کنون کاين سرافراز مرد
 ازو چند پيچد به دشت نبرد
 غمی گشت قيصر ز گفتارشان
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 چو بشنيد زان گونه بازارشان
 ای زاد را گفت پر مايه فرخ

 ای همی روم را همچو پيرايه
 چنان دان که الياس شيراوژن است

 تن است چو اسپ افگند پيل رويين
 گر تاب داری به جنگش بگویا

 و گرنه مبر اندرين آب روی
 اگر جنگ او را نداری تو پای
 بسازيم با او يکی خوب رای
 به خوبی ز ره بازگردانمش
 سخن با هزينه برافشانمش

 بدو گفت گشتاسپ کين جست و جوی
 چرا بايد و چيست اين گفت و گوی
 چو من باره اندر جهانم به خاک

  باکندارم ز مرز خزر هيچ
 وليکن نبايد که روز نبرد

 ز ميرين و اهرن بود ياد کرد
 که ايشان به رزم اندر از دشمنی

 برآرند کژی و آهرمنی
 چو لشکر بيايد ز مرز خزر
 نگهبان من باش با يک پسر
 به نيروی پيروزگر يک خدای
 چو من با سپاه اندر آيم ز جای
 نه الياس مانم نه با او سپاه

 و کالهنه چندن بزرگی و تخت 
 کمربند گيرمش وز پشت زين
 به ابر اندر آرم زنم بر زمين
 دگر روز چون بردميد آفتاب

 نمود اندر آب چو زرين سپر می
 ز سوی خزر نای رويين بخاست

 همی گرد بر شد سوی چرخ راست
 سرافراز قيصر به گشتاسپ گفت
 که اکنون جدا کن سپاه از نهفت
 بگفت اين و لشکر به بيرون کشيد

 و يالن را به هامون کشيدگوان 
 ی گاوسار همی گشت با گرزه

 چو سرو بلند از بر کوهسار
 همی جست بر دشت جای نبرد
 ز هامون به ابر اندر آورد گرد
 چو الياس ديد آن بر و يال اوی
 چنان گردش چنگ و گوپال اوی
 سواری فرستاد نزديک اوی
 که بفريبد ان رای تاريک اوی
 بيامد بدو گفت کای سرفراز
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 ز قيصر بدين گونه سر کم فراز
 کزين لشکر اکنون سوارش تويی
 بهارش تويی نامدارش تويی
 به يکسو گرای از ميان دو صف
 چه داری چنين بر لب آورده کف
 که الياس شير است روز نبرد

 تر ز گرد پذيره درآيد سبک
 اگر هديه خواهی ورا گنج هست
 مسای از پی چيز با رنج دست

 يی ی بهرهز گيتی گزين کن يک
 يی تو باشی بران بهره در شهره
 همت يار باشم همت کهترم
 که هرگز ز پيمان تو نگذرم

 بدو گفت گشتاسپ کاين سرد گشت
 سخنها ز اندازه اندر گذشت

 تو کردی بدين داوری دست پيش
 کنون بازگشتی ز گفتار خويش
 سخن گفتن اکنون نيايد به کار
 گه جنگ و آويزش کارزار

  و آمد چو بادفرستاده برگشت
 همی کرد پاسخ به الياس ياد

 
 چو خورشيد شد بر سر کوه زرد
 نماند آن زمان روزگار نبرد

 ی آبنوس شب آمد يکی پرده
 ی سندروس بپوشيد بر چهره

 چو خورشيد ازان کوشش آگاه شد
 ز برج کمان بر سر گاه شد

 ی روز چون سندروس ببد چشمه
 ز هر سو برآمد دم نای و کوس

 برخاست از هر دو رویچکاچاک 
 ز خون شد همه رزمگه جوی جوی

 بيامد سبک قيصر از ميمنه
 دو داماد را کرد پيش بنه
 ابر ميمنه پور قيصر سقيل

 ابر ميسره قيصر و کوس و پيل
 دهاده برآمد ز هر دو سپاه
 تو گفتی برآويخت با شيد ماه
 بجنبيد گشتاسپ از پيش صف
 يکی باره زير اژدهايی به کف

 ت الياس با انجمنچنين گف
 که قيصر همی باژ خواهد ز من
 چو بر در چنين اژدها باشدش
 ازيرا منش بابها باشدش
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 چو گشتاسپ الياس را ديد گفت
 که اکنون هنرها نبايد نهفت
 برانگيختند اسپ هر دو سوار
 ابا نيزه و تير جوشن گذار

 ازان لشکر الياس بگشاد شست
 که گشتاسپ را برکند کار پست

 ه گشتاسپ بر جوشنشبزد نيز
 بخست آن زمان کارزاری تنش
 بيفگندش از باره برسان مست
 بيازيد و بگرفت دستش به دست
 ز پيش سواران کشانش ببرد
 بياورد و نزديک قيصر سپرد
 بياورد لشکر به پيش سپاه
 به کردار باد اندر آمد ز راه

 ازيشان چه مايه گرفت و بکشت
 بکشتند مر هرک آمد به مشت

 آواز شد اندر هم  پسچو رومی
 چو گشتاسپ زان جايگه باز شد

 بر قيصر آمد سپه تاخته
 به پيروزی و گردن افراخته

 ز لشکر چو قيصر بديدش به راه
 ز شادی پذيره شدش با سپاه
 سر و چشم آن نامور بوس داد

 آفرين را همی کرد ياد جهان
 وزان جايگه بازگشتند شاد
 سپهبد کاله کيان برنهاد

  هديه و با نثارهمه روم با
 برفتند شادان بر نامدار

 
 برين نيز بگذشت چندی سپهر

 به دل در همی داشت و ننمود چهر
 بگشتاسپ گفت آن زمان جنگجوی

 ای زين جهان بهر جوی که تا زنده
 برانديش با اين سخن با خرد
 که انديشه اندر سخن به خورد

 يی به ايران فرستم فرستاده
 يی جهانديده و پاک و آزاده

 به لهراسپ گويم که نيم جهان
 تو داری به آرام و گنج مهان
 اگر باژ بفرستی از مرز خويش

 ی ارز خويش ببينی سرمايه
 بريشان سپاهی فرستم ز روم
 که از نعل پيدا نبينند بوم

 چنين داد پاسخ که اين رای تست
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 زمانه بزير کف پای تست
 يکی نامور بود قالوس نام

 ی و کامخردمند و با دانش و را
 بخواند آن خردمند را نامدار
 کز ايدر برو تا در شهريار

 بگويش که گر باژ ايران دهی
 به فرمان گرايی و گردن نهی
 به ايران بماند بتو تاج و تخت
 جهاندار باشی و پيروزبخت
 وگرنه مرا با سپاهی گران
 وران هم از روم وز دشت نيزه

 نگه کن که برخيزد از دشت غو
 شان پيش روزاد پيروز فرخ

 همه بومتان پاک ويران کنم
 ز ايران به شمشير بيران کنم
 فرستاده آمد به کردار باد

 سرش پر خرد بد دلش پر ز داد
 چو آمد به نزديک شاه بزرگ
 بديد آن در و بارگاه بزرگ
 چو آگاهی آمد به ساالر بار
 خرامان بيامد بر شهريار

 يی بر درست که پير جهانديده
  قيصرستی همانا فرستاده

 سوارست با او بسی نامدار
 همی راه جويد بر شهريار

 چو بشنيد بنشست بر تخت عاج
 بسر بر نهاد آن دل افروز تاج
 بزرگان ايران همه پيش تخت
 نشستند شادان دل و نيکبخت
 بفرمود تا پرده برداشتند
 فرستاده را شاد بگذاشتند
 چو آمد به نزديک تختش فراز

 نمازبر او آفرين کرد و بردش 
 پيام گرانمايه قيصر بداد

 چنان چون ببايد به آيين و داد
 غمی شد ز گفتار او شهريار
 برآشفت با گردش روزگار
 گرانمايه جايی بياراستند
 فرستاده را شاد بنشاستند
 فرستاد زربفت گستردنی
 ز پوشيدنی و هم از خوردنی
 بران گونه بنواخت او را به بزم
 تو گفتی که نشنيد پيغام رزم

 شب آمد پر انديشه پيچان بخفت
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 تو گفتی که با درد و غم بود جفت
 چو خورشيد بر تخت زرين نشست
 شب تيره رخسار خود را ببست
 بفرمود تا رفت پيشش زرير

 سخن گفت هرگونه با شاه دير
 به شگبير قالوس شد بار خواه
 ورا راه دادند نزديک شاه
 ز بيگانه ايوان بپرداختند
 اختندفرستاده را پيش بنش

 بدو گفت لهراسپ کای پر خرد
 مبادا که جان جز خرد پرورد
 گزار بپرسم ترا راست پاسخ

 اگر بخردی کام کژی مخار
 نبود اين هنرها به روم اندرون
 بدی قيصر از پيش شاهان زبون
 کنون او بهر کشوری باژخواه
 فرستاد و بر ماه بنهاد گاه
 چو الياس را کو به مرز خزر

 پرخاشخرگوی بود با فر و 
 بگيرد ببندد همی با سپاه
 بدين باژخواهش که بنمود راه

 فرستاده گفت ای سخنگوی شاه
 به مرز خزر من شدم باژخواه
 به پيغمبری رنج بردم بسی
 نپرسيد زين باره هرگز کسی

 سان نواخت وليکن مرا شاه زان
 که گردن به کژی نبايد فراخت
 سواری به نزديک او آمدست

  گيرد به دستها شير که از بيشه
 به مردان بخندد همی روز رزم

 ی می به هنگام بزم هم از جامه
 به بزم و به رزم و به روز شکار

 بين نديدست چون او سوار جهان
 تر دخترش بدو داد پرمايه
 تر از افسرش که بودی گرامی

 نشانی شدست او به روم اندرون
 چو نر اژدها شد به چنگش زبون

  دشتيکی گرگ بد همچو پيلی به
 که قيصر نيارست زان سو گذشت

 بيفگند و دندان او را بکند
 گزند وزو کشور روم شد بی

 گوی بدو گفت لهراسپ کای راست
 کرا ماند اين مرد پرخاشجوی

 چنين داد پاسخ که باری نخست
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 به چهره زريرست گويی درست
 به باال و ديدار و فرهنگ و رای
 زرير دليرست گويی بجای

 بگشاد چهرچو بشنيد لهراسپ 
 بران مرد رومی بگسترد مهر
 فراوان ورا برده و بدره داد
 ز درگاه برگشت پيروز و شاد
 بدو گفت کاکنون به قيصر بگوی
 که من با سپاه آمدم جنگجوی

 
 پر انديشه بنشست لهراسپ دير
 بفرمود تا پيش او شد زرير

 بدو گفت کاين جز برادرت نيست
 ايست بدين چاره بشتاب وايدر مه

 رنگ آوری کار گردد تباهد
 مياسا و اسپ درنگی مخواه
 ببر تخت و باال و زرينه کفش
 همان تاج با کاويانی درفش

 من اين پادشاهی مر او را دهم
 برين بر سرش بر سپاسی نهم

 جوی تو ز ايدر برو تا حلب کينه
 سپه را جز از جنگ چيزی مگوی
 زرير ستوده به لهراسپ گفت

 از نهفتکه اين راز بيرون کشيم 
 بر و مهترست گر اويست فرمان

 ورا هرک مهتر بود کهترست
 بگفت اين و برساخت در حال کار
 گزيده يکی لشکری نامدار

 ی برزگان و آزادگان نبيره
 ز کاوس و گودرز کشوادگان
 ز تخم زرسپ آنک بودند نيز
 چو بهرام شيراوژن و ريونيز

 همی رفت هر مهتری با دو اسپ
 رگشسپفروزان به کردار آذ

 نياسود کس تا به مرز حلب
 جهان شد پر از جنگ و جوش و شغب

 درفش همايون برافراختند
 ها ساختند سراپرده و خيمه

 زرير سپهبد سپه را بماند
 به بهرام گردنکش و خود براند
 بسان کسی کو پيامی برد
 وگر نزد شاهی خرامی برد
 ازان ويژگان پنج تن را ببرد

 و گردکه بودند با مغز و هشيار 
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 چو نزديک درگاه قيصر رسيد
 به درگاه ساالر بارش بديد

 به در بر همه فرش ديبا کشيد
 بيامد به قيصر بگفت آنچ ديد
 به کاخ اندرون بود قيصر دژم

 چو قالوس و گشتاسپ با او بهم
 بدو آگهی داد ساالر بار
 که آمد به درگه زرير سوار

 چو قيصر شنيد اين سخن بار داد
 گشتاسپ شادازان آمدن گشت 

 زرير اندر آمد چو سرو بلند
 نشست از بر تخت آن ارجمند
 ز قيصر بپرسيد و پوزش گرفت
 همان روميان را فروزش گرفت

 زاد را بدو گفت قيصر فرخ
 نپرسی نداری به دل داد را
 به قيصر چنين گفت فرخ زرير

 که اين بنده از بندگی گشت سير
 گريزان بيامد ز درگاه شاه

 ر چنين پايگاهکنون يافت ايد
 چو گشتاسپ بشنيد پاسخ نداد
 تو گفتی ز ايران نيامدش ياد

 چو قيصر شنيد اين سخن زان جوان
 روان پرانديشه شد مرد روشن

 که شايد بدن اين سخن کو بگفت
 جز از راستی نيست اندر نهفت
 به قيصر ز لهراسپ پيغام داد
 که گر دادگر سر نه پيچد ز داد
  بسازين پس نشستم برومست و
 به ايران نمانيم بسيار کس
 تو ز ايدر برو گو بيارای جنگ

 سخن چون شنيدی نبايد درنگ
 نه ايران خزر گشت و الياس من
 که سر برکشيدی از آن انجمن
 چنين داد پاسخ که من جنگ را
 بيازم همی هر سوی چنگ را

 ای بازگرد تو اکنون فرستاده
 بسازيم ناچار جای نبرد

 زريرز قيصر چو بنشيد فرخ 
 غمی شد ز پاسخ فروماند دير

 
 چو برخاست قيصر به گشتاسپ گفت

 که پاسخ چرا ماندی در نهفت
 بدو گفت گشتاسپ من پيش ازين
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 ببودم بر شاه ايران زمين
 همه لشکر شاه و آن انجمن
 همه آگهند از هنرهای من

 همان به که من سوی ايشان شوم
 ها بشنوم بگويم همه گفته

 کام توبرآرم ازيشان همه 
 درفشان کنم در جهان نام تو
 بدو گفت قيصر تو داناتری
 برين آرزو بر تواناتری

 چو بشنيد گشتاسپ گفتار اوی
 ی راه جوی نشست از بر باره

 بيامد به جای نشست زرير
 به سر افسر و بادپايی به زير
 چو لشکر بديدند گشتاسپ را
 سرافرازتر پور لهراسپ را
 پياده همه پيش اوی آمدند

 ر از درد و پر آب روی آمدندپ
 همه پاک بردند پيشش نماز
 که کوتاه شد رنجهای دراز

 همانگه چو آمد به پيشش زرير
 پياده ببود و شد از رزم سير
 گراميش را تنگ در بر گرفت

 چو بگشاد لب پرسش اندر گرفت
 نشستند بر تخت با مهتران
 بزرگان ايران و کنداوران

 زرير خجسته به گشتاسپ گفت
  بادی همه ساله با بخت جفتکه

 پدر پير سر شد تو برنادلی
 ز ديدار پيران چرا بگسلی

 به پيری ورا بخت خندان شدست
 ی پاک يزدان شدست پرستنده

 فرستاد نزديک تو تاج و گنج
 سزد گر نداری کنون دل به رنج
 چنين گفت کايران سراسر تراست
 سر تخت با تاج کشور تراست

 س استز گيتی يکی کنج ما را ب
 که تخت مهی را جز از من کس است

 برارد بياورد پرمايه تاج
 همان ياره و طوق و هم تخت عاج
 چو گشتاسپ تخت پدر ديد شاد
 نشست از برش تاج بر سر نهاد

 ی جهانجوی کاوس کی نبيره
 پی ز گودرزيان هرک بد نيک

 چو بهرام و چون ساوه و ريونيز
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 کسی کو سرافراز بودند نيز
  آفرين خواندندبه شاهی برو

 ورا شهريار زمين خواندند
 ببودند بر پای بسته کمر

 هرانکس که بودند پرخاشخو
 چو گشتاسپ ديد آن دالرای کام

 فرستاد نزديک قيصر پيام
 کز ايران همه کام تو راست گشت
 سخنها ز اندازه اندر گذشت
 همی چشم دارد زرير و سپاه
 که آيی خرامان بدين رزمگاه

 و پيمان کنندهمه سربسر با ت
 روان را به مهرت گروگان کنند
 گرت رنج نايد خرامی به دشت
 که کار زمانه به کام تو گشت
 فرستاده چون نزد قيصر رسيد
 به دشت آمد و ساز لشکر بديد
 چو گشتاسپ را ديد بر تخت عاج
 نهاده به سر بر ز پيروزه تاج
 بيامد ورا تنگ در برگرفت
 سخنهای ديرينه اندر گرفت

 ت قيصر که گشتاسپ اوستبدانس
 ی جان لهراسپ اوست فروزنده

 فراوانش بستود و بردش نماز
 وزانجا سوی تخت رفتند باز

 ی خويش پوزش گرفت ازان کرده
 بپيچيد زان روزگار شگفت
 بپذرفت گفتار او شهريار

 سرش را گرفت آنگهی برکنار
 بدو گفت چون تيره گردد هوا
 فروزيدن شمع باشد روا

 نک ما را گزيدبر ما فرست آ
 که او درد و رنج فراوان کشيد
 بشد قيصر و رنج و تشوير برد
 بس نيز بر خوی بد برشمرد
 به سوی کتايون فرستاد گنج
 يکی افسر و سرخ ياقوت پنج
 غالم و پرستار رومی هزار
 يکی طوق پر گوهر شاهوار
 ز دينار رومی شتروار پنج
 يکی فيلسوفی نگهبان گنج

 ش راسليح و درم داد لشکر
 همان نامداران کشورش را

 هرانکس که بود او ز تخم بزرگ
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 وگر تيغ زن نامداری سترگ
 بياراست خلعت سزاوارشان
 برافرخت پژمرده بازارشان
 از اسپان تازی و برگستوان

 ی هندوان ز خفتان وز جامه
 ز ديبا و دينار و تاج و نگين

 ز تخت و ز هرگونه ديبای چين
 فرستاده نزديک گشتاسپ برد
 يکايک به گنجور او برشمرد
 ابا اين بسی آفرين گستريد
 بران کو زمان و زمين آفريد
 کتايون چو آمد به نزديک شاه
 غو کوس برخاست از بارگاه
 سپه سوی ايران برفتن گرفت
 هوا گرد اسپان نهفتن گرفت
 چو قيصر دو منزل بيامد به راه
 عنان تگاور بپيچيد شاه

 به سوگند ازان مرز برگاشتش
 ه خواهش سوی روم بگذاشتشب

 وزان جايگه شد سوی روم باز
 چو گشتاسپ شد سوی راه دراز
 همی راند تا سوی ايران رسيد
 به نزد دليران و شيران رسيد
 چو بشنيد لهراسپ کامد زرير
 برادرش گشتاسپ آن نره شير
 پذيره شدش با همه مهتران

 آوران بزرگان ايران و نام
 رفتچو ديد او پسر را به بر درگ

 ز جور فلک دست بر سر گرفت
 فرود آمد از باره گشتاسپ زود
 بدو آفرين کرد و زاری نمود

 ز ره چو به ايوان شاهی شدند
 چو خورشيد در برج ماهی شدند
 بدو گفت لهراسپ کز من مبين
 چنين بود رای جهان آفرين
 نوشته چنين بد مگر بر سرت
 که پردخت ماند ز تو کشورت

 سپ شاهبدو شادمان گشت لهرا
 مر او را نشاند از بر تخت و گاه
 ببوسيد و تاجش به سر بر نهاد
 همی آفرين کرد با تاج ياد

 بدو گفت گشتاسپ کای شهريار
 ابی تو مبيناد کس روزگار
 چو مهتر کنی من ترا کهترم
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 بکوشم که گرد ترا نسپرم
 همه نيک بادا سرانجام تو

 نام تو مبادا که باشيم بی
 بر کسیکه گيتی نماند همی 

 چو ماند به تن رنج ماند بسی
 چنين است گيهان ناپايدار
 برو تخم بد تا توانی مکار

 همی خواهم از دادگر يک خدای
 که چندان بمانم به گيتی به جای

 ی شهرياران پيش که اين نامه
 بپويندم از خوب گفتار خويش
 ازان پس تن جانور خاک راست

 سخن گوی جان معدن پاک راست
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 دن فردوسی دقيقی رابه خواب دي

 چنان ديد گوينده يک شب به خواب
 که يک جام می داشتی چون گالب

 دقيقی ز جايی پديد آمدی
 بران جام می داستانها زدی
 به فردوسی آواز دادی که می
 مخور جز بر آيين کاوس کی

 که شاهی ز گيتی گزيدی که بخت
 بدو نازد و لشگر و تاج و تخت
 شهنشاه محمود گيرنده شهر

  شادی به هر کس رسانيده بهرز
 از امروز تا سال هشتاد و پنج
 بکاهدش رنج و نکاهدش گنج
 ازين پس به چين اندر آرد سپاه
 همه مهتران برگشايند راه

 نبايدش گفتن کسی را درشت
 همه تاج شاهانش آمد به مشت
 بدين نامه گر چند بشتافتی
 کنون هرچ جستی همه يافتی
 ازين باره من پيش گفتم سخن
 سخن را نيامد سراسر به بن

 ز گشتاسپ و ارجاسپ بيتی هزار
 بگفتم سرآمد مرا روزگار

 گر آن مايه نزد شهنشه رسد
 روان من از خاک بر مه رسد

 کنون من بگويم سخن کو بگفت
 منم زنده او گشت با خاک جفت
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 سخن دقيقی

 چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت
 فرود آمد از تخت و بربست رخت

 ين شد بران نوبهاربه بلخ گز
 که يزدان پرستان بدان روزگار
 مران جای را داشتندی چنان
 که مر مکه را تازيان اين زمان

 بدان خانه شد شاه يزدان پرست
 فرود آمد از جايگاه نشست
 ببست آن در آفرين خانه را
 نماند اندرو خويش و بيگانه را

 ی پرستش پالس بپوشيد جامه
 خرد را چنان کرد بايد سپاس
 بيفگند ياره فرو هشت موی
 سوی روشن دادگر کرد روی

 همی بود سی سال خورشيد را
 برينسان پرستيد بايد خدای
 نيايش همی کرد خورشيد را
 چنان بوده بد راه جمشيد را

 چو گشتاسپ بر شد به تخت پدر
 که هم فر او داشت و بخت پدر
 به سر بر نهاد آن پدر داده تاج

 تاجکه زيبنده باشد بر آزاده 
 منم گفت يزدان پرستنده شاه
 مرا ايزد پاک داد اين کاله
 بدان داد ما را کاله بزرگ

 که بيرون کنيم از رم ميش گرگ
 سوی راه يزدان بيازيم چنگ
 بر آزاده گيتی نداريم تنگ
 چو آيين شاهان بجای آوريم
 بدان را به دين خدای آوريم
 يکی داد گسترد کز داد اوی

 به جویابا گرگ ميش آب خوردی 
 پس آن دختر نامور قيصرا
 که ناهيد بد نام آن دخترا

 کتايونش خواندی گرانمايه شاه
 دو فرزندش آمد چو تابنده ماه
 يکی نامور فرخ اسفنديار
 شه کارزاری نبرده سوار

 پشوتن دگر گرد شمشير زن
 شه نامبردار لشکرشکن

 چو گشتی بران شاه نو راست شد
 فريدون ديگر همی خواست شد
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 ش بدادند شاهان همهگزيد
 خواهان همه نشستن دل نيک

 مگر شاه ارجاسپ توران خدای
 که ديوان بدندی به پيشش به پای
 گزيتش نپذرفت و نشنيد پند
 اگر پند نشنيد زو ديد بند
 وزو بستدی نيز هر سال باژ
 چرا داد بايد به هامال باژ
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 ادامه داستان

 چو يک چند ساالن برآمد برين
 اندر زميندرختی پديد آمد 

 در ايوان گشتاسپ بر سوی کاخ
 درختی گشن بود بسيار شاخ
 همه برگ وی پند و بارش خرد
 کسی کو خرد پرورد کی مرد
 خجسته پی و نام او زردهشت
 که آهرمن بدکنش را بکشت
 به شاه کيان گفت پيغمبرم
 سوی تو خرد رهنمون آورم
 جهان آفرين گفت بپذير دين
 نگه کن برين آسمان و زمين

 ام خاک و آبش برآورده که بی
 ام نگه کن بدو تاش چون کرده
 نگر تا تواند چنين کرد کس

 مگر من که هستم جهاندار و بس
 گر ايدونک دانی که من کردم اين

 آفرين مرا خواند بايد جهان
 ز گوينده بپذير به دين اوی
 بياموز ازو راه و آيين اوی
 نگر تا چه گويد بران کار کن

  جهان خوار کنخرد برگزين اين
 بياموز آيين و دين بهی

 دين ناخوب باشد مهی که بی
 چو بشنيد ازو شاه به دين به
 پذيرفت ازو راه و آيين به
 نبرده برادرش فرخ زرير

 کجا ژنده پيل آوريدی به زير
 ز شاهان شه پير گشته به بلخ
 جهان بر دل ريش او گشته تلخ

 هوش و توش شده زار و بيمار و بی
 او زهر مانند نوشبه نزديک 

 سران و بزرگان و هر مهتران
 پزشکان دانا و ناموران

 بر آن جادوی چارها ساختند
 نه سود آمد از هرچ انداختند

 پس اين زردهشت پيمبرش گفت
 کزو دين ايزد نشايد نهفت

 که چون دين پذيرد ز روز نخست
 شود رسته از درد و گردد درست
 شهنشاه و زين پس زرير سوار

 پذيرنده از شهريارهمه دين 
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 همه سوی شاه زمين آمدند
 ببستند کشتی به دين آمدند
 پديد آمد آن فره ايزدی

 برفت از دل بد سگاالن بدی
 ها پر از نور مينو ببد دخمه
 ها وز آلودگی پاک شد تخمه

 پس آزاده گشتاسپ برشد به گاه
 فرستاد هرسو به کشور سپاه
 پراگنده اندر جهان موبدان

 ران گنبداننهاد از بر آذ
 نخست آذر مهربرزين نهاد
 به کشمر نگر تا چه آيين نهاد
 يکی سرو آزاده بود از بهشت
 به پيش در آذر آن را بکشت
 نبشتی بر زاد سرو سهی

 که پذرفت گشتاسپ دين بهی
 گوا کرد مر سرو آزاد را
 چنين گستراند خرد داد را
 چو چندی برآمد برين ساليان
 مران سرو استبر گشتش ميان
 چنان گشت آزاد سرو بلند
 که برگرد او برنگشتی کمند

 چو بسيار برگشت و بسيار شاخ
 بکرد از بر او يکی خوب کاخ
 چهل رش به باال و پهنا چهل
 نکرد از بنه اندرو آب و گل
 دو ايوان برآورد از زر پاک

 زمينش ز سيم و ز عنبرش خاک
 برو بر نگاريد جمشيد را

 پرستنده مر ماه و خورشيد را
 ريدونش را نيز با گاوسارف

 بفرمود کردن برانجا نگار
 جا نگاشت همه مهتران را بر آن

 نگر تا چنان کامگاری که داشت
 چو نيکو شد آن نامور کاخ زر
 به ديوارها بر نشانده گهر

 به گردش يکی باره کرد آهنين
 نشست اندرو کرد شاه زمين
 فرستاد هرسو به کشور پيام
  کدامکه چون سرو کشمر به گيتی

 ز مينو فرستاد زی من خدای
 مرا گفت زينجا به مينو گرای
 کنون هرک اين پند من بشنويد
 پياده سوی سرو کشمر رويد
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 بگيريد پند ار دهد زردهشت
 به سوی بت چين بداريد پشت

 به برز و فر شاه ايرانيان
 ببنديد کشتی همه بر ميان
 در آيين پيشينيان منگريد

 ی سروبن بگذريد برين سايه
 سوی گنبد آذر آريد روی
 گوی به فرمان پيغمبر راست

 پراگنده فرمانش اندر جهان
 سوی نامداران و سوی مهان
 همه نامداران به فرمان اوی
 سوی سرو کشمر نهادند روی

 پرستشکده گشت زان سان که پشت
 ببست اندرو ديو را زردهشت
 بهشتيش خوان ار ندانی همی
 چرا سرو کشمرش خوانی همی

 خوانی نهال بهشتچراکش ن
 که شاه کيانش به کشمر بکشت

 
 چو چندی برآمد برين روزگار
 خجسته ببود اختر شهريار

 به شاه کيان گفت زردشت پير
 که در دين ما اين نباشد هژير
 که تو باژ بدهی به ساالر چين
 نه اندر خور دين ما باشد اين
 نباشم برين نيز همداستان
 که شاهان ما درگه باستان

 رکان نداد ايچ کس باژ و ساوبه ت
 برين روزگار گذشته بتاو

 پذيرفت گشتاسپ گفتا که نيز
 نفرمايمش دادن اين باژ چيز
 پس آگاه شد نره ديوی ازين

 اندرز زمان شد سوی شاه چين هم
 بدو گفت کای شهريار جهان

 جهان يکسره پيش تو چون کهان
 به جای آوريدند فرمان تو
 نتابد کسی سر ز پيمان تو

 گر پورلهراسپ گشتاسپ شاهم
 که آرد همی سوی ترکان سپاه
 برد آشکارا همه دشمنی
 ابا تو چنو کرد يارد منی

 چو ارجاسپ بشنيد گفتار ديو
 فرود آمد از گاه گيهان خديو
 از اندوه او سست و بيمار شد
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 دل و جان او پر ز تيمار شد
 تگينان لشکرش را پيش خواند
 شنيده سخن پيش ايشان براند

 نيد گفتا کز ايران زمينبدا
 بشد فره و دانش و پاک دين
 يکی جادو آمد به دين آوری
 به ايران به دعوی پيغمبری
 همی گويد از آسمان آمدم
 ز نزد خدای جهان آمدم

 خداوند را ديدم اندر بهشت
 من اين زند و استا همه زو نوشت

 بدوزخ درون ديدم آهرمنا
 نيارستمش گشت پيرامنا

 ز بهر دينگروگر فرستادم ا
 بيارای گفتا به دانش زمين
 سرنامداران ايران سپاه

 گرانمايه فرزند لهراسپ شاه
 که گشتاسپ خوانندش ايرانيان
 ببست او يکی کشتی بر ميان
 برادرش نيز آن سوار دلير
 سپهدار ايران که نامش زرير
 همه پيش آن دين پژوه آمدند
 ازان پير جادو ستوه آمدند
  اویگرفتند ازو سربسر دين

 جهان شد پر از راه و آيين اوی
 نشست او به ايران به پيغمبری
 به کاری چنان يافه و سرسری
 يکی نامه بايد نوشتن کنون
 سوی آن زده سر ز فرمان برون
 ببايدش دادن بسی خواسته
 که نيکو بود داده ناخواسته
 مر او را بگويی کزين راه زشت
 بگرد و بترس از خدای بهشت

 ک را دور کنمر آن پير ناپا
 بر آيين ما بر يکی سور کن
 گر ايدونک نپذيرد از ما سخن
 کند روی تازه بما بر کهن
 سپاه پراگنده باز آوريم

 يکی خوب لشکر فراز آوريم
 به ايران شويم از پس کار اوی
 نترسيم از آزار و پيکار اوی

 برانيمش از پيش و خوارش کنيم
 ببنديم و زنده به دارش کنيم
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 تادند ترکان چينبرين ايس
 دو تن نيز کردند زيشان گزين
 يکی نام او بيدرفش بزرگ

 گوی پير و جادو ستنبه سترگ
 دگر جادوی نام او نام خواست

 که هرگز دلش جز تباهی نخواست
 يکی نامه بنوشت خوب و هژير
 سوی نامور خسرو و دين پذير
 نوشتش به نام خدای جهان

 ی آشکار و نهان شناسنده
 ای شهريار امهنوشتم يکی ن

 چنانچون بد اندر خور روزگار
 سوی گرد گشتاسپ شاه زمين
 سزاوار گاه کيان به آفرين

 گزين و مهين پور لهراسپ شاه
 خداوند جيش و نگهدار گاه
 ز ارجاسپ ساالر گردان چين

 ديده گرد زمين سوار جهان
 ی خسروی نوشت اندران نامه

 نکو آفرينی خط يبغوی
 انکه ای نامور شهريار جه

 ی تاج شاهنشهان فروزنده
 سرت سبز باد و تن و جان درست
 مبادت کيانی کمرگاه سست
 شنيدم که راهی گرفتی تباه
 مرا روز روشن بکردی سياه
 بيامد يکی پير مهتر فريب
 ترا دل پر از بيم کرد و نهيب

 سخن گفتنش از دوزخ و از بهشت
 به دلت اندرون هيچ شادی نهشت

 ش راتو او را پذيرفتی و دين
 بياراستی راه و آيينش را

 برافگندی آيين شاهان خويش
 بزرگان گيتی که بودند پيش
 رها کردی آن پهلوی کيش را
 چرا ننگريدی پس و پيش را
 تو فرزند آنی که فرخنده شاه
 بدو داد تاج از ميان سپاه
 ورا برگزيد از گزينان خويش

 ز جمشيديان مر ترا داشت پيش
 جوی نهبران سان که کيخسرو و کي

 ترا بيش بود از کيان آبروی
 بزرگی و شاهی و فرخندگی
 توانايی و فر و زيبندگی
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 درفشان و پيالن آراسته
 بسی لشکر و گنج و بس خواسته
 همی بودت ای مهتر شهريار
 که مهتران مر ترا دوستدار
 همی تافتی بر جهان يکسره
 چو ارديبهشت آفتاب از بره
 زگيتی ترا برگزيده خدای

 مه پيش بوده به پایمهانت ه
 نکردی خدای جهان را سپاس
 نبودی بدين ره ورا حق شناس
 ازان پس که ايزد ترا شاه کرد
 يکی پير جادوت بی راه کرد
 چو آگاهی تو سوی من رسيد
 به روز سپيدم ستاره بديد

 ی دوست وار نوشتم يکی نامه
 که هم دوست بوديم و هم نيک يار
 چو نامه بخوانی سر و تن بشوی

 يبنده را نيز منمای رویفر
 مران بند را از ميان باز کن

 به شادی می روشن آغاز کن
 گرايدونک بپذيری از من تو پند
 ز ترکان ترا نيز نايد گزند

 زمين کشانی و ترکان چين
 ترا باشد اين همچو ايران زمين

 کران گنجها به تو بخشم اين بی
 ام گرد با رنجها که آورده

  زرنکورنگ اسپان با سيم و
 به استامها در نشانده گهر
 غالمان فرستمت با خواسته
 نگاران با جعد آراسته

 و ايدونک نپذيری اين پند من
 ببينی گران آهنين بند من
 بيايم پس نامه تا چندگاه
 کنم کشورت را سراسر تباه
 سپاهی بيارم ز ترکان چين
 که بنگاهشان بر نتابد زمين

 بينبارم اين رود جيحون به مشک
 شک آب دريا کنم پاک خشکبه م

 بسوزم نگاريده کاخ ترا
 ز بن برکنم بيخ و شاخ ترا
 زمين را سراسر بسوزم همه
 کتفتان به ناوک بدوزم همه
 ز ايرانيان هرچ مردست پير
 کشان بنده کردن نباشد هژير
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 ازيشان نيابی فزونی بها
 کنمشان همه سر ز گردن جدا
 زن و کودکانشان بيارم ز پيش

 ی شهر خويش بندهکنمشان همه 
 زمينشان همه پاک ويران کنم
 درختانش از بيخ و بن برکنم
 بگفتم همه گفتنی سر بسر
 تو ژرف اندرين پند نامه نگر

 
 بپيچيد و نامه بکردش نشان
 بدادش بدان هر دو گردنکشان
 بفرمودشان گفت به خرد بويد
 به ايوان او با هم اندر شويد
 چو او را ببينيد بر تخت و گاه

 نيد آن زمان خويشتن را دو تاهک
 بر آيين شاهان نمازش بريد
 بر تاج و بر تخت او مگذريد

 چو هر دو نشينيد در پيش اوی
 ش آريد روی سوی تاج تابنده

 گزاريد پيغام فرخش را
 ازو گوش داريد پاسخش را

 چو پاسخ ازو سر بسر بشنويد
 زمين را ببوسيد و بيرون شويد

 فشور بيدر چو از پيش او کينه
 سوی بلخ بامی کشيدش درفش
 ابا يار خود خيره سر نام خواست
 که او بفگند آن نکو راه راست
 چو از شهر توران به بلخ آمدند
 به درگاه او بر پياده شدند
 پياده برفتند تا پيش اوی
 براين آستانه نهادند روی
 چو رويش بديدند بر گاه بر
 چو خورشيد و تير از بر ماه بر

 ون بندگاننيايش نمودند چ
 به پيش گزين شاه فرخندگان

 ی خسروی بدادندش آن نامه
 نوشته درو بر خط يبغوی

 چو شاه جهان نامه را باز کرد
 برآشفت و پيچيدن آغاز کرد
 بخواند آن زمان پير جاماسپ را
 کجا راهبر بود گشتاسپ را
 گزينان ايران و اسپهبدان
 گوان جهان ديده و موبدان

 يش خويشبخواند آن همه آذران پ
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 بياورد استا و بنهاد پيش
 پيمبرش را خواند و موبدش را
 زرير گزيده سپهبدش را
 زرير سپهبد برادرش بود

 که ساالر گردان لشکرش بود
 جهان پهلوان بود آن روزگار
 که کودک بد اسفنديار سوار
 پناه سپه بود و پشت سپاه
 سپهدار لشکر نگهدار گاه
 جهان از بدی ويژه او داشتی

 م اندرون نيژه او داشتیبه رز
 جهانجوی گفتا به فرخ زرير

 به فرخنده جاماسپ و پور دلير
 که ارجاسپ ساالر ترکان چين
 يکی نامه کردست زی من چنين
 بديشان نمود آن سخنهای زشت
 که نزديک او شاه ترکان نوشت
 چه بينيد گفتا بدين اندرون

 چه گوييد کاين را سرانجام چون
 ا کسیکه ناخوش بود دوستی ب

 که مايه ندارد ز دانش بسی
 ی ايرج پاک زاد من از تخمه
 ی تور جادو نژاد وی از تخمه

 چگونه بود در ميان آشتی
 وليکن مرا بود پنداشتی

 کسی کش بود نام و ماند بسی
 سخن گفت بايدش با هرکسی

 
 همان چون بگفت اين سخن شهريار

 زرير سپهدار و اسفنديار
 رکشيدند شمشير و گفتند اگ

 کسی باشد اندر جهان سربسر
 آوری که نپسندد او را به دين

 سر اندر نيارد به فرمانبری
 نيايد بدرگاه فرخنده شاه

 نبندد ميان پيش رخشنده گاه
 نگريد ازو راه و دين بهی

 مرين دين به را نباشد رهی
 به شمشير جان از تنش بر کنيم
 سرش را به دار برين بر کنيم

 زريرسپهدار ايران که نامش 
 نبرده دليری چو درنده شير
 وار به شاه جهان گفت آزاده

 که دستور باشد مرا شهريار
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 که پاسخ کنم جادو ارجاسپ را
 پسند آمد اين شاه گشتاسپ را
 بدو گفت برخيز و پاسخ کنش
 نکال تگينان خلخ کنش
 زرير گرانمايه و اسفنديار
 دار چو جاماسپ دستور ناباک

 ز پيشش برفتند هر سه به هم
 شده سر پر از کين و دلها دژم
 نوشتند نامه به ارجاسپ زشت
 هم اندر خور آن کجا او نوشت
 زريز سپهبد گرفتش به دست
 چنان هم گشاده ببردش نبست
 سوی شاه برد و برو بر بخواند
 جهانجوی گشتاسپ خيره بماند

 ز دانا سپهبد زرير سوار
 ز جاماسپ و ز فرخ اسفنديار

 خويشببست و نوشت اندرو نام 
 فرستادگان را همه خواند پيش
 بگيريد گفت اين و زی او بريد
 نگر زين سپس راه را نسپريد
 که گر نيستی اندر استا و زند
 فرستاده را زينهار از گزند
 ازين خواب بيدارتان کردمی
 همان زنده بر دارتان کردمی
 چنين تا بدانستی آن گرگسار
 که گردن نيازد ابا شهريار

 گفتا رويدبينداخت نامه ب
 مرين را سوی ترک جادو بريد
 بگوييد هوشت فراز آمدست

 به خون و به خاکت نياز آمدست
 زده باد گردنت خسته ميان

 به خاک اندرون ريخته استخوان
 درين ماه ار ايدونک خواهد خدای
 بپوشم به رزم آهنينه قبای
 به توران زمين اندر آرم سپاه
 کنم کشور گرگساران تباه

 
 بسر برد شاه زمينسخن چون 

 سيه پيل را خواند و کرد آفرين
 سپردش بدو گفت بردارشان
 از ايران به آن مرز بگذارشان
 فرستادگان سپهدار چين
 ز پيش جهانجوی شاه زمين
 برفتند هر دو شده خاکسار
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 جهاندارشان رانده و کرده خوار
 از ايران فرخ به خلخ شدند
 وليکن به خلخ نه فرخ شدند

 دند ايوان شاهچو از دور دي
 زده بر سر او درفش سياه
 فرود آمدند از چمنده ستور

 شکسته دل و چشمها گشته کور
 پياده برفتند تا پيش اوی

 شان شده جامه و زرد روی سيه
 ی شهريار بدادندش آن نامه

 سرآهنگ مردان نيزه گزار
 دبيرش مران نامه را برگشاد
 بخواندش بران شاه جادو نژاد

 ی شهريار نوشته دران نامه
 ز گردان و مردان نيزه گزار

 پس شاه لهراسپ گشتاسپ شاه
 نگهبان گيتی سزاوار گاه
 فرسته فرستاد زی او خدای
 همه مهتران پيش او بر به پای
 زی ارجاسپ ترک آن پليد سترگ

 کجا پيکرش پيکر پير گرگ
 زده سر ز آيين و دين بهی
 گزينه ره کوری و ابلهی
 وار رسيد آن نوشته فرومايه

 که بنوشته بودی سوی شهريار
 شنيديم و ديد آن سخنها کجا
 نبودی تو مر گفتنش را سزا
 نه پوشيدنی و نه بنمودنی
 نه افگندنی و نه پيسودنی

 چنان گفته بودی که من تا دو ماه
 سوی کشور خرم آرم سپاه
 نه دو ماه بايد ز تو نی چهار
 کجا من بيايم چو شير شکار
 نجتو بر خويشتن بر ميفزای ر

 که ما بر گشاديم درهای رنج
 بيارم ز گردان هزاران هزار
 دار همه کار ديده همه نيزه

 همه ايرجی زاده و پهلوی
 نه افراسيابی و نه يبغوی

 همه شاه چهر و همه ماه روی
 گوی همه سرو باال همه راست

 همه از در پادشاهی و گاه
 همه از در گنج و گاه و کاله
 نازجهانشان بفرسوده با رنج و 
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 همه شيرگير و همه سرفراز
 داران شمشير زن همه نيزه
 انگيز و لشکر شکن همه باره

 چو دانند کم کوس بر پيل بست
 سم اسپ ايشان کند کوه پست
 ازيشان دو گرد گزيده سوار
 زرير سپهدار و اسفنديار

 چو ايشان بپوشند ز آهن قبای
 به خورشيد و ماه اندرآرند پای

  گرزچو بر گردن آرند رخشنده
 همی تابد از گرزشان فر و برز
 چو ايشان بباشند پيش سپاه
 ترا کرد بايد بديشان نگاه

 به خورشيد مانند با تاج و تخت
 شان فر و بخت همی تابد از نيزه

 چنينم گوانند و اسپهبدان
 ی موبدان گزين و پسنديده

 تو سيحون مينبار و جيحون به مشک
 که ما را چه جيحون چه سيحون چه خشک

 نان بردوانند باره بر آبچ
 ی آفتاب که تاری شود چشمه

 به روز نبرد ار بخواهد خدای
 به رزم اندر آرم سرت زير پای
 چو ساالر پيکند نامه بخواند
 فرود آمد از گاه و خيره بماند
 سپهبدش را گفت فردا پگاه
 بخوان از همه پادشاهی سپاه
 تگينان لشکرش ترکان چين
 مينبرفتند هر سو به توران ز

 بدو باز خواندند لشکرش را
 سر مرزداران کشورش را
 برادر بد او را دو آهرمنان
 يکی کهرم و ديگری اندمان
 بفرمودشان تا نبرده سوار
 گزيدند گردان لشکر هزار

 بدادندشان کوس و پيل و درفش
 بياراسته زرد و سرخ و بنفش
 بديشان ببخشيد سيصد هزار
 گوان گزيده نبرده سوار

 اد و روزی بداددر گنج بگش
 بزد نای رويين بنه بر نهاد
 بخواند آن زمان مر برادرش را
 بدو داد يک دست لشکرش را
 بانديدمان داد دست دگر
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 خود اندر ميان رفت با يک پسر
 يکی ترک بد نام او گرگسار
 گذشته بروبر بسی روزگار
 سپه را بدو داد اسپهبدی

 تو گفتی نداند همی جز بدی
  بيدرفشچو غارتگری داد بر

 بدادش يکی پيل پيکر درفش
 يکی بود نامش خشاش دلير
 پذيره نرفتی ورا نره شير

 بان کردش و پيش رو سپه ديده
 کشيدش درفش و بشد پيش گو
 دگر ترک بد نام او هوش ديو
 پيامش فرستاد ترکان خديو
 نگه دار گفتا تو پشت سپاه
 گر از ما کسی باز گردد به راه

 را بکشهم آنجا که بينی مر او 
 نگر تا بدانجا نجنبدت هش

 بران سان همی رفت بايين خشم
 پر از خون شده دل پر از آب چشم
 همی کرد غارت همی سوخت کاخ
 درختان همی کند از بيخ و شاخ
 در آورد لشکر به ايران زمين
 همه خيره و دل پراگنده کين

 
 چو آگاهی آمد به گشتاسپ شاه
 که ساالر چين جملگی با سپاه

 استه آمد از جای خويشبيار
 خشاش يلش را فرستاد پيش
 چو بشنيد کو رفت با لشکرش
 که ويران کند آن نکو کشورش
 سپهبدش را گفت فردا پگاه
 بيارای پيل و بياور سپاه

 سوی مرزدارانش نامه نوشت
 که خاقان ره راد مردی بهشت
 بياييد يکسر به درگاه من

 که بر مرز بگذشت بد خواه من
 راد مردان رسيدچو نامه سوی 

 که آمد جهانجوی دشمن پديد
 سپاهی بيامد به درگاه شاه
 که چندان نبد بر زمين بر گياه
 ز بهر جهانگير شاه کيان
 ببستند گردان گيتی ميان
 به درگاه خسرو نهادند روی
 همه مرزداران به فرمان اوی
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 برين برنيامد بسی روزگار
 که گرد از گزيده هزاران هزار

  مر شاه رافراز آمده بود
 کی نامدار و نکو خواه را

 به لشکرگه آمد سپه را بديد
 که شايسته بد رزم را برگزيد

 ازان شادمان گشت فرخنده شاه
 دلش خيره آمد زبی مر سپاه
 دگر روز گشتاسپ با موبدان
 ردان و بزرگان و اسپهبدان
 گشاد آن در گنج پر کرده جم
 سپه را بداد او دو ساله درم

 د و جوشن بدادچو روزی ببخشي
 بزد نای و کوس و بنه بر نهاد
 بفرمود بردن ز پيش سپاه
 درفش همايون فرخنده شاه

 سوی رزم ارجاسپ لشکر کشيد
 سپاهی که هرگز چنان کس نديد

 ز تاريکی و گرد پای سپاه
 کسی روز روشن نديد ايچ راه

 ز بس بانگ اسپان و از بس خروش
 ی کوس نشنيد گوش همی ناله

 برافراشتهدرفش فراوان 
 ها ز ابر بگذاشته همه نيزه

 چو رسته درخت از بر کوهسار
 چو بيشه نيستان به وقت بهار

 ازين سان همی رفت گشتاسپ شاه
 ز کشور به کشور همی شد سپاه

 
 چو از بلخ بامی به جيحون رسيد

 سپهدار لشکر فرود آوريد
 بشد شهريار از ميان سپاه
 فرود آمد از باره بر شد به گاه

 اند او گرانمايه جاماسپ رابخو
 کجا رهنمون بود گشتاسپ را
 سر موبدان بودو شاه ردان
 چراغ بزرگان و اسپهبدان

 چنان پاک تن بود و تابنده جان
 که بودی بر او آشکارا نهان

 شناس و گرانمايه بود ستاره
 ابا او به دانش کرا پايه بود
 بپرسيد ازو شاه و گفتا خدای

 ه رایترا دين به داد و پاکيز
 چو تو نيست اندر جهان هيچ کس
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 جهاندار دانش ترا داد و بس
 ببايدت کردن ز اختر شمار
 بگويی همی مر مرا روی کار

 که چون باشد آغاز و فرجام جنگ
 کرا بيشتر باشد اينجا درنگ
 نيامد خوش آن پير جاماسپ را
 به روی دژم گفت گشتاسپ را
 که ميخواستم کايزد دادگر

 د وين هنرندادی مرا اين خر
 مرا گر نبودی خرد شهريار
 نکردی زمن بودنی خواستار
 مگر با من از داد پيمان کند

 که نه بد کند خود نه فرمان کند
 جهانجوی گفتا به نام خدای
 بدين و به دين آور پاک رای
 به جان زرير آن نبرده سوار
 به جان گرانمايه اسفنديار

 که نه هرگزت روی دشمن کنم
  خود من کنمنفرمايمت بد نه

 تو هرچ اندرين کار دانی بگوی
 جوی دانی و من چاره که تو چاره

 خردمند گفت اين گرانمايه شاه
 هميشه بتو تازه بادا کاله
 ز بنده ميازار و بنداز خشم

 خنک آنکسی کو نبيند به چشم
 بدان ای نبرده کی نامجوی
 چو در رزم روی اندر آری بروی
 بدانگه کجا بانگ و ويله کنند

 و گويی همی کوه را برکنندت
 به پيش اندر آيند مردان مرد
 هوا تيره گردد ز گرد نبرد
 جهان را ببينی بگشته کبود
 زمين پر ز آتش هوا پر زدود
 وزان زخم آن گرزهای گران
 چنان پتک پوالد آهنگران
 به گوش اندر آيد ترنگا ترنگ

 ی بور و خنگ هوا پر شده نعره
 شکسته شود چرخ گردونها

  سرخ گردد از ان خونهازمين
 تو گويی هوا ابر دارد همی
 وزان ابر الماس بارد همی

 بسی بی پدر گشته بينی پسر
 بسی بی پسر گشته بينی پدر

 دار اردشير نخستين کس نام
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 پس شهريار آن نبرده دلير
 به پيش افگند اسپ تازان خويش
 به خاک افگند هر ک آيدش پيش
 پياده کند ترک چندان سوار

 ر نباشد مر آن را شمارکز اخت
 وليکن سرانجام کشته شود
 نکونامش اندر نوشته شود
 دريغ آنچنان مرد نام آورا
 ابا رادمردان همه سرورا

 پس آزاده شيدسپ فرزند شاه
 چو رستم درآيد به روی سپاه
 پس آنگاه مر تيغ را برکشد

 بتازد بسی اسپ و دشمن کشد
 بسی نامداران و گردان چين

 افگند بر زمينکه آن شير مرد 
 سرانجام بختش کند خاکسار
 برهنه کند آن سر تاجدار
 بيايد پس آنگاه فرزند من
 ببسته ميان را جگر بند من
 ابر کين شيدسپ فرزند شاه
 به ميدان کند تيز اسپ سياه
 بسی رنج بيند به رزم اندرون
 شه خسروان را بگويم که چون

 ی کاويان درفش فروزنده
 نبيفگنده باشند ايرانيا

 گرامی بگيرد به دندان درفش
 به دندان بدارد درفش بنفش

 به يک دست شمشير و ديگر کاله
 به دندان درفش فريدون شاه

 افگند دشمنان برين سان همی
 همی برکند جان آهرمنان

 سرانجام در جنگ کشته شود
 نکو نامش اندر نوشته شود
 پس ازاده بستور پور زرير

 به پيش افگند اسپ چون نره شير
 سی دشمنان را کند ناپديدب

 تر از کار او کس نديد شگفتی
 چو آيد سرانجام پيروز باز

 ابر دشمنان دست کرده دراز
 بيايد پس آن برگزيده سوار
 پس شهريار جهان نامدار

 ز آهرمنان بفگند شست گرد
 نمايد يکی پهلوی دستبرد
 سرانجام ترکان به تيرش زنند
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 تن پيلوارش به خاک افگنند
 آن نره شير دليربيايد پس 

 سوار دالور که نامش زرير
 به پيش اندر آيد گرفته کمند
 نشسته بر اسفندياری سمند
 ابا جوشن زر درخشان چو ماه
 بدو اندرون خيره گشته سپاه
 بگيرد ز گردان لشکر هزار
 ببندد فرستد بر شهريار

 به هر سو کجا بنهد آن شاه روی
 همی راند از خون بدخواه جوی

 آن پهلوان شاه رانه استد کس 
 ستوه آورد شاه خرگاه را

 پس افگنده بيند بزرگ اردشير
 سيه گشته رخسار و تن چون زرير

 بگريد برو زار و گردد نژند
 برانگيزد اسفندياری سمند

 به خاقان نهد روی پر خشم و تيز
 تو گويی نديدست هرگز گريز
 چو اندر ميان بيند ارجاسپ را
 ستايش کند شاه گشتاسپ را

 دشمنان سر بسر بردردصف 
 ز گيتی سوی هيچ کس ننگرد
 همی خواند او زند زردشت را
 به يزدان نهاده کيی پشت را

 بخت سرانجام گردد برو تيره
 بريده کندش آن نکو تاج و تخت
 بيايد يکی نام او بيدرفش

 به سرنيزه دارد درفش بنفش
 نيارد شدن پيش گرد گزين
 نشيند به راه وی اندر کمين

 ان راه چون پيل مستباستد بر
 يکی تيغ زهر آب داده به دست
 چو شاه جهان بازگردد ز رزم
 گرفته جهان را و کشته گرزم
 بيندازد آن ترک تيری بروی
 نيارد شدن آشکارا بروی

 پس از دست آن بيدرفش پليد
 شود شاه آزادگان ناپديد
 به ترکان برد باره و زين اوی

 بخواهد پسرت آن زمان کين اوی
 شکر نامدار بزرگپس آن ل

 به دشمن درافتد چو شير سترگ
 همی تازند اين بر آن آن برين
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 ز خون يالن سرخ گردد زمين
 يالن را بباشد همه روی زرد
 چو لرزه برافتد به مردان مرد
 برآيد به خورشيد گرد سپاه
 نبيند کس از گرد تاريک راه
 فروغ سر نيزه و تير و تيغ

 بتابد چنان چون ستاره ز ميغ
 زنند ن زخم مردان کجا میوزا

 و بر يکدگر بر همی افگند
 همه خسته و کشته بر يکدگر
 پسر بر پدر بر پدر بر پسر
 وزان ناله و زاری خستگان
 به بند اندر آيند نابستگان

 شود کشته چندان ز هر سو سپاه
 که از خونشان پر شود رزمگاه
 پس آن بيدرفش پليد و سترگ
 گبه پيش اندر آيد چو ارغنده گر

 همان تيغ زهر آب داده به دست
 همی تازد او باره چون پيل مست
 به دست وی اندر فراوان سپاه
 تبه گردد از برگزينان شاه
 بيايد پس آن فرخ اسفنديار

 سپاه از پس پشت و يزدانش يار
 ابر بيدرفش افگند اسپ تيز
 برو جامه پر خون و دل پر ستيز
 مر او را يکی تيغ هندی زند

 تنش زير افگندی  ز بر نيمه
 بگيرد پس آن آهنين گرز را
 بتاباند آن فره و برز را

 به يک حمله از جايشان بگسلد
 چو بگسستشان بر زمين کی هلد

 شان بر چند بنوک سر نيزه
 کندشان تبه پاک و بپراگند
 گريزد سرانجام ساالر چين
 از اسفنديار آن گو بافرين
 به ترکان نهد روی بگريخته

 ريختهشکسته سپر نيزها 
 بيابان گذارد به اندک سپاه
 شود شاه پيروز و دشمن تباه
 بدان ای گزيده شه خسروان
 که من هرچ گفتم نباشد جز آن
 نباشد ازين يک سخن بيش و کم
 تو زين پس مکن روی بر من دژم
 که من آنچ گفتم نگفتم مگر
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 به فرمانت ای شاه پيروزگر
 وزان کم بپرسيد فرخنده شاه

 تاريک راهازين ژرف دريا و 
 نديدم که بر شاه بنهفتمی
 وگرنه من اين راز کی گفتمی
 چو شاه جهاندار بشنيد راز

 ی تخت خسپيد باز بران گوشه
 ز دستش بيفتاد زرينه گرز

 تو گفتی برفتش همی فر و برز
 به روی اندر افتاد و بيهوش گشت
 نگفتش سخن نيز و خاموش گشت
 چو با هوش آمد جهان شهريار

 تخت و بگريست زارفرود آمد از 
 چه بايد مرا گفت شاهی و گاه

 که روزم همی گشت خواهد سياه
 ترند که آنان که بر من گرامی
 ترند گزين سپاهند و نامی

 همی رفت و خواهند از پيش من
 ز تن برکنند اين دل ريش من

 به جاماسپ گفت ار چنينست کار
 به هنگام رفتن سوی کارزار
 نخوانم نبرده برادرم را

 م دل پير مادرم رانسوز
 نفرمايمش نيز رفتن به رزم
 سپه را سپارم به فرخ گرزم
 کيان زادگان و جوانان من

 که هر يک چنانند چون جان من
 بخوانم همه سربسر پيش خويش

 شان نپوشم نشانم به پيش زره
 چگونه رسد نوک تير خدنگ

 برين آسمان بر شده کوه سنگ
 خردمند گفتا به شاه زمين

 و مهتر بافرينخ که ای نيک
 گر ايشان نباشند پيش سپاه
 نهاده بسر بر کيانی کاله

 که يارد شدن پيش ترکان چين
 که بازآورد فره پاک دين

 تو زين خاک برخيز و برشو به گاه
 مکن فره پادشاهی تباه

 که داد خدايست وزين چاره نيست
 خداوند گيتی ستمگاره نيست
 ز اندوه خوردن نباشدت سود

  و شد کار بودکجا بودنی بود
 مکن دلت را بيشتر زين نژند
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 بداد خدای جهان کن بسند
 بدادش بسی پند و بشنيد شاه

 چو خورشيد گون گشت بر شد به گاه
 نشست از برگاه و بنهاد دل
 به رزم جهانجوی شاه چگل

 ی دل نيامدش خواب از انديشه
 به رزم و به بزمش گرفته شتاب

 
 چو جاماسپ گفت اين سپيده دميد

 روغ ستاره بشد ناپديدف
 سپه را به هامون فرود آوريد
 بزد کوس بر پيل و لشکر کشيد

 وزانجا خراميد تا رزمگاه
 فرود آوريد آن گزيده سپاه

 به گاهی که باد سپيده دمان
 به کاخ آرد از باغ بوی گالن
 بان فرستاده بد هر سوی ديده
 چنانچون بود رسم آزادگان
 بيامد سواری و گفتا به شاه

  شاها به نزديکی آمد سپاهکه
 سپاهيست ای شهريار زمين

 که هرگز چنان نامد از ترک و چين
 به نزديکی ما فرود آمدند

 به کوه و در و دشت خيمه زدند
 بان برگزيد سپهدارشان ديده

 فرستاد و ديده به ديده رسيد
 پس آزاده گشتاسپ شاه دلير
 سپهبدش را خواند فرخ زرير
 تازدرفشی بدو داد و گفتا ب

 بيارای پيالن و لشکر بساز
 سپهبد بشد لشکرش راست کرد
 همی رزم ساالر چين خواست کرد

 بدادش جهاندار پنجه هزار
 سوار گزيده به اسفنديار

 بدو داد يک دست زان لشکرش
 که شيری دلش بود و پيلی برش
 دگر دست لشکرش را همچنان
 برآراست از شير دل سرکشان
 به گرد گرامی سپرد آن سپاه
 که شير جهان بود و همتای شاه
 پس پشت لشکر به بستور داد
 چراغ سپهدار خسرو نژاد

 چو لشکر بياراست و بر شد به کوه
 غمی گشته از رنج و گشته ستوه
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 نشست از بر خوب تابنده گاه
 همی کرد زانجا به لشکر نگاه
 پس ارجاسپ شاه دليران چين
 بياراست لشکرش را همچنين
 زارجدا کرد از خلخی سی ه
 جهان آزموده نبرده سوار

 فرستادشان سوی آن بيدرفش
 که کوس مهين داشت و رنگين درفش
 بدو داد يک دست زان لشکرش
 که شير ژيان نامدی همبرش
 دگر دست را داد بر گرگسار
 بدادش سوار گزين صدهزار

 گاه لشکرش را همچنين ميان
 سپاهی بياراست خوب و گزين
 بدادش بدان جادوی خويش کام

 ا نام خواست و هزارانش نامکج
 خود و صدهزاران سواران گرد
 نموده همه در جهان دستبرد

 نگاهش همی داشت پشت سپاه
 همی کرد هر سوی لشکر نگاه
 پسر داشتی يک گرانمايه مرد
 جهانديده و ديده هر گرم و سرد
 سواری جهانديده نامش کهرم

 رسيده بسی بر سرش سرد و گرم
 کردمران پور خود را سپهدار 

 بران لشکر گشن ساالر کرد
 

 چو اندر گذشت آن شب و بود روز
 بتابيد خورشيد گيهان فروز

 به زين بر نشستند هر دو سپاه
 همی ديد زان کوه گشتاسپ شاه
 چو از کوه ديد آن شه بافرين
 کجا برنشستند گردان به زين
 سيه رنگ بهزاد را پيش خواست
 تو گفتی که بيستونست راست

 ند برگستوانبرو بر فگند
 برو بر نشست آن شه خسروان
 چو هر دو برابر فرود آمدند
 ابر پيل بر نای رويين زدند
 يکی رزمگاهی بياراستند

 يالن هم نبردان همی خواستند
 بکردند يک تيرباران نخست
 بسان تگرگ بهاران درست
 بشد آفتاب از جهان ناپديد
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 چه داند کسی کان شگفتی نديد
 تابی آف بپوشيده شد چشمه

 ز پيکانهاشان درفشان چو آب
 تو گفتی جهان ابر دارد همی
 وزان ابر الماس بارد همی

 وران وزان گرزداران و نيزه
 همی تاختند آن برين اين بران
 هوازی جهان بود شبگون شده
 زمين سربسر پاک گلگون شده
 بيامد نخست آن سوار هژير
 پس شهريار جهان اردشير
 به آوردگه رفت نيزه به دست

 تو گفتی مگر طوس اسپهبدست
 برين سان همی گشت پيش سپاه
 نبود آگه از بخش خورشيد و ماه
 بيامد يکی ناوکش بر ميان
 گذارنده شد بر سليح کيان
 ز بور اندر افتاد خسرو نگون
 تن پاکش آلوده شد پر ز خون
 دريغ آن نکو روی همرنگ ماه
 که بازش نديد آن خردمند شاه

 دبيامد بر شاه شير اورمز
 کجا زو گرفتی شهنشاه پزد
 ز پيش اندر آمد به دشت اندرا
 به زهر آب داده يکی خنجرا
 خروشی برآورد برسان شير
 که آورد خواهد ژيان گور زير
 ابر کين آن شاهزاده سوار

 بکشت از سواران دشمن هزار
 ی بازگشتن ز جنگ به هنگامه

 که روی زمين گشته بد الله رنگ
 بيامد يکی تيرش اندر قفا
 شد آن خسرو شاهزاده فنا

 بيامد پسش باز شيدسپ شاه
 ی شاه بد همچو ماه که ماننده
 يی بر نشسته چو نيل يکی ديزه

 به تگ همچو آهو به تن همچو پيل
 به آوردگه گشت و نيزه بگاشت
 چو لختی بگرديد نيزه بداشت
 کدامست گفتا کهرم سترگ
 کجا پيکرش پيکر پير گرگ
 بيامد يکی ديو گفتا منم

 ه با گرسنه شير دندان زنمک
 به نيزه بگشتند هر دو چو باد
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 ی شاهزاد بزد ترک را نيزه
 ز باره در آورد و ببريد سر

 به خاک اندر افگنده زرين کمر
 همی گشت بر پيش گردان چين
 بسان يکی کوه بر پشت زين
 همانا چنو نيز ديده نديد

 ز خوبی کجا بود چشمش رسيد
 يکی ترک تيری برو برگماشت

  پشتش سر تير بيرون گذاشتز
 دريغ آن شه پروريده به ناز
 بشد روی او باب ناديده باز

 
 بيامد سر سروران سپاه

 پسر تهم جاماسپ دستور شاه
 نبرده سواری گراميش نام

 ی پور دستان سام به ماننده
 يی برنشسته سمند يکی چرمه

 گزند ی بی يکی گام زن باره
 ی نونده جوان ی چرمه چماننده

 ی کوه پارست گوی روانيک
 به پيش صف چينيان ايستاد
 خداوند بهزاد را کرد ياد

 کدامست گفت از شما شيردل
 ی جان گسل که آيد سوی نيزه

 کجا باشد آن جادوی خويش کام
 کجا خواست نام و هزارانش نام
 برفت آن زمان پيش او نامخواست
 تو گفتی که همچو ستونست راست

 بگشتند هر دو سوار هژير
  گرز و به نيزه به شمشير و تيربه

 گرامی گوی بود با زور شير
 نتابيد با او سوار دلير

 گرفت از گرامی نبرده دريغ
 گرامی کفش بود برنده تيغ
 گرامی خراميد با خشم تيز

 ی کشتگان پر ستيز دل از کينه
 ميان صف دشمن اندر فتاد
 پس از دامن کوه برخاست باد
 سپاه از دو رو بر هم آويختند
 و گرد از دو لشکر برانگيختند
 بدان شورش اندر ميان سپاه
 ازان زخم گردان و گرد سياه
 بيفتاد از دست ايرانيان

 ی کاويان درفش فروزنده
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 گرامی بديد آن درفش چو نيل
 که افگنده بودند از پشت پيل
 فرود آمد و بر گرفت آن ز خاک
 بيفشاند از خاک و بسترد پاک

 نچو او را بديدند گردان چي
 ی نامدار گزين که آن نيزه

 ازان خاک برداشت و بسترد و برد
 به گردش گرفتند مردان گرد

 ز هر سو به گردش همی تاختند
 به شمشير دستش بينداختند
 درفش فريدون به دندان گرفت

 همی زد به يک دست گرز ای شگفت
 سرانجام کارش بکشتند زار
 بران گرم خاکش فگندند خوار

  هژبردريغ آن نبرده سوار
 که بازش نديد آن خردمند پير
 بيامد هم آنگاه بستور شير
 نبرده کيان زاده پور زرير
 شمار بکشت او ازان دشمنان بی
 که آويخت اندر بد روزگار

 سرانجام برگشت پيروز و شاد
 به پيش پدر باز شد و ايستاد
 بيامد پس آن برگزيده سوار
 پس شهريار جهان نيوزار

 ولکیبه زير اندرون تيزرو ش
 که نبود چنان از هزاران يکی
 بيامد بران تيره آوردگاه

 به آواز گفت ای گزيده سپاه
 کدامست مرد از شما نامدار

 گزار جهانديده و گرد و نيزه
 که پيش من آيند نيزه به دست
 که امروز در پيش مرد آمدست
 سواران چين پيش او تاختند
 برافگندنش را همی ساختند
 رسوار جهانجوی مرد دلي

 چو پيل دژآگاه و چون نره شير
 همی گشت بر گرد مردان چين
 تو گفتی همی بر نوردد زمين

 بکشت از گوان جهان شست مرد
 دران تاختنها به گرز نبرد

 سرانجامش آمد يکی تير چرخ
 چنان آمده بودش از چرخ برخ
 بيفتاد زان شولک خوب رنگ

 بمرد و نرست اينت فرجام جنگ
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 نيزدريغ آن سوار گرانمايه 
 که افگنده شد رايگان بر نه چيز
 که همچون پدر بود و همتای اوی
 دريغ آن نکو روی و باالی اوی
 چو کشته شد آن نامبرده سوار
 ز گردان به گردش هزاران هزار

 يی بر هم آويختند بهر گوشه
 ز روی زمين گرد انگيختند

 برآمد برين رزم کردن دو هفت
 کزيشان سواری زمانی نخفت

  از کشته و خسته شدزمينها پر
 ها نيز بربسته شد سراپرده

 گون در و دشتها شد همه الله
 به دشت و بيابان همی رفت خون
 چنان بد ز بس کشته آن رزمگاه

 توانست رفتن به راه که بد می
 

 دو هفته برآمد برين کارزار
 تر گشت کار که هزمان همی تيره

 به پيش اندر آمد نبرده زرير
 آورده زيرسمندی بزرگ اندر 

 به لشکرگه دشمن اندر فتاد
 چو اندر گيا آتش و تيز باد

 همی کشت زيشان همی خوابنيد
 مر او را نه استاد هرکش بديد
 چو ارجاسپ دانست کان پورشاه
 سپه را همی کرد خواهد تباه
 بدان لشکر خويش آواز داد

 که چونين همی داد خواهيد داد
 دو هفته برآمد برين بر درنگ

  روی فرجام جنگنبينم همی
 بکردند گردان گشتاسپ شاه
 بسی نامداران لشکر تباه
 کنون اندر آمد ميانه زرير
 چو گرگ دژآگاه و شير دلير
 بکشت او همه پاک مردان من
 سرافراز گردان و ترکان من
 يکی چاره بايد سگاليدنا
 و گرنه ره ترک ماليدنا

 برين گر بماند زمانی چنين
 چيننه ايتاش ماند نه خلخ نه 

 کدامست مرد از شما نام خواه
 که آيد پديد از ميان سپاه

 يکی ترگ داری خرامد به پيش
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 خنيده کند در جهان نام خويش
 هران کز ميان باره انگيزند
 بگرداندش پشت و بگريزند
 من او را دهم دختر خويش را
 سپارم بدو لشکر خويش را
 سپاهش ندادند پاسوخ باز
 بترسيده بد لشکر سرفراز

 شير اندرافتاد و چون پيل مستچو 
 همی کشت زيشان همی کرد پست
 همی کوفتشان هر سوی زير پای

 سپهدار ايران فرخنده رای
 چو ارجاسپ ديد آن چنان خيره شد
 که روز سپيدش شب تيره شد
 دگر باره گفت ای بزرگان من
 تگينان لشکر گزينان من
 ببينيد خويشان و پيوستگان
 ببينيد ناليدن خستگان

 ن زخم آن پهلو آتشیازا
 که ساميش گرزست و تير آرشی
 که گفتی بسوزد همی لشکرم
 کنون برفروزد همی کشورم

 کدامست مرد از شما چيره دست
 که بيرون شود پيش اين پيل مست

 هرانکو بدان گردکش يازدا
 مرد او را ازان باره بندازدا

 ام بيش بسپارمش چو بخشنده
 کاله از بر چرخ بگذارمش

 داد ايچ کس پاسخشهميدون ن
 بشد خيره و زرد گشت آن رخش
 سه بار اين سخن را بريشان براند
 چو پاسخ نيامدش خامش بماند
 بيامد پس آن بيدرفش سترگ
 پليد و بد و جادوی و پير گرگ
 به ارچاسپ گفت ای بلند آفتاب
 به زور و به تن همچو افراسياب
 به پيش تو آوردم اين جان خويش

 يرينت پيشسپر کردم اين جان ش
 شوم پيش آن پيل آشفته مست
 گر ايدونک يابم بران پيل دست
 به خاک افگنم تنش ای شهريار
 مگر بر دهد گردش روزگار

 ازو شاد شد شاه و کرد آفرين
 ی خويش و زين بدادش بدو باره

 بدو داد ژوپين زهرابدار
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 که از آهنين کوه کردی گذار
 چو شد جادوی زشت ناباکدار

 گرد سوارسوی آن خردمند 
 چو از دور ديدش برآورد خشم

 پر از خاک روی و پر از خون دو چشم
 به دست اندرون گرز چون سام يل
 به پيش اندرون کشته چون کوه تل
 نيارست رفتنش بر پيش روی
 ز پنهان همی تاخت بر گرد اوی

 بينداخت ژوپين زهرابدار
 ز پنهان بران شاهزاده سوار

 گذاره شد از خسروی جوشنش
 ون غرقه شد شهرياری تنشبه خ

 ز باره در افتاد پس شهريار
 دريغ آن نکو شاهزاده سوار
 فرود آمد آن بيدرفش پليد

 سليحش همه پاک بيرون کشيد
 سوی شاه چين برد اسپ و کمرش

 درفش سيه افسر پرگهرش
 سپاهش همه بانگ برداشتند
 همی نعره از ابر بگذاشتند

 چو گشتاسپ از کوه سر بنگريد
 بدان رزمگه بر نديدمر او را 

 گمانی برم گفت کان گرد ماه
 که روشن بدی زو همه رزمگاه

 نبرده برادرم فرخ زرير
 که شير ژيان آوريدی به زير
 فگندست بر باره از تاختن
 بماندند گردان ز انداختن

 نيايد همی بانگ شه زادگان
 مگر کشته شد شاه آزادگان
 هيونی بتازيد تا رزمگاه

  سياهبه نزديکی آن درفش
 ببينيد کان شاه من چون شدست
 کم از درد او دل پر از خون شدست
 به دين اندرون بود شاه جهان
 که آمد يکی خون ز ديده چکان
 به شاه جهان گفت ماه ترا
 نگهدار تاج و سپاه ترا

 جهان پهلوان آن زرير سوار
 سواران ترکان بکشتند زار
 سر جادوان جهان بيدرفش

  آن درفشمر او را بيفگند و برد
 چو آگاهی کشتن او رسيد
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 به شاه جهانجوی و مرگش بديد
 همه جامه تا پای بدريد پاک
 بران خسروی تاج پاشيد خاک

 همی گفت گشتاسپ کای شهريار
 چراغ دلت را بکشتند زار

 ز پس گفت داننده جاماسپ را
 چه گويم کنون شاه لهراسپ را
 چگونه فرستم فرسته بدر
 درچه گويم بدان پير گشته پ
 چه گويم چه کردم نگار ترا
 که برد آن نبرده سوار ترا
 دريغ آن گو شاهزاده دريغ

 چو تابنده ماه اندرون شد به ميغ
 بياريد گلگون لهراسپی

 نهيد از برش زين گشتاسپی
 بياراست مر جستن کينش را
 به ورزيدن دين و آيينش را
 جهانديده دستور گفتا به پای
 به کينه شدن مر ترا نيست رای
 به فرمان دستور دانای راز
 فرود آمد از باره بنشست باز
 به لشکر بگفتا کدامست شير
 که باز آورد کين فرخ زرير

 که پيش افگند باره بر کين اوی
 که باز آورد باره و زين اوی
 پذيرفتن اندر خدای جهان
 پذيرفتن راستان و مهان

 که هر کز ميانه نهد پيش پای
 یمر او را دهم دخترم را هما

 نجنبيد زيشان کس از جای خويش
 ز لشکر نياورد کس پای پيش

 
 پس آگاهی آمد به اسفنديار
 که کشته شد آن شاه نيزه گزار
 پدرت از غم او بکاهد همی

 کنون کين او خواست خواهد همی
 همی گويد آنکس کجاکين اوی
 بخواهد نهد پيش دشمنش روی
 مر او را دهم دخترم را همای

 ين بر گوایوکرد ايزدش را بر
 کی نامور دست بر دست زد
 بناليد ازان روزگاران بد

 همه ساله زين روز ترسيدمی
 چو او را به رزم اندرون ديدمی
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 دريغا سوارا گوا مهترا
 که بختش جدا کرد تاج از سرا
 که کشت آن سيه پيل نستوه را
 که کند از زمين آهنين کوه را

 درفش و سرلشکر و جای خويش
  خود رفت پيشبرادرش را داد و

 به قلب اندر آمد به جای زرير
 به صف اندر استاد چون نره شير
 به پيش اندر آمد ميان را ببست
 گرفت آن درفش همايون به دست

 برادرش بد پنج دانسته راه
 همه از در تاج و همتای شاه
 همه ايستادند در پيش اوی

 که لشکر شکستن بدی کيش اوی
 به آزادگان گفت پيش سپاه

  نامداران و گردان شاهکه ای
 نگر تا چه گويم يکی بشنويد
 به دين خدای جهان بگرويد
 نگر تا نترسيد از مرگ و چيز

 زمانه نمردست نيز که کس بی
 کرا کشت خواهد همی روزگار
 چه نيکوتر از مرگ در کارزار
 بدانيد يکسر که روزيست اين
 که کافر پديد آيد از پاک دين
 شما از پس پشتها منگريد

 وييد فرياد و سر مشمريدمج
 نگر تا نبينيد بگريختن
 نگر تا نترسيد ز آويختن

 ها را به رزم افگنيد سر نيزه
 زمانی بکوشيد و مردی کنيد
 بدين اندرون بود اسفنديار

 که بانگ پدرش آمد از کوهسار
 که اين نامداران و گردان من
 همه مر مرا چون تن و جان من
 مترسيد از نيزه و گرز و تيغ

 مان نيست روی گريغ  از بخشکه
 به دين خدا ای گو اسفنديار
 به جان زرير آن نبرده سوار

 که آيد فرود او کنون در بهشت
 که من سوی لهراسپ نامه نوشت

 پذيرفتم اندرز آن شاه پير
 که گر بخت نيکم بود دستگير
 که چون بازگردم ازين رزمگاه
 به اسفنديارم دهم تاج و گاه
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 ن دهمسپه را همه پيش رفت
 ورا خسروی تاج بر سر نهم
 چنانچون پدر داد شاهی مرا
 دهم همچنان پادشاهی ورا

 
 چو اسفنديار آن گو تهمتن
 خداوند اورنگ با سهم و تن
 ازان کوه بشنيد بانگ پدر

 به زاری به پيش اندر افگند سر
 خراميده نيزه به چنگ اندرون
 ز پيش پدر سر فگنده نگون

 لنديی بر نشسته ب يکی ديزه
 بسان يکی ديو جسته ز بند
 بدان لشکر دشمن اندر فتاد
 چنان چون در افتد به گلبرگ باد
 بريد همی کشت ازيشان و سر می

 ز بيمش همی مرد هرکش بديد
 چو بستور پور زرير سوار
 دار ز خيمه خراميد زی اسپ

 ی تيزرو يکی اسپ آسوده
 جهنده يکی بود آگنده خو

 دار پدر طلب کرد از اسپ
  از بر او يکی زين زرنهاد

 بياراست و برگستوران برفگند
 به فتراک بر بست پيچان کمند
 بپوشيد جوشن بدو بر نشست
 ز پنهان خراميد نيزه به دست
 ازين سان خراميد تا رزمگاه
 سوی باب کشته بپيمود راه

 ی تيزگرد همی تاخت آن باره
 همی آخت کينه همی کشت مرد
 از آزادگان هرک ديدی به راه

 رسيدی از نامدار سپاهبپ
 کجا اوفتادست گفتی زرير
 پدر آن نبرده سوار دلير
 يکی مرد بد نام او اردشير
 سواری گرانمايه گردی دلير
 بپرسيد ازو راه فرزند خرد
 سوی بابکش راه بنمود گرد
 فگندست گفتا ميان سپاه
 به نزديکی آن درفش سياه
 برو زود کانجا فتادست اوی

  رویمگر باز بينيش يک بار
 پس آن شاهزاده برانگيخت بور
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 همی کشت گرد و همی کرد شور
 بدان تاختن تا بر او رسيد

 چو او را بدان خاک کشته بديد
 بديدش مر او را چو نزديک شد
 جهان فروزانش تاريک شد

 برفتش دل و هوش وز پشت زين
 فگند از برش خويشتن بر زمين
 همی گفت کای ماه تابان من

 ان منچراغ دل و ديده و ج
 بران رنج و سختی بپرورديم
 کنون چون برفتی بکه اسپرديم
 ترا تا سپه داد لهراسپ شاه
 و گشتاسپ را داد تخت و کاله
 همی لشکر و کشور آراستی
 همی رزم را به آرزو خواستی
 کنون کت به گيتی برافروخت نام
 شدی کشته و نارسيده به کام
 شوم زی برادرت فرخنده شاه

  خوب گاهفرود آی گويمش از
 که از تو نه اين بد سزاوار اوی
 برو کينش از دشمنان بازجوی
 زمانی برين سان همی بود دير
 پس آن باره را اندر آورد زير
 همی رفت با بانگ تا نزد شاه
 که بنشسته بود از بر رزمگاه

 شه خسروان گفت کای جان باب
 چرا کردی اين ديدگان پر ز آب
 کيان زاده گفت ای جهانگير شاه
 نبينی که بابم شد اکنون تباه
 پس آنگاه گفت ای جهانگير شاه

 ی باب من بازخواه برو کينه
 بماندست بابم بران خاک خشک
 سيه ريش او پروريده به مشک
 چواز پور بشنيد شاه اين سخن
 سياهش ببد روز روشن ز بن
 جهان بر جهانجوی تاريک شد
 تن پيل واريش باريک شد
 بياريد گفتا سياه مرا

 ردی قبا و کاله مرانب
 که امروز من از پی کين اوی

 برانم ازين دشمنان خون به جوی
 يکی آتش انگيزم اندر جهان
 کزانجا به کيوان رسد دود آن
 چو گردان بديدند کز رزمگاه
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 ازان تيره آوردگاه سپاه
 که خسرو بسيچيد آراستن

 همی رفت خواهد به کين خواستن
 نباشيم گفتند همداستان

  آن کدخدای جهانکه شاهنشه
 به رزم اندر آيد به کين خواستن
 چرا بايد اين لشکر آراستن

 گرانمايه دستور گفتش به شاه
 نبايدت رفتن بدان رزمگاه

 ی برنشست به بستور ده باره
 مر او را سوی رزم دشمن فرست

 که او آورد باز کين پدر
 تر ازان کش تو باز آوری خوب

 
 بدو داد پس شاه بهزاد را

 جوشن و خود پوالد راسپه 
 پس شاه کشته ميان را ببست
 سيه رنگ بهزاد را برنشست
 خراميد تا رزمگاه سپاه

 نشسته بران خوب رنگ سياه
 به پيش صف دشمنان ايستاد
 همی برکشيد از جگر سرد باد
 منم گفت بستور پور زرير
 پذيره نيايد مرا نره شير

 کجا باشد آن جادوی بيدرفش
 درفشکه بردست آن جمشيدی 
 چو پاسخ ندادند آزاد را
 برانگيخت شبرنگ بهزاد را

 بکشت از تگينان لشکر بسی
 پذيره نيامد مر او را کسی
 وزان سوی ديگر گو اسفنديار

 شمار مر و بی همی کشتشان بی
 چو ساالر چين ديد بستور را
 کيان زاده آن پهلوان پور را

 به لشکر بگفت اين که شايد بدن
 ند زدنکزين سان همی نيزه دا
 شمار بکشت از تگينان من بی

 مگر گشت زنده زرير سوار
 که نزد من آمد زرير از نخست

 برين سان همی تاخت باره درست
 کجا رفت آن بيدرفش گزين

 اکنون سوی منش خوانيد هين هم
 بخواندند و آمد دمان بيدرفش

 گرفته به دست آن درفش بنفش
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 ی خسروی نشسته بران باره
 هلویبپوشيده آن جوشن پ

 خراميد تا پيش لشکر ز شاه
 نگهبان مرز و نگهبان گاه
 گرفته همان تيغ زهر آبدار
 که افگنده بد آن زرير سوار
 بگشتند هر دو به ژوپين و تير
 سر جاودان ترک و پور زرير
 پس آگاه کردند زان کارزار
 پس شاه را فرخ اسفنديار

 همی تاختش تا بديشان رسيد
 يدسر جاودان چون مر او را بد
 برافگند اسپ از ميان نبرد

 بدانست کش بر سر افتاد مرد
 بينداخت آن زهر خورده به روی
 مگر کس کند زشت رخشنده روی

 نيامد برو تيغ زهر آبدار
 گرفتش همان تيغ شاه استوار
 زدش پهلوانی يکی بر جگر

 چنان کز دگر سو برون کرد سر
 چو آهو ز باره در افتاد و مرد

  دستبردبديد از کيان زادگان
 فرود آمد از باره اسفنديار
 سليح زرير آن گزيده سوار
 ازان جادوی پير بيرون کشيد

 تن اندر بريد سرش را ز نيمه
 ی زرير و درفش نکو رنگ باره

 هنر بيدرفش ببرد و سر بی
 سپاه کيان بانگ برداشتند
 همی نعره از ابر بگذاشتند

 که پيروز شد شاه و دشمن فگند
 مندبشد بازآورد اسپ س

 شد آن شاهزاده سوار دلير
 سوی شاه برد آن سمند زرير
 سر پير جادوش بنهاد پيش

 کشنده بکشت اينت آيين و کيش
 

 چو بازآوريد آن گرانمايه کين
 بر اسپ زريری برافگند زين
 خراميد تازان به آوردگاه

 به سه بهره کرد آن کيانی سپاه
 ازان سه يکی را به بستور داد

 نژاد خدگر آن سپهدار فر
 دگر بهره را بر برادر سپرد
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 بزرگان ايران و مردان گرد
 سيم بهره را سوی خود بازداشت
 که چون ابر غرنده آواز داشت
 چو بستور فرخنده و پاک تن
 دگر فرش آورد شمشير زن
 بهم ايستادند از پيش اوی

 که لشکر شکستن بدی کيش اوی
 هميدون ببستند پيمان برين

 مينکه گر تيغ دشمن بدرد ز
 نگرديم يک تن ازين جنگ باز
 نداريم زين بدکنان چنگ باز
 بر اسپان بکردند تنگ استوار
 برفتند يکدل سوی کارزار

 چو ايشان فگندند اسپ از ميان
 گوان و جوانان ايرانيان

 همه يکسر از جای برخاستند
 جهان را به جوشن بياراستند
 ازيشان بکشتند چندان سپاه
 کزان تنگ شد جای آوردگاه

 چنان خون همی رفت بر کوه و دشت
 کزان آسياها به خون بربگشت
 چو ارجاسپ آن ديد کامدش پيش
 ابا نامداران و مردان خويش
 گو گردکش نيزه اندر نهاد
 بران گردگيران يبغو نژاد

 ها باز پشت همی دوختشان سينه
 چنان تا همه سرکشان را بکشت
 چو دانست خاقان که ماندند بس

 کس و هيچنيارد شدن پيش ا
 سپه جنب جنبان شد و کار گشت
 همی بود تا روز اندر گدشت
 همانگاه اندر گريغ اوفتاد
 بشد رويش اندر بيابان نهاد
 پس اندر نهادند ايرانيان

 مره لشکر چينيان بدان بی
 بکشتند زيشان به هر سو بسی
 نبخشودشان ای شگفتی کسی

 
 چو ترکان بديدند کارجاسپ رفت

 ی تيغ تفتهمی آيد از هر سو
 همه سرکشانشان پياده شدند
 به پيش گو اسفنديار آمدند
 کمانچای چاچی بينداختند
 قبای نبردی برون آختند
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 به زاريش گفتند گر شهريار
 دهد بندگان را به جان زينهار
 بدين اندر آييم و خواهش کنيم
 همه آذران را نيايش کنيم
 ازيشان چو بشنيد اسفنديار

  زينهاربه جان و به تن دادشان
 بران لشگر گشن آواز داد

 نژاد گو نامبردار فرخ
 که اين نامداران ايرانيان
 بگرديد زين لشکر چينيان

 کنون کاين سپاه عدو گشت پست
 ازين سهم و کشتن بداريد دست

 وار که بس زاروارند و بيچاره
 دهدی اين سگان را به جان زينهار
 بداريد دست از گرفتن کنون

 د خونمبنديد کس را مريزي
 متازيد و اين کشتگان مسپريد
 بگرديد و اين خستگان بشمريد
 مگيريدشان بهر جان زرير
 بر اسپان جنگی مپاييد دير
 چو لشکر شنيدند آواز اوی
 شدند از بر خستگان بارزوی
 به لشکرگه خود فرود آمدند
 به پيروز گشتن تبيره زدند

 همه شب نخفتند زان خرمی
 که پيروزی بودشان رستمی

 گون اندر شکست آن شب تيرهچو 
 به دشت و بيابان فرو خورد خون

 کی نامور با سران سپاه
 بيامد به ديدار آن رزمگاه

 همی گرد آن کشتگان بر بگشت
 کرا ديد بگريست و اندر گذشت
 برادرش را ديد کشته به زار
 به آوردگاهی برافگنده خوار
 چو او را چنان زار و کشته بديد

 ريدی خسروی برد همه جامه
 فرود آمد از شولک خوب رنگ

 به ريش خود اندر زده هر دو چنگ
 همی گفت کی شاه گردان بلخ
 همه زندگانی ما کرده تلخ
 دريغا سوارا شها خسروا
 نبرده دليرا گزيده گوا

 ی کشورا ستون منا پرده
 چراغ جهان افشر لشکرا
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 فرود آمد و برگرفتش ز خاک
 به دست خودش روی بسترد پاک

 رينش اندر نهادبه تابوت ز
 تو گفتی زرير از بنه خود نزاد
 کيان زادگان و جوانان خويش
 به تابوتها در نهادند پيش
 بفرمود تا کشتگان بشمرند

 کسی را که خستست بيرون برند
 بگرديد بر گرد آن رزمگاه

 به کوه و بيابان و بر دشت و راه
 هزار از ايرانيان کشته بد سی

 ازان هفتصد سرکش و نامدار
 ار چل از نامور خسته بودهز

 که از پای پيالن به در جسته بود
 وزان ديگران کشته بد صد هزار
 هزار و صد و شست و سه نامدار
 ز خسته بدی سه هزار و دويست
 برين جای بر تا توانی مه ايست

 
 کی نامبردار فرخنده شاه
 سوی گاه باز آمد از رزمگاه
 به بستور گفتا که فردا پکاه

 امور کش سپاهسوی کشور ن
 بيامد سپهبد هم از بامداد
 بزد کوس و لشکر بنه برنهاد
 به ايران زمين باز کردند روی

 همه خيره دل گشته و جنگجوی
 همه خستگان را ببردند نيز
 نماندند از خواسته نيز چيز
 به ايران زمين باز بردندشان
 به دانا پزشکان سپردندشان
 چو شاه جهان باز شد بازجای

 ين داد فرخ همایبه پور مه
 سپه را به بستور فرخنده داد
 عجم را چنين بود آيين و داد
 بدادش از آزادگان ده هزار
 سواران جنگی و نيزه گزار
 بفرمود و گفت ای گو رزمسار
 يکی بر پی شاه توران بتاز
 به ايتاش و خلج ستان برگذر
 بکش هرک يابی به کين پدر
 ز هرچيز بايست بردش به کار

 شمار مر و بی بیبدادش همه 
 آنگاه بستور برد آن سپاه هم
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 و شاه جهان از بر تخت و گاه
 نشست و کيی تاج بر سر نهاد
 سپه را همه يکسره بار داد
 در گنج بگشاد وز خواسته
 سپه را همه کرد آراسته

 سران را همه شهرها داد نيز
 سکی را نماند ايچ ناداده چيز
 کرا پادشاهی سزا بد بداد

 ست پايه نهادکرا پايه باي
 چو اندر خور کارشان داد ساز
 سوی خانهاشان فرستاد باز
 خراميد بر گاه و باره ببست

 به کاخ شهنشاهی اندر نشست
 بفرمود تا آذر افروختند

 برو عود و عنبر همی سوختند
 زمينش بکردند از زر پاک

 همه هيزمش عود و عنبرش خاک
 همه کاخ را کار اندام کرد

 نام کردپسش خان گشتاسپيان 
 بفرمود تا بر در گنبدش

 بدادند جاماسپ را موبدش
 سوی مرزدارانش نامه نوشت
 که ما را خداوند يافه نهشت

 مان روز کرد شبان شده تيره
 کيان را به هر جای پيروز کرد
 به نفرين شد ارجاسپ ناآفرين
 چنين است کار جهان آفرين
 چو پيروزی شاهتان بشنويد
 گزيتی به آذر پرستان دهيد
 چو آگاه شد قيصر آن شاه روم

 که فرخ شد آن شاه و ارجاسپ شوم
 فرسته فرستاد با خواسته
 غالمان و اسپان آراسته

 پرستان و رايان هند شه بت
 گزيتش بدادند شاهان سند

 
 کی نامبردار زان روزگار

 نشست از بر گاه آن شهريار
 گزينان لشکرش را بار داد
 بزرگان و شاهان مهترنژاد

 اندر آمد گو اسفنديارز پيش 
 ی گاوسار به دست اندرون گرزه

 نهاده به سر بر کيانی کاله
 به زير کالهش همی تافت ماه
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 به استاد در پيش او شيرفش
 سرافگنده و دست کرده به کش
 چو شاه جهان روی او را بديد
 ز جان و جهانش به دل برگزيد
 بدو گفت شاه ای يل اسفنديار

 همی آرزو بايدت کارزار
 زن گفت فرمان تراست ل تيغي

 که تو شهرياری و گيهان تراست
 کی نامور تاج زرينش داد
 در گنجها را برو برگشاد

 همه کار ايران مر او را سپرد
 که او را بدی پهلوی دستبرد
 درفشان بدو داد و گنج و سپاه
 هنوزت نبد گفت هنگام گاه
 برو گفت و پا را به زين اندر آر

 اندر آرهمه کشورت را به دين 
 بشد تيغ زن گردکش پور شاه
 بگرديد بر کشورش با سپاه

 به روم و به هندوستان برگذشت
 ز دريا و تاريکی اندر گذشت
 شه روم و هندوستان و يمن
 همه نام کردند بر تهمتن

 وزو دين گزارش همی خواستند
 مرين دين به را بياراستند
 گزارش همی کرد اسفنديار
 اربه فرمان يزدان همی بست ک
 چو آگاه شدند از نکو دين اوی
 گرفتند آن راه و آيين اوی
 بتان از سر کوه ميسوختند
 بجای بت آذر برافروختند

 همه نامه کردند زی شهريار
 که ما دين گرفتيم ز اسفنديار
 ببستيم کشتی و بگرفت باژ
 کنونت نشايد ز ما خاست باژ

 که ما راست گشتيم و ايزدپرست
  فرستکنون زند و استا سوی ما

 ی شهرياران بخواند چو شه نامه
 نشست از برگاه و ياران بخواند
 فرستاد زندی به هر کشوری
 به هر نامداری و هر مهتری
 بفرمود تا نامور پهلوان

 همی گشت هر سو به گرد جهان
 به هرجا که آن شاه بنهاد روی
 بيامد پذيره کسی پيش اوی
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 همه کس مر او را به فرمان شدند
  پاک پنهان شدندبدان در جهان

 چو گيتی همه راست شد بر پدرش
 گشاد از ميان باز زرين کمرش

 به شادی نشست از بر تخت و گاه
 بياسود يک چند گه با سپاه
 برادرش را خواند فرشيدورد
 سپاهی برون کرد مردان مرد
 بدو داد و دينار دادش بسی

 خراسان بدو داد و کردش گسی
 چو يک چند گاهی برآمد برين

  ويژه گشت از بد و پاک دينجهان
 فرسته فرستاد سوی پدر
 که ای نامور شاه پيروزگر

 جهان ويژه کردنم به دين خدای
 ی همای به کشور برافگنده سايه

 کسی را بنيز از کسی بيم نه
 زر و سيم نه به گيتی کسی بی

 ی گيتی بسان بهشت فروزنده
 جهان گشته آباد و هر جای کشت

 تندسواران جهان را همی داش
 کاشتند چو برزيگران تخم می

 بدين سان ببوده سراسر جهان
 به گيتی شده گم بد بدگمان

 
 يکی روز بنشست کی شهريار
 گوار به رامش بخورد او می خوش

 يکی سرکشی بود نامش گرزم
 گوی نامجو آزموده به رزم

 به دل کين همی داشت ز اسفنديار
 ندانم چه شان بود از آغاز کار

 واز او آمدیبه هر جای کا
 ازو زشت گفتی و طعنه زدی

 نشسته بد او پيش فرخنده شاه
 رخ از درد زرد و دل از کين تباه
 فراز آمد از شاهزاده سخن
 نگر تا چه بد آهو افگند بن

 هوازی يکی دست بر دست زد
 چو دشمن بود گفت فرزند بد
 فرازش نبايد کشيدن به پيش
 چنين گفت آن موبد راست کيش

 ا سهم و مهتر شودکه چون پور ب
 ازو باب را روز بتر شود

 رهی کز خداوند سر برکشيد
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 اش سر ببايد بريد از اندازه
 چو از رازدار اين شنيدم نخست
 نيامد مرا اين گمانی درست

 جهانجوی گفت اين سخن چيست باز
 خداوند اين راز که وين چه راز

 کيان شاه را گفت کای راست گوی
 ویچنين راز گفتن کنون نيست ر
 سر شهرياران تهی کرد جای
 فريبنده را گفت نزد من آی

 بگوی اين همه سر بسر پيش من
 نهان چيست زان اژدها کيش من
 گرزم بد آهوش گفت از خرد
 نبايد جز آن چيز کاندر خورد
 نياز مرا شاه کرد از جهان بی

 سزد گر ندارم بد از شاه باز
 ندارم من از شاه خود باز پند

  نياد پسندوگر چه مرا او را
 که گر راز گويمش و او نشنود
 به از راز کردنش پنهان شود
 بدان ای شهنشاه کاسفنديار
 بسيچد همی رزم را روی کار
 بسی لشکر آمد به نزديک اوی
 جهانی سوی او نهادست روی
 بر آنست اکنون که بندد ترا

 به شاهی همی بد پسندد ترا
 تراگر به دست آوريد و ببست

 همه زيردستکند مر جهان را 
 تو دانی که آنست اسفنديار
 که اورا به رزم اندرون نيست يار
 چو حلقه کرد آن کمند بتاب
 پذيره نيارد شدن آفتاب

 کنون از شنيده بگفتمت راست
 تو به دان کنون رای و فرمان تراست
 چو با شاه ايران گرزم اين براند

 گو نامبردار خيره بماند
 چنين گفت هرگز که ديد اين شگفت

 دژم گشت وز پور کينه گرفت
 نخورد ايچ می نيز و رامش نکرد
 ابی بزم بنشست با باد سرد

 از انديشگان نامد آن شبش خواب
 ز اسفنديارش گرفته شتاب
 چو از کوهساران سپيده دميد

 فروغ ستاره ببد ناپديد
 بخواند آن جهانديده جاماسپ را
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 کجا بيش ديدست لهراسپ را
 بدو گفت شو پيش اسفنديار
 بخوان و مر او را به ره باش يار
 بگويش که برخيز و نزد من آی
 چو نامه بخوانی به ره بر ميپای
 که کاری بزرگست پيش اندرا
 تو پايی همی اين همه کشورا
 يکی کار اکنون همی بايدا

 تو چنين کار برنايدا که بی
 نوشته نوشتش يکی استوار
 که اين نامور فرخ اسفنديار

 اماسپ رافرستادم اين پير ج
 که دستور بد شاه لهراسپ را
 چو او را ببينی ميان را ببند
 ابا او بيا بر ستور نوند

 ای زود برجه به پای اگر خفته
 وگر خود بپايی زمانی مپای

 ی شاه برد خردمند شد نامه
 به تازنده کوه و بيابان سپرد

 
 بدان روزگار اندر اسفنديار

 به دشت اندرون بد ز بهر شکار
 شت آواز کردش کسیازان د

 که جاماسپ را کرد خسرو گسی
 چو آن بانگ بشنيد آمد شگفت
 بپيچيد و خنديدن اندر گرفت
 پسر بود او را گزيده چهار

 دار جوی و همه نيزه همه رزم
 يکی نام بهمن دوم مهرنوش
 سيم نام او بد دالفروز طوش
 چهارم بدش نام نوشاذرا
 نهادی کجا گنبد آذرا

 همن پسربه شاه جهان گفت ب
 که تا جاودان سبز بادات سر
 يکی ژرف خنده بخنديد شاه
 نيابم همی اندرين هيچ راه
 بدو گفت پورا بدين روزگار
 کس آيد مرا از در شهريار
 که آواز بشنيدم از ناگهان

 رهان ی بی بترسم که از گفته
 ز من خسرو آزار دارد همی
 دلش از رهی بار دارد همی
 گرانمايه فرزند گفتا چرا

 چه کردی تو با خسرو کشورا
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 سر شهريارانش گفت ای پسر
 ندانم گناهی به جای پدر
 مگر آنک تا دين بياموختم

 همی در جهان آتش افروختم
 جهان ويژه کردم به برنده تيغ
 چرا داد از من دل شاه ميغ
 همانا دل ديو بفريفتست

 که بر کشتن من بياشيفتست
 همی تا بدين اندرون بود شاه

 ز دور گرد سياهپديد آمد ا
 چراغ جهان بود دستور شاه

 ی شاه زی پور شاه فرستاده
 چو از دور ديدش ز کهسار گرد
 بدانست کامد فرستاده مرد
 پذيره شدش گرد فرزند شاه
 همی بود تا او بيامد ز راه

 ی چمنده فرود آمدند ز باره
 گو پير هر دو پياده شدند
 بپرسيد ازو فرخ اسفنديار

 و نامدارکه چونست شاه آن گ
 خردمند گفتا درستست و شاد
 برش را ببوسيد و نامه بداد
 درست از همه کارش آگاه کرد

 راه کرد که مر شاه را ديو بی
 خردمند را گفتش اسفنديار
 چه بينی مرا اندرين روی کار
 گر ايدونک با تو بيايم به در
 نه نيکو کند کار با من پدر
 ور ايدونک نايم به فرمانبری

 باشم سر از کهتریبرون کرده 
 ساز ای خردمند پير يکی چاره

 نيابد چنين ماند بر خيره خير
 خردمند گفت ای شه پهلوان
 به دانندگی پير و بختت جوان
 تو دانی که خشم پدر بر پسر
 به از جور مهتر پسر بر پدر
 ببايدت رفت چنينست روی

 که هرچ او کند پادشاهست اوی
 برين بر نهادند و گشتند باز

 ده و پور خسرو نيازفرستا
 يکی جای خويش فرود آوريد
 به کف بر گرفتند هر دو نبيد

 سوختند به پيشش همی عود می
 تو گفتی همی آتش افروختند
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 دگر روز بنشست بر تخت خويش
 ز لشکر بيامد فراوان به پيش
 همه لشکرش را به بهمن سپرد

 وزانجا خراميد با چند گرد
 بيامد به درگاه آزاد شاه

 ه بر نهاده کالهکمر بست
 

 چو آگاه شد شاه کامد پسر
 کاله کيان بر نهاده بسر

 مهان و کهانرا همه خواند پيش
 همه زند و استا به نزديک خويش
 همه موبدان را به کرسی نشاند

 زن را بخواند پس آن خسرو تيغ
 بيامد گو و دست کرده بکش
 به پيش پدر شد پرستار فش
 شه خسروان گفت با موبدان

 رادمردان و اسپهبدانبدان 
 ايد چه گوييد گفتا که آزاده

 ايد به سختی همه پرورش داده
 به گيتی کسی را که باشد پسر

 بدو شاد باشد دل تاجور
 به هنگام شيرين به دايه دهد
 يکی تاج زرينش بر سر نهد

 همی داردش تا شود چيره دست
 بياموزدش خوردن و بر نشست
 بسی رنج بيند گرانمايه مرد

  کندش آزموده نبردسورای
 چو آزاده را ره به مردی رسد

 چنان زر که از کان به زردی رسد
 مراورا بجويد چو جويندگان
 ورا بيش گويند گويندگان

 سواری شود نيک و پيروز رزم
 سرانجمنها به رزم و به بزم
 چو نيرو کند با سرو يال و شاخ
 پدر پير گشته نشسته به کاخ
 جهان را کند يکسره زو تهی

 باشد سزاوار تخت مهین
 ندارد پدر جز يکی نام تخت
 نشسته در ايوان نگهبان رخت
 پسر را جهان و درفش و سپاه
 پدر را يکی تاج و زرين کاله
 نباشد بران پور همداستان
 پسندند گردان چنين داستان
 ز بهر يکی تاج و افسر پسر
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 تن باب را دور خواهد ز سر
 کند با سپاهش پس آهنگ اوی

 ش نيز بر جنگ اوینهاده دل
 چه گوييد پيران که با اين پسر
 چه نيکو بود کار کردن پدر
 گزينانش گفتند کای شهريار
 نيايد خود اين هرگز اندر شمار
 پدر زنده و پور جويای گاه

 تر نيز کاری مخواه ازين خام
 جهاندار گفتا که اينک پسر
 که آهنگ دارد به جای پدر
 وليکن من او را به چوبی زنم

 گيرند عبرت همه برزنمکه 
 ببندم چنانش سزاوار پس

 ببندی که کس را نبستست کس
 خوی پسر گفت کای شاه آزاده

 مرا مرگ تو کی کند آرزوی
 ندانم گناهی من ای شهريار
 که کردستم اندر همه روزگار
 به جان تو ای شاه گر بد به دل

 ام پس سرم بر گسل گمان برده
 وليکن تو شاهی و فرمان تراست

 ام من و بند و زندان تراستترا
 کنون بند فرما و گر خواه کش

 مرا دل درستست و آهسته هش
 سر خسروان گفت بند آوريد
 مر او را ببنديد و زين مگذريد
 به پيش آوريدند آهنگران
 غل و بند و زنجيرهای گران

 دران انجمن کس به خواهش زبان
 نجنبيد بر شهريار جهان

 ببستند او را سر و دست و پای
 به پيش جهاندار گيهان خدای
 چنانش ببستند پای استوار

 که هرکش همی ديد بگريست زار
 چو کردند زنجير در گردنش
 بفرمود بسته به در بردنش
 بياريد گفتا يکی پيل نر

 دونده پرنده چو مرغی به پر
 فراز آوريدند پيلی چو نيل

 مر او را ببستند بر پشت پيل
 چو بردندش از پيش فرخ پدر

 تر يده پر از آب و رخسارهدو د
 فرستاده سوی دژ گنبدان
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 گرفته پس و پيش اسپهبدان
 پر از درد بردند بر کوهسار
 ستون آوريدند ز آهن چهار
 به کرده ستونها بزرگ آهنين
 سر اندر هوا و بن اندر زمين
 مر او را برانجا ببستند سخت
 ز تختش بيفگند و برگشت بخت

 اند مرد نگهبان او کرد پس
 هلوان زاده با داغ و دردگو پ

 بدان تنگی اندر همی زيستی
 زمان تا زمان زار بگريستی

 
 برآمد بسی روزگاری بدوی

 که خسرو سوی سيستان کرد روی
 که آنجا کند زنده و استا روا
 کند موبدان را بدانجا گوا

 جو آنجا رسيد آن گرانمايه شاه
 پذيره شدش پهلوان سپاه
 شه نيمروز آنک رستمش نام

 وار جهانديده همتای سامس
 ابا پير دستان که بودش پدر
 ابا مهتران و گزينان در

 به شادی پذيره شدندش به راه
 ازو شادمان گشت فرخنده شاه
 به زاولش بردند مهمان خويش

 وار ايستادند پيش همه بنده
 وزو زند و کشتی بياموختند
 ببستند و آذر برافروختند

 برآمد برين ميهمانی دو سال
 خورد گشتاسپ با پور زالهمی 

 به هرجا کجا شهرياران بدند
 ازان کار گشتاسپ آگه شدند
 که او مر سو پهلوان را ببست
 تن پيل وارش به آهن بخست
 به زاولستان شد به پيغمبری
 که نفرين کند بر بت آزری
 بگشتند يکسر ز فرمان شاه
 بهم برشکستند پيمان شاه

 چو آگاهی آمد به بهمن که شاه
 گناه  آن شير را بیببستست

 نبرده گزينان اسفنديار
 ازانجا برفتند تيماردار

 همی داشتند از سپه دست باز
 پس اندر گرفتند راه دراز
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 به پيش گو اسفنديار آمدند
 زادگان شيروار آمدند کيان

 پدر را به رامش همی داشتند
 به زندانش تنها بنگذاشتند

 پس آگاهی آمد به ساالر چين
 اندرآمد به کينکه شاه از گمان 

 برآشفت خسرو به اسفنديار
 به زندان و بندش فرستاد خوار
 خود از بلخ زی زابلستان کشيد
 بيابان گذاريد و سيحون بديد
 به زاول نشستست مهمان زال
 برين روزگاران برآمد دو سال

 به بلخ اندرونست لهراسپ شاه
 نماندست از ايرانيان و سپاه
 مگر هفتصد مرد آتش پرست

 ش آذر برآورده دستهه پي
 جز ايشان به بلخ اندرون نيست کس

 داران همينند بس از آهنگ
 مگر پاسبانان کاخ همای

 هال زود برخيز و چندين مپای
 مهان را همه خواند شاه چگل
 ابر جنگ لهراسپشان داد دل
 بدانيد گفتا که گشتاسپ شاه
 سوی نيمروز او سپردست راه
 به زاول نشستست با لشکرش

  اندر همه کشورشسواری نه
 کنونست هنگام کين خواستن
 ببايد بسيچيد و آراستن

 پسرش آن گرانمايه اسفنديار
 اندرست استوار به بند گران

 کدامست مردی پژوهنده راز
 که پيمايد اين ژرف راه دراز

 ره رود نراند به راه ايچ و بی
 ز ايران هراسان و آگه رود

 يکی جادوی بود نامش ستوه
  نهفته پژوهگذارنده راه و

 منم گفت آهسته و نامجوی
 چه بايد ترا هرچ بايد بگوی

 شه چينش گفتا به ايران خرام
 نگهبان آتش ببين تا کدام

 ی راز پيمود راه پژوهنده
 به بلخ گزين شد که بد گاه شاه
 نديد اندرون شاه گشتاسپ را

 يی ديد و لهراسپ را پرستنده
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 بشد همچنان پيش خاقان بگفت
  بر زمين را برفتبه رخ پيش او

 چو ارجاسپ آگاه شد شاد گشت
 از اندوه ديرينه آزاد گشت

 سر آن را همه خواند و گفتا رويد
 سپاه پراگنده گرد آوريد
 برفتند گردان لشکر همه
 به کوه و بيابان و جای رمه
 بدو باز خواندند لشکرش را
 گزيده سواران کشورش را
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 سخن فردوسی

 نا فتاد در دست م چو اين نامه
 به ماه گراينده شد شست من
 نگه کردم اين نظم سست آمدم
 بسی بيت ناتندرست آمدم

 من اين زان بگفتم که تا شهريار
 بداند سخن گفتن نابکار

 دو گوهر بد اين با دو گوهر فروش
 کنون شاه دارد به گفتار گوش

 سخن چون بدين گونه بايدت گفت
 مگو و مکن طبع با رنج جفت

  رنج تنچو بند روان بينی و
 به کانی که گوهر نيابی مکن
 چو طبعی نباشد چو آب روان

 ی خسروان مبر سوی اين نامه
 دهن گر بماند ز خوردن تهی
 ازان به که ناساز خوانی نهی
 يکی نامه بود از گه باستان
 سخنهای آن برمنش راستان
 چو جامی گهر بود و منثور بود
 طبايع ز پيوند او دور بود

 شش هزارگذشته برو ساليان 
 گر ايدونک پرسش نمايد شمار
 نبردی به پيوند او کس گمان

 پر انديشه گشت اين دل شادمان
 گرفتم به گوينده بر آفرين
 که پيوند را راه داد اندرين
 اگرچه نپيوست جز اندکی
 ز رزم و ز بزم از هزاران يکی
 همو بود گوينده را راه بر
 بر که بنشاند شاهی ابر گاه

 ران ارج و گنجهمی يافت از مهت
 ز خوی بد خويش بودی به رنج

 ی شهرياران بدی ستاينده
 به کاخ افسر نامداران بدی

 به شهر اندرون گشته گشتی سخن
 ازو نو شدی روزگار کهن

 من اين نامه فرخ گرفتم به فال
 بسی رنج بردم به بسيار سال

 يی نديدم سرافراز بخشنده
 يی بر درخشنده به گاه کيان

 ر دل آسان نبودمرا اين سخن ب
 بجز خامشی هيچ درمان نبود
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 بخت نشستنگه مردم نيک
 يکی باغ ديدم سراسر درخت
 به جايی نبد هيچ پيدا درش
 بجز نام شاهی نبد افسرش
 که گر در خور باغ بايستمی
 اگر نيک بودی بشايستمی

 سخن را چو بگذاشتم سال بيست
 بدان تا سزاوار اين رنج کيست

 هانابوالقاسم آن شهريار ج
 کزو تازه شد تاج شاهنشاهان
 جهاندار محمود با فر و جود

 که او را کند ماه و کيوان سجود
 سر نامه را نام او تاج گشت

 به فرش دل تيره چون عاج گشت
 به بخش و به داد و به رای و هنر

 نبد تاج را زو سزاوارتر
 بيامد نشست از بر تخت داد
 جهاندار چون او ندارد به ياد

 شی همی بگذردز شاهان پي
 نفس داستان را همی نشمرد؟
 چه دينار بر چشم او بر چه خاک
 به رزم و به بزم اندرش نيست باک

 گه بزم زر و گه رزم تيغ
 ز خواهنده هرگز ندارد دريغ
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 ادامه داستان

 کنون زرم ارجاسپ را نو کنيم
 به طبع روان باغ بی خو کنيم

 زن بفرمود تا کهرم تيغ
 جمنبود پيش ساالر آن ان

 که ارجاسپ را بود مهتر پسر
 به خورشيد تابان برآورده سر
 بدو گفت بگزين ز لشکر سوار
 ز ترکان شايسته مردی هزار
 از ايدر برو تازيان تا به بلخ

 که از بلخ شد روز ما تار و تلخ
 نگر تا کرا يابی از دشمنان
 از آتش پرستان و آهرمنان

 سرانشان ببر خانهاشان بسوز
  به رخشنده روزبريشان شب آور

 از ايوان گشتاسپ بايد که دود
 زبانه برآرد به چرخ کبود
 اگر بند بر پای اسفنديار
 بيابی سرآور برو روزگار

 آنگه سرش را ز تن بازکن هم
 وزين روی گيتی پرآواز کن

 همه شهر ايران به کام تو گشت
 تو تيغی و دشمن نيام تو گشت
 من اکنون ز خلخ به اندک زمان

 دم چو باد دمانبيايم دما
 بخوانم سپاه پراگنده را
 برافشانم اين گنج آگنده را
 بدو گفت کهرم که فرمان کنم
 ز فرمان تو رامش جان کنم

 چو خورشيد تيغ از ميان برکشيد
 سپاه شب تيره شد ناپديد
 بياورد کهرم ز توران سپاه

 جهان گشت چون روی زنگی سياه
 چو آمد بران مرز بگشاد دست

  پيش آذرپرستکسی را که بد
 چو ترکان رسيدند نزديک بلخ
 گشاده زبان را به گفتار تلخ
 ز کهرم چو لهراسپ آگاه شد
 غمی گشت و با رنج همراه شد
 به يزدان چنين گفت کای کردگار

 توی برتر از گردش روزگار
 ای توانا و دانا و پاينده

 ای خداوند خورشيد تابنده
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 نگهدار دين و تن و هوش من
 ان وگر توش منهمان نيروی ج

 که من بنده بر دست ايشان تباه
 نگردم توی پشت و فريادخواه
 به بلخ اندرون نامداری نبود
 وزان گرزداران سواری نبود
 بيامد ز بازار مردی هزار
 چنانچون بود از در کارزار

 چو توران سپاه اندر آمد به تنگ
 بپوشيد لهراسپ خفتان جنگ
 ز جای پرستش به آوردگاه

 سر بر کيانی کالهبيامد به 
 به پيری بغريد چون پيل مست

 ی گاو پيکر به دست يکی گرزه
 يی جادوی زان سران به هر حمله

 سپردی زمين را به گرز گران
 همی گفت هرکس که اين نامدار
 نباشد جز از گرد اسفنديار
 به هر سو که باره برانگيختی
 همی خاک با خون برآميختی
 هرانکس که آواز او يافتی

 نش اندرون زهره بشکافتیبه ت
 به ترکان چنين گفت کهرم که چنگ

 ميازيد با او يکايک به جنگ
 بکوشيد و اندر ميانش آوريد
 خروش هژبر ژيان آوريد
 برآمد چکاچاک زخم تبر
 خروش سواران پرخاشخر
 چو لهراسپ اندر ميانه بماند
 به بيچارگی نام يزدان بخواند
 ز پيری و از تابش آفتاب

 خت اندر آمد به خوابغمی گشت و ب
 جهانديده از تير ترکان بخست
 نگونسار شد مرد يزدان پرست
 به خاک اندر آمد سر تاجدار
 برو انجمن شد فراوان سوار

 بکردند چاک آهن بر و جوشنش
 پاره تنش به شمشير شد پاره

 همی نوسواريش پنداشتند
 چو خود از سر شاه برداشتند
 رخی لعل ديدند و کافور موی

  سياه آن بهشتيش رویاز آهن
 بماندند يکسر ازو در شگفت

 که اين پير شمشير چون برگرفت
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 کزين گونه اسفنديار آمدی
 سپه را برين دشت کار آمدی
 بدين اندکی ما چرا آمديم

 گله در چرا آمديم هيم بی
 به ترکان چنين گفت کهرم که کار
 همين بودمان رنج در کارزار

 که اين نامور شاه لهراسپ است
  پورش جهاندار گشتاسپ استکه

 جهاندار با فر يزدان بود
 همه کار او رزم و ميدان بود

 جز اين نيز کاين خود پرستنده بود
 دل از تاخ وز تخت برکنده بود

 کنون پشت گشتاسپ زو شد تهی
 بپيچد ز ديهيم شاهنشهی
 از آنجا به بلخ اندر آمد سپاه

 جهان شد ز تاراج و کشتن سياه
 تشکدهنهادند سر سوی آ

 بران کاخ و ايوان زر آژده
 همه زند و استش همی سوختند

 تر بود برتوختند چه پرمايه
 از ايرانيان بود هشتاد مرد
 زبانشان ز يزدان پر از ياد کرد
 همه پيش آتش بکشتندشان
 ره بندگی بر نوشتندشان

 ز خونشان بمرد آتش زرد هشت
 ندانم جزا جايشان جز بهشت

 
 وشمندزنی بود گشتاسپ را ه

 خردمند وز بد زبانش به بند
 يی برنشست ز آخر چمان باره

 به کردار ترکان ميان را ببست
 از ايران ره سيستان برگرفت
 ازان کارها مانده اندر شگفت
 نخفتی به منزل چو برداشتی
 دو روزه به يک روزه بگذاشتی
 چنين تا به نزديک گشتاسپ شد
 به آگاهی درد لهراسپ شد

 را ماندیبدو گفت چندين چ
 خود از بخل بامی چرا راندی
 سپاهی ز ترکان بيامد به بلخ
 که شد مردم بلخ را روز تلخ

 همه بلخ پر غارت و کشتن است
 از ايدر ترا روی برگشتن است

 بدو گفت گشتاسپ کين غم چراست
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 به يک تاختن درد و ماتم چراست
 چو من با سپاه اندرآيم ز جای
 همه کشور چين ندارند پای

 پاسخ آورد کاين خود مگویچنين 
 که کای بزرگ آمدستت به روی
 شهنشاه لهراسپ را پيش بلخ
 بکشتند و شد بلخ را روز تلخ
 همان دختران را ببردند اسير
 چنين کار دشوار آسان مگير

 اگر نيستی جز شکست همای
 خردمند را دل نرفتی ز جای
 وز انجا به نوش آذراندر شدند
 رد و هيربد را بهم برزدند

  خونشان فروزنده آذر بمردز
 چنين کار را خوار نتوان شمرد
 دگر دختر شاه به آفريد
 که باد هوا هرگز او را نديد
 به خواری ورا زار برداشتند
 برو ياره و تاج نگذاشتند

 چو بشنيد گشتاسپ شد پر ز درد
 ز مژگان بباريد خوناب زرد
 بزرگان ايرانيان را بخواند

 شنيده سخن پيش ايشان براند
 ی نامه را خواند شاه نويسنده

 بينداخت تاج و بپردخت گاه
 سواران پراگنده بر هر سوی
 فرستاد نامه به هر پهلوی

 که يک تن سر از گل مشوريد پاک
 مداريد باک از بلند و مغاک
 ببردند نامه به هر کشوری
 کجا بود در پادشاهی سری
 چو آگاه گشتند يکسر سپاه
 برفتند با گرز و رومی کاله

 مه يکسره پيش شاه آمدنده
 بران نامور بارگاه آمدند

 چو گشتاسپ ديد آن سپه بر درش
 سواران جنگاور از کشورش
 درم داد وز سيستان برگرفت
 سوی بلخ بامی ره اندر گرفت
 چو بشنيد ارجاسپ کامد سپاه
 جهاندار گشتاسپ با تاج و گاه
 ز دريا به دريا سپه گستريد

 که جايی کسی روی هامون نديد
 دو لشکر چو تنگ اندر آمد به گرد
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 زمين شد سياه و هوا الژورد
 چو هر دو سپه برکشيدند صف
 همه نيزه و تيغ و ژوپين به کف
 ابر ميمنه شاه فرشيدورد

 که با شير درنده جستی نبرد
 ابر ميسره گرد بستور بود

 که شاه و گه رزم چون کوه بود
 جهاندار گشتاسپ در قلبگاه

 کر نگاههمی کرد هر سو به لش
 وزان روی کندر ابر ميمنه
 بيامد پس پشت او با بنه
 زن سوی ميسره کهرم تيغ

 به قلب اندر ارجاسپ با انجمن
 برآمد ز هر دو سپه بانگ کوس
 زمين آهنين شد هوا آبنوس
 تو گفتی که گردون بپرد همی
 زمين از گرانی بدرد همی
 ز آواز اسپان و زخم تبر
 همی کوه خارا برآورد پر

 تن به خاک شت سر بود بیهمه د
 چاک سر گرزداران همه چاک

 درفشيدن تيغ و باران تير
 خروش يالن بود با دار و گير
 ستاره همی جست راه گريغ
 سپه را همی نامدی جان دريغ
 سر نيزه و گرز خم داده بود

 همه دشت پر کشته افتاده بود
 بسی کوفته زير باره درون

 ی شير و تابوت خون کفن سينه
 تنان سران و سر بی تن بی

 سواران چو پيالن کفک افگنان
 پدر را نبد بر پسر جای مهر

 همی گشت زين گونه گردان سپهر
 چو بگذشت زين سان سه روز و سه شب

 ز بس بانگ اسپان و جنگ و جلب
 سراسر چنان گشت آوردگاه

 که از جوش خون لعل شد روی ماه
 زن در نبرد ابا کهرم تيغ

 ردبرآويخت ناگاه فرشيدو
 ز کهرم مران شاه تن خسته شد
 به جان گرچه از دست او رسته شد

 از ايران سواران پرخاشجوی
 چنان خسته بردند از پيش اوی
 فراوان ز ايرانيان کشته شد
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 ز خون يالن کشور آغشته شد
 پسر بود گشتاسپ را سی و هشت

 دليران کوه و سواران دشت
 بکشتند يکسر بران رزمگاه

  بخت شاهبه يکبارگی تيره شد
 

 سرانجام گشتاسپ بنمود پشت
 بدانگه که شد روزگارش درشت
 پس اندر دو منزل همی تاختند
 مر او را گرفتن همی ساختند
 يکی کوه پيش آمدش پرگيا
 بدو اندرون چشمه و آسيا
 که بر گرد آن کوه يک راه بود
 وزان راه گشتاسپ آگاه بود

 جهاندار گشتاسپ و يکسر سپاه
 ز آوردگاهسوی کوه رفتند 

 چو ارجاسپ با لشکر آنجا رسيد
 بگرديد و بر کوه راهی نديد
 گرفتند گرداندرش چار سوی

 خوی چو بيچاره شد شاه آزاده
 ازان کوهسار آتش افروختند

 سوختند بدان خاره بر خار می
 همی کشت هر مهتری بارگی

 نهاند دلها به بيچارگی
 چو لشکر چنان گردشان برگرفت

  سر گرفتکی خوش منش دست بر
 جهانديده جاماسپ را پيش خواند

 ز اختر فراوان سخنها براند
 بدو گفت کز گردش آسمان
 بگوی آنچ دانی و پنهان ممان
 که باشد بدين بد مرا دستگير
 ببايدت گفتن همه ناگزير

 چو بشنيد جاماسپ بر پای خاست
 بدو گفت کای خسرو داد و راست

 اگر شاه گفتار من بشنود
 ان بگرودبدين گردش اختر

 بگويم بدو هرچ دانم درست
 ز من راستی جوی شاها نخست
 بدو گفت شاه آنچ دانی بگوی
 جوی که هم راست گويی و هم راه

 بدو گفت جاماسپ کای شهريار
 سخن بشنو از من يکی هوشيار
 تو دانی که فرزندت اسفنديار
 همی بند سايد به بد روزگار
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 اگر شاه بگشايد او را ز بند
 کوهسار بلندنماند برين 

 گوی بدو گفت گشتاسپ کای راست
 بجز راستی نيست ايچ آرزوی

 به جاماسپ گفت ای خردمند مرد
 مرا بود ازان کار دل پر ز درد
 که اورا ببستم بران بزمگاه
 به گفتار بدخواه و او بيگناه

 همانگاه من زان پشيمان شدم
 دلم خسته بد سوی درمان شدم

 گر او را ببينم برين رزمگاه
 دو بخشم اين تاج و تخت و کالهب

 که يارد شدن پيش آن ارجمند
 رهاند مران بيگنه را ز بند

 بدو گفت جاماسپ کای شهريار
 منم رفتنی کاين سخن نيست خوار
 به جاماسپ شاه جهاندار گفت
 که با تو هميشه خرد باد جفت
 برو وز منش ده فراوان درود
 شب تيره ناگاه بگذر ز رود

  بيداد کردبگويش که آنکس که
 بشد زين جهان با دلی پر ز درد
 اگر من برفتم بگفت کسی

 که بهره نبودش ز دانش بسی
 چو بيداد کردم بسيچم همی

 ی خويش پيچم همی وزان کرده
 کنون گر بيايی دل از کينه پاک
 سر دشمنان اندر آری به خاک
 وگرنه شد اين پادشاهی و تخت
 ز بن برکنند اين کيانی درخت

 رم ترا تاج و گنجچو آيی سپا
 ز چيزی که من گرد کردم به رنج
 بدين گفته يزدان گوای منست
 چو جاماسپ کو رهنمای منست
 بپوشيد جاماسپ توزی قبای

 رهنمای فرود آمد از کوه بی
 به سر بر نهاده کاله دو پر
 برآيين ترکان ببسته کمر

 يکی اسپ ترکی بياورد پيش
 ابر اسپ آلت ز اندازه بيش

 باره و آمد به زيرنشست از بر 
 که بد مرد شايسته بر سان شير
 هرانکس که او را بديدی به راه
 بپرسيدی او را ز توران سپاه
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 به آواز ترکی سخن راندی
 بگفتی بدان کس که او خواندی
 ندانستی او را کسی حال و کار
 بگفتی به ترکی سخن هوشيار
 همی راند باره به کردار باد
 چنين تا بيامد بر شاه زاد

 خرد يافته چون بيامد به دشت
 شب تيره از لشکر اندر گذشت
 چو آمد به نزد دژ گنبدان
 رهانيد خود را ز دست بدان

 
 ور پور اسفنديار يکی مايه

 که نوش آذرش خواندی شهريار
 بران بام دژ بود و چشمش به راه
 بدان تا کی آيد ز ايران سپاه
 پدر را بگويد چو بيند کسی

 انده بسیبه باالی دژ درنم
 چو جاماسپ را ديد پويان به راه
 به سربر يکی نغز توزی کاله
 چنين گفت کامد ز توران سوار
 بپويم بگويم به اسفنديار

 ی دژ دوان فرود آمد از باره
 چنين گفت کای نامور پهلوان
 سواری همی بينم از ديدگاه
 کالهی به سر بر نهاده سياه
 شوم باز بينم که گشتاسپيست

 ويست و ارجاسپيستج وگر کينه
 اگر ترک باشد ببرم سرش
 به خاک افگنم نابسوده برش
 چنين گفت پرمايه اسفنديار

 سوار که راه گذر کی بوده بی
 همانا کز ايران يکی لشکری
 سوی ما بيامد به پيغمبری
 کالهی به سر بر نهاده دوپر
 ز بيم سواران پرخاشخر

 چو بشنيد نوش آذر از پهلوان
  دژ دوانی بيامد بران باره

 چو جاماسپ تنگ اندر آمد ز راه
 هم از باره دانست فرزند شاه
 بيامد به نزديک فرخ پدر

 که فرخنده جاماسپ آمد به در
 بفرمود تا دژ گشادند باز
 درآمد خردمند و بردش نماز
 بدادش درود پدر سربسر
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 پيامی که آورده بد در بدر
 چنين پاسخ آورد اسفنديار
 ادگارکه ای از خرد در جهان ي

 خردمند و کنداور و سرفراز
 چرا بسته را برد بايد نماز

 کسی را که بر دست و پای آهنست
 نه مردم نژادست کهرمنست
 درود شهنشاه ايران دهی
 ز دانش ندارد دلت آگهی
 درودم از ارجاسپ آمد کنون

 کز ايران همی دست شويد به خون
 گناه مرا بند کردند بر بی

 همانا گه رزم فرزند شاه
 نين بود پاداش رنج مراچ

 به آهن بياراست گنج مرا
 کنون همچنين بسته بايد تنم
 به يزدان گوای منست آهنم
 که بر من ز گشتاسپ بيداد بود
 ز گفت گرزم اهرمن شاد بود
 مبادا که اين بد فرامش کنم
 روان را به گفتار بيهش کنم
 گوی بدو گفت جاماسپ کای راست

 خوی جهانگير و کنداور و نيک
 لت گر چنين از پدر خيره گشتد

 نگر بخت اين پادشا تيره گشت
 چو لهراسپ شاه آن پرستنده مرد
 که ترکان بکشتندش اندر نبرد

 پرست همان هيربد نيز يزدان
 که بودند با زند و استا به دست
 بکشتند هشتاد از موبدان

 دل بخردان پرستنده و پاک
 آذر آذر بمرد ز خونشان به نوش
 ر نتوان شمردچنين بدکنش خوا

 ز بهر نيا دل پر از درد کن
 برآشوب و رخسارگان زرد کن
 ز کين يا ز دين گر نجنبی ز جای

 ی رهنمای نباشی پسنديده
 نام چنين داد پاسخ که ای نيک
 بلنداختر و گرد و جوينده کام
 برانديش کان پير لهراسپ را
 پرستنده و باب گشتاسپ را

 پسر به که جويد همی کين اوی
  پدر داشت و ايين اویکه تخت

 بدو گفت ار ايدونک کين نيا
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 نجويی نداری به دل کيميا
 همای خردمند و به آفريد
 که باد هوا روی ايشان نديد
 به ترکان سيراند با درد و داغ
 پياده دوان رنگ رخ چون چراغ
 چنين پاسخ آوردش اسفنديار

 که من بسته بودم چنين زار و خوار
 نکردند زيشان ز من هيچ ياد
 نه برزد کس از بهر من سردباد

 چه گويی به پاسخ که روزی همای
 ز من کرد ياد اندرين تنگ جای

 دگر نيز پرمايه به آفريد
 که گفتی مرا در جهان خود نديد
 بدو گفت جاماسپ کای پهلوان
 پدرت از جهان تيره دارد روان

 به کوه اندرست اين زمان با سران
  پر از آب و لب ناچراندو ديده

 سپاهی ز ترکان بگرد اندرش
 همانا نبينی سر و افسرش

 آفرين نيايد پسند جهان
 که تو دل بپيچی ز مهر و ز دين
 برادر که بد مر ترا سی و هشت
 ازان پنج ماند و دگر درگذشت
 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 که چندين برادر بدم نامدار

 همه شاد با رامش و من به بند
 کردند ياد از من مستمندن

 اگر من کنون کين بسيچم چه سود
 کزيشان برآورد بدخواه دود

 چو جاماسپ زين گونه پاسخ شنود
 دلش گشت از درد پر داغ و دود
 همی بود بر پای و دل پر ز خشم
 به زاری همی راند آب از دو چشم
 بدو گفت کای پهلوان جهان
 اگر تيره گردد دلت با روان

 کار فرشيدوردچه گويی کنون 
 که بود از تو همواره با داغ و درد

 به هر سو که بودی به رزم و به بزم
 پر از درد و نفرين بدی بر گرزم
 پر از زخم شمشير ديدم تنش
 دريده برو مغفر و جوشنش

 همی زار می بگسلد جان اوی
 ببخشای بر چشم گريان اوی
 چو آواز دادش ز فرشيدورد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1159 

 رددلش گشت پرخون و جان پر ز د
 چو باز آمدش دل به جاماسپ گفت
 که اين بد چرا داشتی در نهفت

 بفرمای کاهنگران آورند
 چو سوهان و پتک گران آورند
 بياورد جاماسپ آهنگران

 چو سندان پوالد و پتک گران
 بسودند زنجير و مسمار و غل
 همان بند رومی به کردار پل
 چو شد دير بر سودن بستگی
 یبه بد تنگدل بسته از خستگ

 به آهنگران گفت کای شوربخت
 ببندی و بسته ندانی گسخت
 همی گفت من بند آن شهريار
 نکردم به پيش خردمند خوار
 بپيچيد تن را و بر پای جست
 غمی شد به پابند يازيد دست
 بياهيخت پای و بپيچيد دست
 همه بند و زنجير بر هم شکست

 توش گشت چو بگسست زنجير بی
 تبيفتاد از درد و بيهوش گش

 ستاره شمرکان شگفتی بديد
 بران تاجدار آفرين گستريد

 چو آمد به هوش آن گو زورمند
 همی پيش بنهاد زنجير و بند

 های گرزم چنين گفت کاين هديه
 منش پست بادش به بزم و به رزم
 به گرمابه شد با تن دردمند
 ز زنجير فرسوده و مستمند
 چو آمد به در پس گو نامدار

 در بهاررخش بود همچون گل ان
 يکی جوشن خسروانی بخواست

 ی پهلوانی بخواست همان جامه
 ی گام زن بفرمود کان باره

 بياريد و آن ترگ و شمشير من
 چو چشمش بران تيزرو برفتاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 ام همی گفت گر من گنه کرده
 ام ازينسان به بند اندر آزرده

 ی بربری چه کرد اين چمان باره
 ردن بدين الغریچه بايست ک

 آهو کنيد بشوييد و او را بی
 به خوردن تنش را به نيرو کنيد
 فرستاد کس نزد آهنگران
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 هرانکس که استاد بود اندران
 برفتند و چندی زره خواستند
 سليحش يکايک بپيراستند

 
 خواه چو شب شد چو آهرمن کينه

 خروش جرس خاست از بارگاه
 ی پهلوی برنشست بران باره
 هندی گرفته به دستيکی تيغ 

 چو نوشاذر و بهمن و مهرنوش
 برفتند يکسر پر از جنگ و جوش
 ورا راهبر پيش جاماسپ بود

 که دستور فرخنده گشتاسپ بود
 ی دژ چو بيرون شدند ازان باره

 سواران جنگی به هامون شدند
 سپهبد سوی آسمان کرد روی

 گوی چنين گفت کای داور راست
 توی آفريننده و کامگار

 ی جان اسفنديار ندهفروز
 تو دانی که از خون فرشيدورد
 دلم گشت پر درد و رخساره زرد
 گر ايدونک پيروز گردم به جنگ
 کنم روی گيتی بر ارجاسپ تنگ
 بخواهيم ازو کين لهراسپ شاه
 همان کين چندين سر بيگناه

 برادر جهان بين من سی و هشت
 که از خونشان لعل شد خاک دشت

 رپذيرفتم از داور دادگ
 که کينه نگيرم ز بند پدر

 به گيتی صد آتشکده نو کنم
 خو کنم جهان از ستمگاره بی

 نبيند کسی پای من بر بساط
 مگر در بيابان کنم صد رباط

 به شاخی که کرگس برو نگذرد
 بدو گور و نخچير پی نسپرد
 کنم چاه آب اندرو صدهزار
 توانگر کنم مردم خيش کار

 رهان را بدين آورم همه بی
 ادوان بر زمين آورمسر ج

 بگفت اين و برگاشت اسپ نبرد
 بيامد به نزديک فرشيدورد
 ورا از بر جامه بر خفته ديد

 تن خسته در جامه بنهفته ديد
 ز ديده بباريد چندان سرشک
 که با درد او آشنا شد پزشک
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 بدو گفت کای شاه پرخاشجوی
 ترا اين گزند از که آمد به روی
 گکزو کين تو باز خواهم به جن

 اگر شير جنگيست او گر پلنگ
 چنين داد پاسخ که ای پهلوان

 روان ز گشتاسپم من خليده
 چو پای ترا او نکردی به بند
 ز ترکان بما نامدی اين گزند
 همان شاه لهراسپ با پير سر
 همه بلخ ازو گشت زير و زبر
 ز گفت گرزم آنچ بر ما رسيد

 نديدست هرگز کسی نه شنيد
 د باشبدرد من اکنون تو خرسن

 به گيتی درخت برومند باش
 ام به ديگر سرای که من رفتنی

 تو بايد که باشی هميشه به جای
 چو رفتم ز گيتی مرا ياددار
 به ببخش روان مرا شاددار

 تو پدرود باش ای جهان پهلوان
 روان که جاويد بادی و روشن

 بگفت اين و رخسارگان کرد زرد
 شد آن نامور شاه فرشيدورد

 امه اسفندياربزد دست بر ج
 همه پرنيان بر تنش گشت خار
 همی گفت کای پاک برتر خدای
 به نيکی تو باشی مرا رهنمای
 که پيش آورم کين فرشيدورد
 برانگيزم از رود وز کوه گرد
 بريزم ز تن خون ارجاسپ را
 شکيبا کنم جان لهراسپ را
 برادرش را مرده بر زين نهاد
 دلی پر ز کينه لبی پر ز باد

 يامد به کوه بلندز هامون ب
 برادرش بسته بر اسپ سمند
 همی گفت کاکنون چه سازم ترا
 يکی دخمه چون برفرازم ترا

 نه چيزست با من نه سيم و نه زر
 نه خشت و نه آب و نه ديوارگر
 دار به زير درختی که بد سايه
 نهادش بدان جايگه نامدار

 برآهيخت خفتان جنگ از تنش
 کفن کرد دستار و پيراهنش

 جا بيامد بدان جايگاهوزان
 کجا شاه گشتاسپ گم کرد راه
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 بسی مرد ز ايرانيان کشته ديد
 شده خاک و ريگ از جهان ناپديد
 همی زار بگريست بر کشتگان
 پر از درد دل شد ازان خستگان
 به جايی کجا کرده بودند رزم
 به چشم آمدش زرد روی گرزم
 به نزديک او اسپش افگنده بود

 ه بودبرو خاک چندی پراگند
 چنين گفت با کشته اسفنديار
 که ای مرد نادان بد روزگار

 نگه کن که دانای ايران چه گفت
 بدانگه که بگشاد راز از نهفت

 که دشمن که دانا بود به ز دوست
 ابا دشمن و دوست دانش نکوست

 برانديشد آنکس که دانا بود
 به کاری که بر وی توانا بود
 ز چيزی که افتد بران ناتوان

 ستنش رنجه ندارد روانبه ج
 از ايران همی جای من خواستی
 برافگندی اندر جهان کاستی
 ببردی ازين پادشاهی فروغ

 همی چاره جستی بگفت دروغ
 بدين رزم خونی که شد ريخته
 تو باشی بدان گيتی آويخته

 وزان دشت گريان سراندر کشيد
 به انبوه گردان ترکان رسيد

 سپه ديد بر هفت فرسنگ دشت
  همی آسمان تيره گشتکزيشان

 يکی کنده کرده به گرد اندرون
 به پهنای پرتاب تيری فزون

 ز کنده به صد چاره اندر گذشت
 عنان را نهاده بران سوی دشت
 طاليه ز ترکان چو هشتاد مرد
 همی گشت بر گرد دشت نبرد
 برآهيخت شمشير و اندر نهاد
 همی کرد از رزم گشتاسپ ياد
 هبيفگند زيشان فراوان به را
 وزان جايگه رفت نزديک شاه

 
 برآمد بران تند باال فراز

 چو روی پدر ديد بردش نماز
 پدر داغ دل بود بر پای جست

 ببوسيد و بسترد رويش به دست
 بدو گفت يزدان سپاس ای جوان
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 روان که ديدم ترا شاد و روشن
 ز من در دل آزار و تندی مدار

 به کين خواستن هيچ کندی مدار
 ديش بدخواه مردگرزم آن بدان

 دل من ز فرزند خود تيره کرد
 بد آيد به مردم ز کردار بد
 بد آيد به روی بد از کار بد
 پذيرفتم از کردگار جهان

 ی آشکار و نهان شناسنده
 که چون من شوم شاد و پيروزبخت
 سپارم ترا کشور و تاج و تخت
 پرستش بهی برکنم زين جهان
 سپارم ترا تاج و تخت مهان

 ش داد اسفنديارچنين پاسخ
 که خشنود بادا ز من شهريار
 مرا آن بود تخت و تاج و سپاه
 که خشنود باشد جهاندار شاه
 جهاندار داند که بر دشت رزم
 چو من ديدم افگنده روی گرزم
 بدان مرد بد گوی گريان شدم
 ز درد دل شاه بريان شدم
 کنون آنچ بد بود از ما گذشت
 غم رفته نزديک ما بادگشت

  چو من تيغ را برکشمازين پس
 پايه سراندر کشم وزين کوه

 نه ارجاسپ مانم نه خاقان چين
 نه کهرم نه خلخ نه توران زمين
 چو لشکر بدانست کاسفنديار
 ز بند گران رست و بد روزگار
 برفتند يکسر گروها گروه
 به پيش جهاندار بر تيغ کوه
 بزرگان فزرانه و خويش اوی
 نهادند سر بر زمين پيش اوی

 اختر اسفنديار ين گفت نيکچن
 که ای نامداران خنجرگزار
 همه تيغ زهرآبگون برکشيد
 يکايک درآييد و دشمن کشيد
 بزرگان برو خواندند آفرين

 که ما را توی افسر و تيغ کين
 همه پيش تو جان گروگان کنيم
 به ديدار تو رامش جان کنيم

 همه شب همی لشکر آراستند
 همی جوشن و تيغ پيراستند

 نيز با فرخ اسفنديارپدر 
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 همی راز گفت از بد روزگار
 ز خون جوانان پرخاشجوی

 به رخ بر نهاد از دو ديده دو جوی
 که بودند کشته بران رزمگاه
 به سر بر ز خون و ز آهن کاله

 همان شب خبر نزد ارجاسپ شد
 که فرزند نزديک گشتاسپ شد
 به ره بر فراوان طاليه بکشت

 کسی کو نشد کشته بنمود پشت
 غمی گشت و پرمايگان را بخواند
 بسی پيش کهرم سخنها براند
 که ما را جزين بود در جنگ رای
 بدانگه که لشکر بيامد ز جای
 همی گفتم آن ديو را گر به بند

 گزند بيابيم گيتی شود بی
 بگيرم سر گاه ايران زمين
 به هر مرز بر ما کنند آفرين

 کنون چون گشاده شد آن ديوزاد
 ا غم و سرد بادبه چنگست ما ر

 ز ترکان کسی نيست همتای اوی
 که گيرد به رزم اندرون جای اوی
 کنون با دلی شاد و پيروز بخت
 به توران خراميم با تاج و تخت
 بفرمود تا هرچ بد خواسته
 ز گنج و ز اسپان آراسته

 ز چيزی که از بلخ بامی ببرد
 بياورد يکسر به کهرم سپرد
 ز کهرمش کهتر پسر بد چهار

  بر نهادند و شد پيش باربنه
 برفتند بر هر سوی صد هيون
 نشسته برو نيز صد رهنمون
 دلش بود پربيم و سر پر شتاب
 ازو دور بد خورد و آرام و خواب
 يکی ترک بد نام اون گرگسار
 ز لشکر بيامد بر شهريار

 بدو گفت کای شاه ترکان چين
 به يک تن مزن خويشتن بر زمين
 سپاهی همه خسته و کوفته
 گريزان و بخت اندر آشوفته
 پسر کوفته سوخته شهريار
 بياری که آمد جز اسفنديار

 آورد او گر بيايد منم هم
 تن مرد جنگی به خاک افگنم
 سپه را همی دل شکسته کنی
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 جنگ خسته کنی به گفتار بی
 چون ارجاسپ نشنيد گفتار اوی
 بايد آن دل و رای هشيار اوی
 بدو گفت کای شير پرخاشخر

  نام و نژاد و هنرترا هست
 گر اين را که گفتی بجای آوری
 هنر بر زبان رهنمای آوری

 ز توران زمين تا به دريای چين
 ترا بخشم و بوم ايران زمين

 سپهبد تو باشی به هر کشورم
 ز فرمان تو يک زمان نگذرم

 هم اندر زمان لشکر او را سپرد
 کسانی که بودند هشيار و گرد
 همه شب همی خلعت آراستند

 ی پهلوان خواستند همی باره
 چو خورشيد زرين سپر برگرفت
 شب تيره زو دست بر سر گرفت
 بينداخت پيراهن مشک رنگ

 چو ياقوت شد مهر چهرش به رنگ
 ز کوه اندر آمد سپاه بزرگ
 جهانگير اسفنديار سترگ
 چو لشکر بياراست اسفنديار
 جهان شد به کردار دريای قار
 بشد گرد بستور پور زرير

 ذاشتی بيشه زو نره شيرکه بگ
 بياراست بر ميمنه جای خويش
 سپهبد بد و لشکر آرای خويش
 چو گردوی جنگی بر ميسره
 بيامد چو خور پيش برج بره
 به پيش سپاه آمد اسفنديار

 ی گاوسار به زين اندرون گرزه
 به قلب اندرون شاه گشتاسپ بود
 روانش پر از کين لهراسپ بود
 وزان روی ارجاسپ صف برکشيد
 ستاره همی روی دريا نديد
 ز بس نيزه و تيغهای بنفش
 هوا گشته پر پرنيانی درفش
 بشد قلب ارجاسپ چون آبنوس
 سوی راستش کهرم و بوق و کوس
 سوی ميسره نام شاه چگل

 که در جنگ ازو خواستی شير دل
 برآمد ز هر دو سپه گير و دار
 به پيش اندر آمد گو اسفنديار
 انچو ارجاسپ ديد آن سپاه گر
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 روان گزيده سواران نيزه
 بيامد يکی تند باال گزيد

 به هر سوی لشکر همی بنگريد
 ازان پس بفرمود تا ساروان
 هيون آورد پيش ده کاروان
 چنين گفت با نامداران براز
 که اين کار گردد به مابر دراز

 نيايد پديدار پيروزئی
 نکو رفتنی گر دل افروزئی

 خود و ويژگان بر هيونان مست
 يم باهستگی راه جستبساز

 چو اسفنديار از ميان دو صف
 چو پيل ژيان بر لب آورده کف

 همی گشت برسان گردان سپهر
 ی گاو چهر به چنگ اندرون گرزه

 تو گفتی همه دشت باالی اوست
 روانش همی در نگنجد به پوست

 ی کرنای خروش آمد و ناله
 برفتند گردان لشکر ز جای

 تو گفتی ز خون بوم دريا شدست
 ز خنجر هوا چون ثريا شدست
 گران شد رکيب يل اسفنديار

 ی گاوسار بغريد با گرزه
 بيفشارد بر گرز پوالد مشت

 ز قلب سپه گرد سيصد بکشت
 چنين گفت کز کين فرشيدورد
 ز دريا برانگيزم امروز گرد

 ازان پس سوی ميمنه حمله برد
 ی تيزتگ را سپرد عنان باره

 صد و شست گرد از دليران بکشت
  کهرم چنان ديد بنمود پشتچو

 چنين گفت کاين کين خون نياست
 کزو شاه را دل پر از کيمياست
 عنان را بپيچيد بر ميسره

 زمين شد چو دريای خون يکسره
 بکشت از دليران صد و شصت و پنج

 همه نامداران با تاج و گنج
 چنين گفت کاين کين آن سی و هشت

 گرامی برادر که اندر گذشت
 ديد با گرگسارچو ارجاسپ آن 

 شمار چنين گفت کز لشکر بی
 همه کشته شد هرک جنگی بدند

 اندر درنگی بدند به پيش صف
 ای ندانم تو خامش چرا مانده
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 ای چنين داستانها چرا رانده
 ز گفتار او تيز شد گرگسار
 بيامد به پيش صف کارزار
 گرفته کمان کيانی به چنگ
 يکی تير پوالد پيکان خدنگ

 ند اندر کمانچو نزديک شد را
 ی پهلوان بزد بر بر و سينه

 ز زين اندر آويخت اسفنديار
 بدان تا گمانی برد گرگسار

 که آن تير بگذشت بر جوشنش
 بخست آن کيانی بر روشنش
 يکی تيغ الماس گون برکشيد

 همی خواست از تن سرش را بريد
 بترسيد اسفنديار از گزند
 ز فتراک بگشاد پيچان کمند

 ن کردگارآفري به نام جهان
 بينداخت بر گردن گرگسار
 به بند اندر آمد سر و گردنش
 بخاک اندر افگند لرزان تنش

 دو دست از پس پشت بستش چو سنگ
 گره زد به گردن برش پالهنگ
 به لشکرگه آوردش از پيش صف
 کشان و ز خون بر لب آورده کف
 فرستاد بدخواه را نزد شاه
 به دست همايون زرين کاله

  را به پرده سرایچنين گفت کاين
 ببند و به کشتن مکن هيچ رای
 کنون تا کرا بد دهد کردگار
 که پيروز گردد ازين کارزار
 وزان جايگه شد به آوردگاه
 به جنگ اندر آورد يکسر سپاه

 برانگيختند آتش کارزار
 هوا تيره گون شد ز گرد سوار

 گونه ديد چو ارجاسپ پيکار زان
 ز غم پست گشت و دلش بردميد

 نگاوران گفت کهرم کجاستبه ج
 درفشش نه پيداست بر دست راست

 زن کندر شيرگير همان تيغ
 که بگذاشتی نيزه بر کوه و تير
 به ارجاسپ گفتند کاسفنديار
 به رزم اندرون بود با گرگسار
 ز تيغ دليران هوا شد بنفش

 نه پيداست آن گرگ پيکر درفش
 غمی شد در ارجاسپ را زان شگفت



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1168 

 بيابان گرفتهيون خواست و راه 
 خود و ويژگان بر هيونان مست
 برفتند و اسپان گرفته به دست
 سپه را بران رزمگه بر بماند
 خود و مهتران سوی خلج براند
 خروشی برآمد ز اسفنديار
 بلرزيد ز آواز او کوه و غار

 به ايرانيان گفت شمشير جنگ
 مداريد خيره گرفته به چنگ
 نيام از دل و خون دشمن کنيد

 يان کوه قارن کنيدز توران
 خواه بيفشارد ران لشکر کينه

 سپاه اندر آمد به پيش سپاه
 به خون غرقه شد خاک و سنگ و گيا

 بگشتس بخون گر بدی آسيا
 همه دشت پا و بر و پشت بود
 بريده سر و تيغ در مشت بود
 سواران جنگی همی تاختند
 به کاال گرفتن نپرداختند

 چو ترکان شنيدند کارجاسپ رفت
 پوستشان بر تن از غم بکفتهمی 

 کسی را که بد باره بگريختند
 دگر تيغ و جوشن فرو ريختند
 به زنهار اسفنديار آمدند

 همه ديده چون جويبار آمدند
 بريشان ببخشود زورآزمای
 ازان پس نيفگند کس را ز پای

 آزار کرد ز خون نيا دل بی
 سری را بريشان نگهدار کرد

 خود و لشکر آمد به نزديک شاه
 پر از خون بر و تيغ و رومی کاله
 ز خون در کفش خنجر افسرده بود
 بر و کتفش از جوش آزرده بود

 بشستند شمشير و کفش به شير
 کشيدند بيرون ز خفتانش تير

 به آب اندر آمد سر و تن بشست
 جهانجوی شادان دل و تن درست

 ی سوکواران بخواست يکی جامه
 بيامد بر داور داد و راست

 کرد خود با پدرنيايش همی 
 ی دادگر بران آفريننده

 يکی هفته بر پيش يزدان پاک
 همی بود گشتاسپ با درد و باک
 به هشتم به جا آمد اسفنديار
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 بيامد به درگاه او گرگسار
 ز شيرين روان دل شده نااميد
 تن از بيم لرزان چو از باد بيد
 بدو گفت شاها تو از خون من
 ستايش نيابی به هر انجمن

 ده باشم بپيشت بپایيکی بن
 هميشه به نيکی ترا رهنمای
 به هر بد که آيد زبونی کنم
 به رويين دژت رهنمونی کنم
 بفرمود تا بند بر دست و پای
 ببردند بازش به پرده سرای

 به لشکر گه آمد که ارجاسپ بود
 که ريزندها خون لهراسپ بود
 ببحشيد زان رزمگه خواسته
 سوار و پياده شد آراسته

 اسيران که آورده بودسران و 
 بکشت آن کزو لشکر آزرده بود

 
 سرای ازان پس بيامد به پرده

 ز هرگونه انداخت با شاه رای
 ز لهراسپ وز کين فرشيدورد

 ازان نامداران روز نبرد
 بدو گفت گشتاسپ کای زورمند
 تو شادانی و خواهرانت به بند
 خنک آنک بر کينه گه کشته شد

 شدنه در چنگ ترکان سرگشته 
 چو بر تخت بينند ما را نشست
 چه گويد کسی کو بود زير دست

 ام بگريم برين ننگ تا زنده
 ام به مغز اندرون آتش افگنده
 پذيرفتم از کردگار بلند
 گزند که گر تو به توران شوی بی

 به مردی شوی در دم اژدها
 کنی خواهران را ز ترکان رها
 سپارم ترا تاج شاهنشهی

 خت مهیرنج و ت همان گنج بی
 مرا جايگاه پرستش بس است
 نه فرزند من نزد ديگر کس است
 چنين پاسخ آورد اسفنديار

 تو مبيناد کس روزگار که بی
 ام به پيش پدر من يکی بنده
 ام روان را به فرمانش آگنده

 فدای تو دارم تن و جان خويش
 نخواهم سر و تخت و فرمان خويش
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 شوم باز خواهم ز ارجاسپ کين
 بوم توران زميننمانم بر و 

 به تخت آورم خواهران را ز بند
 به بخت جهاندار شاه بلند

 برو آفرين کرد گشتاسپ و گفت
 که با تو روان و خرد باد جفت
 برفتنت يزدان پناه تو باد
 به باز آمدن تخت گاه تو باد

 بخواند آن زمان لشگر از هر سوی
 به جايی که بد موبدی گر گوی
 رازيشان گزيده ده و دو هزا
 دار سواران مرد افگن و کينه

 بر ايشان ببخشيد گنج درم
 نکرد ايچ کس را به بخشش دژم
 ببخشيد گنجی بر اسفنديار
 يکی تاج پر گوهر شاهوار
 خروشی برآمد ز درگاه شاه
 شد از گرد خورشيد تابان سياه
 ز ايوان به دشت آمد اسفنديار
 سپاهی گزيد از در کارزار
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 داستان هفتخوان اسفنديار

 
 کنون زين سپس هفتخوان آورم
 سخنهای نغز و جوان آورم
 اگر بخت يکباره ياری کند
 برو طبع من کامگاری کند
 بگويم به تأييد محمود شاه
 بدان فر و آن خسروانی کاله
 که شاه جهان جاودان زنده باد
 بزرگان گيتی ورا بنده باد

 چو خورشيد بر چرخ بنمود چهر
 بياراست روی زمين را به مهر

 ه برج حمل تاج بر سر نهادب
 ازو خاور و باختر گشت شاد
 پر از غلغل و رعد شد کوهسار
 پر از نرگس و الله شد جويبار
 ز الله فريب و ز نرگس نهيب
 ز سنبل عتاب و ز گلنار زيب
 پر آتش دل ابر و پر آب چشم
 خروش مغانی و پرتاب خشم
 چو آتش نمايد بپااليد آب
 ز آواز او سر برآيد ز خواب
 چو بيدار گردی جهان را ببين

 که ديباست گر نقش مانی به چين
 چو رخشنده گردد جهان ز آفتاب
 رخ نرگس و الله بينی پر آب

 بخندد بدو گويد ای شوخ چشم
 به عشق تو گريان نه از درد و خشم

 نخندد زمين تا نگريد هوا
 هوا را نخوانم کف پادشا
 که باران او در بهاران بود

 اران بودنه چون همت شهري
 به خورشيد ماند همی دست شاه

 چو اندر حمل برفرازد کاله
 اگر گنج پيش آيد از خاک خشک
 وگر آب دريا و گر در و مشک
 ندارد همی روشناييش باز
 ز درويش وز شاه گردن فراز
 کف شاه ابوالقاسم آن پادشا
 چنين است با پاک و ناپارسا
 دريغش نيايد ز بخشيدن ايچ

 وز بسيچنه آرام گيرد به ر
 چو جنگ آيدش پيش جنگ آورد
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 سر شهرياران به چنگ آورد
 بدان کس که گردن نهد گنج خويش
 ببخشد نينديشد از رنج خويش
 جهان را جهاندار محمود باد
 ازو بخشش و داد موجود باد
 ز رويين دژ اکنون جهانديده پير
 نگر تا چه گويد ازو ياد گير
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 ادامه داستان

  خوانسخن گوی دهقان چو بنهاد
 يکی داستان راند از هفتخوان
 ز رويين دژ و کار اسفنديار
 ز راه و ز آموزش گرگسار

 چنين گفت کو چون بيامد به بلخ
 زبان و روان پر ز گفتار تلخ

 همی راند تا پيشش آمد دو راه
 سراپرده و خيمه زد با سپاه
 بفرمود تا خوان بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 ن لشکر همهبرفتند گردا

 نشستند بر خوان شاه رمه
 يکی جام زرين به کف برگرفت

 ز گشتاسپ آنگه سخن در برگرفت
 وزان پس بفرمود تا گرگسار
 شود داغ دل پيش اسفنديار
 بفرمود تا جام زرين چهار
 دمادم ببستند بر گرگسار
 بخت ازان پس بدو گفت کای تيره

 رسانم ترا من به تاج و به تخت
  بپرسيم راستگر ايدونک هرچت

 بگويی همه شهر ترکان تراست
 چو پيروز گردم سپارم ترا
 به خورشيد تابان برآرم ترا
 نيازارم آنرا که پيوند تست
 هم آنرا که پيوند فرزند تست
 وگر هيچ گردی به گرد دروغ
 نگيرد بر من دروغت فروغ
 ميانت به خنجر کنم بدو نيم
 دل انجمن گردد از تو به بيم

  ورا گرگسارچنين داد پاسخ
 که ای نامور فرخ اسفنديار

 ز من نشود شاه جز گفت راست
 تو آن کن که از پادشاهی سزاست
 بدو گفت رويين دژ اکنون کجاست
 که آن مرز ازين بوم ايران جداست
 بدو چند راهست و فرسنگ چند
 کدام آنک ازو هست بيم و گزند
 سپه چند باشد هميشه دروی
 ز باالی دژ هرچ دانی بگوی

 نين داد پاسخ ورا گرگسارچ
 که ای شيردل خسرو شهريار



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1174 

 سه راهست ز ايدر بدان شارستان
 که ارجاسپ خواندش پيکارستان
 يکی در سه ماه و يکی در دو ماه
 گر ايدون خورش تنگ باشد به راه
 گيا هست و آبشخور چارپای
 فرود آمدن را نيابی تو جای

 سه ديگر به نزديک يک هفته راه
 ن دژ آيد سپاهبهشتم به رويي

 پر از شير و گرگست و پر اژدها
 که از چنگشان کس نيابد رها
 فريب زن جادو و گرگ و شير
 فزونست از اژدهای دلير
 يکی را ز دريا برآرد به ماه
 يکی را نگون اندر آرد به چاه

 بيابان و سيمرغ و سرمای سخت
 که چون باد خيزد به درد درخت
 ازان پس چو رويين دژ آيد پديد

 ه دژ ديد ازان سان کسی نه شنيدن
 سر باره برتر ز ابر سياه

 بدو در فراوان سليح و سپاه
 به گرد اندرش رود و آب روان
 که از ديدنش خيره گردد روان
 به کشتی برو بگذرد شهريار
 چو آيد به هامون ز بهر شکار
 به صد سال گر ماند اندر حصار
 ز هامون نيايدش چيزی به کار

 مند و گيااندر دژش کشت هم
 درخت برومند و هم آسيا

 چو اسفنديار آن سخنها شنيد
 زمانی بپيچيد و دم درکشيد
 بدو گفت ما را جزين راه نيست
 به گيتی به از راه کوتاه نيست
 چنين گفت با نامور گرگسار

 که اين هفتخوان هرگز ای شهريار
 به زور و به آواز نگذشت کس
 مگر کز تن خويش کردست بس

 فت گر با منیبدو نامور گ
 ببينی دل و زور آهرمنی

 به پيشم چه گويی چه آيد نخست
 که بايد ز پيکار او راه جست
 چنين داد پاسخ ورا گرگسار
 که اين نامور مرد ناباک دار

 نخستين به پيش تو آيد دو گرگ
 نر و ماده هريک چو پيلی سترگ
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 دو دندان به کردار پيل ژيان
 بر و کتف فربه و الغر ميان

 گوزنان به سر بر سرویبسان 
 همی رزم شيران کند آرزوی
 بفرمود تا همچنانش به بند
 به خرگاه بردند ناسودمند
 بياراست خرم يکی بزمگاه
 به سر بر نظاره بران جشنگاه
 چو خورشيد بنمود تاج از فراز
 هوا با زمين نيز بگشاد راز
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 زمين آهنين شد سپهر آبنوس

 ان رخ به توران نهادسوی هفتخو
 همی رفت با لشکر آباد و شاد
 چو از راه نزديک منزل رسيد
 ز لشکر يکی نامور برگزيد
 پشوتن يکی مرد بيدار بود
 سپه را ز دشمن نگهدار بود
 بدو گفت لشکر به آيين بدار

 ی گرگسار همی پيچم از گفته
 منم پيش رو گر به من بد رسد
 بدين کهتران بد نيايد سزد

 بپوشيد خفتان جنگبيامد 
 ببست از بر پشت شبرنگ تنگ
 سپهبد چو آمد به نزديک گرگ
 چه گرگ آن سرافراز پيل سترگ
 بديدند گرگان بر و يال اوی
 ميان يلی چنگ و گوپال اوی
 ز هامون سوی او نهادند روی
 دو پيل سرافراز و دو جنگجوی
 کمان را به زه کرد مرد دلير
 بغريد بر سان غرنده شير

 نان تيرباران گرفتبر آهرم
 به تندی کمان سواران گرفت
 ز پيکان پوالد گشتند سست
 نيامد يکی پيش او تن درست

 دل اسفنديار نگه کرد روشن
 بديد آنک دد سست برگشت کار
 يکی تيغ زهرآبگون برکشيد

 عنان را گران کرد و سر درکشيد
 سراسر به شمشيرشان کرد چاک
 گل انگيخت از خون ايشان ز خاک

 آمد از نامور بارگیفرود 
 به يزدان نمود او ز بيچارگی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1176 

 سليح و تن از خون ايشان بشست
 بران خارستان پاک جايی بجست
 پر آژنگ رخ سوی خورشيد کرد
 دلی پر ز درد و سری پر ز گرد
 همی گفت کای داور دادگر
 تو دادی مرا هوش و زور و هنر
 تو کردی تن گرگ را خاک جای

 هنمایتو باشی به هر نيک و بد ر
 چو آمد سپاه و پشوتن فراز
 بديدند يل را به جای نماز

 بماندند زان کار گردان شگفت
 سپه يکسر انديشه اندر گرفت
 که اين گرگ خوانيم گر پيل مست
 که جاويد باد اين دل و تيغ و دست
 که بی فره اورنگ شاهی مباد
 بزرگی و رسم سپاهی مباد
 برفتند گردان فرخنده رای

 سرای پردهبرابر کشيدند 
 
 ی گرگسار غم آمد همه بهره

 ز گرگان جنگی و اسفنديار
 يکی خوان زرين بياراستند

 خورشها بخوردند و می خواستند
 بفرمود تا بسته را پيش اوی
 ببردند لرزان و پرآب روی

 سه جام ميش داد و پرسش گرفت
 که اکنون چه گويی چه بينم شگفت

 چنين گفت با نامور گرگسار
 ر شيردل شهريارکه ای نامو

 دگر منزلت شيری آيد به جنگ
 که با جنگ او برنتابد نهنگ
 عقاب دالور بران راه شير
 نپرد وگر چند باشد دلير

 دل اسفنديار بخنديد روشن
 بدو گفت کای ترک ناسازگار

 شير ببينی تو فردا که با نره
 چگونه شوم من به جنگش دلير
 چو تاريک شد شب بفرمود شاه

 ندر آمد سپاهازان جايگاه ا
 شب تيره لشکر همی راندند
 بروبر همی آفرين خواندند
 چو خورشيد زان چادر الژورد
 يکی مطرفی کرد ديبای زرد
 سپهبد به جای دليران رسيد
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 به هامون و پرخاش شيران رسيد
 پشوتن بفرمود تا رفت پيش
 ورا پندها داد ز اندازه بيش
 بدو گفت کاين لشکر سرافراز

 م رزمسازسپردم ترا من شد
 بيامد چو با شير نزديک شد
 چهان بر دل شير تاريک شد
 يکی بود نر و دگر ماده شير
 برفتند پرخاشجوی و دلير
 چو نر اندرآمد يکی تيغ زد
 ببد ريگ زيرش بسان بسد

 ز سر تا ميانش به دو نيم گشت
 دل شير ماده پر از بيم گشت
 چو جفتش برآشفت و آمد فراز
 ازيکی تيغ زد بر سرش رزمس

 به ريگ اندر افگند غلتان سرش
 ز خون لعل شد دست و جنگی برش
 به آب اندر آمد سر و تن بشست
 نگهدار جز پاک يزدان نجست
 چنين گفت کای داور داد و پاک
 به دستم ددان راتو کردی هالک

 اندر زمان لشکر آنجا رسيد هم
 پشوتن سر و يال شيران بديد
 بر اسفنديار آفرين خواندند

 ار زمين خواندندورا نامد
 وزانجا بيامد کی رهنمای

 سرای به نزديک خرگاه و پرده
 نهادند خوان و خورشهای نغز
 بياورد ساالر پاکيزه مغز

 
 بفرمود تا پيش او گرگسار
 بيامد بدانديش و بد روزگار

 سه جام می لعل فامش بداد
 چو آهرمن از جام می گشت شاد
 بدو گفت کای مرد بدبخت خوار

 ه پيش آورد روزگارکه فردا چ
 بدو گفت کای شاه برتر منش
 ز تو دور بادا بد بدکنش

 چو آتش به پيکار بشتافتی
 چنين بر بالها گذر يافتی

 ندانی که فردا چه آيدت پيش
 ببخشای بر بخت بيدار خويش
 از ايدر چو فردا به منزل رسی

 يکی کار پيش است ازين يک بسی
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 يکی اژدها پيشت آيد دژم
 د ز دريا به دمکه ماهی برآر

 همی آتش افروزد از کام اوی
 يکی کوه خاراست اندام اوی
 ازين راه گر بازگردی رواست
 روانت برين پند من بر گواست
 دريغت نيايد همی خويشتن

 سپاهی شده زين نشان انجمن
 چنين داد پاسخ که ای بدنشان
 به بندت همی برد خواهم کشان
 ببينی که از چنگ من اژدها

 زم نيابد رهاز شمشير تي
 بفرمود تا درگران آورند
 سزاوار چوب گران آورند

 يکی نغز گردون چوبين بساخت
 به گرد اندرش تيغها در نشاخت
 به سر بر يکی گرد صندوق نغز
 بياراست آن درگر پاک مغز

 به صندوق در مرد ديهيم جوی
 دو اسپ گرانمايه بست اندر اوی
 نشست آزمون را به صندوق شاه

 اند اسپان به راهزمانی همی ر
 دار با خنجر کابلی زره

 به سر بر نهاده کاله يلی
 چو شد جنگ آن اژدها ساخته
 جهانجوی زين رنج پرداخته

 جهان گشت چون روی زنگی سياه
 ز برج حمل تاج بنمود ماه

 نشست از بر شولک اسفنديار
 برفت از پسش لشکر نامدار

 دگر روز چون گشت روشن جهان
  نهاندرفش شب تيره شد در

 پشوتن بيامد سوی نامجوی
 پسر با برادر همی پيش اوی
 بپوشيد خفتان جهاندار گرد
 سپه را به فرخ پشوتن سپرد
 بياورد گردون و صندوق شير
 نشست اندرو شهريار دلير

 دو اسپ گرانمايه بسته بر اوی
 سوی اژدها تيز بنهاد روی

 ز دور اژدها بانگ گردون شنيد
 خراميدن اسپ جنگی بديد

 جای اندرآمد چو کوه سياهز 
 تو گفتی که تاريک شد چرخ و ماه
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 دو چشمش چو دو چشمه تابان ز خون
 همی آتش آمد ز کامش برون
 چو اسفنديار آن شگفتی بديد
 به يزدان پناهيد و دم درکشيد

 همی جست اسپ از گزندش رها
 به دم درکشيد اسپ را اژدها
 دهن باز کرده چو کوهی سياه

  در نگاههمی کرد غران بدو
 فرو برد اسپان چو کوهی سياه
 همی کرد غران بدو در نگاه
 فرو برد اسپان و گردون به دم
 به صندوق در گشت جنگی دژم
 به کامش چو تيغ اندرآمد بماند
 چو دريای خون از دهان برفشاند
 نه بيرون توانست کردن ز کام
 چو شمشير بد تيغ و کامش نيام
 ز گردون و آن تيغها شد غمی

 زور اندر آورد لختی کمیبه 
 برآمد ز صندوق مرد دلير

 يکی تيز شمشير در چنگ شير
 به شمشير مغزش همی کرد چاک
 همی دود زهرش برآمد ز خاک
 ازان دود برنده بيهوش گشت

 توش گشت مغز و بی بيفتاد و بی
 اندر زمان پشوتن بيامد هم

 به نزديک آن نامدار جهان
 جهانجوی چون چشمها باز کرد

 دان گردنکش آواز کردبه گر
 که بيهوش گشتم من از دود زهر
 ز زخمش نيامد مرا هيچ بهر

 ازان خاک برخاست و شد سوی آب
 چو مردی که بيهوش گردد به خواب

 ی نو بجست ز گنجور خود جامه
 به آب اندر آمد سر و تن بشست
 بيامد به پيش خداوند پاک

 همی گشت پيچان و گريان به خاک
  را که کشتهمی گفت کين اژدها

 مگر آنک بودش جهاندار پشت
 سپاهش همه خواندند آفرين
 همه پيش دادار سر بر زمين
 نهادند و گفتند با کردگار

 عيب و پروردگار توی پاک و بی
 

 ازان کار پر درد شد گرگسار
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 کجا زنده شد مرده اسفنديار
 سراپرده زد بر لب آن شاه

 ها گردش اندر سپاه همه خيمه
 خوان و ميخواره خواستمی و رود بر 

 به ياد جهاندار بر پای خاست
 بفرمود تا داغ دل گرگسار
 بيامد نوان پيش اسفنديار

 می خسروانی سه جامش بداد
 بخنديد و زان اژدها کرد ياد
 بها بدو گفت کای بد تن بی
 ببين اين دمهنج نر اژدها

 ازين پس به منزل چه پيش آيدم
 کجا رنج و تيمار بيش آيدم

  کای شاه پيروزگربدو گفت
 همی يابی از اختر نيک بر
 تو فردا چو در منزل آيی فرود
 به پيشت زن جادو آرد درود

 که ديدست زين پيش لشکر بسی
 نکردست پيچان روان از کسی
 چو خواهد بيابان چو دريا کند
 به باالی خورشيد پهنا کند
 ورا غول خوانند شاهان به نام
 به روز جوانی مرو پيش دام

 روزی اژدها باز گردبه پي
 نبايد که نام اندرآری به گرد

 جهانجوی گفت ای بد شوخ روی
 ز من هرچ بينی تو فردا بگوی
 که من با زن جادوان آن کنم
 که پشت و دل جادوان بشکنم
 به پيروزی دادده يک خدای
 سر جاودان اندر آرم به پای
 چو پيراهن زرد پوشيد روز

 سوی باختر گشت گيتی فروز
 رفت و بنه بر نهادسپه برگ

 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 شب تيره لشکر همی راند شاه
 چو خورشيد بفروخت زرين کاله
 چو ياقوت شد روی برج بره
 بخنديد روی زمين يکسره

 سپه را همه بر پشوتن سپرد
 يکی جام زرين پر از می ببرد
 يکی ساخته نيز تنبور خواست

 همی رزم پيش آمدش سور خواست
 يی ديد همچون بهشت يکی بيشه
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 تو گفتی سپهر اندرو الله کشت
 نديد از درخت اندرو آفتاب

 يی چون گالب به هر جای بر چشمه
 فرود آمد از بارگی چون سزيد

 يی برگزيد ز بيشه لب چشمه
 يکی جام زرين به کف برنهاد

 چو دانست کز می دلش گشت شاد
 همانگاه تنبور را برگرفت
 سراييدن و ناله اندر گرفت

 می گفت بداختر اسفندياره
 که هرگز نبيند می و ميگسار
 نبيند جز از شير و نر اژدها
 ز چنگ بالها نيابد رها
 يی نيابد همی زين جهان بهره
 يی به ديدار فرخ پری چهره

 بيابم ز يزدان همی کام دل
 ی دلگسل مرا گر دهد چهره

 به باال چو سرو و چو خورشيد روی
 فروهشته از مشک تا پای موی

 زن جادو آواز اسفنديار
 چو بشنيد شد چون گل اندر بهار
 چنين گفت کامد هژبری به دام
 ابا چامه و رود و پر کرده جام
 پر آژنگ رويی بی آيين و زشت
 بدان تيرگی جادويها نوشت

 بسان يکی ترک شد خوب روی
 چو ديبای چينی رخ از مشک موی

 بيامد به نزديک اسفنديار
 ارنشست از بر سبزه و جويب

 جهانجوی چون روی او را بديد
 سرود و می و رود برتر کشيد
 چنين گفت کای دادگر يک خدای
 به کوه و بيابان توی رهنمای

 يی اکنون پری چهره بجستم هم
 يی يی زو مرا بهره به تن شهره

 ی داد و راد بداد آفريننده
 مرا پاک جام و پرستنده داد

 ی مشک بوی يکی جام پر باده
 عل گرددش رویبدو داد تا ل

 يکی نغز پوالد زنجير داشت
 نهان کرده از جادو آژير داشت
 به بازوش در بسته بد زردهشت
 بگشتاسپ آورده بود از بهشت
 بدان آهن از جان اسفنديار
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 نبردی گمانی به بد روزگار
 بينداخت زنجير در گردنش

 بران سان که نيرو ببرد از تنش
 زن جادو از خويشتن شير کرد

 هنگ شمشير کردجهانجوی آ
 بدو گفت بر من نياری گزند
 اگر آهنين کوه گردی بلند

 بيارای زان سان که هستی رخت
 به شمشير يازم کنون پاسخت
 به زنجير شد گنده پيری تباه

 سر و موی چون برف و رنگی سياه
 يکی تيز خنجر بزد بر سرش
 مبادا که بينی سرش گر برش
 چو جادو بمرد آسمان تيره گشت

  که چشم اندران خيره گشتبران سان
 يکی باد و گردی برآمد سياه
 بپوشيد ديدار خورشيد و ماه
 به باال برآمد جهانجوی مرد

 چو رعد خروشان يکی نعره کرد
 پشوتن بيامد همی با سپاه
 چنين گفت کای نامبردار شاه
 نه با زخم تو پای دارد نهنگ

 نه ترک و نه جادو نه شير و پلنگ
 رفرازبه گيتی بماناد يل س

 جهان را به مهر تو بادا نياز
 يکی آتش از تارک گرگسار
 برآمد ز پيکار اسفنديار

 
 آفرين جهانجوی پيش جهان

 بماليد چندی رخ اندر زمين
 بران بيشه اندر سراپرده زد
 نهادند خوانی چنانچون سزد
 به دژخيم فرمود پس شهريار
 که آرند بدبخت را بسته خوار
 ببردند پيش يل اسفنديار
 چو ديدار او ديد پس شهريار
 سه جام می خسروانيش داد
 ببد گرگسار از می لعل شاد

 بدو گفت کای ترک برگشته بخت
 سر پير جادو ببين از درخت
 که گفتی که لشکر به دريا برد
 سر خويش را بر ثريا برد

 دگر منزل اکنون چه بينم شگفت
 کزين جادو اندازه بايد گرفت
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 رچنين داد پاسخ ورا گرگسا
 که ای پيل جنگی گه کارزار
 بدين منزلت کار دشوارتر

 تر باش و بيدارتر گراينده
 يکی کوه بينی سراندر هوا
 برو بر يکی مرغ فرمانروا

 که سيمرغ گويد ورا کارجوی
 چو پرنده کوهيست پيکارجوی
 اگر پيل بيند برآرد به ابر

 ز دريا نهنگ و به خشکی هژبر
 نبيند ز برداشتن هيچ رنج

 را چو گرگ و چو جادو مسنجتو او 
 دو بچه است با او به باالی او
 همان رای پيوسته با رای او
 چو او بر هوا رفت و گسترد پر
 ندارد زمين هوش و خورشيد فر
 اگر بازگردی بود سودمند
 نيازی به سيمرغ و کوه بلند

 ازو در بخنديد و گفت ای شگفت
 به پيکان بدوزم من او را دو کفت

  هندی برشببرم به شمشير
 به خاک اندر آرم ز باال سرش
 چو خورشيد تابنده بنمود پشت
 دل خاور از پشت او شد درشت
 سر جنگجويان سپه برگرفت
 سخنهای سيمرغ در سر گرفت
 همه شب همی راند با خود گروه
 چو خورشيد تابان برآمد ز کوه
 چراغ زمان و زمين تازه کرد
 در و دشت بر ديگر اندازه کرد

 و گردون و صندوق بردهمان اسپ 
 سپه را به ساالر لشکر سپرد
 همی رفت چون باد فرمانروا
 يکی کوه ديدش سراندر هوا

 بران سايه بر اسپ و گردون بداشت
 روان را به انديشه اندر گماشت
 همی آفرين خواند بر يک خدای
 که گيتی به فرمان او شد به پای
 چو سيمرغ از دور صندوق ديد

 بوق ديدی  پسش لشکر و ناله
 ز کوه اندر آمد چو ابری سياه
 نه خورشيد بد نيز روشن نه ماه
 بدان بد که گردون بگيرد به چنگ
 بران سان که نخچير گيرد پلنگ
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 بران تيغها زد دو پا و دو پر
 نماند ايچ سيمرغ را زيب و فر
 به چنگ و به منقار چندی تپيد
 چو تنگ اندر آمد فرو آرميد
 چو ديدند سيمرغ را بچگان

 خروشان و خون از دو ديده چکان
 چنان بردميدند ازان جايگاه

 که از سهمشان ديده گم کرد راه
 چو سيمرغ زان تيغها گشت سست
 به خوناب صندوق و گردون بشست
 ز صندوق بيرون شد اسفنديار

 بغريد با آلت کارزار
 زره در بر و تيغ هندی به چنگ
 چه زود آورد مرغ پيش نهنگ

  پاره گشتهمی زد برو تيغ تا
 چنان چاره گر مرغ بيچاره گشت
 بيامد به پيش خداوند ماه

 که او داد بر هر ددی دستگاه
 چنين گفت کای داور دادگر
 خداوند پاکی و زور و هنر

 تو بردی پی جاودان را ز جای
 تو بودی بدين نيکيم رهنمای

 آنگه خروش آمد از کرنای هم
 سرای پشوتن بياورد پرده
  پسرسليح برادر سپاه و

 بزرگان ايران و تاج و کمر
 ازان کشته کس روی هامون نديد
 جر اندام جنگاور و خون نديد
 زمين کوه تا کوه پر پر بود
 ز پرش همه دشت پر فر بود
 بديدند پر خون تن شاه را
 کجا خيره کردی به رخ ماه را
 همی آفرين خواندندش سران
 سواران جنگی و کنداوران
 سارشنيد آن سخن در زمان گرگ
 که پيروز شد نامور شهريار

 تنش گشت لرزان و رخساره زرد
 همی رفت پويان و دل پر ز درد
 سراپرده زد شهريار جوان
 روان به گردش دليران روشن

 زمين را به ديبا بياراستند
 نشستند بر خوان و می خواستند

 
 ازان پس بفرمود تا گرگسار
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 بيامد بر نامور شهريار
 بيدبدادش سه جام دمادم ن

 می سرخ و جام از گل شنبليد
 بدو گفت کای بد تن بدنهان
 نگه کن بدين کردگار جهان

 نه سيمرغ پيدا نه شير و نه گرگ
 نه آن تيز چنگ اژدهای بزرگ
 به منزل که انگيزد اين بار شور
 بود آب و جای گيای ستور
 به آواز گفت آن زمان گرگسار
 که ای نامور فرخ اسفنديار

 شد شگفتاگر باز گردی نبا
 ز بخت تو اندازه بايد گرفت
 ترا يار بود ايزد ای نيکبخت

 به بار آمد آن خسروانی درخت
 يکی کار پيشست فردا که مرد

 نينديشد از روزگار نبرد
 نه گرز و کمان ياد آيد نه تيغ
 نه بيند ره جنگ و راه گريغ
 به باالی يک نيزه برف آيدت
 بدو روز شادی شگرف آيدت

 ر نامداربمانی تو با لشک
 به برف اندر ای فرخ اسفنديار
 اگر بازگردی نباشد شگفت
 ز گفتار من کين نبايد گرفت

 همی ويژه در خون لشکر شوی
 به تندی و بدرايی و بدخوی

 مرا اين درستست کز باد سخت
 بريزد بران مرز بار درخت

 ازان پس که اندر بيابان رسی
 يکی منزل آيد به فرسنگ سی

 اک و شخهمه ريگ تفتست گر خ
 برو نگذرد مرغ و مور و ملخ
 نبينی به جايی يکی قطره آب
 زمينش همی جوشد از آفتاب
 نه بر خاک او شير يابد گذر
 نه اندر هوا کرگس تيزپر

 نه بر شخ و ريگش برويد گيا
 زمينش روان ريگ چون توتيا
 برانی برين گونه فرسنگ چل
 نه با اسپ تاو و نه با مرد دل

  آيد سپاهدژ وزانجا به رويين
 ور جايگاه ببينی يک مايه

 زمينش به کام نياز اندر است
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 وگر باره با مه به راز اندر است
 تر بشد بامش از ابر بارنده
 تر که بد نامش از ابر برنده

 ز بيرون نيابد خورش چارپای
 ز لشکر نماند سواری به جای
 از ايران و توران اگر صدهزار
 بيايند گردان خنجرگزار

  سال گرداندرشنشينند صد
 همی تيرباران کنند از برش
 فراوان همانست و کمتر همان

 ست بر در بد بدگمان چو حلقه
 چو ايرانيان اين بد از گرگسار
 شنيدند و گشتند با درد يار
 بگفتند کای شاه آزادمرد
 بگرد بال تا توانی مگرد

 اگر گرگسار اين سخنها که گفت
 چنين است اين خود نماند نهفت

 يگه مرگ را آمديمبدين جا
 نه فرسودن ترگ را آمديم
 چنين راه دشوار بگذاشتی
 بالی دد و دام برداشتی

 کس از نامداران و شاهان گرد
 چنين رنجها برنيارد شمرد

 که پيش تو آمد بدين هفتخوان
 برين بر جهان آفرين را بخوان
 چو پيروزگر بازگردی به راه

 به دل شاد و خرم شوی نزد شاه
 ساز  گر شوی کينهبه راهی دگر

 همه شهر توران برندت نماز
 بدين سان که گويد همی گرگسار

 تن خويش را خوارمايه مدار
 ازان پس که پيروز گشتيم و شاد
 نبايد سر خويش دادن به باد

 گونه زيشان سخن چو بشنيد اين
 شد آن تازه رويش ز گردان کهن
 شما گفت از ايران به پند آمديد

 مديدنه از بهر نام بلند آ
 کجاآن همه خلعت و پند شاه
 کمرهای زرين و تخت و کاله

 کجا آن همه عهد و سوگند و بند
 به يزدان و آن اختر سودمند

 که اکنون چنين سست شد پايتان
 به ره بر پراگنده شد رايتان
 شما بازگرديد پيروز و شاد
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 مرا کام جز رزم جستن مباد
 به گفتار اين ديو ناسازگار

 ز کارزارچنين سرکشيديد ا
 از ايران نخواهم برين رزم کس
 پسر با برادر مرا يار بس
 جهاندار پيروز يار منست
 سر اختر اندر کنار منست

 به مردی نبايد کسی همرهم
 اگر جان ستانم وگر جان دهم

 به دشمن نمايم هنر هرچ هست
 ز مردی و پيروزی و زور دست

 گمان آگهی بيابيد هم بی
 ازين نامور فر شاهنشهی

  با دژ چه کردم به دستان و زورکه
 به نام خداوند کيوان و هور
 چو ايرانيان برگشادند چشم
 بديدند چهر ورا پر ز خشم

 کنان نزد شاه برفتند پوزش
 که گر شاه بيند ببخشد گناه
 فدای تو بادا تن و جان ما
 برين بود تا بود پيمان ما
 ايم ز بهر تن شاه غمخواره

 يما نه از کوشش و جنگ بيچاره
 ز ما تا بود زنده يک نامدار
 نپيچيم يک تن سر از کارزار

 سپهبد چو بشنيد زيشان سخن
 بپيچيد زان گفتهای کهن
 به ايرانيان آفرين کرد و گفت
 که هرگز نماند هنر در نهفت
 گر ايدونک گرديم پيروزگر
 ز رنج گذشته بيابيم بر

 نگردد فرامش به دل رنجتان
 گمان گنجتان نماند تهی بی

  رای زد تا جهان شد خنکهمی
 برفت از بر کوه باد سبک
 برآمد ز درگاه شيپور و نای
 سپه برگرفتند يکسر ز جای
 به کردار آتش همی راندند

 آفرين را بسی خواندند جهان
 سپيده چو از کوه سر برکشيد
 شب آن چادر شعر در سرکشيد
 چو خورشيد تابان نهان کرد روی
 همی رفت خون در پس پشت اوی

 نزل رسيد آن سپاه گرانبه م
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 وران همه گرزداران و نيزه
 منش روز بود بهاری يکی خوش

 افروز بود افروز يا گيتی دل
 سراپرده و خيمه فرمود کی
 بياراست خوان و بياورد می

 اندر زمان تندباری ز کوه هم
 برآمد که شد نامور زان ستوه

 جهان سربسر گشت چون پر زاغ
 ندانست کس باز هامون ز زاغ

 ياريد از ابر تاريک برفب
 زمينی پر از برف و بادی شگرف

 سه روز و سه شب هم بدان سان به دشت
 دم باد ز اندازه اندر گذشت

 هوا پود گشت ابر چون تار شد
 سپهبد ازان کار بيچار شد
 به آواز پيش پشوتن بگفت

 که اين کار ما گشت با درد جفت
 به مردی شدم در دم اژدها

 د بهاکنون زور کردن نيار
 همه پيش يزدان نيايش کنيد
 بخوانيد و او را ستايش کنيد
 مگر کاين بالها ز ما بگذرد

 کزين پس کسی مان به کس نشمرد
 پشوتن بيامد به پيش خدای
 که او بود بر نيکويی رهنمای
 نيايش ز اندازه بگذاشتند

 همه در زمان دست برداشتند
 همانگه بيامد يکی باد خوش

 گشت کشببرد ابر و روی هوا 
 چو ايرانيان را دل آمد به جای
 ببودند بر پيش يزدان به پای

 تر ها گشته سراپرده و خيمه
 ز سرما کسی را نبد پای و پر
 همانجا ببودند گردان سه روز
 چهارم چو بفروخت گيتی فروز
 سپهبد گرانمايگان را بخواند
 بسی داستانهای نيکو براند
 چنين گفت کايدر بمانيد بار

  آلت کارزارمداريد جز
 فش هرانکس که هستند سرهنگ

 که باشد ورا باره صد آب کش
 به پنجاه آب و خورش برنهيد
 دگر آلت گسترش بر نهيد
 فزونی هم ايدر بمانيد بار
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 مگر آنچ بايد بدان کارزار
 به نيروی يزدان بيابيم دست

 پرست بدان بدکنش مردم بت
 چو نوميد گردد ز يزدان کسی

 بسیبختی نيايد  ازو نيک
 ازان دژ يکايک توانگر شويد

 همه پاک با گنج و افسر شويد
 چو خور چادر زرد بر سرکشيد
 ببد باختر چون گل شنبليد
 بنه برنهادند گردان همه
 برفتند با شهريار رمه

 چو بگذشت از تيره شب يک زمان
 خروش کلنگ آمد از آسمان
 برآشفت ز آوازش اسفنديار
 پيامی فرستاد زی گرگسار

  بدين منزلت آب نيستکه گفتی
 همان جای آرامش و خواب نيست
 کنون ز آسمان خاست بانگ کلنگ
 دل ما چرا کردی از آب تنگ
 چنين داد پاسخ کز ايدر ستور

 ی آب شور نيابد مگر چشمه
 يابی چو زهر ی آب دگر چشمه

 کزان آب مرغ و ددان راست بهر
 چنين گفت ساالر کز گرگسار

 دار يکی راهبر ساختم کينه
  گفتار او تيز لشکر براندز

 جهاندار نيکی دهش را بخواند
 

 چو يک پاس بگذشت از تيره شب
 به پيش اندر آمد خروش جلب
 بخنديد بر بارگی شاه نو
 ز دم سپه رفت تا پيش رو

 سپهدار چون پيش لشکر کشيد
 بن بديد يکی ژرف دريای بی

 هيونی که بود اندران کاروان
 کجا پيش رو داشتی ساروان

 ی پيش رو غرقه گشت اندر آبهم
 سپهبد بزد چنگ هم در شتاب
 گرفتش دو ران بر گشيدش ز گل
 بترسيد بدخواه ترک چگل
 بفرمود تا گرگسار نژند

 شود داغ دل پيش بر پای بند
 بدو گفت کای ريمن گرگسار
 گرفتار بر دست اسفنديار
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 نگفتی که ايدر نيابی تو آب
 بسوزد ترا تابش آفتاب

 تن از آب خاکچرا کردی ای بد
 سپه را همه کرده بودی هالک
 چنين داد پاسخ که مرگ سپاه
 مرا روشناييست چون هور و ماه

 بند چه بينم همی از تو جز پای
 چه خواهم ترا جز بال و گزند
 سپهبد بخنديد و بگشاد چشم
 فرو ماند زان ترک و بفزود خشم
 بدو گفت کای کم خرد گرگسار
 چو پيروز گردم من از کارزار
 به رويين دژت بر سپهبد کنم
 مبادا که هرگز بتو بد کنم

 همه پادشاهی سراسر تراست
 چو با ما کنی در سخن راه راست
 نيازارم آن را که فرزند تست

 هم آن را که از دوده پيوند تست
 چو بشنيد گفتار او گرگسار
 پراميد شد جانش از شهريار
 ز گفتار او ماند اندر شگفت

 زش گرفتزمين را ببوسيد و پو
 بدو گفت شاه آنچ گفتی گذشت
 ز گفتار خامت نگشت آب دشت
 گذرگاه اين آب دريا کجاست
 ببايد نمودن به ما راه راست
 بدو گفت با آهن از آبگير
 نيابد گذر پر و پيکان تير

 تهمتن فروماند اندر شگفت
 اندر زمان بند او برگرفت هم

 به دريای آب اندرون گرگسار
 هاربيامد هيونی گرفته م

 سپهبد بفرمود تا مشگ آب
 بريزند در آب و در ماهتاب

 بار شد بارگی به دريا سبک
 سپاه اندر آمد به يکبارگی

 چو آمد به خشکی سپاه و بنه
 ببد ميسره راست با ميمنه
 به نزديک رويين دژ آمد سپاه

 چنان شد که فرسنگ ده ماند راه
 سر جنگجويان به خوردن نشست

  دستپرستنده شد جام باده به
 بفرمود تا جوشن و خود و گبر
 ببردند با تيغ پيش هژبر
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 گشاده بفرمود تا گرگسار
 بيامد به پيش يل اسفنديار
 بدو گفت کاکنون گذشتی ز بد
 ز تو خوبی و راست گفتن سزد
 چو از تن ببرم سر ارجاسپ را
 درخشان کنم جان لهراسپ را
 چو کهرم که از خون فرشيدورد

 درددل لشکری کرد پر خون و 
 دگر اندريمان که پيروز گشت

 بکشت از دليران ما سی و هشت
 سرانشان ببرم به کين نيا
 پديد آرم از هر دری کيميا

 همه گورشان کام شيران کنم
 به کام دليران ايران کنم

 سراسر بدوزم جگرشان به تير
 بيارم زن و کودکانشان اسير
 ترا شاد خوانيم ازين گر دژم

 ش و کمبگوی آنچ داری به دل بي
 دل گرگسار اندران تنگ شد
 روان و زبانش پر آژنگ شد
 بدو گفت تا چند گويی چنين
 که بر تو مبادا به داد آفرين
 همه اختر بد به جان تو باد
 بريده به خنجر ميان تو باد

 به خاک اندر افگنده پر خون تنت
 زمين بستر و گرد پيراهنت
 ز گفتار او تير شد نامدار

 رگساربرآشفت با تنگدل گ
 يکی تيغ هندی بزد بر سرش
 ز تارک به دو نيم شد تا برش

 اندر زمان به دريا فگندش هم
 خور ماهيان شد تن بدگمان
 وزان جايگه باره را بر نشست
 به تندی ميان يلی را ببست
 به باال برآمد به دژ بنگريد

 يکی ساده دژ آهنين باره ديد
 سه فرسنگ باال و پهنا چهل

  آب و گلبجای نديد اندر او
 به پهنای ديوار او بر سوار
 برفتی برابر بروبر چهار

 چو اسفنديار آن شگفتی بديد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 چنين گفت کاين را نشايد ستد
 بد آمد به روی من از راه بد
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 دريغ اين همه رنج و پيکار ما
 پشيمانی آمد همه کار ما
 به گرد بيابان همه بنگريد

 ت پوينده ديددو ترک اندران دش
 همی رفت پيش اندرون چار سگ
 سگانی که گيرند آهو به تگ
 ز باال فرود آمد اسفنديار

 ی کارزار به چنگ اندرون نيزه
 بپرسيد و گفت اين دژ نامدار

 چه جايت و چندست بر وی سوار
 ز ارجاسپ چندی سخن راندند
 همه دفتر دژ برو خواندند
 که باال و پهنای دژ را ببين

 يران دگر سوی چيندری سوی ا
 هزار زن سی بدو اندرون تيغ

 سواران گردنکش و نامدار
 اند همه پيش ارجاسپ چون بنده
 اند به فرمان و رايش سرافگنده

 خورش هست چندانک اندازه نيست
 به خوشه درون بار اگر تازه نيست
 اگر در ببندد به ده سال شاه

 خورش هست چندانک بايد سپاه
 چين سواراگر خواهد از چين و ما

 بيابد برش نامور صد هزار
 نيازش نيابد به چيزی به کس
 خورش هست و مردان فريادرس
 چو گفتند او تيغ هندی به مشت

 دل را بکشت دو گردنکش ساده
 

 سرای وز انجا بيامد به پرده
 ز بيگانه پردخت کردند جای
 پشوتن بشد نزد اسفنديار
 سخن رفت هرگونه از کارزار

 ين دژ به جنگبدو گفت جنگی چن
 به سال فراوان نيايد به چنگ
 مگر خوار گيرم تن خويش را
 يکی چاره سازم بدانديش را
 توايدر شب و روز بيدار باش
 سپه را ز دشمن نگهدار باش

 گمان ارجمند تن آنگه شود بی
 سزاوار شاهی و تخت بلند

 کز انبوه دشمن نترسد به جنگ
 به کوه از پلنگ و به آب از نهنگ

  فريب و به جايی نهيببه جايی
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 گهی فر و زيب و گهی در نشيب
 چو بازارگانی بدين دژ شوم
 نگويم که شير جهان پهلوم
 فراز آورم چاره از هر دری
 بخوانم ز هر دانشی دفتری

 بان و طاليه مباش ديده تو بی
 ز هر دانشی سست مايه مباش

 بان دود بيند به روز اگر ديده
 شب آتش چو خورشيد گيتی فروز

 نين دان که آن کار کرد منستچ
 ی هم نبرد منست نه از چاره

 سپه را بيارای و ز ايدر بران
 دار با خود و گرز گران زره

 درفش من از دور بر پای کن
 سپه را به قلب اندرون جای کن

 ی گاوسار بران تيز با گرزه
 چنان کن که خوانندت اسفنديار
 وزان جايگه ساربان را بخواند

 ه زانو نشاندبه پيش پشوتن ب
 موی بدو گفت صد بارکش سرخ

 بياور سرافراز با رنگ و بوی
 ازو ده شتر بار دينار کن
 دگر پنج ديبای چين بارکن

 يی گوهران دگر پنج هرگونه
 يکی تخت زرين و تاج سران
 بياورد صندوق هشتاد جفت
 همه بند صندوقها در نهفت

 صد و شست مرد از يالن برگزيد
 پديدکزيشان نهانش نيايد 

 تنی بيست از نامداران خويش
 سرافراز و خنجرگزاران خويش
 بفرمود تا بر سر کاروان
 بوند آن گرانمايگان ساروان

 به پای اندرون کفش و در تن گليم
 به بار اندرون گوهر و زر و سيم
 سپهبد به دژ روی بنهاد تفت
 به کردار بازارگانان برفت
 همی راند با نامور کاروان

 چون ساروانيالن سرافراز 
 چو نزديک دژ شد برفت او ز پيش
 بديد آن دل و رای هشيار خويش
 چو بانگ درای آمد از کاروان

 همی رفت پيش اندرون ساروان
 به دژ نامدارن خبر يافتند
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 فراوان بگفتند و بشتافتند
 که آمد يکی مرد بازارگان
 درمگان فرو شد به دينارگان
 بزرگان دژ پيش باز آمدند

 فراز آمدند دنخريدار و گر
 بپرسيد هريک ز ساالر بار

 کزين بارها چيست کايد به کار
 چنين داد پاسخ که باری نخست
 به تن شاه بايد که بينم درست

 توانايی خويش پيدا کنم
 چو فرمان دهد ديده دريا کنم
 شتربار بنهاد و خود رفت پيش
 که تا چون کند تيز بازار خويش
 يکی طاس پر گوهر شاهوار

  چندی ز بهر نثارز دينار
 که بر تافتش ساعد و آستين

 يکی اسپ و دو جامه ديبای چين
 تايی حرير بران طاس پوشيده

 حرير از بر و زير مشک و عبير
 جوی به نزديک ارجاسپ شد چاره

 به ديبا بياراسته رنگ و بوی
 چو ديدش فرو ريخت دينار و گفت
 که با شهرياران خرد باد جفت

 گانيکی مردم ای شاه بازار
 پدر ترک و مادر ز آزادگان
 ز توران به خرم به ايران برم
 وگر سوی دشت دليران برم
 يکی کاروانی شتر با منست

 های نشست ز پوشيدنی جامه
 هم از گوهر و افسر و رنگ و بوی

 ام هم خريدار جوی فروشنده
 به بيرون دژ کاله بگذاشتم
 جهان در پناه تو پنداشتم
 اناگر شاه بيند که اين کارو

 ی دژ کشد ساروان به دروازه
 به بخت تو از هر بد ايمن شوم

 ی مهر تو بغنوم بدين سايه
 چنين داد پاسخ که دل شاددار
 ز هر بد تن خويش آزاد دار
 نيازاردت کس به توران زمين

 همان گر گرايی به ماچين و چين
 بفرمود پس تا سرای فراخ

 به دژ بر يکی کلبه در پيش کاخ
  مر او را دهندبه رويين دژاندر
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 همه بارش از دشت بر سر نهند
 بسازد بران کلبه بازارگاه
 همی داردش ايمن اندر پناه
 برفتند و صندوقها را به پشت
 کشيدند و ماهار اشتر به مشت
 يکی مرد بخرد بپرسيد و گفت
 که صندوق را چيست اندر نهفت
 کشنده بدو گفت ما هوش خويش
 نهاديم ناچار بر دوش خويش

 به برساخت اسفندياريکی کل
 بياراست همچون گل اندر بهار
 ز هر سو فراوان خريدار خاست
 بران کلبه بر تيز بازار خاست
 ببود آن شب و بامداد پگاه

 ز ايوان دوان شد به نزديک شاه
 ز دينار وز مشک و ديبا سه تخت
 همی برد پيش اندرون نيکبخت
 بيامد ببوسيد روی زمين
 نبر ارجاسپ چندی بکرد آفري

 ور کاروان چنين گفت کاين مايه
 همی راندم تيز با ساروان
 بدو اندرون ياره و افسرست
 که شاه سرافراز را در خورست
 بگويد به گنجور تا خواسته
 ببيند همه کلبه آراسته

 اگر هيچ شايسته بيند به گنج
 بيارد همانا ندارد به رنج
 پذيرفتن از شهريار زمين
 ز بازارگان پوزش و آفرين

 ديد ارجاسپ و بنواختشبخن
 تر پايگه ساختش گرانمايه

 چه نامی بدو گفت خراد نام
 جهانجوی با رادی و شادکام
 به خراد گفت ای رد زاد مرد

 به رنجی همی گرد پوزش مگرد
 ز دربان نبايد ترا بار خواست

 به نزد من آی آنگهی کت هواست
 ازان پس بپرسيدش از رنج راه
 ز ايران و توران و کار سپاه

 چنين داد پاسخ که من ماه پنج
 کشيدم به راه اندرون درد و رنج
 بدو گفت از کار اسفنديار
 به ايران خبر بود وز گرگسار
 خوی چنين داد پاسخ که ای نيک
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 سخن راند زين هر کسی بارزوی
 يکی گفت کاسفنديار از پدر
 پرآزار گشت و بپيچيد سر
 دگر گفت کو از دژ گنبدان

 هفتخوانسپه برد و شد بر ره 
 که رزم آزمايد به توران زمين

 بخواهد به مردی ز ارجاسپ کين
 بخنديد ارجاسپ گفت اين سخن

 نگويد جهانديده مرد کهن
 اگر کرکس آيد سوی هفتخوان
 مرا اهرمن خوان و مردم مخوان
 چو بشنيد جنگی زمين بوسه داد
 بيامد ز ايوان ارجاسپ شاد
 در کلبه را نامور باز کرد

 ژ پرآواز کردز بازارگان د
 همی بود چندی خريد و فروخت

 همی هرکسی چشم خود را بدوخت
 ز دينارگان يک درم بستدی
 همی اين بران آن برين برزدی

 
 چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت

 خريدار بازار او در گذشت
 دو خواهرش رفتند ز ايوان به کوی
 غريوان و بر کفتها بر سبوی
 به نزديک اسفنديار آمدند

 تر و خاکسار آمدند ديدهدو 
 چو اسفنديار آن شگفتی بديد
 دو رخ کرد از خواهران ناپديد

 شد از کار ايشان دلش پر ز بيم
 بپوشيد رخ را به زير گليم
 برفتند هر دو به نزديک اوی

 بر دو جوی ز خون برنهاده به رخ
 به خواهش گرفتند بيچارگان
 بران نامور مرد بازارگان

 ساروانبدو گفت خواهر که ای 
 نخست از کجا راندی کاروان
 که روز و شبان بر تو فرخنده باد
 همه مهتران پيش تو بنده باد
 ز ايران و گشتاسپ و اسفنديار
 چه آگاهی است ای گو نامدار
 بدين سان دو دخت يکی پادشا
 اسيريم در دست ناپارسا

 برهنه سر و پای و دوش آبکش
 پدر شادمان روز و شب خفته خوش
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 ن بر سر انجمنبرهنه دوا
 خنک آنک پوشد تنش را کفن
 بگرييم چندی به خونين سرشک
 تو باشی بدين درد ما را پزشک
 گر آگاهيت هست از شهر ما
 برين بوم ترياک شد زهر ما
 يکی بانگ برزد به زير گليم

 که لرزان شدند آن دو دختر ز بيم
 که اسفنديار از بنه خود مباد
 نه آن کس به گيتی کزو کرد ياد

  گشتاسپ آن مرد بيدادگرز
 مبيناد چون او کاله و کمر
 ام نبينيد کايد فروشنده

 ام ز بهر خور خويش کوشنده
 چو آواز بشنيد فرخ همای
 بدانست و آمد دلش باز جای
 چو خواهر بدانست آواز اوی
 بپوشيد بر خويشتن راز اوی
 چنان داغ دل پيش او در بماند

 سرشک از دو ديده به رخ برفشاند
 جامه چاک و دو پايش به خاکهمه 

 از ارجاسپ جانش پر از بيم و باک
 رای بدانست جنگاور پاک

 که او را همی بازداند همای
 سبک روی بگشاد و ديده پرآب
 پر از خون دل و چهره چون آفتاب
 ز کار جهان ماند اندر شگفت

 دژم گشت و لب را به دندان گرفت
 بديشان چنين گفت کاين روز چند

 دو لبان را به بندبداريد هر 
 من ايدر نه از بهر جنگ آمدم
 به رنج از پی نام و ننگ آمدم
 کسی را که دختر بود آبکش

 پسر در غم و باب در خواب خوش
 پدر آسمان باد و مادر زمين
 نخوانم برين روزگار آفرين

 پس از کلبه برخاست مرد جوان
 به نزديک ارجاسپ آمد دوان

 بدو گفت کای شاه فرخنده باش
 هاندار تا جاودان زنده باشج

 يکی ژرف دريا درين راه بود
 که بازارگان زان نه آگاه بود
 ز دريا برآمد يکی کژ باد

 که مالح گفت آن ندارم به ياد
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 به کشتی همه زار و گريان شديم
 ز جان و تن خويش بريان شديم
 پذيرفتم از دادگر يک خدای
 که گر يابم از بيم دريا رهای

  هر کشوریيکی بزم سازم به
 که باشد بران کشور اندر سری
 بخواهنده بخشم کم و بيش را
 گرامی کنم مرد درويش را
 کنون شاه ما را گرامی کند
 بدين خواهش امروز نامی کند
 اند ز لشکر سرافراز گردان که

 به نزديک شاه جهان ارجمند
 چنين ساختستم که مهمان کنم
 وزين خواهش آرايش جان کنم

  زان شاد شدچو ارجاسپ بشنيد
 سر مرد نادان پر از باد شد

 ترست بفرمود کانکو گرامی
 ترست وزين لشکر امروز نامی

 به ايوان خراد مهمان شوند
 وگر می بود پاک مستان شوند
 بدو گفت شاها ردا بخردا
 جهاندار و بر موبدان موبدا
 مرا خانه تنگست و کاخ بلند

 ی دژ شويم ارجمند برين باره
 آتش کنمدر مهر ماه آمد 

 دل نامداران به می خوش کنم
 بدو گفت زان راه روکت هواست
 به کاخ اندرون ميزبان پادشاست
 بيامد دمان پهلوان شادکام
 فراوان برآورد هيزم به بام

 بکشتند اسپان و چندی به ره
 کشيدند بر بام دژ يکسره

 ی دژ کشيد ز هيزم که بر باره
 شد از دود روی هوا ناپديد

 رچ بد خورده شدمی آورد چون ه
 ی می ورا برده شد گسارنده

 همه نامدارن رفتند مست
 ز مستی يکی شاخ نرگس به دست

 
 شب آمد يکی آتشی برفروخت
 که تفش همی آسمان را بسوخت

 بان بنگريد گه ديده چو از ديده
 به شب آنش و روز پردود ديد
 ز جايی که بد شادمان بازگشت
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 تو گفتی که با باد همباز گشت
 از راه نزد پشوتن رسيدچو 

 بگفت آنچ از آتش و دود ديد
 پشوتن چنين گفت کز پيل و شير
 به تنبل فزونست مرد دلير

 که چشم بدان از تنش دور باد
 همه روزگاران او سور باد
 بزد نای رويين و رويينه خم

 ی گاودم برآمد ز در ناله
 ز هامون سوی دژ بيامد سپاه
 شد از گرد خورشيد تابان سياه

 مه زير خفتان و خود اندرونه
 همی از جگرشان بجوشيد خون
 به دژ چون خبر شد که آمد سپاه
 جهان نيست پيدا ز گرد سياه
 همه دژ پر از نام اسفنديار
 درخت بال حنظل آورد بار

 بپوشيد ارجاسپ خفتان جنگ
 بماليد بر چنگ بسيار چنگ
 بفرمود تا کهرم شيرگير

 برد لشکر و کوس و شمشير وتير
 طرخان چنين گفت کای سرفرازبه 

 برو تيز با لشکری رزمساز
 ببر نامدران دژ ده هزار
 همه رزم جويان خنجرگزار

 نگه کن که اين جنگجويان کيند
 وزين تاختن ساختن برچيند
 سرافراز طرخان بيامد دوان
 بدين روی دژ با يکی ترجمان
 سپه ديد با جوشن و ساز جنگ
 درفشی سيه پيکر او پلنگ

 شوتن به قلب اندرونکش پ سپه
 سپاهی همه دست شسته به خون

 به چنگ اندرون گرز اسفنديار
 ی نامدار به زير اندرون باره

 جز اسفنديار تهم را نماند
 کس او را بجز شاه ايران نخواند
 سپه ميسره ميمنه برکشيد

 چنان شد که کس روز روشن نديد
 ز زخم سنانهای الماس گون
 نتو گفتی همی بارد از ابر خو

 به جنگ اندر آمد سپاه از دو روی
 هرانکس که بد گرد و پرخاشجوی

 زن آذر تيغ بشد پيش نوش
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 همی جست پرخاش زان انجمن
 بيامد سرافراز طرخان برش

 که از تن به خاک اندر آرد سرش
 آذر او را به هامون بديد چو نوش

 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 کمرگاه طرخان بدو نيم کرد

  درد پربيم کرددل کهرم از
 چنان هم بقلب سپه حمله برد
 بزرگش يکی بود با مرد خرد

 سان دو لشکر بهم برشکست بران
 که از تير بر سرکشان ابر بست
 سرافراز کهرم سوی دژ برفت
 گريزان و لشکر همی راند تفت
 چنين گفت کهرم به پيش پدر
 که ای نامور شاه خورشيدفر
 از ايران سپاهی بيامد بزرگ

  اندرون نامداری سترگبه پيش
 سرافراز اسفنديارست و بس

 کس بدين دژ نيايد جزو هيچ
 ی جنگ دارد به چنگ همان نيزه

 که در گنبدان دژ تو ديدی به جنگ
 غمی شد دل ارجاسپ را زان سخن

 که نو شد دگر باره کين کهن
 به ترکان همه گفت بيرون شويد
 ز دژ يکسره سوی هامون شويد

 آوريدهمه لشکر اندر ميان 
 خروش هژبر ژيان آوريد

 يکی زنده زيشان ممانيد نيز
 کسی نام ايشان مخوانيد نيز
 همه لشکر از دژ به راه آمدند

 خواه آمدند جگر خسته و کينه
 

 چو تاريکتر شد شب اسفنديار
 ی کارزار بپوشيد نو جامه

 سر بند صندوقها برگشاد
 يکی تا بدان بستگان جست باد

 يدنیکباب و می آورد و نوش
 ی رزم و پوشيدنی همان جامه

 چو نان خورده شد هر يکی را سه جام
 بدادند و گشتند زان شادکام

 چنين گفت کامشب شبی پربالست
 اگر نام گيريم ز ايدر سزاست
 بکوشيد و پيکار مردان کنيد
 پناه از بالها به يزدان کنيد
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 ازان پس يالن را به سه بهر کرد
 هرانکس که جستند ننگ و نبرد

 کی بهره زيشان ميان حصاري
 که سازند با هرکسی کارزار
 دگر بهره تا بر در دژ شوند
 ز پيکار و خون ريختن نغنوند

 سيم بهره را گفت از سرکشان
 که بايد که يابيد زيشان نشان
 که بودند با ما ز می دوش مست
 سرانشان به خنجر ببريد پست
 خود و بيست مرد از دليران گرد

 يشان سپردبشد تيز و ديگر بد
 به درگاه ارجاسپ آمد دلير

 دار و غران به کردار شير زره
 چو زخم خروش آمد از در سرای
 دوان پيش آزادگان شد همای
 ابا خواهر خويش به آفريد
 به خون مژه کرده رخ ناپديد
 چو آمد به تنگ اندر اسفنديار
 دو پوشيده را ديد چون نوبهار
 چنين گفت با خواهران شيرمرد

 بپوييد برسان گردکز ايدر 
 بدانجا که بازارگاه منست

 بسی زر و سيم است و گاه منست
 مباشيد با من بدين رزمگاه
 اگر سر دهم گر ستانم کاله
 بيامد يکی تيغ هندی به مشت
 کسی را که ديد از دليران بکشت
 همه بارگاهش چنان شد که راه

 نبود اندران نامور بارگاه
 ز بس خسته و کشته و کوفته

 همچو دريای آشوفتهزمين 
 چو ارجاسپ از خواب بيدار شد
 ز غلغل دلش پر ز تيمار شد
 بجوشيد ارجاسپ از جايگاه
 بپوشيد خفتان و رومی کاله
 گون به دست اندرش خنجر آب

 دهن پر ز آواز و دل پر ز خون
 بدو گفت کز مرد بازارگان
 بيابی کنون تيغ و دينارگان
 يکی هديه آرمت لهراسپی

 ر گشتاسپینهاده برو مه
 برآويخت ارجاسپ و اسفنديار
 از اندازه بگذشتشان کارزار
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 پياپی بسی تيغ و خنجر زدند
 گهی بر ميان گاه بر سر زدند

 به زخم اندر ارجاسپ را کرد سست
 نديدند بر تنش جايی درست
 ز پای اندر آمد تن پيلوار

 جدا کردش از تن سر اسفنديار
 جان چو شد کشته ارجاسپ آزرده

 رآمد ز کاخ زنانخروشی ب
 چنين است کردار گردنده دهر
 گهی نوش يابيم ازو گاه زهر
 چه بندی دل اندر سرای سپنج
 چو دانی که ايدر نمانی مرنچ
 بپردخت ز ارجاسپ اسفنديار
 به کيوان برآورد ز ايوان دمار
 بفرمود تا شمع بفروختند

 به هر سوی ايوان همی سوختند
 شبستان او را به خادم سپرد

 تايی نبرد جايگه رشتهازان 
 در گنج دينار او مهر کرد

 به ايوان نبودش کسی هم نبرد
 بيامد سوی آخر و برنشست
 يکی تيغ هندی گرفته به دست
 ازان تازی اسپان کش آمد گزين

 بفرمود تا برنهادند زين
 برفتند زانجا صد و شست مرد

 گزيده سواران روز نبرد
 همان خواهران را بر اسپان نشاند

 اه ارجاسپ لشکر براندز درگ
 وز ايرانيان نامور مرد چند

 ی ارجمند به دژ ماند با ساوه
 چو من گفت از ايدر به بيرون شوم
 خود و نامدارن به هامون شوم
 به ترکان در دژ ببنديد سخت

 بخت مگر يار باشد مرا نيک
 هرانگه که آيد گمانتان که من

 رای انجمن رسيدم بدان پاک
 ديدگاهغو ديده بايد که از 

 کانوشه سر و تاج گشتاسپ شاه
 چو انبوه گردد به دژ بر سپاه
 گريزان و برگشته از رزمگاه

 ی کاخ پاس به پيروزی از باره
 بداريد از پاک يزدان سپاس
 سر شاه ترکان ازان ديدگاه
 بينداخت بايد به پيش سپاه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1203 

 بيامد ز دژ با صد و شست مرد
 خروشان و جوشان به دشت نبرد

  پشوتن رسيدچو نزد سپاه
 برو نامدار آفرين گستريد

 سپاهش همه مانده زو در شگفت
 که مرد جوان آن دليری گرفت

 
 چو ماه از بر تخت سيمين نشست
 سه پاس از شب تيره اندر گذشت
 همی پاسبان برخروشيد سخت

 که گشتاسپ شاهست و پيروز بخت
 چو ترکان شنيدند زان سان خروش

 نهادند يکسر به آواز گوش
 کهرم از پاسبان خيره شددل 

 روانش ز آواز او تيره شد
 چو بشنيد با اندريمان بگفت
 که تيره شب آواز نتوان نهفت

 چه گويی که امشب چه شايد بدن
 ببايد همی داستانها زدن

 که يارد گشادن بدين سان دو لب
 شب به بالين شاهی درين تيره

 ببايد فرستاد تا هرک هست
 سرانشان به خنجر ببرند پست
 چه بازی کند پاسبان روز جنگ
 برين نامداران شود کار تنگ
 وگر دشمن ما بود خانگی
 بجوی همی روز بيگانگی
 به آواز بد گفتن و فال بد
 بکوبيم مغزش به گوپال بد
 بدين گونه آواز پيوسته شد

 دل کهرم از پاسبان خسته شد
 ز بس نعره از هر سوی زين نشان
 پر آواز شد گوش گردنکشان

 ت کواز بسيار گشتسپه گف
 ی پاسبان برگذشت از اندازه

 کنون دشمن از خانه بيرون کنيم
 ازان پس برين چاره افسون کنيم
 دل کهرم از پاسبان تنگ شد
 بپيچيد و رويش پر آژنگ شد

 به لشکر چنين گفت کز خواب شاه
 دل من پر از رنج شد جان تباه

 گمان باز بايد شدن کنون بی
 بدنندانم کزين پس چه شايد 

 بزرگان چنين روی برگاشتند
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 به شب دشت پيکار بگذاشتند
 پس اندر همی آمد اسفنديار

 ی گاوسار دار با گرزه زره
 ی دژ رسيد چو کهرم بر باره

 پس لشکر ايرانيان را بديد
 چنين گفت کاکنون بجز رزم کار
 چه ماندست با گرد اسفنديار
 همه تيغها برکشيم از نيام
 امبه خنجر فرستاد بايد پي

 به چهره چو تاب اندر آورد بخت
 بران نامداران ببد کار سخت
 دو لشکر بران سان برآشوفتند
 همی بر سر يکدگر کوفتند

 دمان چنين تا برآمد سپيده
 بزرگان چين را سرآمد زمان
 برفتند مردان اسفنديار

 ی شهريار بران نامور باره
 بريده سر شاه ارجاسپ را
 جهاندار و خونيز لهراسپ را

  پيش سپاه اندر انداختندبه
 ز پيکار ترکان بپرداختند

 خروشی برآمد ز توران سپاه
 ز سر برگرفتند گردان کاله

 دو فرزند ارجاسپ گريان شدند
 چو بر آتش تيز بريان شدند

 بدانست لشکر که آن جنگ چيست
 وزان رزم بد بر که بايد گريست

 بگفتند رادا دليرا سرا
 سپهدار شيراوژنا مهترا

 ت که بر دشت کين کشته بادکه کشت
 برو جاودان روز برگشته باد
 سپردن کرا بايد اکنون بنه
 درفش که داريم بر ميمنه

 چو ارجاسپ پردخته شد قلبگاه
 مبادا کاله و مبادا سپاه

 سپه را به مرگ آمد اکنون نياز
 ز خلج پر از درد شد تا طراز

 ازان پس همه پيش مرگ آمدند
 نددار با گرز و ترگ آمد زره

 ده و دار برخاست از رزمگاه
 هوا شد به کردار ابر سياه

 ی کشته بود به هر جای بر توده
 کسی را کجا روز برگشته بود

 تن سر و يال بود همه دشت بی
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 به جای دگر گرز و گوپال بود
 ز خون بر در دژ همی موج خاست

 که دانست دست چپ از دست راست
 چو اسفنديار اندر آمد ز جای

 م بيفشارد پایسپهدار کهر
 دو جنگی بران سان برآويختند
 که گفتی بهمشان برآميختند
 تهمتن کمربند کهرم گرفت

 مر او را ازان پشت زين برگرفت
 برآوردش از جای و زد بر زمين
 همه لشکرش خواندند آفرين
 دو دستش ببستند و بردند خوار
 پراگنده شد لشکر نامدار

 همی گرز باريد همچون تگرگ
 ترگ و هوا پر ز مرگزمين پر ز 

 سر از تيغ پران چو برگ از درخت
 يکی ريخت خون و يکی يافت تخت
 همی موج زد خون بران رزمگاه
 سری زير نعل و سری با کاله
 نداند کسی آرزوی جهان
 نخواهد گشادن بمابر نهان
 کسی کش سزاوار بد بارگی
 گريزان همی راند يکبارگی
 هرانکس که شد در دم اژدها

 هم زو نيامد رهابکوشيد و 
 ز ترکان چينی فراوان نماند

 وگر ماند کس نام ايشان نخواند
 همه ترگ و جوشن فرو ريختند

 ها خون برآميختند هم از ديده
 دوان پيش اسفنديار آمدند
 همه ديده چون جويبار آمدند
 سپهدار خونريز و بيداد بود
 سپاهش به بيدادگر شاد بود
 کسی را نداد از يالن زينهار

 شمار تند زان خستگان بیبکش
 به توران زمين شهرياری نماند
 ز ترکان چين نامداری نماند
 سراپرده و خيمه برداشتند
 بدان خستگان جای بگذاشتند
 بران روی دژ بر ستاره بزد

 چو پيدا شد از هر دری نيک و بد
 بزد بر در دژ دو دار بلند

 فرو هشت از دار پيچان کمند
 سر اندريمان نگونسار کرد
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 برادرش را نيز بر دار کرد
 سپاهی برون کرد بر هر سوی
 به جايی که آمد نشان گوی
 بفرمود تا آتش اندر زدند

 همه شهر توران بهم بر زدند
 به جايی دگر نامداری نماند

 به چين و به توران سواری نماند
 تو گفتی که ابری برآمد سياه
 بباريد آتش بران رزمگاه

 يدجهانجوی چون کار زان گونه د
 سران را بياورد و می درکشيد

 
 دبير جهانديده را پيش خواند
 ازان چاره و چنگ چندی براند
 بر تخت بنشست فرخ دبير

 قلم خواست و قرطاس و مشک و عبير
 نخستين که نوک قلم شد سياه
 گرفت آفرين بر خداوند ماه
 خداوند کيوان و ناهيد و هور
 خداوند پيل و خداوند مور

 و فرهیخداوند پيروزی 
 خداوند ديهيم و شاهنشهی
 خداوند جان و خداوند رای

 ده و رهنمای خداوند نيکی
 ازو جاودان کام گشتاسپ شاد
 به مينو همه ياد لهراسپ باد
 رسيدم به راهی به توران زمين
 که هرگز نخوانم برو آفرين
 اگر برگشايم سراسر سخن
 سر مرد نو گردد از غم کهن
 چه دستور باشد مرا شهريار

 ی کارزار بخوانم برو نامه
 به ديدار او شاد و خرم شوم

 غم شوم ازين رنج ديرينه بی
 هايی که من ساختم وزان چاره

 که تا دل ز کينه بپرداختم
 به رويين دژ ارجاسپ و کهرم نماند
 جز از مويه و درد و ماتم نماند
 کسی را ندادم به جان زينهار
 گيا در بيابان سرآورد بار

 خورد شير و گرگهمی مغز مردم 
 جز از دل نجويد پلنگ سترگ

 فلک روشن از تاج گشتاسپ باد
 زمين گلشن شاه لهراسپ باد
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 چو بر نامه بر مهر اسفنديار
 نهادند و جستند چندی سوار

 افگن و تيزرو هيونان کفک
 به ايران فرستاد ساالر نو
 بماند از پی پاسخ نامه را
 بکشت آتش مرد بدکامه را

 پاسخ رسيدبسی برنيامد که 
 يکی نامه بد بند بد را کليد
 سر پاسخ نامه بود از نخست
 که پاينده بادآنک نيکی بجست
 خرد يافته مرد يزدان شناس

 به نيکی ز يزدان شناسد سپاس
 دگر گفت کز دادگر يک خدای
 بخواهيم کو باشدت رهنمای
 درختی بکشتم به باغ بهشت
 کزان بارورتر فريدون نکشت

 ر آمدستبرش سرخ ياقوت و ز
 همه برگ او زيب و فر آمدست
 بماناد تا جاودان اين درخت

 بخت ترا باد شادان دل و نيک
 يکی آنک گفتی که کين نيا
 بجستم پر از چاره و کيميا
 دگر آنک گفتی ز خون ريختن
 به تنها به رزم اندر آويختن
 تن شهرياران گرامی بود

 که از کوشش سخت نامی بود
 نگهدار تن باش و آن خرد

 که جان را به دانش خرد پرورد
 سه ديگر که گفتی به جان زينهار
 ندادم کسی را ز چندان سوار
 هميشه دلت مهربان باد و گرم
 پر از شرم جان لب پر آوای نرم
 مبادا ترا پيشه خون ريختن

 کينه با مهتر آويختن نه بی
 به کين برادرت بی سی و هشت
 از اندازه خون ريختن درگذشت

  پير گشته نياو ديگر کزان
 ز دل دور کرده بد و کيميا

 چو خون ريختندش تو خون ريختی
 چو شيران جنگی برآويختی
 هميشه بدی شاد و به روزگار
 روان را خرد بادت آموزگار
 نيازست ما را به ديدار تو
 بدان پر خرد جان بيدار تو
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 چه نامه بخوانی بنه بر نشان
 بدين بارگاه آی با سرکشان

 در بازگشتهيون تگاور ز 
 همه شهر ايران پرآواز گشت
 سوار هيونان چو باز آمدند
 به نزد تهمتن فراز آمدند

 
 چو آن نامه برخواند اسفنديار
 ببخشيد دينار و برساخت کار
 جز از گنج ارجاسپ چيزی نماند
 همه گنج خويشان او برفشاند
 سپاهش همه زو توانگر شدند

 ی کار برتر شدند از اندازه
 اسپان به دشت و به کوهشتر بود و 

 به داغ سپهدار توران گروه
 هزار هيون خواست از هر دری ده

 پراگنده از دشت وز کوهسار
 همه گنج ارجاسپ در باز کرد
 به کپان درم سختن آغاز کرد
 هزار اشتر از گنج دينار شاه
 چو سيصد ز ديبا و تخت و کاله
 صد از مشک و ز عنبر و گوهران

 افسرانصد از تاج وز نامدار 
 از افگندنيهای ديبا هزار
 بفرمود تا برنهادند بار

 ی چينيان چو سيصد شتر جامه
 ز منسوج و زربفت وز پرنيان
 عماری بسيچيد و ديبا جليل
 کنيزک ببردند چينی دو خيل

 به رخ چون بهار و به باال چو سرو
 ميانها چو غرو و به رفتن تذرو
 ابا خواهران يل اسفنديار

 د نامداربرفتند بت روی ص
 ز پوشيده رويان ارجاسپ پنج
 ببردند بامويه و درد و رنج

 دو خواهر دو دختر يکی مادرش
 پر از درد و با سوک و خسته برش

 ی شهر زد بر زمين همه باره
 برآورد گرد از بر و بوم چين

 سه پور جوان را سپهدار گفت
 پراگنده باشيد با گنج جفت

 به راه ار کسی سر بپيچد ز داد
 ان به خنجر ببريد شادسرانش

 شما راه سوی بيابان بريد
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 سنانها چو خورشيد تابان بريد
 سوی هفتخوان من به نخجير شير

 بيابم شما ره مپوييد دير
 نخستين بگيرم سر راه را
 ببينم شما را سر ماه را

 سوی هفتخوان آمد اسفنديار
 به نخجير با لشکری نامدار

 چو نزديک آن جای سرما رسيد
 ه گرد بر جای ديدهمه خواست
 گوار و زمين پرنگار هوا خوش

 تو گفتی به تير اندر آمد بهار
 وزان جايگه خواسته برگرفت
 همی ماند از کار اختر شگفت
 چو نزديکی شهر ايران رسيد
 به جای دليران و شيران رسيد
 دو هفته همی بود با يوز و باز
 غمی بود از رنج راه دراز

 سه فرزند پرمايه را چشم داشت
 ز دير آمدنشان به دل خشم داشت

 به نزد پدر چو بيامد پسر
 بخنديد با هر يکی تاجور

 که راهی درشت اين که من کوفتم
 ز دير آمدنتان برآشوفتم

 زمين بوسه دادند هر سه پسر
 که چون تو که باشد به گيتی پدر
 وزان جايگه سوی ايران کشيد
 همه گنج سوی دليران کشيد

 ندهمه شهر ايران بياراست
 می و رود و رامشگران خواستند

 ز ديوارها جامه آويختند
 زبر مشک و عنبر همی بيختند
 هوا پر ز آوای رامشگران

 وران زمين پر سواران نيزه
 چو گشتاسپ بشنيد رامش گزيد
 به آواز او جام می درکشيد
 ز لشکر بفرمود تا هرک بود
 ز کشور کسی کو بزرگی نمود
 همه با درفش و تبيره شدند

 رگان لشکر پذيره شدندبز
 پدر رفت با نامور بخردان
 بزرگان فرزانه و موبدان
 روی بيامد به پيش پسر تازه

 همه شهر ايران پر از گفت و گوی
 چو روی پدر ديد شاه جوان
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 روان دلش گشت شادان و روشن
 برانگيخت از جای شبرنگ را

 ی آتش جنگ را فروزنده
 بيامد پدر را به بر در گرفت

 از کار او در شگفتپدر ماند 
 بسی خواند بر فر او آفرين

 تو مبادا زمان و زمين که بی
 وزانجا به ايوان شاه آمدند
 جهانی ورا نيکخواه آمدند

 بياراست گشتاسپ ايوان و تخت
 بخت دلش گشت خرم بدان نيک
 به ايوانها در نهادند خوان

 به ساالر گفتا مهان را بخوان
 بيامد ز هر گنبدی ميگسار

 يک آن نامور شهرياربه نزد
 می خسروانی به جام بلور

 گسارنده می داد رخشان چو هور
 ی دوستان برفروخت همه چهره

 دل دشمنان را به آتش بسوخت
 پسر خورد با شرم ياد پدر
 پدر همچنان نيز ياد پسر

 بپرسيد گشتاسپ از هفتخوان
 پدر را پسر گفت نامه بخوان
 سخنهای ديرينه ياد آوريم

 را به داد آوريمبه گفتار لب 
 چو فردا به هشياری آن بشنوی

 به پيروزی دادگر بگروی
 برفتند هرکس که گشتند مست

 رخ دست ايشان به دست يکی ماه
 ی هفتخوان سرآمد کنون قصه

 به نام جهان داور اين را بخوان
 که او داد بر نيک و بد دستگاه
 خداوند خورشيد و تابنده ماه
 اگر شاه پيروز بپسندد اين

 اديم بر چرخ گردنده زيننه
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 آغاز داستان

 کنون خورد بايد می خوشگوار
 بوی مشک آيد از جويبار که می

 هوا پر خروش و زمين پر ز جوش
 خنک آنک دل شاد دارد به نوش
 درم دارد و نقل و جام نبيد
 سر گوسفندی تواند بريد

 مرا نيست فرخ مر آن را که هست
 ببخشای بر مردم تنگدست

 زير برگ گلستهمه بوستان 
 همه کوه پرالله و سنبلست
 به پاليز بلبل بنالد همی

 ی او ببالد همی گل از ناله
 چو از ابر بينم همی باد و نم
 ندانم که نرگس چرا شد دژم
 شب تيره بلبل نخسپد همی
 گل از باد و باران بجنبد همی
 بخندد همی بلبل از هر دوان
 چو بر گل نشيند گشايد زبان

  گل آمد گر ابرندانم که عاشق
 چو از ابر بينم خروش هژبر
 بدرد همی باد پيراهنش

 درفشان شود آتش اندر تنش
 به عشق هوا بر زمين شد گوا
 به نزديک خورشيد فرمانروا

 که داند که بلبل چه گويد همی
 به زير گل اندر چه مويد همی
 نگه کن سحرگاه تا بشنوی
 ز بلبل سخن گفتنی پهلوی

 نديارهمی نالد از مرگ اسف
 ندارد بجز ناله زو يادگار

 چو آواز رستم شب تيره ابر
 بدرد دل و گوش غران هژبر
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 ادامه داستان

 ز بلبل شنيدم يکی داستان
 ی باستان که برخواند از گفته

 که چون مست باز آمد اسفنديار
 ی شهريار دژم گشته از خانه

 کتايون قيصر که بد مادرش
 گرفته شب و روز اندر برش

 خواب بيدار شد تيره شبچو از 
 يکی جام می خواست و بگشاد لب

 چنين گفت با مادر اسفنديار
 که با من همی بد کند شهريار
 مرا گفت چون کين لهراسپ شاه
 بخواهی به مردی ز ارجاسپ شاه
 همان خواهران را بياری ز بند
 کنی نام ما را به گيتی بلند

 خو کنی جهان از بدان پاک بی
 و کنیبکوشی و آرايشی ن

 همه پادشاهی و لشکر تراست
 همان گنج با تخت و افسر تراست
 کنون چون برآرد سپهر آفتاب
 سر شاه بيدار گردد ز خواب
 بگويم پدر را سخنها که گفت
 ندارد ز من راستيها نهفت
 وگر هيچ تاب اندر آرد به چهر
 به يزدان که بر پای دارد سپهر

 کام او تاج بر سر نهم که بی
 رانيان را دهمهمه کشور اي

 ترا بانوی شهر ايران کنم
 به زور و به دل جنگ شيران کنم
 غمی شد ز گفتار او مادرش
 همه پرنيان خار شد بر برش
 بدانست کان تاج و تخت و کاله
 نبخشد ورا نامبردار شاه

 بدو گفت کای رنج ديده پسر
 ز گيتی چه جويد دل تاجور

 مگر گنج و فرمان و رای و سپاه
 ن بر فزونی مخواهتو داری بري

 يکی تاج دارد پدر بر پسر
 تو داری دگر لشکر و بوم و بر

 چو او بگذرد تاج و تختش تراست
 بزرگی و شاهی و بختش تراست

 چه نيکوتر از نره شير ژيان
 به پيش پدر بر کمر بر ميان
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 چنين گفت با مادر اسفنديار
 که نيکو زد اين داستان هوشيار
 که پيش زنان راز هرگز مگوی
 چو گويی سخن بازيابی بکوی
 مکن هيچ کاری به فرمان زن
 که هرگز نبينی زنی رای زن
 پر از شرم و تشوير شد مادرش
 ز گفته پشيمانی آمد برش

 بشد پيش گشتاسپ اسفنديار
 همی بود به آرامش و ميگسار

 ی خام خورد دو روز و دو شب باده
 بر ماهرويش دل آرام کرد

 سيم روز گشتاسپ آگاه شد
 ی گاه شد فرزند جويندهکه 

 همی در دل انديشه بفزايدش
 همی تاج و تخت آرزو آيدش

 بخواند آن زمان شاه جاماسپ را
 همان فال گويان لهراسپ را
 برفتند با زيجها برکنار

 بپرسيد شاه از گو اسفنديار
 که او را بود زندگانی دراز
 نشيند به شادی و آرام و ناز
 به سر بر نهد تاج شاهنشهی

 پای دارد بهی و مهیبرو 
 چو بشنيد دانای ايران سخن
 نگه کرد آن زيجهای کهن
 ز دانش بروها پر از تاب کرد
 ز تيمار مژگان پر از آب کرد
 همی گفت بد روز و بد اخترم
 بباريد آتش همی بر سرم
 مرا کاشکی پيش فرخ زرير
 زمانه فگندی به چنگال شير
 وگر خود نکشتی پدر مر مرا

  بداخترانگشتی به جاماسپ
 ورا هم نديدی به خاک اندرون
 بران سان فگنده پيش پر ز خون
 چو اسفندياری که از چنگ اوی
 بدرد دل شير ز آهنگ اوی

 ز دشمن جهان سربسر پاک کرد
 به رزم اندرون نيستش هم نبرد

 بيم کرد جهان از بدانديش بی
 تن اژدها را به دو نيم کرد
 ازاين پس غم او ببايد کشيد

  تلخی ببايد چشيدبسی شور و
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 بدو گفت شاه ای پسنديده مرد
 سخن گوی وز راه دانش مگرد
 هال زود بشتاب و با من بگوی
 کزين پرسشم تلخی آمد به روی
 گر او چون زرير سپهبد بود
 مرا زيستن زين سپس بد بود

 ورا در جهان هوش بر دست کيست
 کزان درد ما را ببايد گريست

 بدو گفت جاماسپ کای شهريار
 اين روز را خوار مايه مدارتو

 ورا هوش در زاولستان بود
 به دست تهم پور دستان بود

 به جاماسپ گفت آنگهی شهريار
 به من بر بگردد بد روزگار؟

 که گر من سر تاج شاهنشهی
 سپارم بدو تاج و تخت مهی
 نبيند بر و بوم زاولستان

 نداند کس او را به کاولستان
 شود ايمن از گردش روزگار؟

 اختر نيکش آموزگار؟بود 
 چنين داد پاسخ ستاره شمر
 که بر چرخ گردان نيابد گذر
 ازين بر شده تيز چنگ اژدها
 به مردی و دانش که آمد رها

 گمان بباشد همه بودنی بی
 نجستست ازو مرد دانا زمان
 دل شاه زان در پرانديشه شد

 سرش را غم و درد هم پيشه شد
 بد انديشه و گردش روزگار

 ی بودش آموزگارهمی بر بد
 

 چو بگذشت شب گرد کرده عنان
 برآورد خورشيد رخشان سنان
 نشست از بر تخت زر شهريار
 بشد پيش او فرخ اسفنديار
 همی بود پيشش پرستارفش
 پرانديشه و دست کرده به کش
 چو در پيش او انجمن شد سپاه

 ز ناموران وز گردان شاه
 همه موبدان پيش او بر رده

 او صف زدهز اسپهبدان پيش 
 پس اسفنديار آن يل پيلتن
 برآورد از درد آنگه سخن

 بدو گفت شاها انوشه بدی
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 توی بر زمين فره ايزدی
 سر داد و مهر از تو پيدا شدست
 همان تاج و تخت از تو زيبا شدست

 ام تو شاهی پدر من ترا بنده
 ام هميشه به رای تو پوينده

 تو دانی که ارجاسپ از بهر دين
 ا سواران چينبيامد چنان ب

 بخوردم من آن سخت سوگندها
 بپذرفتم آن ايزدی پندها

 که هرکس که آرد به دين در شکست
 پرست دلش تاب گيرد شود بت

 ميانش به خنجر کنم به دو نيم
 نباشد مرا از کسی ترس و بيم

 وزان پس که ارجاسپ آمد به جنگ
 نبر گشتم از جنگ دشتی پلنگ
 مرا خوار کردی به گفت گرزم

 ام خورش خواستی روز بزمکه ج
 ببستی تن من به بند گران
 ستونها و مسمار آهنگران
 سوی گنبدان دژ فرستاديم
 ز خواری به بدکارگان داديم
 به زاول شدی بلخ بگذاشتی
 همه رزم را بزم پنداشتی
 بديدی همی تيغ ارجاسپ را
 فگندی به خون پير لهراسپ را
 چو جاماسپ آمد مرا بسته ديد

  تنم خسته ديدوزان بستگيها
 مرا پادشاهی پذيرفت و تخت
 بران نيز چندی بکوشيد سخت
 بدو گفتم اين بندهای گران
 به زنجير و مسمار آهنگران

 بمانم چنين هم به فرمان شاه
 نخواهم سپاه و نخواهم کاله
 به يزدان نمايم به روز شمار
 بنالم ز بدگوی با کردگار

 مرا گفت گر پند من نشنوی
 بر بدخویبسازی ابر تخت 

 دگر گفت کز خون چندان سران
 سرافراز با گرزهای گران

 بران رزمگه خسته تنها به تير
 همان خواهرانت ببرده اسير
 دگر گرد آزاده فرشيدورد

 فگندست خسته به دشت نبرد
 ز ترکان گريزان شده شهريار
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 همی پيچد از بند اسفنديار
 نسوزد دلت بر چنين کارها
 هابدين درد و تيمار و آزار

 سخنها جزين نيز بسيار گفت
 که گفتار با درد و غم بود جفت
 غل و بند بر هم شکستم همه

 دوان آمدم نزد شاه رمه
 ازيشان بکشتم فزون از شمار
 ز کردار من شاد شد شهريار
 گر از هفتخوان برشمارم سخن
 همانا که هرگز نيايد به بن
 ز تن باز کردم سر ارجاسپ را
 ابرافراختم نام گشتاسپ ر
 زن و کودکانش بدين بارگاه
 بياوردم آن گنج و تخت و کاله
 همه نيکويها بکردی به گنج
 مرا مايه خون آمد و درد و رنج
 ز بس بند و سوگند و پيمان تو
 همی نگذرم من ز فرمان تو
 همی گفتی ار باز بينم ترا
 ز روشن روان برگزينم ترا
 سپارم ترا افسر و تخت عاج
 ر تاجکه هستی به مردی سزاوا

 مرا از بزرگان برين شرم خاست
 که گويند گنج و سپاهت کجاست
 بهانه کنون چيست من بر چيم
 پس از رنج پويان ز بهر کيم

 
 به فرزند پاسخ چنين داد شاه
 که از راستی بگذری نيست راه
 ازين بيش کردی که گفتی تو کار
 که يار تو بادا جهان کردگار

 نبينم همی دشمنی در جهان
 آشکارا نه اندر نهاننه در 

 که نام تو يابد نه پيچان شود
 چه پيچان همانا که بيجان شود
 به گيتی نداری کسی را همال

 خرد نامور پور زال مگر بی
 که او راست تا هست زاولستان
 همان بست و غزنين و کاولستان
 به مردی همی ز آسمان بگذرد
 همی خويشتن کهتری نشمرد
 دکه بر پيش کاوس کی بنده بو
 ز کيخسرو اندر جهان زنده بود
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 به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن
 که او تاج نو دارد و ما کهن

 به گيتی مرا نيست کس هم نبرد
 ز رومی و توری و آزاد مرد

 سوی سيستان رفت بايد کنون
 به کار آوری زور و بند و فسون
 برهنه کنی تيغ و گوپال را
 به بند آوری رستم زال را

 مچنينزواره فرامرز را ه
 نمانی که کس برنشيند به زين
 به دادار گيتی که او داد زور

 ی اختر و ماه و هور فروزنده
 که چون اين سخنها به جای آوری
 ز من نشنوی زين سپس داوری
 سپارم به تو تاج و تخت و کاله
 نشانم بر تخت بر پيشگاه
 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 که ای پرهنر نامور شهريار

  ز رستم کهنهمی دور مانی
 براندازه بايد که رانی سخن

 تو با شاه چين جنگ جوی و نبرد
 ازان نامداران برانگيز گرد

 چه جويی نبرد يکی مرد پير
 که کاوس خواندی ورا شيرگير

 ز گاه منوچهر تا کيقباد
 دل شهرياران بدو بود شاد
 نکوکارتر زو به ايران کسی
 نبودست کاورد نيکی بسی

 د رخشهمی خواندندش خداون
 بخش جهانگير و شيراوژن و تاج

 نه اندر جهان نامداری نوست
 بزرگست و با عهد کيخسروست
 اگر عهد شاهان نباشد درست
 نبايد ز گشتاسپ منشور جست
 چنين داد پاسخ به اسفنديار
 که ای شير دل پرهنر نامدار

 هرانکس که از راه يزدان بگشت
 همان عهد او گشت چون باد دشت

 ه کاوس شاههمانا شنيدی ک
 به فرمان ابليس گم کرد راه
 همی باسمان شد به پر عقاب
 به زاری به ساری فتاد اندر آب
 ز هاماوران ديوزادی ببرد

 شبستان شاهی مر او را سپرد
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 سياوش به آزار او کشته شد
 همه دوده زير و زبر گشته شد
 کسی کو ز عهد جهاندار گشت
 به گرد در او نشايد گذشت

 ز من با کالهاگر تخت خواهی 
 ره سيستان گير و برکش سپاه

 جا رسی دست رستم ببند چو آن
 بيارش به بازو فگنده کمند
 زواره فرامرز و دستان سام
 نبايد که سازند پيش تو دام
 پياده دوانش بدين بارگاه
 بياور کشان تا ببيند سپاه

 ازان پس نپيچد سر از ما کسی
 اگر کام اگر گنج يابد بسی

 ر از تاب کردسپهبد بروها پ
 به شاه جهان گفت زين بازگرد
 ترا نيست دستان و رستم به کار
 همی راه جويی به اسفنديار
 دريغ آيدت جای شاهی همی
 مرا از جهان دور خواهی همی
 ترا باد اين تخت و تاج کيان

 يی بس بود زين جهان مرا گوشه
 ام وليکن ترا من يکی بنده
 ام به فرمان و رايت سرافگنده

 فت گشتاسپ تندی مکنبدو گ
 بلندی بيابی نژندی مکن

 ز لشکر گزين کن فراوان سوار
 جهانديدگان از در کارزار

 سليح و سپاه و درم پيش تست
 نژندی به جان بدانديش تست

 تو گنج و سپاه چه بايد مرا بی
 همان گنج و تخت و سپاه و کاله
 چنين داد پاسخ يل اسفنديار
 که لشکر نيايد مرا خود به کار
 گر ايدونک آيد زمانم فراز
 به لشکر ندارد جهاندار باز

 ز پيش پدر بازگشت او به تاب
 چه از پادشاهی چه از خشم باب
 به ايوان خويش اندر آمد دژم
 لبی پر ز باد و دلی پر ز غم

 
 کتايون چو بشنيد شد پر ز خشم
 به پيش پسر شد پر از آب چشم
 چنين گفت با فرخ اسنفديار
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  جهان يادگارکه ای از کيان
 ز بهمن شنيدم که از گلستان
 همی رفت خواهی به زابلستان
 ببندی همی رستم زال را
 خداوند شمشير و گوپال را
 ز گيتی همی پند مادر نيوش

 به بد تيز مشتاب و چندين مکوش
 سواری که باشد به نيروی پيل
 ز خون رانداندر زمين جوی نيل

 بدرد جگرگاه ديو سپيد
 ند راه شيدز شمشير او گم ک

 همان ماه هاماوران را بکشت
 نيارست گفتن کس او را درشت
 همانا چو سهراب ديگر سوار
 نبودست جنگی گه کارزار

 به چنگ پدر در به هنگام جنگ
 درنگ به آوردگه کشته شد بی

 به کين سياوش ز افراسياب
 ز خون کرد گيتی چو دريای آب
 که نفرين برين تخت و اين تاج باد

 و شور و تاراج بادبرين کشتن 
 مده از پی تاج سر را به باد
 که با تاج شاهی ز مادر نزاد
 پدر پير سر گشت و برنا توی
 به زور و به مردی توانا توی
 سپه يکسره بر تو دارند چشم
 ميفگن تن اندر باليی به خشم

 جز از سيستان در جهان جای هست
 دليری مکن تيز منمای دست
 مرا خاکسار دو گيتی مکن

 ين مهربان مام بشنو سخناز
 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 که ای مهربان اين سخن ياددار
 همانست رستم که دانی همی
 هنرهاش چون زند خوانی همی
 نکوکارتر زو به ايران کسی
 نيابی و گر چند پويی بسی
 چو او را به بستن نباشد روا
 چنين بد نه خوب آيد از پادشا
 وليکن نبايد شکستن دلم

 ن بشکنی دل ز جان بگسلمکه چو
 چگونه کشم سر ز فرمان شاه
 چگونه گذارم چنين دستگاه
 مرا گر به زاول سرآيد زمان
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 گمان بدان سو کشد اخترم بی
 چو رستم بيايد به فرمان من
 ز من نشنود سرد هرگز سخن
 بباريد خون از مژه مادرش

 همه پاک بر کند موی از سرش
 بدو گفت کای زنده پيل ژيان

 ار گيری ز نيرو روانهمی خو
 نباشی بسنده تو با پيلتن
 از ايدر مرو بی يکی انجمن

 مبر پيش پيل ژيان هوش خويش
 نهاده بدين گونه بر دوش خويش
 اگر زين نشان رای تو رفتنست
 همه کام بدگوهر آهرمنست
 به دوزخ مبر کودکان را به پای
 که دانا بخواند ترا پاک رای

 به مادر چنين گفت پس جنگجوی
 که نابردن کودکان نيست روی
 چو با زن پس پرده باشد جوان

 روان بماند منش پست و تيره
 به هر رزمگه بايد او را نگاه
 گذارد بهر زخم گوپال شاه
 مرا لشکری خود نيايد به کار

 جز از خويش و پيوند و چندی سوار
 ز پيش پسر مادر مهربان

 روان بيامد پر از درد و تيره
 مادرشهمه شب ز مهر پسر 

 ز ديده همی ريخت خون بر برش
 

 به شبگير هنگام بانگ خروس
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 چو پيلی به اسپ اندر آورد پای
 بياورد چون باد لشکر ز جای

 همی رفت تا پيشش آمد دو راه
 فرو ماند بر جای پيل و سپاه
 دژ گنبدان بود راهش يکی

 دگر سوی ز اول کشيد اندکی
 بودش بخفتشترانک در پيش 

 تو گفتی که گشتست با خاک جفت
 همی چوب زد بر سرش ساروان
 ز رفتن بماند آن زمان کاروان

 جوی را آن بد آمد به فال جهان
 بفرمود کش سر ببرند و يال
 بدان تا بدو بازگردد بدی
 نباشد بجز فره ايزدی
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 بريدند پرخاشجويان سرش
 بدو بازگشت آن زمان اخترش
 نديارغمی گشت زان اشتر اسف

 گرفت آن زمان اختر شوم خوار
 چنين گفت کانکس که پيروز گشت
 سر بخت او گيتی افروز گشت
 بد و نيک هر دو ز يزدان بود
 لب مرد بايد که خندان بود
 وزانجا بيامد سوی هيرمند
 همی بود ترسان ز بيم گزند

 سرای بر آيين ببستند پرده
 بزرگان لشگر گزيدند جای

  تختشراعی بزد زود و بنهاد
 بخت بران تخت بر شد گو نيک

 می آورد و رامشگران را بخواند
 بسی زر و گوهر بريشان فشاند
 به رامش دل خويشتن شاد کرد
 دل راد مردان پر از ياد کرد

 چو گل بشکفيد از می سالخورد
 رخ نامداران و شاه نبرد

 به ياران چنين گفت کز رای شاه
 نپيچيدم و دور گشتم ز راه

 ار رستم بسيچمرا گفت بر ک
 ز بند و ز خواری مياسای هيچ
 به کردن برفتم برای پدر

 کنون اين گزين پير پرخاشخر
 بسی رنج دارد به جای سران
 جهان راست کرده به گرز گران

 اند همه شهر ايران بدو زنده
 اند اگر شهريارند و گر بنده

 فرستاده بايد يکی تيز وير
 گوی و داننده و يادگير سخن

 اشد ورا فر و زيبسواری که ب
 نگيرد ورا رستم اندر فريب
 گر ايدونک آيد به نزديک ما
 درفشان کند رای تاريک ما
 به خوبی دهد دست بند مرا
 به دانش ببندد گزند مرا

 نخواهم من او را بجز نيکويی
 اگر دور دارد سر از بدخويی
 پشوتن بدو گفت اينست راه
 برين باش و آزرم مردان بخواه

 
  بهمن آمدش پيشبفرمود تا
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 ورا پندها داد ز اندازه بيش
 بدو گفت اسپ سيه بر نشين
 بيارای تن را به ديبای چين
 بنه بر سرت افسر خسروی
 نگارش همه گوهر پهلوی

 بران سان که هرکس که بيند ترا
 ز گردنکشان برگزيند ترا

 بداند که هستی تو خسرونژاد
 کند آفريننده را بر تو ياد

 ن ستامببر پنج باالی زري
 نام سرافراز ده موبد نيک

 هم از راه تا خان رستم بران
 مکن کار بر خويشتن برگران
 درودش ده از ما و خوبی نمای
 بيارای گفتار و چربی فزای

 بگويش که هرکس که گردد بلند
 گزند جهاندار وز هر بدی بی

 ز دادار بايد که دارد سپاس
 که اويست جاويد نيکی شناس

  نيکويیی چو باشد فزاينده
 به پرهيز دارد سر از بدخويی
 بيفزايدش کامگاری و گنج
 بود شادمان در سرای سپنج
 چو دوری گزيند ز کردار زشت
 بيابد بدان گيتی اندر بهشت
 بد و نيک بر ما همی بگذرد

 چنين داند آن کس که دارد خرد
 خاک سرانجام بستر بود تيره

 بپرد روان سوی يزدان پاک
 يکی شناختبه گيتی هرانکس که ن

 بکوشيد و با شهرياران بساخت
 همان بر که کاری همان بدروی
 سخن هرچ گويی همان بشنوی
 کنون از تو اندازه گيريم راست
 نبايد برين بر فزون و نه کاست

 شمار که بگذاشتی ساليان بی
 به گيتی بديدی بسی شهريار

 اگر بازجويی ز راه خرد
 بدانی که چونين نه اندر خورد

 بزرگی و گنج و سپاهکه چندين 
 گرانمايه اسپان و تخت و کاله
 ز پيش نياکان ما يافتی

 چو در بندگی تيز بشتافتی
 چه مايه جهان داشت لهراسپ شاه
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 نکردی گذر سوی آن بارگاه
 چو او شهر ايران به گشتاسپ داد

 نيامد ترا هيچ زان تخت ياد
 ای سوی او يکی نامه ننوشته
 ای از آرايش بندگی گشته

 وار  به درگاه او بندهنرفتی
 نخواهی به گيتی کسی شهريار
 ز هوشنگ و جم و فريدون گرد
 که از تخم ضحاک شاهی ببرد
 همی رو چنين تا سر کيقباد
 که تاج فريدون به سر بر نهاد

 چو گشتاسپ شه نيست يک نامدار
 به رزم و به بزم و به رای و شکار

 پذيرفت پاکيزه دين بهی
 هیر نهان گشت گمراهی و بی

 چو خورشيد شد راه گيهان خديو
 نهان شد بدآموزی و راه ديو

 ازان پس که ارجاسپ آمد به جنگ
 سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ
 ندانست کس لشکرش را شمار
 پذيره شدش نامور شهريار

 يکی گورستان کرد بر دشت کين
 که پيدا نبد پهن روی زمين

 همانا که تا رستخيز اين سخن
  کهنميان بزرگان نگردد

 کنون خاور او راست تا باختر
 همی بشکند پشت شيران نر
 ز توران زمين تا در هند و روم

 جهان شد مر او را چو يک مهره موم
 ز دشت سواران نيزه گزار
 به درگاه اويند چندی سوار
 فرستندش از مرزها باژ و ساو
 که با جنگ او نيستشان زور و تاو
 ازان گفتم اين با توای پهلوان

  از تو آزرده دارد روانکه او
 نرفتی بدان نامور بارگاه
 نکردی بدان نامداران نگاه
 کرانی گرفتستی اندر جهان

 که داری همی خويشتن را نهان
 فرامش ترا مهتران چون کنند
 مگر مغز و دل پاک بيرون کنند
 هميشه همه نيکويی خواستی
 به فرمان شاهان بياراستی
 اگر بر شمارد کسی رنج تو
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  فزون آيد از گنج توبه گيتی
 ز شاهان کسی بر چنين داستان

 ز بنده نبودند همداستان
 مرا گفت رستم ز بس خواسته
 هم از کشور و گنج آراسته

 به زاول نشستست و گشتست مست
 نگيرد کس از مست چيزی به دست
 برآشفت يک روز و سوگند خورد
 به روز سپيد و شب الژورد
 که او را بجز بسته در بارگاه

 ند ازين پس جهاندار شاهنبي
 کنون من ز ايران بدين آمدم
 نبد شاه دستور تا دم زدم

 بپرهيز و پيچان شو از خشم اوی
 نديدی که خشم آورد چشم اوی
 چو اينجا بيايی و فرمان کنی
 روان را به پوزش گروگان کنی
 به خورشيد رخشان و جان زرير
 به جان پدرم آن جهاندار شير

  شاه راکه من زين پشيمان کنم
 برافرزوم اين اختر و ماه را

 که من زين که گفتم نجويم فروغ
 نگردم به هر کار گرد دروغ
 پشوتن برين بر گوای منست
 روان و خرد رهنمای منست

 همی جستم از تو من آرام شاه
 وليکن همی از تو ديدم گناه
 پدر شهريارست و من کهترم
 ز فرمان او يک زمان نگذرم

 يد نشستهمه دوده اکنون ببا
 زدن رای و سودن بدين کار دست
 زواره فرامرز و دستان سام

 ی نيک نام جهانديده رودابه
 همه پند من يک به يک بشنويد
 بدين خوب گفتار من بگرويد
 نبايد که اين خانه ويران شود
 به کام دليران ايران شود
 چو بسته ترا نزد شاه آورم
 بدو بر فراوان گناه آورم

 هش به پایبباشيم پيشش بخوا
 ز خشم و ز کين آرمش باز جای
 نمانم که بادی بتو بر وزد

 بران سان که از گوهر من سزد
 



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1225 

 سخنهای آن نامور پيشگاه
 چو بشنيد بهمن بيامد به راه
 بپوشيد زربفت شاهنشهی
 بسر بر نهاد آن کاله مهی

 سرای خرامان بيامد ز پرده
 درفشی درفشان پس او به پای

 يرمندجهانجوی بگذشت بر ه
 جوانی سرافراز و اسپی بلند

 بانش بديد اندر زمان ديده هم
 سوی زاولستان فغان برکشيد
 که آمد نبرده سواری دلير

 به هر ای زرين سياهی به زير
 پس پشت او خوار مايه سوار

 آسان گذشت از لب جويبار تن
 اندر زمان زال زر برنشست هم

 کمندی به فتراک و گرزی به دست
 مر او را بديدبيامد ز ديده 

 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 چنين گفت کين نامور پهلوست

 ی خسروست سرافراز با جامه
 ز لهراسپ دارد همانا نژاد
 پی او برين بوم فرخنده باد
 ز ديده بيامد به درگاه رفت

 زمانی به انديشه بر زين بخفت
 اندر زمان بهمن آمد پديد هم

 ازو رايت خسروی گستريد
 جوان زال راندانست مرد 

 بيفراخت آن خسروی يال را
 چو نزديکتر گشت آواز داد
 نژاد بدو گفت کای مرد دهقان

 سرانجمن پور دستان کجاست
 که دارد زمانه بدو پشت راست
 که آمد به زاول گو اسفنديار
 سراپرده زد بر لب رودبار

 بدو گفت زال ای پسر کام جوی
 فرود آی و می خواه و آرام جوی

 يد ز نخچيرگاهکنون رستم آ
 زواره فرامرز و چندی سپاه

 تو با اين سواران بباش ارجمند
 بيارای دل را به بگماز چند
 چنين داد پاسخ که اسفنديار
 نفرمودمان رامش و ميگسار
 گزين کن يکی مرد جوينده راه
 که با من بيايد به نخچيرگاه
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 بدو گفت دستان که نام تو چيست
 همی بگذری تيز کام تو چيست

 نم که تو خويش لهراسپیبرآ
 ی شاه گشتاسپی گر از تخمه

 چنين داد پاسخ که من بهمنم
 ی جهاندار رويين تنم نبيره

 چو بشنيد گفتار آن سرفراز
 فرود آمد از باره بردش نماز
 بخنديد بهمن پياده ببود

 بپرسيدش و گفت بهمن شنود
 بسی خواهشش کرد کايدر بايست
 چنين تيز رفتن ترا روی نيست

 گفت فرمان اسفندياربدو 
 نشايد گرفتن چنين سست و خوار
 گزين کرد مردی که دانست راه
 فرستاده با او به نخچيرگاه

 همی رفت پيش اندرون رهنمون
 يی نام او شيرخون جهانديده

 به انگشت بنمود نخچيرگاه
 اندر زمان بازگشت او ز راه هم

 
 يکی کوه بد پيش مرد جوان
 انبرانگيخت آن باره را پهلو

 نگه کرد بهمن به نخچيرگاه
 بديد آن بر پهلوان سپاه

 درختی گرفته به چنگ اندرون
 بر او نشسته بسی رهنمون
 يکی نره گوری زده بر درخت
 نهاده بر خويش گوپال و رخت
 يکی جام پر می به دست دگر
 پرستنده بر پای پيشش پسر

 همی گشت رخش اندران مرغزار
 درخت و گيا بود و هم جويبار

 دل گفت بهمن که اين رستمستبه 
 و يا آفتاب سپيده دمست

 به گيتی کسی مرد ازين سان نديد
 نه از نامداران پيشی شنيد
 بترسم که با او يل اسفنديار
 نتابد بپيچد سر از کارزار

 من اين را به يک سنگ بيجان کنم
 دل زال و رودابه پيچان کنم
 يکی سنگ زان کوه خارا بکند

 لندفروهشت زان کوهسار ب
 ز نخچيرگاهش زواره بديد
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 خروشيدن سنگ خارا شنيد
 خروشيد کای مهتر نامدار

 يکی سنگ غلتان شد از کوهسار
 نجنبيد رستم نه بنهاد گور

 زواره همی کرد زين گونه شور
 همی بود تا سنگ نزديک شد
 ز گردش بر کوه تاريک شد
 بزد پاشنه سنگ بنداخت دور
 زواره برو آفرين کرد و پور

 دل بهمن از کار اویغمی شد 
 چو ديد آن بزرگی و کردار اوی
 همی گفت گر فرخ اسفنديار
 کند با چنين نامور کارزار

 تن خويش در جنگ رسوا کند
 همان به که با او مدارا کند
 ور ايدونک او بهتر آيد به جنگ
 همه شهر ايران بگيرد به چنگ

 ی بادپای نشست از بر باره
 پرانديشه از کوه شد باز جای

 گفت آن شگفتی به موبد که ديدب
 وزان راه آسان سر اندر کشيد
 چو آمد به نزديک نخچيرگاه

 انگه تهمتن بديدش به راه هم
 به موبد چنين گفت کين مرد کيست
 من ايدون گمانم که گشتاسپيست

 پذيره شدش با زواره بهم
 به نخچيرگه هرک بد بيش و کم
 پياده شد از باره بهمن چو دود

 کويها فزودبپرسيدش و ني
 بدو گفت رستم که تا نام خويش
 نگويی نيابی ز من کام خويش
 بدو گفت من پور اسفنديار
 سر راستان بهمن نامدار
 ورا پهلوان زود در بر گرفت
 ز دير آمدن پوزش اندر گرفت
 برفتند هر دو به جای نشست
 خود و نامداران خسروپرست

 چو بنشست بهمن بدادش درود
 برفزودز شاه و ز ايرانيان 

 ازان پس چنين گفت کاسفنديار
 چو آتش برفت از در شهريار
 سراپرده زد بر لب هيرمند
 به فرمان فرخنده شاه بلند
 پيامی رسانم ز اسفنديار
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 اگر بشنود پهلوان سوار
 چنين گفت رستم که فرمان شاه
 برآنم که برتر ز خورشيد و ماه
 خوريم آنچ داريم چيزی نخست

 ن تستانگه جهان زير فرما پس
 بگسترد بر سفره بر نان نرم
 يکی گور بريان بياورد گرم

 چو دستارخوان پيش بهمن نهاد
 گذشته سخنها برو کرد ياد
 برادرش را نيز با خود نشاند
 وزان نامداران کسان را نخواند
 دگر گور بنهاد در پيش خويش
 که هر بار گوری بدی خوردنيش
 نمک بر پراگند و ببريد و خورد

 ر سرافراز مردنظاره بروب
 همی خورد بهمن ز گور اندکی
 نبد خوردنش زان او ده يکی
 بخنديد رستم بدو گفت شاه
 ز بهر خورش دارد اين پيشگاه

 خورش چون بدين گونه داری به خوان
 چرا رفتی اندر دم هفتخوان
 چگونه زدی نيزه در کارزار

 چو خوردن چنين داری ای شهريار
 بدو گفت بهمن که خسرو نژاد

 گوی و بسيار خواره مباد سخن
 خورش کم بود کوشش و جنگ بيش
 به کف بر نهيم آن زمان جان خويش

 بخنديد رستم به آواز گفت
 که مردی نشايد ز مردان نهفت
 يکی جام زرين پر از باده کرد
 وزو ياد مردان آزاده کرد

 دگر جام بر دست بهمن نهاد
 که برگير ازان کس که خواهی تو ياد

  جام نبيدبترسيد بهمن ز
 زواره نخستين دمی درکشيد

 ی شهريار بدو گفت کای بچه
 به تو شاد بادا می و ميگسار
 ازو بستد آن جام بهمن به چنگ
 دل آزار کرده بدان می درنگ

 همی ماند از رستم اندر شگفت
 ازان خوردن و يال و بازوی و کفت
 نشستند بر باره هر دو سوار
 همی راند بهمن بر نامدار

 ايک درود و پيامبدادش يک
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 نام از اسفنديار آن يل نيک
 

 چو بشنيد رستم ز بهمن سخن
 پرانديشه شد نامدار کهن
 چنين گفت کری شنيدم پيام
 دلم شد به ديدار تو شادکام
 ز من پاس اين بر به اسفنديار
 که ای شيردل مهتر نامدار
 هرانکس که دارد روانش خرد

 ی کارها بنگرد سر مايه
 زی و خواستهچو مردی و پيرو

 ورا باشد و گنج آراسته
 بزرگی و گردی و نام بلند
 به نزد گرانمايگان ارجمند

 به گيتی بران سان که اکنون تويی
 نبايد که داری سر بدخويی

 پرست بباشيم بر داد و يزدان
 نگيريم دست بدی را به دست

 سخن هرچ بر گفتنش روی نيست
 درختی بود کش بر و بوی نيست

 پرد راه آزوگر جان تو بس
 سود بر تو دراز شود کار بی

 چو مهتر سرايد سخن سخته به
 ز گفتار بد کام پردخته به

 ز گفتارت آنگه بدی بنده شاد
 که گفتی که چون تو ز مادر نزاد
 به مردی و گردی و رای و خرد
 همی بر نياکان خود بگذرد
 پديدست نامت به هندوستان
 به روم و به چين و به جادوستان

 ندها داشتم من سپاسازان پ
 پاس نيايش کنم روز و شب در سه
 ز يزدان همی آرزو خواستم
 که اکنون بتو دل بياراستم
 که بينم پسنديده چهر ترا
 بزرگی و گردی و مهر ترا
 نشينيم با يکدگر شادکام
 به ياد شهنشاه گيريم جام
 کنون آنچ جستم همه يافتم
 به خواهشگری تيز بشتافتم

 سپاه ن بیبه پيش تو آيم کنو
 ز تو بشنوم هرچ فرمود شاه
 بيارم برت عهد شاهان داد
 ز کيخسرو آغاز تا کيقباد
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 کنون شهريارا تو در کار من
 نگه کن به کردار و آزار من
 ام گر آن نيکويها که من کرده
 ام همان رنجهايی که من برده
 پرستيدن شهرياران همان
 از امروز تا روز پيشی همان

 د آيدمچو پاداش آن رنج بن
 که از شاه ايران گزند آيدم

 همان به که گيتی نبيند کسی
 چو بيند بدو در نماند بسی
 بيابم بگويم همه راز خويش
 ز گيتی برافرازم آواز خويش
 به بازو ببندم يکی پالهنگ
 بياويز پايم به چرم پلنگ

 ازان سان که من گردن ژنده پيل
 ببستم فگنده به دريای نيل

 بد پديدچو از من گناهی بيا
 ازان پس سر من ببايد بريد

 سخنهای ناخوش ز من دور دار
 به بدها دل ديو رنجور دار

 مگوی آنچ هرگز نگفتست کس
 به مردی مکن باد را در قفس
 بزرگان به آتش نيابند راه

 آشناه ز دريا گذر نيست بی
 همان تابش مهر نتوان نهفت
 نه روبه توان کرد با شير جفت

 زه مريزتو بر راه من بر ستي
 ام در ستيز که من خود يکی مايه

 نديدست کس بند بر پای من
 نه بگرفت پيل ژيان جای من

 تو آن کن که از پادشاهان سزاست
 مگرد از پی آنک آن نارواست

 به مردی ز دل دور کن خشم و کين
 جهان را به چشم جوانی مبين
 به دل خرمی دار و بگذر ز رود
 ترا باد از پاک يزدان درود

 می کن ايوان ما را به سورگرا
 ی خويش دور مباش از پرستنده

 چنان چون بدم کهتر کيقباد
 کنون از تو دارم دل و مغز شاد
 چو آيی به ايوان من با سپاه

 ايدر به شادی بباشی دو ماه هم
 برآسايد از رنج مرد و ستور

 دل دشمنان گردد از رشک کور
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 همه دشت نخچير و مرغ اندر آب
 گيرد شتاباگر دير مانی ب

 ببينم ز تو زور مردان جنگ
 به شمشير شير افگنی گر پلنگ
 چو خواهی که لشکر به ايران بری

 به نزديک شاه دليران بری
 گشايم در گنجهای کهن

 که ايدر فگندم به شمشير بن
 به پيش تو آرم همه هرچ هست
 که من گرد کردم به نيروی دست
 بخواه آنچ خواهی و ديگر ببخش

  چنين روز دخشمکن بر دل ما
 درم ده سپه را و تندی مکن
 چو خوبی بيابی نژندی مکن
 چو هنگام رفتن فراز آيدت
 به ديدار خسرو نياز آيدت
 عنان با عنان تو بندم به راه
 خرامان بيايم به نزديک شاه
 به پوزش کنم نرم خشم ورا
 ببوسم سر و پای و چشم ورا
 بپرسم ز بيدار شاه بلند

 د به بندکه پايم چرا کرد باي
 همه هرچ گفتم ترا ياد دار
 بگويش به پرمايه اسفنديار

 
 ز رستم چو بشنيد بهمن سخن

 تن روان گشت با موبد پاک
 تهمتن زمانی به ره در بماند
 زواره فرامرز را پيش خواند

 کز ايدر به نزديک دستان شويد
 به نزد مه کابلستان شويد
 بگوييد کاسفنديار آمدست

 ار آمدستجهان را يکی خواست
 به ايوانها تخت زرين نهيد

 ی خسرو آيين نهيد برو جامه
 چنان هم که هنگام کاوس شاه

 تر پايگاه ازان نيز پرمايه
 بسازيد چيزی که بايد خورش
 خورشهای خوب از پی پرورش
 که نزديک ما پور شاه آمدست
 پر از کينه و رزمخواه آمدست
 گوی نامدارست و شاهی دلير

  دشت شيرنينديشد از جنگ يک
 شوم پيش او گر پذيرد نويد
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 به نيکی بود هرکسی را اميد
 اگر نيکويی بينم اندر سرش
 ز ياقوت و زر آورم افسرش
 ندارم ازو گنج و گوهر دريغ

 نه برگستوان و نه گوپال و تيغ
 وگر بازگرداندم نااميد

 نباشد مرا روز با او سپيد
 تو دانی که آن تابداده کمند

 رد به بندسر ژنده پيل اندر آ
 زواره بدو گفت منديش ازين

 نجويد کسی رزم کش نيست کين
 ندانم به گيتی چو اسفنديار
 برای و به مردی يکی نامدار
 نيايد ز مرد خرد کار بد
 نديد او ز ما هيچ کردار بد
 زواره بيامد به نزديک زال

 وزان روی رستم برافراخت يال
 بيامد دمان تا لب هيرمند
  گزندسرش تيز گشته ز بيم

 عنان را گران کرد بر پيش رود
 همی بود تا بهمن آرد درود

 سرای چو بهمن بيامد به پرده
 همی بود پيش پدر بر به پای
 بپرسيد ازو فرخ اسفنديار

 که پاسخ چه کرد آن يل نامدار
 چو بشنيد بنشست پيش پدر
 بگفت آنچ بشنيده بد در بدر
 نخستين درودش ز رستم بداد

 کرد يادانگاه گفتار او  پس
 همه ديده پيش پدر بازگفت
 همان نيز ناديده اندر نهفت
 بدو گفت چون رستم پيلتن
 نديده بود کس بهر انجمن
 دل شير دارد تن ژنده پيل
 نهنگان برآرد ز دريای نيل
 بيامد کنون تا لب هيرمند

 ابی جوشن و خود و گرز و کمند
 به ديدار شاه آمدستش نياز
 زندانم چه دارد همی با تو را
 ز بهمن برآشفت اسفنديار
 ورا بر سر انجمن کرد خوار
 بدو گفت کز مردم سرفراز
 نزيبد که با زن نشيند به راز
 وگر کودکان را بکاری بزرگ
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 فرستی نباشد دلير و سترگ
 ای تو گردنکشان را کجا ديده
 ای که آواز روباه بشنيده

 که رستم همی پيل جنگی کنی
 دل نامور انجمن بشکنی

 پس با پشوتن به رازچنين گفت 
 آور جنگ ساز که اين شير رزم

 جوانی همی سازد از خويشتن
 ز سالش همانا نيامد شکن

 
 بفرمود کاسپ سيه زين کنيد
 به باالی او زين زرين کنيد
 پس از لشکر نامور صدسوار
 برفتند با فرخ اسفنديار
 بيامد دمان تا لب هيرمند
 به فتراک بر گرد کرده کمند

 شی برآورد رخشازين سو خرو
 بخش وزان روی اسپ يل تاج

 چنين تا رسيدند نزديک آب
 به ديدار هر دو گرفته شتاب
 تهمتن ز خشک اندر آمد به رود
 پياده شد و داد يل را درود

 پس از آفرين گفت کز يک خدای
 همی خواستم تا بود رهنمای
 که با نامداران بدين جايگاه
 چنين تندرست آيد و با سپاه

 جای و پاسخ دهيمنشينيم يک
 همی در سخن رای فرخ نهيم
 چنان دان که يزدان گوای منست
 خرد زين سخن رهنمای منست
 که من زين سخنها نجويم فروغ
 نگردم به هر کار گرد دروغ
 که روی سياوش گر ديدمی

 رويی نگرديدمی بدين تازه
 نمانی همی چز سياوخش را

 دار جهان بخش را مر آن تاج
  دارد پسرخنک شاه کو چون تو

 به باال و فرت بنازد پدر
 خنک شهر ايران که تخت ترا
 پرستند بيدار بخت ترا

 دژم گردد آنکس که با تو نبرد
 بجويد سرش اندر آيد به گرد
 همه دشمنان از تو پر بيم باد
 دل بدسگاالن به دو نيم باد
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 همه ساله بخت تو پيروز باد
 شبان سيه بر تو نوروز باد

 سفنديارچو بشنيد گفتارش ا
 ی نامدار فرود آمد از باره

 گو پيلتن را به بر در گرفت
 چو خشنود شد آفرين برگرفت
 که يزدان سپاس ای جهان پهلوان

 روان که ديدم ترا شاد و روشن
 سزاوار باشد ستودن ترا
 يالن جهان خاک بودن ترا

 خنک آنک چون تو پسر باشدش
 يکی شاخ بيند که بر باشدش

 ون تو پشتخنک آنک او را بود چ
 بود ايمن از روزگار درشت
 خنک زال کش بگذرد روزگار
 به گيتی بماند ترا يادگار
 بديدم ترا يادم آمد زرير

 افگن و نره شير سپهدار اسپ
 بدو گفت رستم که ای پهلوان

 روان جهاندار و بيدار و روشن
 يکی آرزو دارم از شهريار
 که باشم بران آرزو کامگار
  منخرامان بيايی سوی خان

 به ديدار روشن کنی جام من
 سزای تو گر نيست چيزی که هست
 بکوشيم و با آن بساييم دست
 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 که ای از يالن جهان يادگار

 هرانکس کجا چون تو باشد به نام
 همه شهر ايران بدو شادکام
 نشايد گذر کردن از رای تو
 گذشت از بر و بوم وز جای تو

 اه جهانوليکن ز فرمان ش
 نپيچم روان آشکار و نهان
 به زابل نفرمود ما را درنگ
 نه با نامداران اين بوم جنگ
 تو آن کن که بر يابی از روزگار
 بران رو که فرمان دهد شهريار

 درنگ تو خود بند بر پای نه بی
 نباشد ز بند شهنشاه ننگ
 ترا چون برم بسته نزديک شاه
 سراسر بدو بازگردد گناه

 ام من جگر خستهوزين بستگی 
 ام به پيش تو اندر کمر بسته
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 نمانم که تا شب بمانی به بند
 وگر بر تو آيد ز چيزی گزند
 همه از من انگار ای پهلوان

 روان بدی نايد از شاه روشن
 ازان پس که من تاج بر سر نهم
 جهان را به دست تو اندر نهم
 نه نزديک دادار باشد گناه
 نه شرم آيدم نيز از روی شاه

 و تو بازگردی به زابلستانچ
 ی گلستان به هنگام بشکوفه

 ز من نيز يابی بسی خواسته
 که گردد بر و بومت آراسته
 بدو گفت رستم که ای نامدار
 همی جستم از داور کردگار
 که خرم کنم دل به ديدار تو
 کنون چون بديدم من آزار تو
 دو گردن فرازيم پير و جوان
 خردمند و بيدار دو پهلوان

 سم که چشم بد آيد همیبتر
 سر از خوب خوش برگرايد همی
 همی يابد اندر ميان ديو راه
 دلت کژ کند از پی تاج و گاه
 يکی ننگ باشد مرا زين سخن
 که تا جاودان آن نگردد کهن

 که چون تو سپهبد گزيده سری
 آوری سرافراز شيری و نام

 نيايی زمانی تو در خان من
 نباشی بدين مرز مهمان من

 ن تيزی از مغز بيرون کنیگر اي
 بکوشی و بر ديو افسون کنی
 ز من هرچ خواهی تو فرمان کنم
 به ديدار تو رامش جان کنم
 مگر بند کز بند عاری بود

 شکستی بود زشت کاری بود
 نبيند مرا زنده با بند کس

 که روشن روانم برينست و بس
 ز تو پيش بودند کنداوران
 نکردند پايم به بند گران

 چنين گفتش اسفندياربه پاسخ 
 که ای در جهان از گوان يادگار
 همه راست گفتی نگفتی دروغ
 به کژی نگيرند مردان فروغ

 وليکن پشوتن شناسد که شاه
 چه فرمود تا من برفتم به راه
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 گر اکنون بيايم سوی خان تو
 بوم شاد و پيروز مهمان تو
 تو گردن بپيچی ز فرمان شاه
 مرا تابش روز گردد سياه

 نک گر با تو جنگ آورمدگر آ
 به پرخاش خوی پلنگ آورم
 فرامش کنم مهر نان و نمک
 به من بر دگرگونه گردد فلک
 وگر سربپيچم ز فرمان شاه
 بدان گيتی آتش بود جايگاه
 ترا آرزو گر چنين آمدست

 يک امروز با می بساييم دست
 که داند که فردا چه شايد بدن
 بدين داستانی نبايد زدن

 که ايدون کنمبدو گفت رستم 
 ی راه بيرون کنم شوم جامه

 به يک هفته نخچير کردم همی
 به جای بره گور خوردم همی
 به هنگام خوردن مرا باز خوان

 چون با دوده بنشينی از پيش خوان
 ازان جايگه رخش را برنشست
 دل خسته را اندر انديشه بست
 بيامد دمان تا به ايوان رسيد
 رخ زال سام نريمان بديد

 فت کای مهتر نامداربدو گ
 رسيدم به نزديک اسفنديار

 سواريش ديدم چو سرو سهی
 خردمند و با زيب و با فرهی
 تو گفتی که شاه فريدون گرد
 بزرگی دانايی او را سپرد
 به ديدن فزون آمد از آگهی

 همی تافت زو فر شاهنشهی
 

 چو رستم برفت از لب هيرمند
 پرانديشه شد نامدار بلند

 اه را رهنمایپشوتن که بد ش
 انگه به پرده سرای بيامد هم

 چنين گفت با او يل اسفنديار
 که کاری گرفتيم دشخوار خوار
 به ايوان رستم مرا کار نيست
 ورا نزد من نيز ديدار نيست
 همان گر نيايد نخوانمش نيز
 گر از ما يکی را برآيد قفيز
 دل زنده از کشته بريان شود
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 سر از آشناييش گريان شود
 بدو گفت کای نامدارپشوتن 

 برادر که يابد چو اسفنديار
 به يزدان که ديدم شما را نخست
 که يک نامور با دگر کين نجست
 دلم گشت زان کار چون نوبهار
 هم از رستم و هم ز اسفنديار
 چو در کارتان باز کردم نگاه
 ببندد همی بر خرد ديو راه
 تو آگاهی از کار دين و خرد
 روانت هميشه خرد پرورد
 بپرهيز و با جان ستيزه مکن
 نيوشنده باش از برادر سخن
 شنيدم همه هرچ رستم بگفت
 بزرگيش با مردمی بود جفت
 نسايد دو پای ورا بند تو
 نيايد سبک سوی پيوند تو
 سوار جهان پور دستان سام
 به بازی سراندر نيارد به دام
 چنو پهلوانی ز گردنکشان
 ندادست دانا به گيتی نشان

  کرد پايش به بندچگونه توان
 مگوی آنکه هرگز نيايد پسند
 سخنهای ناخوب و نادلپذير
 سزد گر نگويد يل شيرگير
 بترسم که اين کار گردد دراز
 به زشتی ميان دو گردن فراز
 بزرگی و از شاه داناتری
 به مردی و گردی تواناتری

 يکی بزم جويد يکی رزم و کين
 نگه کن که تا کيست با آفرين

 خ ورا نامدارچنين داد پاس
 که گر من بپيچم سر از شهريار

 اندر نکوهش بود بدين گيتی
 همان پيش يزدان پژوهش بود

 دو گيتی به رستم نخواهم فروخت
 کسی چشم دين را به سوزن ندوخت

 بدو گفت هر چيز کامد ز پند
 تن پاک و جان ترا سودمند
 همه گفتم اکنون بهی برگزين
 دل شهرياران نيازد به کين

 ز خواليگران خواست خوانسپهبد 
 کسی را نفرمود کو را بخوان

 چو نان خورده شد جام می برگرفت
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 ز رويين دژ آنگه سخن درگرفت
 ازان مردی خود همی ياد کرد
 به ياد شهنشاه جامی بخورد
 همی بود رستم به ايوان خويش
 ز خوردن نگه داشت پيمان خويش
 چو چندی برآمد نيامد کسی

 ر بسینگه کرد رستم به ره ب
 چو هنگام نان خوردن اندر گذشت

 ز مغز دلير آب برتر گذشت
 بخنديد و گفت ای برادر تو خوان
 بيارای و آزادگان را بخوان
 گرينست آيين اسفنديار
 تو آيين اين نامدار ياددار

 بفرمود تا رخش را زين کنند
 همان زين به آرايش چين کنند
 شوم باز گويم به اسفنديار

 فتست خوارکجا کار ما را گر
 

 نشست از بر رخش چون پيل مست
 ی گاو پيکر به دست يکی گرزه

 بيامد دمان تا به نزديک آب
 سپه را به ديدار او بد شتاب
 هرانکس که از لشکر او را بديد
 دلش مهر و پيوند او برگزيد

 همی گفت هرکس که اين نامدار
 نماند به کس جز به سام سوار

 ی زين که آهنست برين کوهه
 ان رخش گويی که آهرمنستهم

 اگر هم نبردش بود ژنده پيل
 برافشاند از تارک پيل نيل

 کسی مرد ازين سان به گيتی نديد
 نه از نامداران پيشين شنيد
 خرد نيست اندر سر شهريار
 که جويد ازين نامور کارزار

 برين سان همی از پی تاج و گاه
 به کشتن دهد نامداری چو ماه

 ن ترستبه پيری سوی گنج يازا
 به مهر و به ديهيم نازان ترست
 همی آمد از دور رستم چو شير
 به زير اندرون اژدهای دلير
 چو آمد به نزديک اسفنديار

 انگه پذيره شدش نامدار هم
 بدو گفت رستم که ای پهلوان
 نوآيين و نوساز و فرخ جوان
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 خرامی نيرزيد مهمان تو
 چنين بود تا بود پيمان تو
 اد گيرسخن هرچ گويم همه ي

 مشو تيز با پير بر خيره خير
 همی خويشتن را بزرگ آيدت
 وزين نامداران سترگ آيدت
 همانا به مردی سبک داريم
 به رای و به دانش تنک داريم

 به گيتی چنان دان که رستم منم
 ی تخم نيرم منم فروزنده

 بخايد ز من چنگ ديو سپيد
 بسی جاودان را کنم نااميد
 ابزرگان که ديدند ببر مر

 همان رخش غران هژبر مرا
 چو کاموس جنگی چو خاقان چين
 سواران جنگی و مردان کين

 که از پشت زينشان به خم کمند
 ربودم سر و پای کردم به بند
 نگهدار ايران و توران منم

 به هر جای پشت دليران منم
 ازين خواهش من مشو بدگمان
 مدان خويشتن برتر از آسمان

  تومن از بهر اين فر و اورند
 بجويم همی رای و پيوند تو

 نخواهم که چون تو يکی شهريار
 تبه دارد از چنگ من روزگار
 که من سام يل رابخوانم دلير
 کزو بيشه بگذاشتی نره شير
 به گيتی منم زو کنون يادگار
 دگر شاهزاده يل اسفنديار
 ام بسی پهلوان جهان بوده
 ام سخنها ز هر گونه بشنوده

 شت سالسپاسم ز يزدان که بگذ
 بديدم يکی شاه فرخ همال

 که کين خواهد از مرد ناپاک دين
 جهانی بروبر کنند آفرين
 توی نامور پرهنر شهريار
 به جنگ اندرون افسر کارزار
 بخنديد از رستم اسفنديار
 بدو گفت کای پور سام سوار
 شدی تنگدل چون نيامد خرام

 نجستم همی زين سخن کام و نام
 درازچنين گرم بد روز و راه 

 نکردم ترا رنجه تندی مساز
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 همی گفتم از بامداد پگاه
 به پوزش بسازم سوی داد راه
 به ديدار دستان شوم شادمان
 به تو شاد دارم روان يک زمان
 کنون تو بدين رنج برداشتی

 به دشت آمدی خانه بگذاشتی
 به آرام بنشين و بردار جام
 ز تندی و تيزی مبر هيچ نام
 ی کردبه دست چپ خويش بر جا

 ز رستم همی مجلس آرای کرد
 جهانديده گفت اين نه جای منست
 بجايی نشينم که رای منست
 به بهمن بفرمود کز دست راست
 نشستی بيارای ازان کم سزاست
 چنين گفت با شاهزاده به خشم
 که آيين من بين و بگشای چشم
 هنر بين و اين نامور گوهرم

 ی سام کنداورم که از تخمه
 رد و فر و نژادهنر بايد از م

 کفی راد دارد دلی پر ز داد
 سزاوار من گر ترا نيست جای
 مرا هست پيروزی و هوش و رای
 ازان پس بفرمود فرزند شاه
 که کرسی زرين نهد پيش گاه
 بدان تا گو نامور پهلوان
 نشيند بر شهريار جوان

 بيامد بران کرسی زر نشست
 پر از خشم بويا ترنجی بدست

 
 تم اسفنديارچنين گفت با رس

 که اين نيک دل مهتر نامدار
 من ايدون شنيدستم از بخردان
 بزرگان و بيداردل موبدان
 ازان برگذشته نياکان تو

 دار و پاکان تو سرافراز و دين
 که دستان بدگوهر ديوزاد
 به گيتی فزونی ندارد نژاد

 فراوان ز سامش نهان داشتند
 همی رستخيز جهان داشتند

 رويش سپيدتنش تيره بد موی و 
 چو ديدش دل سام شد نااميد
 بفرمود تا پيش دريا برند

 مگر مرغ و ماهی ورا بشکرند
 بيامد بگسترد سيمرغ پر
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 نديد اندرو هيچ آيين و فر
 ببردش به جايی که بودش کنام
 ز دستان مر او را خورش بود کام
 اگر چند سيمرغ ناهار بود
 تن زال پيش اندرش خوار بود

 ش کنامبينداختش پس به پي
 به ديدار او کس نبد شادکام
 همی خورد افگنده مردار اوی
 ز جامه برهنه تن خوار اوی
 چو افگند سيمرغ بر زال مهر

 برو گشت زين گونه چندی سپهر
 ازان پس که مردار چندی چشيد
 برهنه سوی سيستانش کشيد

 بچگی پذيرفت سامش ز بی
 ز نادانی و ديوی و غرچگی
 خجسته بزرگان و شاهان من
 نيای من و نيکخواهان من
 ورا برکشيدند و دادند چيز

 فراوان برين سال بگذشت نيز
 يکی سرو بد نابسوده سرش
 چو با شاخ شد رستم آمد برش
 ز مردی و باال و ديدار اوی

 به گردون برآمد چنين کار اوی
 برين گونه ناپارسايی گرفت
 بباليد و پس پادشاهی گرفت

 
 بدو گفت رستم که آرام گير
 چه گويی سخنهای نادلپذير
 دلت بيش کژی بپالد همی
 روانت ز ديوان ببالد همی

 تو آن گوی کز پادشاهان سزاست
 نگويد سخن پادشا جز که راست
 جهاندار داند که دستان سام
 نام بزرگست و بادانش و نيک

 همان سام پور نريمان بدست
 نريمان گرد از کريمان بدست

 بزرگست و گرشاسپ بودش پدر
 گيتی بدی خسرو تاجوربه 

 همانا شنيدستی آواز سام
 نام نبد در زمانه چنو نيک

 بکشتش به طوس اندرون اژدها
 که از چنگ او کس نيابد رها

 به دريا نهنگ و به خشکی پلنگ
 ورا کس نديدی گريزان ز جنگ
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 به دريا سر ماهيان برفروخت
 اندر هوا پر کرگس بسوخت هم

 همی پيل را درکشيدی به دم
 م از ياد او شدم دژمدل خر

 و ديگر يکی ديو بد بدگمان
 تنش بر زمين و سرش به آسمان
 که دريای چين تا ميانش بدی
 ز تابيدن خور زيانش بدی

 همی ماهی از آب برداشتی
 سر از گنبد ماه بگذاشتی

 به خورشيد ماهيش بريان شدی
 ازو چرخ گردنده گريان نشدی
 دو پتياره زين گونه پيچان شدند

 لی هر دو بيجان شدندز تيغ ي
 همان مادرم دخت مهراب بود
 بدو کشور هند شاداب بود
 که ضحاک بوديش پنجم پدر
 ز شاهان گيتی برآورده سر
 نژادی ازين نامورتر کراست
 خردمند گردن نپيچد ز راست
 دگر آنک اندر جهان سربسر
 يالن را ز من جست بايد هنر
 همان عهد کاوس دارم نخست

 ارند جستکه بر من بهانه ني
 همان عهد کيخسرو دادگر

 که چون او نبست از کيان کس کمر
 ام زمين را سراسر همه گشته
 ام بسی شاه بيدادگر کشته

 چو من برگذشتم ز جيحون بر آب
 ز توران به چين آمد افراسياب
 ز کاوس در جنگ هاماوران
 به تنها برفتم به مازندران
 نه ارژنگ ماندم نه ديو سپيد

 الد غندی نه بيدنه سنجه نه او
 همی از پی شاه فرزند را
 بکشتم دلير خردمند را

 که گردی چو سهراب هرگز نبود
 به زور و به مردی و رزم آزمود
 ز پانصد همانا فزونست سال

 که تا من جدا گشتم از پشت زال
 همی پهلوان بودم اندر جهان
 يکی بود با آشکارم نهان

 نژاد به سام فريدون فرخ
 ه سر بر نهادکه تاج بزرگی ب
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 ز تخت اندرآورد ضحاک را
 سپرد آن سر و تاج او خاک را
 دگر سام کو بود ما را نيا
 ببرد از جهان دانش و کيميا

 سه ديگر که چون من ببستم کمر
 تن آسان شد اندر جهان تاجور
 بران خرمی روز هرگز نبود

 راه بر دز نبود پی مرد بی
 که من بودم اندر جهان کامران

 شير و گرز گرانمرا بود شم
 بدان گفتم اين تا بدانی همه

 تو شاهی و گردنکشان چون رمه
 تو اندر زمانه رسيده نوی
 اگر چند با فر کيخسروی

 تن خويش بينی همی در جهان
 ای آگه از کارهای نهان نه

 خوريم چو بسيار شد گفتها می
 به می جان انديشه را بشکريم

 
 چو از رستم اسفنديار اين شنيد

 د و شادان دلش بردميدبخندي
 بدو گفت ازين رنج و کردار تو
 شنيدم همه درد و تيمار تو
 ام کنون کارهايی که من کرده
 ام ز گردنکشان سر برآورده

 نخستين کمر بستم از بهر دين
 پرستان زمين تهی کردم از بت

 کس از جنگجويان گيتی نديد
 که از کشتگان خاک شد ناپديد
 نژاد من از تخم گشتاسپست

 که گشتاسپ از تخم لهراسپست
 که لهراسپ بد پور اورند شاه
 که او را بدی از مهان تاج و گاه

 پشين هم اورند از گوهر کی
 که کردی پدر بر پشين آفرين

 ی کيقباد پشين بود از تخمه
 خردمند شاهی دلش پر ز داد
 همی رو چنين تا فريدون شاه
 که شاه جهان بود و زيبای گاه

 قيصرستهمان مادرم دختر 
 کجا بر سر روميان افسرست
 همان قيصر از سلم دارد نژاد
 ز تخم فريدون با فر و داد
 همان سلم پور فريدون گرد
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 که از خسروان نام شاهی ببرد
 بگويم من و کس نگويد که نيست

 راه بسيار و راه اندکيست که بی
 تو آنی که پيش نياکان من
 بزرگان بيدار و پاکان من

  با نياپرستنده بودی همی
 نجويم همی زين سخن کيميا
 بزرگی ز شاهان من يافتی
 چو در بندگی تيز بشتافتی
 ترا بازگويم همه هرچ هست
 يکی گر دروغست بنمای دست
 که تا شاه گشتاسپ را داد تخت
 ميان بسته دارم به مردی و بخت
 هرانکس که رفت از پی دين به چين

 بکردند زان پس برو آفرين
 به گفت گرزمازان پس که ما را 

 ببستم پدر دور کردم ز بزم
 به لهراسپ از بند من بد رسيد
 شد از ترک روی زمين ناپديد
 بياورد جاماسپ آهنگران
 که ما را گشايد ز بند گران
 همان کار آهنگران دير بود
 مرا دل بر آهنگ شمشير بود
 دلم تنگ شد بانگشان بر زدم
 تن از دست آهنگران بستدم

 ی نشستبرافراختم سر ز جا
 غل و بند بر هم شکستم به دست
 گريزان شد ارجاسپ از پيش من
 بران سان يکی نامدار انجمن
 به مردی ببستم کمر بر ميان
 همی رفتم از پس چو شير ژيان
 شنيدی که در هفتخوان پيش من
 چه آمد ز شيران و از اهرمن

 دژ اندر شدم به چاره به رويين
 جهانی بران گونه بر هم زدم

 مه کين ايرانيانبجستم ه
 به خون بزرگان ببستم ميان
 ام به توران و چين آنچ من کرده

 ام همان رنج و سختی که من برده
 همانا نديدست گور از پلنگ
 نه از شست مالح کام نهنگ
 ز هنگام تور و فريدون گرد

 کس اندر جهان نام اين دژ نبرد
 يکی تيره دژ بر سر کوه بود



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1245 

 ودکه از برتری دور از انبوه ب
 پرستان بدند چو رفتم همه بت

 سراسيمه برسان مستان بدند
 به مردی من آن باره را بستدم
 بتان را همه بر زمين بر زدم
 برافراختم آتش زردهشت

 که با مجمر آورده بود از بهشت
 به پيروزی دادگر يک خدای
 به ايران چنان آمدم باز جای

 که ما را به هر جای دشمن نماند
  برهمن نماندها در به بتخانه

 به تنها تن خويش جستم نبرد
 به پرخاش تيمار من کس نخورد
 سخنها به ما بر کنون شد دراز

 ای جام می را فراز اگر تشنه
 

 چنين گفت رستم به اسفنديار
 که کردار ماند ز ما يادگار

 کنون داده باش و بشنو سخن
 ازين نامبردار مرد کهن

 اگر من نرفتی به مازندران
 برآورده گرز گرانبه گردن 

 کجا بسته بد گيو و کاوس و طوس
 شده گوش کر يکسر از بانگ کوس
 که کندی دل و مغز ديو سپيد

 که دارد به بازوی خويش اين اميد
 سر جادوان را بکندم ز تن
 ستودان نديدند و گور و کفن
 ز بند گران بردمش سوی تخت
 شد ايران بدو شاد و او نيکبخت

 ش بودمرا يار در هفتخوان رخ
 بخش بود که شمشير تيزم جهان

 وزان پس که شد سوی هاماوران
 ببستند پايش به بند گران
 ببردم ز ايرانيان لشکری

 به جايی که بد مهتری گر سری
 بکشتم به جنگ اندرون شاهشان
 تهی کردم آن نامور گاهشان
 جهاندار کاوس کی بسته بود
 ز رنج و ز تيمار دل خسته بود

 وس رابياوردم از بند کا
 همان گيو و گودرز و هم طوس را
 به ايران بد افراسياب آن زمان
 جهان پر ز درد از بد بدگمان
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 به ايران کشيدم ز هاماوران
 کران خود و شاه با لشکری بی

 شب تيره تنها برفتم ز پيش
 همه نام جستم نه آرام خويش
 چو ديد آن درفشان درفش مرا
 به گوش آمدش بانگ رخش مرا

 ان و شد سوی چينبپردخت اير
 جهان شد پر از داد و پر آفرين
 گر از يال کاوس خون آمدی
 ز پشتش سياوش چون آمدی
 وزو شاه کيخسرو پاک و راد
 که لهراسپ را تاج بر سر نهاد
 پدرم آن دلير گرانمايه مرد

 ز ننگ اندران انجمن خاک خورد
 که لهراسپ را شاه بايست خواند
 ازو در جهان نام چندين نماند

 ه نازی بدين تاج گشتاسپیچ
 بدين تازه آيين لهراسپی

 که گويد برو دست رستم ببند
 نبندد مرا دست چرخ بلند

 که گر چرخ گويد مراکاين نيوش
 به گرز گرانش بمالم دو گوش
 من از کودکی تا شدستم کهن
 بدين گونه از کس نبردم سخن

 مرا خواری از پوزش و خواهش است
 توزين نرم گفتن مرا کاهش اس
 ز تيزيش خندان شد اسفنديار
 بيازيد و دستش گرفت استوار
 بدو گفت کای رستم پيلتن
 چنانی که بشنيدم از انجمن
 ستبرست بازوت چون ران شير
 برو يال چون اژدهای دلير

 ميان تنگ و باريک همچون پلنگ
 به ويژه کجا گرز گيرد به چنگ
 بيفشارد چنگش ميان سخن
 ز برنا بخنديد مرد کهن

 ن فرو ريختش آب زردز ناخ
 درد مرد همانا نجنبيد زان

 گرفت آن زمان دست مهتر به دست
 پرست چنين گفت کای شاه يزدان

 خنک شاه گشتاسپ آن نامدار
 کجا پور دارد چو اسفنديار

 خنک آنک چون تو پسر زايد او
 همی فر گيتی بيفزايد او
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 همی گفت و چنگش به چنگ اندرون
 ونهمی داشت تا چهر او شد چو خ
 همان ناخنش پر ز خوناب کرد
 سپهبد بروها پر از تاب کرد
 بخنديد ازو فرخ اسفنديار

 چنين گفت کای رستم نامدار
 تو امروز می خور که فردا به رزم
 بپيچی و يادت نيايد ز بزم

 چو من زين زرين نهم بر سپاه
 به سر بر نهم خسروانی کاله
 به نيزه ز اسپت نهم بر زمين

  جويی نه کينازان پس نه پرخاش
 دو دستت ببندم برم نزد شاه
 بگويم که من زو نديدم گناه

 بباشيم پيشش به خواهشگری
 يی داوری بسازيم هرگونه

 رهانم ترا از غم و درد و رنج
 بيابی پس از رنج خوبی و گنج
 بخنديد رستم ز اسفنديار
 بدو گفت سير آيی از کارزار

 ای رزم جنگاوران کجا ديده
 رز گرانکجا يافتی باد گ

 اگر بر جزين روی گردد سپهر
 بپوشيد ميان دو تن روی مهر
 به جای می سرخ کين آوريم
 کمند نبرد و کمين آوريم

 غو کوس خواهيم از آوای رود
 به تيغ و به گوپال باشد درود
 ببينی تو ای فرخ اسفنديار
 گراييدن و گردش کارزار

 چو فردا بيايی به دشت نبرد
 ه مردبه آورد مرد اندر آيد ب

 ز باره به آغوش بردارمت
 ز ميدان به نزديک زال آرمت
 نشانمت بر نامور تخت عاج

 افروز تاج نهم بر سرت بر دل
 کجا يافتستم من از کيقباد
 به مينو همی جان او باد شاد
 گشايم در گنج و هر خواسته
 نهم پيش تو يکسر آراسته

 نيازی سپاه ترا دهم بی
 به چرخ اندر آرم کاله ترا

 ن پس بيابم به نزديک شاهازا
 گرازان و خندان و خرم به راه
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 به مردی ترا تاج بر سر نهم
 سپاسی به گشتاسپ زين بر نهم

 ازان پس ببندم کمر بر ميان
 چنانچون ببستم به پيش کيان
 همه روی پاليز بی خو کنم
 ز شادی تن خويش را نو کنم
 چو تو شاه باشی و من پهلوان

 وانکسی را به تن در نباشد ر
 

 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 که گفتار بيشی نيايد به کار

 شکم گرسنه روز نيمی گذشت
 ز گفتار پيکار بسيار گشت
 بياريد چيزی که داريد خوان

 کسی را که بسيار گويد مخوان
 چو بنهاد رستم به خوردن گرفت
 بماند اندر آن خوردن اندر شگفت
 يل اسفنديار و گوان يکسره

 د پيشش برهز هر سو نهادن
 بفرمود مهتر که جام آوريد
 به جای می پخته خام آوريد
 ببينيم تا رستم اکنون ز می
 چه گويد چه آرد ز کاوس کی
 بياورد يک جام می ميگسار
 که کشتی بکردی بروبر گذار
 به ياد شهنشاه رستم بخورد

 ی زرد گرد برآورد ازان چشمه
 همان جام را کودک ميگسار

 هواری شا بياورد پر باده
 چنين گفت پس با پشوتن به راز
 که بر می نيايد به آبت نياز
 چرا آب بر جام می بفگنی
 که تيزی نبيند کهن بشکنی
 پشوتن چنين گفت با ميگسار

 آب جامی می افگن بيار که بی
 می آورد و رامشگران را بخواند
 ز رستم همی در شگفتی بماند

 ی رفتن آمد فراز چو هنگامه
  سرفرازز می لعل شد رستم

 چنين گفت با او يل اسفنديار
 که شادان بدی تا بود روزگار
 می و هرچ خوردی ترا نوش باد
 روان دالور پر از توش باد

 بدو گفت رستم که ای نامدار
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 هميشه خرد بادت آموزگار
 هران می که با تو خورم نوش گشت

 روان خردمند را توش گشت
 گر اين کينه از مغز بيرون کنی

 ش برافزون کنیبزرگی و دان
 ز دشت اندرآيی سوی خان من
 بوی شاد يک چند مهمان من
 سخن هرچ گفتم بجای آورم
 خرد پيش تو رهنمای آورم
 بياسای چندی و با بد مکوش
 سوی مردمی ياز و بازآر هوش
 چنين گفت با او يل اسفنديار
 که تخمی که هرگز نرويد مکار
 تو فردا ببينی ز مردان هنر

 بندم کمرچو من تاختن را ب
 تن خويش را نيز مستای هيچ
 به ايوان شو و کار فردا بسيچ
 ببينی که من در صف کارزار
 چنانم چو با باده و ميگسار
 چو از شهر زاول به ايران شوم
 به نزديک شاه و دليران شوم
 هنر بيش بينی ز گفتار من
 مجوی اندرين کار تيمار من

 دل رستم از غم پرانديشه شد
 ن يکی بيشه شدجهان پيش او چو

 که گر من دهم دست بند ورا
 وگر سر فرازم گزند ورا

 دو کارست هر دو به نفرين و بد
 گزاينده رسمی نو آيين و بد
 هم از بند او بد شود نام من
 بد آيد ز گشتاسپ انجام من
 به گرد جهان هرک راند سخن
 نکوهيدن من نگردد کهن

 که رستم ز دست جوانی بخست
 او را ببستبه زاول شد و دست 

 همان نام من بازگردد به ننگ
 نماند ز من در جهان بوی و رنگ
 وگر کشته آيد به دشت نبرد
 شود نزد شاهان مرا روی زرد
 که او شهرياری جوان را بکشت
 بدان کو سخن گفت با او درشت
 برين بر پس از مرگ نفرين بود

 دين بود همان نام من نيز بی
 وگر من شوم کشته بر دست اوی
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 اند به زاولستان رنگ و بوینم
 شکسته شود نام دستان سام
 ز زابل نگيرد کسی نيز نام
 وليکن همی خوب گفتار من
 ازين پس بگويند بر انجمن

 چنين گفت پس با سرافراز مرد
 که انديشه روی مرا زرد کرد
 که چندين بگويی تو از کار بند
 مرا بند و رای تو آيد گزند

 مگر کاسمانی سخن ديگرست
 چرخ روان از گمان برترستکه 

 همه پند ديوان پذيری همی
 ز دانش سخن برنگيری همی
 ترا سال برنامد از روزگار
 ندانی فريب بد شهريار

 جهان تو يکتادلی و نديده
 جهانبان به مرگ تو کوشد نهان
 گر ايدونک گشتاسپ از روی بخت
 نيابد همی سيری از تاج و تخت

 به گرد جهان بر دواند ترا
 تی پروراند ترابهر سخ

 به روی زمين يکسر انديشه کرد
 خرد چون تبر هوش چون تيشه کرد
 که تا کيست اندر جهان نامدار
 کجا سر نپيچاند از کارزار
 کزان نامور بر تو آيد گزند
 بماند بدو تاج و تخت بلند

 که شايد که بر تاج نفرين کنيم
 وزين داستان خاک بالين کنيم
 همی جان من در نکوهش کنی
 چرا دل نه اندر پژوهش کنی

 به تن رنج کاری تو بر دست خويش
 جز از بدگمانی نيايدت پيش
 مکن شهريارا جوانی مکن
 چنين بر بال کامرانی مکن
 دل ما مکن شهريارا نژند

 مياور به جان خود و من گزند
 دار ز يزدان و از روی من شرم

 مخور بر تن خويشتن زينهار
 نيازيست از جنگ من ترا بی

 ين کوشش و کردن آهنگ منوز
 زمانه همی تاختت با سپاه

 که بر دست من گشت خواهی تباه
 بماند به گيتی ز من نام بد
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 به گشتاسپ بادا سرانجام بد
 چو بشنيد گردنکش اسفنديار
 بدو گفت کای رستم نامدار

 به دانای پيشی نگر تا چه گفت
 بدانگه که جان با خرد کرد جفت

 که پير فريبنده کانا بود
 وگر چند پيروز و دانا بود

 تو چندين همی بر من افسون کنی
 که تا چنبر از يال بيرون کنی

 تو خواهی که هرکس که اين بشنود
 بدين خوب گفتار تو بگرود
 مرا پاک خوانند ناپاک رای

 فزای ترا مرد هشيار نيکی
 بگويند کو با خرام و نويد
 بيامد ورا کرد چندی اميد
 تافتسپهبد ز گفتار او سر ب

 ازان پس که جز جنگ کاری نيافت
 همی خواهش او همه خوار داشت

 زبانی پر از تلخ گفتار داشت
 بدانی که من سر ز فرمان شاه
 نتابم نه از بهر تخت و کاله

 بدو يابم اندر جهان خوب و زشت
 بدويست دوزخ بدو هم بهشت
 ترا هرچ خوردی فزاينده باد
 بدانديشگان را گزاينده باد

 به خوبی به ايوان بپویتو اکنون 
 سخن هرچ ديدی به دستان بگوی
 سليحت همه جنگ را ساز کن
 ازين پس مپيمای با من سخن

 ساز پگاه آی در جنگ من چاره
 مکن زين سپس کار بر خود دراز

 تو فردا ببينی به آوردگاه
 که گيتی شود پيش چشمت سياه

 بدانی که پيکار مردان مرد
 چگونه بود روز جنگ و نبرد

 و گفت رستم که ای شيرخویبد
 ترا گر چنين آمدست آرزوی
 ترا بر تگ رخش مهمان کنم
 سرت را به گوپال درمان کنم
 ای تو در پهلوی خويش بشنيده
 ای به گفتار ايشان بگرويده

 که تيغ دليران بر اسفنديار
 به آوردگه بر، نيايد به کار
 ببينی تو فردا سنان مرا
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 همان گرد کرده عنان مرا
 نيز با نامداران مردکه تا 

 به خويی به آوردگه بر، نبرد
 لب مرد برنا پر از خنده شد

 همی گوهر آن خنده را بنده شد
 به رستم چنين گفت کای نامجوی
 چرا تيز گشتی بدين گفت و گوی
 چو فردا بيابی به دشت نبرد
 ببينی تو آورد مردان مرد

 نه من کوهم و زيرم اسپی چوکوه
 گروهيگانه يکی مردمم چون 

 گر از گرز من باد يابد سرت
 بگريد به درد جگر مادرت
 وگر کشته آيی به آوردگاه
 ببندمت بر زين برم نزد شاه
 بدان تا دگر بنده با شهريار
 نجويد به آوردگه کارزار

 
 سرای چو رستم بدر شد ز پرده

 زمانی همی بود بر در به پای
 به کرياس گفت ای سرای اميد

  جمشيدخنک روز کاندر تو بد
 همايون بدی گاه کاوس کی

 پی همان روز کيخسرو نيک
 در فرهی بر تو اکنون ببست

 که بر تخت تو ناسزايی نشست
 شنيد اين سخنها يل اسفنديار

 پياده بيامد بر نامدار
 به رستم چنين گفت کای سرگرای

 سرای چرا تيز گشتی به پرده
 سزد گر برين بوم زابلستان
 نهد دانشی نام غلغلستان

 ه مهمان چو سير آيد از ميزبانک
 به زشتی برد نام پاليزبان
 سراپرده را گفت بد روزگار

 که جمشيد را داشتی بر کنار
 همان روز کز بهر کاوس شاه

 ی بارگاه بدی پرده و سايه
 کجا راه يزدان همی بازجست
 همی خواستی اختران را درست
 زمين زو سراسر پرآشوب بود
 ودپر از خنجر و غارت و چوب ب

 دار تو گشتاسپ است کنون مايه
 به پيش وی اندر چو جاماسپ است
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 نشسته به يک دست او زردهشت
 که با زند واست آمدست از بهشت

 به ديگر پشوتن گو نيک مرد
 چشيده ز گيتی بسی گرم و سرد
 به پيش اندرون فرخ اسفنديار
 کزو شاد شد گردش روزگار

 مردان بدو زنده شد دل نيک
 ر او بنده شدبد از بيم شمشي

 بيامد بدر پهلوان سوار
 اندر همی ديدش اسفنديار پس

 چو برگشت ازو با پشوتن بگفت
 که مردی و گردی نشايد نهفت
 نديدم بدين گونه اسپ و سوار
 ندانم که چون خيزد از کارزار

 يکی ژنده پيل است بر کوه گنگ
 اگر با سليح اندر آيد به جنگ
 اگر با سليح نبردی بود

 آيين مردی بودهمانا که 
 به باال همی بگذرد فر و زيب
 بترسم که فردا ببيند نشيب
 همی سوزد از مهر فرش دلم
 ز فرمان دادار دل نگسلم
 چو فردا بيايد به آوردگاه
 کنم روز روشن بروبر سياه
 پشوتن بدو گفت بشنو سخن
 همی گويمت ای برادر مکن
 ترا گفتم و بيش گويم همی
 که از راستی دل نشويم همی
 ميازار کس را که آزاد مرد
 سر اندر نيارد به آزار و درد
 بخسب امشب و بامداد پگاه

 سپاه برو تا به ايوان او بی
 بايوان او روز فرخ کنيم

 سخن هرچ گويند پاسخ کنيم
 همه کار نيکوست زو در جهان
 ميان کهان و ميان مهان

 همی سر نپيچد ز فرمان تو
 دلش راست بينم به پيمان تو

 او چه گويی به کين و به خشمتو با 
 بشوی از دلت کين وز خشم چشم
 يکی پاسخ آوردش اسفنديار

 ی گلستان رست خار که بر گوشه
 دين چنين گفت کز مردم پاک

 همانا نزيبد که گويد چنين
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 گر ايدونک دستور ايران توی
 دل و گوش و چشم دليران توی
 همی خوب داری چنين راه را

 خرد را و آزردن شاه را
 مه رنج و تيمار ما باد گشته

 همان دين زردشت بيداد گشت
 که گويد که هر کو ز فرمان شاه
 بپيچد به دوزخ بود جايگاه
 مرا چند گويی گنهکار شو
 ز گفتار گشتاسپ بيزار شو

 تو گويی و من خود چنين کی کنم
 که از رای و فرمان او پی کنم
 گر ايدونک ترسی همی از تنم

 ممن امروز ترس ترا بشکن
 زمانه به گيتی نمرد کسی بی

 نمرد آنک نام بزرگی ببرد
 تو فردا ببينی که بر دشت جنگ
 چه کار آورم پيش چنگی پلنگ
 پشوتن بدو گفت کای نامدار
 چنين چند گويی تو از کارزار
 که تا تو رسيدی به تير و کمان
 نبد بر تو ابليس را اين گمان
 به دل ديو را راه دادی کنون

 اين رهنمونهمی نشنوی پند 
 دلت خيره بينم همی پر ستيز
 کنون هرچ گفتم همه ريزريز
 چگونه کنم ترس را از دلم

 ها بگسلم بدين سان کز انديشه
 دو جنگی دو شير و دو مرد دلير
 چه دانم که پشت که آيد به زير
 ورا نامور هيچ پاسخ نداد

 دلش گشت پر درد و سر پر ز باد
 

 چو رستم بيامد به ايوان خويش
 نگه کرد چندی به ديوان خويش
 زواره بيامد به نزديک اوی
 ورا ديد پژمرده و زردروی
 بدو گفت رو تيغ هندی بيار
 يکی جوشن و مغفری نامدار
 کمان آر و برگستوان آر و ببر
 کمند آر و گرز گران آر و گبر
 زواره بفرمود تا هرچ گفت
 بياورد گنجور او از نهفت

 چو رستم سليح نبردش بديد
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 فشاند و باد از جگر برکشيدسرا
 چنين گفت کای جوشن کارزار
 برآسودی از جنگ يک روزگار

 کنون کار پيش آمدت سخت باش
 به هر جای پيراهن بخت باش
 چنين رزمگاهی که غران دو شير
 به جنگ اندر آيند هر دو دلير
 کنون تا چه پيش آرد اسفنديار
 چه بازی کند در دم کارزار

 م سخنچو بشنيد دستان ز رست
 پرانديشه شد جان مرد کهن
 بدو گفت کای نامور پهلوان

 چه گفتی کزان تيره گشتم روان
 تو تا بر نشستی بزين نبرد
 نبودی مگر نيک دل رادمرد
 هميشه دل از رنج پرداخته
 به فرمان شاهان سرافراخته
 بترسم که روزت سرآيد همی
 گر اختر به خواب اندر آيد همی
 نندهمی تخم دستان ز بن برک

 زن و کودکان را به خاک افگنند
 به دست جوانی چو اسفنديار
 اگر تو شوی کشته در کارزار
 نماند به زاولستان آب و خاک
 بلندی بر و بوم گردد مغاک
 ور ايدونک او را رسد زين گزند

 نباشد ترا نيز نام بلند
 همی هرکسی داستانها زنند

 برآورده نام ترا بشکرند
  بکشتکه او شهرياری ز ايران

 بدان کو سخن گفت با وی درشت
 همی باش در پيش او بر به پای

 اکنون بپرداز جای وگرنه هم
 يی شو فرود از مهان به بيغوله

 که کس نشنود نامت اندر جهان
 کزين بد ترا تيره گردد روان
 بپرهيز ازين شهريار جوان

 به گنج و به رنج اين روان بازخر
 مبر پيش ديبای چينی تبر

  خلعت آرای نيزسپاه ورا
 ازو باز خر خويشتن را به چيز
 چو برگردد او از لب هيرمند
 تو پای اندر آور به رخش بلند

 چو ايمن شدی بندگی کن به راه
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 بدان تا ببينی يکی روی شاه
 چو بيند ترا کی کند شاه بد
 خود از شاه کردار بد کی سزد
 بدو گفت رستم که ای مرد پير
 سخنها برين گونه آسان مگير
 به مردی مرا سال بسيار گشت
 بد و نيک چندی بسر بر گذشت
 رسيدم به ديوان مازندران
 به رزم سواران هاماوران

 همان رزم کاموس و خاقان چين
 که لرزان بدی زير ايشان زمين
 اگر من گريزم ز اسفنديار

 تو در سيستان کاخ و گلشن مدار
 چو من ببر پوشم به روز نبرد

 به گردسر هور و ماه اندرآرم 
 ام ز خواهش که گفتی بسی رانده

 ام بدو دفتر کهتری خوانده
 همی خوار گيرد سخنهای من
 بپيچد سر از دانش و رای من
 گر او سر ز کيوان فرود آردی
 روانش بر من درود آردی

 ازو نيستی گنج و گوهر دريغ
 نه برگستوان و نه گوپال و تيغ

 سخن چند گفتم به چندين نشست
 ت ما را به دستز گفتار باد اس

 گر ايدونک فردا کند کارزار
 دل از جان او هيچ رنجه مدار
 نپيچم به آورد با او عنان

 نه گوپال بيند نه زخم سنان
 نبندم به آوردگاه راه اوی
 بنيرو نگيرم کمرگاه اوی
 ز باره به آغوش بردارمش

 به شاهی ز گشتاسپ بگذارمش
 بيارم نشانم بر تخت ناز

 نج بازازان پس گشايم در گ
 چو مهمان من بوده باشد سه روز
 چهارم چو از چرخ گيتی فروز
 بيندازد آن چادر الژورد
 پديد آيد از جام ياقوت زرد
 سبک باز با او ببندم کمر

 وز ايدر نهم سوی گشتاسپ سر
 نشانمش بر نامور تخت عاج

 افروز تاج نهم بر سرش بر دل
 وار ببندم کمر پيش او بنده
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 ديارنجويم جدايی ز اسفن
 تو دانی که من پيش تخت قباد
 چه کردم به مردی تو داری به ياد

 بخنديد از گفت او زال زر
 زمانی بجنبيد ز انديشه سر

 بدو گفت زال ای پسر اين سخن
 مگوی و جدا کن سرش را ز بن
 که ديوانگان اين سخن بشنوند
 بدين خام گفتار تو نگروند

 قبادی به جايی نشسته دژم
  نه گنج کهننه تخت و کاله و

 چو اسفندياری که فعفور چين
 نويسد همی نام او بر نگين
 تو گويی که از باره بردارمش
 به بر بر سوی خان زال آرمش
 نگويد چنين مردم سالخورد
 به گرد در ناسپاسی مگرد
 بگفت اين و بنهاد سر بر زمين
 همی خواند بر کردگار آفرين
 همی گفت کای داور کردگار

  بد روزگاربگردان تو از ما
 برين گوه تا خور برآمد ز کوه
 نيامد زبانش ز گفتن ستوه

 
 چو شد روز رستم بپوشيد گبر
 نگهبان تن کرد بر گبر ببر

 بر ببست کمندی به فتراک زين
 ی پيل پيکر نشست بران باره

 بفرمود تا شد زواره برش
 فراوان سخن راند از لشکرش
 بدو گفت رو لشکر آرای باش

  بر پای باشی ريگ بر کوهه
 بيامد زواره سپه گرد کرد

 به ميدان کار و به دشت نبرد
 تهمتن همی رفت نيزه به دست
 چو بيرون شد از جايگاه نشست
 سپاهش برو خواندند آفرين

 تو مباد اسپ و گوپال و زين که بی
 همی رفت رستم زواره پسش
 کجا بود در پادشاهی کسش
 بيامد چنان تا لب هيرمند

 اد و لب پر ز پندهمه دل پر از ب
 سپه با برادر هم آنجا بماند
 سوی لشکر شاه ايران براند
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 چنين گفت پس با زواره به راز
 که مرديست اين بدرگ ديوساز
 بترسم که بااو نيارم زدن

 ندانم کزين پس چه شايد بدن
 تو اکنون سپه را هم ايدر بدار
 شوم تا چه پيش آورد روزگار
 اگر تند يابمش هم زان نشان

 واهم ز زابلستان سرکشاننخ
 به تنها تن خويش جويم نبرد

 ز لشکر نخواهم کسی رنجه کرد
 کسی باشد از بخت پيروز و شاد
 که باشد هميشه دلش پر ز داد
 گذشت از لب رود و باال گرفت
 همی ماند از کار گيتی شگفت
 خروشيد کای فرخ اسفنديار
 هماوردت آمد برآرای کار

 چو بشنيد اسفنديار اين سخن
 ازان شير پرخاشجوی کهن
 بخنديد و گفت اينک آراستم
 بدانگه که از خواب برخاستم
 بفرمود تا جوشن و خود اوی

 ی جنگجوی همان ترکش و نيزه
 ببردند و پوشيد روشن برش
 نهاد آن کاله کيی بر سرش
 بفرمود تا زين بر اسپ سياه
 نهادند و بردند نزديک شاه

 چو جوشن بپوشيد پرخاشجوی
 ز شادی که بود اندر اویز زور و 

 نهاد آن بن نيزه را بر زمين
 ز خاک سياه اندر آمد به زين
 بسان پلنگی که بر پشت گور
 نشيند برانگيزد از گور شور
 سپه در شگفتی فروماندند
 بران نامدار آفرين خواندند

 همی شد چو نزد تهمتن رسيد
 مر او را بران باره تنها بديد

 پس از بارگی با پشوتن بگفت
 که ما را نبايد بدو يار و جفت
 چو تنهاست ما نيز تنها شويم
 ز پستی بران تند باال شويم
 بران گونه رفتند هر دو به رزم

 تو گفتی که اندر جهان نيست بزم
 چو نزديک گشتند پير و جوان
 دو شير سرافراز و دو پهلوان
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 ی هر دو مرد خروش آمد از باره
 تو گفتی بدريد دشت نبرد

 رستم به آواز سختچنين گفت 
 بخت دل و نيک که ای شاه شادان

 ازين گونه مستيز و بد را مکوش
 سوی مردمی ياز و بازآر هوش
 اگر جنگ خواهی و خون ريختن
 برين گونه سختی برآويختن
 بگو تا سوار آورم زابلی
 که باشند با خنجر کابلی

 شان به جنگ آوريم برين رزمگه
 خود ايدر زمانی درنگ آوريم

  به کام تو خون ريختنبباشد
 ببينی تگاپوی و آويختن

 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 که چندين چه گويی چنين نابکار
 ز ايوان به شبگير برخاستی
 ازين تند باال مرا خواستی

 چرا ساختی بند و مکر و فريب
 همانا بديدی به تنگی نشيب
 چه بايد مرا جنگ زابلستان
 وگر جنگ ايران و کابلستان

 نين هرگز آيين منمبادا چ
 سزا نيست اين کار در دين من
 که ايرانيان را به کشتن دهم
 خود اندر جهان تاج بر سر نهم
 منم پيشرو هرک جنگ آيدم
 وگر پيش جنگ نهنگ آيدم
 ترا گر همی يار بايد بيار
 مرا يار هرگز نيايد به کار
 مرا يار در جنگ يزدان بود
 سر و کار با بخت خندان بود

  و منم جنگخواهتوی جنگجوی
 سپاه بگرديم يک با دگر بی

 ببينيم تا اسپ اسفنديار
 سوار سوی آخر آيد همی بی

 ی رستم جنگجوی وگر باره
 خداوند روی به ايوان نهد بی

 نهادند پيمان دو جنگی که کس
 نباشد بران جنگ فريادرس
 نخستين به نيزه برآويختند

 همی خون ز جوشن فرو ريختند
 هم برشکستچنين تا سنانها به 

 به شمشير بردند ناچار دست
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 به آوردگه گردن افراختند
 چپ و راست هر دو همی تاختند
 ز نيروی اسپان و زخم سران
 شکسته شد آن تيغهای گران
 چو شيران جنگی برآشوفتند
 پر از خشم اندامها کوفتند

 همان دسته بشکست گرز گران
 فروماند از کار دست سران
 گرفتند زان پس دوال کمر
 دو اسپ تگاور فروبرده سر

 همی زور کرد اين بران آن برين
 نجنبيد يک شير بر پشت زين
 پراگنده گشتند ز آوردگاه

 غمی گشته اسپان و مردان تباه
 کف اندر دهانشان شده خون و خاک

 چاک همه گبر و برگستوان چاک
 

 بدانگه که رزم يالن شد دراز
 همی دير شد رستم سرفراز

  سو سپاهزواره بياورد زان
 خواه دل کينه يکی لشکری داغ

 به ايرانيان گفت رستم کجاست
 برين روز بيهوده خامش چراست
 شما سوی رستم به جنگ آمديد
 خرامان به چنگ نهنگ آمديد

 همی دست رستم نخواهيد بست
 برين رزمگه بر نشايد نشست
 زواره به دشنام لب برگشاد
 همی کرد گفتار ناخوب ياد

 اسفندياربرآشفت ازان پور 
 افگن و نامدار سواری بد اسپ

 جوانی که نوش آذرش بود نام
 سرافراز و جنگاور و شادکام
 برآشفت با سگزی آن نامدار
 زبان را به دشنام بگشاد خوار
 چنين گفت کری گو برمنش
 به فرمان شاهان کند بدکنش
 نفرمود ما را يل اسفنديار

 چنين با سگان ساختن کارزار
  و فرمان اوکه پيچد سر از رای

 که يارد گذشتن ز پيمان او
 اگر جنگ بر نادرستی کنيد

 به کار اندرون پيش دستی کنيد
 ببينيد پيکار جنگاوران
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 به تيغ و سنان و به گرز گران
 زواره بفرمود کاندر نهيد

 سران را ز خون بر سر افسر نهيد
 زواره بيامد به پيش سپاه
 دهاده برآمد ز آوردگاه

 شمار  بیبکشتند ز ايرانيان
 آذر آن ديد بر ساخت کار چو نوش

 سمند سرافراز را بر نشست
 بيامد يکی تيغ هندی به دست
 يکی نامور بود الوای نام

 افگن و شادکام سرافراز و اسپ
 ی رستم او داشتی کجا نيزه

 پس پشت او هيچ نگذاشتی
 آذر او را بديد چو از دور نوش

 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
  بر سر و گردنشيکی تيغ زد

 پيکر تنش بدو نيمه شد پيل
 زواره برانگيخت اسپ نبرد

 آذر آواز کرد به تندی به نوش
 که او را فگندی کنون پای دار
 چو الوای را من نخوانم سوار
 زواره يکی نيزه زد بر برش

 به خاک اندر آمد همانگه سرش
 آذر نامور کشته شد چو نوش

 سپه را همه روز برگشته شد
 گريان و دل پر ز جوشبرادرش 

 جوانی که بد نام او مهرنوش
 غمی شد دل مرد شمشيرزن

 ی پيلتن برانگيخت آن باره
 برفت از ميان سپه پيش صف
 ز درد جگر بر لب آورده کف

 وزان سو فرامرز چون پيل مست
 بيامد يکی تيغ هندی به دست
 برآويخت با او همی مهرنوش
 دو رويه ز لشکر برآمد خروش

 رخاشجوی جوانگرامی دو پ
 يکی شاهزاده دگر پهلوان
 چو شيران جنگی برآشوفتند
 همی بر سر يکدگر کوفتند
 در آوردگه تيز شد مهرنوش
 نبودش همی با فرامرز توش
 بزد تيغ بر گردن اسپ خويش
 سر بادپای اندرافگند پيش
 فرامرز کردش پياده تباه
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 ز خون لعل شد خاک آوردگاه
 چو بهمن برادرش را کشته ديد

 مين زير او چون گل آغشته ديدز
 بيامد دوان نزد اسفنديار
 به جايی که بود آتش کارزار
 بدو گفت کای نره شير ژيان

 سپاهی به جنگ آمد از سگزيان
 آذر و مهرنوش دو پور تو نوش

 به خواری به سگزی سپردند هوش
 تو اندر نبردی و ما پر ز درد

 زادگان زير گرد جوانان و کی
 گ تا جاودانبرين تخمه اين نن

 بماند ز کردار نابخردان
 دل مرد بيدارتر شد ز خشم
 پر از تاب مغز و پر از آب چشم

 به رستم چنين گفت کای بدنشان
 چنين بود پيمان گردنکشان

 تو گفتی که لشکر نيارم به جنگ
 ترا نيست آرايش نام و ننگ
 نداری ز من شرم وز کردگار
 نترسی که پرسند روز شمار

 شکن ن پيمانندانی که مردا
 ستوده نباشد بر انجمن
 اند دو سگزی دو پور مرا کشته
 اند بران خيرگی باز برگشته

 چو بشنيد رستم غمی گشت سخت
 بلرزيد برسان شاخ درخت

 به جان و سر شاه سوگند خورد
 به خورشيد و شمشير و دشت نبرد

 ام که من جنگ هرگز نفرموده
 ام کسی کين چنين کرد نستوده

  برادر کنونببندم دو دست
 گر او بود اندر بدی رهنمون
 فرامرز را نيز بسته دو دست

 پرست بيارم بر شاه يزدان
 به خون گرانمايگانشان بکش
 مشوران ازين رای بيهوده هش
 چنين گفت با رستم اسفنديار
 که بر کين طاوس نر خون مار
 بريزيم ناخوب و ناخوش بود
 نه آيين شاهان سرکش بود

 ی خويش ساز تو ای بدنشان چاره
 که آمد زمانت به تنگی فراز
 بر رخش با هردو رانت به تير
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 برآميزم اکنون چو با آب شير
 بدان تا کس از بندگان زين سپس

 نجويند کين خداوند کس
 وگر زنده مانی ببندمت چنگ

 درنگ به نزديک شاهت برم بی
 بدو گفت رستم کزين گفت و گوی
 چه باشد مگر کم شود آبروی

 ناه و به يزدان گرایبه يزدان پ
 که اويست بر نيک و بد رهنمای

 
 کمان برگرفتند و تير خدنگ
 ببردند از روی خورشيد رنگ
 ز پيکان همی آتش افروختند
 به بر بر زره را همی دوختند
 دل شاه ايران بدان تنگ شد
 بروها و چهرش پر آژنگ شد

 چو او دست بردی به سوی کمان
 گمان نرستی کس از تير او بی

 به رنگ طبرخون شدی اين جهان
 شدی آفتاب از نهيبش نهان
 يکی چرخ را برکشيد از شگاع

 تو گفتی که خورشيد شد در شراع
 به تيری که پيکانش الماس بود
 زره پيش او همچو قرطاس بود
 چو او از کمان تير بگشاد شست
 تن رستم و رخش جنگی بخست
 بر رخش ازان تيرها گشت سست

 ی درستنبد باره و مرد جنگ
 همی تاخت بر گردش اسفنديار
 نيامد برو تير رستم به کار

 فرود آمد از رخش رستم چو باد
 سر نامور سوی باال نهاد

 همان رخش رخشان سوی خانه شد
 چنين با خداوند بيگانه شد

 به باال ز رستم همی رفت خون
 بشد سست و لرزان که بيستون
 بخنديد چون ديدش اسفنديار

  نامداربدو گفت کای رستم
 چرا گم شد آن نيروی پيل مست
 ز پيکان چرا پيل جنگی بخست
 کجا رفت آن مردی و گرز تو
 به رزم اندرون فره و برز تو
 گريزان به باال چرا برشدی
 چو آواز شير ژيان بشندی
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 چرا پيل جنگی چو روباه گشت
 ز رزمت چنين دست کوتاه گشت
 تو آنی که ديو از تو گريان شدی

 تو بريان شدیدد از تف تيغ 
 زواره پی رخش ناگه بديد

 کزان رود با خستگی در کشيد
 سيه شد جهان پيش چشمش به رنگ
 خروشان همی تاخت تا جای جنگ
 تن مرد جنگی چنان خسته ديد
 همه خستگيهاش نابسته ديد
 بدو گفت خيز اسپ من برنشين
 که پوشد ز بهر تو خفتان کين
 بدو گفت رو پيش دستان بگوی

 ی سام شد رنگ و بوی کزين دوده
 ی کار چيست نگه کن که تا چاره

 برين خستگيها بر آزار کيست
 که گر من ز پيکان اسفنديار
 شبی را سرآرم بدين روزگار
 چنان دانم ای زال کامروز من
 ز مادر بزادم بدين انجمن

 ی رخش ساز چو رفتی همی چاره
 من آيم کنون گر بمانم دراز
 زواره ز پيش برادر برفت

 يده سوی رخش بنهاد تفتدو د
 به پستی همی بود اسفنديار
 خروشيد کای رستم نامدار

 به باال چنين چند باشی به پای
 که خواهد بدن مر ترا رهنمای
 کمان بفگن از دست و ببر بيان
 برآهنج و بگشای تيغ از ميان

 پشيمان شو و دست را ده به بند
 کزين پس تو از من نيابی گزند

 ت برمبدين خستگی نزد شاه
 گناهت برم ز کردارها بی

 وگر جنگ جويی تو اندرز کن
 يکی را نگهبان اين مرز کن

 گناهی که کردی ز يزدان بخواه
 سزد گر به پوزش ببخشد گناه
 مگر دادگر باشدت رهنمای

 چو بيرون شوی زين سپنجی سرای
 چنين گفت رستم که بيگاه شد
 ز رزم و ز بد دست کوتاه شد

  نبردشب تيره هرگز که جويد
 تو اکنون بدين رامشی بازگرد
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 من اکنون چنين سوی ايوان شوم
 بياسايم و يک زمان بغنوم

 ببندم همه خستگيهای خويش
 بخوانم کسی را که دارم به پيش
 زواره فرامرز و دستان سام

 کسی را ز خويشان که دارند نام
 بسازم کنون هرچ فرمان تست
 همه راستی زير پيمان تست

 ن اسفندياربدو گفت رويين ت
 که ای برمنش پير ناسازگار
 تو مردی بزرگی و زور آزمای

 بسی چاره دانی و نيرنگ و رای
 بديدم همه فر و زيب ترا
 نخواهم که بينم نشيب ترا
 به جان امشبی دادمت زينهار
 به ايوان رسی کام کژی مخار
 سخن هرچ پذرفتی آن را بکن
 ازين پس مپيمای با من سخن

 يدون کنمبدو گفت رستم که ا
 چو بر خستگيها بر افسون کنم
 چو برگشت از رستم اسفنديار
 نگه کرد تا چون رود نامدار

 چو بگذشت مانند کشتی به رود
 همی داد تن را ز يزدان درود
 همی گفت کای داور داد و پاک
 گر از خستگيها شوم من هالک
 که خواهد ز گردنکشان کين من
 که گيرد دل و راه و آيين من

 ديار از پسش بنگريدچو اسفن
 بران روی رودش به خشکی بديد
 همی گفت کين را مخوانيد مرد
 يکی ژنده پيلست با دار و برد
 گذر کرد پر خستگيها بر آب
 ازان زخم پيکان شده پرشتاب
 شگفتی بمانده بد اسفنديار
 همی گفت کای داور کامگار
 چنان آفريدی که خود خواستی
 زمان و زمين را بياراستی

 ه که شد نامور باز جایبدانگ
 سرای پشوتن بيامد ز پرده

 آذر گرد وز مهر نوش ز نوش
 خروشيدنی بود با درد و جوش

 ی شاه پر خاک بود سراپرده
 ی مهتران چاک بود همه جامه
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 فرود آمد از باره اسفنديار
 نهاد آن سر سرکشان برکنار
 همی گفت زارا دو گرد جوان
 که جانتان شد از کالبد با توان

 ين گفت پس با پشوتن که خيزچن
 برين کشتگان آب چندين مريز
 که سودی نبينم ز خون ريختن
 نشايد به مرگ اندر آويختن
 همه مرگ راايم برنا و پير
 به رفتن خرد بادمان دستگير
 به تابوت زرين و در مهد ساج
 فرستادشان زی خداوند تاج
 پيامی فرستاد نزد پدر

 که آن شاخ رای تو آمد به بر
 کشتی به آب اندر انداختیتو 

 ز رستم همی چاکری ساختی
 آذر و مهرنوش چو تابوت نوش

 ببينی تو در آز چندين مکوش
 به چرم اندر است گاو اسفنديار

 ندانم چه راند بدو روزگار
 نشست از بر تخت با سوک و درد
 سخنهای رستم همه يادکرد

 چنين گفت پس با پشوتن که شير
 بپيچد ز چنگال مرد دلير

 ه رستم نگه کردم امروز منب
 بران برز باالی آن پيلتن

 ستايش گرفتم به يزدان پاک
 کزويست اميد و زو بيم و باک
 که پروردگار آن چنان آفريد
 بران آفرين کو جهان آفريد
 چنين کارها رفت بر دست او
 که دريای چين بود تا شست او
 همی برکشيدی ز دريا نهنگ
 به دم در کشيدی ز هامون پلنگ
 بران سان بخستم تنش را به تير
 که از خون او خاک شد آبگير
 ز باال پياده به پيمان برفت

 سوی رود با گبر و شمشير تفت
 برآمد چنان خسته زان آبگير
 سراسر تنش پر ز پيکان تير
 برآنم که چون او به ايوان رسد
 روانش ز ايوان به کيوان رسد

 
 وزان روی رستم به ايوان رسيد
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 بران گونه دستان بديدمر او را 
 زواره فرامرز گريان شدند

 ازان خستگيهاش بريان شدند
 ز سربر همی کند رودابه موی
 بر آواز ايشان همی خست روی
 زواره به زودی گشادش ميان
 ازو برکشيدند ببر بيان

 هرانکس که دانا بد از کشورش
 نشستند يکسر همه بر درش
 بفرمود تا رخش را پيش اوی

 جوی س که بد چارهببردند و هرک
 گرانمايه دستان همی کند موی
 بران خستگيها بماليد روی

 همی گفت من زنده با پير سر
 بديدم بدين سان گرامی پسر

 بدو گفت رستم کزين غم چه سود
 که اين ز آسمان بودنی کار بود
 به پيش است کاری که دشوارتر

 وزو جان من پر ز تيمارتر
 که هرچند من بيش پوزش کنم

 ين شيردل را فروزش کنمکه ا
 نجويد همی جز همه ناخوشی
 به گفتار و کردار و گردنکشی
 رسيدم ز هر سو به گرد جهان
 خبر يافتم ز آشکار و نهان
 گرفتم کمربند ديو سپيد

 زدم بر زمين همچو يک شاخ بيد
 نتابم همی سر ز اسفنديار
 ازان زور و آن بخشش کارزار
 خدنگم ز سندان گذر يافتی

 تی گر سپر يافتیزبون داش
 زدم چند بر گبر اسفنديار

 گراينده دست مرا داشت خوار
 همان تيغ من گر بديدی پلنگ
 نهان داشتی خويشتن زير سنگ
 نبرد همی جوشن اندر برش

 ی پرنيان بر سرش نه آن پاره
 سپاسم ز يزدان که شب تيره شد
 دران تيرگی چشم او خيره شد
 به رستم من از چنگ آن اژدها

 زين خسته آيم رهاندانم ک
 چه انديشم اکنون جزين نيست رای
 که فردا بگردانم از رخش پای
 به جايی شوم کو نيايد نشان
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 به زابلستان گر کند سرفشان
 سرانجام ازان کار سير آيد او
 اگرچه ز بد سير دير آيد او

 بدو گفت زال ای پسر گوش دار
 سخن چون به ياد آوری هوش دار

  استهمه کارهای جهان را در
 مگر مرگ کانرا دری ديگر است
 يکی چاره دانم من اين را گزين
 که سيمرغ را يار خوانم برين

 گر او باشدم زين سخن رهنمای
 بماند به ما کشور و بوم و جای

 
 ببودند هر دو بران رای مند
 سپهبد برآمد به باال بلند

 از ايوان سه مجمر پر آتش ببرد
 برفتند با او سه هشيار و گرد

 سونگر چو بر تيغ باال رسيدف
 ز ديبا يکی پر بيرون کشيد
 ز مجمر يکی آتشی برفروخت
 به باالی آن پر لختی بسوخت

 چو پاسی ازان تيره شب درگذشت
 تو گفتی چو آهن سياه ابر گشت
 همانگه چو مرغ از هوا بنگريد
 درخشيدن آتش تيز ديد

 نشسته برش زال با درد و غم
 ز پرواز مرغ اندر آمد دژم

 بشد پيش با عود زال از فراز
 ستودش فراوان و بردش نماز

 به پيشش سه مجمر پر از بوی کرد
 ز خون جگر بر دو رخ جوی کرد
 بدو گفت سيمرغ شاها چه بود
 که آمد ازين سان نيازت به دود

 چنين گفت کاين بد به دشمن رساد
 که بر من رسيد از بد بدنژاد
 تن رستم شيردل خسته شد

 ن من بسته شدازان خستگی جا
 کزان خستگی بيم جانست و بس
 بران گونه خسته نديدست کس

 همان رخش گويی که بيجان شدست
 ز پيکان تنش زار و بيجان شدست
 بيامد برين کشور اسفنديار
 نکوبد همی جز در کارزار

 نجويد همی کشور و تاج و تخت
 برو بار خواهد همی با درخت
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 بدو گفت سيمرغ کای پهلوان
 روان ين کار خستهمباش اندر

 سزد گر نمايی به من رخش را
 بخش را همان سرفراز جهان

 کسی سوی رستم فرستاد زال
 که لختی به چاره برافراز يال
 بفرمای تا رخش را همچنان
 بيارند پيش من اندر زمان
 چو رستم بران تند باال رسيد

 دل او را بديد همان مرغ روشن
 بدو گفت کای ژنده پيل بلند

  گشتی بدين سان نژندز دست که
 چرا رزم جستی ز اسفنديار
 چرا آتش افگندی اندر کنار
 بدو گفت زال ای خداوند مهر
 چو اکنون نمودی بما پاک چهر
 گر ايدونک رستم نگردد درست

 کجا خواهم اندر جهان جای جست
 همه سيستان پاک ويران کنند
 به کام دليران ايران کنند

 ی ما ز بن شود کنده اين تخمه
 نون بر چه رانيم يکسر سخنک

 نگه کرد مرغ اندران خستگی
 بديد اندرو راه پيوستگی

 ازو چار پيکان به بيرون کشيد
 به منقار از ان خستگی خون کشيد

 بران خستگيها بماليد پر
 هم اندر زمان گشت با زيب و فر
 بدو گفت کاين خستگيها ببند
 همی باش يکچند دور از گزند

 ه شيريکی پر من تر بگردان ب
 بمال اندران خستگيهای تير

 بران همنشان رخش را پيش خواست
 فرو کرد منقار بر دست راست
 برون کرد پيکان شش از گردنش
 نبد خسته گر بسته جايی تنش
 همانگه خروشی برآورد رخش

 بخش بخنديد شادان دل تاج
 بدو گفت مرغ ای گو پيلتن
 توی نامبردار هر انجمن

 چرا رزم جستی ز اسفنديار
 تن و نامدار که او هست رويين

 بدو گفت رستم گر او را ز بند
 نبودی دل من نگشتی نژند
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 تر آيد ز ننگ مرا کشتن آسان
 وگر بازمانم به جايی ز جنگ
 چنين داد پاسخ کز اسفنديار
 اگر سر بجا آوری نيست عار
 که اندر زمانه چنويی نخاست

 بدو دارد ايران همی پشت راست
 د شگفتبپرهيزی از وی نباش

 مرا از خود اندازه بايد گرفت
 که آن جفت من مرغ با دستگاه
 به دستان و شمشير کردش تباه
 اگر با من اکنون تو پيمان کنی
 سر از جنگ جستن پشمان کنی
 نجويی فزونی به اسفنديار
 گه کوشش و جستن کارزار
 ور ايدونک او را بيامد زمان

 گمان نينديشی از پوزش بی
  سازم تراانگه يکی چاره پس

 به خورشيد سر برفرازم ترا
 چو بشنيد رستم دلش شاد شد

 ی بستن آزاد شد از انديشه
 بدو گفت کز گفت تو نگذرم
 وگر تيغ بارد هوا بر سرم

 چنين گفت سيمرغ کز راه مهر
 بگويم کنون باتو راز سپهر

 که هرکس که او خون اسفنديار
 بريزد ورا بشکرد روزگار

 ز رنجهمان نيز تا زنده باشد 
 رهايی نيابد نماندش گنج
 بدين گيتيش شوربختی بود
 وگر بگذرد رنج و سختی بود
 شگفتی نمايم هم امشب ترا
 ببندم ز گفتار بد لب ترا

 برو رخش رخشنده را برنشين
 يکی خنجر آبگون برگزين

 چو بشنيد رستم ميان را ببست
 وزان جايگه رخش را برنشست
 به سيمرغ گفت ای گزين جهان

 هد برين مرگ ما ناگهانچه خوا
 جهان يادگارست و ما رفتنی
 به گيتی نماند بجز مردمی
 به نام نکو گر بميرم رواست
 مرا نام بايد که تن مرگ راست
 کجا شد فريدون و هوشنگ شاه
 که بودند با گنج و تخت و کاله
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 برفتند و ما را سپردند جای
 جهان را چنين است آيين و رای

 سيدهمی راند تا پيش دريا ر
 ز سيمرغ روی هوا تيره ديد
 چو آمد به نزديک دريا فراز
 فرود آمد آن مرغ گردنفراز

 به رستم نمود آن زمان راه خشک
 همی آمد از باد او بوی مشک
 بماليد بر ترکش پر خويش
 بفرمود تا رستم آمدش پيش
 گزی ديد بر خاک سر بر هوا
 نشست از برش مرغ فرمانروا
 رت بدو گفت شاخی گزين راست
 تر سرش برترين و تنش کاست
 بدان گز بود هوش اسفنديار
 تو اين چوب را خوار مايه مدار
 بر آتش مرين چوب را راست کن
 نگه کن يکی نغز پيکان کهن
 بنه پر و پيکان و برو بر نشان
 نمودم ترا از گزندش نشان
 چو ببريد رستم تن شاخ گز
 بيامد ز دريا به ايوان و رز

 هنمایبران کار سيمرغ بد ر
 همی بود بر تارک او به پای
 بدو گفت اکنون چو اسفنديار
 بيايد بجويد ز تو کارزار

 تو خواهش کن و البه و راستی
 مکوب ايچ گونه در کاستی
 مگر بازگردد به شيرين سخن
 بياد آيدش روزگار کهن

 که تو چند گه بودی اندر جهان
 به رنج و به سختی ز بهر مهان
 تچو پوزش کنی چند نپذيرد
 همی از فرومايگان گيردت

 به زه کن کمان را و اين چوب گز
 بدين گونه پرورده در آب رز

 ابر چشم او راست کن هر دو دست
 چنانچون بود مردم گزپرست
 زمانه برد راست آن را به چشم
 بدانگه که باشد دلت پر ز خشم

 تن زال را مرغ پدرود کرد
 ازو تار وز خويشتن پود کرد

 ل برپريدد ازان جايگه نيک
 چو اندر هوا رستم او را بديد
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 يکی آتش چوب پرتاب کرد
 دلش را بران رزم شاداب کرد
 يکی تيز پيکان بدو در نشاند
 چپ و راست پرها بروبر نشاند

 
 سپيده همانگه ز که بر دميد
 ميان شب تيره اندر چميد
 بپوشيد رستم سليح نبرد
 همی از جهان آفرين ياد کرد

 مدارچو آمد بر لشکر نا
 که کين جويد از رزم اسفنديار
 بدو گفت برخيز ازين خواب خوش

 کش برآويز با رستم کينه
 چو بشنيد آوازش اسفنديار

 سليح جهان پيش او گشت خوار
 چنين گفت پس با پشوتن که شير

 بپيچد ز چنگال مرد دلير
 گمانی نبردم که رستم ز راه
 به ايوان کشد ببر و گبر و کاله

 زيراندرشهمان بارکش رخش 
 ز پيکان نبود ايچ پيدا برش

 شنيدم که دستان جادوپرست
 به هنگام يازد به خورشيد دست
 چو خشم آرد از جادوان بگذرد
 برابر نکردم پس اين با خرد
 پشوتن بدو گفت پر آب چشم
 که بر دشمنت باد تيمار و خشم

 ای چه بودت که امروز پژمرده
 ای همانا به شب خواب نشمرده

 اين دو يل را چه بودميان جهان 
 که چندين همی رنج بايد فزود
 بدانم که بخت تو شد کندرو
 که کين آورد هر زمان نو به نو
 بپوشيد جوشن يل اسفنديار

 بيامد بر رستم نامدار
 خروشيد چون روی رستم بديد
 که نام تو باد از جهان ناپديد
 فراموش کردی تو سگزی مگر
 کمان و بر مرد پرخاشخر

 لی بدين سان درستز نيرنگ زا
 وگرنه که پايت همی گور جست
 بکوبمت زين گونه امروز يال
 کزين پس نبيند ترا زنده زال
 چنين گفت رستم به اسفنديار



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1273 

 که ای سير ناگشته از کارزار
 بترس از جهاندار يزدان پاک
 خرد را مکن با دل اندر مغاک
 من امروز نز بهر جنگ آمدم
 پی پوزش و نام و ننگ آمدم

 ا من به بيداد کوشی همیتو ب
 دو چشم خرد را بپوشی همی
 به خورشيد و ماه و به استا و زند
 که دل را نرانی به راه گزند

 نگيری به ياد آن سخنها که رفت
 وگر پوست بر تن کسی را بکفت
 بيابی ببينی يکی خان من
 روندست کام تو بر جان من
 گشايم در گنج ديرينه باز
 زکجا گرد کردم به سال درا
 کنم بار بر بارگيهای خويش
 به گنجور ده تا براند ز پيش
 برابر همی با تو آيم به راه

 کنم هرچ فرمان دهی پيش شاه
 اگر کشتنيم او کشد شايدم
 همان نيز اگر بند فرمايدم

 همی چاره جويم که تا روزگار
 ترا سير گرداند از کارزار

 نگه کن که دانای پيشی چه گفت
 م جفتکه هرگز مباد اختر شو

 چنين داد پاسخ که مرد فريب
 نيم روز پرخاش و روز نهيب

 اگر زنده خواهی که ماند به جای
 نخستين سخن بند بر نه به پای
 از ايوان و خان چند گويی همی
 رخ آشتی را بشويی همی
 دگر باره رستم زبان برگشاد
 مکن شهريارا ز بيداد ياد

 مکن نام من در جهان زشت و خوار
 يد ازين کارزارکه جز بد نيا

 هزارانت گوهر دهم شاهوار
 ی زر با گوشوار همان ياره

 لب هزارانت بنده دهم نوش
 پرستنده باشد ترا روز و شب
 هزارت کنيزک دهم خلخی

 اند با فرخی که زيبای تاج
 دگر گنج سام نريمان و زال
 همال گشايم به پيش تو ای بی

 همه پاک پيش تو گرد آورم
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 ورمز زابلستان نيز مرد آ
 که تا مر ترا نيز فرمان کنند
 روان را به فرمان گروگان کنند
 ازان پس به پيشت پرستارورا
 دوان با تو آيم بر شهريار

 ز دل دور کن شهريارا تو کين
 مکن ديو را با خرد همنشين
 جز از بند ديگر ترا دست هست
 بمن بر که شاهی و يزدان پرست

 که از بند تا جاودان نام بد
 ن وز تو انجام بدبماند به م

 به رستم چنين گفت اسفنديار
 که تا چندگويی سخن نابکار
 مرا گويی از راه يزدان بگرد
 ز فرمان شاه جهانبان بگرد
 که هرکو ز فرمان شاه جهان
 بگردد سرآيد بدو بر زمان

 کارزار) و(جز از بند گر کوشش 
 به پيشم دگرگونه پاسخ ميار
 به تندی به پاسخ گو نامدار

 فت کای پرهنر شهريارچنين گ
 همی خوار داری تو گفتار من
 به خيره بجويی تو آزار من

 چنين داد پاسخ که چند از فريب
 همانا به تنگ اندر آمد نشيب

 
 بدانست رستم که البه به کار
 نيايد همی پيش اسفنديار
 کمان را به زه کرد و آن تير گز
 که پيکانش را داده بد آب رز

 ر کمانهمی راند تير گز اند
 سر خويش کرده سوی آسمان
 همی گفت کای پاک دادار هور

 ی دانش و فر و زور فزاينده
 همی بينی اين پاک جان مرا

 توان مرا هم روان مرا
 که چندين بپيچم که اسفنديار
 مگر سر بپيچاند از کارزار

 تو دانی که بيداد کوشد همی
 همی جنگ و مردی فروشد همی

 به بادافره اين گناهم مگير
 ی ماه و تير توی آفريننده

 چو خودکامه جنگی بديد آن درنگ
 که رستم همی دير شد سوی جنگ
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 بدو گفت کای سگزی بدگمان
 نشد سير جانت ز تير و کمان
 ببينی کنون تير گشتاسپی
 دل شير و پيکان لهراسپی
 يکی تير بر ترگ رستم بزد
 چنان کز کمان سواران سزد
 تهمتن گز اندر کمان راند زود

 ان سان که سيمرغ فرموده بودبر
 بزد تير بر چشم اسفنديار

 سيه شد جهان پيش آن نامدار
 خم آورد باالی سرو سهی
 ازو دور شد دانش و فرهی

 پرست نگون شد سر شاه يزدان
 بيفتاد چاچی کمانش ز دست
 گرفته بش و يال اسپ سياه
 ز خون لعل شد خاک آوردگاه
 چنين گفت رستم به اسفنديار

 آن تخم زفتی به بارکه آوردی 
 تو آنی که گفتی که رويين تنم
 بلند آسمان بر زمين بر زنم

 من از شست تو هشت تير خدنگ
 بخوردم نناليدم از نام و ننگ
 به يک تير برگشتی از کارزار

 ی نامدار بخفتی بران باره
 اکنون به خاک اندر آيد سرت هم

 بسوزد دل مهربان مادرت
 انگه سر نامبردار شاه هم
 ون اندر آمد ز پشت سپاهنگ

 زمانی همی بود تا يافت هوش
 بر خاک بنشست و بگشاد گوش
 سر تير بگرفت و بيرون کشيد

 همی پر و پيکانش در خون کشيد
 همانگه به بهمن رسيد آگهی
 که تيره شد آن فر شاهنشهی
 بيامد به پيش پشوتن بگفت
 که پيکار ما گشت با درد جفت
 تن ژنده پيل اندر آمد به خاک
 دل ما ازين درد کردند چاک
 برفتد هر دو پياده دوان
 ز پيش سپه تا بر پهلوان

 بديدند جنگی برش پر ز خون
 يکی تير پرخون به دست اندرون
 پشوتن بر و جامه را کرد چاک

 خروشان به سر بر همی کرد خاک
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 همی گشت بهمن به خاک اندرون
 بماليد رخ را بدان گرم خون
 پشوتن همی گفت راز جهان

 آوران و مهان که داند ز دين
 چو اسفندياری که از بهر دين
 به مردی برآهيخت شمشير کين

 پرست جهان کرد پاک از بد بت
 به بد کار هرگز نيازيد دست
 به روز جوانی هالک آمدش
 سر تاجور سوی خاک آمدش
 بدی را کزو هست گيتی به درد

 پرآزار ازو جان آزاد مرد
 فراوان برو بگذرد روزگار

 هرگز نبيند بد کارزارکه 
 جوانان گرفتندش اندر کنار

 همی خون ستردند زان شهريار
 پشوتن بروبر همی مويه کرد
 رخی پر ز خون و دلی پر ز درد
 همی گفت زار ای يل اسفنديار

 ی شهريار جهانجوی و از تخمه
 که کند اين چنين کوه جنگی ز جای

 که افگند شير ژيان را ز پای
 دندان پيلکه کند اين پسنديده 

 که آگند با موج دريای نيل
 چه آمد برين تخمه از چشم بد

 گمان بد رسد که بر بدکنش بی
 کجا شد به رزم اندرون ساز تو
 کجا شد به بزم آن خوش آواز تو
 کجا شد دل و هوش و آيين تو
 توانايی و اختر و دين تو

 چو کردی جهان را ز بدخواه پاک
 نيامدت از پيل وز شير باک

 مدت سودمندی به کارکنون آ
 که در خاک بيند ترا روزگار

 که نفرين برين تاج و اين تخت باد
 بدين کوشش بيش و اين بخت باد
 که چو تو سواری دلير و جوان

 روان سرافراز و دانا و روشن
 بدين سان شود کشته در کارزار
 به زاری سرآيد برو روزگار

 که مه تاج بادا و مه تخت شاه
 سپ و آن بارگاهمه گشتاسپ و جاما

 چنين گفت پر دانش اسفنديار
 که ای مرد دانای به روزگار
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 مکن خويشتن پيش من بر تباه
 چنين بود بهر من از تاج و گاه
 تن کشته را خاک باشد نهال
 تو از کشتن من بدين سان منال
 کجا شد فريدون و هوشنگ و جم

 ز باد آمده باز گردد به دم
 زاده نياکان ما همان پاک

 ه سرافراز و پاکان ماگزيد
 برفتند و ما را سپردند جای

 نماند کس اندر سپنجی سرای
 فراوان بکوشيدم اندر جهان
 چه در آشکار و چه اندر نهان
 که تا رای يزدان به جای آورم
 خرد را بدين رهنمای آورم

 چو از من گرفت ای سخن روشنی
 ز بد بسته شد راه آهرمنی
 زمانه بيازيد چنگال تيز

  مرا روزگار گريزنبد زو
 اميد من آنست کاندر بهشت

 افروز من بدرود هرچ کشت دل
 به مردی مرا پور دستان نکشت
 نگه کن بدين گز که دارم به مشت
 بدين چوب شد روزگارم به سر

 گر ز سيمرغ وز رستم چاره
 فسونها و نيرنگها زال ساخت
 که اروند و بند جهان او شناخت
 چو اسفنديار اين سخن ياد کرد
 بپيچيد و بگريست رستم به درد
 چنين گفت کز ديو ناسازگار
 ترا بهره رنج من آمد به کار

 چنانست کو گفت يکسر سخن
 ز مردی به کژی نيفگند بن
 ام که تا من به گيتی کمر بسته
 ام بسی رزم گردنکشان جسته
 سواری نديدم چو اسفنديار

 دار با جوشن کارزار زره
 چو بيچاره برگشتم از دست اوی
 بديدم کمان و بر و شست اوی
 سوی چاره گشتم ز بيچارگی
 بدادم بدو سر به يکبارگی
 زمان ورا در کمان ساختم
 چو روزش سرآمد بينداختم
 گر او را همی روز باز آمدی
 مرا کار گز کی فراز آمدی
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 ازين خاک تيره ببايد شدن
 به پرهيز يک دم نشايد زدن
 همانست کز گز بهانه منم

  فسانه منموزين تيرگی در
 

 چنين گفت با رستم اسفنديار
 که اکنون سرآمد مرا روزگار
 تو اکنون مپرهيز و خيز ايدر آی

 تر گشت رای که ما را دگرگونه
 مگر بشنوی پند و اندرز من
 بدانی سر مايه و ارز من
 بکوشی و آن را بجای آوری
 بزرگی برين رهنمای آوری
 تهمتن به گفتار او داد گوش

  برش با خروشپياده بيامد
 همی ريخت از ديدگان آب گرم
 همی مويه کردش به آوای نرم
 چو دستان خبر يافت از رزمگاه
 ز ايوان چو باد اندر آمد به راه
 ز خانه بيامد به دشت نبرد
 دو ديده پر از آب و دل پر ز درد
 زواره فرامرز چو بيهشان
 برفتند چندی ز گردنکشان
 خروشی برآمد ز آوردگاه

  شد روی خورشيد و ماهکه تاريک
 به رستم چنين گفت زال ای پسر

 ترا بيش گريم به درد جگر
 که ايدون شنيدم ز دانای چين
 ز اخترشناسان ايران زمين

 که هرکس که او خون اسفنديار
 بريزد سرآيد برو روزگار

 بدين گيتيش شوربختی بود
 وگر بگذرد رنج و سختی بود
 چنين گفت با رستم اسفنديار

  نديدم بد روزگارکه از تو
 زمانه چنين بود و بود آنچ بود
 سخن هرچ گويم ببايد شنود
 بهانه تو بودی پدر بد زمان

 نه رستم نه سيمرغ و تير و کمان
 مرا گفت رو سيستان را بسوز
 نخواهم کزين پس بود نيمروز
 بکوشيد تا لشکر و تاج و گنج
 بدو ماند و من بمانم به رنج

 منکنون بهمن اين نامور پور 
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 خردمند و بيدار دستور من
 بميرم پدروارش اندر پذير
 همه هرچ گويم ترا يادگير
 به زابلستان در ورا شاد دار
 سخنهای بدگوی را ياد دار
 بياموزش آرايش کارزار

 نشستنگه بزم و دشت شکار
 می و رامش و زخم چوگان و کار
 بزرگی و برخوردن از روزگار

 چنين گفت جاماسپ گم بوده نام
 رگز به گيتی مبيناد کامکه ه

 که بهمن ز من يادگاری بود
 سرافرازتر شهرياری بود

 تهمتن چو بشنيد بر پای خاست
 ببر زد به فرمان او دست راست
 که تو بگذری زين سخن نگذرم
 سخن هرچ گفتی به جای آورم
 نشانمش بر نامور تخت عاج
 نهم بر سرش بر دالرای تاج
 ز رستم چو بشنيد گويا سخن

 ت نوگير چون شد کهنبدو گف
 چنان دان که يزدان گوای منست
 برين دين به رهنمای منست

 ای کزين نيکويها که تو کرده
 ای ز شاهان پيشين که پرورده

 کنون نيک نامت به بد بازگشت
 ز من روی گيتی پرآواز گشت
 غم آمد روان ترا بهره زين

 آفرين چنين بود رای جهان
 چنين گفت پس با پشوتن که من

 يم همی زين جهان جز کفننجو
 چو من بگذرم زين سپنجی سرای
 تو لشکر بيارای و شو باز جای
 چو رفتی به ايران پدر را بگوی
 که چون کام يابی بهانه مجوی
 زمانه سراسر به کام تو گشت
 همه مرزها پر ز نام تو گشت
 اميدم نه اين بود نزديک تو
 سزا اين بد از جان تاريک تو

  شمشير دادجهان راست کردم به
 به بد کس نيارست کرد از تو ياد
 به ايران چو دين بهی راست شد
 بزرگی و شاهی مرا خواست شد
 به پيش سران پندها داديم
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 نهانی به کشتن فرستاديم
 کنون زين سخن يافتی کام دل
 بيارای و بنشين به آرام دل

 چو ايمن شدی مرگ را دور کن
 به ايوان شاهی يکی سور کن

 ی و کوشش مراترا تخت سخت
 ترا نام تابوت و پوشش مرا

 چه گفت آن جهانديده دهقان پير
 که نگريزد از مرگ پيکان تير

 مشو ايمن از گنج و تاج و سپاه
 روانم ترا چشم دارد به راه
 چو آيی بهم پيش داور شويم
 بگوييم و گفتار او بشنويم
 کزو بازگردی به مادر بگوی

 که سير آمد از رزم پرخاشجوی
  تير او گبر چون باد بودکه با

 گذر کرده بر کوه پوالد بود
 پس من تو زود آيی ای مهربان
 تو از من مرنج و مرنجان روان
 برهنه مکن روی بر انجمن
 مبين نيز چهر من اندر کفن
 ز ديدار زاری بيفزايدت

 کس از بخردان نيز نستايدت
 همان خواهران را و جفت مرا
 که جويا بدندی نهفت مرا

 دان پرهنر بخردانبگويی ب
 که پدرود باشيد تا جاودان
 ز تاج پدر بر سرم بد رسيد
 در گنج را جان من شد کليد
 فرستادم اينک به نزديک او
 که شرم آورد جان تاريک او
 بگفت اين و برزد يکی تيز دم
 که بر من ز گشتاسپ آمد ستم

 انگه برفت از تنش جان پاک هم
 تن خسته افگنده بر تيره خاک

 بنزد پشوتن رسيدتهمتن 
 همه جامه بر تن سراسر دريد
 بر و جامه رستم همی پاره کرد
 سرش پر ز خاک و دلش پر ز درد
 همی گفت زار ای نبرده سوار
 نيا شاه جنگی پدر شهريار

 به خوبی شده در جهان نام من
 ز گشتاسپ بد شد سرانجام من
 چو بسيار بگريست با کشته گفت
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 جفتيار و  که ای در جهان شاه بی
 روان تو بادا ميان بهشت

 بدانديش تو بدرود هرچ کشت
 زواره بدو گفت کای نامدار
 نبايست پذرفت زو زينهار

 ز دهقان تو نشنيدی آن داستان
 ی باستان که ياد آرد از گفته
 شير ی نره که گر پروری بچه

 شود تيزدندان و گردد دلير
 چو سر برکشد زود جويد شکار
 ارنخست اندر آيد به پروردگ

 دو پهلو برآشفته از خشم بد
 نخستين ازان بد به زابل رسد

 چو شد کشته شاهی چو اسفنديار
 ببينند ازين پس بد روزگار

 ز بهمن رسد بد به زابلستان
 بپيچند پيران کابلستان

 نگه کن که چون او شود تاجدار
 به پيش آورد کين اسفنديار
 بدو گفت رستم که با آسمان

 گماننتابد بدانديش و نيکی 
 من آن برگزيدم که چشم خرد

 بدو بنگرد نام ياد آورد
 گر او بد کند پيچد از روزگار
 تو چشم بال را به تندی مخار

 
 يکی نغز تابوت کرد آهنين

 بگسترد فرشی ز ديبای چين
 بيندود يک روی آهن به قير
 پراگند بر قير مشک و عبير
 ز ديبای زربفت کردش کفن
 خروشان برو نامدار انجمن
 ازان پس بپوشيد روشن برش
 ز پيروزه بر سر نهاد افسرش
 سر تنگ تابوت کردند سخت
 شد آن بارور خسروانی درخت
 چل اشتر بياورد رستم گزين
 ز باال فروهشته ديبای چين
 دو اشتر بدی زير تابوت شاه

 اندر سپاه چپ و راست پيش و پس
 همه خسته روی و همه کنده موی

 ویج زبان شاه گوی و روان شاه
 بريده بش و دم اسپ سياه
 پشوتن همی برد پيش سپاه
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 برو بر نهاده نگونسار زين
 ز زين اندرآويخته گرز کين

 همان نامور خود و خفتان اوی
 همان جوله و مغفر جنگجوی
 سپه رفت و بهمن به زابل بماند
 به مژگان همی خون دل برفشاند
 تهمتن ببردش به ايوان خويش
 يشهمی پرورانيد چون جان خو

 به گشتاسپ آگاهی آمد ز راه
 نگون شد سر نامبردار شاه
 همی جامه را چاک زد بر برش
 به خاک اندر آمد سر و افسرش
 خروشی برآمد ز ايوان به زار
 جهان شد پر از نام اسفنديار

 به ايران ز هر سو که رفت آگهی
 بينداخت هرکس کاله مهی

 همی گفت گشتاسپ کای پاک دين
 ان و زمينکه چون تو نبيند زم

 پس از روزگار منوچهر باز
 نيامد چو تو نيز گردنفراز
 بيالود تيغ و بپالود کيش

 مهان را همی داشت بر جای خويش
 بزرگان ايران گرفتند خشم

 ز آزرم گشتاسپ شستند چشم
 به آواز گفتند کای شوربخت
 چو اسفندياری تو از بهر تخت
 به زابل فرستی به کشتن دهی

 برنهیتو بر گاه تاج مهی 
 سرت را ز تاج کيان شرم باد
 به رفتن پی اخترت نرم باد
 برفتند يکسر ز ايوان او

 پر از خاک شد کاخ و ديوان او
 چو آگاه شد مادر و خواهران
 ز ايوان برفتند با دختران

 برهنه سر و پای پرگرد و خاک
 به تن بر همه جامه کردند چاک
 پشوتن همی رفت گريان به راه

 اسپ سياهپس پشت تابوت و 
 زنان از پشوتن درآويختند

 همی خون ز مژگان فرو ريختند
 که اين بند تابوت را برگشای
 تن خسته يک بار ما را نمای
 پشوتن غمی شد ميان زنان

 خروشان و گوشت از دو بازو کنان
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 به آهنگران گفت سوهان تيز
 بياريد کامد کنون رستخيز
 سر تنگ تابوت را باز کرد

 غاز کردبه نوی يکی مويه آ
 چو مادرش با خواهران روی شاه
 پر از مشک ديدند ريش سياه
 برفتند يکسر ز بالين شاه

 خروشان به نزديک اسپ سياه
 بسودند پر مهر يال و برش

 کتايون همی ريخت خاک از برش
 کزو شاه را روز برگشته بود
 به آورد بر پشت او کشته بود

 کزين پس کرا برد خواهی به جنگ
  به چنگ نهنگکرا داد خواهی

 به يالش همی اندرآويختند
 همی خاک بر تارکش ريختند
 به ابر اندر آمد خروش سپاه
 پشوتن بيامد به ايوان شاه
 خروشيد و ديدش نبردش نماز
 بيامد به نزديک تختش فراز

 به آواز گفت ای سر سرکشان
 ز برگشتن بختت آمد نشان
 ای ازين با تن خويش بد کرده

 ای وردهدم از شهر ايران برآ
 ز تو دور شد فره و بخردی
 بيابی تو بادافره ايزدی

 شکسته شد اين نامور پشت تو
 کزين پس بود باد در مشت تو
 پسر را به خون دادی از بهر تخت
 که مه تخت بيناد چشمت مه بخت
 جهانی پر از دشمن و پر بدان
 نماند بع تو تاج تا جاودان
 بدين گيتيت در نکوهش بود

 ژوهش بودبه روز شمارت پ
 بگفت اين و رخ سوی جاماسپ کرد
 که ای شوم بدکيش و بدزاد مرد
 ز گيتی ندانی سخن جز دروغ
 به کژی گرفتی ز هرکس فروغ
 ميان کيان دشمنی افگنی

 همی اين بدان آن بدين برزنی
 ندانی همی جز بد آموختن
 گسستن ز نيکی بدی توختن
 يکی کشت کردی تو اندر جهان

  نهانکه کس ندرود آشکار و
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 بزرگی به گفتار تو کشته شد
 که روز بزرگان همه گشته شد
 تو آموختی شاه را راه کژ

 راه و کوتاه و کژ ايا پير بی
 تو گفتی که هوش يل اسفنديار

 بود بر کف رستم نامدار
 بگفت اين و گويا زبان برگشاد
 همه پند و اندرز او کرد ياد

 هم اندرز بهمن به رستم بگفت
 بود از نهفتبرآورد رازی که 

 چو بشنيد اندرز او شهريار
 پشيمان شد از کار اسفنديار
 پشوتن بگفت آنچ بودش نهان
 به آواز با شهريار جهان

 چو پردخته گشت از بزرگان سرای
 برفتند به آفريد و همای

 به پيش پدر بر بخستند روی
 ز درد برادر بکندند موی

 به گشتاسپ گفتند کای نامدار
 نديارنينديشی از کار اسف

 کجا شد نخستين به کين زرير
 همی گور بستد ز چنگال شير
 ز ترکان همی کين او بازخواست
 بدو شد همی پادشاهيت راست
 به گفتار بدگوش کردی به بند
 بغل گران و به گرز و کمند

 چو او بسته آمد نيا کشته شد
 سپه را همه روز برگشته شد
 چو ارجاسپ آمد ز خلخ به بلخ

 از رنج تلخهمه زندگانی شد 
 چو ما را که پوشيده داريم روی
 برهنه بياورد ز ايوان به کوی

 آذر زردهشتی بکشت چو نوش
 گرفت آن زمان پادشاهی به مشت
 تو دانی که فرزند مردی چه کرد
 برآورد ازيشان دم و دود و گرد
 ز رويين دژ آورد ما را برت
 نگهبان کشور بد و افسرت
 از ايدر به زابل فرستاديش

 پند و اندرزها داديشبسی 
 که تا از پی تاج بيجان شود
 جهانی برو زار و پيچان شود

 نه سيمرغ کشتش نه رستم نه زال
 تو کشتی مر او را چو کشتی منال
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 ترا شرم بادا ز ريش سپيد
 که فرزند کشتی ز بهر اميد
 جهاندار پيش از تو بسيار بود
 که بر تخت شاهی سزاوار بود
 ابه کشتن ندادند فرزند ر

 ی خويش و پيوند را نه از دوده
 چنين گفت پس با پشوتن که خيز

 برين آتش تيزبر آب ريز
 بيامد پشوتن ز ايوان شاه
 زنان را بياورد زان جايگاه

 پشوتن چنين گفت با مادرش
 که چندين به تنگی چه کوبی درش

 روان که او شاد خفتست و روشن
 چو سير آمد از مرز و از مرزبان

 دار پند دينبپذرفت مادر ز 
 به داد خداوند کرد او پسند

 ازان پس به سالی به هر برزنی
 به ايران خروشی بد و شيونی
 ز تير گز و بند دستان زال

 همی مويه کردند بسيار سال
 

 همی بود بهمن به زابلستان
 به نخچير گر با می و گلستان
 سواری و می خوردن و بارگاه
 بياموخت رستم بدان پور شاه

 يز پيش از پسر داشتشبه هر چ
 شب و روز خندان به بر داشتش
 چو گفتار و کردار پيوسته شد

 در کين به گشتاسپ بر بسته شد
 يکی نامه بنوشت رستم به درد

 همه کار فرزند او ياد کرد
 سر نامه کرد آفرين از نخست
 بدانکس که کينه نبودش نجست
 دگر گفت يزدان گوای منست
 پشوتن بدين رهنمای منست

 من چند گفتم به اسفنديارکه 
 مگر کم کند کينه و کارزار

 سپردم بدو کشور و گنج خويش
 يی رنج خويش گزيدم ز هرگونه

 زمانش چنين بود نگشاد چهر
 مرا دل پر از درد و سر پر ز مهر
 بدين گونه بد گردش آسمان
 بسنده نباشد کسی با زمان
 کنون اين جهانجوی نزد منست
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 که فرخ نژاد اورمزد منست
 هنرهای شاهانش آموختم
 از اندرز فام خرد توختم

 چو پيمان کند شاه پوزش پذير
 کزين پس نينديشد از کار تير

 نهان من و جان من پيش اوست
 اگر گنج و تاجست و گر مغز و پوست
 چو آن نامه شد نزد شاه جهان
 پراگنده شد آن ميان مهان
 پشوتن بيامد گوايی بداد

 سخنهای رستم همه کرد ياد
 ان زاری و پند و اروند اوهم

 سخن گفتن از مرز و پيوند او
 ازان نامور شاه خشنود گشت
 گراينده را آمدن سود گشت
 ز رستم دل نامور گشت خوش
 نزد نيز بر دل ز تيمار تش

 اندر زمان نامه پاسخ نوشت هم
 به باغ بزرگی درختی بکشت
 چنين گفت کز جور چرخ بلند

 چو خواهد رسيدن کسی را گزند
  پرهيز چون بازدارد کسیبه

 وگر سوی دانش گرايد بسی
 پشوتن بگفت آنچ درخواستی
 دل من به خوبی بياراستی
 ز گردون گردان که يارد گذشت
 خردمند گرد گذشته نگشت
 تو آنی که بودی وزان بهتری
 به هند و به قنوج بر مهتری
 ز بيشی هرآنچت ببايد بخواه
 ز تخت و ز مهر و ز تيغ و کاله

  پاسخ بياورد زودفرستاده
 بدان سان که رستمش فرموده بود

 چنين تا برآمد برين گاه چند
 ببد شاهزاده به باال بلند
 خردمند و بادانش و دستگاه
 به شاهی برافراخت فرخ کاله
 بدانست جاماسپ آن نيک و بد
 که آن پادشاهی به بهمن رسد

 به گشتاسپ گفت ای پسنديده شاه
 ترا کرد بايد به بهمن نگاه

 ز دانش پدر هرچ جست اندر اوی
 روی به جای آمد و گشت با آب

 به بيگانه شهری فراوان بماند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1287 

 ی تو بروبر نخواند کسی نامه
 به بهمن يکی نامه بايد نوشت
 بسان درختی به باغ بهشت
 که داری به گيتی جز او يادگار

 ی درد اسفنديار گسارنده
 خوش آمد سخن شاه گشتاسپ را

 سپ رابفرمود فرخنده جاما
 که بنويس يک نامه نزديک اوی

 جوی يکی سوی گردنکش کينه
 که يزدان سپاس ای جهان پهلوان

 روان که ما از تو شاديم و روشن
 تر است نبيره که از جان گرامی

 تر است به دانش ز جاماسپ نامی
 به بخت تو آموخت فرهنگ و رای
 سزد گر فرستی کنون باز جای
 يکی سوی بهمن که اندر زمان

  نامه بخوانی به زابل ممانچو
 که ما را به ديدارت آمد نياز
 برآرای کار و درنگی مساز

 به رستم چو برخواند نامه دبير
 پذير بدان شاد شد مرد دانش

 ز چيزی که بودش به گنج اندرون
 ز خفتان وز خنجر آبگون
 ز برگستوان و ز تير و کمان
 ز گوپال و ز خنجر هندوان
 ترز کافور وز مشک وز عود 

 هم از عنبر و گوهر و سيم و زر
 ی نابريد ز باال و از جامه

 پرستار وز کودکان نارسيد
 کمرهای زرين و زرين ستام
 ز ياقوت با زنگ زرين دو جام

 همه پاک رستم به بهمن سپرد
 برنده به گنجور او بر شمرد
 تهمتن بيامد دو منزل به راه
 پس او را فرستاد نزديک شاه

 ه بديدچو گشتاسپ روی نبير
 شد از آب ديده رخش ناپديد
 بدو گفت اسفندياری تو بس

 نمانی به گيتی جز او را به کس
 دل و يادگير ورا يافت روشن

 ازان پس همی خواندش اردشير
 گوی بود با زور و گيرنده دست
 خردمند و دانا و يزدان پرست

 چو بر پای بودی سرانگشت اوی
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 ز زانو فزونتر بدی مشت اوی
 به يک چندگاههمی آزمودش 

 به بزم و به رزم و به نخجيرگاه
 به ميدان چوگان و بزم و شکار
 گوی بود مانند اسفنديار

 ازو هيچ گشتاسپ نشکيفتی
 به می خوردن اندرش بفريفتی
 همی گفت کاينم جهاندار داد
 غمی بودم از بهر تيمار داد
 بماناد تا جاودان بهمنم

 چو گم شد سرافراز رويين تنم
 ار اسفنديارسرآمد همه ک

 که جاويد بادا سر شهريار
 هميشه دل از رنج پرداخته
 زمانه به فرمان او ساخته

 دلش باد شادان و تاجش بلند
 به گردن بدانديش او را کمند

 
 يکی پير بد نامش آزاد سرو
 که با احمد سهل بودی به مرو
 دلی پر ز دانش سری پر سخن
 زبان پر ز گفتارهای کهن

 ن داشتیی خسروا کجا نامه
 تن و پيکر پهلوان داشتی
 به سام نريمان کشيدی نژاد
 بسی داشتی رزم رستم به ياد
 بگويم کنون آنچ ازو يافتم
 سخن را يک اندر دگر بافتم
 اگر مانم اندر سپنجی سرای
 روان و خرد باشدم رهنمای

 ی باستان سرآرم من اين نامه
 به گيتی بمانم يکی داستان
 هبه نام جهاندار محمود شا

 ابوالقاسم آن فر ديهيم و گاه
 خداوند ايران و نيران و هند

 ز فرش جهان شد چو رومی پرند
 به بخشش همی گنج بپراگند
 به دانايی از گنج نام آگند

 بزرگست و چون ساليان بگذرد
 ازو گويد آنکس که دارد خرد
 ز رزم و ز بزم و ز بخش و شکار
 ز دادش جهان شد چو خرم بهار

 اله وراخنک آنک بيند ک
 همان بارگاه و سپاه ورا
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 دو گوش و دو پای من آهو گرفت
 تهی دستی و سال نيرو گرفت
 ببستم برين گونه بدخواه بخت
 بنالم ز بخت بد و سال سخت
 شب و روز خوانم همی آفرين
 بران دادگر شهريار زمين

 همه شهر با من بدين ياورند
 جز آنکس که بددين و بدگوهرند

 ی برنشستکه تا او به تخت کي
 در کين و دست بدی را ببست
 بپيچاند آن را که بيشی کند
 وگر چند بيشی ز پيشی کند
 ببخشايد آن را که دارد خرد

 ی روز برنگذرد ز اندازه
 ازو يادگاری کنم در جهان

 که تا هست مردم نگردد نهان
 ی شهرياران پيش بدين نامه

 بزرگان و جنگی سواران پيش
  سخنهمه رزم و بزمست و رای و

 گذشته بسی روزگار کهن
 همان دانش و دين و پرهيز و رای
 همان رهنمونی به ديگر سرای
 ز چيزی کزيشان پسند آيدش
 همين روز را سودمند آيدش
 کزان برتران يادگارش بود
 همان مونس روزگارش بود
 همی چشم دارم بدين روزگار
 که دينار يابم من از شهريار
 دگر چشم دارم به ديگر سرای

  آمرزش آيد مرا از خدایکه
 که از من پس از مرگ ماند نشان
 ز گنج شهنشاه گردنکشان
 کنون بازگردم به گفتار سرو

 ی سهل ماهان به مرو فروزنده
 

 پژوه چنين گويد آن پير دانش
 هنرمند و گوينده و با شکوه
 يی که در پرده بد زال را برده

 يی ی رود و گوينده نوازنده
  يکیکنيزک پسر زاد روزی

 که ازماه پيدا نبود اندکی
 به باال و ديدار سام سوار

 ی نامدار ازو شاد شد دوده
 شناسان و کنداوران ستاره
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 ز کشمير و کابل گزيده سران
 پرست پرست و ز يزدان ز آتش

 برفتند با زيج رومی به دست
 گرفتند يکسر شمار سپهر
 که دارد بران کودک خرد مهر
 ستاره شمرکان شگفتی بديد

 ی اين بدان آن بدين بنگريدهم
 بگفتند با زال سام سوار
 که ای از بلند اختران يادگار
 گرفتيم و جستيم راز سپهر
 ندارد بدين کودک خرد مهر

 چو اين خوب چهره به مردی رسد
 به گاه دليری و گردی رسد

 ی سام نيرم تباه کند تخمه
 شکست اندرآرد بدين دستگاه
 همه سيستان زو شود پرخروش

 شهر ايران برآيد به جوشهمه 
 شود تلخ ازو روز بر هر کسی
 ازان پس به گيتی نماند بسی
 غمی گشت زان کار دستان سام
 ز دادار گيتی همی برد نام

 به يزدان چنين گفت کای رهنمای
 تو داری سپهر روان را به پای
 به هر کار پشت و پناهم توی

 ی رای و راهم توی نماينده
 نسپهر آفريدی و اختر هما

 همه نيکويی باد ما را گمان
 بجز کام و آرام و خوبی مباد
 ورا نام کرد آن سپهبد شغاد

 همی داشت مادر چو شد سير شير
 دالرام و گوينده و يادگير

 بران سال کودک برافراخت يال
 بر شاه کابل فرستاد زال

 جوان شد به باالی سرو بلند
 سواری دالور به گرز و کمند

 يدسپهدار کابل بدو بنگر
 همی تاج و تخت کيان را سزيد
 به گيتی به ديدار او بود شاد
 بدو داد دختر ز بهر نژاد

 ز گنج بزرگ آنچ بد در خورش
 فرستاد با نامور دخترش

 همی داشتش چون يکی تازه سيب
 کز اختر نبودی بروبر نهيب
 بزرگان ايران و هندوستان
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 ز رستم زدندی همی داستان
 اوچنان بد که هر سال يک چرم گ
 ز کابل همی خواستی باژ و ساو

 ی مهتر کابلی در انديشه
 چنان بد کزو رستم زابلی
 نگيرد ز کار درم نيز ياد

 ازان پس که داماد او شد شغاد
 چو هنگام باژ آمد آن بستدند
 همه کابلستان بهم بر زدند
 دژم شد ز کار برادر شغاد

 نکرد آن سخن پيش کس نيز ياد
 نچنين گفت با شاه کابل نها

 که من سير گشتم ز کار جهان
 برادر که او را ز من شرم نيست
 مرا سوی او راه و آزرم نيست

 يی چه مهتر برادر چه بيگانه
 يی چه فرزانه مردی چه ديوانه
 بسازيم و او را به دام آوريم
 به گيتی بدين کار نام آوريم
 بگفتند و هر دو برابر شدند
 به انديشه از ماه برتر شدند

  گفتست مرد خردنگر تا چه
 که هرکس که بد کرد کيفر برد
 شبی تا برآمد ز کوه آفتاب

 دو تن را سر اندر نيامد به خواب
 که ما نام او از جهان کم کنيم

 ی زال پر نم کنيم دل و ديده
 چنين گفت با شاه کابل شغاد
 که گر زين سخن داد خواهيم داد
 يکی سور کن مهتران را بخوان

 را بخوانمی و رود و رامشگران 
 به می خوردن اندر مرا سرد گوی

 ميان کيان ناجوانمرد گوی
 ز خواری شوم سوی زابلستان
 بنالم ز ساالر کابلستان

 چه پيش برادر چه پيش پدر
 ترا ناسزا خوانم و بدگهر
 برآشوبد او را سر از بهر من
 بيابد برين نامور شهر من
 برآيد چنين کار بر دست ما

 مابر بود شست  به چرخ فلک
 تو نخچيرگاهی نگه کن به راه
 بکن چاه چندی به نخچيرگاه

 ی رستم و رخش ساز براندازه
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 به بن در نشان تيغهای دراز
 ی آبگون همان نيزه و حربه

 سنان از بر و نيزه زير اندرون
 اگر صد کنی چاه بهتر ز پنج

 چو خواهی که آسوده گردی ز رنج
 بجای آر صد مرد نيرنگ ساز

 د مگشای رازبکن چاه و بر با
 سر چاه را سخت کن زان سپس

 کس مگوی اين سخن نيز با هيچ
 بشد شاه و رای از منش دور کرد

 خرد سور کرد به گفتار آن بی
 مهان را سراسر ز کابل بخواند

 شان برنشاند بخوان پسنديده
 چو نان خورده شد مجلس آراستند
 می و رود و رامشگران خواستند

 ویی خسر چو سر پر شد از باده
 شغاد اندر آشفت از بدخوی
 چنين گفت با شاه کابل که من
 همی سرفرازم به هر انجمن
 برادر چو رستم چو دستان پدر
 ازين نامورتر که دارد گهر

 ازو شاه کابل برآشفت و گفت
 که چندين چه داری سخن در نهفت

 ای ی سام نيرم نه تو از تخمه
 ای ای خويش رستم نه برادر نه

 و دستان سامنکردست ياد از ت
 برادر ز تو کی برد نيز نام

 تو از چاکران کمتری بر درش
 برادر نخواند ترا مادرش

 دل شد شغاد ز گفتار او تنگ
 برآشفت و سر سوی زابل نهاد
 همی رفت با کابلی چند مرد
 دلی پر ز کين لب پر از باد سرد

 بيامد به درگاه فرخ پدر
 دلی پر ز چاره پر از کينه سر

 روی پسر ديد زالانگه چو  هم
 چنان برز و باال و آن فر و يال
 بپرسيد بسيار و بنواختش

 انگه بر پيلتن تاختش هم
 ز ديدار او شاد شد پهلوان
 روان چو ديدش خردمند و روشن

 ی سام شير چنين گفت کز تخمه
 نزايد مگر زورمند و دلير

 چگونه است کار تو با کابلی
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 چه گويند از رستم زابلی
 خ به رستم شغادچنين داد پاس

 که از شاه کابل مکن نيز ياد
 ازو نيکويی بد مرا پيش ازين
 چو ديدی مرا خواندی آفرين

 کنون می خورد چنگ سازد همی
 سر از هر کسی برفرازد همی
 مرابر سر انجمن خوار کرد
 همان گوهر بد پديدار کرد

 همی گفت تا کی ازين باژ و ساو
 نه با سيستان ما نداريم تاو

  نگوييم کو رستمستازين پس
 نه زو مردی و گوهر ما کمست
 نه فرزند زالی مرا گفت نيز

 وگر هستی او خود نيرزد به چيز
 ازان مهتران شد دلم پر ز درد
 ز کابل براندم دو رخساره زرد

 چو بشنيد رستم برآشفت و گفت
 که هرگز نماند سخن در نهفت
 ازو نير منديش وز لشکرش
 شکه مه لشکرش باد و مه افسر
 من او را بدين گفته بيجان کنم
 برو بر دل دوده پيچان کنم
 ترا برنشانم بر تخت اوی

 به خاک اندر آرم سر بخت اوی
 همی داشتش روی چند ارجمند

 سپرده بدو جايگاه بلند
 ز لشگر گزين کرد شايسته مرد
 کسی را که زيبا بود در نبرد
 بفرمود تا ساز رفتن کنند

 ز زابل به کابل نشستن کنند
 چو شد کار لشکر همه ساخته
 دل پهلوان گشت پرداخته
 بيامد بر مرد جنگی شغاد
 که با شاه کابل مکن رزم ياد
 که گر نام تو برنويسم بر آب
 به کابل نيابد کس آرام و خواب
 که يارد که پيش تو آيد به جنگ
 وگر تو بجنبی که سازد درنگ
 برآنم که او زين پشمان شدست

 شدستوزين رفتم سوی درمان 
 بيارد کنون پيش خواهشگران
 ز کابل گزيده فراوان سران

 چنين گفت رستم که اينست راه
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 مرا خود به کابل نبايد سپاه
 زواره بس و نامور صد سوار
 پياده همان نيز صد نامدار

 
 بداختر چو از شهر کابل برفت

 بدان دشت نخچير شد شاه تفت
 کن ببرد از ميان لشکری چاه

 ان انجمنکجا نام بردند ز
 سراسر همه دشت نخچيرگاه
 همه چاه بد کنده در زير راه

 ها را بن اندر زمين زده حربه
 همان نيز ژوپين و شمشير کين
 به خاشاک کرده سر چاه کور
 که مردم نديدی نه چشم ستور
 چو رستم دمان سر برفتن نهاد
 سواری برافگند پويان شغاد
 که آمد گو پيلتن با سپاه

 ده زنهار خواهبيا پيش وزان کر
 سپهدار کابل بيامد ز شهر

 زبان پرسخن دل پر از کين و زهر
 چو چشمش به روی تهمتن رسيد

 پياده شد از باره کو را بديد
 ی هندوی برگرفت ز سرشاره

 برهنه شد و دست بر سر گرفت
 همان موزه از پای بيرون کشيد

 به زاری ز مژگان همی خون کشيد
 دو رخ را به خاک سيه بر نهاد
 همی کرد پوزش ز کار شغاد

 که گر مست شد بنده از بيهشی
 نمود اندران بيهشی سرکشی
 سزد گر ببخشی گناه مرا
 کنی تازه آيين و راه مرا

 همی رفت پيشش برهنه دو پای
 سری پر ز کينه دلی پر ز رای
 ببخشيد رستم گناه ورا
 بيفزود زان پايگاه ورا

 بفرمود تا سر بپوشيد و پای
 ست و بيامد ز جایبه زين بر نش

 بر شهر کابل يکی جای بود
 ز سبزی زمينش دالرای بود
 بدو اندرون چشمه بود و درخت
 به شادی نهادند هرجای تخت
 بسی خوردنيها بياورد شاه
 بياراست خرم يکی جشنگاه
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 می آورد و رامشگران را بخواند
 مهان را به تخت مهی بر نشاند

 ازان سپ به رستم چنين گفت شاه
  رايت آيد به نخچيرگاهکه چون

 يکی جای دارم برين دشت و کوه
 به هر جای نخچير گشته گروه
 همه دشت غرمست و آهو و گور
 کسی را که باشد تگاور ستور

 به چنگ آيدش گور و آهو به دشت
 ازان دشت خرم نشايد گذشت
 ز گفتار او رستم آمد به شور
 ازان دشت پرآب و نخچيرگور
 مانبه چيزی که آيد کسی را ز

 بپيچد دلش کور گردد گمان
 چنين است کار جهان جهان
 نخواهد گشادن بمابر نهان

 به دريا نهنگ و به هامون پلنگ
 همان شير جنگاور تيزچنگ
 ابا پشه و مور در چنگ مرگ

 يکی باشد ايدر بدن نيست برگ
 بفرمود تا رخش را زين کنند

 همه دشت پر باز و شاهين کنند
 دکمان کيانی به زه بر نها

 همی راند بر دشت او با شغاد
 زواره همی رفت با پيلتن
 تنی چند ازان نامدار انجمن
 به نخچير لشکر پراگنده شد
 اگر کنده گر سوی آگنده شد
 زواره تهمتن بران راه بود
 ز بهر زمان کاندران چاه بود

 يافت بوی همی رخش زان خاک می
 تن خويش را کرد چون گردگوی

 بوی خاکهمی جست و ترسان شد از 
 زمين را به نعلش همی کرد چاک

 بزد گام رخش تگاور به راه
 چنين تا بيامد ميان دو چاه

 دل رستم از رخش شد پر ز خشم
 زمانش خرد را بپوشيد چشم
 يکی تازيانه برآورد نرم

 بزد نيک دل رخش را کرد گرم
 چو او تنگ شد در ميان دو چاه
 ز چنگ زمانه همی جست راه

 يک چاهساردو پايش فروشد به 
 نبد جای آويزش و کارزار
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 بن چاه پر حربه و تيغ تيز
 نبد جای مردی و راه گريز
 بدريد پهلوی رخش سترگ
 بر و پای آن پهلوان بزرگ

 به مردی تن خويش را برکشيد
 دلير از بن چاه بر سر کشيد

 
 چو با خستگی چشمها برگشاد
 بديد آن بدانديش روی شغاد
 ستبدانست کان چاره و راه او

 شغاد فريبنده بدخواه اوست
 بدو گفت کای مرد بدبخت و شوم

 ز کار تو ويران شد آباد بوم
 پشيمانی آيد ترا زين سخن
 بپيچی ازين بد نگردی کهن
 برو با فرامرز و يکتاه باش

 به جان و دل او را نکوخواه باش
 چنين پاسخ آورد ناکس شغاد
 که گردون گردان ترا داد داد

 به خون ريختنتو چندين چه نازی 
 به ايران به تاراج و آويختن

 ز کابل نخوا هی دگر بار سيم
 نه شاهان شوند از تو زين پس به بيم

 که آمد که بر تو سرآيد زمان
 شوی کشته در دام آهرمنان

 انگه سپهدار کابل ز راه هم
 به دشت اندر آمد ز نخچيرگاه
 گو پيلتن را چنان خسته ديد
 همان خستگيهاش نابسته ديد
 بدو گفت کای نامدار سپاه

 چه بودت برين دشت نخچيرگاه
 شوم زود چندی پزشک آورم
 ز درد تو خونين سرشک آورم
 مگر خستگيهات گردد درست
 نبايد مرا رخ به خوناب شست
 تهمتن چنين داد پاسخ بدوی

 جوی که ای مرد بدگوهر چاره
 سر آمد مرا روزگار پزشک

 تو بر من مپاالی خونين سرشک
 مانی سرآيد زمانفراوان ن

 کسی زنده برنگذرد باسمان
 نه من بيش دارم ز جمشيد فر
 که ببريد بيور ميانش به ار
 نه از آفريدون وز کيقباد
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 نژاد بزرگان و شاهان فرخ
 گلوی سياوش به خنجر بريد
 گروی زره چون زمانش رسيد
 همه شهرياران ايران بدند

 به رزم اندرون نره شيران بدند
 تر مانديمبرفتند و ما دير

 چو شير ژيان برگذر مانديم
 بين من فرامرز پور جهان

 بيايد بخواهد ز تو کين من
 چنين گفت پس با شغاد پليد

 که اکنون که بر من چنين بد رسيد
 ز ترکش برآور کمان مرا
 به کار آور آن ترجمان مرا

 به زه کن بنه پيش من با دو تير
 نبايد که آن شير نخچيرگير

 ز بهر شکارز دشت اندر آيد 
 من اينجا فتاده چنين نابکار
 ببيند مرا زو گزند آيدم
 کمانی بود سودمند آيدم
 ندرد مگر ژنده شيری تنم
 زمانی بود تن به خاک افگنم
 شغاد آمد آن چرخ را برکشيد

 به زه کرد و يک بارش اندر کشيد
 بخنديد و پيش تهمتن نهاد
 به مرگ برادر همی بود شاد

 برگرفتتهمتن به سختی کمان 
 بدان خستگی تيرش اندر گرفت
 برادر ز تيرش بترسيد سخت
 بيامد سپر کرد تن را درخت
 درختی بديد از برابر چنار
 بروبر گذشته بسی روزگار

 ميانش تهی بار و برگش بجای
 نهان شد پسش مرد ناپاک رای
 چو رستم چنان ديد بفراخت دست
 چنان خسته از تير بگشاد شست

  بدوختدرخت و برادر بهم بر
 به هنگام رفتن دلش برفروخت
 شغاد از پس زخم او آه کرد
 تهمتن برو درد کوتاه کرد

 بدو گفت رستم ز يزدان سپاس
 شناس که بودم همه ساله يزدان

 ازان پس که جانم رسيده به لب
 برين کين ما بر نبگذشت شب
 مرا زور دادی که از مرگ پيش
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 وفا خواستم کين خويش ازين بی
 انش برآمد ز تنبگفت اين و ج

 برو زار و گريان شدند انجمن
 زواره به چاهی دگر در بمرد
 سواری نماند از بزرگان و خرد

 
 ازان نامداران سواری بجست
 گهی شد پياده گهی برنشست
 چو آمد سوی زابلستان بگفت
 که پيل ژيان گشت با خاک جفت
 زواره همان و سپاهش همان
 سواری نجست از بد بدگمان

 آمد ز زابلستانخروشی بر
 ز بدخواه وز شاه کابلستان

 همی ريخت زال از بر يال خاک
 کرد روی و بر خويش چاک همی

 گفت زار ای گو پيلتن همی
 نخواهد که پوشد تنم جز کفن
 گو سرفراز اژدهای دلير
 زواره که بد نامبردار شير
 بخت شغاد آن به نفرين شوريده

 بکند از بن اين خسروانی درخت
  با پيل روباه شومکه داند که

 همی کين سگالد بران مرز و بوم
 که دارد به ياد اين چنين روزگار
 که داند شنيدن ز آموزگار

 که چون رستمی پيش بينم به خاک
 به گفتار روباه گردد هالک

 چرا پيش ايشان نمردم به زار
 چرا ماندم اندر جهان يادگار
 چرا بايدم زندگانی و گاه
 اهچرا بايدم خواب و آرامگ

 انگه بسی مويه آغاز کرد پس
 چو بر پور پهلو همی ساز کرد

 گوا شيرگيرا يال مهترا
 دالور جهانديده کنداورا

 کجات آن دليری و مردانگی
 کجات آن بزرگی و فرزانگی
 روان کجات آن دل و رای و روشن

 کجات آن بر و برز و يال گران
 کجات آن بزرگ اژدهافش درفش

 فشکجا تير و گوپال و تيغ بن
 نماندی به گيتی و رفتی به خاک
 که بادا سر دشمنت در مغاک
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 پس انگه فرامرز را با سپاه
 فرستاد تا رزم جويد ز شاه
 تن کشته از چاه باز آورد
 جهان را به زاری نياز آورد

 فرامرز چون پيش کابل رسيد
 به شهر اندرون نامداری نديد
 گريزان همه شهر و گريان شده

  شدهز سوک جهانگير بريان
 بيامد بران دشت نخچيرگاه
 به جايی کجا کنده بودند چاه
 چو روی پدر ديد پور دلير

 خروشی برآورد بر سان شير
 بدان گونه بر خاک تن پر ز خون
 به روی زمين بر فگنده نگون
 همی گفت کای پهلوان بلند
 به رويت که آورد زين سان گزند

 باک باد که نفرين بران مرد بی
 رش خاک بادبه جای کله بر س

 به يزدان و جان تو ای نامدار
 به خاک نريمان و سام سوار
 که هرگز نبيند تنم جز زره
 بيوسنده و برفگنده گرد
 بدان تا که کين گو پيلتن

 وفا انجمن بخواهم ازان بی
 انکس که با او بدين کين ميان هم

 ببستند و آمد به ما بر زبان
 نمانم ز ايشان يکی را به جای

  بود اندرين رهنمایانکس که هم
 بفرمود تا تختهای گران
 بيارند از هر سوی در گران
 ببردند بسيار با هوی و تخت
 نهادند بر تخت زيبا درخت
 گشاد آن ميان بستن پهلوی

 ی خسروی برآهيخت زو جامه
 نخستين بشستندش از خون گرم

 نرم بر و يال و ريش و تنش نرم
 همی عنبر و زعفران سوختند

  بردوختندهمه خستگيهاش
 همی ريخت بر تارکش بر گالب
 بگسترد بر تنش کافور ناب
 به ديبا تنش را بياراستند

 ازان پس گل و مشک و می خواستند
 دوز بر وی بباريد خون کفن

 به شانه زد آن ريش کافورگون
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 نبد جا تنش را همی بر دو تخت
 تنی بود با سايه گستر درخت
 يکی نغز تابوت کردند ساج

 ن و پيکر ز عاجبرو ميخ زري
 همه درزهايش گرفته به قير
 برآلوده بر قير مشک و عبير
 ز جاهی برادرش را برکشيد

 همی دوخت جايی کجا خسته ديد
 زبر مشک و کافور و زيرش گالب

 ازان سان همی ريخت بر جای خواب
 ازان پس تن رخش را برکشيد

 ها گستريد بشست و برو جامه
 بشستند و کردند ديبا کفن

  جايی يکی نارونبجستند
 برفتند بيداردل درگران
 بريدند ازو تختهای گران

 دو روز اندران کار شد روزگار
 تن رخش بر پيل کردند بار
 ز کابلستان تا به زابلستان
 زمين شد به کردار غلغلستان
 زن و مرد بد ايستاده به پای
 تنی را نبد بر زمين نيز جای
 دو تابوت بر دست بگذاشتند

 باد پنداشتندز انبوه چون 
 بده روز و ده شب به زابل رسيد
 کسش بر زمين بر نهاده نديد
 زمانه شد از درد او با خروش

 تو گفتی که هامون برآمد به جوش
 کسی نيز نشنيد آواز کس
 همه بومها مويه کردند و بس

 يی ساختند به باغ اندرون دخمه
 سرش را به ابر اندر افراختند
 برابر نهادند زرين دو تخت

 ران خوابنيده گو نيکبختب
 هرانکس که بود از پرستندگان

 از آزاد وز پاکدل بندگان
 همی مشک باگل برآميختند
 به پای گو پيلتن ريختند

 همی هرکسی گفت کای نامدار
 چرا خواستی مشک و عنبر نثار
 نخواهی همی پادشاهی و بزم
 نپوشی همی نيز خفتان رزم
 نبخشی همی گنج و دينار نيز

 شد پيش تو خوار چيزهمانا که 
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 کنون شاد باشی به خرم بهشت
 که يزدانت از داد و مردی سرشت
 در دخمه بستند و گشتند باز

 فراز شد آن نامور شير گردن
 چه جويی همی زين سرای سپنج
 کز آغاز رنجست و فرجام رنج
 بريزی به خاک از همه ز آهنی

 پرستی ور آهرمنی اگر دين
 ای سوی نيکی گرای تو تا زنده

 مگر کام يابی به ديگر سرای
 

 فرامرز چون سوک رستم بداشت
 سپه را همه سوی هامون گذاشت

 ی پيلتن باز کرد در خانه
 سپه را ز گنج پدر ساز کرد
 سحرگه خروش آمد از کرنای

 هم از کوس و رويين و هندی درای
 سپاهی ز زابل به کابل کشيد

 که خورشيد گشت از جهان ناپديد
 کابلستانچو آگاه شد شاه 

 ازان نامداران زابلستان
 سپاه پراگنده را گرد کرد
 زمين آهنين شد هوا الژورد

 ی فرامرز شد با سپاه پذيره
 بشد روشنايی ز خورشيد و ماه
 سپه را چو روی اندر آمد به روی
 جهان شد پرآواز پرخاشجوی
 ز انبوه پيالن و گرد سپاه

 به بيشه درون شير گم گرد راه
  گردی کبودبرآمد يکی باد و

 زمين ز آسمان هيچ پيدا نبود
 بيامد فرامرز پيش سپاه

 دو ديده نبرداشت از روی شاه
 چو برخاست آواز کوس از دو روی

 آرام شد مردم جنگجوی بی
 فرامرز با خوارمايه سپاه

 بزد خويشتن را بر آن قلبگاه
 ز گرد سواران هوا تار شد
 سپهدار کابل گرفتار شد
 زرگپراگنده شد آن سپاه ب

 دليران زابل به کردار گرگ
 ز هر سو بريشان کمين ساختند
 پس لشکراندر همی تاختند
 بکشتند چندان ز گردان هند
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 هم از بر منش نامداران سند
 که گل شد همی خاک آوردگاه
 پراگنده شد هند و سندی سپاه
 دل از مرز وز خانه برداشتند
 زن و کودک خرد بگذاشتند
 تن مهتر کابلی پر ز خون

 گنده به صندوق پيل اندرونف
 بياورد لشکر به نخچيرگاه

 به جايی کجا کنده بودند چاه
 همی برد بدخواه را بسته دست

 پرست ز خويشان او نيز چل بت
 ز پشت سپهبد زهی برکشيد
 چنان کاستخوان و پی آمد پديد
 ز چاه اندر آويختنش سرنگون
 تنش پر ز خاک و دهن پر ز خون

  نهادچهل خويش او را بر آتش
 ازان جايگه رفت سوی شغاد
 به کردار کوه آتشی برفروخت
 شغاد و چنار و زمين را بسوخت
 چو لشکر سوی زابلستان کشيد
 همه خاک را سوی دستان کشيد
 چو روز جفاپيشه کوتاه کرد
 به کابل يکی مهتری شاه کرد
 ازان دودمان کس به کابل نماند
 که منشور تيغ ورا برنخواند

 ر از داغ و دودز کابل بيامد پ
 شده روز روشن بروبر کبود

 خروشان همه زابلستان و بست
 يکی را نبد جامه بر تن درست
 به پيش فرامرز باز آمدند
 دريده بر و با گداز آمدند

 به يک سال در سيستان سوک بود
 هاشان سياه و کبود همه جامه

 
 چنين گفت رودابه روزی به زال
 که از زاغ و سوک تهمتن بنال

 انا که تا هست گيتی فروزهم
 تر کس نديدست روز ازين تيره

 بدو گفت زال ای زن کم خرد
 غم ناچريدن بدين بگذرد

 برآشفت رودابه سوگند خورد
 که هرگز نيابد تنم خواب و خورد

 روانم روان گو پيلتن
 مگر باز بيند بران انجمن
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 ز خوردن يکی هفته تن باز داشت
 که با جان رستم به دل راز داشت
 ز ناخوردنش چشم تاريک شد
 تن نازکش نيز باريک شد

 ز هر سو که رفتی پرستنده چند
 همی رفت با او ز بيم گزند
 سر هفته را زو خرد دور شد
 ز بيچارگی ماتمش سور شد
 بيامد به بستان به هنگام خواب
 يکی مرده ماری بديد اندر آب

 بزد دست و بگرفت پيچان سرش
 همی خواست کز مار سازد خورش
 پرستنده از دست رودابه مار
 ربود و گرفتندش اندر کنار

 کشيدند از جای ناپاک دست
 به ايوانش بردند و جای نشست
 به جايی که بوديش بشناختند
 ببردند خوان و خورش ساختند
 همی خورد هرچيز تا گشت سير

 ی نرم زير فگندند پس جامه
 چو باز آمدش هوش با زال گفت

 فتکه گفتار تو با خرد بود ج
 هرانکس که او را خور و خواب نيست
 غم مرگ با جشن و سورش يکيست

 برفت او و ما از پس او رويم
 آفرين بگرويم به داد جهان

 به درويش داد آنچ بودش نهان
 همی گفت با کردگار جهان
 که ای برتر از نام وز جايگاه
 روان تهمتن بشوی از گناه

 بدان گيتيش جای ده در بهشت
 که ايدر بکشتبرش ده ز تخمی 

 
 چو شد روزگار تهمتن به سر
 به پيش آورم داستانی دگر

 چو گشتاسپ را تيره شد روی بخت
 بياورد جاماسپ را پيش تخت
 بدو گفت کز کار اسفنديار

 چنان داغ دل گشتم و سوکوار
 که روزی نبد زندگانيم خوش

 کش دژم بودم از اختر کينه
 پس از من کنون شاه بهمن بود

 رش پشوتن بودهمان رازدا
 مپيچيد سرها ز فرمان اوی
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 مگيريد دوری ز پيمان اوی
 يکايک بويدش نماينده راه

 که اويست زيبای تخت و کاله
 بدو داد پس گنجها را کليد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 بدو گفت کار من اندر گذشت
 هم از تارکم آب برتر گذشت

 نشستم به شاهی صد و بيست سال
 ی را همالنديدم به گيتی کس

 تو اکنون همی کوش و با داد باش
 چو داد آوری از غم آزاد باش
 خردمند را شاد و نزديک دار
 جهان بر بدانديش تاريک دار
 همه راستی کن که از راستی
 بپيچد سر از کژی و کاستی
 سپردم ترا تخت و ديهيم و گنج

 ازان سپ که بردم بسی گرم و رنج
 بفگت اين و شد روزگارش به سر

 ان گذشته نيامد به برزم
 يکی دخمه کردندش از شيز و عاج

 برآويختند از بر گاه تاج
 همين بودش از رنج و ز گنج بهر
 بديد از پس نوش و ترياک زهر
 اگر بودن اينست شادی چراست
 شد از مرگ درويش با شاه راست
 بخور هرچ برزی و بد را مکوش
 به مرد خردمند بسپار گوش

 نديمگذر کرد همراه و ما ما
 ز کار گذشته بسی خوانديم
 به منزل رسيد آنک پوينده بود

 رهی يافت آن کس که جوينده بود
 نگيرد ترا دست جز نيکوی
 گر از پير دانا سخن بشنوی
 کنون رنج در کار بهمن بريم
 خرد پيش دانا پشوتن بريم

 
 چو بهمن به تخت نيا بر نشست
 کمر با ميان بست و بگشاد دست

  و دينار دادسپه را درم داد
 همان کشور و مرز بسيار داد
 يکی انجمن ساخت از بخردان
 بزرگان و کار آزموه ردان

 چنين گفت کز کار اسفنديار
 ز نيک و بد گردش روزگار
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 همه ياد داريد پير و جوان
 روان هرانکس که هستيد روشن

 که رستم گه زندگانی چه کرد
 همان زال افسونگر آن پيرمرد

  در جهانفرامرز جز کين ما
 نجويد همی آشکار و نهان

 سرم پر ز دردست و دل پر ز خون
 جز از کين ندارم به مغز اندرون

 آذر و مهرنوش دو جنگی چو نوش
 که از درد ايشان برآمد خروش
 چو اسفندياری که اندر جهان
 بدو تازه بد روزگار مهان

 به زابلستان زان نشان کشته شد
 ز دردش دد و دام سرگشته شد

  که بر خون اسفنديارهمانا
 به زاری بگريد به ايوان نگار
 هم از خون آن نامداران ما
 جوانان و جنگی سواران ما

 هر آنکس که او باشد از آب پاک
 نيارد سر گوهر اندر مغاک
 به کردار شاه آفريدون بود

 چو خونين بباشد همايون بود
 که ضحاک را از پی خون جم

 آوران جهان کرد کم ز نام
 با سلم و تور سترگمنوچهر 

 بياورد ز آمل سپاهی بزرگ
 به چين رفت و کين نيا بازخواست
 مرا همچنان داستانست راست
 چو کيخسرو آمد از افراسياب
 ز خون کرد گيتی چو دريای آب
 پدرم آمد و کين لهراسپ خواست
 ز کشته زمين کرد با کوه راست

 فرامرز کز بهر خون پدر
 به خورشيد تابان برآورد سر

  کابل شد و کين رستم بخواستبه
 همه بوم و بر کرد با خاک راست
 زمين را ز خون بازنشناختند
 همی باره بر کشتگان تاختند
 به کينه سزاوارتر کس منم
 که بر شير درنده اسپ افگنم
 اگر بشمری در جهان نامدار
 سواری نبينی چو اسفنديار

 چه بيند و اين را چه پاسخ دهيد
 هيدبکوشيد تا رای فرخ ن
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 چو بشنيد گفتار بهمن سپاه
 هرانکس که بد شاه را نيکخواه

 ايم به آواز گفتند ما بنده
 ايم همه دل به مهر تو آگنده
 ز کار گذشته تو داناتری
 ز مردان جنگی تواناتری

 به گيتی همان کن که کام آيدت
 وگر زان سخن فر و نام آيدت
 نپيچد کسی سر ز فرمان تو
 وکه يارد گذشتن ز پيمان ت

 چو پاسخ چنين يافت از لشکرش
 به کين اندرون تيزتر شد سرش
 همه سيستان را بياراستند
 برين بر نهادند و برخاستند

 به شبگير برخاست آوای کوس
 شد از گرد لشکر سپهر آبنوس
 همی رفت زان لشکر نامدار
 سواران شمشيرزن صد هزار

 
 چو آمد به نزديکی هيرمند

 يی برگزيد ارجمند فرستاده
 فرستاد نزديک دستان سام
 بدادش ز هر گونه چندی پيام
 چنين گفت کز کين اسفنديار
 مرا تلخ شد در جهان روزگار

 آذر و مهر نوش هم از کين نوش
 دو شاه گرامی دو فرخ سروش
 ز دل کين ديرينه بيرون کنيم
 همه بوم زابل پر از خون کنيم
 فرستاده آمد به زابل بگفت

 جفتدل زال با درد و غم گشت 
 چنين داد پاسخ که گر شهريار
 برانديشد از کار اسفنديار
 بداند که آن بودنی کار بود
 مرا زان سخن دل پرآزار بود
 تو بودی به نيک و بد اندر ميان
 ز من سود ديدی نديدی زيان
 نپيچيد رستم ز فرمان اوی

 دلش بسته بودی به پيمان اوی
 پدرت آن گرانمايه شاه بزرگ

  شد سترگزمانش بيامد بدان
 به بيشه درون شير و نر اژدها

 ز چنگ زمانه نيابد رها
 همانا شنيدی که سام سوار
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 به مردی چه کرد اندران روزگار
 چنين تا به هنگام رستم رسيد
 که شمشير تيز از ميان برکشيد
 به پيش نياکان تو در چه کرد
 به مردی به هنگام ننگ و نبرد
 همان کهتر و دايگان تو بود

 ز پرمايگان تو بودبه لشکر 
 به زاری کنون رستم اندرگذشت
 همه زابلستان پرآشوب گشت
 شب و روز هستم ز درد پسر
 پر از آب ديده پر از خاک سر

 خروشان و جوشان و دل پر ز درد
 دو رخ زرد و لبها شده الژورد
 که نفرين برو باد کو را ز پای
 فگند و بر آنکس که بد رهنمای

 ر ماگر ايدونک بينی تو پيکا
 به خوبی برانديشی از کار ما
 بيايی ز دل کينه بيرون کنی

 به مهر اندرين کشور افسون کنی
 همه گنج فرزند و دينار سام
 کمرهای زرين و زرين ستام
 چو آيی به پيش تو آرم همه
 تو شاهی و گردنکشانت رمه
 فرستاده را اسپ و دينار داد

 يی چيز بسيار داد ز هرگونه
 ش بهمن رسيدور پي چو اين مايه

 ز دستان بگفت آنچ ديد و شنيد
 بخت چو بشنيد ازو بهمن نيک

 نپذرفت پوزش برآشفت سخت
 به شهر اندر آمد دلی پر ز درد
 سری پر ز کين لب پر از باد سرد
 پذيره شدش زال سام سوار
 هم از سيستان آنک بد نامدار
 چو آمد به نزديک بهمن فراز
 پياده شد از باره بردش نماز

 فت هنگام بخشايش استبدو گ
 ز دل درد و کين روز پااليش است

 ايم ازان نيکويها که ما کرده
 ايم ترا در جوانی بپرورده

 ببخشای و کار گذشته مگوی
 هنر جوی وز کشتگان کين مجوی
 که پيش تو دستان سام سوار
 بيامد چنين خوار و با دستوار
 برآشفت بهمن ز گفتار اوی
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 چنان سست شد تيز بازار اوی
 اندر زمان پای کردش به بند هم

 ز دستور و گنجور نشنيد پند
 ز ايوان دستان سام سوار
 شتر بارها برنهادند بار
 ز دينار وز گوهر نابسود

 ز تخت وز گستردنی هرچ بود
 ز سيمينه و تاجهای به زر
 ز زرينه و گوشوار و کمر

 از اسپان تازی به زرين ستام
 ز شمشير هندی به زرين نيام

 های درم رده و بدرههمان ب
 ز مشک و ز کافور وز بيش و کم
 که رستم فراز آوريد آن به رنج
 ز شاهان و گردنکشان يافت گنج
 همه زابلستان به تاراج داد
 مهان را همه بدره و تاج داد

 
 غمی شد فرامرز در مرز بست
 ز در دنيا دست کين را بشست

 روان همه نامداران روشن
 برفتند يکسر بر پهلوان

 بدان نامداران زبان برگشاد
 ز گفت زواره بسی کرد ياد

 که پيش پدرم آن جهانديده مرد
 همی گفت و لبها پر از بادسرد
 که بهمن ز ما کين اسفنديار
 بخواهد تو اين را به بازی مدار

 ی نامور پدرم آن جهانديده
 ز گفت زواره بپيچيد سر
 نپذرفت و نشنيد اندرز او
 اوازو گشت ويران کنون مرز 

 نيا چون گذشت او به شاهی رسيد
 سر تاج شاهی به ماهی رسيد
 کنون بهمن نامور شهريار
 همی نو کند کين اسفنديار
 هم از کين مهر آن سوار دلير

 آذر آن گرد درنده شير ز نوش
 شان کنون خواهد از ما همی کين
 شان به جای آورد کين و آيين

 ز ايران سپاهی چو ابر سياه
 خواه کينهبياورد نزديک ما 

 نيای من آن نامدار بلند
 گرفت و به زنجير کردش به بند
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 که بودی سپر پيش ايرانيان
 به مردی بهر کينه بسته ميان
 چه آمد بدين نامور دودمان
 که آيد ز هر سو بمابر زيان
 پدر کشته و بند سايه نيا

 به مغز اندرون خون بود کيميا
 به تاراج داده همه مرز خويش

 ی ارز خويش نبينم سر مايه
 شما نيز يکسر چه گوييد باز
 فراز هرانکس که هستيد گردن
 روان بگفتند کای گرد روشن

 پدر بر پدر بر توی پهلوان
 ايم همه يک به يک پيش تو بنده
 ايم برای و به فرمان تو زنده

 چو بشنيد پوشيد خفتان جنگ
 دلی پر ز کينه سری پر ز ننگ
 سپه کرد و سر سوی بهمن نهاد

 تهمتن بسی کرد يادز رزم 
 چو نزديک بهمن رسيد آگهی
 برآشفت بر تخت شاهنشهی
 بنه برنهاد و سپه برنشاند

 به غور اندر آمد دو هفته بماند
 فرامرز پيش آمدش با سپاه
 جهان شد ز گرد سواران سپاه
 وزان روی بهمن صفی برکشيد
 که خورشيد تابان زمين را نديد
 ز آواز شيپور و هندی درای

 را دل برآمد ز جایهمی کوه 
 بشست آسمان روی گيتی به قير

 بباريد چون ژاله از ابر تير
 ز چاک تبرزين و جر کمان

 تر از آسمان زمين گشت جنبان
 سه روز و سه شب هم برين رزمگاه
 به رخشنده روز و به تابنده ماه
 همی گرز باريد و پوالد تيغ

 ز گرد سپاه آسمان گشت ميغ
 ستبه روز چهارم يکی باد خا

 تو گفتی که با روز شب گشت راست
 به سوی فرامرز برگشت باد
 جهاندار گشت از دم باد شاد
 همی شد پس گرد با تيغ تيز
 برآورد زان انجمن رستخيز
 ز بستی و از لشکر زابلی
 ز گردان شمشير زن کابلی
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 برآوردگه بر سواری نماند
 وزان سرکشان نامداری نماند
 همه سربسر پشت برگاشتند

 ز را خوار بگذاشتندفرامر
 همه رزمگه کشته چون کوه کوه
 به هم برفگنده ز هر دو گروه
 فرامرز با اندکی رزمجوی

 به مردی به روی اندر آورد روی
 همه تنش پر زخم شمشير بود
 که فرزند شيران بد و شير بود
 سرانجام بر دست ياز اردشير

 گرفتار شد نامدار دلير
 بر بهمن آوردش از رزمگاه

 دار چندی نگاه د کينبدو کر
 چو ديدش ندادش به جان زينهار
 بفرمود داری زدن شهريار
 فرامرز را زنده بر دار کرد
 تن پيلوارش نگونسار کرد

 ازان پس بفرمود شاه اردشير
 که کشتند او را به باران تير

 
 گامی پشوتن که دستور بود
 ز کشتن دلش سخت رنجور بود
 به پيش جهاندار بر پای خاست

 ن گفت کای خسرو داد و راستچني
 اگر کينه بودت به دل خواستی
 پديد آمد از کاستی راستی

 کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش
 مفرمای و مپسند چندين خروش

 دار ز يزدان بترس و ز ما شرم
 نگه کن بدين گردش روزگار
 يکی را برآرد به ابر بلند

 يکی زو شود زار و خوار و نژند
 کر فروزپدرت آن جهانگير لش

 نه تابوت را شد سوی نيمروز
 نه رستم به کابل به نخچيرگاه

 بدان شد که تا نيست گردد به چاه
 تو تا باشی ای خسرو پاک و راد
 مرنجان کسی را که دارد نژاد
 چو فرزند سام نريمان ز بند
 بنالد به پروردگار بلند
 اختری بپيچی ازان گرچه نيک

 چو با کردگار افگند داوری
  نگهدار تخت کيانچو رستم
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 همی بر در رنج بستی ميان
 تو اين تاج ازو يافتی يادگار

 نه از راه گشتاسپ و اسفنديار
 ی کی قباد اندرآی ز هنگامه

 رای چنين تا به کيخسرو پاک
 بزرگی به شمشير او داشتند
 مهان را همه زير او داشتند
 ازو بند بردار گر بخردی
 دلت بازگردان ز راه بدی

 اه از پشوتن سخنچو بشنيد ش
 پشيمان شد از درد و کين کهن

 سرای خروشی برآمد ز پرده
 که ای پهلوانان با داد و رای
 بسيچيدن بازگشتن کنيد
 مبادا که تاراج و کشتن کنيد
 بفرمود تا پای دستان ز بند
 گشادند و دادند بسيار پند

 تن کشته را دخمه کردند جای
 رای به گفتار دستور پاکيزه

  ايوان گذر کرد زالز زندان به
 برو زار بگريست فرخ همال
 که زارا دليرا گوا رستما

 ی گو نامور نيرما نبيره
 بودی که آگاه بود تو تا زنده

 که گشتاسپ اندر جهان شاه بود
 کنون گنج تاراج و دستان اسير
 پسر زار کشته به پيکان تير
 مبيناد چشم کس اين روزگار

 تخم اسفنديار زمين باد بی
 گهی سوی بهمن رسيدازان آ

 به نزديک فرخ پشوتن رسيد
 پشوتن ز رودابه پردرد شد
 ازان شيون او رخش زرد شد

 به بهمن چنين گفت کای شاه نو
 ی آسمان ماه نو چو بر نيمه

 به شبگير ازين مرز لشکر بران
 که اين کار دشوار گشت و گران
 ز تاج تو چشم بدان دور باد
 همه روزگاران تو سور باد

 ی زال سام دلير انهبدين خ
 سزد گر نماند شهنشاه دير

 ی سندروس چو شد کوه بر گونه
 ز درگاه برخاست آوای کوس

 خواه بفرمود پس بهمن کينه
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 کزانجا برانند يکسر سپاه
 سرای انگه برآمد ز پرده هم

 تبيره ابا بوق و هندی درای
 از آنجا به ايران نهادند روی

 خوی به گفتار دستور آزاده
  زابل به ايران کشيدسپه را ز

 به نزديک شهر دليران کشيد
 برآسود و بر تخت بنشست شاد
 جهان را همی داشت با رسم و داد
 به درويش بخشيد چندی درم
 ازو چند شادان و چندی دژم
 جهانا چه خواهی ز پروردگان
 چه پروردگان داغ دل بردگان

 
 پسر بد مر او را يکی همچو شير

 دشيرکه ساسان همی خواندی ار
 دگر دختری داشت نامش همای

 رای هنرمند و بادانش و نيک
 همی خواندندی ورا چهرزاد
 ز گيتی به ديدار او بود شاد
 پدر درپذيرفتش از نيکوی

 بران دين که خوانی همی پهلوی
 افروز تابنده ماه همای دل

 چنان بد که آبستن آمد ز شاه
 چو شش ماه شد پر ز تيمار شد

 مار شدچو بهمن چنان ديد بي
 چو از درد شاه اندرآمد ز پای
 بفرمود تا پيش او شد همای

 اختران را بخواند بزرگان و نيک
 به تخت گرانمايگان بر نشاند

 تن چهرزاد چنين گفت کاين پاک
 به گيتی فراوان نبودست شاد
 سپردم بدو تاج و تخت بلند
 همان لشکر و گنج با ارجمند
 ولی عهد من او بود در جهان

 کزو زايد اندر نهانانکس  هم
 اگر دختر آيد برش گر پسر
 ورا باشد اين تاج و تخت پدر

 چو ساسان شنيد اين سخن خيره شد
 ز گفتار بهمن دلش تيره شد
 بدو روز و دو شب بسان پلنگ
 ز ايران به مرزی دگر شد ز ننگ
 دمان سوی شهر نشاپور شد
 پر آزار بد از پدر دور شد
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 زنی را ز تخم بزرگان بخواست
 پرورد و با جان و دل داشت راستب

 نژادش به گيتی کسی را نگفت
 همی داشت آن راستی در نهفت

 تن خوب فرزند زاد زن پاک
 ز ساسان پرمايه بهمن نژاد
 پدر نام ساسانش کرد آن زمان
 مر او را به زودی سرآمد زمان

 چو کودک ز خردی به مردی رسيد
 دران خانه جز بينوايی نديد

 د گلهز شاه نشاپور بست
 که بودی به کوه و به هامون يله
 همی بود يکچند چوپان شاه
 به کوه و بيابان و آرامگاه
 کنون بازگردم به کار همای

 پس از مرگ بهمن که بگرفت جای
 

 به بيماری اندر بمرد اردشير
 کار تاج و سرير همی بود بی

 همای آمد و تاج بر سر نهاد
 يکی راه و آيين ديگر نهاد

  سربسر بار دادسپه را همه
 در گنج بگشاد و دينار داد

 به رای و به داد از پدر برگذشت
 همی گيتی از دادش آباد گشت
 نخستين که ديهيم بر سر نهاد
 جهان را به داد و دهش مژده داد
 که اين تاج و اين تخت فرخنده باد

 دل بدسگاالن ما کنده باد
 همه نيکويی باد کردار ما
 امبيناد کس رنج و تيمار م
 توانگر کنيم آنک درويش بود
 نيازش به رنج تن خويش بود
 مهان جهان را که دارند گنج
 نداريم زان نيکويها به رنج
 چو هنگام زادنش آمد فراز

 ز شهر و ز لشکر همی داشت راز
 همی تخت شاهی پسند آمدش
 جهان داشتن سودمند آمدش
 نهانی پسر زاد و با کس نگفت
 همی داشت آن نيکويی در نهفت

 تن دايه را بياورد آزاده
 يکی پاک پرشرم و بامايه را
 نهانی بدو داد فرزند را
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 چنان شاه شاخ برومند را
 کسی کو ز فرزند او نام برد

 زاده بمرد چنين گفت کان پاک
 همان تاج شاهی به سر بر نهاد
 همی بود بر تخت پيروز و شاد
 ز دشمن بهر سو که بد مهتری
 فرستاد بر هر سوی لشکری

 چيزی که رفتی به گرد جهانز 
 نبودی بد و نيک ازو در نهان

 به گيتی بجز داد و نيکی نخواست
 جهان را سراسر همی داشت راست

 جهانی شده ايمن از داد او
 به کشور نبودی بجز ياد او

 بدين سان همی بود تا هشت ماه
 ی رفته شاه پسر گشت ماننده

 مغز بفرمود تا درگری پاک
  کار نغزيکی تخته جست از در

 يکی خرد صندوق از چوب خشک
 بکردند و برزد برو قير و مشک
 درون نرم کرده به ديبای روم
 براندوده بيرون او مشک و موم
 به زير اندرش بستر خواب کرد
 ميانش پر از در خوشاب کرد
 بسی زر سرخ اندرو ريخته
 عقيق و زبرجد برآميخته
 ببستند بس گوهر شاهوار
 خواربه بازوی آن کودک شير

 بدانگه که شد کودک از خواب مست
 ی چرب دست خروشان بشد دايه

 نهادش به صندوق در نرم نرم
 به چينی پرندش بپوشيد گرم
 سر تنگ تابوت کردند خشک

 به دبق و به عنبر به قير و به مشک
 ببردند صندوق را نيم شب
 يکی بر دگر نيز نگشاد لب
 ز پيش همايش برون تاختند

 نداختندبه آب فرات اندر ا
 اندر همی رفت پويان دو مرد پس

 که تا آب با شيرخواره چه کرد
 چو کشتی همی رفت چوب اندر آب

 نگهبان آنرا گرفته شتاب
 سپيده چو برزد سر از کوهسار

 بگرديد صندوق بر رودبار
 به گازرگهی کاندرو بود سنگ
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 سر جوی را کارگه کرده تنگ
 يکی گازر آن خرد صندوق ديد

 گه برکشيدبپوييد وز کار
 ها برگرفت چو بگشاد گسترده

 بماند اندران کار گازر شگفت
 به جامه بپوشيد و آمد دمان

 روان پراميد و شادان و روشن
 بان پيش مامش دويد سبک ديده

 ز صندوق و گازر بگفت آنچ ديد
 جهاندار پيروز با ديده گفت

 که چيزی که ديدی ببايد نهفت
 

 چو بيگاه گازر بيامد ز رود
  جفت او گفت هست اين درودبدو

 نم ها نيم که باز آمدی جامه
 بدين کارکرد از که يابی درم
 دل گازر از درد پژمرده بود
 يکی کودک زيرکش مرده بود
 زن گازر از درد کودک نوان
 خليده رخان تيره گشته روان
 بدو گفت گازر که بازآر هوش

 ترا زشت باشد ازين پس خروش
 تکنون گر بماند سخن در نهف
 بگويم به پيش سزاوار جفت

 به سنگی که من جامه را برزنم
 چو پاکيزه گردد به آب افگنم
 دران جوی صندوق ديدم يکی
 نهفته بدو اندرون کودکی

 چو من برگشادم در بسته باز
 به ديدار آن خردم آمد نياز
 اگر بود ما را يکی پور خرد
 نبودش بسی زندگانی بمرد
 کنون يافتی پور با خواسته

  دينار و ديبا بياراستهبه
 ها بر زمين بر نهاد چو آن جامه

 سر تنگ صندوق را برگشاد
 زن گازر آن ديد خيره بماند

 آفرين را بخواند بروبر جهان
 رخی ديد تابان ميان حرير

 ی اردشير به ديدار ماننده
 پر از در خوشاب بالين او
 عقيق و زبرجد به پايين او

 به دست چپش سرخ دينار بود
 راست ياقوت شهوار بودسوی 
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 بدو داد زن زود پستان شير
 ببد شاد زان کودک دلپذير
 ز خوبی آن کودک و خواسته
 دل او ز غم گشت پيراسته

 بدو گفت گازر که اين را به جان
 خريدار باشيم تا جاودان
 که اين کودک نامداری بود
 گر او در جهان شهرياری بود
 زن گازر او را چو پيوند خويش

 ونانک فرزند خويشبپرورد چ
 سيم روز داراب کردند نام
 کز آب روان يافتندش کنام
 رای چنان بد که روزی زن پاک

 سخن گفت هرگونه با کدخدای
 که اين گوهران را چه سازی کنون
 که باشد بدين دانشت رهنمون
 به زن گفت گازر که اين نيک جفت
 چه خاک و چه گوهرمرا در نهفت
 يمهمان به کزين شهر بيرون شو

 ز تنگی و سختی به هامون شويم
 به شهری که ما را ندانند کس
 که خواريم و ناشادگر دست رس

 به شبگير گازر بنه برنهاد
 برفت و نکرد از بر و بوم ياد
 ببردند داراب را در کنار

 نکردند جز گوهر و زر به بار
 بپيمود زان مرز فرسنگ شست

 به شهری دگر ساخت جای نشست
 درون ساخت جایبه بيگانه شهر ان

 تر کدخدای بران سان که پرمايه
 به شهری که بد نامور مهتری
 فرستاد نزديک او گوهری

 ازو بستدی جامه و سيم و زر
 چنين تا فراوان نماند از گهر
 به خانه جز از سرخ گوگرد نيز
 نماند از بد و نيک صندوق چيز
 زن گازر از چيز شد رهنمای
 چنين گفت يک روز با کدخدای

 نيازيم زين کارکرد ا بیکه م
 توانگر شدی گرد پيشه مگرد
 چنين داد پاسخ بدو کدخدای
 که اين جفت پاکيزه و رهنمای

 همی پيشه خوانی ز پيشه چه بيش
 هميشه ز هر کار پيشه است پيش
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 تو داراب را پاک و نيکو بدار
 بدان تا چه بار آورد روزگار

 همی داشتندش چنان ارجمند
  گزندکه از تند بادی نديدی

 چو برگشت چرخ از برش چند سال
 يکی کودکی گشت با فر و يال

 به کشتی شدی با بزرگان به کوی
 کسی را نبودی تن و زور اوی
 همه کودکان همگروه آمدند
 به يکبارگی زو ستوه آمدند
 به فرياد شد گازر از کار او
 همی تيره شد تيز بازار او

 بدو گفت کاين جامه برزن به سنگ
  جستن ترا نيست ننگکه از پيشه

 چو داراب زان پيشه بگريختی
 همی گازر از ديده خون ريختی
 شدی روزگارش به جستن دو بهر

 نشان خواستی زو به دشت و به شهر
 به جاييش ديدی کمانی به دست
 به آيين گشاده بر و بسته شست
 کمان بستدی سرد گفتی بدوی
 که ای پرزيان گرگ پرخاشجوی

 و کمانچه گردی همی گرد تير 
 ای بدگمان به خردی چرا گشته

 به گازر چنين گفت کای باب من
 چرا تيره گردانی اين آب من
 به فرهنگيان ده مرا از نخست
 چو آموختم زند و استا درست
 ازان پس مرا پيشه فرمان و جوی
 کنون از من اين کدخدايی مجوی
 بدو مرد گازر بسی برشمرد
 ازان پس به فرهنگيانش سپرد

 فرهنگ و شد برمنشبياموخت 
 برآمد ز پيغاره و سرزنش
 بدان پروراننده گفت ای پدر
 نيايد ز من گازری کارگر

 انديشه کن ز من جای مهرت بی
 ز گيتی سواری مرا پيشه کن
 نگه کرد گازر سواری تمام
 نام عنان پيچ و اسپ افگن و نيک
 سپردش بدو روزگاری دراز
 بياموخت هرچش بدان بد نياز

 و سپر داشتنعنان و سنان 
 به آوردگه باره برگاشتن
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 همان زخم چوگان و تير و کمان
 هنرجوی دور از بد بدگمان

 بران گونه شد زين هنرها که چنگ
 نسودی به آورد با او پلنگ

 
 به گازر چنين گفت روزی که من
 همی اين نهان دارم از انجمن
 نجنبد همی بر تو بر مهر من
 نماند به چهر تو هم چهر من

  آيدم چون پسر خوانيمشگفت
 به دکان بر خويش بنشانيم
 بدو گفت گازر که اينت سخن
 دريغ آن شده رنجهای کهن
 تراگر منش زان من برتر است
 پدرجوی را راز با مادر است
 چنان بد که يک روز گازر برفت
 ز خانه سوی رود يازيد تفت
 در خانه را تنگ داراب بست
 بيامد به شمشير يازيد دست

 ت کژی و تاری مجویبه زن گف
 هرآنچت بپرسم سخن راست گوی
 شما را که باشم به گوهر کيم
 به نزديک گازر ز بهر چيم

 زن گازر از بيم زنهار خواست
 خداوند داننده را يار خواست
 بدو گفت خون سر من مجوی
 بگويم ترا هرچ گفتی بگوی
 سخنها يکايک بر و بر شمرد
 بکوشيد وز کار کژی نبرد

 ودک شيرخوارز صندوق وز ک
 ز دينار وز گوهر شاهوار

 بدو گفت ما دستکاران بديم
 ی کامکاران بديم نه از تخمه

 ازان تو داريم چيزی که هست
 ز پوشيدنی جامه و برنشست
 پرستنده ماييم و فرمان تراست
 نگر تا چه بايد تن و جان تراست
 چو بشنيد داراب خيره بماند
 روان را به انديشه اندر نشاند

 ت زين خواسته هيچ ماندبدو گف
 وگر گازر آن را همه برفشاند
 که باشد بهای يکی بارگی
 بدين روز کندی و بيچارگی

 چنين داد پاسخ که بيش است ازين
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 درخت برومند و باغ و زمين
 بدو داد دينار چندانک بود
 بماند آن گران گوهر نابسود
 به دينار اسپی خريد او پسند

 بها زين و ديگر کمند يکی کم
 يکی مرزبان بود با سنگ و رای
 بزرگ و پسنديده و رهنمای
 خراميد داراب نزديک اوی
 پرانديشه بد جان تاريک اوی
 همی داشتش مرزبان ارجمند
 ز گيتی نيامد بروبر گزند

 چنان بد که آمد سپاهی ز روم
 به غارت بران مرز آباد بوم

 به رزم اندرون مرزبان کشته شد
 سر لشکرش زان سخن گشته شد

 چو آگاهی آمد به نزد همای
 که رومی نهاد اندرين مرز پای
 يکی مرد بد نام او رشنواد
 سپهبد بد او هم سپهبدنژاد
 بفرمود تا برکشد سوی روم
 به شمشير ويران کند روی بوم
 سپه گرد کرد آن زمان رشنواد

 گاه بنهاد و روزی بداد عرض
 چو بشنيد داراب شد شادکام

 نامبه نزديک او رفت و بنوشت 
 سپه چون فراوان شد از هر دری
 همی آمد از هر سوی لشکری
 بيامد ز کاخ همايون همای

 رای خود و مرزبانان پاکيزه
 بدان تا سپه پيش او بگذرند
 تن و نام و ديوانها بشمرند

 همی بود چندی بران پهن دشت
 چو لشکر فراوان برو برگذشت
 چو داراب را ديد با فر و برز

 الد گرزبه گردن برآورده پو
 تو گفتی همه دشت پهنای اوست
 زمين زير پوينده باالی اوست

 ی دلپذير چو ديد آن بر و چهره
 ز پستان مادر بپالود شير

 بپرسيد و گفت اين سوار از کجاست
 بدين شاخ و اين برز و باالی راست

 نمايد که اين نامداری بود
 خردمند و جنگی سواری بود
 دلير و سرافراز و کنداور است
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 ليکن سليحش نه اندرخور استو
 چو داراب را فرمند آمدش

 سپه را سراسر پسند آمدش
 ز اختر يکی روزگاری گزيد

 ز بهر سپهبد چنان چون سزيد
 آوران را يکی گشت رای چو جنگ

 ببردند لشکر ز پيش همای
 فرستاد بيدار کارآگهان

 بدان تا نماند سخن در نهان
 ز نيک و بد لشکر آگاه بود

 نيش کوتاه بودز بدها گما
 همی رفت منزل به منزل سپاه
 زمين پر سپاه آسمان پر ز ماه

 
 چنان بد که روزی يکی تندباد
 برآمد غمی گشت زان رشنواد
 يکی رعد و باران با برق و جوش
 زمين پر ز آب آسمان پرخروش
 به هر سو ز باران همی تاختند

 ها ساختند به دشت اندرون خيمه
  نيزغمی بود زان کار داراب

 ز باران همی جست راه گريز
 نگه کرد ويران يکی جای ديد
 ميانش يکی طاق بر پای ديد
 بلند و کهن بود و آزرده بود

 يکی خسروی جای پر پرده بود
 سرای نه خرگاه بودش نه پرده

 نه خيمه نه انباز و نه چارپای
 بران طاق آزرده بايست خفت

 يار و جفت چو تنها تنی بود بی
 د لشکر بگشتسپهبد همی گر

 بران طاق آزرده اندر گذشت
 ز ويران خروشی به گوش آمدش
 کزان سهم جای خروش آمدش
 که ای طاق آزرده هشيار باش
 برين شاه ايران نگهدار باش

 نبودش يکی خيمه و يار و جفت
 بيامد به زير تو اندر بخفت

 چنين گفت با خويشتن رشنواد
 که اين بانگ رعدست گر تندباد

 د ز ايوان خروشدگر باره آم
 که ای طاق چشم خرد را مپوش
 که در تست فرزند شاه اردشير
 ز باران مترس اين سخن يادگير
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 سيم بار آوازش آمد به گوش
 شگفتی دلش تنگ شد زان خروش
 به فرزانه گفت اين چه شايد بدن
 يکی را سوی طاق بايد شدن
 ببينيد تا اندرو خفته کيست

 چنين بر تن خود برآشفته کيست
 رفتند و ديدند مردی جوانب

 ی پهلوان خردمند و با چهره
 همه جامه و باره و تر و تباه
 ز خاک سيه ساخته جايگاه
 به پيش سپهبد بگفت آنچ ديد
 دل پهلوان زان سخن بردميد
 بفرمود کو را بخوانيد زود

 خروشی برين سان که يارد شنود
 برفتند و گفتند کای خفته مرد

  گردازين خواب برخيز و بيدار
 چو دارا به اسپ اندر آورد پای
 شکسته رواق اندر آمد ز جای
 چو ساالر شاه آن شگفتی بديد

 سرو پای داراب را بنگريد
 چنين گفت کاينت شگفتی شگفت
 کزين برتر انديشه نتوان گرفت

 سرای بشد تيز با او به پرده
 همی گفت کای دادگر يک خدای
 کسی در جهان اين شگفتی نديد

 يده بزرگان شنيدنه از کار د
 ها خواستند بفرمود تا جامه

 به خرگاه جايی بياراستند
 به کردار کوه آتشی برفروخت

 بسی عود و با مشک و عنبر بسوخت
 چو خورشيد سر برزد از کوهسار
 سپهبد برفتن بر آراست کار
 بفرمود تا موبدی رهنمای

 يکی دست جامه ز سر تا به پای
 يکی اسپ با زين و زرين ستام

 دی و تيغی به زرين نيامکمن
 به داراب دادند و پرسيد زوی
 که ای شيردل مهتر نامجوی

 چو مردی تو و زادبومت کجاست
 سزد گر بگويی همه راه راست
 چو بشنيد داراب يکسر بگفت
 گذشته همی برگشاد از نهفت
 بران سان که آن زن برو کرد ياد
 سخنها همی گفت با رشنواد
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 ويشز صندوق و ياقوت و بازوی خ
 ز دينار و ديبا به پهلوی خويش
 يکايک به ساالر لشکر بگفت
 ز خواب و ز آرام و خورد و نهفت

 انگه فرستاد کس رشنواد هم
 فرستاده را گفت بر سان باد
 زن گازر و گازر و مهره را
 بياريد بهرام و هم زهره را

 
 بگفت اين و زان جايگه برگرفت
 ازان مرز تا روم لشکر گرفت

 يه به داراب دادسپهبد طال
 طاليه سنان را به زهر آب داد

 انگه طاليه بيامد ز روم هم
 وزين سو نگهدار اين مرز و بوم
 زناگه دو لشکر بهم بازخورد

 آنگاه گرد نبرد برآمد هم
 همه يک به ديگر برآميختند

 چو رود روان خون همی ريختند
 چو داراب ديد آن سپاه نبرد
 به پيش اندر آمد به کردار گرد
 ازان لشکر روم چندان بکشت
 که گفتی فلک تيغ دارد به مشت
 همی رفت زان گونه بر سان شير
 نهنگی به چنگ اژدهايی به زير
 چنين تا به لشکرگه روميان
 همی تاخت بر سان شير ژيان
 زمين شد ز رومی چو دريای خون
 جهانجوی را تيغ شد رهنمون
 به پيروزی از روميان گشت باز

 ردنفرازبه نزديک ساالر گ
 بسی آفرين يافت از رشنواد

 تو مباد که اين لشکر شاه بی
 چو ما بازگرديم زين رزم روم
 سپاه اندر آيد به آباد بوم

 تو چندان نوازش بيابی ز شاه
 ز اسپ و ز مهر و ز تيغ و کاله
 همه شب همی لشکر آراستند
 سليح سواران بپيراستند

 چو خورشيد برزد سر از تيره راغ
 کردار روشن چراغزمين شد به 

 بهم بازخوردند هر دو سپاه
 شد از گرد خورشيد تابان سياه
 چو داراب پيش آمد و حمله برد
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 عنان را به اسپ تگاور سپرد
 به پيش صف روميان کس نماند
 ز گردان شمشيرزن بس نماند
 به قلب سپاه اندر آمد چو گرگ
 پراگنده کرد آن سپاه بزرگ
 وزان جايگه شد سوی ميمنه

 د چندی سليح و بنهبياور
 همه لشکر روم برهم دريد

 کسی از يالن خويشتن را نديد
 دليران ايران به کردار شير
 همی تاختند از پس اندر دلير
 بکشتند چندان ز رومی سپاه
 که گل شد ز خون خاک آوردگاه
 چهل جاثليق از دليران بکشت
 بيامد صليبی گرفته به مشت
 چو زو رشنواد آن شگفتی بديد

 ی دل پهلوان بردميدز شاد
 برو آفرين کرد و چندی ستود
 بران آفرين مهربانی فزود

 شب آمد جهان قيرگون شد به رنگ
 همی بازگشتند يکسر ز جنگ
 سپهبد به لشکرگه روميان
 برآسود و بگشاد بند ميان

 ببخشيد در شب بسی خواسته
 شد از خواسته لشکر آراسته
 فرستاد نزديک داراب کس

 فريادرسکه ای شيردل مرد 
 نگه کن کنون تا پسند تو چيست
 وزی خواسته سودمند تو چيست
 نگه دار چيزی که رای آيدت
 ببخش آنچ دل رهنمای آيدت
 هرآنچ آن پسندت نيايد ببخش

 تری از خداوند رخش تو نامی
 چو آن ديد داراب شد شادکام
 يکی نيزه برداشت از بهر نام
 فرستاد ديگر سوی رشنواد

 ی و شادبدو گفت پيروز باد
 چو از باختر تيره شد روی مهر
 بپوشيد ديبای مشکين سپهر

 همان پاس از تيره شب درگذشت
 طاليه پراگنده بر گرد دشت
 غو پاسبان خاست چون زلزله
 همی شد چو اواز شير يله
 چو زرين سپر برگرفت آفتاب
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 سر جنگجويان برآمد ز خواب
 ببستند گردان ايران ميان
 نهمی تاختند از پس روميا

 به شمشير تيز آتش افروختند
 همه شهرها را همی سوختند
 ز روم و ز رومی برانگيخت گرد
 کس از بوم و بر ياد ديگر نکرد
 خروشی به زاری برآمد ز روم
 که بگذاشتند آن دالرام بوم

 به قيصر بر از کين جهان تنگ شد
 رنگ شد رخ نامدارانش بی

 فرستاده آمد بر رشنواد
  ز دادکه گر دادگر سر نپيچد

 شدند آنک جنگی بد از جنگ سير
 سر بخت روم اندرآمد به زير
 که گر باژ خواهيد فرمان کنيم
 بنوی يکی باز پيمان کنيم
 فرستاد قيصر ز هر گونه چيز

 ها بدره بسيار نيز ابا برده
 سپهبد پذيرفت زو آنچ بود
 ز دينار وز گوهر نابسود

 
 وزان جايگه بازگشتند شاد

  رشنوادپسنديده داراب با
 به منزل بران طاق ويران رسيد
 که داراب را اندرو خفته ديد
 زن گازر و شوی و گوهر بهم
 شده هر دو از بيم خواری دژم

 از آنکس کشان خواند از جای خويش
 به يزدان پناهيد و رفتند پيش
 چو ديد آن زن و شوی را رشنواد
 ز هر گونه پرسيد و کردند ياد
 بگفتند با او سخن هرچ بود
 ز صندوق وز گوهر نابسود
 ز رنج و ز پروردن شيرخوار
 ز تيمار وز گردش روزگار

 چنين گفت با شوی و زن رشنواد
 که پيروز باشيد همواره شاد

 که کس در جهان اين شگفتی نديد
 نه از موبد پير هرگز شنيد

 رای اندر زمان مرد پاکيزه هم
 يکی نامه بنوشت نزد همای
 ز داراب وز خواب و آرامگاه
 هم از جنگ او اندران رزمگاه
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 وزان کو به اسپ اندر آورد پای
 انگاه طاق اندر آمد ز جای هم

 از آواز که آمد مر او را به گوش
 ز تنگی که شد رشنواد از خروش
 ز گازر سخن هرچ بشنيد نيز
 ز صندوق وز کودک خرد و چيز
 به نامه درون سربسر ياد کرد
 برون کرد آنگه هيونی چو گرد

 خ گوهر بدو داد و گفتهمان سر
 که با باد بايد که گردی تو جفت
 فرستاده تازان بيامد ز جای
 بياورد ياقوت نزد همای
 به شاه جهاندار نامه بداد
 شنيده بگفت از لب رشنواد

 چو آن نامه برخواند و ياقوت ديد
 سرشکش ز مژگان به رخ بر چکيد
 بدانست کان روز کامد به دشت
 تبفرمود تا پيش لشکر گذش
 بديد آن جوانی که بد فرمند
 به رخ چون بهار و به باال بلند
 نبودست جز پاک فرزند اوی
 گرانمايه شاخ برومند اوی

 فرستاده را گفت گريان همای
 که آمد جهان را يکی کدخدای
 نبود ايچ ز ا نديشه مغزم تهی
 پر از درد بودم ز شاهنشهی
 ز دادار گيهان دلم پرهراس

 سپاسکجا گشته بودم ازو نا
 وزان نيز کان بيگنه را که يافت

 کسی يافت گر سوی دريا شتافت
 که يزدان پسر داد و نشناختم
 به آب فرات اندر انداختم

 به بازوش بر بستم اين يک گهر
 پسر خوار شد چون بميرد پدر
 کنون ايزد او را بمن بازداد
 به پيروز نام و پی رشنواد
 ز دينار گنجی فرو ريختند

 هر برآميختندمی و مشک و گو
 ببخشيد بر هرک بودش نياز
 دگر هفته گنج درم کرد باز
 ست به جايی که دانست کاتشکده
 ست وگر زند و استا و جشن سده

 ببخشيد گنجی برين گونه نيز
 به هر کشوری بر پراگنده چيز
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 به روز دهم بامداد پگاه
 سپهبد بيامد به نزديک شاه
 بزرگان و داراب با او بهم

 د از بيش و کمکسی را نگفتن
 

 ز درگاه پرده فروهشت شاه
 به يک هفته کس را ندادند راه
 جهاندار زرين يکی تخت کرد
 دو کرسی ز پيروزه و الژورد
 يکی تاج پرگوهر شاهوار
 دو ياره يکی طوق گوهرنگار

 ی خسروانی به زر همه جامه
 درو بافته چند گونه گهر

 شمر پيش شاه نشسته ستاره
 زی نگاهز اختر همی کرد رو

 به شهريور بهمن از بامداد
 جهاندار داراب را بار داد

 يکی جام پر سرخ ياقوت کرد
 يکی ديگری پر ز ياقوت زرد
 چو آمد به نزديک ايوان فراز
 همای آمد از دور و بردش نماز
 برافشاند آن گوهر شاهوار
 فرو ريخت از ديده خون برکنار
 پسر را گرفت اندر آغوش تنگ

 رويش به چنگببوسيد و ببسود 
 بياورد و بر تخت زرين نشاند

 دو چشمش ز ديدار او خيره ماند
 چو داراب بر تخت شاهی نشست
 همای آمد و تاج شاهی به دست

 بياورد و بر تارک او نهاد
 جهان را به ديهيم او مژده داد
 چو از تاج دارا فروزش گرفت
 هما اندران کار پوزش گرفت
 به داراب گفت آنچ اندر گذشت

 ن دان که بر ما همه بادگشتچنا
 جوانی و گنج آمد و رای زن

 زن رای پدر مرده و شاه بی
 اگر بد کند زو مگير آن به دست
 که جز تخت هرگز مبادت نشست
 چنين داد پاسخ به مادر جوان
 که تو هستی از گوهر پهلوان

 نباشد شگفت ار دل آيد به جوش
 به يک بد تو چندين چه داری خروش

  تو خشنود بادآفرين از جهان



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1327 

 دل بدسگاالنت پر دود باد
 ز من يادگاری بود اين سخن
 که هرگز نگردد به دفتر کهن
 برو آفرين کرد فرخ همای

 که تا جای باشد تو بادی به جای
 بفرمود تا موبد موبدان

 بخواند ز هر کشوری بخردان
 هم از لشکر آنکس که بد نامدار
 سرافراز شيران خنجرگزار

 ند آفرينبفرمود تا خواند
 به شاهی بران نامدار زمين
 چو بر تاج شاه آفرين خواندند
 بران تخت بر گوهر افشاندند
 بگفت آنک اندر نهان کرده بود
 ازان کرده بسيار غم خورده بود

 بدانيد کز بهمن شهريار
 جزين نيست اندر جهان يادگار
 به فرمان او رفت بايد همه

 که او چون شبانست و گردان رمه
 شاهی و لشکر وراستبزرگی و 

 بدو کرد بايد همی پشت راست
 به شادی خروشی برآمد ز کاخ
 که نورسته ديدند فرخنده شاخ
 ببردند چندان ز هر سو نثار
 که شد ناپديد اندران شهريار
 جهان پر شد از شادمانی و داد
 کی را نيامد ازان رنج ياد

 همای آن زمان گفت با موبدان
 که ای نامور باگهر بخردان

 ه سی و دو سال آنک کردم به رنجب
 سپردم بدو پادشاهی و گنج
 شما شاد باشيد و فرمان بريد
 ابی رای او يک نفس مشمريد
 چو داراب از تخت کی گشت شاد

 به آرام ديهيم بر سر نهاد
 زن گازر و گازر آمد دوان
 بگفتند کای شهريار جوان

 نشست کيی بر تو فرخنده باد
 سر بدسگاالن تو کنده باد

 فرمود داراب ده بدره زرب
 بيارند پرمايه جامی گهر

 يی تخته فرمود پنج ز هر جامه
 بدادند آنرا که او ديد رنج
 دار بدو گفت کای گازر پيشه
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 هميشه روان را به انديشه دار
 مگر زاب صندوق يابی يکی
 چو دارا بدو اندرون کودکی
 برفتند يک لب پر از آفرين
 ز دادار بر شهريار زمين

 ختر گازر اندرگذشتکنون ا
 به دکان شد و برد اشنان به دشت

 
 آفرين کنون آفرين جهان

 بخوانيم بر شهريار زمين
 ابوالقاسم آن شاه خورشيد چهر
 بياراست گيتی به داد و به مهر
 نجويد جز از خوبی و راستی
 نيارد بداد اندرون کاستی

 جهان روشن از تاج محمود باد
 همه روزگارانش مسعود باد

 شه جوان تا جوانی بودهمي
 همان زنده تا زندگانی بود

 چه گفت آن سراينده دهقان پير
 ز گشتاسپ وز نامدار اردشير

 رای وزان نامداران پاکيزه
 ز داراب وز رسم و رای همای
 چو دارا به تخت مهی برنشست
 کمر بر ميان بست و بگشاد دست
 چنين گفت با موبدان و ردان
 بزرگان و بيداردل بخردان

 ه گيتی نجستم به رنج و به دادک
 مرا تاج يزدان به سر بر نهاد

 تر از کار من در جهان شگفتی
 نبيند کسی آشکار و نهان
 ندانيم جز داد پاداش اين

 که بر ما پس از ما کنند آفرين
 نبايد که پيچد کس از رنج ما
 ز بيشی و آگندن گنج ما
 زمانه ز داد من آباد باد
 دل زير دستان ما شاد باد

 ازان پس ز هندوستان و ز روم
 ز هر مرز باارز و آباد بوم
 برفتند با هديه و با نثار

 بجستند خشنودی شهريار
 چنان بد که روزی ز بهر گله
 بيامد که اسپان ببيند يله

 ز پستی برآمد به کوهی رسيد
 کران ژرف دريا بديد يکی بی
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 بفرمود کز روم و وز هندوان
 بيارند کارآزموده گوان

 د زان آب دريا دریبجوين
 رسانند رودی به هر کشوری
 چو بگشاد داننده از آب بند

 يکی شهر فرمود بس سودمند
 چو ديوار شهر اندرآورد گرد
 ورا نام کردند داراب گرد

 يکی آتش افروخت از تيغ کوه
 ی آذر آمد گروه پرستنده
 يی کارگر خواستند ز هر پيشه

 همی شهر ايران بياراستند
 مر سپاه د بیبه هر سو فرستا

 ز دشمن همی داشت گيتی نگاه
 بيم کرد جهان از بدانديش بی

 دل بدسگاالن بدو نيم کرد
 

 چنان بد که از تازيان صدهزار
 نبرده سواران نيزه گزار

 برفتند و ساالر ايشان شعيب
 يکی نامدار از نژاد قتيب
 جهاندار ايران سپاهی ببرد
 بگفتند کان را نشايد شمرد

 ن دو لشکر بهمفراز آمدند آ
 جهان شد ز پرخاشجويان دژم
 زمين آن سپه را همی برنتافت
 بران بوم کس جای رفتن نيافت

 ز باران ژويين و باران تير
 زمين شد ز خون چون يکی آبگير
 خروشی برآمد ز هر پهلوی
 تلی کشته ديدند بر هر سوی

 سه روز و سه شب زين نشان جنگ بود
 تو گفتی بريشان جهان تنگ بود

 هارم عرب روی برگاشتندچ
 به شب دشت پيکار بگذاشتند
 شعيب اندران رزمگه کشته شد
 عرب را همه روز برگشته شد
 بسی اسپ تازی به زين خدنگ
 هم از نيزه و تيغ و خفتان جنگ
 ازان رفتگان ماند آنجا به جای
 به نزد جهاندار پور همای

 ببخشيد چيزی که بد بر سپاه
 الهز اسپ و ز رمح و ز تيغ و ک
 ز لشکر يکی مرزبان برگزيد
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 که گفتار ايشان بداند شنيد
 فرستاد تا باژ خواهد ز دشت

 ازان سال و آن سال کاندر گذشت
 
 وران تا به روم شد از جنگ نيزه

 همی جست رزم اندر آباد بوم
 به روم اندرون شاه بدفيلقوس
 کجا بود با رای او شاه سوس
 نوشتند نامه که پور همای

 مر ز جای رد بیسپاهی بياو
 چو بشنيد ساالر روم اين سخن
 به ياد آمدش روزگار کهن
 ز عموريه لشکری گرد کرد
 همه نامداران روز نبرد
 چو دارا بيامد بزرگان روم

 بپرداختند آن همه مرز و بوم
 ز عموريه فيلقوس و سران
 برفتند گردان و جنگاوران

 دو رزم گران کرده شد در سه روز
 يتی فروزچهارم چو بفروخت گ

 گريزان بشد فيلقوس و سپاه
 يکی را نبد ترگ و رومی کاله
 زن و کودکان نيز کردند اسير

 بکشتند چندی به شمشير و تير
 چو از پيش دارا به شهر آمدند
 ازان رفته لشکر دو بهر آمدند
 دگر پيشتر کشته و خسته بود
 پس پشتشان نيزه پيوسته بود
 به عموريه در حصاری شدند

 ی زينهاری شدندازيشان بس
 يی آمد از فيلقوس فرستاده

 خردمند و بيدار و با نعم و بوس
 ابا برده و بدره و با نثار

 دو صندوق پرگوهر شاهوار
 چنين بود پيغام کز يک خدای
 بخواهم که او باشدم رهنمای
 که فرجام اين رزم بزم آوريم
 مبادا که دل سوی رزم آوريم
 همه راستی بايد و مردمی

 زار خيزد کمیز کژی و آ
 چو عموريه کان نشست منست
 تو آيی و سازی که گيری بدست
 دل من به جوش آيد از نام و ننگ
 به هنگام بزم اندر آيم به جنگ
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 تو آن کن که از شهرياران سزاست
 پدر شاه بود و پسر پادشاست
 چو بشنيد آزادگانرا بخواند

 همه داستان پيش ايشان براند
 و گویچه بينيد گفت اندرين گفت 

 بجويد همی فيلقوس آب روی
 همه مهتران خواندند آفرين
 دين که ای شاه بينادل و پاک

 شهنشاه بر مهتران مهتر است
 ز کار آن گزيند کجا در خور است
 يکی دختری دارد اين نامدار

 به باالی سرو و به رخ چون بهار
 آرای چون او نبيند به چين بت

 ميان بتان چون درخشان نگين
 بيند پسند آيدشاگر شاه 

 به پاليز سرو بلند آيدش
 ی روم را خواند شاه فرستاده

 بگفت آنچ بشنيد از نيکخواه
 بدو گفت رو پيش قيصر بگوی

 اگر جست خواهی همی آب روی
 ی تو يکی دختر است پس پرده

 که بر تارک بانوان افسر است
 نگاری که ناهيد خوانی ورا
 بر اورنگ زرين نشانی ورا

 فرست با باژ رومبه من بخش و ب
 رنج ماندت بوم چو خواهی که بی

 فرستاده بشنيد و آمد چو باد
 به قيصر بر آن گفتها کرد ياد

 بدان شاد شد فيلقوس و سپاه
 که داماد باشد مر او را چو شاه
 سخن گفت هرگونه از باژ و ساو
 ز چيزی که دارد پی روم تاو
 بران بر نهادند سالی که شاه

 د سپاهستاند ز قيصر که دار
 ی ريخته صدهزار ز زر خايه

 ابا هر يکی گوهر شاهوار
 يی چهل کرده مثقال هر خايه
 يی همان نيز گوهر گرانمايه
 ببخشيد بر مرزبانان روم

 هرانکس که بودند ز آباد بوم
 ازان پس همه فيلسوفان شهر
 هرانکس که بودش ازان شهر بهر

 بفرمود تا راه را ساختند
 ندز هر کار دل را بپرداخت
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 برفتند با دختر شهريار
 گرانمايگان هريکی با نثار
 يکی مهر زرين بياراستند

 ی تاجور خواستند پرستنده
 ده استر همه بار ديبای روم
 بسی پيکر از گوهر و زر بوم
 شتروار سيصد ز گستردنی
 ز چيزی که بد راه را بردنی
 دالرای رومی به مهد اندرون
 سکوبا و راهب ورا رهنمون

 پشت ناهيد شستکنيزک پس 
 ازان هريکی جامی از زر بدست
 به جام اندرون گوهر شاهوار

 آرای با افسر و گوشوار بت
 سقف خوب رخ را به دارا سپرد
 گهرها به گنجور او برشمرد

 ازان پس بران رزمگه بس نماند
 سپه را سوی شهر ايران براند
 سوی پارس آمد دالرام و شاد
 کاله بزرگی بسر بر نهاد

 
 فته بد ماه با شهريارشبی خ

 پر از گوهر و بوی و رنگ و نگار
 همانا که برزد يکی تيز دم
 شهنشاه زان تيز دم شد دژم
 بپيچيد در جامه و سر بتافت

 که از نکهتش بوی ناخوش بيافت
 ازان بوی شد شاه ايران دژم
 پرانديشه جان ابروان پر ز خم
 پزشکان داننده را خواندند
 دبه نزديک ناهيد بنشاندن
 رای يکی مرد بينادل و نيک

 پژوهيد تا دارو آمد به جای
 ی کام بود گياهی که سوزنده

 به روم اندر اسکندرش نام بود
 بماليد بر کام او بر پزشک

 بباريد چندی ز مژگان سرشک
 بشد ناخوشی بوی و کامش بسوخت

 به کردار ديبا رخش برفروخت
 چهر اگر چند مشکين شد آن خوب

 جای مهردژم شد دالرای را 
 دل پادشا سرد گشت از عروس
 فرستاد بازش بر فيلقوس

 غمی دختر و کودک اندر نهان
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 نگفت آن سخن با کسی در جهان
 چهر چو نه ماه بگذشت بر خوب

 يکی کودک آمد چو تابنده مهر
 ز باال و اروند و بويا برش

 سکندر همی خواندی مادرش
 بفرخ همی داشت آن نام را

 م راکزو يافت از ناخوشی کا
 همی گفت قيصر به هر مهتری
 که پيدا شد از تخم من قيصری
 نياورد کس نام دارا به بر
 سکندر پسر بود و قيصر پدر

 همی ننگش آمد که گفتی به کس
 که دارا ز فرزند من کرد بس
 بر آخر يکی ماديان بد بلند
 که کارزاری و زيبا سمند

 يی زاد خنگ همان شب يکی کره
 اه لنگبرش چون بر شير و کوت

 ز زاينده قيصر برافراخت يال
 که آن زادنش فرخ آمد به فال
 به شبگير فرزند را خواستی
 همان ماديان را بياراستی

 بسودی همان کره را چشم و يال
 که همتای اسکندر او بد به سال
 سپهر اندرين نيز چندی بگشت

 يی ساليان برگذشت ز هرگونه
 سکندر دل خسروانی گرفت

 ی گرفتسخن گفتن پهلوان
 فزون از پسر داشتی قيصرش
 بياراستی پهلوانی برش

 خرد يافت لختی و شد کاردان
 هشيوار و با سنگ و بسياردان
 ولی عهد گشت از پس فيلقوس
 بديدار او داشتی نعم و بوس
 هنرها که باشد کيان را به کار
 سکندر بياموخت ز آموزگار
 تو گفتی نشايد مگر داد را
 اوگر تخت شاهی و بنياد ر
 وزان پس که ناهيد نزد پدر
 بيامد زنی خواست دارا دگر
 يکی کودک آمدش با فر و يال
 ز فرزند ناهيد کهتر به سال
 همان روز داراش کردند نام
 که تا از پدر بيش باشد به کام

 چو ده سال بگذشت زين با دو سال
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 شکست اندر آمد به سال و به مال
 بپژمرد داراب پور همای

 ديگر سرایهمی خواندندش به 
 بزرگان و فرزانگان را بخواند
 ز تخت بزرگی فراوان براند
 بگفت اين که دارای داراکنون
 شما را به نيکی بود رهنمون
 همه گوش داريد و فرمان کنيد
 ز فرمان او رامش جان کنيد

 که اين تخت شاهی نماند دراز
 به خوشی رود زود خوانند باز
 بکوشيد تا مهر و داد آوريد

 مرا نيز ياد آوريدبه شادی 
 بگفت اين و باد از جگر برکشيد
 شد آن برگ گلنار چون شنبليد

 
 چو دارا به دل سوک داراب داشت
 به خورشيد تاج مهی برفراشت
 يکی مرد بر تيز و برنا و تند
 شده با زبان و دلش تيغ کند

 چو بنشست برگاه گفت ای سران
 سرافراز گردان و کنداوران

 فتد به چاهسری را نخواهم که ا
 نه از چاه خوانم سوی تخت و گاه
 کسی کو ز فرمان من بگذرد

 سرش را همی تن به سر نشمرد
 وگر هيچ تاب اندر آرد به دل
 به شمشير باشم ورا دلگسل
 جز از ما هرانکس که دارند گنج
 نخواهم کس شاددل ما به رنج
 نخواهم که باشد مرا رهنمای
 منم رهنمای و منم دلگشای

 ر و بخش و پيمان مراستز گيتی خو
 بزرگی و شاهی و فرمان مراست
 دبير خردمند را پيش خواند
 ز هر در فراوان سخنها براند
 يکی نامه بنوشت فرخ دبير
 ز دارای داراب بن اردشير
 يی بهر سو که بد شاه و خودکامه
 يی بفرمود چون خنجری نامه

 که هرکو ز رای و ز فرمان من
 بپيچد ببيند سرافشان من

 ه گوش يکسر به فرمان نهيدهم
 اگر جان ستانيد اگر جان دهيد
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 سر گنجهای پدر برگشاد
 سپه را همه خواند و روزی بداد
 ز چار اندرآمد درم تا بهشت

 يکی را بجام و يکی را به تشت
 درم داد و دينار و برگستوان
 همان جوشن و تيغ و گرز گران
 هرانکس که بد کار ديده سری

 وریببخشيد بر هر سری کش
 يکی را ز گردنکشان مرز داد
 سپه را همه چيز باارز داد
 فرستاده آمد ز هر کشوری
 ز هر نامداری و هر مهتری
 ز هند و ز خاقان و فغفور چين
 ز روم و ز هر کشوری همچنين
 همه پاک با هديه و باژ و ساو
 نه پی بود با او کسی را نه تاو
 يکی شارستان کرد نوشاد نام

 و شادکامبه اهواز گشتند ز
 کسی را که درويش بد داد داد
 به خواهندگان گنج و بنياد داد

 
 به مرد اندرون چند گه فيلقوس

 چند بوس به روم اندرون بود يک
 سکندر به تخت نيا برنشست

 بهی جست و دست بدی را ببست
 يکی نامداری بد آنگه به روم
 کزو شاد بد آن همه مرز و بوم
 حکيمی که بد ارسطاليس نام

 ردمند و بيدار و گسترده کامخ
 رای به پيش سکندر شد آن پاک
 زبان کرد گويا و بگرفت جای
 بدو گفت کای مهتر شادکام
 همی گم کنی اندرين کار نام
 که تخت کيان چون تو بسيار ديد
 نخواهد همی با کسی آرميد

 هرانگه که گويی رسيدم به جای
 نبايد به گيتی مرا رهنمای

 ين کس تویتر چنان دان که نادان
 اگر پند دانندگان نشنوی
 ايم ز خاکيم و هم خاک را زاده
 ايم به بيچارگی دل بدو داده

 اگر نيک باشی بماندت نام
 بر بوی شادکام به تخت کيی

 وگر بد کنی جز بدی ندروی
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 شبی در جهان شادمان نغنوی
 رس به نيکی بود شاه را دست

 به بد روز گيتی نجستست کس
 د آمدشسکندر شنيد اين پسن

 گوی را فرمند آمدش سخن
 به فرمان او کرد کاری که کرد
 ز بزم و ز رزم و ز ننگ و نبرد
 به نو هر زمانيش بنواختی
 چو رفتی بر تخت بنشاختی
 يی چنان بد که روزی فرستاده

 يی دل آزاده گو و روشن سخن
 ز نزديک دارا بيامد به روم
 کجا باژ خواهد ز آباد بوم

 ن سخنبه پيش سکندر بگفت آ
 غمی شد سکندر ز باژ کهن
 بدو گفت رو پيش دارا بگوی

 که از باژ ما شد کنون رنگ و بوی
 که مرغی که زرين همی خايه کرد

 مايه کرد به مرد و سر باژ بی
 فرستاد پاسخ بدان سان شنيد
 بترسيد وز روم شد ناپديد

 سکندر سپه را سراسر بخواند
 گذشته سخن پيش ايشان براند

 گردش آسمانچنين گفت کز 
 گمان نيابد گذر مرد نيکی

 مرا روی گيتی ببايد سپرد
 بد و نيک چندی ببايد شمرد
 شما را ببايد کنون ساختن
 دل از بوم و آرام پرداختن
 سر گنجهای نيا باز کرد

 بفرمود تا لشکرش ساز کرد
 به شبگير برخاست از روم غو
 ز شهر و ز درگاه ساالر نو
 برون آمد آن نامور شهريار

 بر چنان لشکر نامدار رهب
 درفشی پس پشت ساالر روم
 نوشته برو سرخ و پيروزه بوم
 همای از برو خيزرانش قضيب
 نوشته بر او بر محب صليب

 به مصر آمد از روم چندان سپاه
 که بستند بر مور و بر پشه راه
 دو لشکر به روی اندر آورده روی
 ببودند يک هفته پرخاشجوی

 د شکستبه هشتم به مصر اندر آم
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 سکندر سر راه ايشان ببست
 ز يک راه چندان گرفتار شد
 که گيرنده را دست بيکار شد
 ز گوپال و از اسپ و برگستوان
 ز خفتان وز خنجر هندوان
 کمرهای زرين و زرين ستام
 همان تيغ هندی به زرين نيام
 ز ديبا و دينار چندان بيافت
 که از خواسته بارگی برنتافت

 سواربسی زينهاری بيامد 
 بزرگان جنگاور و نامدار

 وزان جايگه ساز ايران گرفت
 دل شير و چنگ دليران گرفت
 چو بشنيد دارا که لشکر ز روم
 بجنبيد و آمد برين مرز و بوم
 برفتند ز اصطخر چندان سپاه
 که از نيزه بر باد بستند راه

 همی داشت از پارس آهنگ روم
 کز ايران گذارد به آباد بوم

 ه پيش فراتچو آورد لشکر ب
 سپه را عدد بود بيش از نبات
 به گرد لب آب لشکر کشيد
 ز جوشن کسی آب دريا نديد

 
 سکندر چو بشنيد کامد سپاه
 پذيره شدن را بپيمود راه

 ميان دو لشکر دو فرسنگ ماند
 سکندر گرانمايگان را بخواند

 ی رهنمای چو سير آمد از گفته
 چنين گفت کاکنون جزين نيست رای

 يی پيش اوی ون فرستادهکه من چ
 شوم برگرايم کم و بيش اوی
 کمر خواست پرگوهر شاهوار

 ی زرنگار يکی خسروی جامه
 ببردند باالی زرين ستام

 به زين اندرون تيغ زرين نيام
 سواری ده از روميان برگزيد
 که دانند هرگونه گفت و شنيد
 ز لشکر بيامد سپيده دمان
 خود و نامداران ابا ترجمان

 به نزديک دارا فرازچو آمد 
 پياده شد و برد پيشش نماز
 جهاندار دارا مر او را بخواند
 بپرسيد و بر زير گاهش نشاند
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 همه نامداران فروماندند
 بروبر نهان آفرين خواندند
 ز ديدار آن فر و فرهنگ او
 ز باال و از شاخ و آهنگ او

 همانگه چو بنشست بر پای خاست
 پيام سکندر بياراست راست

 آفرين کرد بر شهريارنخست 
 دار که جاويد بادا سر تاج

 نام سکندر چنين گفت کای نيک
 به گيتی بهرجای گسترده کام
 مرا آرزو نيست با شاه جنگ
 نه بر بوم ايران گرفتن درنگ
 برآنم که گرد زمين اندکی
 بگردم ببينم جهان را يکی

 همه راستی خواهم و نيکويی
 به ويژه که ساالر ايران تويی

 اک داری تو از من دريغاگر خ
 نشايد سپردن هوا را چو ميغ
 چنين با سپاه آمدی پيش من
 نه آگاهی از رای کم بيش من
 چو رزم آوری باتو رزم آورم

 رزم برنگذرم ازين بوم بی
 گزين کن يکی روزگار نبرد
 برين باش و زين آرزو برمگرد

 که من سر نپيچم ز جنگ سران
 وگر چند باشد سپاهی گران

 ا بديد آن دل و رای اوچو دار
 سخن گفتن و فر و باالی او

 تو گفتی که داراست بر تخت عاج
 ابا ياره و طوق و با فر و تاج
 بدو گفت نام و نژاد تو چيست

 که بر فر و شاخت نشان کييست
 ی کهتران برتری از اندازه

 من ايدون گمانم که اسکندری
 بدين فر و باال و گفتار و چهر

 ت سپهرمگر تخت را پروريد
 چنين داد پاسخ که اين کس نکرد
 نه در آشتی و نه اندر نبرد
 نه گويندگان بر درش کمترند
 که بر تارک بخردان افسرند
 کجا خود پيام آرد از خويشتن
 چنان شهرياری سر انجمن
 سکندر بدان مايه دارد خرد
 که از رای پيشينگان بگذرد
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 پيامم سپهبد بدين گونه داد
 و کرد يادبگفتم به شاه آنچ ا

 بياراستندش يکی جايگاه
 چنانچون بود درخور پايگاه
 سپهدار ايران چو بنهاد خوان
 به ساالر فرمود کو را بخوان

 چو نان خورده شد مجلس آراستند
 می و رود و رامشگران خواستند
 سکندر چو خوردی می خوشگوار
 نهادی سبک جام را بر کنار

 چنين تا می و جام چندی بگشت
 دازه اندر گذشتنهادن ز ان

 دهنده بيامد به دارا بگفت
 که رومی شد امروز با جام جفت

 بفرمود تا زو بپرسند شاه
 که جام نبيد از چه داری نگاه

 بدو گفت ساقی که ای شير فش
 چه داری همی جام زرين به کش
 سکندر چنين داد پاسخ که جام

 نام فرستاده را باشد ای نيک
 گر آيين ايران جز اينست راه

 ر جام زرين سوی گنج شاهبب
 بخنديد از آيين او شهريار
 يکی جام پرگوهر شاهوار
 بفرمود تا بر کفش برنهند

 يکی سرخ ياقوت بر سر نهند
 اندر زمان باژ خواهان روم هم

 کجا رفته بودند زان مرز و بوم
 ز خانه بدان بزمگاه آمدند
 خرامان به نزديک شاه آمدند
 فرستاده روی سکندر بديد

  رفت آفرين گستريدبر شاه
 بدو گفت کاين مهتر اسکندرست
 که بر تخت با گرز و با افسرست
 بدانگه که ما را بفرمود شاه
 برفتيم نزديک او باژخواه

 برآشفت و ما را بدان خوار کرد
 به گفتار با شاه پيکار کرد
 چو از پادشاهيش بگريختم
 شب تيره اسپان برانگيختم

 ی او به روم نديديم ماننده
 ر آمدست اندرين مرز و بومدلي

 همی برگرايد سپاه ترا
 همان گنج و تخت و کاله ترا
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 چو گفت فرستاده بشنيد شاه
 فزون کرد سوی سکندر نگاه
 سکندر بدانست کاندر نهان
 چه گفتند با شهريار جهان

 تر گشت روز همی بود تا تيره
 فروز سوی باختر گشت گيتی

 سرای بيامد به دهليز پرده
 پ اندر آورد پایدالور به اس

 چنين گفت پس با سواران خويش
 بلنداختر و نامداران خويش

 که ما را کنون جان به اسپ اندرست
 چو سستی کند باد ماند به دست

 همه بادپايان برانگيختند
 ز پيش جهاندار بگريختند
 چو دارا سر و افسر او نديد
 به تاريکی از چشم شد ناپديد
 نگهبان فرستاد هم در زمان

 ی بدگمان نزديکی خيمهبه 
 چو رفتند بيداردل رفته بود

 نه بخت چنان پادشا خفته بود
 پس او فرستاد دارا سوار
 دليران و پرخاشجويان هزار
 چو باد از پس او همی تاختند

 ی بد راه نشناختند شب تيره
 طاليه بديدند گشتند باز
 نبد سود جز رنج و راه دراز

 سرای چو اسکندر آمد به پرده
 د گردان رومی ز جایبرفتن

 بديدند شب شاه را شادکام
 به پيش اندرون پرگهر چار جام
 به گردان چنين گفت کاباد بيد
 بدين فرخی فال ما شاد بيد

 که اين جام پيروزی جان ماست
 سر اختران زير فرمان ماست
 هم از لشکرش برگرفتم شمار
 فراوان کم است از شنيده سوار
 همه جنگ را تيغها برکشيد

 ن دشت هامون سر اندرکشيدوزي
 چو در جنگ تن را به رنج آوريد
 ازان رنج شاهی و گنج آوريد
 جهان آفريننده يار منست
 سر اختر اندر کنار منست
 بزرگان برو خواندند آفرين
 که آباد بادا به قيصر زمين
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 فدای تو بادا تن و جان ما
 برينست جاويد پيمان ما
 ز شاهان که يارد بدن يار تو

 ی و باال و ديدار توبه مرد
 

 چو خورشيد برزد سر از کوه و راغ
 زمين شد به کردار زرين چراغ
 جهاندار دارا سپه برگرفت
 جهان چادر قير بر سرگرفت
 بياورد لشکر ز رود فرات

 به هامون سپه بيش بود از نبات
 سکندر چو بشنيد کامد سپاه
 بزد کوس و آورد لشکر به راه

 نبوددو لشکر که آن را کرانه 
 چو اسکندر اندر زمانه نبود
 ز ساز و ز گردان هر دو گروه
 زمين همچو دريا بد و گرد کوه
 ز خفتان وز خنجر هندوان
 ز باال و اسپ وز برگستوان
 دو رويه سپه برکشيدند صف

 ز خنجر همی يافت خورشيد تف
 به پيش سپاه آوريدند پيل

 جهان شد به کردار دريای نيل
 ل پيشسواران جنگ از پس و پي

 همه برگرفته دل از جان خويش
 تو گفتی هوا خون خروشد همی
 زمين از خروشش بجوشد همی

 ی بوق و هندی درای ز بس ناله
 همی کوه را دل برآمد ز جای
 ز آواز اسپان و بانگ سران
 چرنگيدن گرزهای گران

 تو گفتی زمين کوه جنگی شدست
 ز گرد آسمان روی زنگی شدست

 شجویبه يک هفته گردان پرخا
 به روی اندر آورده بودند روی
 بهشتم برآمد يکی تيره گرد

 بران سان که خورشيد شد الژورد
 بپوشيد ديدار ايران سپاه
 گريزان برفتند از آن رزمگاه
 سپاه سکندر پس اندر دمان
 يکی پرغم و ديگری شادمان
 سکندر بشد تا لب رودبار

 شمار بکشتند ز ايرانيان بی
 ندسپاه از لب رود برگاشت



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1342 

 بفرمود تا رود بگذاشتند
 به پيروزی آمد بران رزمگاه
 کجا پيش بود آن گزيده سپاه

 
 چو دارا ز پيش سکندر برفت
 به هر سو سواران فرستاد تفت
 از ايران سران و مهان را بخواند
 درم داد و روزی دهان را بخواند
 سر ماه را لشکر آباد کرد
 سر نامداران پر از باد کرد

 آب زان سو گذشتدگر باره از 
 بياراست لشکر بران پهن دشت
 سکندر چو بشنيد لشکر براند
 پذيره شد و سازش آنجا بماند
 سپه را چو روی اندرآمد به روی
 زمان و زمين گشت پرخاشجوی
 سه روز اندران رزمشان شد درنگ
 چنان گشت کز کشته شد جای تنگ

 فراوان ز ايرانيان کشته شد
 جهانگير را روز برگشته شد
 پر از درد برگشت ز آوردگاه
 چو ياری ندادش خداوند ماه
 سکندر بيامد پس او چو گرد

 آفرين ياد کرد بسی از جهان
 خروشی برآمد ز پيش سپاه
 که ای زيردستان گم کرده راه
 شما را ز من بيم و آزار نيست
 سپاه مرا با شما کار نيست
 بباشيد ايمن به ايوان خويش
 ويشبه يزدان سپرده تن و جان خ
 ايد به جان و تن از روميان رسته
 ايد اگر چه به خون دستها شسته
 چو ايرانيان ايمنی يافتند

 همه رخ سوی روميان تافتند
 سکندر بيامد به دشت نبرد

 همه خواسته سربسر گرد کرد
 ببخشيد بر لشکرش خواسته
 به نيرو سپاهی شد آراسته
 ببود اندران بوم و بر چار ماه

 ر و سپاهچو آسوده شد شهريا
 جهاندار دارا به جهرم رسيد
 که آنجا بدی گنجها را کليد
 همه مهتران پيش باز آمدند
 پر از درد و گرم و گداز آمدند
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 خروشان پسر چو پدر را نديد
 پدر همچنين چون پسر را نديد
 همه شهر ايران پر از ناله بود

 به چشم اندرون آب چون ژاله بود
 ز جهرم بيامد به شهر صطخر

 زادگان را بران بود فخرکه آ
 يی رفت بر هر سوی فرستاده

 به هر نامداری و هر پهلوی
 سپاه انجمن شد به ايوان شاه

 نهادند زرين يکی زيرگاه
 چو دارا بران کرسی زر نشست
 برفتند گردان خسروپرست
 به ايرانيان گفت کای مهتران
 خردمند و شيران و جنگاوران
 ببينيد تا رای پيکار چيست

  با درد و چندی گريستهمی گفت
 چنين گفت کامروز مردن به نام
 به از زنده دشمن بدو شادکام
 نياکان و شاهان ما تا بدند

 به هر سال باژی همی بستدند
 به هر کار ما را زبون بود روم
 کنون بخت آزادگان گشت شوم
 همه پادشاهی سکندر گرفت
 جهاندار شد تخت و افسر گرفت
 چنين هم نماند بيايد کنون

 همه پارس گردد چو دريای خون
 زن و کودک و مرد گردند اسير
 نماند برين بوم برنا و پير
 مرا گر شويد اندرين يارمند
 بگردانم اين رنج و درد و گزند
 شکار بزرگان بدند اين گروه

 همه گشته از شهر ايران ستوه
 کنون ما شکاريم و ايشان پلنگ
 به هر کارزاری گريزان ز جنگ

  به پشت آوريداگر پشت يکسر
 بر و بوم ايشان به مشت آوريد

 کسی کاندرين جنگ سستی کند
 پرستی کند بکوشد که تا جان

 مداريد ازين پس به گيتی اميد
 که شد روم ضحاک و ما جمشيد
 همی گفت گريان و دل پر ز درد
 دو رخساره زرد و دو لب الژورد
 بزرگان داننده برخاستند
 همه پاسخش را بياراستند
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 برآمد ز ايران به زارخروشی 
 شهريار که گيتی نخواهيم بی

 همه روی يکسر به جنگ آوريم
 جهان بر برانديش تنگ آوريم
 ببنديم دامن يک اندر دگر
 اگر خاک يابيم اگر بوم و بر
 سليح و درم داد لشکرش را
 همان نامداران کشورش را

 
 سکندر چو از کارش آگاه شد
 که دارا به تخت افسر ماه شد

 برگرفت از عراق و براندسپه 
 به رومی همی نام يزدان بخواند
 سپه را ميان و کرانه نبود
 همان بخت دارا جوانه نبود
 پذيره شدن را بياراست شاه
 بياورد ز اصطخر چندان سپاه
 که گفتی ستاره نتابد همی
 فلک راه رفتن نيابد همی

 سپاه دو کشور کشيدند صف
 همه نيزه و گرز و خنجر به کف

  چنان از دو لشکر خروشبرآمد
 که چرخ فلک را بدريد گوش

 چو دريا شد از خون گردان زمين
 سران بد همه دشت کين تن بی

 پدر را نبد بر پسر جای مهر
 بريشان نبخشيد گردان سپهر
 سيم ره به دارا درآمد شکست
 سکندر ميان تاختن را ببست
 جهاندار لشکر به کرمان کشيد
 همی از بد دشمنان جان کشيد
 سکندر بيامد زی اصطخر پارس
 که ديهيم شاهان بد و فخر پارس
 خروشی بلند آمد از بارگاه
 که ای مهتران نماينده راه

 هرانکس که زنهار خواهد همی
 ز کرده به يزدان پناهد همی
 همه يکسره در پناه منيد

 خواه منيد بدانيد اگر نيک
 همه خستگان را ببخشيم چيز
 همان خون دشمن نريزيم نيز

  چيز کسان دست کوته کنيمز
 خرد را سوی روشنی ره کنيم
 که پيروزگر دادمان فرهی
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 بزرگی و ديهيم شاهنشهی
 کسی کو ز فرمان ما بگذرد
 همی گردن اژدها بشکرد
 ز چيزی که ديد اندران رزمگاه
 ببخشيد يکسر همه بر سپاه
 چو دارا ز ايران به کرمان رسيد
 دو بهر از بزرگان لشکر نديد

  اندر ميان سپاهخروشی بد
 يکی را نديدند بر سر کاله
 بزرگان فرزانه را گرد کرد

 کسی را که با او بد اندر نبرد
 همه مهتران زار و گريان شدند
 ز بخت بد خويش بريان شدند

 گمان چنين گفت دارا که هم بی
 ز ما بود بر ما بد آسمان

 شکن زين نشان در جهان کس نديد
 نه از کاردانان پيشين شنيد

 ن و کودک شهرياران اسيرز
 وگر کشته خسته به ژوپين و تير
 چه بينيد و اين را چه درمان کنيد
 که بدخواه را زين پشيمان کنيد
 نه کشور نه لشکر نه تخت و کاله
 نه شاهی نه فرزند و گنج و سپاه
 ار ايدونک بخشايش کردگار
 نباشد تبه شد به ما روزگار
 کسی کز گرانمايگان زيستند

 هنشاه بگريستندبه پيش ش
 به آواز گفتند کای شهريار

 ايم از بد روزگار همه خسته
 سپه را ز کوشش سخن درگذشت

 ز تارک دم آب برتر گذشت
 پدر پسر شد پسر بی پدر بی

 چنين آمد از چرخ گردان به سر
 کرا مادر و خواهر و دختر است
 همه پاک بر دست اسکندر است

 رويان تو همان پاک پوشيده
 رزنده بر جان توکه بودند ل

 چو گنج نياکان برترمنش
 سرزنش که آمد به دست تو بی

 کنون مانده اندر کف روميان
 نژاد بزرگان و گنج کيان

 ترا چاره با او مداراست بس
 که تاج بزرگی نماند به کس

 کسی گويد آتش زبانش نسوخت
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 به چاره بد از تن ببايد سپوخت
 تو او را به تن زيردستی نمای

  نيز چربی فزایيکی در سخن
 ببينيم فرجام تا چون بود

 که گردش ز انديشه بيرون بود
 يکی نامه بنويس نزديک او
 پرانديشه کن جان تاريک او
 هم اين چرخ گردان برو بگذرد
 چنين داند آنکس که دارد خرد
 از ايشان چو بشنيد فرمان گزيد
 چنان کز دل شهرياران سزيد

 
 دبير جهانديده را پيش خواند

 ورد نزديک گاهش نشاندبيا
 يکی نامه بنوشت با داغ و درد
 دو ديده پر از خون و رخ الژورد
 ز دارای داراب بن اردشير

 سوی قيصر اسکندر شهرگير
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 که زو ديد نيک و بد روزگار
 دگر گفت کز گردش آسمان

 گمان خردمند برنگذرد بی
 کزو شادمانيم و زو ناشکيب

 از و گهی در نشيبگهی در فر
 نه مردی بد اين رزم ما با سپاه
 مگر بخشش و گردش هور و ماه
 کنون بودنی بود و ما دل به درد
 چه داريم ازين گنبد الژورد

 کنون گر بسازی و پيمان کنی
 دل از جنگ ايران پشيمان کنی
 همه گنج گشتاسپ و اسفنديار
 همان ياره و تاج گوهرنگار

 خويشفرستم به گنج تو از گنج 
 ی رنج خويش همان نيز ورزيده

 همان مر ترا يار باشم به جنگ
 به روز و شبانت نسازم درنگ
 کسی را که داری ز پيوند من

 رويان و فرزند من ز پوشيده
 بر من فرستی نباشد شگفت
 جهانجوی را کين نبايد گرفت

 رويان بجز سرزنش ز پوشيده
 نباشد ز شاهان برتر منش

  هوشچو نامه بخواند خداوند
 نيوش بيارايد اين رای پاسخ
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 هيونی ز کرمان بيامد دوان
 به نزديک اسکندر بدگمان

 سکندر چو آن نامه برخواند گفت
 که با جان دارا خرد باد جفت
 کسی کو گرايد به پيوند اوی

 رويان و فرزند اوی به پوشيده
 نبيند مگر تخته گور تخت
 گر آويخته سر ز شاخ درخت

 رد و رنجد همه به اصفهانند بی
 ازيشان مبادا که خواهيم گنج
 تو گر سوی ايران خرامی رواست
 همه پادشاهی سراسر تراست
 ز فرمان تو يک زمان نگذريم

 راه تو نشمريم نفس نيز بی
 بکردار کشتی بيامد هيون

 ی تاجور پر ز خون دل و ديده
 

 چو آن پاسخ نامه دارا بخواند
 ز کار جهان در شگفتی بماند

 ت اين ز کشتن بترسرانجام گف
 که من پيش رومی ببندم کمر
 ستودان مرا بهتر آيد ز ننگ

 يکی داستان زد برين مرد سنگ
 که گر آب دريا بخواهد رسيد
 درو قطره باران نيايد پديد

 همی بودمی يار هرکس به جنگ
 چو شد مر مرا زين نشان کار تنگ
 نبينم همی در جهان يار کس
 بجز ايزدم نيست فريادرس

 ور نبودش ز نزديک و دورچو يا
 يکی نامه بنوشت نزديک فور
 پر از البه و زيردستی و درد
 نخست آفرين بر جهاندار کرد
 دگر گفت کای مهتر هندوان

 روان خردمند و دانا و روشن
 همانا که نزد تو آمد خبر

 که ما را چه آمد ز اختر به سر
 سکندر بياورد لشکر ز روم
 نه برماند ما را نه آباد بوم

 نه پيوند و فرزند و تخت و کاله
 نه ديهيم شاهی نه گنج و سپاه
 ار ايدونک باشی مرا يارمند
 که از خويشتن بازدارم گزند
 فرستمت چندان گهرها ز گنج
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 کزان پس نبينی تو از گنج رنج
 همان در جهان نيز نامی شوی
 به نزد بزرگان گرامی شوی
 هيونی برافگند بر سان باد

  نژادبيامد بر فور فوران
 چو اسکندر آگاه شد زين سخن
 که دارای دارا چه افگند بن
 بفرمود تا برکشيدند نای

 غو کوس برخاست و هندی درای
 بيامد ز اصطخر چندان سپاه
 که خورشيد بر چرخ گم کرد راه
 برآمد خروش سپاه از دو روی

 آرام شد مردم جنگجوی بی
 سکندر به آيين صفی برکشيد

 ديدهوا نيلگون شد زمين ناپ
 چو دارا بياورد لشکر به راه
 سپاهی نه بر آرزو رزمخواه

 شکسته دل و گشته از رزم سير
 سر بخت ايرانيان گشته زير
 نياويختند ايچ با روميان

 چو روبه شد آن دشت شير ژيان
 گرانمايگان زينهاری شدند
 ز اوج بزرگی به خواری شدند
 چو دارا چنان ديد برگاشت روی

 ای هویگريزان همی رفت با ه
 برفتند با شاه سيصد سوار
 از ايران هرانکس که بد نامدار
 دو دستور بودش گرامی دو مرد
 که با او بدندی به دشت نبرد
 يکی موبدی نام او ماهيار
 دگر مرد را نام جانوشيار

 سود گشت چو ديدند کان کار بی
 بلند اختر و نام دارا گذشت

 يکی با دگر گفت کين شوربخت
 ر و تاج و تختازو دور شد افس
 يی بر برش ببايد زدن دشنه

 وگر تيغ هندی يکی بر سرش
 سکندر سپارد به ما کشوری
 بدين پادشاهی شويم افسری
 همی رفت با او دو دستور اوی
 که دستور بودند و گنجور اوی

 مهين بر چپ و ماهيارش به راست
 چو شب تيره شد از هوا باد خاست
 يکی دشنه بگرفت جانوشيار
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 ی شهريار ر و سينهبزد بر ب
 نگون شد سر نامبردار شاه
 ازو بازگشتند يکسر سپاه

 
 به نزديک اسکندر آمد وزير
 پذير که ای شاه پيروز و دانش

 بکشتيم دشمنت را ناگهان
 سرآمد برو تاج و تخت مهان
 چو بشنيد گفتار جانوشيار
 سکندر چنين گفت با ماهيار

 که دشمن که افگندی اکنون کجاست
 ودن به من راه راستببايد نم

 برفتند هر دو به پيش اندرون
 دل و جان رومی پر از خشم و خون
 چو نزديک شد روی دارا بديد

 پر از خون بر و روی چون شنبليد
 بفرمود تا راه نگذاشتند

 دو دستور او را نگه داشتند
 سکندر ز باره درآمد چو باد
 سر مرد خسته به ران بر نهاد

  هستنگه کرد تا خسته گوينده
 بماليد بر چهر او هر دو دست
 ز سر برگرفت افسر خسرويش
 گشاد آن بر و جوشن پهلويش
 ز ديده بباريد چندی سرشک
 تن خسته را دور ديد از پزشک
 بدو گفت کين بر تو آسان شود
 دل بدسگالت هراسان شود
 تو برخيز و بر مهد زرين نشين
 وگر هست نيروت بر زين نشين

 ورمز هند و ز رومت پزشک آ
 ز درد تو خونين سرشک آورم
 سپارم ترا پادشاهی و تخت
 چو بهتر شوی ما ببنديم رخت
 جفا پيشگان ترا هم کنون
 بياويزم از دارشان سرنگون

 چنانچون ز پيران شنيديم دوش
 دلم گشت پر خون و جان پر ز جوش
 ز يک شاخ و يک بيخ و پيراهنيم
 به بيشی چرا تخمه را برکنيم

  آواز گفتچو بشنيد دارا به
 که همواره با تو خرد باد جفت
 برآنم که از پاک دادار خويش
 بيابی تو پاداش گفتار خويش
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 يکی آنک گفتی که ايران تراست
 سر تاج و تخت دليران تراست

 تر زانک تخت به من مرگ نزديک
 به پردخت تخت و نگون گشت بخت

 برين است فرجام چرخ بلند
 خرامش سوی رنج و سودش گزند

  در نگر تا نگويی که منبه من
 فزونم ازين نامدار انجمن

 بد و نيک هر دو ز يزدان شناس
 وزو دار تا زنده باشی سپاس
 نمودار گفتار من من بسم

 ی هرکسم بدين در نکوهيده
 که چندان بزرگی و شاهی و گنج
 نبد در زمانه کس از من به رنج
 همان نيز چندان سليح و سپاه
 الهگرانمايه اسپان و تخت و ک

 همان نيز فرزند و پيوستگان
 چه پيوستگان داغ دل خستگان
 زمان و زمين بنده بد پيش من
 چنين بود تا بخت بد خويش من

 ام زين نشان ز نيکی جدا مانده
 کشان گرفتار در دست مردم

 ز فرزند و خويشان شده نااميد
 سيه شد جهان و دو ديده سپيد
 ز خويشان کسی نيست فريادرس

 ردگارست و بساميدم به پرو
 برين گونه خسته به خاک اندرم
 ز گيتی به دام هالک اندرم
 چنين است آيين چرخ روان
 اگر شهريارم و گر پهلوان
 بزرگی به فرجام هم بگذرد

 شکارست مرگش همی بشکرد
 سکندر ز ديده بباريد خون

 بران شاه خسته به خاک اندرون
 چو دارا بديد آن ز دل درد او

  زرد اوروان اشک خونين رخ
 بدو گفت مگری کزين سود نيست
 از آتش مرا بهره جز دود نيست
 ام چنين بود بخشش ز بخشنده
 ام هم از روزگار درخشنده

 به اندرز من سر به سر گوش دار
 پذيرنده باش و بدل هوش دار
 سکندر بدو گفت فرمان تراست
 بگو آنچ خواهی که پيمان تراست
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 زبان تير دارا بدو برگشاد
 سرتاسر اندرز يادهمی کرد 

 نخستين چنين گفت کای نامدار
 بترس از جهان داور کردگار
 که چرخ و زمين و زمان آفريد
 توانايی و ناتوان آفريد

 نگه کن به فرزند و پيوند من
 به پوشيدگان خردمند من

 دل دختر من بخواه ز من پاک
 بدارش به آرام بر پيشگاه
 کجا مادرش روشنک نام کرد

 د و پدرام کردجهان را بدو شا
 نياری به فرزند من سرزنش
 نه پيغاره از مردم بدکنش

 ی شهرياران بود چو پرورده
 به بزم افسر نامداران بود
 مگر زو ببينی يکی نامدار
 کجا نو کند نام اسفنديار
 بيارايد اين آتش زردهشت

 بگيرد همان زند و استا بمشت
 نگه دارد اين فال جشن سده
 ههمان فر نوروز و آتشکد

 همان اورمزد و مه و روز مهر
 بشويد به آب خرد جان و چهر
 کند تازه آيين لهراسپی

 بماند کيی دين گشتاسپی
 مهان را به مه دارد و که به که
 بود دين فروزنده و روزبه

 سکندر چنين داد پاسخ بدوی
 گوی که ای نيکدل خسرو راست
 پذيرفتم اين پند و اندرز تو
 وفزون زين نباشم برين مرز ت
 همه نيکويها به جای آورم
 خرد را بدين رهنمای آورم
 جهاندار دست سکندر گرفت
 به زاری خروشيدن اندر گرفت
 کف دست او بر دهان برنهاد
 بدو گفت يزدان پناه تو باد

 سپردم ترا جای و رفتم به خاک
 سپردم روانرا به يزدان پاک
 بگفت اين و جانش برآمد ز تن
 برو زار بگريستند انجمن

 ها کرد چاک ندر همه جامهسک
 به تاج کيان بر پراگند خاک



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1352 

 يکی دخمه کردش بر آيين او
 بدان سان که بد فره و دين او

 بشستن ازان خون به روشن گالب
 چو آمدش هنگام جاويد خواب
 بياراستندش به ديبای روم
 همه پيکرش گوهر و زر بوم
 تنش زير کافور شد ناپديد

 ازان پس کسی روی دارا نديد
  دخمه درون تخت زرين نهادبه

 يکی بر سرش تاج مشکين نهاد
 نهادش به تابوت زر اندرون
 بروبر ز مژگان بباريد خون

 چو تابوتش از جای برداشتند
 همه دست بر دست بگذاشتند
 سکندر پياده به پيش اندرون
 بزرگان همه ديدگان پر ز خون
 چنين تا ستودان دارا برفت

 همی پوست گفتی بروبر بکفت
  بر تخت بنهاد تابوت شاهچو

 بر آيين شاهان برآورد راه
 ی ارجمند چو پردخت از دخمه

 ز بيرون بزد دارهای بلند
 يکی دار بر نام جانوشيار
 دگر همچنان از در ماهيار
 دو بدخواه را زنده بردار کرد

 کش مرد بيدار کرد سر شاه
 ز لشکر برفتند مردان جنگ

 گرفته يکی سنگ هر يک به چنگ
  بر دارشان سنگساربکردند

 مبادا کسی کو کشد شهريار
 چو ديدند ايرانيان کو چه کرد
 بزاری بران شاه آزادمرد
 گرفتند يکسر برو آفرين
 بدان سرور شهريار زمين

 
 ز کرمان کس آمد سوی اصفهان
 به جايی که بودند ز ايران مهان

 رويان شاه به نزديک پوشيده
 بيامد يکی مرد با دستگاه

 د سکندر ببردبديشان درو
 همه کار دارا بر ايشان شمرد
 چنين گفت کز مرگ شاهان داد
 نباشد دل دشمن و دوست شاد

 بدانيد کامروز دارا منم
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 گر او شد نهان آشکارا منم
 فزونست ازان نيکويها که بود
 به تيمار رخ را نشايد شخود
 همه مرگ راييم شاه و سپاه
 اگر دير مانيم اگر چند گاه

 طخر آوريدبنه سوی شهر ص
 بپويند ما نيز فخر آوريد

 همانست ايران که بود از نخست
 درست دل و تن بباشيد شادان

 نوشتند نامه به هر کشوری
 به هر نامداری و هر مهتری
 ز اسکندر فيلقوس بزرگ

 جويان سترگ جهانگير و با کينه
 بداد و دهش دل توانگر کنيد
 بر آزادگی بر سر افسر کنيد

 ن بگذردکه فرجام هم روزما
 زمانه پی ما همی بشمرد

 يی همچنين وی موبدان نامه
 پرافروزش و پوزش و آفرين
 سر نامه از پادشاه کيان
 سوی کاردانان ايرانيان

 ی چين بشست چو عنبر سر خامه
 سر نامه بود آفرين از نخست
 بران دادگر کو جهان آفريد
 پس از آشکارا نهان آفريد

 دو گيتی پديد آمد از کاف و نون
 چرانی به فرمان او در نه چون
 سپهری برين سان که بينی روان

 توانا و دانا جز او را مخوان
 بباشد به فرمان او هرچ خواست
 همه بندگانيم و او پادشاست
 ازو باد بر نامداران درود

 ی هر يکی بر فزود بر اندازه
 نامی و فرهنگ و داد جز از نيک

 ز کردار گيتی مگيريد ياد
 ر غم آمد مرابه پيروزی اند

 به سور اندرون ماتم آمد مرا
 ی آفتاب بلند بدارنده

 که بر جان دارا نجستم گزند
 مر آن شاه را دشمن از خانه بود
 يکی بنده بودش نه بيگانه بود
 کنون يافت بادافره ايزدی

 چو بد ساخت آمد به رويش بدی
 شما داد جوييد و پيمان کنيد
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 زبان را به پيمان گروگان کنيد
 واهيد کز چرخ يابيد بختچو خ

 ز من بدره و برده و تاج و تخت
 پر از درد داراست روشن دلم
 بکوشم کز اندرز او نگسلم
 هرانکس که آيد بدين بارگاه
 درم يابد و ارج و تخت و کاله

 چو خواهد که باشد به ايوان خويش
 نگردد گريزان ز پيمان خويش
 بيابند چيزی که خواهد ز گنج

 ی درد و رنجازان پس نبيند کس
 درم را به نام سکندر زنيد
 بکوشيد و پيمان ما مشکنيد
 نشستنگه شهرياران خويش
 بسازيد زين پس به آيين پيش

 پاسبان مداريد بازار بی
 که راند همی نام من بر زبان

 مرزبان مرز خويش مداريد بی
 پديد آوريد اندرين ارز خويش
 بدان تا نباشد ز دزدان گزند

 و سودمنددل  بمانيد شادان
 يی ز هر شهر زيبا پرستنده
 يی پر از شرم بيداردل بنده

 که شايد به مشکوی زرين ما
 بداند پرستيدن آيين ما
 چنان کو برفتن نباشد دژم
 نشايد که بر برده باشد ستم
 فرستيد سوی شبستان ما
 به نزديک خسروپرستان ما
 غريبان که بر شهرها بگذرند
 چماننده پای و لبان ناچرند

 از عيب صافی و صوفی به نامدل 
 به دوريشی اندر دلی شادکام
 ز خواهندگان نامشان سر کنيد
 شمار اندر آغاز دفتر کنيد

 هرآنکس که هست از شما مستمند
 کجا يافت از کارداری گزند
 دل و پشت بيدادگر بشکنيد

 همه بيخ و شاخش ز بن برکنيد
 نهادن بد و کار کردن بدوی

 و جویبيابم همان چون کنم جست 
 کنم زنده بر دار بدنام را
 که گم کرد ز آغاز فرجام را
 کسی کو ز فرمان ما بگذرد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1355 

 به فرجام زان کار کيفر برد
 چو نامه فرستاده شد برگرفت
 جهانی به آرام در بر گرفت
 ز کرمان بيامد به شهر صطخر
 به سر بر نهاد آن کيی تاج فخر
 تو راز جهان تا توانی مجوی

 جوينده رویکه او زود پيچد ز 
 

 سکندر چو بر تخت بنشست گفت
 که با جان شاهان خرد باد جفت
 که پيروزگر در جهان ايزدست
 جهاندار کز وی نترسد بدست

 گمان بد و نيک هم بگذرد بی
 رهايی نباشد ز چنگ زمان
 هرانکس که آيد بدين بارگاه
 که باشد ز ما سوی ما دادخواه

 شب اگر گاه بار آيد ار نيم
 رسد چون گشايد دو لببه پاسخ 

 چو پيروزگر فرهی دادمان
 در بخت پيروز بگشادمان
 همه زيردستان بيابند بهر
 به کوه و بيابان و دريا و شهر
 نخواهيم باژ از جهان پنج سال

 جز آنکس که گويد که هستم همال
 به دوريش بخشيم بسيار چيز
 ز دارنده چيزی نخواهيم نيز
 چو اسکندر اين نيکويها بگفت

 پادشا گشت با داد جفتدل 
 ز ايوان برآمد يکی آفرين
 بران دادگر شهريار زمين

 ازان پس پراگنده شد انجمن
 زن جهاندار بنشست با رای

 
 بفرمود تا پيش او شد دبير

 قلم خواست چينی و رومی حرير
 نويسنده از کلک چون خامه کرد
 سوی مادر روشنک نامه کرد
 که يزدان ترا مزد نيکان دهاد

 ديش را درد پيکان دهادبدان
 يی پيش ازين نوشتم يکی نامه

 نوشته درو دردها بيش ازين
 چو جفت ترا روز برگشته شد

 بر کشته شد به دست يکی بنده
 بر آيين شاهان کفن ساختم
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 ورا زين جهان تيز پرداختم
 بسی آشتی خواستم پيش جنگ
 نکرد آشتی چون نبودش درنگ
 ز خونش بپيچيد هم دشمنش

 ساناد يزدان تنشبه مينو ر
 نيابد کسی چاره از چنگ مرگ
 چو باد خزانست و ما همچو برگ

 جهان يکسر اکنون به پيش شماست
 بر اندرز دارا فراوان گواست

 که او روشنک را به من داد و گفت
 که چون او ببايد ترا در نهفت
 کنون با پرستنده و دايگان
 از ايران بزرگان پرمايگان
 منفرستيد زودش به نزديک 
 زدايد مگر جان تاريک من

 بداريد چون پيش بود اصفهان
 ز هر سو پراگنده کارآگهان
 همه کارداران با شرم و داد
 که دارای دارابشان کار داد

 وز آنجا نخواهيد فرمان رواست
 همه شهر ايران پيش شماست
 دل خويش را پر مدارا کنيد
 مرا در جهان نام دارا کنيد
 يی سوی روشنک همچنين نامه
 يی ز شاه جهاندار خودکامه

 نخست آفرين کرد بر کردگار
 جهاندار و دانا و پروردگار
 دگر گفت کز گوهر پادشا
 نزايد مگر مردم پارسا

 دالرای با نام و با رای و شرم
 سخن گفتن خوب و آوای نرم
 پدر مر ترا پيش ما را سپرد
 وزان پس شد و نام نيکی ببرد
 چو آيی شبستان و مشکوی من

  تو باشی جهانجوی منببينی
 سر بانوانی و زيبای تاج

 ی ياره و تخت عاج فروزنده
 نوشتيم نامه بر مادرت

 که ايدر فرستد ترا در خورت
 به آيين فرزند شاهنشهان
 به پيش اندرون موبد اصفهان
 پرستنده و تاج شاهان و مهد

 هم آن را که خوردی ازو شير و شهد
 روان به مشکوی ما باش روشن
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 بستان سر بانوانتوی در ش
 هميشه دل شرم جفت تو باد
 شبستان شاهان نهفت تو باد
 بيامد يکی فيلسوفی چو گرد
 سخنهای شاه جهان ياد کرد

 
 دالرای چون آن سخنها شنيد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 ز دارا ز ديده بباريد خون

 که بد ريخته زير خاک اندرون
 ی نامه را پيش خواند نويسنده
 ز مژگان به رخ برفشاندهمه خون 

 مر آن نامه را خوب پاسخ نوشت
 سخنهای با مغز و فرخ نوشت
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 جهاندار دادار پروردگار

 دگر گفت کز کار گردان سپهر
 کزويست پرخاش و آرام و مهر
 همی فر دارا همی خواستيم
 زبان را به نام وی آراستيم

 کنون چون زمان وی اندر گذشت
 اه او چوب تابوت گشتسر گ

 ترا خواهم اندر جهان نيکوی
 بزرگی و پيروزی و خسروی

 به کام تو خواهم که باشد جهان
 برين آشکارا ندارم نهان

 شنيدم همه هرچ گفتی ز مهر
 که از جان تو شاد بادا سپهر
 ازان دخمه و دار وز ماهيار
 مکافات بدخواه جانوشيار
 چو خون خداوند ريزد کسی

 گش نباشد بسیبه گيتی درن
 دگر آنک جستی همی آشتی
 بسی روز با پند بگذاشتی
 نيايد ز شاهان پرستندگی
 نجويد کس از تاجور بندگی
 به جای شهنشاه ما را توی
 چو خورشيد شد ماه ما را توی
 مبادا به گيتی به جز کام تو
 هميشه بر ايوانها نام تو
 دگر آنک از روشنک ياد کرد
 دل ما بدان آرزو شاد کرد

 ايم ی تست ما بنده پرستنده
 ايم به فرمان و رايت سرافگنده
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 درودت فرستاد و پاسخ نوشت
 يکی خوب پاسخ بسان بهشت
 چو شاه زمانه ترا برگزيد

 سر از رای او کس نيارد کشيد
 نوشتيم نامه سوی مهتران
 به پهلو نژادان جنگاوران

 که فرمان داراست فرمان تو
 نپيچد کسی سر ز پيمان تو

 ه را جامه و بدره دادفرستاد
 يی بهره داد ز گنجش ز هرگونه

 چو رومی به نزد سکندر رسيد
 همه ياد کرد آنچ ديد و شنيد
 وزان تخت و آيين و آن بارگاه

 ست بر گاه شاه تو گفتی که زنده
 سکندر ز گفتار او گشت شاد
 به آرام تاج کيی بر نهاد

 
 ز عموريه مادرش را بخواند

 براندچو آمد سخنهای دارا 
 بدو گفت نزد دالرای شو
 به خوبی به پيوند گفتار نو
 به پرده درون روشنک را ببين
 چو ديدی ز ما کن برو آفرين
 ببر طوق با ياره و گوشوار
 يکی تاج پر گوهر شاهوار
 صد اشتر ز گستردنيها ببر

 صد اشتر ز هر گونه ديبا به زر
 هم از گنج دينار چو سی هزار

  نثاربه بدره درون کن ز بهر
 ز رومی کنيزک چو سيصد ببر
 دگر هرچ بايد همه سر به سر
 يکی جام زر هر يکی را به دست
 بر آيين خوبان خسروپرست
 ابا خويشتن خادمان بر براه
 ز راه و ز آيين شاهان مکاه
 بشد مادر شاه با ترجمان
 زبان ده از فيلسوفان شيرين

 چو آمد به نزديکی اصفهان
 پذيره شدندش فراوان مهان
 بيامد ز ايوان دالرای پيش

 خود و نامداران به آيين خويش
 به دهليز کردند چندان نثار

 که بر چشم گنج درم گشت خوار
 زن به ايوان نشستند با رای
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 همه نامداران شدند انجمن
 دالرای برداشت چندان جهيز
 که شد در جهان روی بازار تيز
 شتر در شتر رفت فرسنگها
 ز زرين و سيمين وز رنگها
 ز پوشيدنی و ز گستردنی
 ز افگندنی و پراگندنی

 ز اسپان تازی به زرين ستام
 ز شمشير هندی به زرين نيام
 ز خفتان و از خود و برگستوان
 ز گوپال و ز خنجر هندوان
 چه مايه بريده چه از نابريد

 کسی در جهان بيشتر زان نديد
 ز ايوان پرستندگان خواستند
 چهل مهد زرين بياراستند

 هد با چتر و با خادمانيکی م
 نشست اندرو روشنک شادمان

 ز کاخ دالرای تا نيم راه
 درم بود و دينار و اسپ و سپاه
 ببستند آذين به شهر اندرون
 پر از خنده لبها و دل پر ز خون
 بران چتر ديبا درم ريختند

 ز بر مشک سارا همی بيختند
 چو ماه اندر آمد به مشکوی شاه

 هسکندر بدو کرد چندی نگا
 بران برز و باال و آن خوب چهر
 تو گفتی خرد پروريدش به مهر
 چو مادرش بر تخت زرين نشاند
 سکندر بروبر همی جان فشاند
 نشستند يک هفته با او به هم
 همی رای زد شاه بر بيش و کم
 نبد جز بزرگی و آهستگی

 خردمندی و شرم و شايستگی
 ببردند ز ايران فراوان نثار

 هوارز دينار وز گوهر شا
 همه شهر ايران و توران و چين
 به شاهی برو خواندند آفرين
 همه روی گيتی پر از داد شد
 به هر جای ويرانی آباد شد

 
 ی پهلوی چنين گفت گوينده

 شگفت آيدت کاين سخن بشنوی
 يکی شاه بد هند را نام کيد
 نکردی جز از دانش و رای صيد
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 دل بخردان داشت و مغز ردان
 موبداننشست کيان افسر 

 دمادم به ده شب پس يکدگر
 همی خواب ديد اين شگفتی نگر
 به هندوستان هرک دانا بدند
 به گفتار و دانش توانا بدند
 بفرمود تا ساختند انجمن
 زن هرانکس که دانا بد و رای

 همه خوابها پيش ايشان بگفت
 نهفته پديد آوريد از نهفت

 کس آن را گزارش ندانست کرد
 و روی زردپرانديشه شدشان دل 

 يکی گفت با کيد کای شهريار
 خردمند وز مهتران يادگار

 يکی نامدارست مهران به نام
 ز گيتی به دانش رسيده به کام

 به شهر اندرش خواب و آرام نيست
 نشستش به جز با دد و دام نيست

 ز تخم گياهای کوهی خورد
 چو ما را به مردم همی نشمرد
 نشستنش با غرم و آهو بود

 دم به يکسو بودز آزار مر
 ز چيزی به گيتی نيابد گزند
 پرستنده مردی و بختی بلند
 مرين خوابها را به جز پيش اوی
 مگو و ز نادان گزارش مجوی
 چنين گفت با دانشی کيد شاه
 کزين پرهنر بگذری نيست راه

 انگه باسپ اندر آورد پای هم
 به آواز مهران بيامد ز جای
 حکيمان برفتند با او به هم

 تا سپهبد نباشد دژمبدان 
 جهاندار چون نزد مهران رسيد
 بپرسيد داننده را چون سزيد

 پرست بدو گفت کای مرد يزدان
 که در کوه با غرم داری نشست
 به ژرفی بدين خواب من گوش دار
 گزارش کن و يک به يک هوش دار
 چنان دان که يک شب خردمند و پاک

 ترس و باک بخفتم برام بی
 اخی بزرگيکی خانه ديدم چو ک

 بدو اندرون ژنده پيلی سترگ
 در خانه پيداتر از کاخ بود

 به پيش اندرون تنگ سوراخ بود
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 گذشتی ز سوراخ پيل ژيان
 تنش را ز تنگی نکردی زيان
 ز روزن گذشتی تن و بوم اوی
 بماندی بدان خانه خرطوم اوی

 دگر شب بدان گونه ديدم که تخت
 بخت تهی ماندی از من ای نيک

 ی بران تخت عاجکيی برنشست
 افروز تاج به سر بر نهادی دل

 سه ديگر شب از خوابم آمد شتاب
 يکی نغز کرپاس ديدم به خواب

 بدو اندر آويخته چار مرد
 رخان از کشيدن شده الژورد
 نه کرپاس جايی دريد آن گروه
 نه مردم شدی از کشيدن ستوه
 چهارم چنان ديدم ای نامدار

 که مردی شدی تشنه بر جويبار
 ی آب ماهی برو ريختیهم

 سر تشنه از آب بگريختی
 جهان مرد و آب از پس او دوان
 چه گويد بدين خواب نيکی گمان
 به پنجم چنان ديد جانم به خواب
 که شهری بدی هم به نزديک آب
 همه مردمش کور بودی به چشم
 يکی را ز کوری نديدم به خشم
 ز داد و دهش وز خريد و فروخت

 برفروختتو گفتی همی شارستان 
 ششم ديدم ای مهتر ارجمند
 که شهری بدندی همه دردمند
 شدندی بپرسيدن تن درست
 همی دردمند آب ايشان بجست
 همی گفت چونی به درد اندرون
 تنی دردمند و دلی پر ز خون

 درست رسيده به لب جان ناتن
 درستان بجست ی تن همه چاره

 چو نيمی ز هفتم شب اندر گذشت
  به دشتجهنده يکی باره ديدم

 دو پا و دو دست و دو سر داشتی
 به دندان گيا نيز بگذاشتی
 چران داشتی از دو رويه دهن
 نبد بر تنش جای بيرون شدن

 بهشتم سه خم ديدم ای پاکدين
 برابر نهاده بروی زمين

 دو پرآب و خمی تهی در ميان
 گذشته به خشکی برو ساليان
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 ز دو خم پر آب دو نيک مرد
 ب سردهمی ريختند اندرو آ

 نه از ريختن زين کران کم شدی
 نه آن خشک را دل پر از نم شدی
 نهم شب يکی گاو ديدم به خواب

 بر آب و گيا خفته بر آفتاب
 يکی خوب گوساله در پيش اوی

 آب روی تنش الغر و خشک و بی
 همی شير خوردی ازو ماده گاو
 کالن گاو گوساله بی زور و تاو
 اگر گوش داری به خواب دهم

  همی تا بدين سر دهمنرنجی
 يکی چشمه ديدم به دشتی فراخ

 وزو بر زبر برده ايوان و کاخ
 همه دشت يکسر پر از آب و نم
 ز خشکی لب چشمه گشت دژم
 سزد گر تو پاسخ بگويی نهان

 کزين پس چه خواهد بدن در جهان
 

 چو بشنيد مهران ز کيد اين سخن
 بدو گفت ازين خواب دل بد مکن

 و نام بلندنه کمتر شود بر ت
 نه آيد بدين پادشاهی گزند
 سکندر بيارد سپاهی گران
 ز روم و ز ايران گزيده سران
 روی چو خواهی که باشد ترا آب

 خرد يار کن رزم او را مجوی
 ترا چار چيزست کاندر جهان
 کسی آن نديد از کهان و مهان
 يکی چون بهشت برين دخترت
 کزو تابد اندر زمين افسرت

 داری نهاندگر فيلسوفی که 
 بگويد همه با تو راز جهان

 سه ديگر پزشکی که هست ارجمند
 به دانندگی نام کرده بلند
 چهارم قدح کاندرو ريزی آب
 نه ز آتش شود کم نه از آفتاب
 ز خوردن نگيرد کمی آب اوی
 بدين چيزها راست کن آب روی
 چو آيد بدين باش و مسگال جنگ
 چو خواهی که ايدر نسازد درنگ

 اشی تو با لشکرشبسنده نب
 نه با چاره و گنج و با افسرش
 چو بر کار تو رای فرخ کنيم
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 همان خواب را نيز پاسخ کنيم
 يکی خانه ديدی و سوراخ تنگ

 درنگ کزو پيل بيرون شدی بی
 تو آن خانه را همچو گيتی شناس
 همان پيل شاهی بود ناسپاس
 که بيدادگر باشد و کژ گوی
 جز از نام شاهی نباشد بدوی

 ين پس بيايد يکی پادشااز
 سود و ناپارسا چنان سست و بی

 به دل سفله باشد به تن ناتوان
 روان به آز اندرون نيز تيره

 کجا زيردستانش باشند شاد
 پر از غم دل شاه و لب پر ز باد
 دگر آنک ديدی ز کرپاس نغز
 گرفته ورا چار پاکيزه مغز

 نه کرپاس نغز از کشيدن دريد
 را کشيدنه آمد ستوه آنک او 

 ازين پس بيايد يکی نامدار
 ز دشت سواران نيزه گزار
 يکی مرد پاکيزه و نيکخوی
 بدو دين يزدان شود چارسوی

 پرست يکی پير دهقان آتش
 که بر واژ برسم بگيرد بدست

 دگر دين موسی که خوانی جهود
 که گويد جز آن را نشايد ستود
 دگر دين يونانی آن پارسا
 که داد آورد در دل پادشا
 رای چهارم بيايد همين پاک

 سر هوشمندان برآرد ز جای
 چنان چارسو از پی پاس را
 کشيدند زانگونه کرپاس را

 تو کرپاس را دين يزدان شناس
 کشنده چهار آمد از بهر پاس
 همی درکشد اين ازان آن ازين
 شوند آن زمان دشمن از بهر دين

 يی کو شد از آب خوش دگر تشنه
 کش گريزان و ماهی ورا آب

 زمانی بيايد که پاکيزه مرد
 شود خوار چون آب دانش بخورد
 به کردار ماهی به دريا شود
 گر از بدکنش بر ثريا شود

 همی تشنگان را بخواند برآب
 کس او را ز دانش نسازد جواب

 پژوه گريزند زان مرد دانش
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 گروه گشايند لبها به بد هم
 به پنجم که ديدی يکی شارستان

 ارستانبدو اندرون ساخته ک
 پر از خورد و داد و خريد و فروخت
 تو گفتی زمان چشم ايشان بدوخت

 ز کوری يکی ديگری را نديد
 همی اين بدان آن بدين ننگريد
 زمانی بيايد کزان سان شود
 که دانا پرستار نادان شود
 بديشان بود دانشومند خوار
 درخت خردشان نيايد به بار

 ی مرد نادان شوند ستاينده
  پيش يزدان شوندنيايش کنان

 همی داند آنکس که گويد دروغ
 همی زان پرستش نگيرد فروغ

 ششم آنک ديدی بر اسپی دو سر
 خورش را نبودی بروبر گذر
 زمانی بيايد که مردم به چيز
 شود شاد و سيری نيابند نيز

 يی نه درويش يابد ازو بهره
 يی نه دانش پژوهی و نه شهره

 جز از خويشتن را نخواهند بس
 را نباشند فريادرسکسی 

 به هفتم که پرآب ديدی سه خم
 يکی زو تهی مانده بد تا بدم
 دو از آب دايم سراسر بدی

 بر بدی ميانه يکی خشک و بی
 ازين پس بيايد يکی روزگار

 که درويش گردد چنان سست و خوار
 که گر ابر گردد بهاران پرآب
 ز درويش پنهان کند آفتاب
 نبارد بدو نيز باران خويش

 مرد درويش زو گشته ريشدل 
 توانگر ببخشد همی اين بران
 زبان يکی با دگر چرب و شيرين

 شود مرد درويش را خشک لب
 همی روز را بگذراند به شب
 دگر آنک گاوی چنان تن درست

 ی الغر او شير جست ز گوساله
 چو کيوان به برج ترازو شود
 جهان زير نيروی بازو شود

 شود کار بيمار و درويش سست
 درست و چيز خواهد همی تنوز

 نه هرگز گشايد سر گنج خويش
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 نه زو باز دارد به تن رنج خويش
 يی ديدی از آب خشک دگر چشمه

 به گرد اندرش آبهای چو مشک
 نه زو بردميدی يکی روشن آب
 نه آن آبها را گرفتی شتاب
 ازين پس يکی روزگاری وبد
 که اندر جهان شهرياری بود

 اویکه دانش نباشد به نزديک 
 پر از غم بود جان تاريک اوی
 همی هر زمان نو کند لشکری
 که سازند زو نامدار افسری
 سرانجام لشکر نماند نه شاه

 گاه بيايد نو آيين يکی پيش
 کنون اين زمان روز اسکندرست
 که بر تارک مهتران افسرست
 چو آيد بدو ده تو اين چار چيز
 برآنم که چيزی نخواهد به نيز

 ورا بگذردچو خشنود داری 
 که دانش پژوهست و دارد خرد
 ز مهران چو بشنيد کيد اين سخن

 برو تازه شد روزگار کهن
 بيامد سر و چشم او بوس داد
 دالرام و پيروز برگشت شاد
 ز نزديک دانا چو برگشت شاه
 حکيمان برفتند با او براه

 
 سکندر چو کرد اندر ايران نگاه
 بدانست کو را شد آن تاج و گاه

 راه لشکر کشيد اه و بیهمی ر
 سوی کيد هندی سپه برکشيد
 به جايی که آمد سکندر فراز
 در شارستانها گشادند باز

 ازان مرز کس را به مردم نداشت
 ز ناهيد مغفر همی برگذاشت
 چو آمد بران شارستان بزرگ
 که ميالد خوانديش کيد سترگ
 بران مرز لشکر فرود آوريد

 همه بوم ايشان سپه گستريد
 ی نامه را خواندند دهنويسن

 به پيش سکندرش بنشاندند
 يکی نامه بنوشت نزديک کيد

 چو شيری که ارغنده گردد به صيد
 ز اسکندر راد پيروزگر

 خداوند شمشير و تاج و کمر
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 سر نامه بود آفرين از نخست
 بدانکس که دل را به دانش بشست

 تر رنج ز کار آن گزيند که بی
 چو خواهد که بردارد از گنج بر
 گراينده باشد به يزدان پاک
 بدو دارد اميد و زو ترس و باک

 ايم بداند که ما تخت را مايه
 ايم جهاندار پيروز را سايه

 نوشتم يکی نامه نزديک تو
 که روشن کند جان تاريک تو

 آنگه که بر تو بخواند دبير هم
 منه پيش و اين را سگالش مگير
 اگر شب رسد روشنی را مپای

 ی فرمان گرایاندر زمان سو هم
 وگر بگذری زين سخن نگذرم
 سر و تاج و تختت به پی بسپرم

 
 چو نامه بر کيد هندی رسيد

 ی پادشا را بديد فرستاده
 فراوانش بستود و بنواختش
 به نيکی بر خويش بنشاختش
 بدو گفت شادم ز فرمان اوی
 زمانی نگردم ز پيمان اوی
 وليکن برين گونه ناساخته

 راختهبيايم دمان گردن اف
 آفرين نباشد پسند جهان

 نه نزديک آن پادشاه زمين
 انگه بفرمود تا شد دبير هم

 قلم خواست هندی و چينی حرير
 مران نامه را زود پاسخ نوشت
 بياراست بر سان باغ بهشت
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 خداوند پيروز و به روزگار
 خداوند بخشنده و دادگر

 خداوند مردی و هوش و هنر
 گفت کز نامور پادشادگر 

 نپيچد سر مردم پارسا
 نشايد که داريم چيزی دريغ

 ی لشکر و تاج و تيغ ز دارنده
 مرا چار چيزست کاندر جهان
 کسی را نبود آشکار و نهان

 نباشد کسی را پس از من به نيز
 بدين گونه اندر جهان چار چيز
 فرستم چو فرمان دهد پيش اوی
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 ازان تازه گردد دل و کيش اوی
 ان پس چو فرمايدم شهرياراز

 وار بيايم پرستش کنم بنده
 

 فرستاده آمد به کردار باد
 بگفت آنچ بشنيد و نامه بداد
 سکندر فرستاده از گفت رو
 به نزديک آن نامور بازشو

 بگويش که آن چيست کاندر جهان
 کسی را نبود آشکار و نهان
 بديدند خود بودنی هرچ بود
 سپهر آفرينش نخواهد فزود

 امد فرستاده را نزد شاهبي
 به کردار آتش بپيمود راه

 چنين گفت با کيد کاين چار چيز
 که کس را به گيتی نبودست نيز

 همی شاه خواهد که داند که چيست
 که ناديدنی پاک نابود نيست
 چو بشنيد کيد آن ز بيگانه جای
 بپردخت و بنشست با رهنمای
 فرستاده را پيش بنشاختند

 واختندز هر در فراوانش بن
 ازان پس فرستاده را شاه گفت
 که من دختری دارم اندر نهفت
 که گر بيندش آفتاب بلند
 شود تيره از روی آن ارجمند

 کمندست گيسوش همرنگ قير
 همی آيد از دو لبش بوی شير
 خم آرد ز باالی او سرو بن

 گلفشان شود چو سرايد سخن
 ز ديدار و چهرش سخن بگذرد
 همی داستان را خرد پرورد

 چو خامش بود جان شرمست و بس
 چنو در زمانه نديدست کس

 پرست سپهبد نژادست و يزدان
 دل شرم و پرهيز دارد به دست

 کنی دگر جام دارم که پر می
 وگر آب سر اندرو افگنی

 به ده سال اگر با نديمان به هم
 نشيند نگردد می از جام کم

 همت می دهد جام هم آب سرد
 دشگفت آنک کمی نگيرد ز خور
 سوم آنک دارم يکی نو پزشک
 که علت بگويد چو بيند سرشک



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1368 

 اگر باشد او ساليان پيش گاه
 ز دردی نپيچد جهاندار شاه
 چهارم نهان دارم از انجمن
 يکی فيلسوفست نزديک من
 همه بودنيها بگويد به شاه

 ز گردنده خورشيد و رخشنده ماه
 ی نامور بازگشت فرستاده

 پی باره با باد انباز گشت
 امد چو پيش سکندر بگفتبي

 دل شاه گيتی چو گل بر شگفت
 بدو گفت اگر باشد اين گفته راست
 بدين چار چيز او جهان را بهاست
 چو اينها فرستد به نزديک من
 درخشان شود جان تاريک من
 بر و بوم او را نکوبم به پای
 برين نيکويی باز گردم به جای

 
 گزين کرد زان روميان مرد چند

 گزند بادانش و بیخردمند و 
 يکی نامه بنوشت پس شهريار
 پر از پوزش و رنگ و بوی و نگار
 که نه نامور ز استواران خويش
 ازين پرهنر نامداران خويش

 خردمند و بادانش و شرم و رای
 جهانجوی و پردانش و رهنمای
 فرستادم اينک به نزديک تو
 نه پيچند با رای باريک تو

 تو اين چيزها را بديشان نمای
 انجا به جای همانا بباشد هم

 چو من نامه يابم ز پيران خويش
 جهانديده و رازداران خويش

 که بگذشت بر چشم ما چار چيز
 که کس را به گيتی نبودست نيز

 ی دلپسند نويسم يکی نامه
 که کيدست تا باشد او شاه هند
 خردمند نه مرد رومی برفت
 ز پيش سکندر سوی کيد تفت

 ن را بديدچو ساالر هند آن سرا
 فراوان بپرسيد و پاسخ شنيد
 چنانچون ببايست بنواختشان

 يکی جای شايسته بنشاختشان
 دگر روز چون آسمان گشت زرد
 برآهيخت خورشيد تيغ نبرد
 بياراست آن دختر شاه را
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 نبايد خود آراستن ماه را
 به خانه درون تخت زرين نهاد
 به گرد اندر آرايش چين نهاد

 يد چهرنشست از بر تخت خورش
 تر بر سپهر ز ناهيد تابنده

 برفتند بيدار نه مرد پير
 زبان چرب و گوينده و يادگير

 فرستادشان شاه سوی عروس
 بر آواز اسکندر فيلقوس
 بديدند پيران رخ دخت شاه
 درفشان ازو ياره و تخت و گاه
 فرو ماندند اندرو خيره خير

 ز ديدار او سست شد پای پير
 جایخردمند نه پير مانده به 

 زبانها پر از آفرين خدای
 نه جای گذر ديد ازيشان يکی
 نه زو چشم برداشتند اندکی
 چو فرزانگان ديرتر ماندند

 کس آمد بر شاهشان خواندند
 چنين گفت با روميان شهريار
 که چندين چرا بودتان روزگار

 همو آدمی بودکان چهره داشت
 به خوبی ز هر اختری بهره داشت

 شهرياربدو گفت رومی که ای 
 در ايوان چنو کس نبيند نگار
 کنون هر يکی از يک اندام ماه
 فرستيم يک نامه نزديک شاه
 نشستند پس فيلسوفان بهم
 گرفتند قرطاس و قير و قلم
 نوشتند هر موبدی ز آنک ديد
 که قرطاس ز انقاس شد ناپديد
 ز نزديک ايشان سواری برفت
 به نزد سکندر به ميالد تفت

 هاشان بخواند چو شاه جهان نامه
 ز گفتارشان در شگفتی بماند
 به نامه هر اندام را زو يکی
 صفت کرده بودند ليک اندکی
 بديشان جهاندار پاسخ نوشت

 بخ که ديدم خرم بهشت که بخ
 کنون بازگرديد با چار چيز
 برين بر فزونی مجوييد نيز

 چو منشور و عهد من او را دهيد
 شما با فغستان بنه برنهيد

  را کسی زين سپسنيازارد او
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 ازو در جهان يافتم داد و بس
 

 فرستاده برگشت زان مرز و بوم
 بيامد به نزديک پيران روم
 چو آن موبدان پاسخ شهريار
 بديدند با رنج ديده سوار

 از ايوان به نزديک شاه آمدند
 بران نامور بارگاه آمدند

 سپهدار هندوستان شاد شد
 که از رنج اسکندر آزاد شد

 واندند پس نامه رابروبر بخ
 چو پيغام آن شاه خودکامه را
 گزين کرد پيران صد از هندوان

 روان خردمند و گويا و روشن
 رنج بگشاد شاه در گنج بی

 گزين کرد ازان ياره و تاج و گاه
 ی نابريد همان گوهر و جامه
 تر برگزيد ز چيزی که شايسته

 ببردند سيصد شتروار بار
 همان جامه و گوهر شاهوار

  اشتر همه بار دينار بودصد
 صد اشتر ز گنج درم بار بود
 يکی مهد پرمايه از عود تر
 برو بافته زر و چندی گهر
 به ده پيل بر تخت زرين نهاد

 تر زين نهاد به پيلی گرانمايه
 فغستان بباريد خونين سرشک
 همی رفت با فيلسوف و پزشک
 قدح هم چنان نامداری به دست
 همه سرکشان از می جام مست
 فغستان چو آمد به مشکوی شاه
 يکی تاج بر سر ز مشک سياه
 بسان گل زرد بر ارغوان
 ز ديدار او شاد شد ناتوان

 چو سرو سهی بر سرش گرد ماه
 نشايست کردن به مه بر نگاه
 دو ابرو کمان و دو نرگس دژم
 سر زلف را تاب داده به خم

 دو چشمش چو دو نرگس اندر بهشت
 سرشتتو گفتی که از ناز دارد 

 سکندر نگه کرد باالی اوی
 همان موی و روی و سر و پای اوی
 همی گفت کاينت چراغ جهان
 همی آفرين خواند اندر نهان
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 بدان دادگر کو سپهر آفريد
 بران گونه باال و چهر آفريد
 بفرمود تا هرک بخرد بدند
 بران لشکر روم موبد بدند

 نشستند و او را به آيين بخواست
 وند راستبه رسم مسيحا و پي

 برو ريخت دينار چندان ز گنج
 که شد ماه را راه رفتن به رنج

 
 چو شد کار آن سرو بن ساخته

 به آيين او جای پرداخته
 بپردخت ازان پس به داننده مرد
 که چون خيزد از دانش اندر نبرد
 پر از روغن گاو جامی بزرگ
 فرستاد زی فيلسوف سترگ
 که اين را به اندامها در بمال

  و ميان و بر و پشت و يالسرون
 بياسای تا ماندگی بفگنی
 به دانش مرا جان و مغز آگنی
 چو دانا به روغن نگه کرد گفت
 که اين بند بر من نشايد نهفت
 بجان اندر افگند سوزن هزار
 فرستاد بازش سوی شهريار
 به سوزن نگه کرد شاه جهان
 بياورد آهنگران را نهان
 بفرمود تا گرد بگداختند

 يی ساختند ن يکی مهرهاز آه
 سوی مرد دانا فرستاد زود
 چو دانا نگه کرد و آهن بسود

 رنگ به ساعت ازان آهن تيره
 يکی آينه ساخت روشن چو زنگ
 ببردند نزد سکندر به شب
 وزان راز نگشاد بر باد لب
 سکندر نهاد آينه زير نم

 همی داشت تا شد سياه و دژم
 بر فيلسوفش فرستاد باز

 مز آهن درازبران کار شد ر
 خردمند بزدود آهن چو آب

 فرستاد بازش هم اندر شتاب
 ز دودش ز دارو کزان پس ز نم
 نگردد به زودی سياه و دژم
 سکندر نگه کرد و او را بخواند
 بپرسيد و بر زيرگاهش نشاند

 سخن گفتش از جام روغن نخست
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 همی دانش نامور بازجست
 چنين گفت با شاه مرد خرد

 ا بگذردکه روغن بر اندامه
 تو گفتی که از فيلسوفان شهر
 ز دانش مرا خود فزونست بهر
 به پاسخ چنين گفتم ای پادشا

 که دانا دل مردم پارسا
 چو سوزن پی و استخوان بشمرد
 اگر سنگ پيش آيدش بشکرد
 به پاسخ به دانا چنين گفت شاه
 که هر دل که آن گشته باشد سپاه
 به بزم و به رزم و به خون ريختن

 جای با دشمن آويختنبه هر 
 های باريک مرد خرد سخن

 چو دل تيره باشد کجا بگذرد
 ترا گفتم اين خوب گفتار خويش
 روان و دل و رای هشيار خويش
 سخن داند از موی باريکتر
 ترا دل ز آهن نه تاريکتر

 تو گفتی برين ساليان برگذشت
 ز خونها دلم پر ز زنگار گشت
 چگونه به راه آيد اين تيرگی

 چم سخن را بدين خيرگیچه پي
 ترا گفتم از دانش آسمان
 گمان زدايم دلت تا شوی بی

 ازان پس که چون آب گردد به رنگ
 کجا کرد بايد بدو کار تنگ
 پسند آمدش تازه گفتار اوی
 دلش تيزتر گشت بر کار اوی
 بفرمود تا جامه و سيم و زر
 بياورد گنجور جامی گهر

 به دانا سپردند و داننده گفت
 گوهری دارم اندر نهفتکه من 

 که يابم بدو چيز و بی دشمنست
 نه چون خواسته جفت آهرمنست
 به شب پاسبانان نخواهند مزد
 به راهی که باشم نترسم ز دزد
 خرد بايد و دانش و راستی
 که کژی بکوبد در کاستی

 مرا خورد و پوشيدنی زين جهان
 بس از شهريار آشکار ونهان

 که دانش به شب پاسبان منست
 رد تاج بيدار جان منستخ

 به بيشی چرا شادمانی کنم
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 برين خواسته پاسبانی کنم
 بفرمای تا اين برد باز جای
 خرد باد جان مرا رهنمای

 سکندر بدو ماند اندر شگفت
 ها برگرفت ز هر گونه انديشه

 بدو گفت زين پس مرا بر گناه
 نگيرد خداوند خورشيد و ماه
 خريدارم اين رای و پند ترا

 تن سودمند تراسخن گف
 

 بفرمود تا رفت پيشش پزشک
 که علت بگفتی چو ديدی سرشک
 سر دردمندی بدو گفت چيست
 که بر درد زان پس ببايد گريست
 بدو گفت هر کس که افزون خورد
 چو بر خوان نشيند خورش ننگرد
 نباشد فراوان خورش تن درست
 بزرگ آنک او تن درستی بجست

 بياميزم اکنون ترا دارويی
 ها فراز آرم از هر سويیگيا

 که همواره باشی تو زان تن درست
 نبايد به دارو ترا دست شست

 همان آرزوها بيفزايدت
 چو افزون خوری چيز نگزايدت
 همان ياد داری سخنهای نغز
 بيفزايد اندر تنت خون و مغز
 شوی بر تن خويشتن کامگار
 دلت شاد گردد چو خرم بهار
 همان رنگ چهرت به جای آورد

 هر کار پاکيزه رای آوردبه 
 نگردد پراگنده مويت سپيد
 ز گيتی سپيدی کند نااميد
 ام سکندر بدو گفت نشنيده

 ام نه کس را ز شاهان چنين ديده
 گر آری تو اين نغز دارو به جای
 تو باشی به گيتی مرا رهنمای
 خريدار گردم ترا من به جان

 گزند از بد بدگمان شوی بی
 تورا خلعت و نيکويها بساخ

 ز دانا پزشکان سرش برفراخت
 پزشک سراينده آمد به کوه
 بياورد با خويشتن زان گروه
 ز دانايی او را فزون بود بهر

 همی زهر بشناخت از پای زهر
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 گياهان کوهی فراوان درود
 بيفگند زو هرچ بيکار بود
 ازو پاک ترياکها برگزيد

 بياميخت دارو چنانچون سزيد
 تنش را به داروی کوهی بشست

 می داشتش ساليان تن درسته
 چنان شد که او شب نخفتی بسی

 بياميختی شاد با هر کسی
 به کار زنان تيز بودی سرش
 همی نرم جايی بجستی برش
 ازان سوی کاهش گراييد شاه
 نکرد اندر آن هيچ تن را نگاه
 چنان بد که روزی بيامد پزشک

 ز کاهش نشان يافت اندر سرشک
 بدو گفت کز خفت و خيز زنان

 گمان وان پير گردد به تن بیج
 خواب بودی سه شب برآنم که بی

 به من بازگوی اين و بگشای لب
 سکندر بدو گفت من روشنم
 از آزار سستی ندارد تنم
 پسنديده دانای هندوستان
 نبود اندر آن کار همداستان

 چو شب تيره شد آن نبشته بجست
 بياورد داروی کاهش درست
 همان نيز تنها سکندر بخفت

 اميخت با ماه ديدار جفتني
 به شبگير هور اندر آمد پزشک

 بار ديدش سرشک نگه کرد و بی
 بينداخت دارو به رامش نشست
 يکی جام بگرفت شادان به دست

 بفرمود تا خوان بياراستند
 خواستند ی رود و می نوازنده

 بدو گفت شاه آن چرا ريختی
 چو با رنج دارو برآميختی

 ورا گفت شاه جهان دوش جفت
 نجست و شب تيره تنها بخفت
 چو تنها بخسپی تو ای شهريار
 نيايد ترا هيچ دارو به کار

 سکندر بخنديد و زو شاد شد
 ز تيمسار وز درد آزاد شد

 وزان پس ز داننده دل کرد شاد
 هند گيتی مباد ورا گفت بی

 بزرگان و اخترشناسان همه
 تو گويی به هندوستان شد رمه
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 وزانجا بيامد سوی خان خويش
 همه شب همی ساخت درمان خويش

 چو برزد سر از کوه روشن چراغ
 چو دريا فروزنده شد دشت و راغ

 سکندر بيامد بران بارگاه
 دو لب پر ز خنده دل از غم تباه
 فرستاده را ديد ساالر بار
 بپرسيد و بردش بر شهريار
 يکی بدره دينار و اسپی سياه
 به رای زرين بفرمود شاه

  و گفتپزشک خردمند را داد
 که با پاک رايت خرد باد جفت

 
 ازان پس بفرمود کان جام زرد
 بيارند پر کرده از آب سرد

 همی خورد زان جام زر هرکس آب
 ز شبگير تا بود هنگام خواب
 بخوردند آب از پی خرمی
 ز خوردن نيامد بدو در کمی

 بدان فيلسوف آن زمان شاه گفت
 که اين دانش از من نبايد نهفت

  آب اين جام چيستکه افزايش
 نجوميست گر آلت هندويست
 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 تو اين جام را خوارمايه مدار
 اند که اين در بسی ساليان کرده
 اند بدين در بسی رنجها برده

 ز اختر شناسان هر کشوری
 به جايی که بد نامور مهتری
 بر کيد بودند کين جام کرد
 به روز سپيد و شب الژورد

 ع اختر نگه داشتندهمی طب
 فراوان درين روز بگذاشتند

 تو از مغنياطيس گير اين نشان
 کشان که او را کسی کرد ز آهن

 کش به طبع اين چنين هم شدست آب
 ز گردون پذيره همی آب خوش
 همی آب يابد چو گيرد کمی
 نبيند به روشن دو چشم آدمی
 چو گفتار دانا پسند آمدش
 سخنهای او سودمند آمدش

 فت پيران ميالد راچنين گ
 که من عهد کيد از پی داد را
 همی نشکنم تا بماند به جای
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 همی پيش او بود بايد به پای
 که من يافتم زو چنين چار چيز
 بروبر فزونی نجوييم نيز

 دو صد بارکش خواسته بر نهاد
 صد افسر ز گوهر بران سر نهاد
 به کوه اندر آگند چيزی که بود
 ز دينار وز گوهر نابسود

 چو در کوه شد گنجها ناپديد
 ی آگننده نديد کسی چهره

 همه گنج با آنک کردش نهان
 نديدند زان پس کس اندر جهان
 ز گنج نهان کرده بر کوهسار
 بياورد با خويشتن يادگار

 
 ز ميالد چون باد لشکر براند
 به قنوج شد گنجش آنجا بماند
 چو آورد لشکر به نزديک فور

 و شوريکی نامه فرمود پر جنگ 
 ز شاهنشه اسکندر فيلقوس

 ی آتش و نعم و بوس فروزنده
 سوی فور هندی سپهدار هند
 بلند اختر و لشکر آرای سند
 سر نامه کرد آفرين خدای

 کجا بود و باشد هميشه به جای
 کسی را که او کرد پيروزبخت
 بماند بدو کشور و تاج و تخت
 گرش خوار گيرد بماند نژد
 نتابد برو آفتاب بلند

 يدی همانا که يزدان پاکشن
 چه دادست ما را بدين تيره خاک
 ز پيروزی و بخت وز فرهی
 ز ديهيم وز تخت شاهنشهی
 نماند همی روز ما بگذرد
 کسی ديگر آيد کزو بر خورد

 همی نام کوشم که ماند نه ننگ
 بدين مرکز ماه و پرگار تنگ
 چو اين نامه آرند نزديک تو

 آزار کن رای تاريک تو بی
 بلندی به اسپ اندر آیز تخت 

 مزن رای با موبد و رهنمای
 ز ما ايمنی خواه و چاره مساز

 گر کار گردد دراز که بر چاره
 ز فرمان اگر يک زمان بگذری
 بلندی گزينی و کنداوری
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 بيارم چو آتش سپاهی گران
 گزيده دليران کنداوران

 چو من باسواران بيايم به جنگ
 پشيمانی آيد ترا زين درنگ

 باره گفتارها سخته شدچو زين 
 نويسنده از نامه پردخته شد
 نهادند مهر سکندر به روی
 بجستند پيدا يکی نامجوی

 فرستاده شاهش به نزديک فور
 گهی رزم گفتی گهی بزم و سور

 فرستاده آمد به درگه فراز
 بگفتند با فور گردن فراز

 جهانديده را پيش او خواندند
 بر تخت نزديک بنشاندند

 
 مه برخواند فور سترگچو آن نا

 برآشفت زان نامدار بزرگ
 انگه يکی تند پاسخ نوشت هم

 به پاليز کينه درختی بکشت
 سر نامه گفت از خداوندپاک
 ببايد که باشيم با ترس و باک
 نگوييم چندين سخن بر گزاف
 که بيچاره باشد خداوند الف

 مرا پيش خوانی ترا شرم نيست
 خرد را بر مغزت آزرم نيست

 لقوس اين نوشتی به فوراگر في
 تو نيز آن هم آغاز و بردار شور
 ز دارا بدين سان شدستی دلير
 کزو گشته بد چرخ گردنده سير

 يی بگذرد روزگار چو بر تخمه
 نسازند با پند آموزگار

 همان نيز بزم آمدت رزم کيد
 بر آنی که شاهانت گشتند صيد
 برين گونه عنوان برين سان سخن

 کهننيامد بما زان کيان 
 منم فور وز فور دارم نژاد

 که از قيصران کس نکرديم ياد
 بدانگه که دار مرا يار خواست
 دل و بخت با او نديديم راست
 همی ژنده پيالن فرستادمش
 هميدون به بازی زمان دادمش

 بر کشته شد که بر دست آن بنده
 سر بخت ايرانيان گشته شد
 گر او را ز دستور بد بد رسيد
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 سرت ناپديدچرا شد خرد در 
 تو در جنگ چندين دليری مکن
 که با مات کوتاه باشد سخن
 ببينی کنون ژنده پيل و سپاه
 که پيشت ببندند بر باد راه

 همی رای تو برترين گشتن است
 نهان تو چون رنگ آهرمنست
 به گيتی همه تخم زفتی مکار
 بترس از گزند و بد روزگار

 بدين نامه ما نيکويی خواستيم
  بياراستيممنقش دلت را

 
 چو پاسخ به نزد سکندر رسيد

 انگه ز لشکر سران برگزيد هم
 رو که باشند شايسته و پيش

 به دانش کهن گشته و سال نو
 سوی فور هندی سپاهی براند
 که روی زمين جز به دريا نماند

 سان سپاه به هر سو همی رفت زان
 تو گفتی جز آن بر زمين نيست راه

 شتهمه کوه و دريا و راه در
 جويان بکشت به دل آتش جنگ

 ز رفتن سپه سربسر گشت کند
 ازان راه دشوار و پيکار تند

 انگه چو آمد به منزل سپاه هم
 گروهی برفتند نزديک شاه
 که ای قيصر روم و ساالر چين

 سپاه ترا برنتابد زمين
 نجويد همی جنگ تو فور هند
 نه فغفور چينی نه ساالر سند
 سپه را چرا کرد بايد تباه

 گونه راه ارز و زين بدين مرز بی
 ز لشکر نبينيم اسپی درست
 که شايد به تندی برو رزم جست
 ازين جنگ گر بازگردد سپاه
 سوار و پياده نيابند راه

 چو پيروز بوديم تا اين زمان
 به هرجای بر لشگر بدگمان

 سر کوه و دريا به پيش کنون سربه
 به سيری نيامد کس از جان خويش

 ام ما را به ننگمگردان همه ن
 نکردست کس جنگ با آب و سنگ
 غمی شد سکندر ز گفتارشان
 برآشفت و بشکست بازارشان
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 چنين گفت کز جنگ ايرانيان
 ز رومی کسی را نيامد زيان
 به دارا بر از بندگان بد رسيد
 کسی از شما باد جسته نديد

 شما بگذرم برين راه من بی
 دل اژدها را به پی بسپرم

 س که رنجور فوربيينيد ازان پ
 نپردازد از بن به رزم و به سور
 مرايار يزدان و ايران سپاه
 خواه نخواهم که رومی بود نيک

 چو آشفته شد شاه زان گفت و گوی
 سپه سوی پوزش نهادند روی

 ی قيصريم که ما سربسر بنده
 زمين جز به فرمان او نسپريم
 بکوشيم و چون اسپ گردد تباه

 پاهپياده به جنگ اندر آيد س
 گر از خون ما خاک دريا کنند
 نشيبی ز افگنده باال کنند

 نبيند کسی پشت ما روز جنگ
 اگر چرخ بار آورد کوه سنگ
 همه بندگانيم و فرمان تراست
 چو آزار گيری ز ما جان تراست
 چو بشنيد زيشان سکندر سخن
 يکی رزم را ديگر افگند بن

 گزين کرد ز ايرانيان سی هزار
 ارزارکه بودند با آلت ک

 برفتند کارآزموده سران
 دار مردان جنگاوران زره

 پس پشت ايشان ز رومی سوار
 يکی قلب ديگر همان چل هزار
 پس پشت ايشان سواران مصر
 دليران و خنجرگزاران مصر
 برفتند شمشيرزن چل هزار
 هرانکس که بود از در کارزار
 ز خويشان دارا و ايرانيان

 هرانکس که بود از نژاد کيان
 می و از مصری و بربریز رو

 سواران شايسته و لشکری
 گزين کرد قيصر ده و دو هزار
 همه رزمجوی و همه نامدار
 بدان تا پس پشت او زين گروه
 در و دشت گردد به کردار کوه
 از اخترشناسان و از موبدان
 جهانديده و نامور بخردان
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 همی برد با خويشتن شست مرد
 ی روزگار نبرد پژوهنده
  فور کامد سپاهچو آگاه شد

 گزين کرد جای از در رزمگاه
 به دشت اندرون لشکر انبوه گشت
 زمين از پی پيل چون کوه گشت
 سپاهی کشيدند بر چار ميل
 پس پشت گردان و در پيش پيل
 ز هندوستان نيز کارآگاهان
 برفتند نزديک شاه جهان
 بگفتند با او بسی رزم پيل

 که او اسپ را بفگند از دو ميل
 ارد بر او شدنسواری ني

 نه چون شد بود راه بازآمدن
 که خرطوم او از هوا برترست
 ز گردون مر او را زحل ياورست
 به قرطاوس بر پيل بنگاشتند
 به چشم جهانجوی بگذاشتند
 بفرمود تا فيلسوفان روم

 يکی پيل کردند پيشش ز موم
 چنين گفت کاکنون به پاکيزه رای

 ی اين به جای که آرد يکی چاره
 د دانش پژوهان بهمنشستن

 يکی چاره جستند بر بيش و کم
 يکی انجمن کرد ز آهنگران
 هرانکس که استاد بود اندران
 ز رومی و از مصری و پارسی
 فزون بود مرد از چهل بار سی
 يکی بارگی ساختند آهنين
 سوارش ز آهن ز آهنش زين
 به ميخ و به مس درزها دوختند
 سوار و تن باره بفروختند

 راندند بر پيش شاهبه گردون ب
 درونش پر از نفط کرده سياه
 سکندر بديد آن پسند آمدش
 خردمند را سودمند آمدش
 بفرمود تا زان فزون از هزار
 ز آهن بکردند اسپ و سوار

 ازان ابرش و خنگ و بور و سياه
 که ديدست شاهی ز آهن سپاه
 از آهن سپاهی به گردون براند
 که جز با سواران جنگی نماند

 
 اسکندر آمد به نزديک فورچو 
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 بديد آن سپه اين سپه را ز دور
 خروش آمد و گرد رزم او دو روی
 برفتند گردان پرخاشجوی

 به اسپ و به نفط آتش اندر زدند
 همه لشکر فور برهم زدند
 از آتش برافروخت نفط سياه
 بجنبيد ازان کاهنين بد سپاه
 چو پيالن بديدند ز آتش گريز

 ی تيزبرفتند با لشکر از جا
 ز لشکر برآمد سراسر خروش
 به زخم آوريدند پيالن به جوش
 چو خرطومهاشان بر آتش گرفت
 بماندند زان پيلبانان شگفت
 همه لشکر هند گشتند باز
 همان ژنده پيالن گردن فراز
 سکندر پس لشکر بدگمان
 همی تاخت بر سان باددمان
 چنين تا هوا نيلگون شد به رنگ

 ی جنگسپه را نماند آن زمان جا
 جهانجوی با روميان همگروه
 فرود آمد اندر ميان دو کوه
 طاليه فرستاد هر سو به راه

 همی داشت لشکر ز دشمن نگاه
 ی تاج شيد چو پيدا شد آن شوشه

 جهان شد بسان بلور سپيد
 برآمد خروش از بر گاودم

 دم نای سرغين و رويينه خم
 سپه با سپه جنگ برساختند

 ختندسنانها به ابر اندر افرا
 سکندر بيامد ميان دو صف
 يکی تيغ رومی گرفته به کف
 سواری فرستاد نزديک فور
 که او را بخواند بگويد ز دور
 که آمد سکندر به پيش سپاه
 به ديدار جويد همی با تو راه
 سخن گويد و گفت تو بشنود
 اگر دادگويی بدان بگرود

 چو بشنيد زو فور هندی برفت
 به پيش سپاه آمد از قلب تفت
 سکندر بدو گفت کای نامدار
 دو لشکر شکسته شد از کارزار
 همی دام و دد مغز مردم خورد
 همی نعل اسپ استخوان بسپرد
 دو مرديم هر دو دلير و جوان
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 سخن گوی و با مغز دو پهلوان
 اند دليران لشکر همه کشته
 اند وگر زنده از رزم برگشته

 چرا بهر لشکر همه کشتن است
 گشتن استوگر زنده از رزم بر

 ميان را ببنديم و جنگ آوريم
 چو بايد که کشور به چنگ آوريم
 ز ما هرک او گشت پيروز بخت
 بدو ماند اين لشکر و تاج و تخت
 ز رومی سخنها چو بشنيد فور
 خريدار شد رزم او را به سور
 تن خويش را ديد با زور شير
 يکی باره چون اژدهای دلير
 سکندر سواری بسان قلم

 بادپايی دژمسليحی سبک 
 بدوگفت کاينست آيين و راه

 سپاه بگرديم يک با دگر بی
 دو خنجر گرفتند هر دو به کف
 بگشتند چندان ميان دو صف

 سکندر چو ديد آن تن پيل مست
 يکی کوه زير اژدهايی به دست
 به آورد ازو ماند اندر شگفت

 غمی شد دل از جان خود برگرفت
 همی گشت با او به آوردگاه

 مد ز پشت سپاهخروشی برآ
 دل فور پر درد شد زان خروش

 بران سو کشيدش دل و چشم و گوش
 سکندر چو باد اندر آمد ز گرد
 بزد تيغ تيزی بران شير مرد
 ببريد پی بر بر و گردنش
 ز باال به خاک اندر آمد تنش
 سر لشکر روم شد به آسمان
 برفتند گردان لشکر دمان

 يکی کوس بودش ز چرم هژبر
 رگذشتی ز ابرکه آواز او ب

 برآمد دم بوق و آواس کوس
 زمين آهنين شد هوا آبنوس

 بران هم نشان هندوان رزمجوی
 به تنگی به روی اندر آورده روی
 خروش آمد از روم کای دوستان

 ی مرز هندوستان سر مايه
 سر فور هندی به خاک اندرست
 تن پيلوارش به چاک اندرست
 شما را کنون از پی کيست جنگ
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 مشير و چندين درنگچنين زخم ش
 سکندر شما را چنان شد که فور
 ازو جست بايد همی رزم و سور

 برفتند گردان هندوستان
 به آواز گشتند همداستان
 تن فور ديدند پر خون و خاک

 بر و تنش کرده به شمشير چاک
 خروشی برآمد ز لشکر به زار

 فرو ريختند آلت کارزار
 پر از درد نزديک قيصر شدند

 و خاک بر سر شدندپر از ناله 
 سکندر سليح گوان بازداد
 به خوبی ز هرگونه آواز داد

 چنين گفت کز هند مردی به مرد
 شما را به غم دل نبايد سپرد
 نوزاش کنون من به افزون کنم
 بکوشم که غم نيز بيرون کنم
 ببخشم شما را همه گنج اوی
 حرامست بر لشکرم رنج اوی
 همه هندوان را توانگر کنم

  با تخت و افسر کنمبکوشم که
 وزان جايگه شد بر تخت فور

 بران جشن ماتم برين جشن سور
 چنين است رسم سرای سپنج
 بخواهد که مانی بدو در به رنج
 بخور هرچ داری منه بازپس
 تو رنجی چرا ماند بايد به کس
 همی بود بر تخت قيصر دو ماه
 ببخشيد گنجش همه بر سپاه
 يکی با گهر بود نامش سورگ

 وستان پهلوانی سترگز هند
 سر تخت شاهی بدو داد و گفت
 که دينار هرگز مکن در نهفت
 ببخش و بخور هرچ آيد فراز
 بدين تاج و تخت سپنجی مناز
 که گاهی سکندر بود گاه فور

 گهی درد و خشمست و گه کام و سور
 درم داد و دينار لشکرش را
 بياراست گردان کشورش را

 
 ازني چو لشکر شد از خواسته بی
 برو ناگذشته زمانی دراز

 به شبگير برخاست آوای کوس
 هوا شد به کردار چشم خروس
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 ز بس نيزه و پرنيانی درفش
 ستاره شده سرخ و زرد و بنفش
 سکندر بيامد به سوی حرم
 گروهی ازو شاد و بهری دژم

 ی بوق و با کوس تفت ابا ناله
 به خان براهيم آزر برفت
 که خان حرم را برآورده بود

  اندرون رنجها برده بودبدو
 الحرام خداوند خواندش بيت

 بدو شد همه راه يزدان تمام
 ی خويش خواند ز پاکی ورا خانه

 نيايش بران کو ترا پيش خواند
 خدای جهان را نباشد نياز

 نه جای خور و کام و آرام و ناز
 پرستشگهی بود تا بود جای
 بدو اندرون ياد کرد خدای

 پس آمد سکندر سوی قادسی
 جهانگير تا جهرم پارسی
 چو آگاهی آمد به نصر قتيب
 کزو بود مر مکه را فر و زيب
 پذيره شدش با نبرده سران

 وران دالور سواران نيزه
 سواری بيامد هم اندر زمان
 ز مکه به نزد سکندر دمان
 که اين نامداری که آمد ز راه
 نجويد همی تاج و گنج و سپاه

 ی سماعيل نيک اخترست نبيره
 ر براهيم پيغمبرستکه پو

 چو پيش آمدش نصر بنواختش
 ور جايگه ساختش يکی مايه

 بدو شاد شد نصر و گوهر بگفت
 همه رازها برگشاد از نهفت
 سکندر چنين داد پاسخ بدوی

 گوی دل مهتر راست که ای پاک
 بدين دوده اکنون کدامست مه
 جز از تو پسنديده و روزبه

 بدو گفت نصر ای جهاندار شاه
 هتر بدين جايگاهخزاعست م

 سماعيل چون زين جهان درگذشت
 جهانگير قحطان بيامد ز دشت
 ابا لشکر گشن شمشيرزن
 به بيداد بگرفت شهر يمن

 بسی مردم بيگنه کشته شد
 بدين دودمان روز برگشته شد
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 آفرين را پسند نيامد جهان
 برو تيره شد رای چرخ بلند

 خزاعه بيامد چو او گشت خاک
 ود پاکبر رنج و بيداد بدر

 حرم تا يمن پاک بر دست اوست
 به دريای مصر اندرون شست اوست

 سر از راه پيچيده و داد نه
 ز يزدان يکی را به دل ياد نه
 جهانی گرفته به مشت اندرون
 نژاد سماعيل ازو پر ز خون

 سکندر ز نصر اين سخنها شنيد
 ز تخم خزاعه هرانکس که ديد
 به تن کودکان را نماندش روان

  زان تخمه کس در جهاننماندند
 ز بيداد بستد حجاز و يمن

 به رای و به مردان شمشيرزن
 نژاد سماعيل را برکشيد

 هرانکس که او مهتری را سزيد
 الحرام پياده درآمد به بيت

 سماعيليان زو شده شادکام
 بهر پی که برداشت قيصر ز راه
 همی ريخت دينار گنجور شاه

 
 چو برگشت و آمد به درگاه قصر

 خشيد دينار چندی به نصربب
 توانگر شد آنکس که درويش بود
 وگر خوردش از کوشش خويش بود
 وزان جايگه شاد لشکر براند
 به جده درآمد فراوان نماند
 سپه را بفرمود تا هرکسی
 بسازند کشتی و زورق بسی

 جوی جهانگير با لشکری راه
 ز جده سوی مصر بنهاد روی
 ملک بود قيطون به مصر اندرون

 هش ز راه گمانی فزونسپا
 چو بشنيد کامد ز راه حرم
 جهانگير پيروز با باد و دم

 پذيره شدش با فراوان سپاه
 ابا بدره و برده و تاج و گاه

 سکندر به ديدار او گشت شاد
 همان گفت بدخواه او گشت باد
 به مصر اندرون بود يک سال شاه
 بدان تا برآسود شاه و سپاه
 زنی بود در اندلس شهريار
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 شمار ردمند و با لشکری بیخ
 جهانجوی بخشنده قيدافه بود
 ز روی بهی يافته کام و سود
 ز لشکر سواری مصور بجست
 که مانند صورت نگارد درست
 بدو گفت سوی سکندر خرام
 وزين مرز و از ما مبر هيچ نام

 به ژرفی نگه کن چنان چون که هست
 به کردار تا چون برآيدت دست

 ی اویز رنگ و ز چهر و ز باال
 يکی صورت آر از سر پای اوی
 نگارنده بشنيد و زو بر نشست
 به فرمان مهتر ميان را ببست
 به مصر آمد از اندلس چون نوند

 بر قيصر اسکندر ارجمند
 چه برگاه ديدش چه بر پشت زين
 بياورد قرطاس و ديبای چين
 نگار سکندر چنان هم که بود
 نگاريد و ز جای برگشت زود

 سکندر بديدچو قيدافه چهر 
 غمی گشت و بنهفت و دم در کشيد
 سکندر ز قيطون بپرسيد و گفت
 که قيدافه را بر زمين کيست جفت
 بدو گفت قيطون که ای شهريار
 چنو نيست اندر جهان کامگار
 شمار سپاهش نداند کسی
 مگر باز جويد ز دفتر بسی
 ز گنج و بزرگی و شايستگی
 ز آهستگی هم ز بايستگی

 ار نيکی گمانبه رای و به گفت
 نبينی به مانند او در جهان

 يکی شارستان کرده دارد ز سنگ
 که نبسايد آن هم ز چنگ پلنگ
 زمين چار فرسنگ باالی اوی
 برين هم نشانست پهنای اوی

 گر از گنج پرسی خود اندازه نيست
 سخنهای او در جهان تازه نيست

 
 سکندر چو بشنيد از يادگير
 بفرمود تا پيش او شد دبير

 يی بر حرير نوشتند پس نامه
 ز شيراوژن اسکندر شهرگير

 ی هوشمند به نزديک قيدافه
 شده نام او در بزرگی بلند
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 نخست آفرين خداوند مهر
 ی ماه و گردان سپهر فروزنده

 خداوند بخشنده داد و راست
 فزونی کسی را دهد کش سزاست

 به تندی نجستيم رزم ترا
 گراينده گشتيم بزم ترا

  آرند نزديک توچو اين نامه
 درخشان شود رای تاريک تو
 فرستی به فرمان ما باژ و ساو
 بدانی که با ما ترا نيست تاو

 بينی کنی خردمندی و پيش
 توانايی و پاک دينی کنی
 وگر هيچ تاب اندر آری به کار
 نبينی جز از گردش روزگار
 چو اندازه گيری ز دارا و فور
 خود آموزگارت نبايد ز دور

 عنوان او گشت خشکچو از باد 
 نهادند مهری بروبر ز مشک
 بيامد هيون تگاور به راه
 به فرمان آن نامبردار شاه

 ی او بخواند چو قيدافه آن نامه
 ز گفتار او در شگفتی بماند

 به پاسخ نخست آفرين گستريد
 بدان دادگر کو زمين گستريد
 ترا کرد پيروز بر فور هند
 به دارا و بر نامداران سند

 چو ايشان برابر نهیمرا با 
 به سر بر ز پيروزه افسر نهی
 مرا زان فزونست فر و مهی

 همان لشکر و گنج شاهنشهی
 که من قيصران را به فرمان شوم
 بترسم ز تهديد و پيچان شوم
 هزاران هزارم فزون لشکرست

 که بر هر سری شهرياری سرست
 وگر خوانم از هر سوی زيردست
 نماند برين بوم جای نشست

 نج در پيش هر مهتریيکی گ
 چو آيد ازين مرز با لشکری

 تو چندين چه رانی زبان بر گزاف
 ز دارا شدستی خداوند الف
 بران نامه بر مهر زرين نهاد
 هيونی برافگند بر سان باد

 
 ی او بخواند چو اسکندر آن نامه
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 بزد نای رويين و لشکر براند
 همی رفت يک ماه پويان به راه

 با سپاهچو آمد سوی مرز او 
 يکی پادشا بود فريان به نام
 ابا لشکر و گنج و گسترده کام

 يکی شارستان داشت با ساز جنگ
 ی او نديدی پلنگ سراپرده

 بياورد لشکر گرفت آن حصار
 ی دژ گذشتی سوار بران باره

 سکندر بفرمود تا جاثليق
 بياورد عراده و منجنيق

 به يک هفته بستد حصار بلند
 ه ارجمندبه شهر اندر آمد سپا

 سکندر چو آمد به شهر اندرون
 بفرمود کز کس نريزند خون
 يکی پور قيدافه داماد بود

 بدين شهر فريان بدو شاد بود
 بدو داده بد دختر ارجمند

 کالهش به قيدافه گشته بلند
 که داماد را نام بد قيدروش

 بدو داده فريان دل و چشم و گوش
 يکی مرد بد نام او شهرگير

 شوی گشته اسيربه دستش زن و 
 سکندر بدانست کان مرد کيست
 بجستش که درمان آن کار چيست

 بفرمود تا پيش او شد وزير
 بدو داد فرمان و تاج و سرير
 خردمند را بيطقون بود نام

 يکی رای زن مرد گسترده کام
 بدو گفت کايد به پيشت عروس
 ترا خوانم اسکندر فيلقوس

 تو بنشين به آيين و رسم کيان
 شت آيم کمر بر ميانچو من پي

 بفرمای تا گردن قيدروش
 ببرد دژآگاه جنگی ز دوش

 من آيم به پيشت به خواهشگری
 نمايم فراوان ترا کهتری

 انجمن نشستنگهی ساز بی
 چو خواهش فزايم ببخشی بمن
 شد آن مرد دستور با درد جفت
 ندانست کان را چه باشد نهفت
 ازان پس بدو گفت شاه جهان

 که ماند نهانکه اين کار بايد 
 مرا چون فرستادگان پيش خوان
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 سخنهای قيدافه چندی بران
 مرا شاد بفرست با ده سوار
 که رو نامه بر زود و پاسخ بيار
 بدو بيطقون گفت کايدون کنم
 به فرمان برين چاره افسون کنم
 به شبگير خورشيد خنجر کشيد
 شب تيره از بيم شد ناپديد
 نشست از بر تخت بر بيطقون

 شرم رخ دل پر از آب خونپر از 
 سکندر به پيش اندرون با کمر
 گشاده درچاره و بسته در

 چون آن پور قيدافه را شهرگير
 بياورد گريان گرفته اسير

 زنش هم چنان نيز با بوی و رنگ
 گرفته جوان چنگ او را به چنگ

 سبک بيطقون گفت کين مرد کيست
 کش از درد چندين ببايد گريست

 ازآر هوشچنين داد پاسخ که ب
 ام قيدروش که من پور قيدافه

 جزين دخت فريان مرا نيست جفت
 ی من نهفت که دارد پس پرده

 برآنم که او را سوی خان خويش
 برم تا بدارمش چون جان خويش
 اسيرم کنون در کف شهرگير
 روان خسته از اختر و تن به تير
 چو بشنيد زو اين سخن بيطقون
 سرش گشت پر درد و دل پر ز خون

 رآشفت ازان پس به دژخيم گفتب
 که اين هر دو را خاک بايد نهفت
 چنين هم به بند اندرون با زنش
 به شمشير هندی بزن گردنش
 سکندر بيامد زمين بوس داد
 بدو گفت کای شاه قيصر نژاد
 اگر خون ايشان ببخشی به من
 سرافراز گردم به هر انجمن
 سر بيگناهان چه بری به کين

 آفرين انکه نپسندد از ما جه
 بدو گفت بيداردل بيطقون

 که آزاد کردی دو تن را ز خون
 سبک بيطقون گفت با قيدروش
 که بردی سر دور مانده ز دوش
 فرستم کنون با تو او را بهم
 بخواند به مادرت بر بيش و کم
 اگر ساو و باژم فرستد نکوست
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 کسی را ندرد بدين جنگ پوست
 نگه کن بدين پاک دستور من

  رزم گر سور منکه گويد بدو
 تو آن کن ز خوبی که او با تو کرد
 به پاداش پيچد دل رادمرد

 چو اين پاسخ نامه يابی ز شاه
 به خوبی ورا بازگردان ز راه

 چنين گفت با بيقطون قيدروش
 که زو بر ندارم دل و چشم و گوش
 چگونه مر او را ندارم چو جان

 روان کزو يافتم جفت و شيرين
 

  برگزيدجهانجوی ده نامور
 ز مردان رومی چنانچون سزيد

 آواز اوی که بودند يکسر هم
 نگه داشتندی همه راز اوی

 چنين گفت کاکنون به راه اندرون
 مخوانيد ما را جز از بيقطون

 همی رفت پيش اندرون قيدروش
 سکندر سپرده بدو چشم و گوش
 چو آتش همی راند مهتر ستور
 به کوهی رسيدند سنگش بلور

 دار يی ميوه نهبدودر ز هرگو
 فراوان گيا بود بر کوهسار
 برفتند زانگونه پويان به راه
 برآن بوم و بر کاندرو بود شاه
 چو قيدافه آگه شد از قيدروش
 ز بهر پسر پهن بگشاد گوش
 پذيره شدش با سپاهی گران
 همه نامداران و نيک اختران
 پسر نيز چون مادرش را بديد
 پياده شد و آفرين گستريد

 يدافه تا برنشستبفرمود ق
 همی راند و دستش گرفته به دست

 بدو قيدروش آنچ ديد و شنيد
 همی گفت و رنگ رخش ناپديد
 که بر شهر فريان چه آمد ز رنج

 نماند افسر و تخت و لشکر نه گنج
 مرا اين که آمد همی با عروس
 رها کرد ز اسکندر فيلقوس
 وگرنه بفرمود تا گردنم

 زنند و به آتش بسوزد تنم
 ن هرچ بايد به خوبی بکنکنو

 برو هيچ مشکن بخواهش سخن
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 چو بشنيد قيدافه اين از پسر
 دلش گشت زان درد زير و زبر
 از ايوان فرستاده را پيش خواند
 به تخت گرانمايگان برنشاند
 فراوان بپرسيد و بنواختش

 ور جايگه ساختش يکی مايه
 يی خوردنی فرستاد هرگونه

 ز پوشيدنی هم ز گستردنی
 ن شب و بامداد پگاهبشد آ

 به پرسش بيامد به درگاه شاه
 پرستندگان پرده برداشتند
 بر اسپش ز درگاه بگذاشتند
 چو قيدافه را ديد بر تخت عاج
 ز ياقوت و پيروزه بر سرش تاج
 ز زربفت پوشيده چينی قبای
 فراوان پرستنده گردش به پای
 رخ شاه تابان به کردار هور

 نشستن گهش را ستونها بلور
 ر پوششی جزع بسته به زرزب

 های گهر برو بافته دانه
 پرستنده با طوق و با گوشوار
 به پای اندر آن گلشن زرنگار
 سکندر بدان درشگفتی بماند
 فراوان نهان نام يزدان بخواند
 نشستن گهی ديد مهتر که نيز
 نيامد ورا روم و ايران به چيز
 بر مهتر آمد زمين داد بوس
 سچنانچون بود مردم چاپلو
 ورا ديد قيدافه بنواختش

 بپرسيد بسيار و بنشاختش
 چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت
 گه بار بيگانه اندر گذشت
 بفرمود تا خوان بياراستند

 ی رود و می خواستند پرستنده
 نهادند يک خانه خوانهای ساج
 همه پيکرش زر و کوکبش عاج
 خورشهای بسيار آورده شد

 می آورد و چون خوردنی خورده شد
 طبقهای زرين و سيمين نهاد
 نخستين ز قيدافه کردند ياد

 به می خوردن اندر گرانمايه شاه
 فزون کرد سوی سکندر نگاه

 به گنجور گفت آن درخشان حرير
 نوشته برو صورت دلپذير
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 به پيش من آور چنان هم که هست
 به تندی برو هيچ مبسای دست
 بياورد گنجور و بنهاد پيش

 دازه بيشچو ديدش نگه کرد ز ان
 بدانست قيدافه کو قيصرست
 بران لشکر نامور مهترست

 يی کرده از خويشتن فرستاده
 دلير آمدست اندرين انجمن

 بدو گفت کای مرد گسترده کام
 بگو تا سکندر چه دادت پيام
 چنين داد پاسخ که شاه جهان
 سخن گفت با من ميان مهان

 ی پاکدل را بگوی که قيدافه
 مجویکه جز راستی در زمانه 

 نگر سر نپيچی ز فرمان من
 نگه دار بيدار پيمان من

 وگر هيچ تاب اندر آری به دل
 بيارم يکی لشکری دل گسل
 نشان هنرهای تو يافتم
 به جنگ آمدن تيز نشتافتم

 خردمندی و شرم نزديک تست
 جهان ايمن از رای باريک تست
 کنون گر نتابی سر از باژ و ساو
 بدانی که با ما نداری تو تاو
 نبينی بجز خوبی و راستی

 چو پيچی سر از کژی و کاستی
 برآشفت قيدافه چون اين شنيد

 ی آن نديد بجز خامشی چاره
 بدو گفت کاکنون ره خانه گير
 بياسای با مردم دلپذير

 چو فردا بيايی تو پاسخ دهم
 به بر گشتنت رای فرخ نهم

 سکندر بيامد سوی خان خويش
 همه شب همی ساخت درمان خويش

 ر زد سر از کوه روشن چراغچو ب
 چو ديبا فروزنده شد دشت و راغ

 سکندر بيامد بران بارگاه
 دو لب پر ز خنده دل از غم تباه
 فرستاده را ديد ساالر بار
 بپرسيد و بردش بر شهريار
 همه کاخ او پر ز بيگانه بود

 نشستن بلورين يکی خانه بود
 عقيق و زبرجد بروبر نگار
 رميان اندرون گوهر شاهوا
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 زمينش همه صندل و چوب عود
 ز جزع و ز پيروزه او را عمود
 سکندر فروماند زان جايگاه
 ازان فر و اورنگ و آن دستگاه

 همی گفت کاينت سرای نشست
 نبيند چنين جای يزدان پرست
 خرامان بيامد به نزديک شاه
 نهادند زرين يکی زيرگاه

 بدو گفت قيدافه ای بيطقون
 درونچرا خيره ماندی به جزع ان

 همانا که چونين نباشد به روم
 که آسيمه گشتی بدين مايه بوم
 سکندر بدو گفت کای شهريار
 تو اين خانه را خوارمايه مدار
 ز ايوان شاهان سرش برترست
 که ايوان تو معدن گوهرست
 بخنديد قيدافه از کار اوی

 دلش گشت خرم به بازار اوی
 ازان پس بدر کرد کسهای خويش

 بنشاند پيشفرستاده را تنگ 
 ی فيلقوس بدو گفت کای زاده

 همت بزم و رزمست و هم نعم و بوس
 سکندر ز گفتار او گشت زرد
 روان پر ز درد و رخان الژورد
 بدو گفت کای مهتر پرخرد

 چنين گفتن از تو نه اندر خورد
 منم بيطقون کدخدای جهان

 ی فيلقوسم مخوان چنين تخمه
 سپاسم ز يزدان پروردگار

 د مهتری نامدارکه با من نب
 که بردی به شاه جهان آگهی
 تنم را ز جان زود کردی تهی
 بدو گفت قيدافه کز داوری
 لبت را بپرداز کاسکندری

 ی خويش بينی به چشم اگر چهره
 ز چاره بياسای و منمای خشم
 بياورد و بنهاد پيشش حرير
 نوشته برو صورت دلپذير

 که گر هيچ جنبش بدی در نگار
  شهريارنبودی جز اسکندر

 سکندر چو ديد آن بخاييد لب
 برو تيره شد روز چون تيره شب

 خنجری در نهان چنين گفت بی
 مبادا که باشد کس اندر جهان
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 بدو گفت قيدافه گر خنجرت
 حمايل بدی پيش من بر برت
 نه نيروت بودی نه شمشير تيز
 نه جای نبرد و نه راه گريز

 سکندر بدو گفت هر کز مهان
 ستار جهانبه مردی بود خوا

 نبايد که پيچد ز راه گزند
 که بد دل به گيتی نگردد بلند
 اگر با منستی سليحم کنون

 همه خانه گشتی چو دريای خون
 ترا کشتمی گر جگرگاه خويش
 بدريدمی پيش بدخواه خويش

 
 بخنديد قيدافه از کار اوی
 ازان مردی و تند گفتار اوی

 بدو گفت کای خسرو شيرفش
 ر خويش کشبه مردی مگردان س

 نه از فر تو کشته شد فور هند
 نه دارای داراب و گردان سند
 که برگشت روز بزرگان دهر
 ز اختر ترا بيشتر بود بهر

 به مردی تو گستاخ گشتی چنين
 که مهتر شدی بر زمان و زمين
 همه نيکويها ز يزدان شناس
 و زو دار تا زنده باشی سپاس

 تو گويی به دانش که گيتی مراست
 همی گفت و گوی تو راستنبينم 

 کجا آورد دانش تو بها
 چو آيی چنين در دم اژدها
 بدوزی به روز جوانی کفن

 يی سازی از خويشتن فرستاده
 مرا نيست آيين خون ريختن
 نه بر خيره با مهتر آويختن
 چو شاهی به کاری توانا بود
 ببخشايد از داد و دانا بود

 ی خون شاه چنان دان که ريزنده
 يند به فرجام گاهجز آتش نب

 تو ايمن بباش و به شادی برو
 چو رفتی يکی کار برساز نو
 کزين پس نيابی به پيغمبری
 ترا خاک داند که اسکندری
 ندانم کسی را ز گردنکشان
 که از چهر او من ندارم نشان
 نگاريده هم زين نشان بر حرير
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 نهاده به نزد يکی يادگير
 برو راند هم حکم اخترشناس

 باشد اندر هراسکزو ايمنی 
 زن چو بخشنده شد خسرو رای
 زمانه بگويد به مرد و به زن
 تو تا ايدری بيطقون خوانمت
 برين هم نشان دور بنشانمت
 بدان تا نداند کسی راز تو
 همان نشنود نام و آواز تو
 فرستمت بر نيکوی باز جای
 تو بايد که باشی خداوند رای
 به پيمان که هرگز به فرزند من

 ن و خويش و پيوند منبه شهر م
 نباشی بداندايش گر بدسگال
 به کشور نخوانی مرا جز همال
 سکندر شنيد اين سخن شاد شد

 ز تيمار وز کشتن آزاد شد
 به دادار دارنده سوگند خورد
 بدين مسيحا و گرد نبرد

 که با بوم و بارست و فرزند تو
 بزرگان که باشند پيوند تو

 نسازم جز از خوبی و راستی
 يشم از کژی و کاستینه اند

 چو سوگند شد خورده قيدافه گفت
 که اين پند بر تو نشايد نهفت
 چنان دان که طينوش فرزند من
 کم انديشد از دانش و پند من
 يکی بادسارست داماد فور
 نبايد که داند ز نزديک و دور
 که تو با سکندر ز يک پوستی
 گر ايدونک با او به دل دوستی

 وردکه او از پی فور کين آ
 به جنگ آسمان بر زمين آورد
 کنون شاد و ايمن به ايوان خرام
 ز تيمار گيتی مبر هيچ نام

 
 سکندر بيامد دلی همچو کوه
 رها گشته از شاه دانش پژوه
 نبودش ز قيدافه چين در به روی
 نبرداشت هرگز دل از آرزوی
 ببود آن شب و بامداد پگاه
 ز ايوان بيامد به نزديک شاه

 استه بود ان پيلسپهدار در خ
 همه گرد بر گرد او رسته بود
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 سر خانه را پيکر از جزع و زر
 به زر اندرون چند گونه گهر

 ی مشک بوی به پيش اندرون دسته
 دو فرزند بايسته در پيش اوی

 افگن و قيدروش چو طينوش اسپ
 نهاده به گفتار قيدافه گوش
 به مادر چنين گفت کهتر پسر
 گرکه ای شاه نيک اختر و داد

 چنان کن که از پيش تو بيطقون
 شود شاد و خشنود با رهنمون
 بره بر کسی تا نيازاردش

 ور از دشمنان نيز نشماردش
 که زنده کن پاک جان من اوست
 برآنم که روشن روان من اوست
 بدو گفت مادر که ايدون کنم
 که او را بزرگی بر افزون کنم
 به اسکندر نامور شاه گفت

 ان از نهفتکه پيدا کن اکنون نه
 چه خواهی و رای سکندر به چيست
 چه رانی تو از شاه و دستور کيست
 سکندر بدو گفت کای سرفراز
 به نزد تو شد بودن من دراز
 مرا گفت رو باژ مرزش بخواه
 وگر دير مانی بيارم سپاه

 نمانم بدو کشور و تاج و تخت
 نه زور و نه شاهی نه گنج و نه بخت

 
 يدچو طينوش گفت سکندر شن
 به کردار باد دمان بردميد
 خرد بدو گفت کای ناکس بی

 ترا مردم از مردمان نشمرد
 ندانی که پيش که داری نشست
 بر شاه منشين و منمای دست
 سرت پر ز تيزی و کنداوريست

 نگويی مرا خود که شاه تو کيست
 اگر نيستی فر اين نامدار

 سرت کندمی چون ترنجی ز بار
 رد فوراکنون سرت را من از د هم

 به لشکر نمايم ز تن کرده دور
 يکی بانگ برزد برو مادرش

 که آسيمه برگشت جنگی سرش
 به طينوش گفت اين نه گفتار اوست
 بران درگه او را فرستاد دوست
 بفرمود کو را به بيرون برند
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 ز پيش نشستش به هامون برند
 چنين گفت پس با سکندر به راز

 دانش ديوساز که طينوش بی
 يی اندر نهان چارهنبايد که 

 يی بسازد گزندی و پتياره
 تو دانش پژوهی و داری خرد
 نگه کن بدين تا چه اندر خورد

 سکندر بدو گفت کين نيست راست
 چو طينوش را بازخوانی رواست
 جهاندار فرزند را بازخواند
 بران نامور زيرگاهش نشاند
 سکندر بدو گفت کای کامگار
 اگر کام دل خواهی آرام دار

 ز تو بدين کين نگيرم همیمن ا
 سخن هرچ گويی پذيرم همی
 مرا اين نژندی ز اسکندرست
 کجا شاد با تاج و با افسرست
 بدين سان فرستد مرا نزد شاه
 که از نامور مهتری باژ خواه

 بدان تا هران بد که خواهد رسيد
 برو بر من آيد ز دشمن پديد
 ورا من بدين زود پاسخ دهم
 يکی شاه را رای فرخ نهم

 اگر دست او من بگيرم به دست
 به نزد تو آرم به جای نشست
 بدان سان که با او نبينی سپاه
 نه شمشير بينی نه تخت و کاله
 چه بخشی تو زين پادشاهی مرا

 خواهی مرا چو بپسندی اين نيک
 چو بشنيد طينوش گفت اين سخن

 شنيدم نبايد که گردد کهن
 گرين را که گفتی به جای آوری

 يزه رای آوریبکوشی و پاک
 من از گنج وز بدره و هرچ هست
 ز اسپان و مردان خسرو پرست
 ترا بخشم و نيز دارم سپاس

 شناس تو باشی جهانگير و نيکی
 يکی پاک دستور باشی مرا
 بدين مرز گنجور باشی مرا
 سکندر بيامد ز جای نشست

 برين عهد بگرفت دستش به دست
 بپرسيد طينوش کاين چون کنی

  چه افسون کنیبدين جادوی بر
 بدو گفت چون بازگردم ز شاه
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 تو بايد که با من بيايی به راه
 ز لشکر بياری سواری هزار
 همه نامدار از در کارزار

 به جايی يکی بيشه ديدم به راه
 نشانم ترا در کمين با سپاه

 شوم من ز پيش تو در پيش اوی
 ببينم روان بدانديش اوی

 بگويم که چندين فرستاد چيز
  نينديشی از چيز نيزکزان پس

 فرستاده گويد که من نزد شاه
 نيارم شدن در ميان سپاه
 اگر شاه بيند که با موبدان
 شود نزد طينوش با بخردان
 چو بيندش بپذيرد اين خواسته

 يی گنج آراسته ز هرگونه
 سپاه بيايد چو بيند ترا بی

 اگر بازگردد گشادست راه
 چو او بشنود خوب گفتار من

  رنگ و بازار مننه انديشد از
 بيايد بر آن سايه زير درخت

 ز گنجور می خواهد و تاج و تخت
 تو جنگی سپاهی به گردش درآر

 برآسايد از گردش روزگار
 مکافات من باشد و کام تو
 نجويد ازان پس کس آرام تو

 که آيد به دستت بسی خواسته
 پرستنده و اسپ آراسته

 چو طينوش بشنيد زان شاد شد
 آزاد شدبسان يکی سرو 

 چنين داد پاسخ که دارم اميد
 که گردد بدو تيره روزم سپيد
 به دام من آويزد او ناگهان

 به خونی که او ريخت اندر جهان
 چو دارای دارا و گردان سند
 چو فور دلير آن سرافراز هند
 چو قيدافه گفت سکندر شنيد

 ی او بديد به چشم و دلش چاره
 بخنديد زان چاره در زير لب

 نهان کرد زير قصبدو بسد 
 سکندر بيامد ز نزديک اوی
 پرانديشه بد جان تاريک اوی

 
 همی چاره جست آن شب ديرياز
 چو خورشيد بنمود چينی طراز
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 برافراخت از کوه زرين درفش
 نگونسار شد پرنيانی بنفش
 سکندر بيامد به نزديک شاه
 پرستنده برخاست از بارگاه

 به رسمی که بودش فرود آوريد
  پيش سپهبد چميدجهانجوی

 ز بيگانه ايوان بپرداختند
 فرستاده را پيش او تاختند

 چو قيدافه را ديد بر تخت گفت
 که با رای تو مشتری باد جفت
 بدين مسيحا به فرمان راست
 بد ارنده کو بر زبانم گواست
 با برای و دين و صليب بزرگ
 به جان و سر شهريار سترگ

 القدس به زنار و شماس و روح
 س مرا خاک در اندلسکزين پ

 نبيند نه لشکر فرستم به جنگ
 نياميزم از هر دری نيز رنگ
 نه با پاک فرزند تو بد کنم

 نه فرمان دهم نيز و نه خود کنم
 به جان ياد دارم وفای ترا
 نجويم به چيزی جفای ترا

 خواهت مرا برادر بود نيک
 به جای صليب است گاهت مرا
 نگه کرد قيدافه سوگند اوی

 دل و راست پيوند اویيگانه 
 همه کاخ کرسی زرين نهاد
 به پيش اندر آرايش چين نهاد

 اختران را بخواند بزرگان و نيک
 يکايک بر آن کرسی زر نشاند
 ازان پس گرامی دو فرزند را
 بياورد خويشان و پيوند را

 چنين گفت کاندر سرای سپنج
 سزد گر نباشيم چندين به رنج
 نبايد کزين گردش روزگار

 بهره کين آيد و کارزارمرا 
 سکندر نخواهد شد از گنج سير
 وگر آسمان اندر آرد به زير

 همی رنج ما جويد از بهر گنج
 همه گنج گيتی نيرزد به رنج
 برآنم که با اونسازيم جنگ
 نه بر پادشاهی کنم کار تنگ
 يکی پاسخ پندمندش دهيم
 سرش برفرازيم و پندش دهيم
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 اگر جنگ جويد پس از پند من
 يند پس از پند من بند منبه ب

 ازان سان شوم پيش او با سپاه
 که بخشايش آرد برو چرخ و ماه

 ازين ازمايش ندارد زيان
 بماند مگر دوستی در ميان

 چه گوييد و اين را چه پاسخ دهيد
 مرا اندرين رای فرخ نهيد
 همه مهتران سر برافراختند
 همی پاسخ پادشا ساختند
 بگفتند کای سرور داد و راد

 دارد کسی چون تو مهتر به يادن
 نگويی مگر آنک بهتر بود

 خنک شهرکش چون تو مهتر بود
 اگر دوست گردد ترا پادشا
 چه خواهد جزين مردم پارسا
 نه آسيب آيد بدين گنج تو
 نيرزد همه گنجها رنج تو

 چو اسکندری کو بيايد ز روم
 به شمشير دريا کند روی بوم
 همی از درت بازگردد به چيز

 يز دنيی نيرزد پشيزهمه چ
 جز از آشتی ما نبينيم روی

 جوی نه واال بود مردم کينه
 چو بشنيد گفتار آن بخردان

 دل موبدان پسنديده و پاک
 در گنج بگشاد و تاج پدر
 بياورد با ياره و طوق زر

 يکی تاج بد کاندران شهر و مرز
 کسی گوهرش را ندانست ارز

 بهاست فرستاده را گفت کين بی
  دارد جزو نارواستهرانکس که

 به تاج مهان چون سزا ديدمش
 ز فرزند پرمايه بگزيدمش

 يکی تخت بودش به هفتاد لخت
 بخت ی نيک ببستی گشاينده

 به پيکر يک اندر دگر بافته
 به چاره سر شوشها تافته
 سر پايها چون سر اژدها

 ندانست کس گوهرش را بها
 ازو چارصد گوهر شاهوار
 مارهمان سرخ ياقوت بد زين ش

 دو بودی به مثقال هر يک به سنگ
 ی نار بودی به رنگ چو يک دانه
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 زمرد برو چار صد پاره بود
 به سبزی چو قوس قزح نابسود
 گشاده شتر بار بودی چهل
 زنی بود چون موج دريا به دل
 دگر چار صد تای دندان پيل
 چه دندان درازيش بد ميل ميل
 پلنگی که خوانی همی بربری

 ت بد بر سریازان چار صد پوس
 ز چرم گوزن ملمع هزار

 همه رنگ و بيرنگ او پر نگار
 دگر صد سگ و يوز نخچير گير
 که آهو ورا پيش ديدی ز تير
 بياورد زان پس دوصد گاوميش

 ی او همی راند پيش پرستنده
 ز ديبای خز چارصد تخته نيز
 همان تختها کرده از چوب شيز
 دگر چار صد تخته از عود تر

 گيرد و رنگ زرکه مهر اندرو 
 صد اسپ گرانمايه آراسته
 ز ميدان ببردند با خواسته

 همان تيغ هندی و رومی هزار
 بفرمود با جوشن کارزار

 همان خود و مغفر هزار و دويست
 ايست به گنجور فرمود کاکنون مه

 همه پاک بر بيطقون برشمار
 بگويش که شبگير برساز کار
 سپيده چو برزد ز باال درفش

  روی چرخ بنفشچو کافور شد
 زمين تازه شد کوه چون سندروس
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 سکندر به اسپ اندر آورد پای
 به دستوری بازگشتن به جای
 چو طينوش جنگی سپه برنشاند
 از ايوان به درگاه قيدافه راند
 به قيدافه گفتند پدرود باش

 ی چرخ را پود باش به جان تازه
 برين گونه منزل به منزل سپاه
 همی راند تا پيش آن رزمگاه
 که لشکرگه نامور شاه بود
 سکندر که با بخت همراه بود
 سکندر بران بيشه بنهاد رخت
 که آب روان بود و جای درخت
 به طينوش گفت ايدر آرام گير
 چو آسوده گردی می و جام گير
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 شوم هرچ گفتم به جای آورم
 ز هر گونه پاکيزه رای آورم
 ایسکندر بيامد به پرده سر

 سپاهش برفتند يک سر ز جای
 ز شادی خروشيدن آراستند
 کاله کيانی بپيراستند

 که نوميد بد لشکر نامجوی
 که دانست کش باز بينند روی
 سپه با زبانها پر از آفرين
 يکايک نهادند سر بر زمين

 ز لشکر گزين کرد پس شهريار
 ازان نامداران رومی هزار

 ی گاوروی دار با گرزه زره
 دان پرخاشجویبرفتند گر

 همه گرد بر گرد آن بيشه مرد
 کشيدند صف با سليح نبرد
 سکندر خروشيد کای مرد تيز
 همی جنگ رای آيدت گر گريز
 بلرزيد طينوش بر جای خويش

 پشيمان شد از دانش و رای خويش
 بدو گفت کای شاه برترمنش
 ستايش گزينی به از سرزنش

 چنان هم که با خويش من قيدروش
 استی را بکوشبزرگی کن و ر

 نه اين بود پيمانت با مادرم
 نگفتی که از راستی نگذرم؟
 سکندر بدو گفت کای شهريار

 چرا سست گشتی بدين مايه کار
 ز من ايمنی بيم در دل مدار
 نيازارد از من کسی زان تبار
 نگردم ز پيمان قيدافه من

 شکن نه نيکو بود شاه پيمان
 پياده شد از باره طينوش زود

 بوسيد و زرای نمودزمين را ب
 جهاندار بگرفت دستش به دست
 بدان گونه کو گفت پيمان ببست
 بدو گفت منديش و رامش گزين
 من از تو ندارم به دل هيچ کين
 چو مادرت بر تخت زرين نشست
 من اندر نهادم به دست تو دست
 بگفتم که من دست شاه زمين

 چنين به دست تو اندر نهم هم
 امهمان روز پيمان من شد تم

 نه خوب آيد از شاه گفتار خام
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 سکندر منم وان زمان من بدم
 به خوبی بسی داستانها زدم
 همان روز قيدافه آگاه بود

 ی شاه بود که اندر کفت پنجه
 پرستنده را گفت قيصر که تخت
 بيارای زير گلفشان درخت
 بفرمود تا خوان بياراستند

 ی رود و می خواستند نوازنده
 بفرمود تا خلعت خسروی
 ز رومی و چينی و از پهلوی
 ببخشيد يارانش را سيم و زر
 کرا در خور آمد کاله و کمر
 ايست به طيوش فرمود کايدر مه

 که اين بيشه دورست راه تو نيست
 به قيدافه گوی ای هشيوار زن

 زن جهاندار و بينادل و رای
 ام بدارم وفای تو تا زنده
 ام روان را به مهر تو آگنده

 
 شکر اندر کشيدوزان جايگه ل

 دمان تا به شهر برهمن رسيد
 بدان تا ز کردارهای کهن
 بپرسد ز پرهيزگاران سخن

 برهمن چو آگه شد از کار شاه
 که آورد زان روی لشگر به راه
 پرستنده مرد اندر آمد ز کوه
 شدند اندران آگهی همگروه

 يی بخردان نوشتند پس نامه
 به نزد سکندر سر موبدان

 ن نهانسر نامه بود آفري
 ز داننده بر شهريار جهان
 که پيروزگر باد همواره شاه
 به افزايش و دانش و دستگاه
 دگر گفت کای شهريار سترگ
 ترا داد يزدان جهان بزرگ

 ارز رای چه داری بدين مرز بی
 نشست پرستندگان خدای
 ست گرين آمدنت از پی خواسته

 ست گمان نزد تو کاسته خرد بی
 ستبر ما شکيبايی و دانش ا

 ز دانش روانها پر از رامش است
 شکيبايی از ما نشايد ستد
 نه کس را ز دانش رسد نيز بد
 نبينی جز از برهنه يک رمه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1404 

 پراگنده از روزگار دمه
 اگر بودن ايدر دراز آيدت
 به تخم گياها نياز آيدت
 فرستاده آمد بر شهريار
 ز بيخ گيا بر ميانش ازار

 سکندر فرستاده و نامه ديد
  و رامشی برگزيدآزاری بی

 سپه را سراسر هم آنجا بماند
 خود و فيلسوفان رومی براند
 پرستنده آگه شد از کار شاه
 پذيره شدندش يکايک به راه

 مايه چيزی که بود ببردند بی
 که نه گنج بدشان نه کشت و درود

 يکايک برو خواندند آفرين
 بران برمنش شهريار زمين
 سکندر چو روی برهمن بديد

 ه آواز ايشان شنيدبران گون
 دوان و برهنه تن و پای و سر

 بر و جان ز دانش به بر تنان بی
 ز برگ گيا پوشش از تخم خورد
 برآسوده از رزم و روز نبرد

 خور و خواب و آرام بر دشت و کوه
 برهنه به هر جای گشته گروه

 دار همه خوردنيشان بر ميوه
 ز تخم گيا رسته بر کوهسار

 ودازار يکی چرم نخچير ب
 گيا پوشش و خوردن آژير بود

 سکندر بپرسيدش از خواب و خورد
 از آسايش روز ننگ و نبرد
 ز پوشيدنی و ز گستردنی

 نيازيم از خوردنی همه بی
 برهنه چو زايد ز مادر کسی
 نبايد که نازد بپوششی بسی
 وز ايدر برهنه شود باز خاک

 همه جای ترس است و تيمار و باک
 مانزمين بستر و پوشش از آس

 بان تا کی آيد زمان به ره ديده
 جهانجوی چندين بکوشد به چيز
 که آن چيز کوشش نيرزد به نيز
 چنو بگذرد زين سرای سپنج
 ازو بازماند زر و تاج و گنج

 چنان دان که نيکيست همراه اوی
 به خاک اندر آيد سر و گاه اوی
 سکندر بپرسيد که کاندر جهان
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 فزون آشکارا بود گر نهان
 ده بيش است گر مرده نيزهمان زن

 کزان پس نيازش نيايد به چيز
 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 تو گر مرده را بشمری صدهزار
 ازان صد هزاران يکی زنده نيست
 خنک آنک در دوزخ افگنده نيست
 ببايد همين زنده را نيز مرد

 يکی رفت و نوبت به ديگر سپرد
 تر گر آب بپرسيد خشکی فزون

 ی آفتاببتابد بروبر هم
 برهمن چنين داد پاسخ به شاه
 که هم آب را خاک دارد نگاه
 بپرسيد کز خواب بيدار کيست
 به روی زمين بر گنهکار کيست
 که جنبندگانند و چندی زيند
 ندانند کاندر جهان برچيند

 برهمن چنين داد پاسخ بدوی
 که ای پاکدل مهتر راست گوی

 گنهکارتر چيز مردم بود
 د گم بودکه از کين و آزش خر

 چو خواهی که اين را بدانی درست
 تن خويشتن را نگه کن نخست
 که روی زمين سربسر پيش تست
 تو گويی سپهر روان خويش تست
 همی رای داری که افزون کنی
 ز خاک سيه مغز بيرون کنی
 روان ترا دوزخ است آرزوی

 مگر زين سخن بازگردی به خوی
 دگر گفت بر جان ما شاه کيست

 جای همراه کيستبه کژی بهر 
 چنين داد پاسخ که آز است شاه

 ی کين و جای گناه سر مايه
 بپرسيد خود گوهر از بهر چيست
 کش از بهر بيشی ببايد گريست
 چنين داد پاسخ که آز و نياز
 دو ديوند بيچاره و ديوساز

 يکی را ز کمی شده خشک لب
 خواب شب يکی از فزونيست بی

 همان هر دو را روز می بشکرد
 آنک جانش پذيرد خردخنک 

 سکندر چو گفتار ايشان شنيد
 به رخساره شد چون گل شنبليد
 دو رخ زرد و ديده پر از آب کرد
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 همان چهر خندان پر از تاب کرد
 بپرسيد پس شاه فرمانروا

 که حاجت چه باشد شما را به ما
 ندارم دريغ از شما گنج خويش
 نه هرگز برانديشم از رنج خويش

  بلندبگفتند کای شهريار
 در مرگ و پيری تو بر ما ببند
 چنين داد پاسخ ورا شهريار
 که بامرگ خواهش نيايد به کار
 چه پرهيزی از تيز چنگ اژدها
 که گرزآهنی زو نيابی رها
 جوانی که آيد بمابر دراز
 هم از روز پيری نيابد جواز
 برهمن بدو گفت کای پادشا
 جهاندار و دانا و فرمانروا

 خود چاره نيستچو دانی که از مرگ 
 ز پيری بتر نيز پتياره نيست

 جهان را به کوشش چه جويی همی
 گل زهر خيره چه بويی همی
 ز تو بازماند همين رنج تو

 به دشمن رسد کوشش و گنج تو
 ز بهر کسان رنج بر تن نهی
 ز کم دانشی باشد و ابلهی
 پيامست از مرگ موی سپيد

 به بودن چه داری تو چندين اميد
 يداردل شهريارچنين گفت ب

 که گر بنده از بخشش کردگار
 گذر يافتی بودمی من همان
 به تدبير بر گشتن آسمان
 که فرزانه و مرد پرخاشخر

 ز بخشش به کوشش نيابد گذر
 دگر هرک در جنگ من کشته شد
 کرا ز اخترش روز برگشته شد
 به درد و به خون ريختن بد سزا
 که بيدادگر کس نيابد رها

 ايزدیبديدند بادافره 
 چو گشتند باز از ره بخردی

 کس از خواست يزدان کرانه نيافت
 ز کار زمانه بهانه نيافت

 بسی چيز بخشيد و نستد کسی
 نبد آز نزديک ايشان بسی

 آزار ازان جايگه برگرفت بی
 بران هم نشان راه خاور گرفت
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 همی رفت منزل به منزل به راه
 ز ره رنجه و مانده يکسر سپاه

  به جايی رسيدز شهر برهمن
 کران ژرف دريا بديد يکی بی

 بسان زنان مرد پوشيده روی
 همی رفت با جامه و رنگ و بوی
 زبانها نه تازی و نه خسروی
 نه ترکی نه چينی و نه پهلوی
 ز ماهی بديشان همی خوردنی

 به جايی نبد راه آوردنی
 شگفت اندر ايشان سکندر بماند
 ز دريا همی نام يزدان بخواند

 اه کوهی برآمد ز آبانگ هم
 بدو پاره شد زرد چون آفتاب

 سکندر يکی تيز کشتی بجست
 که آن را ببيند به ديده درست

 يکی گفت زان فيلسوفان به شاه
 که بر ژرف دريا ترا نيست راه
 بمان تا ببيند مر او را کسی
 که بهره ندارد ز دانش بسی
 ز رومی و از مردم پارسی

 بدان کشتی اندر نشستند سی
  زرد ماهی بد آن لخت کوهيکی
 انگه چو تنگ اندر آمد گروه هم

 فروبرد کشتی هم اندر شتاب
 هم آن کوه شد ناپديد اندر آب
 سپاه سکندر همی خيره ماند
 همی هرکسی نام يزدان بخواند
 بدو گفت رومی که دانش بهست
 که داننده بر هر کسی بر مهست
 اگر شاه رفتی و گشتی تباه

 ندين سپاهپر از خون شدی جان چ
 وزان جايگه لشکر اندر کشيد
 يکی آبگيری نو آمد پديد

 به گرد اندرش نی بسان درخت
 تو گفتی که چوب چنارست سخت

 ز پنجه فزون بود باالی اوی
 چهل رش بپيمود پهنای اوی

 ها کرده از چوب و نی همه خانه
 زمينش هم از نی فروبرده پی
 نشايست بد در نيستان بسی

 او هرکسیز شوری نخورد آب 
 چو بگذشت زان آب جايی رسيد
 که آمد يکی ژرف دريا پديد
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 جهان خرم و آب چون انگبين
 همی مشک بوييد روی زمين
 بخوردند و کردند آهنگ خواب
 بسی مار پيچان برآمد ز آب

 وزان بيشه کژدم چو آتش به رنگ
 جهان شد بران خفتگان تار و تنگ

 يی در فراوان بمرد به هر گوشه
 نا و مردان گردبزرگان دا

 ز يک سو فراوان بيامد گراز
 چو الماس دندانهای دراز

 ز دست دگر شير مهتر ز گاو
 که با جنگ ايشان نبد زور و تاو
 سپاهش ز دريا بيکسو شدند
 بران نيستان آتش اندر زدند

 بکشتند چندان ز شيران که راه
 به يکبارگی تنگ شد بر سپاه

 
 وزان جايگه رفت خورشيدفش

 دمان تا زمين حبشبيامد 
 ز مردم زمين بود چون پر زاغ

 سيه گشته و چشمها چون چراغ
 تناور يکی لشکری زورمند
 برهنه تن و پوست و باالبلند
 چو از دور ديدند گرد سپاه
 خروشی برآمد ز ابر سياه

 سپاه انجمن شد هزاران هزار
 ی شهريار وران تيره شد ديده

 به سوی سکندر نهادند سر
  پرخاشخربکشتند بسيار

 به جای سنان استخوان داشتند
 همی بر تن مرد بگذاشتند
 به لشکر بفرمود پس شهريار
 که برداشتند آلت کارزار

 برهنه به جنگ اندر آمد حبش
 غمی گشت زان لشکر شيرفش
 بکشتند زيشان فزون از شمار
 بپيچيد ديگر سر از کارزار

 ز خون ريختن گشت روی زمين
 سراسر به کردار دريای چين

 چو از خون در و دشت آلوده شد
 ز کشته به هر جای بر توده شد
 چو بر توده خاشاکها برزدند
 بفرمود تا آتش اندر زدند

 چو شب گشت بشنيد آواز گرگ
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 سکندر بپوشيد خفتان و ترگ
 يکی پيش رو بود مهتر ز پيل

 به سر بر سرو داشت همرنگ نيل
 ازين نامداران فراوان بکشت

 مود پشتبسی حمله بردند و نن
 بکشتند فرجام کارش به تير
 يکی آهنين کوه بد پيل گير
 وزان جايگه تيز لشکر براند
 بسی نام دادار گيهان بخواند

 
 پايان رسيد چو نزديکی نرم

 اندازه ديد نگه کرد و مردم بی
 نه اسپ و نه جوشن نه تيغ و نه گرز
 ازان هر يکی چون يکی سرو برز
 چو رعد خروشان برآمد غريو

 هنه سپاهی به کردار ديوبر
 باران بکردند سخت يکی سنگ

 چو باد خزان برزند بر درخت
 به تير و به تيغ اندر آمد سپاه

 تو گفتی که شد روز روشن سياه
 پايان فراوان بماند چو از نرم

 سکندر برآسود و لشکر براند
 بشد تازيان تا به شهری رسيد
 که آن را کران و ميانه نديد

  باز آمدندبه آيين همه پيش
 نياز آمدند دل و بی گشاده

 ببردند هرگونه گستردنی
 ز پوشيدنيها و از خوردنی

 سکندر بپرسيد و بنواختشان
 براندازه بر پايگه ساختشان

 سرای کشيدند بر دشت پرده
 سپاهش نجست اندر آن شهر جای
 سر اندر ستاره يکی کوه ديد

 تو گفتی که گردون بخواهد کشيد
  اندکیبران کوه مردم بدی

 شب تيره زيشان نماندی يکی
 بپرسيد ازيشان سکندر که راه
 کدامست و چون راند بايد سپاه
 همه يکسره خواندند آفرين
 که ای نامور شهريار زمين
 به رفتن برين کوه بودی گذر

 بر اگر برگذشتی برو راه
 يکی اژدهايست زان روی کوه
 که مرغ آيد از رنج زهرش ستوه
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 پاهنيارد گذشتن بروبر س
 همی دود زهرش برآيد به ماه
 همی آتش افروزد از کام اوی
 دو گيسو بود پيل را دام اوی
 همه شهر با او نداريم تاو

 خورش بايدش هر شبی پنج گاو
 بجوييم و بر کوه خارا بريم
 پر انديشه و پر مدارا بريم
 بدان تا نيايد بدين روی کوه
 نينجاميد از ما گروها گروه

 م جویبفرمود ساالر ديهي
 که آن روز ندهند چيز بدوی

 چو گاه خورش درگذشت اژدها
 بيامد چو آتش بران تند جا
 سکندر بفرمود تا لشکرش
 يکی تيرباران کنند ازبرش
 بزد يک دم آن اژدهای پليد

 تنی چند ازيشان به دم درکشيد
 بفرمود اسکندر فيلقوس

 تبيره به زخم آوريدند و کوس
 کران آتش افروختند همان بی

  هرجای مشعل همی سوختندبه
 چو کوه از تبيره پرآواز گشت
 بترسيد ازان اژدها بازگشت

 چو خورشيد برزد سر از برج گاو
 ز گلزاربرخاست بانگ چکاو
 چو آن اژدها را خورش بود گاه
 ز مردان لشکر گزين کرد شاه
 درم داد ساالر چندی ز گنج
 بياورد با خويشتن گاو پنج
 ستبکشت و ز سرشان برآهخت پو

 بدان جادوی داده دل مرد دوست
 بياگند چرمش به زهر و به نفت
 سوی اژدها روی بنهاد تفت
 مران چرمها را پر از باد کرد
 ز دادار نيکی دهش ياد کرد
 بفرمود تا پوست برداشتند

 همی دست بر دست بگذاشتند
 چو نزديکی اژدها رفت شاه
 بسان يکی ابر ديدش سپاه
 ونزبانش کبود و دو چشمش چو خ
 همی آتش آمد ز کامش برون
 چو گاو از سر کوه بنداختند
 بران اژدها دل بپرداختند
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 فرو برد چون باد گاو اژدها
 چو آمد ز چنگ دليران رها
 چو از گاو پيوندش آگنده شد
 بر اندام زهرش پراگنده شد
 همه رودگانيش سوراخ کرد

 به مغز و به پی راه گستاخ کرد
 همی زد سرش را بران کوه سنگ

 چنين تا برآمد زمانی درنگ
 سپاهی بروبر بباريد تير

 به پای آمد آن کوه نخچيرگير
 وزان جايگه تيز لشکر براند

 انجا بماند تن اژدها را هم
 بياورد لشکر به کوهی دگر
 کزان خيره شد مرد پرخاشخر
 بلنديش بينا همی دير ديد

 سر کوه چون تيغ و شمشير ديد
 يکی تخت زرين بران تيغ کوه

 انبوه يکسو و دور از گروهز 
 بر يکی مرده مرد اندران تخت

 همانا که بودش پس از مرگ فر
 ز ديبا کشيده برو چادری

 ز هر گوهری بر سرش افسری
 همه گرد بر گرد او سيم و زر
 کسی را نبودی بروبر گذر

 هرآنکس که رفتی بران کوهسار
 که از مرده چيزی کند خواستار
 بران کوه از بيم لرزان شدی

 به مردی و بر جای ريزان شدی
 سر سکندر برآمد بران کوه

 نظاره بران مرد با سيم و زر
 يکی بانگ بشنيد کای شهريار
 بسی بردی اندر جهان روزگار
 بسی تخت شاهان بپرداختی
 سرت را به گردون برافراختی

 بسی دشمن و دوست کردی تباه
 ز گيتی کنون بازگشتست گاه
 رخ شاه ز آواز شد چون چراغ
 ازان کوه برگشت دل پر ز داغ
 همی رفت با نامداران روم

 بدان شارستان شد که خوانی هروم
 که آن شهر يکسر زنان داشتند
 کسی را دران شهر نگذاشتند
 سوی راست پستان چو آن زنان

 بسان يکی نار بر پرنيان



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1412 

 سوی چپ به کردار جوينده مرد
 که جوشن بپوشد به روز نبرد

 هرومچو آمد به نزديک شهر 
 سرافراز با نامداران روم

 يکی نامه بنوشت با رسم و داد
 نژاد چنانچون بود مرد فرخ

 به عنوان بر از شاه ايران و روم
 سوی آنک دارند مرز هروم
 سر نامه از کردگار سپهر

 کزويست بخشايش و داد و مهر
 هرانکس که دارد روانش خرد
 جهان را به عمری همی بسپرد

 ايم کردهشنيد آنک ما در جهان 
 ايم سر مهتری بر کجا برده

 کسی کو ز فرمان ما سر بتافت
 نهالی بجز خاک تيره نيافت
 نخواهم که جايی بود در جهان
 که ديدار آن باشد از من نهان
 گر آيم مرا با شما نيست رزم
 به دل آشتی دارم و رای بزم

 يی اگر هيچ داريد داننده
 يی خردمند و بيدار خواننده

 ی پندمند ين نامهچو برخواند ا
 برآنکس که هست از شما ارجمند

 ببنديد پيش آمدن را ميان
 کزين آمدن کس ندارد زيان
 بفرمود تا فيلسوفی ز روم
 برد نامه نزديک شهر هروم

 بسی نيز شيرين سخنها بگفت
 فرستاده خود با خرد بود جفت
 چو دانا به نزديک ايشان رسيد
 همه شهر زن ديد و مردی نديد

  از شهر بيرون شدندهمه لشکر
 به ديدار رومی به هامون شدند

 بر شد جهان انجمن بران نامه
 ازيشان هرانکس که بد رای زن
 چو اين نامه برخواند دانای شهر
 ز رای دل شاه برداشت بهر
 نشستند و پاسخ نوشتند باز
 که دايم بزی شاه گردن فراز
 فرستاده را پيش بنشانديم
 يکايک همه نامه برخوانديم

 خستين که گفتی ز شاهان سخنن
 ز پيروزی و رزمهای کهن
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 اگر لشکر آری به شهر هروم
 نبينی ز نعل و پی اسپ بوم

 اندازه در شهر ما برزنست بی
 بهر برزنی بر هزاران زنست

 همه شب به خفتان جنگ اندريم
 ز بهر فزونی به تنگ اندريم

 ز چندين يکی را نبودست شوی
 روی که دوشيزگانيم و پوشيده

 ز هر سو که آيی برين بوم و بر
 بجز ژرف دريا نبينی گذر

 ز ما هر زنی کو گرايد بشوی
 بينيم روی ازان پس کس او را نه

 ببايد گذشتن به دريای ژرف
 اگر خوش و گر نيز باريده برف
 اگر دختر آيدش چون کردشوی

 ی رنگ و بوی آسا و جوينده زن
 هم آن خانه جاويد جای وی است

 ای وی استبلند آسمانش هو
 وگر مردوش باشد و سرفراز
 بسوی هرومش فرستند باز

 وگر زو پسر زايد آنجا که هست
 بباشد نباشد بر ماش دست
 ز ما هرک او روزگار نبرد

 از اسپ اندر آرد يکی شيرمرد
 يکی تاج زرينش بر سر نهيم
 همان تخت او بر دو پيکر نهيم

 هزار همانا ز ما زن بود سی
  گوشوارکه با تاج زرند و با

 که مردی ز گردنکشان روز جنگ
 درنگ به چنگال او خاک شد بی

 تو مردی بزرگی و نامت بلند
 در نام بر خويشتن در مبند
 که گويند با زن برآويختنی
 ز آويختن نيز بگريختی

 يکی ننگ باشد ترا زين سخن
 که تا هست گيتی نگردد کهن
 چه خواهی که با نامداران روم

 هرومبيايی بگردی به مرز 
 چو با راستی باشی و مردمی
 نبينی جز از خوبی و خرمی
 به پيش تو آريم چندان سپاه

 که تيره شود بر تو خورشيد و ماه
 چو آن پاسخ نامه شد اسپری
 زنی بود گويا به پيغمبری
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 ی شاهوار ابا تاج و با جامه
 رخ ده سوار همی رفت با خوب

 چو آمد خرامان به نزديک شاه
 ی به راهپذيره فرستاد چند

 زن نامبردار نامه بداد
 پيام دليران همه کرد ياد

 سکندر چو آن پاسخ نامه ديد
 خردمند و بينادلی برگزيد

 بديشان پيامی فرستاد و گفت
 که با مغز مردم خرد باد جفت
 به گرد جهان شهرياری نماند
 همان بر زمين نامداری نماند
 که نه سربسر پيش من کهترند

 اخترند وگرچه بلندند و نيک
 مرا گرد کافور و خاک سياه

 همانست و هم بزم و هم رزمگاه
 نه من جنگ را آمدم تازيان
 به پيالن و کوس و تبيره زنان

 سپاهی برين سان که هامون و کوه
 همی گردد از سم اسپان ستوه
 مرا رای ديدار شهر شماست
 گر آييد نزديک ما هم رواست
 چو ديدار باشد برانم سپاه

  بدين جايگاهنباشم فراوان
 ببينيم تا چيستتان رای و فر
 سواری و زيبايی و پای و پر
 ز کار زهشتان بپرسم نهان

 مرد زن چون بود در جهان که بی
 اگر مرگ باشد فزونی ز کيست
 به بينم که فرجام اين کار چيست
 فرستاده آمد سخنها بگفت
 همه راز بيرون کشيد از نهفت
 بزرگان يکی انجمن ساختند

  دل را بپرداختندز گفتار
 که ما برگزيديم زن دو هزار

 گوی و داننده و هوشيار سخن
 ابا هر صدی بسته ده تاج زر
 بدو در نشانده فراوان گهر

 چو گرد آيد آن تاج باشد دويست
 که هر يک جز اندر خور شاه نيست

 يکايک بسختيم و کرديم تل
 اباگوهران هر يکی سی رطل
 چو دانيم کامد به نزديک شاه

 ايک پذيره شويمش به راهيک
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 چو آمد به نزديک ما آگهی
 ز دانايی شاه وز فرهی

 فرستاده برگشت و پاسخ بگفت
 سخنها همه با خرد بود جفت
 سکندر ز منزل سپه برگرفت
 ز کار زنان مانده اندر شگفت
 دو منزل بيامد يکی باد خاست
 وزو برف با کوه و درگشت راست
 تبه شد بسی مردم پايکار

  برف اندر آن روزگارز سرما و
 برآمد يکی ابر و دودی سياه
 بر آتش همی رفت گفتی سپاه
 زره کتف آزادگان را بسوخت
 ز نعل سواران زمين برفروخت

 بدين هم نشان تا به شهری رسيد
 که مردم بسان شب تيره ديد
 فروهشته لفچ و برآورده کفچ
 به کردار قير و شبه کفچ و لفچ

 ونهاشان به کردار خ همه ديده
 همی از دهان آتش آمد برون
 بسی پيل بردند پيشش به راه
 همان هديه مردمان سياه
 بگفتند کين برف و باد دمان
 ز ما بود کامد شما را زيان

 که هرگز بدين شهر نگذشت کس
 ترا و سپاه تو ديديم و بس

 ببود اندر آن شهر يک ماه شاه
 چو آسوده گشتند شاه و سپاه

 ازنجا بيامد دمان و دنان
 آراسته سوی شهر زنان دل

 ز دريا گذر کرد زن دو هزار
 همه پاک با افسر و گوشوار
 يکی بيشه بد پر ز آب و درخت

 دل و نيکبخت همه جای روشن
 خورش گرد کردند بر مرغزار
 ز گستردنيها به رنگ و نگار
 چو آمد سکندر به شهر هروم
 زنان پيش رفتند ز آباد بوم
 ببردند پس تاجها پيش اوی

 ن جامه و گوهر و رنگ و بویهما
 سکندر بپذرفت و بنواختشان
 بران خرمی جايگه ساختشان
 چو شب روز شد اندرآمد به شهر
 به ديدار برداشت زان شهر بهر
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 کم و بيش ايشان همی بازجست
 همی بود تا رازها شد درست

 
 بپرسيد هرچيز و دريا بديد

 وزان روی لشکر به مغرب کشيد
 د بزرگيکی شارستان پيشش آم

 بدو اندرون مردمانی سترگ
 همه روی سرخ و همه موی زرد
 همه در خور جنگ روز نبرد

 به فرمان به پيش سکندر شدند
 دو تا گشته و دست بر سر شدند
 سکندر بپرسيد از سرکشان
 که ايدر چه دارد شگفتی نشان
 چنين گفت با او يکی مرد پير

 اختر و شهرگير که ای شاه نيک
  روی شهريکی آبگيرست زان

 کزان آب کس را نديديم بهر
 چو خورشيد تابان بدانجا رسيد
 بران ژرف دريا شود ناپديد

 در تيره گردد جهان پس چشمه
 شود آشکارای گيتی نهان

 وزان جای تاريک چندان سخن
 شنيدم که هرگز نيايد به بن

 پرست خرد يافته مرد يزدان
 بدو در يکی چشمه گويد که هست

 رای و کامگشاده سخن مرد با 
 همی آب حيوانش خواند به نام

 دل پر خرد چنين گفت روشن
 که هرک آب حيوان خورد کی مرد
 ز فردوس دارد بران چشمه راه
 بشويد برآن تن بريزد گناه

 بپرسيد پس شه که تاريک جای
 بدو اندرون چون رود چارپای

 پرست چنين پاسخ آورد يزدان
 کزان راه بر کره بايد نشست

 رمود کاسپ يلهبه چوپان بف
 سراسر به لشکرگه آرد گله
 گزين کرد زو بارگی ده هزار
 همه چار سال از در کارزار

 
 وزان جايگه شاد لشگر براند
 بزرگان بيدار دل را بخواند

 همی رفت تا سوی شهری رسيد
 که آن را ميان و کرانه نديد
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 همه هرچ بايد بدو در فراخ
 پر از باغ و ميدان و ايوان و کاخ

 د آمد و بامداد پگاهفرو
 سپاه به نزديک آن چشمه شد بی

 که دهقان ورا نام حيوان نهاد
 چو از بخشش پهلوان کرد ياد
 همی بود تا گشت خورشيد زرد

 ی الژورد فرو شد بران چشمه
 ز يزدان پاک آن شگفتی بديد

 که خورشيد گشت از جهان ناپديد
 بيامد به لشکرگه خويش باز

 ازهای در دلی پر ز انديشه
 شب تيره کرد از جهاندار ياد
 پس انديشه بر آب حيوان نهاد
 شکيبا ز لشگر هرانکس که ديد
 نخست از ميان سپه برگزيد

 چهل روزه افزون خورش برگرفت
 بيامد دمان تا چه بيند شگفت
 سپه را بران شارستان جای کرد
 يکی پيش رو چست بر پای کرد
 ورا اندر آن خضر بد رای زن

  انجمنسر نامداران آن
 سکندر بيامد به فرمان اوی

 دل و جان سپرده به پيمان اوی
 بدو گفت کای مرد بيداردل
 يکی تيز گردان بدين کار دل
 اگر آب حيوان به چنگ آوريم
 بسی بر پرستش درنگ آوريم
 نميرد کسی کو روان پرورد
 به يزدان پناهد ز راه خرد

 دو مهرست با من که چون آفتاب
 يند آببتابد شب تيره چون ب

 يکی زان تو برگير و در پيش باش
 نگهبان جان و تن خويش باش
 دگر مهره باشد مرا شمع راه
 به تاريک اندر شوم با سپاه
 ببينيم تا کردگار جهان

 بدين آشکارا چه دارد نهان
 توی پيش رو گر پناه من اوست

 ی رای و راه من اوست نماينده
 چو لشگر سوی آب حيوان گذشت

 اکبر ز دشتخروش آمد اهللا 
 چو از منزلی خضر برداشتی
 خورشها ز هرگونه بگذاشتی
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 همی رفت ازين سان دو روز و دو شب
 کسی را به خوردن نجنبيد لب
 سه ديگر به تاريکی اندر دو راه
 پديد آمد و گم شد از خضر شاه
 پيمبر سوی آب حيوان کشيد
 سر زندگانی به کيوان کشيد

 بران آب روشن سر و تن بشست
  جز پاک يزدان نجستنگهدار

 بخورد و برآسود و برگشت زود
 ستايش همی بافرين بر فزود

 
 سکندر سوی روشنايی رسيد
 يکی بر شد کوه رخشنده ديد
 زده بر سر کوه خارا عمود

 سرش تا به ابر اندر از چوب عود
 بر هر عمودی کنامی بزرگ

 نشسته برو سبز مرغی سترگ
 به آواز رومی سخن راندند

 يروز را خواندندجهاندار پ
 چو آواز بشنيد قيصر برفت
 به نزديک مرغان خراميد تفت
 بدو مرغ گفت ای دالرای رنج

 چه جويی همی زين سرای سپنج
 اگر سر برآری به چرخ بلند
 همان بازگردی ازو مستمند
 کنون کامدی هيچ ديدی زنا
 وگر کرده از خشت پخته بنا

 چنين داد پاسخ کزين هر دو هست
 گونه جای نشستزنا و برين 

 چو بشنيد پاسخ فروتر نشست
 پرست درو خيره شد مرد يزدان

 بپرسيد کاندر جهان بانگ رود
 شنيدی و آوای مست و سرود
 چنين داد پاسخ که هر کو ز دهر
 ز شادی همی برنگيرند بهر
 ورا شاد مردم نخواند همی
 وگر جان و دل برفشاند همی

 به خاک آمد از بر شده چوب عمود
 د زان مرغ رنگين عمودتهی مان

 بپرسيد دانايی و راستی
 فزونست اگر کمی و کاستی
 چنين داد پاسخ که دانش پژوه
 همی سرفرازد ز هر دو گروه
 به سوی عمود آمد از تيره خاک
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 به منقار چنگالها کرد پاک
 پرست ز قيصر بپرسيد يزدان

 به شهر تو بر کوه دارد نشست
 رای بدو گفت چون مرد شد پاک

 پرستنده بر کوه جایبيابد 
 ازان چوب جوينده شد بر کنام

 دل و شادکام جهانجوی روشن
 کرد منقار تيز به چنگال می

 چو ايمن شد از گردش رستخيز
 گروه به قيصر بفرمود تا بی

 پياده شود بر سر تيغ کوه
 ببيند که تا بر سر کوه چيست
 کزو شادمان را ببايد گريست

 
 سکندر چو بشنيد شد سوی کوه

 گروه ه ديدار بر تيغ شد بیب
 سرافيل را ديد صوری به دست
 برافراخته سر ز جای نشست
 پر از باد لب ديدگان پرزنم

 که فرمان يزدان کی آيد که دم
 چو بر کوه روی سکندر بديد
 چو رعد خروشان فغان برکشيد

 ی آز چندين مکوش که ای بنده
 که روزی به گوش آيدت يک خروش

 تاج و تختکه چندين مرنج از پی 
 به رفتن بيارای و بربند رخت
 چنين داد پاسخ بدو شهريار
 که بهر من اين آمد از روزگار

 که جز جنبش و گردش اندر جهان
 نبينم همی آشکار و نهان
 ازان کوه با ناله آمد فرود

 همی داد نيکی دهش را درود
 بران راه تاريک بنهاد روی
 جوی به پيش اندرون مردم راه

 ريکی اندر سپاهچو آمد به تا
 خروشی برآمد ز کوه سياه

 که هرکس که بردارد از کوه سنگ
 پشيمان شود ز آنک دارد به چنگ

 وگر برندارد پشيمان شود
 به هر درد دل سوی درمان شود
 سپه سوی آواز بنهاد گوش

 پرانديشه شد هرکسی زان خروش
 که بردارد آن سنگ اگر بگذرد
 پی رنج ناآمده نشمرد
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 نج هست از گناهيکی گفت کين ر
 پشيمانی و سنگ بردن به راه
 دگر گفت لختی ببايد کشيد
 مگر درد و رنجش نبايد چشيد
 يکی برد زان سنگ و ديگر نبرد
 يکی ديگر از کاهلی داشت خرد
 چو از آب حيوان به هامون شدند
 ز تاريکی راه بيرون شدند
 بجستند هرکس بر و آستی
 پديدار شد کژی و کاستی

  ياقوت بودکنار يکی پر ز
 يکی را پر از گوهر نابسود

 پشيمان شد آنکس که کم داشت اوی
 زبرجد چنان خار بگذاشت اوی

 تر آنکس که خود برنداشت پشيمان
 ازان گوهر پربها سر بگاشت
 دو هفته بر آن جايگه بر بماند

 تر گشت لشکر براند چو آسوده
 

 سوی باختر شد چو خاور بديد
 ز گيتی همی رای رفتن گزيد

 بر يکی شارستان ديد پاک بره
 که نگذشت گويی بروباد و خاک
 چو آواز کوس آمد از پشت پيل
 پذيره شدندش بزرگان دو ميل
 جهانجوی چون ديد بنواختشان
 به خورشيد گردن برافراختشان
 بپرسيد کايدر چه باشد شگفت
 کزان برتر اندازه نتوان گرفت
 زبان برگشادند بر شهريار

  روزگاربه ناليدن از گردش
 که ما را يکی کار پيش است سخت

 بگوييم با شاه پيروزبخت
 بدين کوه سر تا به ابر اندرون

 دل ما پر از رنج و دردست و خون
 ز چيز که ما را بدو تاب نيست

 ز ياجوج و ماجوج مان خواب نيست
 چو آيند بهری سوی شهر ما
 غم و رنج باشد همه بهر ما
 همه رويهاشان چو روی هيون

 ها پر ز خون ا سيه ديدهزبانه
 سيه روی و دندانها چون گراز
 که يارد شدن نزد ايشان فراز

 همه تن پر از موی و موی همچو نيل
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 بر و سينه و گوشهاشان چو پيل
 بخسپند يکی گوش بستر کنند
 دگر بر تن خويش چادر کنند

 يی بچه زايد هزار ز هر ماده
 کم و بيش ايشان که داند شمار

 ن ستوران شوندبه گرد آمدن چو
 تگ آرند و بر سان گوران شوند
 بهاران کز ابر ا ندرآيد خروش
 همان سبز دريا برآيد به جوش
 چو تنين ازان موج بردارد ابر
 هوا برخروشد بسان هژبر
 فرود افگند ابر تنين چو کوه
 بيايند زيشان گروها گروه

 خورش آن بود سال تا سالشان
 که آگنده گردد بر و يالشان

  بود زان سپس خوردنیگياشان
 بيارند هر سو ز آوردنی

 چو سرما بود سخت الغر شوند
 به آواز بر سان کفتر شوند
 بهاران ببينی به کردار گرگ
 بغرند بر سان پيل سترگ

 يی سازدی اگر پادشا چاره
 کزين غم دل ما بپردازدی

 بسی آفرين يابد از هرکسی
 ازان پس به گيتی بماند بسی

 را بسازبزرگی کن و رنج ما 
 نياز ای بی هم از پاک يزدان نه

 سکندر بماند اندر ايشان شگفت
 ها برگرفت غمی گشت و انديشه

 چنين داد پاسخ که از ماست گنج
 ز شهر شما يارمندی و رنج

 برآرم من اين راه ايشان به رای
 نبيروی نيکی دهش يک خدای
 يکايک بگفتند کای شهريار
 ز تو دور بادا بد روزگار

 ايم  بايد همه بندهز ما هرچ
 ايم پرستنده باشيم تا زنده

 بياريم چندانک خواهی تو چيز
 کزين بيش کاری نداريم نيز
 سکندر بيامد نگه کرد کوه
 بياورد زان فيلسوفان گروه
 بفرمود کاهنگران آوريد

 مس و روی و پتک گران آوريد
 کج و سنگ و هيزم فزون از شمار
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 بياريد چندانک آيد به کار
 ه بردند چيزی که خواستانداز بی

 چو شد ساخته کار و انديشه راست
 ز ديوارگر هم ز آهنگران

 هرانکس که استاد بود اندران
 ز گيتی به پيش سکندر شدند
 بدان کار بايسته ياور شدند

 ز هر کشوری دانشی شد گروه
 دو ديوار کرد از دو پهلوی کوه
 ز بن تا سر تيغ باالی اوی

 اویرش کرده پهنای  چو صد شاه
 ازو يک رش انگشت و آهن يکی
 پراگنده مس در ميان اندکی

 همی ريخت گوگردش اندر ميان
 چنين باشد افسون دانا کيان
 همی ريخت هر گوهری يک رده
 چو از خاک تا تيغ شد آژده
 بسی نفت و روغن برآميختند
 همی بر سر گوهران ريختند
 به خروار انگشت بر سر زدند
 بفرمود تا آتش اندر زدند
 دم آورد و آهنگران صدهزار
 به فرمان پيروزگر شهريار
 خروش دمنده برآمد ز کوه
 ستاره شد از تف آتش ستوه
 چنين روزگاری برآمد بران
 دم آتش و رنج آهنگران

 گهرها يک اندر دگر ساختند
 وزان آتش تيز بگداختند

 ز ياجوج و ماجوج گيتی برست
 زمين گشت جای خرام و نشست

 ی اویبرش پانصد بود باال
 چو سيصد بدی نيز پهنای اوی
 ازان نامور سد اسکندری
 جهانی برست از بد داوری
 برو مهتران خواندند آفرين

 تو مبادا زمان و زمين که بی
 ز چيزی که بود اندران جايگاه
 فراوان ببردند نزديک شاه

 نپذرفت ازيشان و خود برگرفت
 جهان مانده زان کار اندر شگفت

 
 پويان به راههمی رفت يک ماه 

 به رنج اندر از راه شاه و سپاه
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 چنين تا به نزديک کوهی رسيد
 که جايی دد و دام و ماهی نديد
 يکی کوه ديد از برش الژورد
 يکی خانه بر سر ز ياقوت زرد
 همه خانه قنديلهای بلور

 ی آب شور ميان اندرون چشمه
 نهاده بر چشمه زرين دو تخت
 برو خوابنيده يکی شوربخت

  مردم و سر چو آن گرازبه تن
 به بيچارگی مرده بر تخت ناز
 ز کافور زيراندرش بستری
 کشيده ز ديبا برو چادری

 يکی سرخ گوهر به جای چراغ
 فروزان شده زو همه بوم و راغ
 فتاده فروغ ستاره در آب

 ز گوهر همه خانه چون آفتاب
 هرانکس که رفتی که چيزی برد
 وگر خاک آن خانه را بسپرد

  بر جای لرزان شدیهمه تنش
 وزان لرزه آن زنده ريزان شدی

 ی آب شور خروش آمد از چشمه
 که ای آرزومند چندين مشور

 بسی چيز ديدی که آن کس نديد
 عنان را کنون باز بايد کشيد
 کنون زندگانيت کوتاه گشت

 شاه گشت سر تخت شاهيت بی
 سکندر بترسيد و برگشت زود
 به لشکرگه آمد به کردار دود

 جايگه تيز لشکر براندوزان 
 خروشان بسی نام يزدان بخواند

 ازان کوه راه بيابان گرفت
 ی جان گرفت غمی گشت و انديشه

 همی راند پر درد و گريان ز جای
 سپاه از پس و پيش او رهنمای

 
 ز راه بيابان به شهری رسيد
 ببد شاد کواز مردم شنيد
 همه بوم و بر باغ آباد بود
  بوددر مردم از خرمی شاد

 پذيره شدندش بزرگان شهر
 کسی را که از مردمی بود بهر
 برو همگنان آفرين خواندند
 همه زر و گوهر برافشاندند

 همی گفت هرکس که ای شهريار
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 انوشه که کردی بمابر گذار
 بدين شهر هرگز نيامد سپاه

 نه هرگز شنيدست کس نام شاه
 کنون کامدی جان ما پيش تست

 درستروان بادی و تن  که روشن
 سکندر دل از مردمان شاد کرد

 ز راه بيابان تن آزاد کرد
 بپرسيد ازيشان که ايدر شگفت
 چه چيزست کاندازه بايد گرفت
 چنين داد پاسخ بدو رهنمای

 رای که ای شاه پيروز پاکيزه
 شگفتيست ايدر که اندر جهان
 کسی آن نديد آشکار و نهان

 درختيست ايدر دو بن گشته جفت
  نشايد نهفتکه چونان شگفتی

 يکی ماده و ديگری نر اوی
 گو بود شاخ با رنگ و بوی سخن

 به شب ماده گويا و بويا شود
 چو روشن شود نر گويا شود
 سکندر بشد با سواران روم
 همان نامداران آن مرز و بوم

 بپرسيد زيشان که اکنون درخت
 سخن کی سرايد به آواز سخت
 چنين داد پاسخ بدو ترجمان

  بگذرد نه زمانکه از روز چون
 گوی گردد يکی زين درخت سخن

 بخت که آواز او بشنود نيک
 گون ماده گويا شود شب تيره

 بر و برگ چون مشک بويا شود
 بپرسيد چون بگذريم از درخت
 بخت شگفتی چه پيش آيد ای نيک
 چنين داد پاسخ کزو بگذری
 ز رفتنت کوته شود داوری

 چو زو برگذشتی نماندت جای
 اندش رهنمایکران جهان خو

 بيابان و تاريکی آيد به پيش
 به سيری نيامد کس از جان خويش
 نه کس ديد از ما نه هرگز شنيد
 که دام و دد و مرغ بر ره پريد

 بخت همی راند با روميان نيک
 چو آمد به نزديک گويا درخت
 زمينش ز گرمی همی بردميد
 ز پوست ددان خاک پيدا نديد
 تز گوينده پرسيد کين پوست چيس
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 ددان را برين گونه درنده کيست
 بخت چنين داد پاسخ بدو نيک

 که چندين پرستنده دارد درخت
 چو بايد پرستندگان را خورش
 ز گوشت ددان باشدش پرورش
 چو خورشيد بر تيغ گنبد رسيد
 سکندر ز باال خروشی شنيد
 که آمد ز برگ درخت بلند

 خروشی پر از سهم و ناسودمند
 جمانبترسيد و پرسيد زان تر

 که ای مرد بيدار نيکی گمان
 چنين برگ گويا چه گويد همی
 که دل را به خوناب شويد همی

 بخت چنين داد پاسخ که ای نيک
 همی گويد اين برگ شاخ درخت
 که چندين سکندر چه پويد به دهر
 که برداشت از نيکويهايش بهر

 ز شاهيش چون سال شد بر دو هفت
 ز تخت بزرگی ببايدش رفت

 يده بباريد خونسکندر ز د
 دلش گشت پر درد از رهنمون
 ازان پس به کس نيز نگشاد لب

 شب پر از غم همی بود تا نيم
 گوی شد برگ ديگر درخت سخن

 بخت دگر باره پرسيد زان نيک
 چه گويد همی اين دگر شاخ گفت

 گوی بگشاد راز از نهفت سخن
 چنين داد پاسخ که اين ماده شاخ
 همی گويد اندر جهان فراخ

  آز فراوان نگنجی همیاز
 روان را چرا بر شکنجی همی
 ترا آز گرد جهان گشتن است

 کس آزردن و پادشا کشتن است
 نماندت ايدر فراوان درنگ

 مکن روز بر خويشتن تار و تنگ
 بپرسيد از ترجمان پادشا

 دل و پارسا که ای مرد روشن
 يکی بازپرسش که باشم به روم
 چو پيش آيد آن گردش روز شوم

 زنده بيند مرا مادرممگر 
 يکی تا به رخ برکشد چادرم
 چنين گفت با شاه گويا درخت
 که کوتاه کن روز و بربند رخت

 نه مادرت بيند نه خويشان به روم
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 نه پوشيده رويان آن مرز و بوم
 به شهر کسان مرگت آيد نه دير
 شود اختر و تاج و تخت از تو سير
 چو بشنيد برگشت زان دو درخت

 ته به شمشير سختدلش خسته گش
 چو آمد به لشکرگه خويش باز

 فراز برفتند گردان گردن
 ها ساختند به شهر اندرون هديه

 بزرگان بر پادشا تاختند
 يکی جوشنی بود تابان چو نيل
 به باالی و پهنای يک چرم پيل
 دو دندان پيل و برش پنج بود
 که آن را به برداشتن رنج بود
 زره بود و ديبای پرمايه بود

 زر کرده آگنده صد خايه بودز 
 به سنگ درم هر يکی شست من

 ز زر و ز گوهر يکی کرگدن
 بپذرفت زان شهر و لشکر براند
 ز ديده همی خون دل برفشاند

 
 وزان روی لشکر سوی چين کشيد
 سر نامداران به بيرون کشيد

 همی راند منزل به منزل به دشت
 چهل روز تا پيش دريا گذشت

  برکشيديی ز ديبا سراپرده
 سپه را به منزل فرود آوريد
 يکی نامه فرمود پس تا دبير
 نويسد ز اسکندر شهرگير

 يی خوب و زشت نوشتند هرگونه
 نويسنده چون نامه اندر نوشت
 يی سکندر بشد چون فرستاده
 يی گزين کرد بينادل آزاده

 سخن دل و يک که با او بدی يک
 بگويد به مهتر که کن يا مکن

  لشکر سپردسپه را به ساالر
 وزان روميان پنج دانا ببرد

 چو آگاهی آمد به فغفور ازين
 يی سوی چين که آمد فرستاده

 پذيره فرستاد چندی سپاه
 سکندر گرازان بيامد به راه
 چو آمد بران بارگاه بزرگ
 بديد آن گزيده سپاه بزرگ
 بيامد ز دهليز تا پيش اوی
 پرانديشه جان بدانديش اوی
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 ردش نمازدوان پيش او رفت و ب
 نشست اندر ايوان زمانی دراز
 بپرسيد فغفور و بنواختش
 يکی نامور جايگه ساختش

 چو برزد سر از کوه روشن چراغ
 ببردند باالی زرين جناغ

 ی شاه را پيش خواند فرستاده
 سکندر فراوان سخنها براند
 بگفت آنچ بايست و نامه بداد
 سخنهای قيصر همه کرد ياد

  شاه رومبران نامه عنوان بد از
 جهاندار و ساالر هر مرز و بوم
 که خوانند شاهان برو آفرين
 زما بندگان جهان آفرين

 جهاندار و داننده و رهنمای
 خداوند پاکی و نيکی فزای

 دگر گفت فرمان ما سوی چين
 چنانست که آباد ماند زمين
 نبايد بسيچيد ما را به جنگ
 که از جنگ شد روز بر فور تنگ

 ريار جهانچو دارا که بد شه
 چو فريان تازی و ديگر مهان
 ز خاور برو تا در باختر

 ز فرمان ما کس نجويد گذر
 شمار سپاهم نداند سپهر
 وگر بشمرد نيز ناهيد و مهر
 اگر هيچ فرمان ما بشکنی

 تن و بوم و کشور به رنج افگنی
 چو نامه بخوانی بيارای ساو
 مرنجان تن خويش و با بد مکاو

 سپاهگر آيی بينی مرا با 
 دل و نيک خواه ببينم ترا يک

 بداريم بر تو همين تاج و تخت
 به چيزی گزندت نيايد ز بخت
 وگر کند باشی به پيش آمدن
 ز کشور سوی شاه خويش آمدن
 ز چيزی که باشد طرايف به چين
 ز زرينه و اسپ و تيغ و نگين
 هم از جامه و پرده و تخت عاج
 ز ديبای پرمايه و طوق و تاج

 يابی فرستی به گنجز چيزی که 
 چو خواهی که از ما نيايدت رنج

 سپاه مرا بازگردان ز راه
 بباش ايمن از گنج و تخت و کاله
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 چو ساالر چين زان نشان نامه ديد
 برآشفت و پس خامشی برگزيد
 بخنديد و پس با فرستاده گفت
 که شاه ترا آسمان باد جفت
 بگوی آنچ دانی ز گفتار اوی

  اویز باال و مردی و ديدار
 فرستاده گفت ای سپهدار چين
 کسی چون سکندر مدان بر زمين
 به مردی و رادی و بخش و خرد

 ی هر کسی بگذرد ز انديشه
 به باالی سروست و با زور پيل
 به بخشش به کردار دريای نيل
 زبانش به کردار برنده تيغ

 به چربی عقاب اندر آرد ز ميغ
 چو بشنيد فغفور چين اين سخن

 يشه افگند بنيکی ديگر اند
 بفرمود تا خوان و می خواستند
 به باغ اندر ايوان بياراستند

 همی خورد می تا جهان تيره شد
 سر ميگساران ز می خيره شد
 سپهدار چين با فرستاده گفت
 که با شاه تو مشتری باد جفت
 چو روشن شود نامه پاسخ کنيم

 به ديدار تو روز فرخ کنيم
 سکندر بيامد ترنجی به دست

 مست وان ساالر چين نيمز اي
 چو خورشيد برزد سر از برج شير
 سپهر اندر آورد شب را به زير
 سکندر به نزديک فغفور شد

 ی بد دلش دور شد از انديشه
 بپرسيد زو گفت شب چون بدی
 که بيرون شدی دوش ميگون بدی
 ازان پس بفرمود تا شد دبير
 بياورد قرطاس و مشک و عبير

 وشتمران نامه را زود پاسخ ن
 بياراست قرطاس را چون بهشت
 نخست آفرين کرد بر دادگر
 خداوند مردی و داد و هنر

 خداوند فرهنگ و پرهيز و دين
 ازو باد بر شاد روم آفرين

 گوی ی چرب رسيد اين فرستاده
 ی شاه فرهنگ جوی هم آن نامه

 سخنهای شاهان همه خواندم
 وزان با بزرگان سخن راندم
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  فورز دارای داراب و فريان و
 سخن هرچ پيدا بد از رزم و سور
 که پيروز گشتی بريشان همه
 شبان بودی و شهرياران رمه
 تو داد خداوند خورشيد و ماه
 به مردی مدان و فزون سپاه
 چو بر مهتری بگذرد روزگار
 چه در سور ميرد چه در کارزار
 چو فرجامشان روز رزم تو بود
 زمانه نه کاهد نخواهد فزود

 شی و برتریتو زيشان مکن ک
 گمان بگذری که گر ز آهنی بی

 کجا شد فريدون و ضحاک و جم
 فراز آمد از باد و شد سوی دم
 من از تو نترسم نه جنگ آورم
 نه بر سان تو باد گيرد سرم
 که خون ريختن نيست آيين ما
 نه بد کردن اندرخور دين ما

 بخوانی مرا بر تو باشد شکست
 پرستم نه خسروپرست که يزدان

 زان فرستم که دارای منشفزون 
 ز بخشش نباشد مرا سرزنش
 سکندر به رخ رنگ تشوير خورد
 ز گفتار او بر جگر تير خورد

 به دل گفت ازين پس کس اندر جهان
 نبيند مرا رفته جايی نهان

 ز ايوان بيامد به جای نشست
 ميان از پی بازگشتن ببست
 سرافراز فغفور بگشاد گنج
 جز بخشش نيامد به دلش ايچ رن
 نخستين بفرمود پنجاه تاج
 به گوهر بياگنده ده تخت عاج
 ز سيمين و زرينه اشتر هزار
 بفرمود تا برنهادند بار

 ز ديبای چينی و خز و حرير
 ز کافور وز مشک و بوی و عبير
 هزار اشتر بارکش بار کرد

 آسان شد آنکو درم خوار کرد تن
 ز سنجاب و قاقم ز موی سمور
 ز گستردنيها و جام بلور
 بياورد زين هر يکی ده هزار
 خردمند گنجور بربست بار

 گرانمايه صد زين به سيمين ستام
 ز زرينه پنجاه بردند نام
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 موی ببردند سيصد شتر سرخ
 طرايف بدو دار چينی بدوی

 يکی مرد با سنگ و شيرين سخن
 گزين کرد زان چينيان کهن
 بفرمود تا با درود و خرام
 بيايد بر شاه و آرد پيام

 ک چند باشد به نزديک چينکه ي
 برو نامداران کنند آفرين

 فرستاده شد با سکندر به راه
 گمانی که بردی که اويست شاه
 چو مالح روی سکندر بديد
 سبک زورقی بادبان برکشيد
 چو دستور با لشکر آمدش پيش
 بگفت آنچ آمد ز بازار خويش
 سپاهش برو خواندند آفرين
 همه برنهادند سر بر زمين

 چينی که او هست شاهبدانست 
 پياده بيامد غريوان به راه

 سکندر بدو گفت پوزش مکن
 مران پيش فغفور زين در سخن
 ببود آن شب و بامداد پگاه

 به آرام بنشست بر تخت شاه
 فرستاده را چيز بخشيد و گفت
 که با تو روان مسيحست جفت
 برو پيش فغفور چينی بگوی

 روی که نزديک ما يافتی آب
 شی همی چين تراستگر ايدر ببا

 وگر جای ديگر خرامی رواست
 بياسايم ايدر که چندين سپاه
 به تندی نشايد کشيدن به راه
 فرستاده برگشت و آمد چو باد
 به فغفور پيغام قيصر بداد

 
 بدان جايگه شاه ماهی بماند

 انگه بجنبيد و لشکر براند پس
 ازان سبز دريا چو گشتند باز
 بيابان گرفتند و راه دراز

 چو منزل به منزل به حلوان رسيد
 ور باره و شهر ديد يکی مايه

 به پيش آمدندش بزرگان شهر
 کسی کش ز نام و خرد بود بهر

 برفتند با هديه و با نثار
 ز حلوان سران تا در شهريار

 سکندر سبک پرسش اندر گرفت
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 که ايدر چه بينيد چيزی شگفت
 بدو گفت گوينده کای شهريار

 د به کارندانيم چيزی که آي
 برين مرز درويشی و رنج هست
 کزين بگذری باد ماند به دست
 چو گفتار گوينده بشنيد شاه

 ز حلوان سوی سند شد با سپاه
 پذيره شدندش سواران سند
 همان جنگ را ياور آمد ز هند

 هرانکس که از فور دل خسته بود
 به خون ريختن دستها شسته بود

 بردند پيالن و هندی درای
 ی کرنای  نالهخروش آمد و

 سر سنديان بود بنداه نام
 سواری سرافراز با رای و کام
 يکی رزمشان کرده شد همگروه
 زمين شد ز افگنده بر سان کوه
 شب آمد بران دشت سندی نماند

 اندر براند سکندر سپاه از پس
 به دست آمدش پيل هشتاد و پنج
 همان تاج زرين و شمشير و گنج
 اهزن و کودک و پير مردان به ر
 برفتند گريان به نزديک شاه

 که ای شاه بيدار با رای و هوش
 مشور اين بر و بوم و بر بد مکوش
 که فرجام هم روز تو بگذرد
 خنک آنک گيتی به بد نسپرد
 سکندر بريشان نياورد مهر

 بران خستگان هيچ ننمود چهر
 گرفتند زيشان فراوان اسير
 زن و کودک خرد و برنا و پير

 از راه بستسوی نيمروز آمد 
 همه روی گيتی ز دشمن بشست
 وزان جايگه شد به سوی يمن
 جهاندار و با نامدار انجمن
 چو بشنيد شاه يمن با مهان
 بيامد بر شهريار جهان

 ها کز يمن برگزيد بسی هديه
 بهاگير و زيبا چنانچون سزيد
 ده اشتر ز برد يمن بار کرد
 دگر پنج را بار دينار کرد

 از درمدگر ده شتر بار کرد 
 چو باشد درم دل نباشد به غم

 ی زعفران بد هزار دگر سله
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 شمار ی بی ز ديبا و هرجامه
 زبرجد يکی جام بودش به گنج
 همان در ناسفته هفتاد و پنج
 يکی جام ديگر بدش الژورد
 نهاد اندرو شست ياقوت زرد
 ز ياقوت سرخ از برش ده نگين
 به فرمانبران داد و کرد آفرين

 ی شهريار هبه پيش سراپرد
 رسيدند با هديه و با نثار

 سکندر بپرسيد و بنواختشان
 بر تخت نزديک بنشاختشان
 برو آفرين کرد شاه يمن
 که پيروزگر باش بر انجمن

 به تو شادم ار باشی ايدر دو ماه
 برآسايد از راه شاه و سپاه
 سکندر برو آفرين کرد و گفت
 که با تو هميشه خرد باد جفت

  بازگشتبه شبگير شاه يمن
 ز لشکر جهانی پر آواز گشت

 
 سکندر سپه را به بابل کشيد
 ز گرد سپه شد هوا ناپديد

 همی راند يک ماه خود با سپاه
 نديدند زيشان کس آرامگاه

 گونه تا سوی کوهی رسيد بدين
 ز ديدار ديده سرش ناپديد
 به سر بر يکی ابر تاريک بود

 به کيوان تو گفتی که نزديک بود
 وبر نديدند راهبه جايی بر

 فروماند از راه شاه و سپاه
 گذشتند بر کوه خارا به رنج
 وزو خيره شد مرد باريک سنج
 ز رفتن چو گشتند يکسر ستوه
 يکی ژرف دريا بد آن روی کوه
 پديد آمد و شاد شد زان سپاه
 که دريا و هامون بديدند راه
 سوی ژرف دريا همی راندند

 آفرين را همی خواندند جهان
 شمار ام بد هر سوی بیدد و د

 سپه را نبد خوردنی جز شکار
 پديد آمد از دور مردی سترگ
 پر از موی با گوشهای بزرگ

 تنش زير موی اندرون همچو نيل
 دو گوشش به کردار دو گوش پيل
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 چو ديدند گردنکشان زان نشان
 ببردند پيش سکندر کشان
 سکندر نگه کرد زو خيره ماند
 بروبر همی نام يزدان بخواند

 چه مردی بدو گفت نام تو چيست
 ز دريا چه يابی و کام تو چيست
 بدو گفت شاها مرا باب و مام
 همان گوش بستر نهادند نام
 بپرسيد کان چيست به ميان آب
 کزان سوی می برزند آفتاب

 ازان پس چنين گفت کای شهريار
 هميشه بدی در جهان نامدار

 يکی شارستانست اين چون بهشت
 اک دارد سرشتکه گويی نه از خ

 نبينی بدواندر ايوان و خان
 مگر پوشش از ماهی و استخوان

 بر ايوانها چهر افراسياب
 تر از آفتاب نگاريده روشن

 جوی همان چهر کيخسرو جنگ
 بزرگی و مردی و فرهنگ اوی
 بران استخوان بر نگاريده پاک

 نبينی به شهر اندرون گرد و خاک
 ز ماهی بود مردمان را خورش

 يزی جزين پرورشندارند چ
 چو فرمان دهد نامبردار شاه
 سپاه روم من بران شارستان بی

 سکندر بدان گوش ور گفت رو
 بياور کسی تا چه بينيم نو

 بشد گوش بستر هم اندر زمان
 ازان شارستان برد مردم دمان
 گذشتند بر آب هفتاد مرد
 خرد يافته مردم سالخورد

 هاشان ز خز و حرير همه جامه
 ا بد و چند پيرازو چند برن

 ازو هرک پيری بد و نام داشت
 پر از در زرين يکی جام داشت

 کسی کو جوان بود تاجی به دست
 بر قيصر آمد سرافگنده پست
 برفتند و بردند پيشش نماز
 بگفتند با او زمانی دراز

 ببود آن شب و گاه بانگ خروس
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 وزان جايگه سوی بابل کشيد

 از لشکرش ناپديدزمين گشت 
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 بدانست کش مرگ نزديک شد
 بروبر همی روز تاريک شد

 بران بودش انديشه کاندر جهان
 نماند کسی از نژاد مهان

 که لشکر کشد جنگ را سوی روم
 نهد پی بران خاک آباد بوم

 چو مغز اندرين کار خودکامه کرد
 انگه سطاليس را نامه کرد هم

 هرانکس کجا بد ز تخم کيان
 شان تا ببندد ميانبفرمود

 همه روی را سوی درگه کنند
 ز بدها گمانيش کوته کنند
 چو اين نامه بردند نزد حکيم
 دل ارسطاليس شد به دو نيم

 اندر زمان پاسخ نامه کرد هم
 ز مژگان تو گفتی سر خامه کرد

 ی شاه گيهان رسيد که آن نامه
 ز بدکام دستش ببايد کشيد
 ازان بد که کردی مينديش نيز

 انديشه درويش را بخش چيزاز 
 بپرهيز و جان را به يزدان سپار
 به گيتی جز از تخم نيکی مکار

 ايم همه مرگ راييم تا زنده
 ايم به بيچارگی در سرافگنده

 نه هرکس که شد پادشاهی ببرد
 برفت و بزرگی کسی را سپرد
 بپرهيز و خون بزرگان مريز

 که نفرين بود بر تو تا رستخيز
 ندر ايران سپاهو ديگر که چون ا

 گاه نباشد همان شاه در پيش
 ز ترک و ز هند و ز سقالب و چين

 چنين سپاه آيد از هر سوی هم
 به روم آيد آنکس که ايران گرفت
 اگر کين بسيچد نباشد شگفت
 هرآنکس که هست از نژاد کيان

 نبايد که از باد يابد زيان
 بزرگان و آزادگان را بخوان

  و به خوانبه بخش و به سور و به رای
 سزاوار هر مهتری کشوری
 بيارای و آغاز کن دفتری
 به نام بزرگان و آزادگان

 کزيشان جهان يافتی رايگان
 يکی را مده بر دگر دستگاه
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 کسی را مخوان بر جهان نيز شاه
 سپر کن کيان را همه پيش بوم
 چو خواهی که لشکر نيايد به روم
 سکندر چو پاسخ بران گونه يافت

  رای ديگر شتافتبه انديشه و
 بزرگان و آزادگان را ز دهر

 کسی را کش از مردمی بود بهر
 بفرمود تا پيش او خواندند
 به جای سزاوار بنشاندند

 يکی عهد بنوشت تا هر يکی
 فزونی نجويد ز دهر اندکی
 بران نامداران جوينده کام
 ملوک طوايف نهادند نام

 همان شب سکندر به بابل رسيد
 خود شاد ديدمهان را به ديدار 

 يکی کودک آمد زنی را به شب
 بدو ماند هرکس که ديدش عجب
 سرش چون سر شير و بر پای سم
 چو مردم بر و کتف و چون گاو دم

 آنگه که زاد بمرد از شگفتی هم
 سزد گر نباشد ازان زن نژاد
 ببردند هم در زمان نزد شاه
 بدو کرد شاه از شگفتی نگاه

 انگاه گفت به فالش بد آمد هم
 که اين بچه در خاک بايد نهفت
 ز اخترشناسان بسی پيش خواند
 وزان کودک مرده چندی براند

 شمر زان غمی گشت سخت ستاره
 بخت بپوشيد بر خسرو نيک

 ز اخترشناسان بپرسيد و گفت
 که گر هيچ ماند سخن در نهفت

 اکنون ببرم سرانتان ز تن هم
 نيابيد جز کام شيران کفن

 اهشمر چون برآشفت ش ستاره
 بدو گفت کای نامور پيشگاه
 تو بر اختر شير زادی نخست
 بر موبدان و ردان شد درست
 سر کودک مرده بينی چو شير
 بگردد سر پادشاهيت زير
 پرآشوب گردد زمين چندگاه
 چنين تا نشيند يکی پيشگاه

 شمر بيش ازين هرک بود ستاره
 همی گفت و آن را نشانه نمود
 سکندر چو بشنيد زان شد غمی
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  رای و به مغزش درآمد کمیبه
 چنين گفت کز مرگ خود چاره نيست
 مرا دل پر انديشه زين باره نيست
 مرا بيش ازين زندگانی نبود
 زمانه نکاهد نخواهد فزود

 
 ان روز شد دردمند به بابل هم

 بدانست کامد به تنگی گزند
 دبير جهانديده را پيش خواند
 هرانچش به دل بود با او براند

 يکی نامه فرمود و گفتبه مادر 
 که آگاهی مرگ نتوان نهفت
 ز گيتی مرا بهره اين بد که بود
 زمان چون نکاهد نشايد فزود

 تو از مرگ من هيچ غمگين مشو
 که اندر جهان اين سخن نيست نو
 هرانکس که زايد ببايدش مرد
 اگر شهريارست گر مرد خرد
 بگويم کنون با بزرگان روم

 و بومکه چون بازگردند زين مرز 
 نجويند جز رای و فرمان تو
 کسی برنگردد ز پيمان تو
 هرانکس که بودند ز ايرانيان
 کزيشان بدی روميان را زيان
 سپردم به هر مهتری کشوری
 که گردد بر آن پادشاهی سری
 همانا نيازش نيايد به روم

 برآسايد آن کشور و مرز و بوم
 مرا مرده در خاک مصر آگنيد

 نيدز گفتار من هيچ مپراگ
 به سالی ز دينار من صدهزار

 کار ببخشيد بر مردم خيش
 گر آيد يکی روشنک را پسر

 گمان زنده نام پدر بود بی
 نبايد که باشد جزو شاه روم
 که او تازه گرداند آن مرز و بوم
 وگر دختر آيد به هنگام بوس

 ی فيلقوس به پيوند با تخمه
 تو فرزند خوانش نه داماد من

 ن ياد منبدو تازه کن در جها
 گزند دگر دختر کيد را بی

 فرستيد نزد پدر ارجمند
 خواه ابا ياره و برده و نيک

 عمار بسيچيد بااو به راه
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 همان افسر و گوهر و سيم و زر
 که آورده بود او ز پيش پدر

 به رفتن چنو گشت همداستان
 فرستيد با او به هندوستان
 من ايدر همه کار کردم به برگ

 م به مرگبه بيچارگی دل نهاد
 نخست آنک تابوت زرين کنند
 کفن بر تنم عنبر آگين کنند
 ز زربفت چينی سزاوار من
 کسی کو بپيچد ز تيمار من
 در و بند تابوت ما را به قير

 بگيرند و کافور و مشک و عبير
 نخست آگنند اندرو انگبين
 زبر انگبين زير ديبای چين
 ازان پس تن من نهند اندران

 د روانسرآمد سخن چون برآم
 تو پند من ای مادر پرخرد

 دار تا روز من بگذرد نگه
 ز چيزی که آوردم از هند و چين
 ز توران و ايران و مکران زمين
 بدار و ببخش آنچ افزون بود

 ی خويش بيرون بود وز اندازه
 به تو حاجت آنستم ای مهربان

 روان که بيدار باشی و روشن
 نداری تن خويش را رنجه بس

  نيست جاويد کسکه اندر جهان
 گمان روانم روان ترا بی

 ببيند چو تنگ اندر آيد زمان
 تر است شکيبايی از مهر نامی

 سبکسر بود هرک او کهتر است
 ترا مهر بد بر تنم سال و ماه
 کنون جان پاکم ز يزدان بخواه
 بدين خواستن باش فريادرس
 رس که فريادرس باشدم دست

 نگر تا که بينی به گرد جهان
 روان يست از مرگ خستهکه او ن

 چو نامه به مهر اندر آورد و بند
 بفرمود تا بر ستور نوند
 ز بابل به روم آورند آگهی

 که تيره شد آن فر شاهنشهی
 

 چو آگاه شد لشکر از درد شاه
 جهان گشت بر نامداران سپاه
 به تخت بزرگی نهادند روی
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 وگوی جهان شد سراسر پر از گفت
 شدسکندر چو از لشکر آگاه 

 بدانست کش روز کوتاه شد
 بفرمود تا تخت بيرون برند

 از ايوان شاهی به هامون برند
 ز بيماری او غمی شد سپاه

 رنگ ديدند رخسار شاه که بی
 همه دشت يکسر خروشان شدند
 چو بر آتش تيز جوشان شدند
 همی گفت هرکس که بد روزگار
 که از روميان کم شود شهريار
 فرازآمد آن گردش بخت شوم

 که ويران شود زين سپس مرز روم
 همه دشمنان کام دل يافتند
 رسيدند جايی که بشتافتند
 بمابر کنون تلخ گردد جهان
 خروشان شويم آشکار و نهان
 چنين گفت قيصر به آوای نرم
 که ترسنده باشيد با رای و شرم
 ز اندرز من سربسر مگذريد

 چو خواهيد کز جان و تن برخوريد
 نست کارپس از من شما را همي

 نه با من همی بد کند روزگار
 بگفت اين و جانش برآمد ز تن
 شد آن نامور شاه لشکرشکن
 ز لشکر سراسر برآمد خروش
 ز فرياد لشکر بدريد گوش

 همه خاک بر سر همی بيختند
 ز مژگان همی خون دل ريختند
 زدند آتش اندر سرای نشست
 هزار اسپ را دم بريدند پست

  زيننهاده بر اسپان نگونسار
 تو گفتی همی برخروشد زمين
 ببردند صندوق زرين به دشت
 همی ناله از آسمان برگذشت
 سکوبا بشستش به روشن گالب

 پراگند بر تنش کافور ناب
 ز ديبای زربفت کردش کفن
 خروشان بران شهريار انجمن
 تن نامور زير ديبای چين
 نهادند تا پای در انگبين

 سر تنگ تابوت کردند سخت
 ه گستر دالور درختشد آن ساي

 نمانی همی در سرای سپنج
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 چه يازی به تخت و چه نازی به گنج
 چو تابوت زان دشت برداشتند
 همه دست بر دست بگذاشتند
 دو آواز شد رومی و پارسی

 سخنشان ز تابوت بد يک بسی
 هرانکس که او پارسی بود گفت
 که او را جز ايدر نبايد نهفت
 چو ايدر بود خاک شاهنشهان

 ازند تابوت گرد جهانچه ت
 چنين گفت رومی يکی رهنمای
 که ايدر نهفتن ورا نيست رای
 اگر بشنويد آنچ گويم درست

 سکندر در آن خاک ريزد که رست
 يکی پارسی نيز گفت اين سخن
 که گر چندگويی نيايد به بن
 نمايم شما را يکی مرغزار
 ز شاهان و پيشينگان يادگار
 ورا جرم خواند جهانديده پير

 و اندرون بيشه و آبگيربد
 چو پرسی ترا پاسخ آيد ز کوه
 که آواز او بشنود هر گروه
 بياريد مر پير فرتوت را
 هم ايدر بداريد تابوت را

 بپرسيد اگر کوه پاسخ دهد
 شما را بدين رای فرخ نهد
 برفتند پويان به کردار غرم

 بدان بيشه کش باز خوانند جرم
 بگفتند پاسخ چنين داد باز

  شاهان چه داريد رازکه تابوت
 که خاک سکندر به اسکندريست
 کجا کرده بد روزگاری که زيست
 چو آواز بشنيد لشکر برفت
 ببردند زان بيشه صندوق تفت

 
 چو آمد سکندر به اسکندری
 جهان را دگرگونه شد داوری
 به هامون نهادند صندوق اوی
 وگوی زمين شد سراسر پر از گفت

 نبه اسکندری کودک و مرد و ز
 به تابوت او بر شدند انجمن
 اگر برگرفتی ز مردم شمار
 مهندس فزون آمدی صد هزار
 حکيم ارسطاليس پيش اندرون
 جهانی برو ديدگان پر ز خون
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 برآن تنگ صندوق بنهاد دست
 چنين گفت کای شاه يزدان پرست
 کجا آن هش و دانش و رای تو
 که اين تنگ تابوت شد جای تو

 سالبه روز جوانی برين مايه 
 چرا خاک را برگزيدی نهال
 حکيمان رومی شدند انجمن
 يکی گفت کای پيل رويينه تن

 ز پايت که افگند و جانت که خست
 کجا آن همه حزم و رای و نشست
 دگر گفت چندين نهفتی تو زر
 کنون زر دارد تنت را به بر

 دگر گفت کز دست تو کس نرست
 چرا سودی ای شاه با مرگ دست

  درد و رنجدگر گفت کسودی از
 هم از جستن پادشاهی و گنج
 دگر گفت چون پيش داور شوی
 همان بر که کشتی همان بدروی

 دستگاه آن بود دگر گفت بی
 ی خون شاهان بود که ريزنده

 دگر گفت ما چون تو باشيم زود
 که بودی تو چون گوهر نابسود
 دگر گفت چون بيندت اوستاد
 بياموزد آن چيز کت نيست ياد

  مرگ چون تو نرستدگر گفت کز
 به بيشی سزد گر نيازيم دست
 دگر گفت کای برتر از ماه و مهر

 چه پوشی همی ز انجمن خوب چهر
 دگر گفت مرد فراوان هنر

 بکوشد که چهره بپوشد به زر
 کنون ای هنرمند مرد دلير
 ترا زر زرد آوريدست زير
 ای دگرگفت ديبا بپوشيده
 ای نپوشيده را نيز رخ ديده

 ديبا برآور که تاجکنون سر ز 
 همی جويدت ياره و تخت عاج

 رخ بندگان دگر گفت کز ماه
 ز چينی و رومی پرستندگان
 بريدی و زر داری اندر کنار
 به رسم کيان زر و ديبا مدار
 دگر گفت پرسنده پرسد کنون
 چه ياد آيدت پاسخ رهنمون
 که خون بزرگان چرا ريختی

 به سختی به گنج اندر آويختی
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 ز بزرگان بمردخنک آنکسی ک
 نامی نبرد ز گيتی جز از نيک

 دگر گفت روز تو اندرگذشت
 زبانت ز گفتار بيکار گشت

 هرانکس که او تاج و تخت تو ديد
 عنان از بزرگی ببايد کشيد

 که بر کس نماند چو بر تو نماند
 درخت بزرگی چه بايد نشايد
 دگر گفت کردار تو بادگشت
 سر سرکشان از تو آزاد گشت

 ون بارگاه بزرگببينی کن
 جهانی جدا کرده از ميش گرگ
 دگر گفت کاندر سرای سپنج
 چرا داشتی خويشتن را به رنج
 که بهر تو اين آمد از رنج تو
 يکی تنگ تابوت شد گنج تو

 ی بوق را نجويی همی ناله
 به سند آمدت بند صندوق را

 دگر گفت چون لشکرت بازگشت
 تو تنها نمانی برين پهن دشت

 کسی بنگریهمانا پس هر
 فراوان غم زندگانی خوری

 
 ازان پس بيامد دوان مادرش
 فراوان بماليد رخ بر برش

 همی گفت کای نامور پادشا
 اختر و پارسا جهاندار و نيک

 به نزديکی اندر تو دوری ز من
 هم از دوده و لشکر و انجمن
 روانم روان ترا بنده باد

 دل هرک زين شاد شد کنده باد
 نک پر ز دردازان پس بشد روش

 چنين گفت کای شاه آزادمرد
 جهاندار دارای دارا کجاست

 کزو داشت گيتی همی پشت راست
 همان خسرو و اشک و فريان و فور

 همان نامور خسرو شهرزور
 دگر شهرياران که روز نبرد

 سرانشان ز باد اندر آمد به گرد
 چو ابری بدی تند و بارش تگرگ
 ترا گفتم ايمن شدستی ز مرگ

 رزم و پيکار و خون ريختنز بس 
 چه تنها چه با لشکر آويختن
 زمانه ترا داد گفتم جواز
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 همی داری از مردم خويش راز
 چو کردی جهان از بزرگان تهی
 بينداختی تاج شاهنشهی

 درختی که کشتی چو آمد به بار
 دل خاک بينم ترا غمگسار
 چو تاج سپهر اندر آمد به زير
 بزرگان ز گفتار گشتند سير

 ند صندوق او را به خاکنهفت
 ندارد جهان از چنين ترس و باک
 ز باد اندر آرد برد سوی دم
 نه دادست پيدا نه پيدا ستم
 نيابی به چون و چرا نيز راه

 نه کهتر برين دست يابد نه شاه
 همه نيکوی بايد و مردمی
 جوانمردی و خوردن و خرمی
 يی جز اينت نبينم همی بهره
 يی اگر کهتر آيی وگر شهره

 اگر ماند ايدر ز تو نام زشت
 بدانجا نيايی تو خرم بهشت
 چنين است رسم سرای کهن
 سکندر شد و ماند ايدر سخن

 چو او سی و شش پادشا را بکشت
 نگر تا چه دارد ز گيتی به مشت
 برآورد پرمايه ده شارستان

 شد آن شارستانها کنون خارستان
 بجست آنچ هرگز نجستست کس

 ق و بسسخن ماند ازو اندر آفا
 سخن به که ويران نگردد سخن
 چو از برف و باران سرای کهن
 گذشتم ازين سد اسکندری

 اختری همه بهتری باد و نيک
 اگر چند هم بگذرد روزگار
 نوشته بماند ز ما يادگار

 اگر صد بمانی و گر صدهزار
 به خاک اندر آيد سرانجام کار
 دل شهريار جهان شاد باد
 ز هر بد تن پاکش آزاد باد

 
 اال ای برآورده چرخ بلند

 چه داريی به پيری مرا مستمند
 چو بودم جوان در برم داشتی
 به پيری چرا خوار بگذاشتی
 همی زرد گردد گل کامگار
 همی پرنيان گردد از رنج خار
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 دو تا گشت آن سرو نازان به باغ
 همان تيره گشت آن گرامی چراغ
 پر از برف شد کوهسار سياه

 بيند گناههمی لشکر از شاه 
 به کردار مادر بدی تاکنون

 همی ريخت بايد ز رنج تو خون
 وفا و خرد نيست نزديک تو
 پر از رنجم از رای تاريک تو
 مرا کاچ هرگز نپروردييی
 چو پرورده بودی نيازردييی
 هرانگه که زين تيرگی بگذرم
 بگويم جفای تو با داورم
 بنالم ز تو پيش يزدان پاک

 ه خاکخروشان به سربر پراگند
 چنين داد پاسخ سپهر بلند

 گزند ی بی که ای مرد گوينده
 چرا بينی از من همی نيک و بد
 چنين ناله از دانشی کی سزد

 يی برتری تو از من به هر باره
 روان را به دانش همی پروری
 بدين هرچ گفتی مرا راه نيست
 خور و ماه زين دانش آگاه نيست
 خور و خواب و رای و نشست ترا

  و به بد راه و دست ترابه نيک
 ازان خواه راهت که راه آفريد

 شب و روز و خورشيد و ماه آفريد
 يکی آنک هستيش را راز نيست
 به کاريش فرجام و آغاز نيست

 چو گويد بباش آنچ خواهد به دست
 ست کسی کو جزين داند آن بيهده
 ام من از داد چون تو يکی بنده

 ام ی آفريننده پرستنده
  به فرمان اوینگردم همی جز

 نيارم گذشتن ز پيمان اوی
 به يزدان گرای و به يزدان پناه
 براندازه زو هرچ بايد بخواه
 جز او را مخوان گردگار سپهر

 ی ماه و ناهيد و مهر فروزنده
 وزو بر روان محمد درود

 بيارانش بر هر يکی برفزود
 

 کنون پادشاه جهان را ستای
 به رزم و به بزم و به دانش گرای

 رای سرافراز محمود فرخنده
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 کزويست نام بزرگی به جای
 جهاندار ابوالقاسم پر خرد

 که رايش همی از خرد برخورد
 همی باد تا جاودان شاد دل
 ز رنج و ز غم گشته آزاد دل
 شهنشاه ايران و زابلستان
 ز قنوج تا مرز کابلستان
 برو آفرين باد و بر لشکرش

 چه بر خويش و بر دوده و کشورش
 دار ساالر او مير نصرجهان

 کزو شادمانست گردنده عصر
 دريغش نيايد ز بخشيدن ايچ
 نه آرام گيرد به روز بيسچ

 چو جنگ آيدش پيش جنگ آورد
 سر شهرياران به چنگ آورد

 برآنکس که بخشش کند گنج خويش
 انديشد از رنج خويش ببخشد نه

 جهان تاجهاندار محمود باد
 وزو بخشش و داد موجود باد

  چون بوالمظفر بودسپهدار
 سرلشکر از ماه برتر بود

 که پيروز نامست و پيروزبخت
 همی بگذرد تير او بر درخت

 رنج باد هميشه تن شاه بی
 نشستش همه بر سر گنج باد
 هميدون سپهدار او شاد باد
 دلش روشن و گنجش آباد باد
 چنين تا به پايست گردان سپهر
 ازين تخمه هرگز مبراد مهر

  پسر بر پسرپدر بر پدر بر
 همه تاجدارند و پيروزگر
 گذشته ز شوال ده با چهار
 يکی آفرين باد بر شهريار
 کزين مژده داديم رسم خراج
 که فرمان بد از شاه با فر و تاج
 که سالی خراجی نخواهند بيش

 دار بيدار وز مرد کيش ز دين
 روان تازه شد بدين عهد نوشين

 همه کار بر ديگر اندازه شد
 ن روزگاری درازچو آمد برا

 همی بفگند چادر داد باز
 ببينی بدين داد و نيکی گمان
 که او خلعتی يابد از آسمان
 که هرگز نگردد کهن بر برش
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 بماند کاله کيان بر سرش
 گزند سرش سبز باد و تنش بی

 منش برگذشته ز چرخ بلند
 ندارد کسی خوار فال مرا
 کجا بشمرد ماه و سال مرا

  جاوداننگه کن که اين نامه تا
 درفشی بود بر سر بخردان
 بماند بسی روزگاران چنين
 که خوانند هرکس برو آفرين
 چنين گفت نوشين روان قباد
 که چون شاه را دل بپيچد ز داد
 کند چرخ منشور او را سپاه
 ستاره نخواند ورا نيز شاه

 ی عزل شاهان بود ستم نامه
 چو درد دل بيگناهان بود
 بماناد تا جاودان اين گهر
 هنرمند و بادانش و دادگر
 نباشد جهان بر کسی پايدار
 همه نام نيکو بود يادگار

 کجا شد فريدون و ضحاک و جم
 مهان عرب خسروان عجم
 کجا آن بزرگان ساسانيان
 ز بهراميان تا به سامانيان

 تر شاه ضحاک بود نکوهيده
 که بيدادگر بود و ناپاک بود
 فريدون فرخ ستايش ببرد

 د نامش نمردبمرد او و جاوي
 سخن ماند اندر جهان يادگار
 سخن بهتر از گوهر شاهوار
 ستايش نبرد آنک بيداد بود

 به گنج و به تخت مهی شاد بود
 گسسته شود در جهان کام اوی
 نخواند به گيتی کسی نام اوی

 گداز ی شاه دشمن ازين نامه
 که بادا همه ساله بر تخت ناز
 همه مردم از خانها شد به دشت

 همی ز آسمان برگذشتنيايش 
 که جاويد بادا سر تاجدار
 خجسته برو گردش روزگار
 ز گيتی مبيناد جز کام خويش
 نوشته بر ايوانها نام خويش

 همان دوده و لشکر و کشورش
 همان خسروی قامت و منظرش
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 کنون ای سراينده فرتوت مرد
 سوی گاه اشکانيان بازگرد

 ی راستان چه گفت اندر آن نامه
 ه ياد آرد از باستانکه گويند

 پس از روزگار سکندر جهان
 چه گويد کرا بود تخت مهان
 چنين گفت داننده دهقان چاچ
 کزان پس کسی را نبد تخت عاج
 بزرگان که از تخم آرش بدند

 دلير و سبکسار و سرکش بدند
 يی بر يکی به گيتی به هر گوشه

 گرفته ز هر کشوری اندکی
 چو بر تختشان شاد بنشاندند

  طوايف همی خواندندملوک
 برين گونه بگذشت سالی دويست
 تو گفتی که اندر زمين شاه نيست

 نکردند ياد اين ازان آن ازين
 برآسود يک چند روی زمين

 گونه رای سکندر سگاليد زين
 که تا روم آباد ماند به جای
 نخست اشک بود از نژاد قباد
 دگر گرد شاپور خسرو نژاد
 ز يک دست گودرز اشکانيان

  بيژن که بود از نژاد کيانچو
 چو نرسی و چون اورمزد بزرگ
 چو آرش که بد نامدار سترگ
 چو زو بگذری نامدار اردوان
 روان خردمند و با رای و روشن

 چو بنشست بهرام ز اشکانيان
 ببخشيد گنجی با رزانيان
 ورا خواندند اردوان بزرگ

 که از ميش بگسست چنگال گرگ
 ورا بود شيراز تا اصفهان

  داننده خواندش مرز مهانکه
 به اصطخر بد بابک از دست اوی
 که تنين خروشان بد از شست اوی
 چو کوتاه شد شاخ و هم بيخشان

 نگويد جهاندار تاريخشان
 ام کزيشان جز از نام نشنيده

 ام ی خسروان ديده نه در نامه
 سکندر چو نوميد گشت از جهان

 بيفگند رايی ميان مهان
 روم يادبدان تا نگيرد کس از 

 بماند مران کشور آباد و شاد
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 چو دانا بود بر زمين شهريار
 چنين آورد دانش شاه بار

 
 چو دارا به رزم اندرون کشته شد
 همه دوده را روز برگشته شد
 پسر بد مر او را يکی شادکام

 خردمند و جنگی و ساسان به نام
 پدر را بران گونه چون کشته ديد
 سر بخت ايرانيان گشته ديد

 زان لشکر روم بگريخت اویا
 به دام بال در نياويخت اوی

 به هندوستان در به زاری بمرد
 ز ساسان يکی کودکی ماند خرد

 نشان تا چهارم پسر بدين هم
 همی نام ساسانش کردی پدر
 شبانان بدندی و گر ساربان
 همه ساله با رنج و کار گران
 چو کهتر پسر سوی بابک رسيد

 ا بديدبه دشت اندرون سر شبان ر
 بدو گفت مزدورت آيد به کار
 که ايدر گذارد به بد روزگار
 بپذرفت بدبخت را سرشبان

 همی داشت با رنج روز و شبان
 چو شد کارگر مرد و آمد پسند

 شبان سرشبان گشت بر گوسفند
 دران روزگاری همی بود مرد

 پر از غم دل و تن پر از رنج و درد
 )؟(شبی خفته بد بابک رود ياب 

 يد روشن روانش به خابچنان د
 که ساسان به پيل ژيان برنشست
 يکی تيغ هندی گرفته به دست
 هرانکس که آمد بر او فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 زمين را به خوبی بياراستی
 دل تيره از غم بپيراستی

 اندر چو بابک بخفت به ديگر شب
 همی بود با مغزش انديشه جفت

 پرست چنان ديد در خواب کاتش
 سه آتش ببردی فروزان به دست
 چو آذر گشسپ و چو خراد و مهر
 فروزان به کردار گردان سپهر
 همه پيش ساسان فروزان بدی
 به هر آتشی عود سوزان بدی
 سر بابک از خواب بيدار شد
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 روان و دلش پر ز تيمار شد
 هرانکس که در خواب دانا بدند
 به هر دانشی بر توانا بدند

 انجمنبه ايوان بابک شدند 
 بزرگان فرزانه و رای زن

 چو بابک سخن برگشاد از نهفت
 همه خواب يکسر بديشان بگفت
 پرانديشه شد زان سخن رهنمای

 سرای نهاده برو گوش پاسخ
 سرانجام گفت ای سرافراز شاه
 به تأويل اين کرد بايد نگاه

 کسی را که بينند زين سان به خواب
 به شاهی برآرد سر از آفتاب

 ين خواب زو بگذردور ايدونک ا
 پسر باشدش کز جهان بر خورد

 چو بابک شنيد اين سخن گشت شاد
 شان يک به يک هديه داد براندازه

 بفرمود تا سرشبان از رمه
 بر بابک آيد به روز دمه

 بيامد شبان پيش او با گليم
 پر از برف پشمينه دل بدو نيم
 بپردخت بابک ز بيگانه جای
 بدر شد پرستنده و رهنمای

 اسان بپرسيد و بنواختشز س
 بر خويش نزديک بنشاختش
 بپرسيدش از گوهر و از نژاد
 شبان زو بترسيد و پاسخ نداد
 ازان پس بدو گفت کای شهريار
 شبان را به جان گر دهی زينهار
 بگويد ز گوهر همه هرچ هست

 چو دستم بگيری به پيمان به دست
 که با من نسازی بدی در جهان

  نهاننه بر آشکار و نه اندر
 چو بشنيد بابک زبان برگشاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 که بر تو نسازم به چيزی گزند

 دل و ارجمند بدارمت شادان
 به بابک چنين گفت زان پس جوان
 که من پور ساسانم ای پهلوان

 ی جهاندار شاه اردشير نبيره
 که بهمنش خواندی همی يادگير

 سرافراز پور يل اسفنديار
 در جهان يادگارز گشتاسپ يل 

 چو بشنيد بابک فرو ريخت آب
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 ازان چشم روشن که او ديد خواب
 ی پهلوی بياورد پس جامه

 يکی باره با آلت خسروی
 بدو گفت بابک به گرمابه شو
 همی باش تا خلعت آرند نو
 يکی کاخ پرمايه او را بساخت
 ازان سرشبانان سرش برافراخت
 چو او را بران کاخ بر جای کرد

 رستنده بر پای کردغالم و پ
 به هر آلتی سرفرازيش داد

 نيازيش داد هم از خواسته بی
 بدو داد پس دختر خويش را
 پسنديده و افسر خويش را

 
 چهر چو نه ماه بگذشت بر ماه

 يکی کودک آمد چو تابنده مهر
 ی نامدار اردشير به ماننده

 فزاينده و فرخ و دلپذير
 همان اردشيرش پدر کرد نام

  ديدار او شادکامنيا شد به
 همی پروريدش به بربر به ناز
 برآمد برين روزگاری دراز
 مر او را کنون مردم تيزوير

 همی خواندش بابکان اردشير
 بياموختندش هنر هرچ بود
 هنر نيز بر گوهرش بر فزود

 چنان شد به ديدار و فرهنگ و چهر
 که گفتی همی زو فروزد سپهر
 پس آگاهی آمد سوی اردوان

 وز دانش آن جوانز فرهنگ 
 که شير ژيانست هنگام رزم
 به ناهيد ماند همی روز بزم
 يکی نامه بنوشت پس اردوان
 سوی بابک نامور پهلوان

 که ای مرد بادانش و رهنمای
 رای گوی و با نام و پاکيزه سخن

 شنيدم که فرزند تو اردشير
 سواريست گوينده و يادگير

 اندر زمان چو نامه بخوانی هم
 زديک ما شادمانفرستش به ن
 نيازش کنم ها بی ز بايسته

 ميان يالن سرفرازش کنم
 چو باشد به نزديک فرزند ما
 نگوييم کو نيست پيوند ما
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 ی شاه بابک بخواند چو آن نامه
 بسی خون مژگان به رخ برفشاند
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 همان نورسيده جوان اردشير

 ی اردوان بدو گفت کاين نامه
 کن به روشن روان هبخوان و نگ

 من اينک يکی نامه نزديک شاه
 خواه نويسم فرستم يکی نيک

 بگويم که اينک دل و ديده را
 دالور جوان پسنديده را
 فرستادم و دادمش نيز پند
 چو آيد بدان بارگاه بلند

 تو آن کن که از رسم شاهان سزد
 نبايد که بادی برو بر وزد
 در گنج بگشاد بابک چو باد

 يی کرد شاد هرگونهجوان را ز 
 ز زرين ستام و ز گوپال و تيغ
 ز فرزند چيزش نيامد دريغ
 ز دينار و ديبا و اسپ و رهی
 ز چينی و زربفت شاهنشهی
 بياورد و بنهاد پيش جوان

 ی اردوان جوان شد پرستنده
 ها نيز با اردشير بسی هديه

 ز ديبا و دينار و مشک و عبير
 ز پيش نيا کودک نيک پی

 ه اردوان شد بریبه درگاه شا
 

 چو آمد به نزديکی بارگاه
 بگفتند با شاه زان بارخواه

 جوان را به مهر اردوان پيش خواند
 ز بابک سخنها فراوان براند
 به نزديکی تخت بنشاختش
 به برزن يکی جايگه ساختش

 يی خوردنی فرستاد هرگونه
 ز پوشيدنی هم ز گستردنی
 ابا نامداران بيامد جوان

 رموده بود اردوانبه جايی که ف
 چو کرسی نهاد از بر چرخ شيد

 جهان گشت چون روی رومی سپيد
 يی پيش خواند اردشير پرستنده

 هايی که بد ناگزير همان هديه
 فرستاد نزديک شاه اردوان

 ی بابک پهلوان فرستاده
 بديد اردوان و پسند آمدش



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1451 

 جوانمرد را سودمند آمدش
 پسروار خسرو همی داشتش

  نگذاشتشزمانی به تيمار
 به می خوردن و خوان و نخچيرگاه
 به پيش خودش داشتی سال و ماه
 همی داشتش همچو فرزند خويش
 جدايی ندادش ز پيوند خويش
 چنان بد که روزی به نخچيرگاه
 پراگنده شد لشکر و پور شاه
 همی راند با اردوان اردشير
 جوانمرد را شاه بد دلپذير
 پسر بود شاه اردوان را چهار

 ر يکی چون يکی شهريارازان ه
 به هامون پديد آمد از دور گور
 ازان لشکر گشن برخاست شور

 همه بادپايان برانگيختند
 همی گرد با خوی برآميختند

 همی تاخت پيش اندرون اردشير
 چو نزديک شد در کمان راند تير
 بزد بر سرون يکی گور نر
 گذر کرد بر گور پيکان و پر
 بيامد هم اندر زمان اردوان

 ديد آن گشاد و بر آن جوانب
 بديد آن يکی گور افگنده گفت
 که با دست آنکس هنر باد جفت
 چنين داد پاسخ به شاه اردشير
 که اين گور را من فگندم به تير
 ام پسر گفت کين را من افگنده
 ام همان جفت را نيز جوينده

 چنين داد پاسخ بدو اردشير
 که دشتی فراخست و هم گور و تير

 فگن برين هم نشانيکی ديگر ا
 دروغ از گناهست بر سرکشان
 پر از خشم شد زان جوان اردوان
 يکی بانگ برزد به مرد جوان
 بدو گفت شاه اين گناه منست
 که پروردن آيين و راه منست
 ترا خود به بزم و به نخچيرگاه
 چرا برد بايد همی با سپاه
 بدان تا ز فرزند من بگذری
 بلندی گزينی و کنداوری

 زی اسپان ما را ببينبرو تا
 هم آن جايگه بر سرايی گزين
 بران آخر اسپ ساالر باش
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 به هر کار با هر کسی يار باش
 بيامد پر از آب چشم اردشير
 بر آخر اسپ شد ناگزير
 يکی نامه بنوشت پيش نيا
 پر از غم دل و سر پر از کيميا
 که ما را چه پيش آمد از اردوان
 که درد تنش باد و رنج روان

 ياد کرد آن کجا رفته بودهمه 
 کجا اردوان از چه آشفته بود
 چو آن نامه نزديک بابک رسيد
 نکرد آن سخن نيز بر کس پديد
 دلش گشت زان کار پر درد و رنج

 بياورد دينار چندی ز گنج
 فرستاد نزديک او ده هزار
 هيونی برافگند گرد و سوار
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 يکی نامه فرمود زی اردشير
 که اين کم خرد نورسيده جوان
 چو رفتی به نخچير با اردوان
 چرا تاختی پيش فرزند اوی

 ای تو نه پيوند اوی پرستنده
 نکردی به تو دشمنی ار بدی

 ای تو به نابخردی که خود کرده
 کنون کام و خشنودی او بجوی
 مگردان ز فرمان او هيچ روی
 ز دينار لختی فرستادمت
 متبه نامه درون پندها داد

 هرانگه که اين مايه بردی بکار
 دگر خواه تا بگذرد روزگار
 تگاور هيون جهانديده پير
 بيامد دوان تا بر اردشير

 چو آن نامه برخواند خرسند گشت
 دلش سوی نيرنگ و اروند گشت
 بگسترد هرگونه گستردنی
 ز پوشيدنيها و از خوردنی

 به نزديک اسپان سرايی گزيد
 دنه اندر خور کار جايی گزي

 شب و روز خوردن بدی کار اوی
 می و جام و رامشگران يار اوی

 
 يکی کاخ بود اردوان را بلند

 يی ارجمند به کاخ اندرون بنده
 روی که گلنار بد نام آن ماه

 نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1453 

 بر اردوان همچو دستور بود
 بران خواسته نيز گنجور بود

 تر از جان بدی بروبر گرامی
 ر او شاد و خندان بدیبه ديدا

 چنان بد که روزی برآمد به بام
 دلش گشت زان خرمی شادکام
 نگه کرد خندان لب اردشير
 جوان در دل ماه شد جايگير
 همی بود تا روز تاريک شد
 همانا به شب روز نزديک شد
 کمندی بران کنگره بر ببست
 گره زد برو چند و ببسود دست
 به گستاخی از باره آمد فرود

 اد نيکی دهش را درودهمی د
 بيامد خرامان بر اردشير

 پر از گوهر و بوی مشک و عبير
 ز بالين ديبا سرش برگرفت
 چو بيدار شد تنگ در بر گرفت

 روی نگه کرد برنا بران خوب
 بدان موی و آن روی و آن رنگ و بوی
 بدان ماه گفت از کجا خاستی
 که پرغم دلم را بياراستی
 ام چنين داد پاسخ که من بنده
 ام ز گيتی به ديدار تو زنده
 دالرام گنجور شاه اردوان
 روان که از من بود شاد و روشن
 ام کنون گر پذيری ترا بنده
 ام دل و جان به مهر تو آگنده

 بيايم چو خواهی به نزديک تو
 درفشان کنم روز تاريک تو
 چو لختی برآمد برين روزگار
 شکست اندر آمد به آموزگار

 بک بمردجهانديده بيدار با
 سرای کهن ديگری را سپرد
 چو آگاهی آمد سوی اردوان

 پر از غم شد و تيره گشتش روان
 گرفتند هر مهتری ياد پارس
 سپهبد به مهتر پسر داد پارس
 بفرمود تا کوس بيرون برند
 ز درگاه لشکر به هامون برند
 جهان تيره شد بر دل اردشير

 دل و دستگير ازان پير روشن
 ن برگرفتدل از لشکر اردوا

 وزان آگهی رای ديگر گرفت
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 که از درد او بد دلش پرستيز
 به هر سو همی جست راه گريز
 ازان پس چنان بد که شاه اردوان

 روان ز اخترشناسان روشن
 بياورد چندی به درگاه خويش

 همی بازجست اختر و راه خويش
 همان نيز تا گردش روزگار
 ازان پس کرا باشد آموزگار

 لنار شاهفرستادشان نزد گ
 بدان تا کنند اختران را نگاه

 سه روز اندر آن کار شد روزگار
 نگه کرده شد طالع شهريار
 چو گنجور بشنيد آوازشان

 سخن گفتن از طالع و رازشان
 سيم روز تا شب گذشته سه پاس
 کنيزک بپردخت ز اخترشناس
 پر از آرزو دل لبان پر ز باد

 همی داشت گفتار ايشان به ياد
 روان مرد روشنچهارم بشد 

 که بگشايد آن راز با اردوان
 برفتند با زيجها برکنار
 ز کاخ کنيزک بر شهريار
 بگفتند راز سپهر بلند

 همان حکم او بر چه و چون و چند
 کزين پس کنون تانه بس روزگار
 ز چيزی بپيچد دل نامدار
 که بگريزد از مهتری کهتری
 سپهبد نژادی و کنداوری
 لندوزان پس شود شهرياری ب

 اختر و سودمند جهاندار و نيک
 بخت دل نامور مهتر نيک

 ز گفتار ايشان غمی گشت سخت
 

 چو شد روی کشور به کردار قير
 کنيزک بيامد بر اردشير

 چو دريا برآشفت مرد جوان
 که يک روز نشکيبی از اردوان

 روان کنيزک بگفت آنچ روشن
 همی گفت با نامدار اردوان

 ن شنيدسخن چون ز گلنار زان سا
 شکيبايی و خامشی برگزيد
 دل مرد برنا شد از ماه تير

 ازان پس همی جست راه گريز
 بدو گفت گر من به ايران شوم
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 ز ری سوی شهر دليران شوم
 تو با من سگالی که آيی به رام
 گر ايدر بباشی به نزديک شاه
 اگر با من آيی توانگر شوی

 همان بر سر کشور افسر شوی
 ام ن بندهچنين داد پاسخ که م

 ام نباشم جدا از تو تا زنده
 همی گفت با لب پر از باد سرد
 فرو ريخت از ديدگان آب زرد

 روی اردشير چنين گفت با ماه
 که فردا ببايد شدن ناگزير
 کنيزک بيامد به ايوان خويش

 به کف برنهاده تن و جان خويش
 چو شد روی گيتی ز خورشيد زرد
 به خم اندر آمد شب الژورد

 در گنجها باز کردکنيزک 
 ز هر گوهری جستن آغاز کرد
 ز ياقوت وز گوهر شاهوار

 ز دينار چندانک بودش به کار
 بيامد به جايی که بودش نشست
 بدان خانه بنهاد گوهر ز دست
 همی بود تا شب برآمد ز کوه
 گروه بخفت اردوان جای شد بی
 از ايوان بيامد به کردار تير
 بياورد گوهر بر اردشير

  را ديد جامی به دستجهانجوی
 نگهبان اسپان همه خفته مست
 کجا مستشان کرده بود اردشير
 که وی خواست رفتن همی ناگزير
 دو اسپ گرانمايه کرده گزين
 بر آخر چنان بود در زير زين
 جهانجوی چون روی گلنار ديد
 همان گوهر و سرخ دينار ديد

 اندر زمان پيش بنهاد جام هم
 امبزد بر سر تازی اسپان لگ

 بپوشيد خفتان و خود بر نشست
 يکی تيغ زهر آب داده به دست

 رخ بر دگر بارگی همان ماه
 نشستند و رفتند يکبارگی

 از ايوان سوی پارس بنهاد روی
 جوی همی رفت شادان دل و راه

 
 ماه روی اردوان چنان بد که بی

 روان نبودی شب و روز روشن
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 ز ديبا نبرداشتی دوش و يال
  ديدی به فالمگر چهر گلنار

 چو آمدش هنگام برخاستن
 به ديبا سر گاهش آراستن
 کنيزک نيامد به بالين اوی

 برآشفت و پيچان شد از کين اوی
 بدربر سپاه ايستاده به پای
 بياراسته تخت و تاج و سرای
 ز درگاه برخاست ساالر بار
 بيامد بر نامور شهريار

 بدو گفت گردنکشان بر درند
 رندهر آنکس کجا مهتر کشو

 پرستندگان را چنين گفت شاه
 که گلنار چون راه و آيين نگاه
 ندارد نيايد به بالين من

 که داند بدين داستان دين من
 انگاه مهتر دبير بيامد هم

 که رفتست بيگاه دوش اردشير
 وز آخر ببردست خنگ و سياه

 ی نامبردار شاه که بد باره
 انگاه شد شاه را دلپذير هم

  اردشيرکه گنجور او رفت با
 دل مرد جنگی برآمد ز جای
 برآشفت و زود اندر آمد به پای
 سواران جنگی فراوان ببرد

 تو گفتی همی باره آتش سپرد
 بر يکی نامور ديد جای بره

 بسی اندرو مردم و چارپای
 بپرسيد زيشان که شبگير هور
 شنيدی شما بانگ نعل ستور

 يکی گفت زيشان که اندر گذشت
 آمد به دشتدو تن بر دو باره در

 همی برگذشتند پويان به راه
 ی خنگ و ديگر سياه يکی باره

 به دم سواران يکی غرم پاک
 چو اسپی همی بر پراگند خاک
 به دستور گفت آن زمان اردوان
 که اين غرم باری چرا شد دوان
 چنين داد پاسخ که آن فر اوست

 اختری پر اوست به شاهی و نيک
 گر اين غرم دريابد او را متاز
 که اين کار گردد بمابر دراز
 فرود آمد آن جايگه اردوان
 بخورد و برآسود و آمد دوان
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 همی تاختند از پس اردشير
 به پيش اندرون اردوان و وزير
 جوان با کنيزک چو باد دمان
 نپردخت از تاختن يک زمان
 کرا يار باشد سپهر بلند
 بروبر ز دشمن نيايد گزند

 ازان تاختن رنجه شد اردشير
 د از بلندی يکی آبگيربدي

 جوانمرد پويان به گلنار گفت
 که اکنون که با رنج گشتيم جفت
 ببايد بدين چشمه آمد فرود

 تار و پود که شد باره و مرد بی
 بباشيم بر آب و چيزی خوريم
 ازان پس بر آسودگی بگذريم
 چو هر دو رسيدند نزديک آب
 به زردی دو رخساره چون آفتاب

 اردشيرهمی خواست کايد فرود 
 دو مرد جوان ديد بر آبگير
 جوانان به آواز گفتند زود
 عنان و رکيبت ببايد بسود
 که رستی ز کام و دم اژدها
 کنون آب خوردن نيارد بها
 نبايد که آيی به خوردن فرود
 تن خويش را داد بايد درود

 چو از پندگوی آن شنيد اردشير
 به گلنار گفت اين سخن يادگير

 شد عنانرکيبش گران شد سبک 
 به گردن برآورد رخشان سنان

 اندر چو باد دمان اردوان پس
 روان همی تاخت با رنج و تيره

 بدانگه که بگذشت نيمی ز روز
 فلک را بپيمود گيتی فروز

 يکی شارستان ديد با رنگ و بوی
 بسی مردم آمد به نزديک اوی
 چنين گفت با موبدان نامدار

 که کی برگذشت آن دالور سوار
  پاسخ بدو رهنمایچنين داد

 رای اختر و پاک که ای شاه نيک
 بدانگه که خورشيد برگشت زرد
 بگسترد شب چادر الژورد

 بدين شهر بگذشت پويان دو تن
 آب گشته دهن پر از گرد وبی

 يکی غرم بود از پس يک سوار
 که چون او نديدم به ايوان نگار
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 چنين گفت با اردوان کدخدای
 کز ايدر مگر بازگردی به جای
 سپه سازی و ساز جنگ آوری
 که اکنون دگرگونه شد داوری

 که بختش پس پشت او برنشست
 ازين تاختن باد ماند به دست
 يکی نامه بنويس نزد پسر

 به نامه بگوی اين سخن در به در
 نشانی مگر يابد از اردشير

 نبايد که او دو شد از غرم شير
 چو بشنيد زو اردوان اين سخن

 هنبدانست کواز او شد ک
 بدان شارستان اندر آمد فرود
 همی داد نيکی دهش را درود

 
 چو شب روز شد بامداد پگاه
 بفرمود تا بازگردد سپاه

 بيامد دو رخساره همرنگ نی
 چو شب تيره گشت اندر آمد بری
 يکی نامه بنوشت نزد پسر
 که کژی به باغ اندر آورد بر
 چنان شد ز بالين ما اردشير

  ايچ تيرکزان سان نجست از کمان
 سوی پارس آمد بجويش نهان

 مگوی اين سخن با کسی در جهان
 

 وزين سو به دريا رسيد اردشير
 به يزدان چنين گفت کای دستگير
 تو کردی مرا ايمن از بدکنش
 که هرگز مبيناد نيکی تنش
 برآسود و مالح را پيش خواند
 ز کار گذشته فراوان براند
 نگه کرد فرزانه مالح پير

  چهر و بر اردشيربه باال و
 بدانست کو نيست جز کی نژاد
 ز فر و ز اورنگ او گشت شاد
 بيامد به دريا هم اندر شتاب
 به هر سو برافگند زورق به آب
 ز آگاهی نامدار اردشير

 سپاه انجمن شد بران آبگير
 هرانکس که بد بابکی در صطخر
 به آگاهی شاه کردند فخر
 دگر هرک از تخم دارا بدند

 ی نامدارا بدندبه هر کشور
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 چو آگاهی آمد ز شاه اردشير
 ز شادی جوان شد دل مرد پير
 همی رفت مردم ز دريا و کوه
 به نزديک برنا گروها گروه

 زن يی رای ز هر شهر فرزانه
 به نزد جهانجوی گشت انجمن
 زبان برگشاد اردشير جوان

 روان که ای نامداران روشن
 کسی نيست زين نامدار انجمن

 زن ردم رایز فرزانه و م
 که نشنيد کاسکندر بدگمان
 چه کرد از فرومايگی در جهان
 نياکان ما را يکايک بکشت

 به بيدادی آورد گيتی به مشت
 چو من باشم از تخم اسفنديار
 به مرز اندرون اردوان شهريار
 سزد گرد مر اين را نخوانيم داد
 وزين داستان کس نگيريم ياد
 چو باشيد با من بدين يارمند

  به کس نام و تخت بلندنمانم
 چه گوييد و اين را چه پاسخ دهيد

 که پاسخ به آواز فرخ نهيد
 هرانکس که بود اندر آن انجمن
 زن ز شمشير زن مرد و از رای

 چو آواز بشنيد بر پای خاست
 همه راز دل بازگفتند راست
 نژاد که هرکس که هستيم بابک

 به ديدار و چهر تو گشتيم شاد
 اسانيانو ديگر که هستيم س

 ببنديم کين را کمر بر ميان
 تن و جان ما سربسر پيش تست
 غم و شادمانی به کم بيش تست
 به دو گوهر از هرکسی برتری
 سزد بر تو شاهی و کنداوری
 به فرمان تو کوه هامون کنيم
 به تيغ آب دريا همه خون کنيم
 چو پاسخ بدان گونه ديد اردشير
 سرش برتر آمد ز ناهيد و تير

 تران آفرين گستريدبران مه
 به دل در ز انديشه کين گستريد
 به نزديک دريا يکی شارستان

 افگند و شد شارستان کارستان پی
 يکی موبدی گفت با اردشير

 اختر و دلپذير که ای شاه نيک
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 سر شهرياری همی نو کنی
 خو کنی بر پارس بايد که بی

 ازان پس کنی رزم با اردوان
 که اختر جوانست و خسرو جوان
 که او از ملوک طوايف به گنج
 فزونست و زو ديدی آزار و رنج
 چو برداشتی گاه او را ز جای

 ندارد کسی زين سپس با تو پای
 چو بشنيد گردن فراز اردشير
 سخنهای بايسته و دلپذير
 چو برزد سر از تيغ کوه آفتاب
 به سوی صطخر آمد از پيش آب

 خبر شد بر بهمن اردوان
 روان دلش گشت پردرد و تيره

 نکرد ايچ بر تخت شاهی درنگ
 سپاهی بياورد با ساز جنگ

 
 يکی نامور بود نامش سباک
 ابا آلت و لشکر و رای پاک

 که در شهر جهرم بد او پادشا
 جهانديده با داد و فرمانروا

 مر او را خجسته پسر بود هفت
 چو آگه شد از پيش بهمن برفت
 ز جهرم بيامد سوی اردشير

 با دار و گيرابا لشکر و کوس و 
 چو چشمش به روی سپهبد رسيد

 ز باره درآمد چنانچون سزيد
 بيامد دمان پای او بوس داد
 ز ساسانيان بيشتر کرد ياد
 فراوان جهانجوی بنواختش
 به زود آمدن ارج بشناختش

 پرانديشه شد نامجوی از سباک
 دلش گشت زان پير پر بيم و باک

 به راه اندرون نيز آژير بود
 پاه جهانگير بودکه با او س

 جهانديده بيدار دل بود پير
 ی اردشير بدانست انديشه

 بيامد بياورد استا و زند
 چنين گفت کز کردگار بلند
 نژندست پرمايه جان سباک
 اگر دل ندارد سوی شاه پاک
 چو آگاهی آمد ز شاه اردشير
 که آورد لشکر بدين آبگير

 چنان سير سر گشتم از اردوان
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 د جوانکه از پيرزن گشت مر
 دان پی مهربان بنده مرا نيک

 شکيبادل و راز داننده دان
 چو بشنيد زو اردشير اين سخن
 يکی ديگر انديشه افگند بن
 مر او را به جای پدر داشتی
 بران نامدارانش سر داشتی
 دل شاه ز انديشه آزاد شد
 سوی آذر رام خراد شد

 نيايش بسی کرد پيش خدای
 که باشدش بر نيکوی رهنمای

 هر کار پيروزگر داردشبه 
 درخت بزرگی به بر داردش

 سرای وزان جايگه شد به پرده
 عرض پيش او رفت با کدخدای
 سپه را درم داد و آباد کرد
 ز دادار نيکی دهش ياد کرد

 چو شد لشکرش چون دالور پلنگ
 سوی بهمن اردوان شد به جنگ
 چو گشتند نزديک با يکدگر
 برفتند گردان پرخاشخر

 رويه کشيدند صفسپاه از دو 
 همه نيزه و تيغ هندی به کف
 چو شيران جنگی برآويختند

 چو جوی روان خون همی ريختند
 بدين گونه تا گشت خورشيد زرد
 هوا پر ز گرد و زمين پر ز مرد

 رنگ چو شد چادر چرخ پيروزه
 سپاه سباک اندر آمد به جنگ
 برآمد يکی باد و گردی چو قير
 بيامد ز قلب سپاه اردشير

 گند زيشان فراوان به گرزبيف
 که با زور و دل بود و با فر و برز
 گريزان بشد بهمن اردوان

 روان ی تير و تيره تنش خسته
 اندر همی تاخت شاه اردشير پس

 ی بوق و باران تير ابا ناله
 برين هم نشان تا به شهر صطخر
 که بهمن بدو داشت آواز و فخر
 ز گيتی چو برخاست آواز شاه

 مر سپاه ست بیز هر سو بپيو
 مر او را فراوان نمودند گنج

 کجا بهمن آگنده بود آن به رنج
 درمهای آگنده را برفشاند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1462 

 به نيرو شد از پارس لشکر براند
 

 چو آگاهی آمد سوی اردوان
 روان دلش گشت پربيم و تيره

 چنين گفت کين راز چرخ بلند
 همی گفت با من خداوند پند
 هران بد کز انديشه بيرون بود

 ز بخشش به کوشش گذر چون بود
 گمانی نبردم که از اردشير
 يکی نامجوی آيد و شهرگير
 در گنج بگشاد و روزی بداد
 سپه بر گرفت و بنه برنهاد
 ز گيل و ز ديلم بيامد سپاه
 همی گرد لشکر برآمد به ماه
 وزان روی لشکر بياورد شاه
 سپاهی که بر باد بربست راه

 ی بوق و با کرنای ز بس ناله
 ترنگيدن زنگ و هندی درای
 ميان دو لشکر دو پرتاب ماند

 تاب ماند به خاک اندرون مار بی
 خروشان سپاه و درفشان درفش
 سرافشان دل از تيغهای بنفش
 چهل روز زين سان همی جنگ بود
 بران زيردستان جهان تنگ بود

 يی تنگ شد خوردنی ز هرگونه
 همان تنگ شد راه آوردنی

 مون چو کوهز بس کشته شد روی ها
 بشد خسته از زندگانی ستوه
 سرانجام ابری برآمد سياه

 بشد کوشش و رزم را دستگاه
 يکی باد برخاست از انجمن
 دل جنگيان گشت زان پرشکن
 بتوفيد کوه و بلرزيد دشت

 خروشش همی از هوا برگذشت
 بترسيد زان لشکر اردوان
 زبان شدند اندرين يک سخن هم
 يستکه اين کار بر اردوان ايزد

 بدين لشکر اکنون ببايد گريست
 به روزی کجا سخت شد کارزار
 همه خواستند آنگهی زينهار
 بيامد ز قلب سپاه اردشير
 چکاچاک برخاست و باران تير
 گرفتار شد در ميان اردوان
 بداد از پی تاج شيرين روان
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 به دست يکی مرد خراد نام
 چو بگرفت بردش گرفته لگام
 ربه پيش جهانجوی بردش اسي
 ز دور اردوان را بديد اردشير
 فرود آمد از باره شاه اردوان

 روان ی تير و تيره تنش خسته
 به دژخيم فرمود شاه اردشير
 که رو دشمن پادشا را بگير
 به خنجر ميانش به دو نيم کن
 دل بدسگاالن پر از بيم کن
 بيامد دژآگاه و فرمان گزيد
 شد آن نامدار از جهان ناپديد

  اين چرخ پيرچنين است کردار
 چه با اردوان و چه با اردشير
 اگر تا ستاره برآرد بلند

 سپارد هم آخر به خاک نژند
 دو فرزند او هم گرفتار شد

 ی آرشی خوار شد برو تخمه
 مر آن هر دو را پای کرده به بند
 به زندان فرستاد شاه بلند
 دو بدمهر از رزم بگريختند
 به دام بال در نياويختند

  به هندوستانبرفتند گريان
 سزد گر کنی زين سخن داستان
 همه رزمگه پر ستام و کمر
 پر از آلت و لشکر و سيم و زر
 بفرمود تا گرد کردند شاه

 ببخشيد زان پس همه بر سپاه
 برفت از ميان بزرگان سباک
 تن اردوان را ز خون کرد پاک

 خروشان بشستش ز خاک نبرد
 بر آيين شاهان يکی دخمه کرد

 يد خسته برشبه ديبا بپوش
 ز کافور کرد افسری بر سرش
 به پيمود آن خاک کاخش به پی

 کس که شد سوی ری ز لشکر هران
 وزان پس بيامد بر اردشير
 پذير چنين گفت کای شاه دانش
 تو فرمان بر و دختر او بخواه

 که با فر و برزست و با تاج و گاه
 به دست آيدت افسر و تاج و گنج

  رنجکجا اردوان گرد کرد آن به
 ازو پند بشنيد و گفتا رواست
 هم اندر زمان دختر او بخواست
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 به ايوان او بد همی يک دو ماه
 توانگر سپهبد توانگر سپاه

 سوی پارس آمد ز ری نامجوی
 وگوی برآسوده از رزم وز گفت

 يکی شارستان کرد پر کاخ و باغ
 بدو اندرون چشمه و دشت و راغ
 که اکنون گرانمايه دهقان پير

 واندش خوره اردشيرهمی خ
 کران اندروی يکی چشمه بد بی

 فراوان ازو رود بگشاد و جوی
 برآورد زان چشمه آتشکده

 بدو تازه شد مهر و جشن سده
 به گرد اندرش باغ و ميدان و کاخ

 برآورده شد جايگاه فراخ
 چو شد شاه با دانش و فر و زور
 همی خواندش مرزبان شهر گور
 به گرد اندرش روستاها بساخت
 چو آباد کردش کس اندر نشاخت
 به جايی يکی ژرف دريا بديد
 همی کوه بايست پيشش بريد
 ببردند ميتين و مردان کار
 وزان کوه ببريد صد جويبار

 همی راند از کوه تا شهر گور
 شد آن شارستان پر سرای و ستور

 
 مر ببرد سپاهی ز اصطخر بی

 بشد ساخته تا کند رزم کرد
  جست مزدبه نيکی ز يزدان همی

 که ريزد بر آن بوم و بر خون دزد
 چو شاه اردشير اندرآمد به تنگ

 مر به جنگ پذيره شدش کرد بی
 يکی کار بدخوار دشوار گشت
 ابا کرد کشور همه يار گشت
 يکی لشکری کرد بد پارسی
 فزونتر ز گردان او يک به سی
 يکی روز تا شب برآويختند
 سپاه جهاندار بگريختند

 ته بر دشت جنگز بس کشته و خس
 شد آوردگه را همه جای تنگ
 جز از شاه با خوارمايه سپاه
 نبد نامداران بدان رزمگاه

 ز خورشيد تابان وز گرد و خاک
 زبانها شد از تشنگی چاک چاک

 انگه درفشی برآورد شب هم
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 که بنشاند آن جنگ و جوش و جلب
 يکی آتشی ديد بر سوی کوه
 بيامد جهاندار با آن گروه

 آورد روی ا ردشيرسوی آتش 
 همان اندکی مرد برنا و پير
 چو تنگ اندر آمد شبانان بديد
 بران ميش و بز پاسبانان بديد
 فرود آمد از باره شاه و سپاه
 دهانش پر از خاک آوردگاه

 ازيشان سبک اردشير آب خواست
 انگه ببردند با آب ماست هم

 بياسود و لختی چريد آنچ ديد
 يدشب تيره خفتان به سر بر کش
 ز خفتان شايسته بد بسترش
 به بالين نهاد آن کيی مغفرش
 سپيده چو برزد ز دريای آب
 سر شاه ايران برآمد ز خواب
 بيامد به بالين او سرشبان
 که پدرام باد از تو روز و شبان
 چه آمد که اين جای راه تو بود
 که نه در خور خوابگاه تو بود
 بپرسيد زان سرشبان راه شاه

 ابم آرامگاهکز ايدر کجا ي
 چنين داد پاسخ که آباد جای
 نيابی مگر باشدت رهنمای
 از ايدر کنون چار فرسنگ راه
 چو رفتی پديد آيد آرامگاه

 وزان روی پيوسته شد ده به ده
 به ده در يکی نامبردار مه

 چو بشنيد زان سرشبان اردشير
 ببرد از رمه راهبر چند پير
 سپهبد ز کوه اندر آمد بده

 پيش او رفت مهازان ده سبک 
 سواران فرستاد برنا و پير

 ی اردشير ازان شهر تا خوره
 سپه را چو آگاهی آمد ز شاه
 همه شاددل برگرفتند راه
 به کردان فرستاده کارآگهان
 کجا کار ايشان بجويد نهان
 برفتند پويان و بازآمدند
 بر شاه ايران فراز آمدند

 که ايشان همه نامجويند و شاد
  از شاه يادندارد کسی بر دل

 برآنند کاندر صطخر اردشير
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 کهن گشت و شد بخت برناش پير
 چو بشنيد شاه اين سخن شاد شد
 گذشته سخن بر دلش باد شد
 گزين کرد ازان لشکر نامدار
 سواران شمشيرزن سی هزار
 کماندار با تير و ترکش هزار
 بياورد با خويشتن شهريار

 
 چو خورشيد شد زرد لشکر براند

  نابردنی بد بماندکسی را که
 چو شب نيم بگذشت و تاريک شد

 جهاندار با کرد نزديک شد
 همه دشت زيشان پر از خفته ديد
 يکايک دل لشکر آشفته ديد
 چو آمد سپهبد به بالين کرد

 ی تيزتگ را سپرد عنان باره
 برآهخت شمشير و اندرنهاد
 گيا را ز خون بر سر افسر نهاد

 همه دشت زيشان سر و دست شد
 نبوه کشته زمين گست شدز ا

 اندازه زيشان گرفتار شد بی
 سترگی و نابخردی خوار شد
 همه بومهاشان به تاراج داد
 سپه را همه بدره و تاج داد

 چنان شد که دينار بر سر به تشت
 اگر پير مردی ببردی به دشت
 به دينار او کس نکردی نگاه

 اختر و بخت وز داد شاه ز نيک
 فخرز مردی نکردی بدان جنگ 

 گرازان بيامد به شهر صطخر
 بفرمود کاسپان به نيرو کنيد

 آهو کنيد سليح سواران بی
 چو آسوده گرديد يکسر به بزم

 ی روز رزم که زود آيد انديشه
 دليران به خوردن نهادند سر
 چو آسوده شد کردگاه و کمر

 ی رزم شد اردشير پرانديشه
 چو اين داستان بشنوی يادگير

 
 که دهقان چه گفتببين اين شگفتی 

 بدانگه که بگشاد راز از نهفت
 به شهر کجاران به دريای پارس
 چه گويد ز باال و پهنای پارس

 يکی شهر بد تنگ و مردم بسی
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 ز کوشش بدی خوردن هر کسی
 بدان شهر دختر فراوان بدی

 ی نان بدی کام جوينده که بی
 به يک روی نزديک او بود کوه
 شدندی همه دختران همگروه

 ن هر يکی پنبه بردی به سنگازا
 يکی دوکدانی ز چوب خدنگ
 به دروازه دختر شدی همگروه
 خرامان ازين شهر تا پيش کوه
 برآميختندی خورشها بهم

 نبودی به خورد اندرون بيش و کم
 نرفتی سخن گفتن از خواب و خورد

 شان بود ننگ و نبرد ازان پنبه
 شدندی شبانگه سوی خانه باز

 ان طرازشان ريسم شده پنبه
 چيز و خرم نهاد بدان شهر بی

 يکی مرد بد نام او هفتواد
 گونه بر نام او از چه رفت برين

 ازيراک او را پسر بود هفت
 گرامی يکی دخترش بود و بس
 که نشمردی او دختران را به کس
 چنان بد که روزی همه همگروه
 نشستند با دوک در پيش کوه
 برآميختند آن کجا داشتند

  دوک بگذاشتندبه گاه خورش
 بخت چنان بد که اين دختر نيک

 يکی سيب افگنده باد از درخت
 به ره بر بديد و سبک برگرفت
 ز من بشنو اين داستان شگفت
 چو آن خوب رخ ميوه اندرگزيد
 يکی در ميان کرم آگنده ديد

 به انگشت زان سيب برداشتش
 بدان دوکدان نرم بگذاشتش

 چو برداشت زان دوکدان پنبه گفت
 يار و جفت  نام خداوند بیبه

 من امروز بر اختر کرم سيب
 به رشتن نمايم شما را نهيب

 همه دختران شاد و خندان شدند
 رخ و سيم دندان شدند گشاده

 دو چندان که رشتی به روزی برشت
 شمارش همی بر زمين برنوشت

 وزانجا بيامد به کردار دود
 به مادر نمود آن کجا رشته بود

 در به مهربرو آفرين کرد ما
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 چهر که برخوردی از مادر ای خوب
 به شبگير چون ريسمان برشمرد
 دو چندانک هر بار بردی ببرد

 جوی انجمن چو آمد بدان چاره
 به رشتن نهاده دل و گوش و تن
 چنين گفت با نامور دختران

 اختران رويان و نيک که ای ماه
 من از اختر کرم چندان طراز
 بريسم که نيزم نيايد نياز

  رشت آنکجا برده بد پيش ازينبه
 به کار آمدی گر بدی بيش ازين

 سوی خانه برد آن طرازی که رشت
 دل مام او شد چو خرم بهشت
 همی لختکی سيب هر بامداد

 روی دختر بران کرم داد پری
 ازان پنبه هرچند کردی فزون
 برشتی همی دختر پرفسون
 چنان بد که يک روز مام و پدر

 بگفتند با دختر پرهنر
 که چندين بريسی مگر با پری
 گرفتستی ای پاک تن خواهری
 سبک سيم تن پيش مادر بگفت
 ازان سيب و آن کرمک اندر نهفت
 همان کرم فرخ بديشان نمود
 زن و شوی را روشنايی فزود
 به فالی گرفت آن سخن هفتواد
 ز کاری نکردی به دل نيز ياد
 چنين تا برآمد برين روزگار

 ز کارتر گشت هر رو فروزنده
 مگر ز اختر کرم گفتی سخن
 برو نو شدی روزگار کهن

 مر اين کرم را خوار نگذاشتند
 بخوردنش نيکو همی داشتند

 آور شد آن کرم و نيرو گرفت تن
 سر و پشت او رنگ نيکو گرفت
 همی تنگ شد دوکدان بر تنش
 چو مشک سيه گشت پيراهنش
 به مشک اندرون پيکر زعفران

 رانبرو پشت او از کران تا ک
 يکی پاک صندوق کردش سياه
 بدو اندرون ساخته جايگاه
 هفتواد چنان شد که در شهر بی

 نگفتی سخن کس به بيداد و داد
 فراز آمدش ارج و آزرم و چيز
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 توانگر شد آن هفت فرزند نيز
 يکی مير بد اندر آن شهراوی
 سرافراز با لشکر و رنگ و بوی
 بهانه همی ساخت بر هفتواد

  از بدنژادکه دينار بستاند
 ازان آگهی مرد شد در نهيب
 بيامد ازان شهر دل با شکيب
 همان هفت فرزند پيش اندرون
 پر از درد دل ديدگان پر ز خون
 ز هر سو برانگيخت بانگ و نفير
 برو انجمن گشت برنا و پير
 هرانجا که بايست دينار داد
 به کنداوران چيز بسيار داد

 يکی لشکری شد بر او انجمن
 اران شمشيرزنهمه نامد

 همه يکسره پيش فرزند اوی
 برفتند و گشتند پيکارجوی

 
 ز شهر کجاران برآمد نفير
 برفتند با نيزه و تيغ و تير

 هيم رفت پيش اندرون هفتواد
 به جنگ اندرون داد مردی بداد
 همه شهر بگرفت و او را بکشت
 بسی گوهر و گنجش آمد به مشت

 به نزديک او مردم انبوه شد
 جاران سوی کوه شدز شهر ک

 يکی دژ بکرد از بر تيغ کوه
 شد آن شهر با او همه همگروه
 نهاد اندران دژ دری آهنين
 هم آرامگه بود هم جای کين

 يی بود بر کوهسار يکی چشمه
 ز تخت اندرآمد ميان حصار

 يی کرد گرداندرش يکی باره
 که بينا به ديده نديدی سرش
 چو آن کرم را گشت صندوق تنگ

 کردند بر کوه سنگيکی حوض 
 چو ساروج و سنگ از هوا گشت گرم

 نهادند کرم اندرو نرم نرم
 چنان بد که دارنده هر بامداد
 برفتی دوان از بر هفتواد

 گزيدی به رنجش علف ساختی
 تن آگنده کرم آن پرداختی
 بر آمد برين کار بر پنج سال

 چو پيلی شد آن کرم با شاخ و يال
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 چو يک چند بگذشت بر هفتواد
 بر آواز آن کرم کرمان نهاد
 همان دخت خرم نگهدار کرم
 پدر گشته جنگی سپهدار کرم
 بياراستندش وزير و دبير

 به رنجش بدی خوردن و شهد و شير
 سپهبد بدی بر دژ هفتواد

 همان پرسش کار بيداد و داد
 سپاهی و دستور و ساالر بار
 هران چيز کايد شهان را به کار
 همه هرچ بايستش آراستند

 نانچون شهان را بپيراستندچ
 به کشور پراگنده شد لشکرش
 همه گشت آراسته کشورش
 ز دريای چين تا به کرمان رسيد
 همه روی کشور سپه گستريد

 زن ده هزار پسر هفت با تيغ
 همان گنج با آلت کارزار

 هران پادشا کو کشيدی به جنگ
 چو رفتی سپاهش بر کرم تنگ
 شکسته شدی لشکری کامدی

 ين داستان بشندیچو آواز ا
 چنان شد دژ نامور هفتواد
 که گردش نيارست جنبيد باد

 همی گشت هر روز برترش بخت
 يکی خويشتن را بياراست سخت
 همی خواندندی ورا شهريار
 سر مرد بخرد ازو در خمار

 سپهبد که بودی به مرز اندرون
 به يک چنگ در جنگ کردش زبون
 نتابيد با او کسی بر به جنگ

  نيز چندی درنگبرآمد برين
 حصاری شدش پر ز گنج و سپاه

 بر باد راه نديدی بران باره
 

 چو آگه شد از هفتواد اردشير
 نبود آن سخنها ورا دلپذير
 سپهبد فرستاد نزديک اوی
 سپاهی بلند اختر و رزمجوی
 چو آگاه شد زان سخن هفتواد
 ازيشان به دل در نيامدش ياد
 کمينگاه کرد اندران کنج کوه

  سوی رزم خود با گروهبيامد
 چو لشکر سراسر برآشوفتند
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 به گرز و تبرزين همی کوفتند
 سپاه اندرآمد ز جای کمين
 سيه شد بران نامداران زمين
 کسی بازنشناخت از پای دست
 تو گفتی زمين دست ايشان ببست
 ز کشته چنان شد در و دشت و کوه
 که پيروزگر شد ز کشتن ستوه
 گاههرانکس که بد زنده زان رزم
 سبک باز رفتند نزديک شاه
 چو آگاه شد نامدار اردشير

 ازان کشتن و غارت و دار و گير
 غمی گشت و لشکر همی باز خواند
 به زودی سليح و درم برفشاند
 به تندی بيامد سوی هفتواد
 به گردون برآمد سر بدنژاد
 بياورد گنج و سليح از حصار
 برو خوار شد لشکر و کارزار

 مهتر پسرجدا بود ازو دور 
 چو آگاه شد او ز رزم پدر
 برآمد ز آرام وز خورد و خواب
 به کشتی بيامد برين روی آب
 جهانجوی را نام شاهوی بود
 يکی مرد بدساز و بدگوی بود
 ز کشتی بيامد بر هفتواد

 دل هفتواد از پسر گشت شاد
 بياراست بر ميمنه جای خويش
 سپهبد بد و لشکر آرای خويش

 آراستهدو لشکر بشد هر دو 
 پر از کينه سر گنج پر خواسته
 بديشان نگه کرد شاه اردشير
 دل مرد برنا شد از رنج پير

 سپه برکشيد از دو رويه دو صف
 ز خورشيد و شمشير برخاست تف
 چو آواز کوس آمد از پشت پيل

 همی مرد بيهوش گشت از دو ميل
 برآمد خروشيدن گاودم

 جهان پر شد از بانگ رويينه خم
 نبان شد از ميخ نعلزمين جنب ج

 هوا از درفش سران گشت لعل
 از آواز گوپال وز ترگ و خود

 همی داد گردون زمين را درود
 تگ بادپايان زمين را کنان
 تنان در و دشت شد پر سر بی

 برآن گونه شد لشکر هفتواد
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 که گفتی بجنبيد دريا ز باد
 بيابان چنان شد ز هر دو سپاه
 هکه بر مور و بر پشه شد تنگ را
 برين گونه تا روز برگشت زرد
 برآورد شب چادر الژورد

 ز هر سو سپه باز خواند اردشير
 پس پشت او بد يکی آبگير
 چو دريای زنگارگون شد سياه
 طاليه بيامد ز هر دو سپاه
 خورش تنگ بد لشکر شاه را
 که بدخواه او بسته بد راه را

 
 به جهرم يکی مرد بد بدنژاد

 ادز کجا نام او مهرک نوش
 چو آگه شد از رفتن اردشير
 وزان ماندن او بران آبگير

 ز تنگی که بد اندر آن رزمگاه
 ز بهر خورشها برو بسته راه
 ز جهرم بيامد به ايوان شاه

 مر سپاه ز هر سو بياورد بی
 همه گنج او را به تاراج داد

 به لشکر بسی بدره و تاج داد
 چو آگاهی آمد به شاه اردشير

 ب آبگيرپرانديشه شد بر ل
 همی گفت ناساخته خانه را
 چرا ساختم رزم بيگانه را

 بزرگان لشکرش را پيش خواند
 ز مهرک فراوان سخنها براند
 چه بينيد گفت ای سران سپاه
 که ما را چنين تنگ شد دستگاه
 چشيدم بسی تلخی روزگار
 نبد رنج مهرک مرا در شمار
 به آواز گفتند کای شهريار
 مبيناد چشمت بد روزگار

 چو مهرک بود دشمن اندر نهان
 چرا جست بايد به سختی جهان
 تو داری بزرگی و گيهان تراست
 همه بندگانيم و فرمان تراست
 بفرمود تا خوان بياراستند

 می و جام و رامشگران خواستند
 به خوان بر نهادند چندی بره
 به خوردن نهادند سر يکسره

 چو نان را به خوردن گرفت اردشير
  يکی تيز تيرهمانگه بيامد
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 نشست اندران پاک فربه بره
 که تير اندرو غرقه شد يکسره

 ی رزمساز بزرگان فرزانه
 ز نان داشتند آن زمان دست باز
 بديدند نقشی بران تيز تير
 بخواند آنک بد زان بزرگان دبير

 ز غم هرکسی از جگر خون کشيد
 يکی از بره تير بيرون کشيد
 نوشته بران تير بر پهلوی

 اه داننده گر بشنویکه ای ش
 چنين تيز تير آمد از بام دژ
 که از بخت کرمست آرام دژ
 گر انداختيمی بر اردشير
 بروبر گذر يافتی پر تير

 نبايد که چون او يکی شهريار
 کند پست کرم اندرين روزگار
 بران موبدان نامدار اردشير

 نوشته همی خواند آن چوب تير
 ز دژ تا بر او دو فرسنگ بود

 ان زان سخن تنگ بوددل مهتر
 همی هر کسی خواندند آفرين

 ز دادار بر فر شاه زمين
 

 پرانديشه بود آن شب از کرم شاه
 چو بنشست خورشيد بر جايگاه
 سپه برگرفت از لب آبگير

 سوی پارس آمد دمان اردشير
 پس لشکر او بيامد سپاه
 ز هر سو گرفتند بر شاه راه
 بکشتند هرکس که بد نامدار

 د از پس شهريارهمی تاختن
 خروش آمد از پس که ای بخت کرم
 که رخشنده بادا سر از تخت کرم
 همی هرکسی گفت کاينت شگفت
 کزين هرکس اندازه بايد گرفت
 بيامد گريزان و دل پر نهيب

 همی تاخت اندر فراز و نشيب
 يکی شارستان ديد جايی بزرگ
 ازان سو براندند گردان چو گرگ

  ديدچو تنگ اندر آمد يکی خانه
 به در بر دو برنای بيگانه ديد
 ببودند بر در زمانی به پای
 رای بپرسيد زو اين دو پاکيزه
 ايد که بيگه چنين از کجا رفته
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 ايد که با گرد راهيد و آشفته
 بدو گفت زين سو گذشت اردشير

 ازو باز مانديم بر خيره خير
 که بگريخت از کرم وز هفتواد

 هنر لشکر بدنژاد وزان بی
  از جای هر دو جوانبجستند

 روان پر از درد گشتند و تيره
 فرود آوريدندش از پشت زين
 بران مهتران خواندند آفرين
 يکی جای خرم بپيراستند
 پسنديده خوانی بياراستند

 نشستند با شاه گردان به خوان
 پرستش گرفتند هر دو جوان
 به آواز گفتند کای سرفراز
 غم و شادمانی نماند دراز

 حاک بيدادگرنگه کن که ض
 چه آورد زان تخت شاهی به سر
 هم افراسياب آن بدانديش مرد
 کزو بد دل شهرياران به درد
 سکندر که آمد برين روزگار

 بکشت آنک بد در جهان شهريار
 برفتند و زيشان بجز نام زشت
 نماند و نيابند خرم بهشت
 نماند همين نيز بر هفتواد
 بپيچد به فرجام اين بدنژاد

 شان دل شهريارز گفتار اي
 چنان تازه شد چون گل اندر بهار
 خوش آمدش گفتار آن دلنواز
 بکرد آشکارا و بنمود راز

 که فرزند ساسان منم اردشير
 يکی پند بايد مرا دلپذير

 چه سازيم با کرم و با هفتواد
 که نام و نژادش به گيتی مباد
 سپهبدار ايران چو بگشاد راز
 جوانانش بردند هر دو نماز

 د هر دو که نوشه بدیبگفتن
 هميشه ز تو دور دست بدی
 تن و جان ما پيش تو بنده باد
 هميشه روان تو پاينده باد

 سخنها که پرسيدی از ما درست
 بگوييم تا چاره سازی نخست
 تو در جنگ با کرم و با هفتواد

 ای گر نپيچی ز داد بسنده نه
 يکی جای دارند بر تيغ کوه
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 بدو اندرون کرم و گنج و گروه
 به پيش اندرون شهر و دريا بپشت
 دژی بر سر کوه و راهی درشت
 همان کرم کز مغز آهرمنست
 جهان آفريننده را دشمنست

 همی کرم خوانی به چرم اندرون
 يکی ديو جنگيست ريزنده خون
 سخنها چو بشنيد زو اردشير
 همه مهر جوينده و دلپذير

 بديشان چنين گفت کری رواست
 شماستبد و نيک ايشان مرا با 

 جوانان ورا پاسخ آراستند
 دل هوشمندش بپيراستند
 که ما بندگانيم پيشت به پای
 هميشه به نيکی ترا رهنمای
 ز گفتار ايشان دلش گشت شاد
 همی رفت پيروز و دل پر ز داد
 چو برداشت زانجا جهاندار شاه
 جوانان برفتند با او به راه

 دل و يادگير همی رفت روشن
 ردشيری ا سرافراز تا خوره

 چو بر شاه بر شد سپاه انجمن
 زن بزرگان فرزانه و رای

 برآسود يک چند و روزی به داد
 زاد بيامد سوی مهرک نوش

 چو مهرک بيارست رفتن به جنگ
 جهان کرد بر خويشتن تار و تنگ
 به جهرم چو نزديک شد پادشا

 وفا نهان گشت زو مهرک بی
 دل پادشا پر ز پيکار شد

  شدهمی بود تا او گرفتار
 به شمشير هندی بزد گردنش

 سر تنش به آتش در انداخت بی
 هرانکس کزان تخمه آمد به مشت
 به خنجر هم اندر زمانش بکشت
 مگر دختری کان نهان گشت زوی

 همه شهر ازو گشت پر جست و جوی
 

 وزان جايگه شد سوی جنگ کرم
 سپاهش همی کرد آهنگ کرم
 بياورد لشکر ده و دو هزار

 رکرده سوارجهانديده و کا
 پراگنده لشکر چو شد همگروه
 بياوردشان تا ميان دو کوه
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 يکی مرد بد نام او شهرگير
 خردمند ساالر شاه اردشير
 چنين گفت پس شاه با پهلوان

 روان که ايدر همی باش روشن
 شب و روز کرده طاليه به پای
 سواران با دانش و رهنمای

 بان دار و هم پاسبان همان ديده
 به روز و شباننگهبان لشکر 

 من اکنون بسازم يکی کيميا
 چو اسفنديار آنک بودم نيا

 بان دود بيند به روز اگر ديده
 شب آتش چو خورشيد گيتی فروز

 بدانيد کامد به سر کار کرم
 گذشت اختر و روز بازار کرم

 گزين کرد زان مهتران هفت مرد
 دليران و شيران روز نبرد

 آواز اوی هرآنکس که بودی هم
  به باد هوا راز اوینگفتی

 بسی گوهر از گنج بگزيد نيز
 ز ديبا و دينار و هرگونه چيز
 به چشم خرد چيز ناچيز کرد
 دو صندوق پر سرب و ارزيز کرد
 يکی ديگ رويين به بار اندرون
 که استاد بود او به کار اندرون

 ها کرد راست چو از بردنی جامه
 ز ساالر آخر خری ده بخواست

 های گليم چو خربندگان جامه
 بپوشيد و بارش همه زر و سيم

 جوی دل و راه همی شد خليده
 ز لشگر سوی دژ نهادند روی
 همان روستايی دو مرد جوان
 که بودند روزی ورا ميزبان
 از آن انجمن برد با خويشتن
 زن که هم دوست بودند و هم رای
 همی رفت همراه آن کاروان
 به رسم يکی مرد بازارگان

 ی دژ رسيدچو از راه نزديک
 دژ و باره و شهر از دور ديد

 ی کرم بد شست مرد پرستنده
 نپرداختندی کس از کارکرد
 نگه کرد يک تن به آواز گفت

 که صندوق را چيست اندر نهفت
 چنين داد پاسخ بدو شهريار

 يی چيز دارم به بار که هرگونه
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 ز پيرايه و جامه و سيم و زر
 ز دينار و ديبا و در و گهر

 نی خراسانيمبه بازارگا
 آسانيم به رنج اندرون بی تن

 بسی خواسته کردم از بخت کرم
 کنون آمدم شاد تا تخت کرم
 اگر بر پرستش فزايم رواست

 که از بخت او کار من گشت راست
 پرستنده کرم بگشاد راز

 انگه در دژ گشادند باز هم
 چو آن بار او راند اندر حصار
 بياراست کار از در نامدار

 د زود اردشيرسر بار بگشا
 ببخشيد چيزی که بد زو گزير
 يکی سفره پيش پرستندگان
 بگسترد و برخاست چون بندگان
 ز صندوق بگشاد و بند و کليد
 برآورد و برداشت جام نبيد

 هرانکس که زی کرم بردی خورش
 ز شير و برنج آنچ بد پرورش
 بپيچيد گردن ز جام نبيد

 که نوبت بدش جای مستی نديد
 ای جست اردشيرچو بشنيد بر پ

 که با من فراوان برنجست و شير
 به دستوری سرپرستان سه روز
 مر او را بخوردن منم دلفروز
 يی مگر من شوم در جهان شهره
 يی مرا باشد از اخترش بهره

 شما می گساريد با من سه روز
 چهارم چو خورشيد گيتی فروز
 برآيد يکی کلبه سازم فراخ
 سر طاق برتر ز ايوان و کاخ

 ام هم خريدارجوی شندهفرو
 فزايد مرا نزد کرم آبروی

 برآمد همه کام او زين سخن
 بگفتند کو را پرستش تو کن
 برآورد خربنده هرگونه رنگ

 پرستنده بنشست با می به چنگ
 بخوردند می چند و مستان شدند
 پرستندگان می پرستان شدند

 چو از جام می سست شدشان زبان
 بيامد جهاندار با ميزبان

 رد ارزيز و رويين لويدبياو
 برافروخت آتش به روز سپيد
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 چو آن کرم را بود گاه خورش
 ز ارزيز جوشان بدش پرورش
 زبانش بديدند همرنگ سنج

 سان که از پيش خوردی برنج بران
 فرو ريخت ارزيز مرد جوان

 به کنده درون کرم شد ناتوان
 تراکی برآمد ز حلقوم اوی

 که لرزان شد آن کنده و بوم اوی
 شد با جوانان چو باد اردشيرب

 ابا گرز و شمشير و گوپال و تير
 پرستندگان را که بودند مست
 يکی زنده از تيغ ايشان نجست
 برانگيخت از بام دژ تيره دود
 دليری به ساالر لشکر نمود

 بان شد بر شهرگير دوان ديده
 که پيروزگر گشت شاه اردشير
 بيامد سبک پهلوان با سپاه

 نزديک شاهبياورد لشکر به 
 

 چو آگاه شد زان سخن هفتواد
 دلش گشت پردرد و سر پر ز باد
 بيامد که دژ را کند خواستار
 بران باره بر شد دمان شهريار
 بکوشيد چندی نيامدش سود

 ی دژ پی شير بود که بر باره
 وزان روی لشکر بيامد چو کوه
 بماندند با داغ و درد آن گروه

 چنين گفت زان باره شاه اردشير
 که نزديک جنگ آی ای شهرگير
 اگر گم شود از ميان هفتواد
 نماند به چنگ تو جز رنج و باد
 که من کرم را دادم ارزيز گرم
 شد آن دولت و رفتن تيز نرم
 شنيد آن همه لشکر آواز شاه
 به سر بر نهادند ز آهن کاله
 ازان دل گرفتند ايرانيان

 ببستند با درد کين را ميان
 ت بادسوی لشکر کرم برگش

 گرفتار شد در ميان هفتواد
 همان نيز شاهوی عيار اوی
 که مهتر پسر بود و ساالر اوی
 فرود آمد از باره شاه اردشير
 پياده ببد پيش او شهرگير
 ببردند باالی زرين لگام
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 نشست از برش مهتر شادکام
 بفرمود پس شهريار بلند
 زدن پيش دريا دو دار بلند
 ددو بدخواه را زنده بر دار کر

 دل دشمن از خواب بيدار کرد
 بيامد ز قلب سپه شهرگير

 بکشت آن دو تن را به باران تير
 به تاراج داد آن همه خواسته
 شد از خواسته لشکر آراسته
 به دژ هرچ بود از کران تا کران

 فرود آوريدند فرمانبران
 ز پرمايه چيزی که بد دلپذير
 همی تاخت تا خره اردشير

 کدهبکرد اندران کشور آتش
 بدو تازه شد مهرگان و سده

 سپرد آن زمان کشور و تاج و تخت
 بدان ميزبانان بيدار بخت

 وزان جايگه رفت پيروز و شاد
 بگسترد بر کشور پارس داد

 تر گشت مرد و ستور چو آسوده
 بياورد لشکر سوی شهر گور
 به کرمان فرستاد چندی سپاه

 ی تاج و گاه يکی مرد شايسته
 طيسفونوزان جايگه شد سوی 

 سر بخت بدخواه کرده نگون
 چنين است رسم جهان جهان
 همی راز خويش از تو دارد نهان
 نسازد تو ناچار با او بساز

 که روزی نشيب است و روزی فراز
 ی کرم پرداختم چو از گفته

 دری ديگر از اردشير آختم
 

 به بغداد بنشست بر تخت عاج
 به سر برنهاد آن دلفروز تاج

 ز شاهان به دستکمر بسته و گر
 بياراسته جايگاه نشست

 شهنشاه خواندند زان پس ورا
 ز گشتاسپ نشناختی کس ورا
 چو تاج بزرگی به سر برنهاد
 چنين کرد بر تخت پيروزه ياد
 که اندر جهان داد گنج منست
 جهان زنده از بخت و رنج منست
 کس اين گنج نتواند از من ستد
 بد آيد به مردم ز کردار بد
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 باشد جهاندار پاکچو خشنود 
 ندارد دريغ از من اين تيره خاک
 جهان سر به سر در پناه منست

 پسنديدن داد راه منست
 نبايد که از کارداران من

 ز سرهنگ و جنگی سواران من
 بخسپد کسی دل پر از آرزوی

 خوی گر از بنده گر مردم نيک
 گشادست بر هرکس اين بارگاه

 خواه ز بدخواه وز مردم نيک
 ن خواندند آفرينهمه انجم

 که آباد بادا به دادت زمين
 فرستاد بر هر سوی لشکری

 که هرجا که باشد ز دشمن سری
 ورشان به راه آوريد سر کينه

 گر آيين شمشير و گاه آوريد
 

 بدانگه که شاه اردوان را بکشت
 ز خون وی آورد گيتی به مشت
 بدان فر و اورند شاه اردشير
 شده شادمان مرد برنا و پير
 که بنوشت بيدادی اردوان
 ز داد وی آبادتر شد جهان

 چنو کشته شد دخترش را بخواست
 بدان تا بگويد که گنجش کجاست
 دو فرزند او شد به هندوستان

 به هر نيک و بد گشته همداستان
 دو ايدر به زندان شاه اندرون
 دو ديده پر از آب و دل پر ز خون
 به هندوستان بود مهتر پسر

 ام آن نامورکه بهمن بدی ن
 يی جست با رای و هوش فرستاده

 جوانی که دارد به گفتار گوش
 چو از پادشاهی نديد ايچ بهر
 بدو داد ناگه يکی پاره زهر

 بدو گفت رو پيش خواهر بگوی
 که از دشمن اين مهربانی مجوی
 برادر دو داری به هندوستان
 به رنج و بال گشته همداستان
 دو در بند و زندان شاه اردشير
 پدر کشته و زنده خسته به تير
 تو از ما گسسته بدين گونه مهر
 پسندد چنين کردگار سپهر؟

 چو خواهی که بانوی ايران شوی
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 به گيتی پسند دليران شوی
 هالهل چنين زهر هندی بگير
 به کار آر يکپار بر اردشير
 فرستاده آمد بهنگام شام
 به دخت گرامی بداد آن پيام

 سوختورا جان و دل بر برادر ب
 به کردار آتش رخش برفروخت
 ز اندوه بستد گرانمايه زهر
 بدان بد که بردارد از کام بهر

 چنان بد که يک روز شاه اردشير
 به نخچير بر گور بگشاد تير
 چو بگذشت نيمی ز روزه دراز
 سپهبد ز نخچيرگه گشت باز
 سوی دختر اردوان شد ز راه
 دوان ماه چهره بشد نزد شاه

 اقوت زردبياورد جامی ز ي
 پر از شکر و پست با آب سرد
 بياميخت با شکر و پست زهر
 که بهمن مگر يابد از کام بهر

 چو بگرفت شاه اردشير آن به دست
 ز دستش بيفتاد و بشکست پست
 شد آن پادشا بچه لرزان ز بيم

 اندر زمان شد دلش به دو نيم هم
 جهاندار زان لرزه شد بدگمان
 پرانديشه از گردش آسمان

 ود تا خانگی مرغ چاربفرم
 پرستنده آرد بر شهريار

 چو آن مرغ بر پست بگذاشتند
 گمانی همی خيره پنداشتند

 انگاه مرغ آن بخورد و بمرد هم
 گمان بردن از راه نيکی ببرد
 بفرمود تا موبد و کدخدای

 رای بيامد بر خسرو پاک
 ز دستور ايران بپرسيد شاه
 که بدخواه را برنشانی به گاه

 گونه مست ازش برانشود در نو
 که بيهوده يازد به جان تو دست

 ست اين برآورده را چه بادافره
 چه سازيم درمان خودکرده را
 چنين داد پاسخ که مهترپرست
 چو يازد بجان جهاندار دست
 سرش بر گنه بر ببايد بريد
 کسی پند گويد نبايد شنيد
 بفرمود کز دختر اردوان
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 چنان کن که هرگز نبيند روان
 وبد وپيش او دخت شاهبشد م

 همی رفت لرزان و دل پرگناه
 به موبد چنين گفت کای پرخرد

 مرا و ترا روز هم بگذرد
 اگر کشت خواهی مرا ناگزير
 يکی کودکی دارم از اردشير
 اگر من سزايم به خون ريختن

 ز دار بلند اندر آويختن
 چو اين گردد از پاک مادر جدا
 بکن هرچ فرمان دهد پادشا

 شد موبد تيزويرز ره باز 
 بگفت آنچ بشنيد با اردشير
 بدو گفت زو نيز مشنو سخن
 کمند آر و بادافره او بکن

 
 به دل گفت موبد که بد روزگار
 که فرمان چنين آمد از شهريار
 همه مرگ راييم برنا و پير
 ندارد پسر شهريار اردشير

 عدد ساليان بشمرد گر او بی
 به دشمن رسد تخت چون بگذرد

  کزين کار ناسودمندهمان به
 به مردی يکی کار سازم بلند
 ز کشتن رهانم مر اين ماه را
 مگر زين پشيمان کنم شاه را
 هرانگه کزو بچه گردد جدا

 ی پادشا به جای آرم اين گفته
 نه کاريست کز دل همی بگذرد

 خرد خردمند باشم به از بی
 بياراست جايی به ايوان خويش
 شکه دارد ورا چون تن و جان خوي
 به زن گفت اگر هيچ باد هوا
 ببيند ورا من ندارم روا

 پس انديشه کرد آنک دشمن بسيست
 گمان بد و نيک با هرکسيست
 يکی چاره سازم که بدگوی من
 نراند به زشت آب در جوی من
 به خانه شد و خايه ببريد پست
 برو داغ و دارو نهاد و ببست
 به خايه نمک بر پراگند زود

 سان دودبه حقه در آگند بر 
 اندر زمان حقه را مهر کرد هم

 بيامد خروشان و رخساره زرد
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 چو آمد به نزديک تخت بلند
 همان حقه بنهاد با مهر و بند
 چنين گفت با شاه کين زينهار
 سپارد به گنجور خود شهريار
 نوشته بر آن حقه تاريخ آن
 پديدار کرده بن و بيخ آن

 
 چو هنگامه زادن آمد فراز

 باد نگشاد رازازان کار بر 
 پسر زاد پس دختر اردوان
 روان يکی خسروآيين و روشن

 از ايوان خويش انجمن دور کرد
 ورا نام دستور شاپور کرد

 نهانش همی داشت تا هفت سال
 يکی شاه نو گشت با فر و يال
 چنان بد که روزی بيامد وزير

 ی اردشير بديد آب در چهره
 بدو گفت شاها انوشه بدی

 يشه توشه بدیروان را به اند
 ز گيتی همه کام دل يافتی
 سر دشمن از تخت برتافتی

 کنون گاه شادی و می خوردنست
 ها کردنست نه هنگام انديشه

 زمين هفت کشور سراسر تراست
 جهان يکسر از داد تو گشت راست

 چنين داد پاسخ ورا شهريار
 دل موبد رازدار که ای پاک

 زمانه به شمشير ما راست گشت
 ناخوبی اندر گذشتغم و رنج و 

 مرا سال بر پنجه و يک رسيد
 ز کافور شد مشک و گل ناپديد
 پسر بايدی پيشم اکنون به پای
 دالرای و نيروده و رهنمای

 پدر پسر چون پسر بی پدر بی
 که بيگانه او را نگيرد به بر

 پس از من بدشمن رسد تاج و گنج
 مرا خاک سود آيد و درد و رنج
 نبه دل گفت بيدار مرد که
 که آمد کنون روزگار سخن
 بدو گفت کای شاه کهتر نواز

 دل و سرفراز جوانمرد روشن
 گر ايدونک يابم به جان زينهار
 من اين رنج بردارم از شهريار
 بدو گفت شاه ای خردمند مرد
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 چرا بيم جان ترا رنجه کرد
 بگوی آنچ دانی و بفزای نيز
 ز گفت خردمند برتر چه چيز
 دایچنين داد پاسخ بدو کدخ

 رای دل و پاک که ای شاه روشن
 يکی حقه بد نزد گنجور شاه
 سزد گر بخواهد کنون پيش گاه
 به گنجور گفت آنک او زينهار
 ترا داد آمد کنون خواستار
 بدو بازده تا ببينم که چيست
 مگرمان نبايد به انديشه زيست
 بياورد آن حقه گنجور اوی

 سپرد آنک بستد ز دستور اوی
 رين حقه چيستبدو گفت شاه اند

 نهاده برين بند بر مهر کيست
 بدو گفت کان خون گرم منست
 بريده ز بن پاک شرم منست
 سپردی مرا دختر اردوان
 روان که تا بازخواهی تن بی

 نکشتم که فرزند بد در نهان
 بترسيدم از کردگار جهان

 بجستم ز فرمانت آزرم خويش
 اندر زمان شرم خويش بريدم هم

 ويد مرابدان تا کسی بد نگ
 به دريای تهمت نشويد مرا

 ست شاپور تو ساله کنون هفت
 که دايم خرد باد دستور تو
 چنو نيست فرزند يک شاه را
 نماند مگر بر فلک ماه را
 ورا نام شاپور کردم ز مهر

 که از بخت تو شاد بادا سپهر
 همان مادرش نيز با او به جای
 جهانجوی فرزند را رهنمای

 شگفتبدو ماند شاه جهان در
 ها برگرفت ازان کودک انديشه

 ازان پس چنين گفت با کدخدای
 رای دل و پاک که ای مرد روشن

 بسی رنج برداشتی زين سخن
 نمانم که رنج تو گردد کهن

 کنون صد پسر گير همسال اوی
 به باال و دوش و بر و يال اوی
 همان جامه پوشيده با او بهم
 نبايد که چيزی بود بيش و کم

 را به ميدان فرستهمه کودکان 
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 به بازيدن گوی و چوگان فرست
 چهر چو يک دشت کودک بود خوب
 بپيچد ز فرزند جانم به مهر
 بدان راستی دل گواهی دهد
 مرا با پسر آشنايی دهد

 
 بيامد به شبگير دستور شاه

 همی کرد کودک به ميدان سپاه
 يکی جامه و چهر و باال يکی
 که پيدا نبد اين ازان اندکی

 دان تو گفتی يکی سور بودبه مي
 ميان اندرون شاه شاپور بود

 چو کودک به زخم اندر آورد گوی
 فزونی همی جست هر يک بدوی
 بيامد به ميدان پگاه اردشير
 تنی چند از ويژگان ناگزير

 نگه کرد و چون کودکان را بديد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 به انگشت بنمود با کدخدای

 ه جایکه آمد يکی اردشيری ب
 بدو راهبر گفت کای پادشا
 دلت شد به فرزند خود بر گواه
 يکی بنده را گفت شاه اردشير
 که رو گوی ايشان به چوگان بگير

 روی همی باش با کودکان تازه
 به چوگان به پيش من انداز گوی
 ازان کودکان تا که آيد دلير
 ميان سواران به کردار شير
 ز ديدار من گوی بيرون برد

 من کس به کس نشمردازين انج
 گمان پاک فرزند من بود بی

 ز تخم و بر و پاک پيوند من
 ی شهريار به فرمان بشد بنده

 بزد گوی و افگند پيش سوار
 دوان کودکان از پی او چو تير
 چو گشتند نزديک با اردشير
 بماندند ناکام بر جای خويش
 چو شاپور گرد اندر آمد به پيش
 ز پيش پدر گوی بربود و برد

 و شد دور مر کودکان را سپردچ
 ز شادی چنان شد دل اردشير
 که گردد جوان مردم گشته پير
 سوارانش از خاک برداشتند

 همی دست بر دست بگذاشتند
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 شهنشاه زان پس گرفتش به بر
 همی آفرين خواند بر دادگر

 سر و چشم و رويش ببوسيد و گفت
 که چونين شگفتی نشايد نهفت

 شتمبه دل هرگز اين ياد نگذا
 که شاپور را کشته پنداشتم
 چو يزدان مرا شهرياری فزود
 ز من در جهان يادگاری فزود
 به فرمان او بر نيابی گذر
 وگر برتر آری ز خورشيد سر

 گهر خواست از گنج و دينار خواست
 گرانمايه ياقوت بسيار خواست
 برو زر و گوهر بسی ريختند
 زبر مشک و عنبر بسی بيختند

  ناپديدز دينار شد تارکش
 ی او نديد ز گوهر کسی چهره

 به دستور بر نيز گوهر فشاند
 به کرسی زر پيکرش برنشاند
 ببخشيد چندان ورا خواسته
 که شد کاخ و ايوانش آراسته

 بفرمود تا دختر اردوان
 روان به ايوان شود شاد و روشن
 ببخشيد کرده گناه ورا
 ز زنگار بزدود ماه ورا

 بياورد فرهنگيان را به شهر
 کسی کو ز فرزانگی داشت بهر
 نوشتن بياموختش پهلوی

 نشست سرافرازی و خسروی
 همان جنگ را گرد کرده عنان
 ز باال به دشمن نمودن سنان

 ز می خوردن و بخشش و کار بزم
 سپه جستن و کوشش روز رزم
 وزان پس دگر کرد ميخ درم

 همان ميخ دينار و هر بيش و کم
 به يک روی بد نام شاه اردشير

  روی دگر نام فرخ وزيربه
 گران خوار بد نام دستور شاه
 جهانديده مردی نماينده راه

 چنين ها هم نوشتند بر نامه
 بدو داد فرمان و مهر و نگين
 ببخشيد گنجی به درويش مرد
 که خوردش نبودی بجز کارکرد
 نگه کرد جايی که بد خارستان
 ازو کرد خرم يکی شارستان
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 کجا گندشاپور خواندی ورا
 ين نام نامی نراندی وراجز

 
 چو شاپور شد همچو سرو بلند
 ز چشم بدش بود بيم گزند
 نبودی جدا يک زمان ز اردشير
 ورا همچو دستور بودی وزير
 نپرداختی شاه روزی ز جنگ
 به شادی نبوديش جای درنگ
 چو جايی ز دشمن بپرداختی
 دگر بدکنش سر برافراختی
 همی گفت کز کردگار جهان

 آشکار و نهانبخواهم همی 
 دشمن آرم جهان را به دست که بی

 پرست نباشم مگر شاد و يزدان
 بدو گفت فرخنده دستور اوی

 جوی دل و راه که ای شاه روشن
 سوی کيد هندی فرستيم کس
 که دانش پژوهست و فريادرس

 بداند شمار سپهر بلند
 در پادشاهی و راه گزند

 اگر هفت کشور ترا بی همال
 د به فالبخواهد بدن بازياب

 يکايک بگويد ندارد به رنج
 نخواهد بدين پاسخ از شاه گنج
 چو بشنيد بگزيد شاه اردشير
 جوانی گرانمايه و تيزوير
 فرستاد نزديک دانا به هند

 بسی اسپ و دينار و چندی پرند
 بدو گفت رو پيش دانا بگوی

 جوی اختر و راه که ای مرد نيک
 به اختر نگه کن که تا من ز جنگ

 م و کشور آرم به چنگکی آساي
 اگر بود خواهد بدين دستگاه
 به تدبير آن زور بنمای راه

 وگر نيست اين تا نباشم به رنج
 برين گونه نپراگند نيز گنج

 ی شهريار بيامد فرستاده
 بر کيد با هديه و با نثار

 بگفت آنک با او شهنشاه گفت
 همه رازها برگشاد از نهفت
 بپرسيد زو کيد و غمخواره شد

 رسش سوی دانش و چاره شدز پ
 بياورد صالب و اختر گرفت
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 يکی زيج رومی به بر در گرفت
 نگه کرد بر کار چرخ بلند

 ز آسانی و سود و درد و گزند
 فرستاده را گفت کردم شمار
 از ايران و از اختر شهريار
 زاد گر از گوهر مهرک نوش

 برآميزد اين تخمه با آن نژاد
 نشيند به آرام بر تخت شاه

 يد فرستاد هر سو سپاهنبا
 بيفزايدش گنج و کاهدش رنج

 ی اين دو گوهر بسنج تو شو کينه
 گر اين کرد ايران ورا گشت راست
 بيابد همه کام دل هرچ خواست
 فرستاده را چيز بخشيد و گفت
 کزين هرچ گفتم نبايد نهفت
 گر او زين نپيچد سپهر بلند
 کند اينک گفتم برو ارجمند
 رفرستاده آمد بر شهريا

 بگفت آنچ بشنيد زان نامدار
 چو بشنيد گفتار او اردشير

 دلش گشت پر درد و رخ چون زرير
 فرستاده را گفت هرگز مباد
 که من بينم از تخم مهرک نژاد
 به خانه درون دشمن آرم ز کوی

 جوی شود با بر و بوم من کينه
 دريغ آن پراگندن گنج من
 فرستادن مردم و رنج من

 د و بسز مهرک يکی دختری مان
 که او را به جهرم نديدست کس
 بفرمايم اکنون که جوينده باز
 ز روم و ز چين و ز هند و طراز
 بر آتش چو يابمش بريان کنم
 برو خاک را زار و گريان کنم
 به جهرم فرستاد چندی سوار

 دار يکی مرد جوينده و کينه
 چو آگاه شد دخت مهرک بجست
 سوی خان مهتر به کنجی نشست

 ن دخت مهرک بدهچو بنشست آ
 مر او را گرامی همی کرد مه
 باليد بر سان سرو سهی
 خردمند با زيب و با فرهی
 مر او را دران بوم همتا نبود
 به کشور چنو سرو باال نبود
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 کنون بشنو از دخت مهرک سخن
 ابا گرد شاپور شمشيرزن
 چو لختی برآمد برين روزگار
 فروزنده شد دولت شهريار

 روزی پگاهبه نخچير شد شاه 
 خردمند شاپور با او به راه

 به هر سو سواران همی تاختند
 ز نخچير دشتی بپرداختند
 پديد آمد از دور دشتی فراخ
 پر از باغ و ميدان و ايوان و کاخ
 همی تاخت شاپور تا پيش ده
 فرود آمد از راه در خان مه

 يکی باغ بد کش و خرم سرای
 جوان اندر آمد بدان سبز جای

  ديد بر سان ماهيکی دختری
 فروهشته از چرخ دلوی به چاه

 رخ روی شاپور ديد چو آن ماه
 بيامد برو آفرين گستريد

 که شادان بدی شاه و خندان بدی
 گزندان بدی همه ساله از بی

 گمان تشنه باشد ستور کنون بی
 بدين ده رود اندرون آب شور

 به چاه اندرون آب سردست و خوش
 کش بفرمای تا من بوم آب

 روی و گفت شاپور کای ماهبد
 وگوی چرا رنجه گشتی بدين گفت

 که باشند با من پرستنده مرد
 بن کشند آب سرد کزين چاه بی

 ز برنا کنيزک بپيچيد روی
 بشد دور و بنشست بر پيش جوی

 يی را بفرمود شاه پرستنده
 که دلو آور و آب برکش ز چاه
 پرستنده بشنيد و آمد دوان
 نرسن برد بر چرخ دلو گرا

 سنگ پر آب گشت چو دلو گران
 پرستنده را روی پرتاب گشت
 چو دلو گران برنيامد ز چاه
 بيامد ژکان زود شاپور شاه
 زن پرستنده را گفت کای نيم

 نه زن داشت اين دلو و چندين رسن
 همی برکشيد آب چندين ز چاه
 تو گشتی پر از رنج و فريادخواه
 بيامد رسن بستد از پيشکار

 ر بر شاه خوارشد آن کار دشوا
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 ز دلو گران شاه چون رنج ديد
 رخ آفرين گستريد بر آن خوب

 که برتافت دلوی برين سان گران
 همانا که هست از نژاد سران
 کنيزک چو او دلو را برکشيد
 بيامد به مهر آفرين گستريد
 که نوشه بدی تا بود روزگار
 هميشه خرد بادت آموزگار
 به نيروی شاپور شاه اردشير

 گمان آب در چاه شير شود بی
 گوی جوان گفت با دختر چرب

 روی چه دانی که شاپورم ای ماه
 چنين داد پاسخ که اين داستان
 شنيدم بسی از لب راستان
 که شاپور گردست با زور پيل
 به بخشندگی همچو دريای نيل

 تنست به باالی سروست و رويين
 ی بهمنست به هرچيز ماننده

 روی بدو گفت شاپور کای ماه
 گوی خن هرچ پرسم ترا راستس

 پديدار کن تا نژاد تو چيست
 ی تو نشان کييست برين چهره

 بدو گفت من دختر مهترم
 ازيرا چنين خوب و کنداورم

 چنين داد پاسخ که هرگز دروغ
 بر شهرياران نگيرد فروغ

 روی کشاورز را دختر ماه
 نباشد بدين روی و اين رنگ و بوی
 کنيزک بدو گفت کای شهريار

 نگه که يابم به جان زينهارهرا
 بگويم همه پيش تو من نژاد
 چو يابم ز خشم شهنشاه داد
 بدو گفت شاپور کز بوستان

 ی دوستان نرست از چمن کينه
 بگوی و ز من بيم در دل مدار
 نه از نامور دادگر شهريار
 کنيزک بدو گفت کز راه داد
 زاد منم دختر مهرک نوش

 مرا پارسايی بياورد خرد
 نر مهتر ده سپردبدين پره

 من از بيم آن نامور شهريار
 چنين آبکش گشتم و پيشکار
 بيامد بپردخت شاپور جای

 همی بود مهتر به پيشش به پای
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 چهر به دو گفت کين دختر خوب
 به من ده بر من گواکن سپهر
 بدو داد مهتر به فرمان اوی

 پرستان اوی بر آيين آتش
 

 بسی برنيامد برين روزگار
  چون گل آمد به بارکه سرو سهی

 روی چو نه ماه بگذشت بر ماه
 يکی کودک آمد به باالی اوی
 تو گفتی که بازآمد اسفنديار
 وگر نامدار اردشير سوار
 ورا نام شاپور کرد اورمزد
 که سروی بد اندر ميان فرزد
 چنين تا برآمد برين هفت سال

 همال ببود اورمزد از جهان بی
 ز هرکس نهانش همی داشتند

 ايی ببازيش نگذاشتندبه ج
 به نخچير شد هفت روز اردشير
 بشد نيز شاپور نخچيرگير
 نهان اورمزد از ميان گروه
 بيامد کز آموختن شد ستوه

 دوان شد به ميدان شاه اردشير
 کمانی به يک دست و ديگر دو تير
 ابا کودکان چند و چوگان و گوی
 به ميدان شاه اندر آمد ز کوی

 سپاهجهاندار هم در زمان با 
 به ميدان بيامد ز نخچيرگاه
 ابا موبدان موبد تيزوير

 به نزديک ايوان رسيد اردشير
 بزد کودکی نيز چوگان ز راه

 بشد گوی گردان به نزديک شاه
 نرفتند زيشان پس گوی کس
 بماندند بر جای ناکام بس
 دوان اورمزد از ميانه برفت

 به پيش جهاندار چون باد تفت
 ویز پيش نيا زود برداشت گ
 وگوی ازو گشت لشکر پر از گفت

 ازان پس خروشی برآورد سخت
 کزو خيره شد شاه پيروز بخت
 زاد به موبد چنين گفت کين پاک
 نگه کن که تا از که دارد نژاد
 بپرسيد موبد ندانست کس
 همه خامشی برگزيدند و بس
 به موبد چنين گفت پس شهريار
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 که بردارش از خاک و نزد من آر
 رفتش ز گردبشد موبد و برگ

 ببردش بر شاه آزادمرد
 بدو گفت شاه اين گرانمايه خرد

 ترا از نژاد که بايد شمرد
 نترسيد کودک به آواز گفت
 که نام نژادم نبايد نهفت
 منم پور شاپور کو پور تست
 ز فرزند مهرک نژاد درست

 فروماند زان کار گيتی شگفت
 بخنديد و انديشه اندر گرفت

 شبفرمود تا رفت شاپور پي
 به پرسش گرفتش ز اندازه بيش

 بترسيد شاپور آزادمرد
 دلش گشت پردرد و رخساره زرد

 بخنديد زو نامور شهريار
 بدو گفت فرزند پنهان مدار

 پسر بايد از هرک باشد رواست
 که گويند کاين بچه پادشاست
 بدو گفت شاپور نوشه بدی
 جهان را به ديدار توشه بدی

 ز پشت منست اين و نام اورمزد
 رخشنده چون الله اندر فرزدد

 نهان داشتم چندش از شهريار
 دار بدان تا برآيد بر از ميوه

 گرانمايه از دختر مهرک است
 شکست ز پشت منست اين مرا بی

 ز آب و ز چاه آن کجا رفته بود
 پسر گفت و پرسيد و چندی شنود

 ز گفتار او شاد شد اردشير
 به ايوان خراميد خود با وزير

  را بر کنارگرفته دالويز
 ز ايوان سوی تخت شد شهريار
 بياراست زرين يکی زيرگاه
 يکی طوق فرمود و زرين کاله
 سر خرد کودک بياراستند

 بس از گنج در و گهر خواستند
 همی ريخت تا شد سرش ناپديد
 تنش را نيا زان ميان برکشيد
 بسی زر و گوهر به درويش داد
 خردمند را خواسته بيش داد

 ت آتشکدهبه ديبا بياراس
 هم ايوان نوروز و کاخ سده
 يکی بزمگه ساخت با مهتران
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 نشستند هرجای رامشگران
 چنين گفت با نامداران شهر

 هرانکس که او از خرد داشت بهر
 که از گفت دانا ستاره شمر
 نبايد که هرگز کند کس گذر

 چنين گفته بد کيد هندی که بخت
 نگردد ترا ساز و خرم به تخت

  نه گنج و سپاهنه کشور نه افسر
 نه ديهيم شاهی نه فر کاله

 زاد ی مهرک نوش مگر تخمه
 بياميزد آن دوده با ان نژاد

 کنون ساليان اندر آمد به هشت
 که جز به آرزو چرخ بر ما نگشت
 چو شاپور رفت اندر آرام خويش
 ز گيتی نديده به جز کام خويش

 زمين هفت کشور مرا گشت راست
 واستدلم يافت از بخت چيزی که خ
 وزان پس بر کارداران اوی
 شهنشاه کردند عنوان اوی

 
 کنون از خردمندی اردشير

 سخن بشنو و يک به يک يادگير
 بکوشيد و آيين نيکو نهاد

 بگسترد بر هر سوی مهر و داد
 به درگاه چون خواست لشکر فزون
 فرستاد بر هر سوی رهنمون
 که تا هرکسی را که دارد پسر

 هنر نماند که باال کند بی
 سواری بياموزد و رسم جنگ
 به گرز و کمان و به تير خدنگ

 چو کودک ز کوشش به مردی شدی
 بهر بخششی در بی آهو بدی
 ز کشور به درگاه شاه آمدند
 بدان نامور بارگاه آمدند

 نوشتی عرض نام ديوان اوی
 بياراستی کاخ و ايوان اوی

 چو جنگ آمدی نورسيده جوان
 برفتی ز درگاه با پهلوان
 يکی موبدان را ز کارآگهان
 که بودی خريدار کار جهان
 ابر هر هزاری يکی کارجوی
 برفتی نگه داشتی کار اوی

 هرانکس که در جنگ سست آمدی
 درست آمدی به آورد ناتن
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 شهنشاه را نامه کردی بران
 آوران هنر هم ز جنگ هم از بی

 جهاندار چون نامه برخواندی
 فرستاده را پيش بنشاندی

 ا خلعت آراستیهنرمند ر
 تر خواستی ز گنج آنچ پرمايه

 هنر چو کردی نگاه اندران بی
 نبستی ميان جنگ را بيشتر
 چنين تا سپاهش بدانجا رسيد
 که پهنای ايشان ستاره نديد
 زن ازيشان کسی را که بد رای
 برافراختندی سرش ز انجمن

 که هرکس که خشنودی شاه جست
 زمين را به خوان دليران بشست

  من خلعت شهرياربيابد ز
 بود در جهان نام او يادگار

 به لشکر بياراست گيتی همه
 جويان رمه شبان گشت و پرخاش

 به ديوانش کارآگهان داشتی
 دانشی کار نگذاشتی به بی

 بالغت نگه داشتندی و خط
 کسی کو بدی چيره بر يک نقط
 چو برداشتی آن سخن رهنمون
 شهنشاه کرديش روزی فزون

 دی خط و ويرکسی را که کمتر ب
 نرفتی به ديوان شاه اردشير
 سوی کارداران شدندی به کار

 زن بماندی بر شهريار قلم
 شناسنده بد شهريار اردشير
 چو ديدی به درگاه مرد دبير
 نويسنده گفتی که گنج آگنيد
 هم از رای او رنج بپراگنيد
 بدو باشد آباد شهر و سپاه
 همان زيردستان فريادخواه

 جان مننددبيران چو پيوند 
 همه پادشا بر نهان منند

 چو رفتی سوی کشور کاردار
 بدو شاه گفتی درم خوار دار
 نبايد که مردم فروشی به گنج
 که برکس نماند سرای سپنج
 همه راستی جوی و فرزانگی
 ز تو دور باد آز و ديوانگی
 کس ز پيوند و خويشان مبر هيچ

 سپاه آنچ من يار دادمت بس
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  رادرم بخش هر ماه درويش
 مده چيز مرد بدانديش را
 اگر کشور آباد داری به داد
 بمانی تو آباد وز داد شاد

 و گر هيچ درويش خسپد به بيم
 همی جان فروشی به زر و به سيم
 هرانکس که رفتی به درگاه شاه
 به شايسته کاری و گر دادخواه
 بدندی به سر استواران اوی
 بپرسيدن از کارداران اوی

  بگرفت چيزکه دادست ازيشان و
 وزيشان که خسپد به تيمار نيز

 اند دگر آنک در شهر دانا که
 اند گر از نيستی ناتوانا که

 دگر کيست آنک از در پادشاست
 جهانديده پيرست و گر پارساست
 شهنشاه گويد که از رنج من

 گنج من مبادا کسی شاد بی
 مگر مرد با دانش و يادگير
 چه نيکوتر از مرد دانا و پير

 دگان را همه خواستارجهاندي
 جوان و پسنديده و بردبار

 پذير جوانان دانا و دانش
 سزد گر نشينند بر جای پير

 چو لشکرش رفتی به جايی به جنگ
 خرد يار کردی و رای و درنگ

 يی برگزيدی دبير فرستاده
 خردمند و با دانش و يادگير

 پيامی به دادی به آيين و چرب
 بدان تا نباشد به بيداد حرب

 تاده رفتی بر دشمنشفرس
 که بشناختی راز پيراهنش

 شنيدی سخن گر خرد داشتی
 غم و رنج بد را به بد داشتی
 بدان يافت او خلعت شهريار
 همان عهد و منشور با گوشوار
 وگر تاب بودی به سرش اندرون
 به دل کين و اندر جگر جوش خون
 سپه را بدادی سراسر درم
 بدان تا نباشند يک تن دژم

 ان خواستی نامجویيکی پهلو
 خردمند و بيدار و آرامجوی
 دبيری به آيين و با دستگاه
 که دارد ز بيداد لشکر نگاه
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 وزان پس يکی مرد بر پشت پيل
 نشستی که رفتی خروشش دو ميل

 زدی بانگ کای نامداران جنگ
 هرانکس که دارد دل و نام و ننگ
 نبايد که بر هيچ درويش رنج
 نجرسد گر بر آنکس بود نام و گ

 به هر منزلی در خوريد و دهيد
 بران زيردستان سپاسی نهيد
 به چيز کسان کس ميازيد دست

 پرست هرانکس که او هست يزدان
 به دشمن هرانکس که بنمود پشت
 شود زان سپس روزگارش درشت
 اگر دخمه باشد به چنگال اوی
 وگر بند سايد بر و يال اوی
 ز ديوان دگر نام او کرده پاک

 فتنش بر تيره خاکخورش خاک و ر
 به ساالر گفتی که سستی مکن
 همان تيز و پيش دستی مکن
 هميشه به پيش سپه دار پيل
 طاليه پراگنده بر چار ميل

 نخستين يکی گرد لشکر به گرد
 چو پيش آيدت روز ننگ و نبرد

 به لشکر چنين گوی کاين خود کيند
 بدين رزمگاه اندرون برچيند
 کیاز ايشان صد اسپ افگن از ما ي
 همان صد به پيش يکی اندکی
 شما را همه پاک برنا و پير
 ستانم همه خلعت از اردشير

 چو اسپ افگند لشکر از هر دو روی
 نبايد که گردان پرخاشجوی
 بيايد که ماند تهی قلب گاه
 وگر چند بسيار باشد سپاه
 چنان کن که با ميمنه ميسره

 آوران يکسره بکوشند جنگ
 همان نيز با ميسره ميمنه
 بکوشند و دلها همه بر بنه

 بود لشکر قلب بر جای خويش
 کس از قلبگه نگسلد پای خويش
 وگر قلب ايشان بجنبد ز جای

 گاه اندر آی تو با لشکر از قلب
 چو پيروز گردی ز کس خون مريز
 که شد دشمن بدکنش در گريز
 چو خواهد ز دشمن کسی زينهار
 تو زنهارده باش و کينه مدار
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 ببينی به چيزچو تو پشت دشمن 
 مپرداز و مگذر هم از جای نيز
 نبايد که ايمن شويد از کمين
 سپه باشد اندر در و دشت کين
 هرآنگه که از دشمن ايمن شوی
 سخن گفتن کس همی نشنوی
 غنيمت بدان بخش کو جنگ جست
 به مردی دل از جان شيرين بشست
 هرانکس که گردد به دستت اسير

 بدين بارگاه آورش ناگزير
  بهر ايشان يکی شارستانمن از

 برآرم به بومی که بد خارستان
 ازين پندها هيچ گونه مگرد

 رنج و درد چو خواهی که مانی تو بی
 به پيروزی اندر به يزدان گرای

 گمان رهنمای که او باشدت بی
 يی ز جايی که آمد فرستاده
 يی ز ترکی و رومی و آزاده

 ازو مرزبان آگهی داشتی
 اشتیچنين کارها خوار نگذ

 بره بر بدی خان او ساخته
 کنارنگ زان کار پرداخته
 ز پوشيدنيها و از خوردنی
 نيازش نبودی به گستردنی

 چو آگه شدی زان سخن کاردار
 که او بر چه آمد بر شهريار
 هيونی سرافراز و مردی دبير
 برفتی به نزديک شاه اردشير
 بدان تا پذيره شدندی سپاه
 بياراستی تخت پيروز شاه

  پرستنده هر سو ردهکشيدی
 هاشان به زر آژده همه جامه

 فرستاده را پيش خود خواندی
 به نزديکی تخت بنشاندی

 به پرسش گرفتی همه راز اوی
 ز نيک و بد و نام و آواز اوی
 ز داد و ز بيداد وز کشورش
 ز آيين وز شاه وز لشکرش
 وار به ايوانش بردی فرستاده

 بياراستی هرچ بودی به کار
 ه خوان و ميش خواندیوزان پس ب

 بر تخت زرينش بنشاندی
 به نخچير برديش با خويشتن
 شدی لشکر بيشمار انجمن
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 وار کسی کردنش را فرستاده
 بياراستی خلعت شهريار

 به هر سو فرستاد پس موبدان
 آزار و بيداردل بخردان بی

 که تا هر سوی شهرها ساختند
 بدين نيز گنجی بپرداختند

 خانه بود بدان تا کسی را که بی
 نبودش نوا بخت بيگانه بود
 همان تا فراوان شود زيردست

 خورش ساخت با جايگاه نشست
 ازو نام نيکی بود در جهان
 چه بر آشکار و چه اندر نهان
 چو او در جهان شهرياری نبود
 پس از مرگ او يادگاری نبود
 منم ويژه زنده کن نام اوی
 مبادا جز از نيکی انجام اوی

 نهان داشتیفراوان سخن در 
 به هر جای کارآگهان داشتی

 دار مايه گشتی يکی مايه چو بی
 ازان آگهی يافتی شهريار

 چو بايست برساختی کار اوی
 نماندی چنان تيره بازار اوی
 زمين برومند و جای نشست
 پرستيدن مردم زيردست
 بياراستی چون ببايست کار
 نگشتی نهانش به کس آشکار

 دست را مايه دادی بسی تهی
 بدو شاد کردی دل هرکسی
 همان کودکان را به فرهنگيان
 سپردی چو بودی ورا هنگ آن
 به هر برزنی در دبستان بدی

 پرستان بدی همان جای آتش
 نماندی که بودی کسی را نياز
 نگه داشتی سختی خويش راز
 به ميدان شدی بامداد پگاه
 برفتی کسی کو بدی دادخواه
 نچستی بداد اندر آزرم کس

  چه فرزند فريادرسچه کهتر
 چه کهتر چه مهتر به نزديک اوی
 نجستی همی رای تاريک اوی
 ز دادش جهان يکسر آباد کرد
 دل زيردستان به خود شاد کرد
 جهاندار چون گشت با داد جفت

 زمانه پی او نيارد نهفت
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 فرستاده بودی به گرد جهان
 خردمند و بيدار کارآگهان

 به جايی که بودی زمينی خراب
 گ بودی به رود اندر آبوگر تن

 خراج اندر آن بوم برداشتی
 زمين کسان خوار نگذاشتی

 گر ايدونک دهقان بدی تنگ دست
 سوی نيستی گشته کارش ز هست

 بدادی ز گنج آلت و چارپای
 نماندی که پايش برفتی ز جای
 ز دانا سخن بشنو ای شهريار
 جهان را برين گونه آباد دار

 چو خواهی که آزاد باشی ز رنج
 رنج آگنده گنج آزار و بی بی
 آزاری زيردستان گزين بی

 بيابی ز هرکس به داد آفرين
 

 چو از روم وز چين وز ترک و هند
 جهان شد مر او را چو رومی پرند
 ز هر مرز پيوسته شد باژ و ساو
 کسی را نبد با جهاندار تاو
 همه مهتران را ز ايران بخواند
 سزاوار بر تخت شاهی نشاند

  شهنشاه بر پای خاستازان پس
 به خوبی بياراست گفتار راست
 چنين گفت کای نامداران شهر
 ز رای و خرد هرک داريد بهر
 بدانيد کاين تيرگردان سپهر
 ننازد به داد و نيازد به مهر
 يکی را چو خواهد برآرد بلند
 هم آخر سپارد به خاک نژند
 نماند به جز نام زو در جهان
 نهمه رنج با او شود در نها

 به گيتی ممانيد جز نام نيک
 هرانکس که خواهد سرانجام نيک

 ترا روزگار اورمزد آن بود
 که خشنودی پاک يزدان بود

 به يزدان گرای و به يزدان گشای
 که دارنده اويست و نيکی فزای
 ز هر بد به دادار گيهان پناه

 که او راست بر نيک و بد دستگاه
 کند بر تو آسان همه کار سخت

 فروز و پيروز بختز رای دل
 نخستين ز کار من اندازه گير
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 گذشته بد و نيک من تازه گير
 که کردم به دادار گيهان پناه
 مرا داد بر نيک و بد دستگاه

 زمين هفت کشور به شاهی مراست
 چنان کز خداوندی او سزاست
 همی باژ خواهم ز روم و ز هند
 جهان شد مرا همچو رومی پرند

 د زورسپاسم ز يزدان که او دا
 بلند اختر و بخش کيوان و هور
 ستايش که داند سزاوار اوی
 نيايش بر آيين و کردار اوی
 مگر کو دهد بازمان زندگی
 بماند بزرگی و تابندگی

 کنون هرچ خواهيم کردن ز داد
 بکوشيم وز داد باشيم شاد

 ز ده يک مرا چند بر شهرهاست
 که دهقان و موبد بران بر گواست

 خشم همهچو بايد شما را بب
 همان ده يک و بوم و باژ و رمه
 مگر آنک آيد شما را فزون
 بيارد سوی گنج ما رهنمون

 ز ده يک که من بستدم پيش ازين
 ز باژ آنچ کم بود گر بيش ازين
 همی از پی سود بردم به کار

 شمار به در داشتن لشکر بی
 بزرگی شما جستم و ايمنی
 نهان کردن کيش آهرمنی

 دان زنيدشما دست يکسر به يز
 بکوشيد و پيمان او مشکنيد

 که بخشنده اويست و دارنده اوی
 بلند آسمان را نگارنده اوی
 ستمديده را اوست فريادرس
 منازيد با نازش او به کس
 نبايد نهادن دل اندر فريب
 که پيش فراز اندر آيد نشيب
 کجا آنک بر سود تاجش به ابر
 کجا آنک بودی شکارش هژبر

 ند و خشتنهالی همه خاک دار
 خنک آنک جز تخم نيکی نکشت
 همه هرک هست اندرين مرز من

 کجا گوش دارند اندرز من
 نمايم شما را کنون راه پنج

 که سودش فزون آيد از تاج و گنج
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 به گفتار اين نامدار اردشير
 همه گوش داريد برنا و پير

 هرانکس که داند که دادار هست
 نباشد مگر پاک و يزدان پرست

  دانش مگيريد خواردگر آنک
 اگر زيردستست و گر شهريار
 سه ديگر بدانی که هرگز سخن

 نگردد بر مرد دانا کهن
 چهارم چنان دان که بيم گناه
 فزون باشد از بند و زندان شاه

 گوی به پنجم سخن مردم زشت
 روی نگيرد به نزد کسان آب

 بگويم يکی تازه اندرز نيز
 کجا برتر از ديده و جان و چيز

 نک آباد دارد جهانخنک آ
 بود آشکارای او چون نهان
 دگر آنک دارند آواز نرم

 خرد دارد و شرم و گفتار گرم
 به پيش کسان سيم از بهر الف
 به بيهوده بپراگند بر گزاف

 ز مردم ندارد کسی زان سپاس
 نبپسندد آن مرد يزدان شناس
 ميانه گزينی بمانی به جای

 رای خردمند خوانند و پاکيزه
 ذری پنج رايست پيشکزين بگ

 کجا تازه گردد ترا دين وکيش
 تن آسانی و شادی افزايدت
 که با شهد او زهر نگزايدت
 يکی آنک از بخشش دادگر
 به آز و به کوشش نيابی گذر
 توانگر شود هرک خرسند گشت
 گل نوبهارش برومند گشت
 دگر بشکنی گردن آز را
 نگويی به پيش زنان راز را

 و نبردسه دگير ننازی به ننگ 
 که ننگ ونبرد آورد رنج و درد
 چهارم که دل دور داری ز غم
 ز نا آمده دل نداری دژم

 نه پيچی به کاری که کار تو نيست
 نتازی بدان کو شکار تو نيست
 همه گوش داريد پند مرا
 سخن گفتن سودمند مرا
 بود بر دل هرکسی ارجمند
 که يابند ازو ايمنی از گزند
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 زمانی مياسای ز آموختن
 اگر جان همی خواهی افروختن
 چو فرزند باشد به فرهنگ دار
 زمانه ز بازی برو تنگ دار
 همه ياد داريد گفتار ما
 کشيدن بدين کار تيمار ما

 هرآن کس که با داد و روشن دليد
 از آميزش يکدگر مگسليد
 دل آرام داريد بر چار چيز

 کزو خوبی و سودمنديست نيز
 يکی بيم و آزرم و شرم خدای

 باشد ترا ياور و رهنمایکه 
 دگر داد دادن تن خويش را
 نگه داشتن دامن خويش را
 به فرمان يزدان دل آراستن

 مرا چون تن خويشتن خواستن
 سه ديگر که پيدا کنی راستی
 بدور افگنی کژی و کاستی
 چهارم که از رای شاه جهان
 نپيچی دلت آشکار و نهان

 ورا چون تن خويش خواهی به مهر
 و تازه گردد سپهربه فرمان ا

 دلت بسته داری به پيمان اوی
 روان را نپيچی ز فرمان اوی

 برو مهر داری چو بر جان خويش
 چو با داد بينی نگهبان خويش
 غم پادشاهی جهانجوی راست
 ز گيتی فزونی سگالد نه کاست
 گر از کارداران وز لشکرش

 بداند که رنجست بر کشورش
 نيازد به داد او جهاندار نيست

  تاج شاهی سزاوار نيستبرو
 سيه کرد منشور شاهنشهی
 ازان پس نباشد ورا فرهی
 چنان دان که بيدادگر شهريار
 بود شير درنده در مرغزار

 همان زيردستی که فرمان شاه
 به رنج و به کوشش ندارد نگاه
 بود زندگانيش با درد و رنج
 نگردد کهن در سرای سپنج
 اگر مهتری يابد و بهتری

 ی و کنداورینيابد به زفت
 دل زيردستان ما شاد باد
 هم از داد ماگيتی آباد باد
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 چو بر تخت بنشست شاه اردشير
 بشد پيش گاهش يکی مرد پير

 کجا نام آن پير خراد بود
 زبان و روانش پر از داد بود

 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 انوشه بدی تا بود روزگار

 هميشه بوی شاد و پيروزبخت
 کشور و تاج و تختبه تو شادمان 

 به جايی رسيدی که مرغ و دده
 زنند از پس و پيش تختت رده
 بزرگ جهان از کران تا کران
 سرافراز بر تاجور مهتران

 که داند صفت کردن از داد تو
 که داد و بزرگيست بنياد تو
 همان آفرين در فزايش کنيم
 خدای جهان را نيايش کنيم
 که ما زنده اندر زمان توايم

 ار نيکی گمان توايمبه هر ک
 خريدار ديدار چهر ترا

 همان خوب گفتار و مهر ترا
 تو ايمن بوی کز تو ما ايمنيم
 مبادا که پيمان تو بشکنيم
 تو بستی ره بدسگاالن ما
 ز هند و ز چين و هماالن ما

 پراگنده شد غارت و جنگ و موش
 نيايد همی جوش دشمن به گوش

 بماناد اين شاه تا جاودان
  کار با موبدانهميشه سر و

 نه کس چون تو دارد ز شاهان خرد
 نه انديشه از رای تو بگذرد
 پيی برفگندی به ايران ز داد
 که فرزند ما باشد از داد شاد

 اندر سخن به جايی رسيدی هم
 که نو شد ز رای تو مرد کهن
 خردها فزون شد ز گفتار تو

 جهان گشت روشن به ديدار تو
 بدين انجمن هرک دارد نژاد

  تو شادمانند وز داد شادبه
 توی خلعت ايزدی بخت را
 کاله و کمر بستن و تخت را
 بماناد اين شاه با مهر و داد

 ندارد جهان چون تو خسرو به ياد
 جهان يکسر از رای وز فر تست
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 ی پر تست خنک آنک در سايه
 هميشه سر تخت جای تو باد
 جهان زير فرمان و رای تو باد

 
 ناال ای خريدار مغز سخ

 دلت برگسل زين سرای کهن
 کجا چون من و چون تو بسيار ديد
 نخواهد همی با کسی آرميد
 اگر شهرياری و گر پيشکار
 تو ناپايداری و او پايدار

 چه با رنج باشی چه با تاج و تخت
 ببايدت بستن به فرجام رخت
 اگر ز آهنی چرخ بگدازدت
 چو گشتی کهن نيز ننوازدت
 چو سرو دالرای گردد به خم
 خروشان شود نرگسان دژم

 ی ارغوان زعفران همان چهره
 سبک مردم شاد گردد گران
 اگر شهرياری و گر زيردست
 بجز خاک تيره نيابی نشست
 کجا آن بزرگان با تاج و تخت
 کجا آن سواران پيروزبخت
 کجا آن خردمند کندآوران

 کجا آن سرافراز و جنگی سران
 کجا آن گزيده نياکان ما

 و پاکان ماکجا آن دليران 
 همه خاک دارند بالين و خشت
 خنک آنک جز تخم نيکی نکشت
 نشان بس بود شهريار اردشير
 چو از من سخن بشنوی يادگير

 
 چو سال اندر آمد به هفتاد و هشت

 جهاندار بيدار بيمار گشت
 بفرمود تا رفت شاپور پيش
 ورا پندها داد ز اندازه بيش
 بدانست کامد به نزديک مرگ

 خواهد شدن سبز برگهمی زرد 
 بدو گفت کاين عهد من ياددار
 همه گفت بدگوی را باددار

 سخنهای من چون شنودی بورز
 مگر بازدانی ز ناارز ارز

 جهان راست کردم به شمشير داد
 نگه داشتم ارج مرد نژاد

 چو کار جهان مر مرا گشت راست
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 فزون شد زمين زندگانی بکاست
 ازان پس که بسيار برديم رنج

 ج اندرون گرد کرديم گنجبه رن
 شما را همان رنج پيشست و ناز
 زمانی نشيب و زمانی فراز
 چنين است کردار گردان سپهر
 گهی درد پيش آردت گاه مهر

 گهی بخت گردد چو اسپی شموس
 به نعم اندرون زفتی آردت و بوس

 يی ساخته زمانی يکی باره
 ز فرهختگی سر برافراخته

 بدان ای پسر کاين سرای فريب
 نهيب ندارد ترا شادمان بی

 نگهدار تن باش و آن خرد
 چو خواهی که روزت به بد نگذرد
 چو بر دين کند شهريار آفرين
 برادر شود شهرياری و دين

 تخت شاهيست دينی به پای نه بی
 دين بود شهرياری به جای نه بی

 دو ديباست يک در دگر بافته
 برآورده پيش خرد تافته

 ديننيازست  نه از پادشا بی
 دين بود شاه را آفرين نه بی

 چنين پاسبانان يکديگرند
 تو گويی که در زير يک چادرند
 نياز نه آن زين نه اين زان بود بی
 ساز دو انباز ديديمشان نيک

 چو باشد خداوند رای و خرد
 دو گيتی همی مرد دينی برد
 چو دين را بود پادشا پاسبان
 تو اين هر دو را جز برادر مخوان

 دار کين دارد از پادشا چو دين
 مخوان تا توانی ورا پارسا

 هرانکس که بر دادگر شهريار
 گشايد زبان مرد دينش مدار

 گوی با آفرين چه گفت آن سخن
 که چون بنگری مغز دادست دين
 سر تخت شاهی بپيچد سه کار
 نخستين ز بيدادگر شهريار

 سود را برکشد دگر آنک بی
 ز مرد هنرمند سر درکشد

 ه با گنج خويشی کندسه ديگر ک
 به دينار کوشد که بيشی کند
 به بخشندگی ياز و دين و خرد
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 دروغ ايچ تا با تو برنگذرد
 رخ پادشا تيره دارد دروغ
 بلنديش هرگز نگيرد فروغ
 نگر تا نباشی نگهبان گنج
 که مردم ز دينار يازد به رنج
 اگر پادشا آز گنج آورد

 تن زيردستان به رنج آورد
  بود گنج اوستکجا گنج دهقان

 وگر چند بر کوشش و رنج اوست
 نگهبان بود شاه گنج ورا
 به بار آورد شاخ رنج ورا

 بدان کوش تا دور باشی ز خشم
 به مردی به خواب از گنهکار چشم
 چو خشم آوری هم پشيمان شوی
 به پوزش نگهبان درمان شوی
 هرانگه که خشم آورد پادشا

 مايه خواند ورا پارسا سبک
 زشتست بد خواستنچو بر شاه 

 ببايد به خوبی دل آراستن
 وگر بيم داری به دل يک زمان
 شود خيره رای از بد بدگمان
 ز بخشش منه بر دل اندوه نيز
 بدان تا توان ای پسر ارج چيز

 چنان دان که شاهی بدان پادشاست
 که دور فلک را ببخشيد راست
 زمانی غم پادشاهی برد
 رد و موبدش رای پيش آورد

 م از کار بيداد و دادبپرسد ه
 کند اين سخن بر دل شاه ياد
 به روزی که رای شکار آيدت
 چو يوز درنده به کار آيدت
 دو بازی بهم در نبايد زدن

 می و بزم و نخچير و بيرون شدن
 که تن گردد از جستن می گران
 نگه داشتند اين سخن مهتران
 وگر دشمن آيد به جايی پديد
 ازين کارها دل ببايد بريد

 رم دادن و تيغ پيراستند
 ز هر پادشاهی سپه خواستن
 به فردا ممان کار امروز را
 بر تخت منشان بدآموز را
 مجوی از دل عاميان راستی

 وجو آيدت کاستی که از جست
 وزيشان ترا گر بد آيد خبر
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 تو مشنو ز بدگوی و انده مخور
 پرست نه خسروپرست و نه يزدان

 اگر پای گيری سر آيد به دست
 ی عام شهر  باشد اندازهچنين

 ترا جاودان از خرد باد بهر
 بترس از بد مردم بدنهان

 که بر بدنهان تنگ گردد جهان
 سخن هيچ مگشای با رازدار
 که او را بود نيز انباز و يار

 سخن را تو آگنده دانی همی
 ز گيتی پراگنده خوانی همی
 چو رازت به شهر آشکارا شود

 مدرا شود دل بخردان بی
 ی و سر سبک خواندتبرآشوب

 خردمند گر پيش بنشاندت
 گونه مجوی تو عيب کسان هيچ

 جوی که عيب آورد بر تو بر عيب
 وگر چيره گردد هوا بر خرد
 خردمندت از مردمان نشمرد
 خردمند بايد جهاندار شاه
 خواه کجا هرکسی را بود نيک

 کسی کو بود تيز و برترمنش
 بپيچد ز پيغاره و سرزنش

 به نزد تو جایمبادا که گيرد 
 چنين مرد گر باشدت رهنمای
 چو خواهی که بستايدت پارسا

 بنه خشم و کين چون شوی پادشا
 هوا چونک بر تخت حشمت نشست

 پرست نباشی خردمند و يزدان
 نبايد که باشی فراوان سخن
 به روی کسان پارسايی مکن
 سخن بشنو و بهترين يادگير
 نگر تا کدام آيدت دلپذير

 يان سخته گویسخن پيش فرهنگ
 روی گه می نوازنده و تازه

 مکن خوار خواهنده درويش را
 بر تخت منشان بدانديش را
 هرانکس که پوزش کند بر گناه
 تو بپذير و کين گذشته مخواه
 همه داده ده باش و پروردگار
 خنک مرد بخشنده و بردبار

 چو دشمن بترسد شود چاپلوس
 تو لشکر بيارای و بربند کوس

 ی شو که دشمن ز جنگبه جنگ آنگه
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 بپرهيزد و سست گردد به ننگ
 وگر آشتی جويد و راستی

 نبينی به دلش اندرون کاستی
 ازو باژ بستان و کينه مجوی

 روی چنين دار نزديک او آب
 بيارای دل را به دانش که ارز
 به دانش بود تا توانی بورز

 چو بخشنده باشی گرامی شوی
 ز دانايی و داد نامی شوی

 ر با روانت بدارتو عهد پد
 چنين يادگار به فرزندمان هم

 چو من حق فرزند بگزاردم
 کسی را ز گيتی نيازاردم

 شما هم ازين عهد من مگذريد
 نفس داستان را به بد مشمريد
 تو پند پدر همچنين ياددار
 به نيکی گرای و بدی باد دار
 به خيره مرنجان روان مرا
 به آتش تن ناتوان مرا

  آزار کسبه بد کردن خويش و
 مجوی ای پسر درد و تيمار کس
 برين بگذرد ساليان پانصد
 بزرگی شما را به پايان رسد
 بپيچد سر از عهد فرزند تو

 انکس که باشد ز پيوند تو هم
 ز رای و ز دانش به يکسو شوند
 همان پند دانندگان نشنوند
 بگردند يکسر ز عهد و وفا
 به بيداد يازند و جور و جفا

  بر زيردستجهان تنگ دارند
 پرست بر ايشان شود خوار يزدان
 بپوشند پيراهن بدتنی
 ببالند با کيش آهرمنی
 ايم گشاده شود هرچ ما بسته
 ايم ببااليد آن دين که ما شسته
 تبه گردد اين پند و اندرز من
 به ويرانی آرد رخ اين مرز من
 همی خواهم از کردگار جهان

 ی آشکار و نهان شناسنده
  نگهدارتانکه باشد ز هر بد

 همه نيک نامی بود يارتان
 ز يزدان و از ما بر آن کس درود
 که تارش خرد باشد و داد پود
 نيارد شکست اندرين عهد من
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 نکوشد که حنظل کند شهد من
 برآمد چهل سال و بر سر دو ماه
 که تا برنهادم به شاهی کاله

 به گيتی مرا شارستانست شش
 هوا خوشگوار و به زير آب خوش

 ی اردشير واندم خورهيکی خ
 که گردد زبادش جوان مرد پير
 کزو تازه شد کشور خوزيان
 پر از مردم و آب و سود و زيان
 دگر شارستان گندشاپور نام
 که موبد ازان شهر شد شادکام
 دگر بوم ميسان و رود فرات
 پر از چشمه و چارپای و نبات

 ی اردشير دگر شارستان برکه
 رپر از باغ و پر گلشن و آبگي

 چو رام اردشيرست شهری دگر
 کزو بر سوی پارس کردم گذر
 دگر شارستان اورمزد اردشير

 هوا مشک بوی و به جوی آب شير
 روان مرا شادگردان به داد

 که پيروز بادی تو بر تخت شاد
 بسی رنجها بردم اندر جهان
 چه بر آشکار و چه اندر نهان
 کنون دخمه را برنهاديم رخت

 داز تختتو بسپار تابوت و پر
 بگفت اين و تاريک شد بخت اوی
 دريغ آن سر و افسر و تخت اوی
 چنين است آيين خرم جهان
 نخواهد بما برگشادن نهان
 انوشه کسی کو بزرگی نديد
 نبايستش از تخت شد ناپديد
 بکوشی و آری ز هرگونه چيز
 نه مردم نه آن چيز ماند به نيز
 سرانجام با خاک باشيم جفت

  ببايد نهفتدو رخ را به چادر
 بيا تا همه دست نيکی بريم
 جهان جهان را به بد نسپرسم

 نامی به تن بکوشيم بر نيک
 کزين نام يابيم بر انجمن

 خنک آنک جامی بگيرد به دست
 پرست خورد ياد شاهان يزدان

 چو جام نبيدش دمادم شود
 بخسپد بدانگه که خرم شود
 کنون پادشاهی شاپور گوی
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 ر گویزبان برگشای از می و سو
 بران آفرين کافرين آفريد
 مکان و زمان و زمين آفريد

 هم آرام ازويست و هم کار ازوی
 هم انجام ازويست و فرجام ازوی
 سپهر و زمان و زمين کرده است
 کم و بيش گيتی برآورده است
 ز خاشاک ناچيز تا عرش راست
 سراسر به هستی يزدان گواست
 جز او را مخوان کردگار جهان

 آشکار و نهانی  شناسنده
 ازو بر روان محمد درود
 بيارانش بر هريکی برفزود
 سرانجمن بد ز ياران علی
 که خوانند او را علی ولی
 همه پاک بودند و پرهيزگار

 سخنهايشان برگذشت از شمار
 کنون بر سخنها فزايش کنيم

 آفرين را ستايش کنيم جهان
 ستاييم تاج شهنشاه را

 که تختش درفشان کند ماه را
 وند با فر و با بخش و دادخدا

 زمانه به فرمان او گشت شاد
 خداوند گوپال و شمشير و گنج
 خداوند آسانی و درد و رنج

 شناس جهاندار با فر و نيکی
 که از تاج دارد به يزدان سپاس

 سخن خردمند و زيبا و چيره
 جوانی بسال و بدانش کهن
 همی مشتری بارد از ابر اوی

 ی فر اوی بتازيم در سايه
 به رزم آسمان را خروشان کند
 چو بزم آيدش گوهرافشان کند
 چو خشم آورد کوه ريزان شود
 سپهر از بر خاک لرزان شود
 پدر بر پدر شهريارست و شاه
 بنازد بدو گنبد هور و ماه
 بماناد تا جاودان نام اوی
 همه مهتری باد فرجام اوی
 سر نامه کردم ثنای ورا
 بزرگی و آيين و رای ورا

 م اندر جهان نام نيکازو ديد
 ز گيتی ورا باد فرجام نيک

 ز ديدار او تاج روشن شدست
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 ز بدها ورا بخت جوشن شدست
 بنازد بدو مردم پارسا

 انکس که شد بر زمين پادشا هم
 هوا روشن از بارور بخت اوی

 ی نامور تخت اوی زمين پايه
 به رزم اندرون ژنده پيل بالست
 به بزم اندرون آسمان وفاست

  رزم رخشان شود رای اویچو در
 همی موج خيزد ز دريای اوی
 اند به نخچير شيران شکار وی
 اند دد و دام در زينهار وی

 از آواز گرزش همی روز جنگ
 بدرد دل شير و چرم پلنگ

 سرش سبز باد و دلش پر ز داد
 سر و افسر او مباد جهان بی

 
 چو شاپور بنشست بر تخت داد

 کاله دلفروز بر سر نهاد
 ند انجمن پيش او بخردانشد

 بزرگان فرزانه و موبدان
 چنين گفت کای نامدار انجمن

 زن بزرگان پردانش و رای
 منم پاک فرزند شاه اردشير

 ی دانش و يادگير سراينده
 همه گوش داريد فرمان من
 مگرديد يکسر ز پيمان من
 وزين هرچ گويم پژوهش کنيد
 وگر خام گويم نکوهش کنيد

 به سود و زيانچو من ديدم اکنون 
 دو بخشش نهاده شد اندر ميان
 يکی پادشا پاسبان جهان
 نگهبان گنج کهان و مهان
 وگر شاه با داد و فرخ پيست

 گمان پاسبان ويست خرد بی
 خواه خرد پاسبان باشد و نيک

 سرش برگذارد ز ابر سياه
 همه جستنش داد و دانش بود
 ز دانش روانش به رامش بود
 دگر آنک او بزمون خرد

 بکوشد بمه ردی و گرد آورد
 به دانش ز يزدان شناسد سپاس

 شناس خنک مرد دانا و يزدان
 به شاهی خردمند باشد سزا

 بها به جای خرد زر شود بی
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 توانگر شود هرک خشنود گشت
 ی دود گشت دل آرزو خانه

 کرا آرزو بيش تيمار بيش
 بکوش ونيوش و منه آز پيش

 نامی گرای به آسايش و نيک
 و از مرد ناپاک رایگريزان ش

 به چيز کسان دست يازد کسی
 که فرهنگ بهرش نباشد بسی
 مرا بر شما زان فزونست مهر
 که اختر نمايد همی بر سپهر
 همان رسم شاه بلند اردشير
 بجای آورم با شما ناگزير

 ز دهقان نخواهم جز از سی يکی
 درم تا به لشکر دهم اندکی
 مرا خوبی و گنج آباد هست

 دی و بنياد هستدليری و مر
 نيازيم نيز ز چيز کسان بی

 که دشمن شود مردم از بهر چيز
 ست راه بر ما شما را گشتاده

 خواه به مهريم با مردم نيک
 بهر سو فرستيم کارآگهان
 بجوييم بيدار کار جهان
 نخواهيم هرگز بجز آفرين

 آفرين که بر ما کنند از جهان
 مهان و کهان پاک برخاستند

 ی بياراستندزبان را به خوب
 به شاپور بر آفرين خواندند
 زبرجد به تاجش برافشاندند

 همی تازه شد رسم شاه اردشير
 بدو شاد گشتند برنا و پير

 
 وزان پس پراگنده شد آگهی
 که بيکار شد تخت شاهنشهی
 به مرد اردشير آن خردمند شاه
 به شاپور بسپرد گنج و سپاه
 خروشی برآمد ز هر مرز و بوم

 برداشتند باژ رومز قيدافه 
 چو آگاهی آمد به شاپور شاه
 بياراست کوس و درفش و سپاه
 همی راند تا پيش التوينه

 نياز از بنه سپاهی سبک بی
 سپاهی ز قيدافه آمد برون
 گون که از گرد خورشيد شد تيره

 چنين لشکری ز التوينه هم
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 بيامد سپهدارشان مهتری
 برانوش بد نام آن پهلوان

 روان  روشنسواری سرافراز و
 کجا بود بر قيصران ارجمند
 کمند افگنی نامداری بلند

 چو برخاست آواز کوس از دو روی
 ز قلب اندر آمد گو نامجوی
 وزين سو بشد نامدرای دلير
 کجا نام او بود گرزسپ شير
 برآمد ز هر دو سپه کوس و غو
 بجنبيد در قلبگه شاه نو

 ی بوق و هندی درای ز بس ناله
 اندر آمد ز جای همی چرخ و ماه

 تبيره ببستند بر پشت پيل
 بر شد آوازشان بر دو ميل همی

 زمين جنب جنبان شد و پر ز گرد
 چو آتش درخشان سنان نبرد
 روانی کجا با خرد بود جفت
 ستاره همی بارد از چرخ گفت
 برانوش جنگی به قلب اندرون
 گرفتار شد با دلی پر ز خون

 وزان روميان کشته شد سه هزار
 ينه در صف کارزاربالتو

 هزار و دو سيصد گرفتار شد
 دل جنگيان پر ز تيمار شد
 فرستاد قيصر يکی يادگير

 به نزديک شاپور شاه اردشير
 که چندين تو از بهر دينار خون
 بريزی تو با داور رهنمون

 چه گويی چو پرسند روز شمار
 چه پوزش کنی پيش پروردگار
 فرستيم باژی چنان هم که بود

 ردی نبايد فزودبرين نيز د
 همان نيز با باژ فرمان کنيم

 ز خويشان فراوان گروگان کنيم
 ز التوينه بازگردی رواست

 فرستيم با باژ هرچت هواست
 همی بود شاپور تا باژ و ساو
 فرستاد قيصر ده انبان گاو
 غالم و پرستار رومی هزار
 گرانمايه ديبا نه اندر شمار
 بالتوينه در ببد روز هفت

  آمد به اهواز رفتز روم اندر
 يکی شارستان نام شاپور گرد
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 برآورد و پرداخت در روز ارد
 همی برد ساالر زان شهر رنج
 بپردخت بسيار با رنج گنج
 يکی شارستان بود آباد بوم
 بپردخت بهر اسيران روم
 در خوزيان دارد اين بوم و بر
 که دارند هرکس بروبر گذر

 به پارس اندرون شارستان بلند
 اکيزه و سودمندبرآورد پ

 يکی شارستان کرد در سيستان
 در آنجای بسيار خرماستان
 که يک نيم او کرده بود اردشير
 دگر نيم شاپور گرد و دلير
 کهن دژ به شهر نشاپور کرد
 که گويند با داد شاپور کرد
 همی برد هر سو برانوش را
 بدو داشتی در سخن گوش را
 يکی رود بد پهن در شوشتر

 بروبر گذرکه ماهی نکردی 
 برانوش را گفت گر هندسی
 پلی ساز آنجا چنانچون رسی
 که ما بازگرديم و آن پل به جای
 بماند به دانايی رهنمای

 به رش کرده باالی اين پل هزار
 بخواهی ز گنج آنچ آيد به کار
 تو از دانشی فيلسوفان روم
 فراز آر چندی بران مرز و بوم

 چو اين پل برآيد سوی خان خويش
 زيان باش مهمان خويشبرو تا

 ابا شادمانی و با ايمنی
 ز بد دور وز دست اهريمنی
 به تدبير آن پل باستاد مرد
 فراز آوريدش بران کارکرد
 بپردخت شاپور گنجی بران
 که زان باشد آسانی مردمان

 چو شد شه برانوش کرد آن تمام
 پلی کرد باال هزارانش گام

 چو شد پل تمام او ز ششتر برفت
 ود روی بنهاد تفتسوی خان خ

 
 همی بود شاپور با داد و رای
 بلنداختر و تخت شاهی به جای

 چو سی سال بگذشت بر سر دو ماه
 پراگنده شد فر و اورنگ شاد
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 بفرمود تا رفت پيش اورمزد
 بدو گفت کای چون گل اندر فرزد
 تو بيدار باش و جهاندار باش
 جهانديدگان را خريدار باش

 اميدنگر تا به شاهی ندارد 
 بخوان روز و شب دفتر جمشيد
 بجز داد و خوبی مکن در جهان
 پناه کهان باش و فر مهان

 به دينار کم ناز و بخشنده باش
 همان دادده باش و فرخنده باش

 آزار بانگ بلند مزن بر کم
 چو خواهی که بختت بود يارمند
 همه پند من سربسر يادگير

 چنان هم که من دارم از اردشير
 رنگ رخش زرد گشتبگفت اين و 

 دل مرد برنا پر از درد گشت
 چه سازی همی زين سرای سپنج
 چه نازی به نام و چه نازی به گنج
 ترا تنگ تابوت بهرست و بس
 خورد گنج تو ناسزاوار کس
 نگيرد ز تو ياد فرزند تو

 نه نزديک خويشان و پيوند تو
 ز ميراث دشنام باشدت بهر
 زهر همه زهر شد پاسخ پای

  گرای و سخن زو فزایبه يزدان
 که اويست روزی ده و رهنمای
 درود تو بر گور پيغمبرش

 که صلوات تاجست بر منبرش
 

 سر گاه و ديهيم شاه اورمزد
 بيارايم اکنون چو ماه اورمزد
 ز شاهی برو هيچ تاوان نبود
 ازان بد که عهدش فراوان نبود
 چو بنشست شاه اورمزد بزرگ

 به آبشخور آمد همی ميش و گرگ
 چنين گفت کای نامور بخردان
 جهان گشته و کار ديده ردان
 بکوشيم تا نيکی آريم و داد
 خنک آنک پند پدر کرد ياد

 دهش نيکوی چو يزدان نيکی
 بما داد و تاج سر خسروی
 به نيکی کنم ويژه انبازتان
 نخواهم که بی من بود رازتان
 بدانيد کان کو منی فش بود
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 بر مهتران سخت ناخوش بود
 ه بود مرد را پيش روستير

 بماند نيازش همه ساله نو
 همان رشک شمشير نادان بود
 هميشه برو بخت خندان بود
 دگر هرک دارد ز هر کار ننگ
 بود زندگانی و روزيش تنگ
 در آز باشد دل سفله مرد
 بر سفلگان تا توانی مگرد

 هرانکس که دانش نيابی برش
 گذر تازيد بر درش مکن ره

 رهنگ و رایبه مرد خردمند و ف
 بود جاودان تخت شاهی به پای
 دلت زنده باشد به فرهنگ و هوش
 به بد در جهان تا توانی مکوش
 خرد همچو آبست و دانش زمين
 بدان کاين جدا و آن جدا نيست زين
 دل شاه کز مهر دوری گرفت
 اگر بازگردد نباشد شگفت

 هرانکس که باشد مرا زيردست
 پرست همه شادمان باد و يزدان

  خشنودی کردگار جهانبه
 خرد يار باد آشکار و نهان
 خردمند گر مردم پارسا

 چو جايی سخن راند از پادشا
 همه سخته بايد که راند سخن
 که گفتار نيکو نگردد کهن
 نبايد که گويی بجز نيکوی
 وگر بد سرايد نگر نشنوی
 ببيند دل پادشا راز تو

 همان بشنود گوش آواز تو
  نيوشگوی پاسخ چه گفت آن سخن

 که ديوار دارد به گفتار گوش
 همه انجمن خواندند آفرين

 دين بران شاه بينادل و پاک
 پراگنده گشت آن بزرگ انجمن
 همه شاد زان سرو سايه فگن
 همان رسم شاپور شاه اردشير
 پذير همی داشت آن شاه دانش

 جهانی سراسر بدو گشت شاد
 چه نيکو بود شاه با بخش و داد

  با داد کارهمی راند با شرم و
 چنين تا برآمد برين روزگار

 بگسترد کافور بر جای مشک
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 گل و ارغوان شد به پاليز خشک
 سهی سرو او گشت همچون کمان
 نه آن بود کان شاه را بدگمان
 نبود از جهان شاد بس روزگار
 سرآمد بران دادگر شهريار

 
 چو دانست کز مرگ نتوان گريخت
 بسی آب خونين ز ديده بريخت

 رد فرش اندر ايوان خويشبگست
 بفرمود کامدش بهرام پيش

 زاده پسر بدو گفت کای پاک
 به مردی و دانش برآورده سر
 به من پادشاهی نهادست روی
 که رنگ رخم کرد همرنگ موی
 خم آورد باالی سرو سهی
 گل سرخ را داد رنگ بهی
 چو روز تو آمد جهاندار باش

 آزار باش خردمند باش و بی
 ر از دادخواهنگر تا نپيچی س

 نبخشی ستمکارگان را گناه
 زبان را مگردان به گرد دروغ

 چو خواهی که تاج از تو گيرد فروغ
 روانت خرد باد و دستور شرم
 سخن گفتن خوب و آواز نرم
 خداوند پيروز يار تو باد

 دل زيردستان شکار تو باد
 بنه کينه و دور باش از هوا
 مبادا هوا بر تو فرمانرا

 گر دانش و چاره سخن چين و بی
 نبايد که يابد به پيشت گذر
 ز نادان نيابی جز از بتری

 دانشان ننگری نگر سوی بی
 شرم و بسيارگوی چنان دان که بی

 روی نبيند به نزد کسی آب
 دار خرد را مه و خشم را بنده
 مشو تيز با مرد پرهيزگار
 نگر تا نگردد به گرد تو آز

 که آز آورد خشم و بيم و نياز
 ردباری کن و راستیهمه ب

 جدا کن ز دل کژی و کاستی
 بپرهيز تا بد نگرددت نام

 که بدنام گيتی نبيند به کام
 ز راه خرد ايچ گونه متاب
 پشيمانی آرد دلت را شتاب
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 درنگ آورد راستيها پديد
 ز راه خرد سر نبايد کشيد
 سر بردباران نيايد به خشم
 ز نابودنيها بخوابند چشم

 ذردوگر بردباری ز حد بگ
 دالور گمانی به سستی برد
 هرانکس که باشد خداوند گاه
 ميانجی خرد را کند بر دو راه

 نه سستی نه تيزی به کاراندرون
 خرد باد جان ترا رهنمون

 جوی نگه دار تا مردم عيب
 روی نجويد به نزديک تو آب

 ز دشمن مکن دوستی خواستار
 وگر چند خواند ترا شهريار
 ستدرختی بود سبز و بارش کب

 وگر پای گيری سر آيد به دست
 اگر در فرازی و گر در نشيب
 نبايد نهادن سر اندر فريب

 ی بد مدار به دل نيز انديشه
 بدانديش را بد بود روزگار
 شکن سپهبد کجا گشت پيمان

 بخندد بدو نامدار انجمن
 خردگير کرايش جان تست
 نگهدار گفتار و پيمان تست
 هم آرايش تاج و گنج و سپاه

 ی گردش هور و ماه ندهنماي
 نگر تا نسازی ز بازوی گنج
 که بر تو سرآيد سرای سپنج
 مزن رای جز با خردمند مرد
 از آيين شاهان پيشی مگرد
 به لشکر بترسان بدانديش را
 به ژرفی نگه کن پس و پيش را

 يی کو ز بهر هوا ستاينده
 ستايد کسی را همی ناسزا

 شکست تو جويد همی زان سخن
 پيش تو گردد کهنممان تا به 

 کسی کش ستايش بيايد به کار
 تو او را ز گيتی به مردم مدار

 که يزدان ستايش نخواهد همی
 نکوهيده را دل بکاهد می

 هرانکس که او از گنهکار چشم
 بخوابيد و آسان فرو برد خشم
 فزونيش هر روز افزون شود
 شتاب آورد دل پر از خون شود
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 هرانکس که با آب دريا نبرد
  نباشد خردمند مردبجويد

 کمان دار دل را زبانت چو تير
 های من آسان مگير تو اين گفته

 گشاد پرت باشد و دست راست
 نشانه بنه زان نشان کت هواست
 زبان و خرد با دلت راست کن

 همی ران ازان سان که خواهی سخن
 هرانکس که اندر سرش مغز بود
 همه رای و گفتار او نغز بود

 زن با رایهرانگه که باشی تو 
 انجمن سخنها بيارای بی

 گرت رای با آزمايش بود
 همه روزت اندر فزايش بود
 شود جانت از دشمن آژيرتر
 دل و مغز و رايت جهانگيرتر

 کسی را کجا پيش رو شد هوا
 چنان دان که رايش نگيرد نوا

 روی اگر دوست يابد ترا تازه
 بيفزايد اين نام را رنگ و بوی

 نگ دارتو با دشمنت رو پر آژ
 رنگ دار بدانديش را چهره بی

 به ارزانيان بخش هرچت هواست
 که گنج تو ارزانيان را سزاست
 بکش جان و دل تا توانی ز رشک

 که رشک آورد گرم و خونين سرشک
 هرانگه که رشک آورد پادشا
 نکوهش کند مردم پارسا
 چو اندرز بنوشت فرخ دبير
 بياورد و بنهاد پيش وزير

  باد سردجهاندار برزد يکی
 پس آن لعل رخسارگان کرد زرد
 چو رنگين رخ تاجور تيره شد
 ازان درد بهرام دل خيره شد
 چهل روز بد سوکوار و نژند
 پر از گرد و بيکار تخت بلند
 چنين بود تا بود گردان سپهر
 گهی پر ز درد و گهی پر ز مهر

 تو گر باهشی مشمر او را به دوست
 کجا دست يابد بدردت پوست

 مزد آمد و ماه دیشب اور
 ز گفتن بياسای و بردار می
 کنون کار ديهيم بهرام ساز
 که در پادشاهی نماند دراز
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 چو بهرام بنشست بر تخت زر
 دل و مغز جوشان ز مرگ پدر
 همه نامداران ايرانيان

 برفتند پيشش کمر بر ميان
 برو خواندند آفرين خدای

 که تا جای باشد تو مانی به جای
 ارکت را سزاستکه تاج کيی ت

 پدر بر پدر پادشاهی تراست
 رخ بدسگاالن تو زرد باد

 درد باد وزان رفته جان تو بی
 چنين داد پاسخ که ای مهتران
 سواران جنگی و کنداوران
 ز دهقان وز مرد خسروپرست
 به گيتی سوی بد ميازيد دست

 بدانيد کاين چرخ ناپايدار
 نه پرورده داند نه پروردگار

 ست از هواسراسر ببنديد د
 هوا را مداريد فرمانروا

 کسی کو بپرهيزد از بدکنش
 نيااليد اندر بديها تنش

 بدين سوی همواره خرم بود
 غم بود گه رفتن آيدش بی

 پناهی بود گنج را پادشا
 ی مردم پارسا نوازنده

 تن شاه دين را پناهی بود
 که دين بر سر او کالهی بود
 خنک آنک در خشم هشيارتر

 آزارتر  او بیهمان بر زمين
 گه دست تنگی دلی شاد و راد

 تن مرد دانا مباد جهان بی
 چو بر دشمنی بر توانا بود
 به پی نسپرد ويژه دانا بود
 ستيزه نه نيک آيد از نامجوی
 بپرهيز و گرد ستيزه مپوی

 سپاهی و دهقان و بيکار شاه
 چنان دان که هر سه ندارند راه
 به خواب اندرست آنک بيکار بود

 ن شود پس چو بيدار بودپشيما
 ز گفتار نيکو و کردار زشت

 ستايش نيابی نه خرم بهشت
 همه نام جوييد و نيکی کنيد
 دل نيک پی مردمان مشکنيد
 مرا گنج و دينار بسيار هست
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 بزرگی و شاهی و نيروی دست
 خوريد آنک داريد و آن را که نيست
 بداند که با گنج ما او يکيست

 ی ما گشادست باز سر بدره
 نبايد نشستن کس اندر نياز

 
 برو نيز بگذشت سال دراز
 سر تاجور اندر آمد به گاز
 يکی پور بودش دالرام بود
 ورا نام بهرام بهرام بود

 بياورد و بنشاندش زير تخت
 بدو گفت کای سبز شاخ درخت
 نبودم فراوان من از تخت شاد
 همه روزگار تو فرخنده باد
 سراينده باش و فزاينده باش

  روز بارامش و خنده باششب و
 چنان رو که پرسند روز شمار
 نپيچی سر از شرم پروردگار
 به داد و دهش گيتی آباد دار
 دل زيردستان خود شاد دار
 که برکس نماند جهان جاودان
 نه بر تاجدار و نه بر موبدان

 تو از چرخ گردان مدان اين ستم
 چو از باد چندی گذاری به دم

 بر سر سه روزبه سه سال و سه ماه و 
 تهی ماند زو تخت گيتی فروز
 چو بهرام گيتی به بهرام داد
 پسر مر ورا دخمه آرام داد
 چنين بود تا بود چرخ بلند
 به انده چه داری دلت را نژند

 چه گويی چه جويی چه شايد بدن
 برين داستانی نشايد زدن
 روانت گر از آز فرتوت نيست

 نشست تو جز تنگ تابوت نيست
 ارد چنين طبع گرگاگر مرگ د

 پر از می يکی جام خواهم بزرگ
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 پادشاهی بهرام نوزده سال بود

 چو بهرام در سوک بهرامشاه
 چهل روز ننهاد بر سر کاله
 برفتند گردان بسيار هوش
 پر از درد با ناله و با خروش

 نشستند با او به سوک و به درد
 دو رخ زرد و لبها شده الژورد
 ایر وزان پس بشد موبد پاک

 که گيرد مگر شاه بر گاه جای
 به يک هفته با او بکوشيد سخت
 همی بود تا بر نشست او به تخت
 چو بنشست بهرام بر تخت داد
 برسم کيان تاج بر سر نهاد
 نخست آفرين کرد بر کردگار

 ی گردش روزگار فروزنده
 ی دانش و راستی فزاينده
 ی کژی و کاستی گزاينده

 خداوند کيوان و گردان سپهر
 ز بنده نخواهد بجز داد و مهر

 ازان پس چنين گفت کای بخردان
 دل موبدان جهانديده و پاک

 شما هرک داريد دانش بزرگ
 مباشيد با شهرياران سترگ

 به فرهنگ يازد کسی کش خرد
 بود روشن و مردمی پرورد
 سر مردمی بردباری بود

 چو تندی کند تن به خواری بود
 هرانکس که گشت ايمن او شاد شد

 م و رنج با ايمنی باد شدغ
 توانگر تر آن کو دلی راد داشت
 درم گرد کردن به دل باد داشت
 اگر نيستت چيز لختی بورز

 چيز کس را ندارند ارز که بی
 مروت نيابد کرا چيز نيست

 همان جاه نزد کسش نيز نيست
 آسان شوی چو خشنود باشی تن

 وگر آز ورزی هراسان شوی
 نجنه کوشيدنی کان برآرد به ر
 روان را به پيچاند از آز گنج
 ز کار زمانه ميانه گزين

 چو خواهی که يابی بداد آفرين
 چو خشنود داری جهان را به داد
 توانگر بمانی و از داد شاد
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 همه ايمنی بايد و راستی
 نبايد به داد اندرون کاستی
 چو شادی بکاهی بکاهد روان
 خرد گردد اندر ميان ناتوان

 ال بيستچو شد پادشاهيش بر س
 يکی کم برو زندگانی گريست
 شد آن تاجور شاه با خاک جفت
 ز خرم جهان دخمه بودش نهفت
 جهان را چنين است آيين و ساز
 ندارد به مرگ از کسی چنگ باز
 پسر بود او را يکی شادکام
 که بهرام بهراميان داشت نام
 بيامد نشست از بر تخت شاد
 کاله کيانی به سر بر نهاد

 ام بهراميانکنون کار بهر
 بگويم تو بشنو به جان و روان
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 پادشاهی بهرام بهراميان

 چو بنشست بهرام بهراميان
 ببست از پی داد و بخشش ميان
 به تاجش زبرجد برافشاندند

 همی نام کرمان شهش خواندند
 چنين گفت کز دادگر يک خدای
 خرد بادمان بهره و داد و رای
 سرای سپنجی نماند به کس

 اد فريادرسترا نيکوی ب
 به نيکی گراييم و فرمان کنيم
 به داد و دهش دل گروگان کنيم
 که خوبی و زشتی ز ما يادگار
 بماند تو جز تخم نيکی مکار
 چو شد پادشاهيش بر چار ماه
 برو زار بگريست تخت و کاله
 زمانه برين سان همی بگذرد
 پيش مردم آزور بشمرد

 می لعل پيش آور ای روزبه
 ه بر شست و سهچو شد سال گويند

 چو بهرام دانست کامدش مرگ
 نهنگی کجا بشکرد پيل و کرگ
 جهان را به فرزند بسپرد و گفت
 که با مهتران آفرين باد جفت
 بنوش و بباز و بناز و ببخش

 مکن روز بر تاج و بر تخت دخش
 چو برگشت بهرام را روز و بخت

 به نرسی سپرد آن زمان تاج و تخت
 ندازه دانا چنين است و اين را بی

 گزاف فلک هر زمان تازه دان
 کنون کار نرسی بگويم همی
 ز دل زنگ و زنگار شويم همی
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 پادشاهی نرسی بهرام

 چو نرسی نشست از بر تخت عاج
 به سر بر نهاد آن سزاوار تاج
 همه مهتران با نثار آمدند
 ز درد پدر سوکوار آمدند
 بريشان سپهدار کرد آفرين

 دينکه ای مهربانان باداد و 
 بدانيد کز کردگار جهان

 چنين رفت کار آشکار و نهان
 که ما را فزونی خرد داد و شرم
 جوانمردی و داد و آواز نرم
 همان ايمنی شادمانی بود
 کرا ز اخترش مهربانی بود

 خردمند مرد ار ترا دوست گشت
 چنان دان که با تو ز يک پوست گشت

 تو کردار خوب از توانا شناس
 نا شناسخرد نيز نزديک دا

 دليری ز هشيار بودن بود
 دالور به جای ستودن بود
 هرانکس که بگريزد از کارکرد
 ازو دور شد نام و ننگ و نبرد

 همان کاهلی مردم از بددليست
 آواز آن بددلی کاهليست هم

 همی زيست نه سال با رای و پند
 جهان را سخن گفتنش سودمند
 چو روزش فراز آمد و بخت شوم

 د بر سان مومشد آن ترگ پوال
 دوان شد به بالينش شاه اورمزد
 به رخشانی الله اندر فرزد
 که فرزند آن نامور شاه بود

 فرزوان چو در تيره شب ماه بود
 بدو گفت کای نازديده جوان
 مبر دست سوی بدی تا توان

 تو از جای بهرام و نرسی به بخت
 سزاوار تاجی و زيبای تخت
 بدين زور و باال و اين فر و يال

 همال بهر دانش از هرکسی بی
 مبادا که تاج از تو گريان شود
 دل انجمن بر تو بريان شود
 جهان را به آيين شاهان بدار
 چو آمختی از پاک پروردگار
 به فرجام هم روز تو بگذرد
 سپهر روانت به پی بسپرد
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 چنان رو که پرسند پاسخ کنی
 گری روز فرخ کنی به پاسخ

 يدبگفت اين و چادر به سر درکش
 يکی بادسرد از جگر برکشيد
 همان روز گفتی که نرسی نبود
 همان تخت و ديهيم و کرسی نبود

 



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1527 

 پادشاهی اورمزد نرسی

 چو بر گاه رفت اورمزد بزرگ
 ز نخچير کوتاه شد چنگ گرگ
 جهان را همی داشت با ايمنی
 نهان گشت کردار آهرمنی
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 توانا و دانا و پروردگار

  و روز و گردان سپهر آفريدشب
 چو بهرام و کيوان و مهر آفريد
 ازويست پيروزی و فرهی

 دل و داد و ديهيم شاهنشهی
 هميشه دل ما پر از داد باد
 دل زيردستان به ما شاد باد
 ستايش نيابد سر سفله مرد
 بر سفلگان تا توانی مگرد
 همان نيز با مرد بدخواه رای
 اگر پندگيری به نيکی گرای

 خشش هرانکس که جويد سپاسز ب
 شناس نخواندش بخشنده يزدان

 ستاننده گر ناسپاست نيز
 سزد گر ندارد کس او را به چيز

 کار هراسان بود مردم سخت
 که او را نباشد کسی دوستدار
 وگر سستی آرد به کار اندرون

 زن رهنمون نخواند ورا رای
 گر از کاهالن يار خواهی به کار

 شمار نباشی جهانجوی و مردم
 نگر خويشتن را نداری بزرگ
 وگر گاه يابی نگردی سترگ

 چو بدخو شود مرد درويش خوار
 همی بيند آن از بد روزگار

 ساله بيکار و ناالن ز بخت همه
 نه رای و نه دانش نه زيبای تخت

 وگر بازگيرند ازو خواسته
 شود جان و مغز و دلش کاسته
 به بی چيزی و بدخويی يازد اوی

 دن افرازد اویندارد خرد گر
 نه چيز و نه دانش نه رای و هنر
 نه دين و نه خشنودی دادگر
 شما را شب و روز فرخنده باد
 بدانديش را جان پراگنده باد
 برو مهتران آفرين ساختند

 خود از سوک شاهان بپرداختند
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 چو نه سال بگذشت بر سر سپهر
 گل زرد شد آن چو گلنار چهر
 غمی شد ز مرگ آن سر تاجور

  و به شاهی نبودش پسربمرد
 سخن چنان نامور مرد شيرين

 به نوی بشد زين سرای کهن
 چنين بود تا بود چرخ روان
 توانا به هر کار و ما ناتوان

 چهل روز سوکش همی داشتند
 سر گاه او خوار بگذاشتند

 به چندين زمان تخت بيکار بود
 سر مهتران پر ز تيمار بود
 نگه کرد موبد شبستان شاه

  رخ ديد تابان چو ماهيکی الله
 سر مژه چون خنجر کابلی

 )؟(دو زلفش چو پيچان خط مغولی 
 مسلسل يک اندر دگر بافته
 گره بر زده سرش برتافته
 پری چهره را بچه اندر نهان

 رخ شادمان شد جهان ازان خوب
 چهل روزه شد رود و می خواستند
 يکی تخت شاهی بياراستند
 به سر برش تاجی برآويختند

 اج زر و درم ريختندبران ت
 چهر چهل روز بگذشت بر خوب

 يکی کودک آمد چو تابنده مهر
 ورا موبدش نام شاپور کرد

 بران شادمانی يکی سور کرد
 تو گفتی همی فره ايزديست

 ی رايت بخرديست برو سايه
 برفتند گردان زرين کمر
 بياويختند از برش تاج زر

 چو آن خرد را سير دادند شير
 ان حريرنوشتند پس در مي

 چهل روزه را زير آن تاج زر
 نهادند بر تخت فرخ پدر
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 ادامه داستان

 به شاهی برو آفرين خواندند
 همه مهتران گوهر افشاندند
 يکی موبدی بود شهرو به نام
 خردمند و شايسته و شادکام
 بيامد به کرسی زرين نشست
 ميان پيش او بندگی را ببست

 جهان را همی داشت با داد و رای
  را به هر نيک و بد رهنمایسپه

 پراگنده گنج و سپاه ورا
 بياراست ايوان و گاه ورا

 چنين تا برآمد برين پنج سال
 برافراخت آن کودک خرد يال

 نشسته شبی شاه در طيسفون
 خردمند موبد به پيش اندرون
 بدانگه که خورشيد برگشت زرد

 پديد آمد آن چادر الژورد
 خروش آمد از راه اروندرود

 بد چنين گفت هست اين درودبه مو
 چنين گفت موبد بران شاه خرد

 دل نيک پی شاه گرد که ای پاک
 کنون مرد بازاری و چاره جوی
 ز کلبه سوی خانه بنهاد روی
 چو بر دجله بر يکدگر بگذرند
 چنين تنگ پل را به پی بسپرند
 بترسد چنين هرکس از بيم کوس
 چنين برخروشند چون زخم کوس

 با موبدانچنين گفت شاپور 
 که ای پرهنر نامور بخردان
 پلی ديگر اکنون ببايد زدن
 شدن را يکی راه باز آمدن
 بدان تا چنين زيردستان ما
 گر از لشکری در پرستان ما

 به رفتن نباشند زين سان به رنج
 درم داد بايد فراوان ز گنج

 همه موبدان شاد گشتند سخت
 که سبز آمد آن نارسيده درخت

 موبد دگريکی پل بفرمود 
 به فرمان آن کودک تاجور
 ازو شادمان شد دل مادرش
 بياورد فرهنگ جويان برش

 به زودی به فرهنگ جايی رسيد
 کز آموزگاران سراندر کشيد
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 چو بر هفت شد رسم ميدان نهاد
 آورد و هم رسم چوگان نهاد هم

 بهشتم شد آيين تخت و کاله
 تو گفتی کمر بست بهرامشاه

  کردتن خويش را از در فخر
 نشستنگه خود به اصطخر کرد
 بر آيين فرخ نياکان خويش

 گزيده سرافراز و پاکان خويش
 

 چو يک چند بگذشت بر شاه روز
 فروزنده شد تاج گيتی فروز
 ز غسانيان طاير شيردل

 که دادی فلک را به شمشير دل
 سپاهی ز رومی و از قادسی
 ز بحرين و از کرد وز پارسی
 بيامد به پيرامن طيسفون

 سپاهی ز اندازه بيش اندرون
 به تاراج داد آن همه بوم و بر
 کرا بود با او پی و پا و پر
 ز پيوند نرسی يکی يادگار
 کجا نوشه بد نام آن نوبهار

 روی بيامد به ايوان آن ماه
 وگوی همه طيسفون گشت پر گفت

 ز ايوانش بردند و کردند اسير
 پذير که دانا نبودند و دانش

  طاير بماندچو يک سال نزديک
 ز انديشگان دل به خون در نشاند
 ز طاير يکی دختش آمد چو ماه

 تو گفتی که نرسيست با تاج و گاه
 پدر مالکه نام کردش چو ديد

 که دختش همی مملکت را سزيد
 چو شاپور را سال شد بيست و شش

 وش کيی گشت خورشيدفش مهی
 به دشت آمد و لشکرش را بديد

 زيدده و دو هزار از يالن برگ
 ابا هر يکی بادپايی هيون

 به پيش اندرون مرد صد رهنمون
 هيون برنشستند و اسپان به دست

 برفتند گردان خسروپرست
 ازان پس ابا ويژگان برنشست
 ميان کيی تاختن را بببست
 برفت از پس شاه غسانيان
 سرافراز طاير هژبر ژيان

 فراوان کس از لشکر او بکشت
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 چو طاير چنان ديد بنمود پشت
 برآمد خروشيدن داروگير
 ازيشان گرفتند چندی اسير

 ی آن ندانست کس که اندازه
 برفتند آن ماندگان زان سپس
 حصاری شدند آن سپه در يمن
 خروش آمد از کودک و مرد و زن
 بياورد شاپور چندان سپاه

 که بر مور و بر پشه بربست راه
 ورا با سپاهش به دژ در بيافت
 در جنگ و راه گريزش نيافت

 شب و روز يک ماهشان جنگ بود
 سپه را به دژ بر علف تنگ بود

 
 به شبگير شاپور يل برنشست

 همی رفت جوشان کمانی به دست
 سيه جوشن خسروی در برش
 درفشان درفش سيه بر سرش

 ز ديوار دژ مالکه بنگريد
 درفش و سر نامداران بديد

 چو گل رنگ رخسار و چون مشک موی
 یبه رنگ طبرخون گل مشک بو

 بشد خواب و آرام زان خوب چهر
 بر دايه شد با دلی پر ز مهر

 بدو گفت کين شاه خورشيدفش
 کش که ايدر بيامد چنين کينه

 بزرگی او چون نهان منست
 جهان خوانمش کو جهان منست

 پيامی ز من نزد شاپور بر
 به رزم آمدست او ز من سور بر
 بگويش که با تو ز يک گوهرم
 مهم از تخم نرسی کنداور

 ام همان نيز با کين نه هم گوشه
 ام که خويش توام دختر نوشه

 مرا گر بخواهی حصار آن تست
 چو ايوان بيابی نگار آن تست
 برين کار با دايه پيمان کنی
 زبان در بزرگی گروگان کنی
 بدو دايه گفت آنچ فرمان دهی

 بگويم بيارمت زو آگهی
 چو شب در زمين پادشاهی گرفت

 هی گرفتز دريا به دريا سپا
 گون کوه چون نيل شد زمين تيره

 ستاره به کردار قنديل شد
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 تو گويی که شمعست سيصدهزار
 بياويخته ز آسمان حصار

 بشد دايه لرزان پر از ترس و بيم
 ز طاير همی شد دلش بدو نيم

 سرای چو آمد به نزديک پرده
 رای خراميد نزديک آن پاک

 بدو گفت اگر نزد شاهم بری
 و انگشتریبيابی ز من تاج 

 هشيوار ساالر بارش ببرد
 ز دهليز پرده بر شاه گرد

 بيامد زمين را به مژگان برفت
 سخن هرچ بشنيد با شاه گفت
 ز گفتار او شاد شد شهريار
 بخنديد و دينار دادش هزار

 دو ياره يکی طوق و انگشتری
 ز ديبای چينی و از بربری

 چنين داد پاسخ که با ماه روی
 ان بگویبه خوبی سخنها فراو

 بگويش که گفت او به خورشيد و ماه
 به زنار و زردشت و فرخ کاله

 که هر چيز کز من بخواهی همی
 گر از پادشاهی بکاهی همی
 ز من هيچ بد نشنود گوش تو
 نجويم جدايی ز آغوش تو
 خريدارم او را به تخت و کاله
 به فرمان يزدان و گنج و سپاه
 چو بشنيد پاسخ هم اندر زمان

 يامد بر دژ دوانز پرده ب
 شنيده بران سرو سيمين بگفت
 که خورشيد ناهيد را گشت جفت

 ز باال و ديدار شاپور شاه
 بگفت آنچ آمد به تابنده ماه

 
 ز خاور چو خورشيد بنمود تاج
 گل زرد شد بر زمين رنگ ساج
 ز گنجور دستور بستد کليد
 خورش خانه و خمهای نبيد
 بدژدر هرانکس که بد مهتری

 گيان رنج ديده سریوزان جن
 خورشها فرستاد و چندی نبيد
 هم از بويها نرگس و شنبليد

 ی باده را پيش خواند پرستنده
 به خوبی سخنها فراوان براند
 ده بدو گفت کامشب تويی باده
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 ی ساده ده به طاير همه باده
 همان تا بدارند باده به دست
 بدان تا بخسپند و گردند مست
 ام بدو گفت ساقی که من بنده
 ام به فرمان تو در جهان زنده

 چو خورشيد بر باختر گشت زرد
 شب تيره گفتش که از راه برد

 می خسروی خواست طاير به جام
 نخستين ز غسانيان برد نام

 چو بگذشت يک پاس از تيره شب
 بياسود طاير ز بانگ جلب
 برفتند يکسر سوی خوابگاه
 پرستندگان را بفرمود شاه
 ز برازکه با کس نگويد سخن ج
 نهانی در دژ گشادند باز

 بدان شاه شاپور خود چشم داشت
 از آواز مستان به دل خشم داشت
 چو شمع از در دژ بيفروخت گفت
 که گشتيم با بخت بيدار جفت

 سرای رخ را به پرده مر آن ماه
 بفرمود تا خوب کردند جای

 سپه را همه سر به سر گرد کرد
 گزين کرد مردان ننگ و نبرد

 برآورد چندی سواربه باره 
 هرانکس که بود از در کارزار

 به دژ در شد و کشتن اندرگرفت
 همه گنجهای کهن برگرفت
 سپه بود با طاير اندر حصار

 همه مست خفته فزون از هزار
 دگر خفته آسيمه برخاستند
 به هر جای جنگی بياراستند
 ازيشان کس از بيم ننمود پشت
 بسی نامور شاه ايران بکشت

 ر اندر کف او اسيرچو شد طاي
 بيامد برهنه دوان ناگزير

 به چنگ وی آمد حصار و بنه
 گرفتار شد مردم بدتنه

 ببود آن شب و بامداد پگاه
 چو خورشيد بنمود زرين کاله
 يکی تخت پيروزه اندر حصار
 به آيين نهادند و دادند بار
 چو از بارپردخته شد شهريار
 به نزديک او شد گل نوبهار

 سری بر سرشز ياقوت سرخ اف
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 درفشان ز زربفت چينی برش
 بدانست کای جادوی کار اوست
 بدو بد رسيدن ز کردار اوست
 چنين گفت کای شاه آزاد مرد

 نگه کن که که فرزند با من چه کرد
 چنين گفت شاپور بدنام را
 که از پرده چون دخت بهرام را
 بياری و رسوا کنی دوده را
 برانگيزی آن کين آسوده را

 فرمود تا گردنشبه دژخيم 
 زند به آتش اندر بسوزد تنش
 سر طاير از ننگ در خون کشيد
 دو کتف وی از پشت بيرون کشيد
 هرانکس کجا يافتی از عرب

 نماندی که با کس گشادی دو لب
 ز دو دست او دور کردی دو کفت
 جهان ماند از کار او در شگفت
 عرابی ذواالکتاف کردش لقب
 چو از مهره بگشاد کفت عرب

 انجا يگه شد سوی پارس بازوز
 جهانی همه برد پيشش نماز
 برين نيز بگذشت چندی سپهر
 وزان پس دگرگونه بنمود چهر

 
 چنان بد که يک روز با تاج و گنج
 همی داشت از بودنی دل به رنج
 ز تيره شب اندر گذشته سه پاس

 شناس بفرمود تا شد ستاره
 بپرسيدش از تخت شاهنشهی

  بهیهم از رنج وز روزگار
 منجم بياورد صالب را

 بينداخت آرامش و خواب را
 نگه کرد روشن به قلب اسد
 که هست او نماينده فتح و جد
 بدان تا رسد پادشا را بدی
 فزايد بدو فره ايزدی

 چو ديدند گفتندش ای پادشا
 دل و پارسا جهانگير و روشن

 يکی کار پيش است با رنج و درد
 نيارد کس آن بر توبر ياد کرد

 ن داد شاپور پاسخ بدویچني
 جوی که ای مرد داننده و راه

 چه چارست تا اين ز من بگذرد
 تنم اختر بد به پی نسپرد
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 شمر گفت کای شهريار ستاره
 ازين گردش چرخ ناپايدار

 به مردی و دانش نيابی گذر
 خردمند گر مرد پرخاشخر

 گمان بباشد همه بودنی بی
 نتابيم با گردش آسمان

 انمايه شاهچنين داد پاسخ گر
 که دادار باشد ز هر بد نگاه
 که گردان بلند آسمان آفريد
 توانايی و ناتوان آفريد

 بگسترد بر پادشاهيش داد
 رنج و شاد همی بود يک چند بی

 چو آباد شد زو همه مرز و بوم
 چنان آرزو کرد کايد به روم
 ببيند که قيصر سزاوار هست
 ابا لشکر و گنج و نيروی دست

 اد با کدخدایهمان راز بگش
 يک پهلوان گرد با داد و رای
 همه راز و انديشه با او بگفت

 همی داشت از هرکس اندر نهفت
 چنين گفت کاين پادشاهی به داد

 بداريد کزداد باشيد شاد
 شتر خواست پرمايه ده کاروان
 به هر کاروان بر يکی ساروان
 ز دينار وز گوهران بار کرد
 ازان سی شتر بار دينار کرد

 مد پرانديشه ز آبادبومبيا
 همی رفت زين سان سوی مرز روم

 يکی روستا بود نزديک شهر
 که دهقان و شهری بدو بود بهر
 بيامد به خان يکی کدخدای
 بپرسيد کايد مرا هست جای
 برو آفرين کرد مهتر بسی

 که چون تو نيابيم مهمان کسی
 ببود آن شب و خورد و بخشيد چيز
 ز دهقان بسی آفرين يافت نيز
 سپيده برآمد بنه برنهاد

 ی قيصر آمد چو باد سوی خانه
 بيامد به نزديک ساالر بار
 برو آفرين کرد و بردش نثار

 بپرسيد و گفتش چه مردی بگوی
 روی شاخی و هم شاه که هم شاه

 چنين داد پاسخ که ای پادشا
 يکی پارسی مردم و پارسا



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1536 

 به بازارگانی برفتم ز جز
 يکی کاروان دارم از خز و بز
 کنون آمدستم بدين بارگاه
 مگر نزد قيصر گشاينده راه

 ازين بار چيزی کش اندر خورست
 همه گوهر و آلت لشکرست
 پذيرد سپارد به گنجور گنج
 بدان شاد باشم ندارم به رنج
 دگر را فروشم به زر و به سيم
 به قيصر پناهم نپيچم ز بيم
 بخرم هرانچم ببايد ز روم
 روم سوی ايران ز آباد بوم

  درگاه برخاست مرد کهنز
 بر قيصر آمد بگفت اين سخن
 بفرمود تا پرده برداشتند

 ز در سوی قيصرش بگذاشتند
 چو شاپور نزديک قيصر رسيد
 بکرد آفرينی چنان چون سزيد
 نگه کرد قيصر به شاپور گرد
 ز خوبی دل و ديده او را سپرد
 بفرمود تا خوان و می ساختند
 ز بيگانه ايوان بپرداختند

 يده ايرانيی بد به رومجفاد
 چنانچون بود مرد بيداد و شوم
 به قيصر چنين گفت کای سرفراز
 يکی نو سخن بشنو از من به راز

 که اين نامور مرد بازارگان
 که ديبا فروشد به دينارگان

 شهنشاه شاپور گويم که هست
 به گفتار و ديدار و فر و نشست
 چو بشنيد قيصر سخن تيره شد

 و خيره شدهمی چشمش از روی ا
 نگهبانش برکرد و با کس نگفت
 همی داشت آن راز را در نهفت

 چو شد مست برخاست شاپور شاه
 همی داشت قيصر مر او را نگاه
 بيامد نگهبان و او را گرفت

 که شاپور نرسی توی ای شگفت
 به جای زنان برد و دستش ببست
 به مردی ز دام بال کس نجست
 چو زين باره دانش نيايد به بر

 شمر  بايد شمار ستارهچه
 بر مست شمعی همی سوختند
 به زاريش در چرم خر دوختند
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 همی گفت هرکس که اين شوربخت
 همی پوست خر جست و بگذاشت تخت

 يی بود تاريک و تنگ يکی خانه
 درنگ ببردند بدبخت را بی

 بدان جای تنگ اندر انداختند
 در خانه را قفل بر ساختند
 کليدش به کدبانوی خانه داد
 تنش را بدان چرم بيگانه داد

 به زن گفت چندان دهش نان و آب
 که از داشتن زو نگيرد شتاب
 اگر زنده ماند به يک چندگاه
 بداند مگر ارج تخت و کاله
 همان تخت قيصر نيايدش ياد
 کسی را کجا نيست قيصر نژاد
 زن قيصر آن خانه را در ببست

 به ايوان دگر جای بودش نشست
 جور اویرخ بود گن يکی ماه

 گزيده به هر کار دستور اوی
 که ز ايرانيان داشتی او نژاد
 پدر بر پدر بر همی داشت ياد
 کليد در خانه او را سپرد

 به چرم اندرون بسته شاپور گرد
 همان روز ازان مرز لشکر براند
 ورا بسته در پوست آنجا بماند
 چو قيصر به نزديک ايران رسيد
 سپه يک به يک تيغ کين برکشيد

 ز ايران همی برد رومی اسيرا
 نبود آن يالن را کسی دستگير
 به ايران زن و مرد و کودک نماند
 همان چيز بسيار و اندک نماند
 نبود آگهی در ميان سپاه

 نه مرده نه زنده ز شاپور شاه
 گريزان همه شهر ايران ز روم
 ز مردم تهی شد همه مرز و بوم

 اندازه ترسا شدند از ايران بی
 يش سکوبا شدندهمه مرز پ

 
 چنين تا برآمد برين چندگاه
 به ايران پراگنده گشته سپاه
 به روم آنک شاپور را داشتی
 شب و روز تنهاش نگذاشتی
 کنيزک نبودی ز شاپور شاد
 ازان کش ز ايرانيان بد نژاد

 شب و روز زان چرم گريان بدی
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 دل او ز شاپور بريان بدی
 بدو گفت روزی که ای خوب روی

 مترس ايچ با من بگویچه مردی 
 که در چرم چو نازک اندام تو
 همی بگسلد خواب و آرام تو

 چو سروی بدی بر سرش گرد ماه
 بران ماه کرسی ز مشک سياه
 کنون چنبری گشت باالی سرو
 تن پيل وارت به کردار غرو

 دل من همی بر تو بريان شود
 دو چشمم شب و روز گريان شود
 بدين سختی اندر چه جويی همی

  راز تو با من نگويی همیکه
 چهر بدو گفت شاپور کای خوب

 گرت هيچ بر من بجنبيد مهر
 به سوگند پيمانت خواهم يکی
 کزان نگذری جاودان اندکی
 نگويی به بدخواه راز مرا
 کنی ياد درد و گداز مرا
 بگويم ترا آنچ درخواستی
 به گفتار پيدا کنم راستی
 کنيزک به دادار سوگند خورد

 س هفتاد گردبه زنار شما
 به جان مسيحا و سوک صليب
 به دارای ايران گشته مصيب
 که راز تو با کس نگويم ز بن
 نجويم همی بتری زين سخن
 همه راز شاپور با او بگفت

 بماند آن سخن نيک و بد در نهفت
 بدو گفت اکنون چو فرمان دهی
 بدين راز من دل گروگان دهی
 سر از بانوان برتر آيد ترا

 ی اندر آيد تراجهان زير پا
 به هنگام نان شيرگرم آوری

 آوری بپوشی سخن نرم نرم
 به شير اندر آغارم اين چرم خر
 که اين چرم گردد به گيتی سمر
 پس از من بسی ساليان بگذرد
 بگويد همی هرک دارد خرد

 کنيزک همی خواستی شير گرم
 نهانی ز هرکس به آواز نرم

 چو کشتی يکی جام برداشتی
 ز بگذاشتیبر آتش همی تي

 به نزديک شاپور بردی نهان
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 نگفتی نهان با کس اندر جهان
 دو هفته سپهر اندرين گشته شد
 به فرجام چرم خر آغشته شد
 چو شاپور زان پوست آمد برون
 همه دل پر از درد و تن پر ز خون
 چنين گفت پس با کنيزک به راز

 ساز که ای پاک بينادل و نيک
 يکی چاره بايد کنون ساختن

 ر گونه انديشه انداختنز ه
 که ما را گذر باشد از شهر روم
 مباد آفرين بر چنين مرز و بوم
 کنيزک بدو گفت فردا پگاه

 شوند اين بزرگان سوی جشنگاه
 يکی جشن باشد به روم اندرون
 که مرد و زن و کودک آيد برون
 چو کدبانو از شهر بيرون شود
 بدان جشن خرم به هامون شود

 جوی  چارهشود جای خالی و من
 بسازم نترسم ز پتياره گوی

 دو اسپ و دو گوپال و تير و کمان
 به پيش تو آرم به روشن روان

 ببست اندر انديشه دل را نخست
 از آخر دو اسپ گرانمايه جست
 همان تيغ و گوپال و برگستوان
 همان جوشن و مغفر هندوان
 به انديشه دل را به جای آوريد
 خرد را بران رهنمای آوريد

  از باختر چشمه اندر کشيدچو
 شب آن چادر قار بر سر کشيد
 پرانديشه شد جان شاپور شاه
 که فردا چه سازد کنيزک پگاه

 
 چو بر زد سر از برج شير آفتاب
 بباليد روز و بپالود خواب

 به جشن آمدند آنک بودی به شهر
 بزرگان جوينده از جشن بهر
 کنيزک سوی چاره بنهاد روی

 جوی  چارهچنانچون بود مردم
 چو ايوان خالی به چنگ آمدش
 دل شير و چنگ و پلنگ آمدش
 دو اسپ گرانمايه ز آخر ببرد
 گزيده سليح سواران گرد
 ز دينار چندانک بايست نيز

 ز خوشاب و ياقوت و هرگونه چيز
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 چو آمد همه ساز رفتن به جای
 شب آمد دو تن راست کردند رای
 سوی شهر ايران نهادند روی

 شاد و آرامجویدو خرم نهان 
 شب و روز يکسر همی تاختند
 به خواب و به خوردن نپرداختند

 گونه از شهر بر خورستان برين
 همی راند تا کشور سورستان

 چو اسب و تن از تاختن گشت سست
 فرود آمدن را همی جای جست
 دهی خرم آمد به پيشش به راه
 پر از باغ و ميدان و پر جشنگاه

 بدتن از رنج خسته گريزان ز 
 بيامد در باغبانی بزد
 بيامد دمان مرد پاليزبان

 دل بود و هم ميزبان که هم نيک
 دو تن ديده با نيزه و درع و خود
 ز شاپور پرسيد هست اين درود
 بدين بيگهی از کجا خاستی
 چنين تاختن را بياراستی
 خواه بدو گفت شاپور کای نيک

 سخن چند پرسی ز گم کرده راه
 ویج يک مرد ايرانيم راه

 گريزان بدين مرز بنهاده روی
 پر از دردم از قيصر و لشکرش
 مبادا که بينم سر و افسرش
 گر امشب مرا ميزبانی کنی
 هشيواری و مرزبانی کنی
 برآنم که روزی به کار آيدت

 درختی که کشتی به بار آيدت
 بدو باغبان گفت کين خان تست
 تن باغبان نيز مهمان تست
 رس بدان چيز کايد مرا دست

 بکوشم بيارم نگويم به کس
 فرود آمد از باره شاپور شاه
 کنيزک همی رفت با او به راه
 خورش ساخت چندان زن باغبان
 ز هر گونه چندانک بودش توان

 چو نان خورده شد کار می ساختند
 سبک مايه جايی بپرداختند
 سبک باغبان می به شاپور داد
 که بردار ازان کس که آيدت ياد

 ای ميزبانبدو گفت شاپور ک
 گوی و پرمايه پاليزبان سخن
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 کسی کو می آرد نخست او خورد
 چو بيشش بود ساليان و خرد
 تو از من به سال اندکی برتری

 تو بايد که چون می دهی می خوری
 بدو باغبان گفت کای پرهنر
 تر نخست آن خورد می که با زيب
 تو بايد که باشی برين پيش رو
 که پيری به فرهنگ و بر سال نو
 همی بود تاج آيد از موی تو
 همی رنگ عاج آيد از روی تو
 بخنديد شاپور و بستد نبيد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد

 دين به پاليزبان گفت کای پاک
 چه آگاهی استت ز ايران زمين
 چنين دادپاسخ که ای برمنش
 ز تو دور بادا بد بدکنش

 به بدخواه ما باد چندان زيان
 انيانکه از قيصر آمد به اير

 از ايران پراگنده شد هرک بود
 نماند اندران بوم کشت و درود
 ز بس غارت و کشتن مرد و زن
 پراگنده گشت آن بزرگ انجمن
 وزيشان بسی نيز ترسا شدند
 به زنار پيش سکوبا شدند
 بس جاثليقی به سر بر کاله
 به دور از بر و بوم و آرامگاه
 بدو گفت شاپور شاه اورمزد

 چو ماه اورمزدکه رخشان بدی هم
 کجا شد که قيصر چنين چيره شد
 ز بخت آب ايرانيان تيره شد
 بدو باغبان گفت کای سرفراز
 ترا جاودان مهتری باد و ناز
 ازو مرده و زنده جايی نشان
 نيامد به ايران بدان سرکشان
 هرانکس که بودند ز آبادبوم
 اسيرند سرتاسر اکنون به روم
 برين زار بگريست پاليزبان

 ود آن زمان شاه را ميزبانکه ب
 بدو ميزان گفت کايدر سه روز
 بباشی بود خانه گيتی فروز

 که دانا زد اين داستان از نخست
 که هرکس که آزرم مهمان نجست
 نباشد خرد هيچ نزديک اوی
 نياز آورد بخت تاريک اوی
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 بباش و بياسای و می خور به کام
 چو گردد دلت رام بر گوی نام

  رواستبدو گفت شاپور کری
 به مابر کنون ميزبان پادشاست

 
 ببود آن شب و خورد و گفت و شنيد
 سپيده چو از کوه سر بر کشيد
 چو زرين درفشی برآورد راغ
 بر ميهمان شد خداوند باغ
 بدو گفت روز تو فرخنده باد
 سرت برتر از بر بارنده باد
 سزای تومان جايگاهی نبود
 به آرام شايسته گاهی نبود

 رويش باشی خورشچو مهمان د
 نيابی نه پوشيدن و پرورش
 بخت بدو گفت شاپور کای نيک

 من اين خانه بگزيدم از تاج و تخت
 يکی زند واست آر با بر سمت
 به زمزم يکی پاسخی پرسمت
 بياورد هرچش بفرمود شاه
 بيفزود نزديک شه پايگاه

 به زمزم بدو گفت برگوی راست
 کجا موبد موبد اکنون کجاست

 اسخ ورا باغبانچنين داد پ
 زبان دل مرد شيرين که ای پاک

 دو چشمم ز جايی که دارم نشست
 ی موبدان موبه دست بدان خانه

 نهانی به پاليزبان گفت شاه
 که از مهتر ده گل مهره خواه
 چو بشنيد زو اين سخن باغبان

 گل و مشک و می خواست و آمد دمان
 جهاندار بنهاد بر گل نگين

  آفرينبدان باغبان داد و کرد
 بدو گفت کين گل به موبد سپار
 نگر تا چه گويد همه گوش دار
 سپيده دمان مرد با مهر شاه

 بر موبد موبد آمد پگاه
 چو نزديک درگاه موبد رسيد
 پراگنده گردان و در بسته ديد
 به آواز زان بارگه بار خواست

 چو بگشاد در باغبان رفت راست
 چو آمد به نزديک موبد فراز

 ود و بردش نمازبدو مهر بنم
 چو موبد نگه کرد و آن مهره ديد
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 زن بردميد ز شادی دل رای
 وزان پس بران نام چندی گريست
 بدان باغبان گفت کاين مهر کيست
 چنين داد پاسخ که ای نامدار

 نشسته به خان منست اين سوار
 يکی ماه با وی چو سرو سهی
 خردمند و با زيب و با فرهی
 یبدو گفت موبد که ای نامجو
 نشان که دارد به باال و روی
 بدو باغبان گفت هرکو بهار
 بديدست سرو از لب جويبار
 دو بازو به کردار ران هيون

 برش چون بر شير و چهرش چو خون
 همی رنگ شرم آيد از مهر اوی
 همی زيب تاج آيد از چهر اوی

 
 چو پاليزبان گفت و موبد شنيد
 به روشن روان مرد دانا بديد

  مرد جز شاه نيستکه آن شيردل
 همان چهر او جز در گاه نيست

 روان يی جست روشن فرستاده
 فرستاد موبد بر پهلوان

 که پيدا شد آن فر شاپور شاه
 تو از هر سوی انجمن کن سپاه

 ی موبد آمد دوان فرستاده
 ز جايی که بد تا در پهلوان

 بگفت آنک در باغ شادی و بخت
 شکفته شد آن خسروانی درخت

 فتار او گشت شادسپهبد ز گ
 دلش پر ز کين گشت و لب پر ز باد
 به دادار گفت ای جهاندار راست
 پرستش کنی جز ترا ناسزاست
 که دانست هرگز که شاپور شاه
 ببيند سپه نيز و او را سپاه

 سپاس از تو ای دادگر يک خدای
 جهاندار و بر نيکويی رهنمای

 چو شب برکشيد آن درفش سياه
 د ماهستاره پديد آمد از گر

 فراز آمد از هر سوی لشکری
 به جايی که بد در جهان مهتری
 سوی سورستان سربرافراختند
 يگان و دوگانه همی تاختند
 به درگاه پاليزبان آمدند
 به شادی بر ميزبان آمدند
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 چو لشکر شد آسوده بر درسرای
 رای به نزديک شاه آمد آن پاک

 به شاه جهان گفت پس ميزبان
 زبانخجستست بر ماه پالي

 سپاه انجمن شد بدين درسرای
 نگه کن کنون تا چه آيدت رای
 بفرمود تا برگشادند راه
 اگر چه فرومايه بد جايگاه
 چو رفتند نزديک آن نامجوی
 يکايک نهادند بر خاک روی

 مهان را همه شاه در بر گرفت
 ز بدها خروشيدن اندر گرفت
 بگفت آنک از چرم خر ديده بود
  بودسخنهای قيصر که بشنيده
 چهر هم آزادی آن بت خوب

 بگفت آنچ او کرد پيدا ز مهر
 کزو يافتم جان و از کردگار
 که فرخنده بادا برو روزگار
 يی وگر شهرياری و فرخنده

 يی ی پرهنر بنده بود بنده
 منم بنده اين مهربان بنده را

 دل و نازپرورده را گشاده
 ز هر سو که اکنون سپاه منست

 توگر پادشاهی و راه منس
 همه کس فرستيد و آگه کنيد
 طاليه پراگنده بر ره کنيد
 ببنديد ويژه ره طيسفون
 نبايد که آگاهی آيد برون
 چو قيصر بيابد ز ما آگهی

 که بيدار شد فر شاهنشهی
 بيايد سپاه مرا برکند

 دل و پشت ايرانيان بشکند
 کنون ما نداريم پاياب اوی

 نه پيچيم با بخت شاداب اوی
 يارد سپاهچو موبد بيايد ب

 ز لشکر ببنديم بر پشه راه
 بسازيم و آرايشی نو کنيم

 خو کنيم نهانی مگر باغ بی
 بان يی ديده ببايد به هر گوشه

 طاليه به روز و به شب پاسبان
 ازان پس نمانيم از روميان
 ميان کسی خسپد ايمن گشاده

 
 بسی برنيامد برين روزگار
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 که شد مردم لشکری شش هزار
 کارآگهانفرستاد شاپور 

 سوی طيسفون کارديده مهان
 بدان تا ز قيصر دهند آگهی
 ازان برز درگاه با فرهی
 برفتند کارآگهان ناگهان
 نهفته بجستند کار جهان
 بديدند هرگونه بازآمدند

 فراز آمدند بر شاه گردن
 که قيصر ز می خوردن و از شکار
 همی هيچ ننديشد از کارزار
 سپاهش پراگنده از هر سوی

 اج کردن به هر پهلویبه تار
 نه روزش طاليه نه شب پاسبان

 شبان سپاهش همه چون رمه بی
 نبيند همی دشمن از هيچ روی
 پسند آمدش زيستن برزوی
 چو شاپور بشنيد زان شاد شد
 همه رنجها بر دلش باد شد
 گزين کرد ز ايرانيان سه هزار

 دار و برگستوان ور سوار زره
 شب تيره جوشن به بر در کشيد

  را سوی طيسفون برکشيدسپه
 به تيره شبان تيز بشتافتی
 چو روشن شدی روی برتافتی
 همی راندی در بيابان و کوه

 راه خود با گروه بران راه بی
 فزون از دو فرسنگ پيش سپاه

 راه و راه بان بود بی همی ديده
 چنين تا به نزديکی طيسفون
 طاليه همی راند پيش اندرون

 پاسبه لشکر گه آمد گذشته دو 
 ز قيصر نبودش به دل در هراس
 ازان مرز بشنيد آواز کوس
 غو پاسبانان چو بانگ خروس

 پر از خيمه يک دشت و خرگاه بود
 ازان تاختن خود که آگاه بود
 سرای ز می مست قيصر به پرده

 ز لشکر نبود اندران مرز جای
 چو گيتی چنان ديد شاپور گرد
 عنان کيی بارگی را سپرد

 ه اندر کشيدسپه را به لشکرگ
 بزد دست و گرز گران برکشيد
 به ابر اندر آمد دم کرنای
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 جرنگيدن گرز و هندی درای
 دهاده برآمد ز هر پهلوی

 چکاچاک برخاست از هر سوی
 تو گفتی همی آسمان بترکيد
 ز خورشيد خون بر هوا برچکيد
 درفشيدن کاويانی درفش
 شب تيره و تيغهای بنفش
 تو گفتی هوا تيغ بارد همی

 ان يکسره ميغ دارد همیجه
 ز گرد سپه کوه شد ناپديد
 ستاره همی دامن اندرکشيد

 هنر ی قيصر بی سراپرده
 همی کرد شاپور زير و زبر

 يی آتش اندر زدند به هر گوشه
 همی آسمان بر زمين بر زدند
 سرانجام قيصر گرفتار شد
 وزو اختر نيک بيزار شد

 ها نامداران اوی وزان خيمه
 اران اویدلير و گزيده سو

 گرفتند بسيار و کردند بند
 چنين است کردار چرخ بلند
 گهی زو فراز آيد و گه نشيب
 گهی شادمانی و گاهی نهيب

 آزاری و مردمی بهترست بی
 کرا کردگار جهان ياورست

 
 چو شب دامن روز اندر کشيد
 درفش خور آمد ز باال پديد
 بفرمود شاپور تا شد دبير
 و حريرقلم خواست و انقاس و مشک 
 نوشتند نامه به هر مهتری

 به هر پادشاهی و هر کشوری
 سرنامه کرد آفرين مهان
 ز ما بنده بر کردگار جهان
 رس که اوراست بر نيکويی دست
 به نيرو نيازش نيايد به کس

 ی روزگار همو آفريننده
 به نيکی همو باشد آموزگار

 چو قيصر که فرمان يزدان بهشت
 تبه ايران بجز تخم زشتی نکش
 به زاری همی بند سايد کنون
 چو جان را نبودش خرد رهنمون
 همان تاج ايران بدو در سپرد
 ز گيتی بجز نام زشتی نبرد
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 گسسته شد آن لشکر و بارگاه
 به نيروی يزدان که بنمود راه

 هرانکس که باشد ز رومی به شهر
 ز شمشير بايد که يابند بهر
 همه داد جوييد و فرمان کنيد

 باز پيمان کنيدبه خوبی ز سر 
 هيونی بر آمد ز هر سو دمان

 ی شاه روشن روان ابا نامه
 ز لشکرگه آمد سوی طيسفون

 آزار بنشست با رهنمون بی
 چو تاج نياکانش بر سر نهاد
 ز دادار نيکی دهش کرد ياد
 بفرمود تا شد به زندان دبير
 به انقاس بنوشت نام اسير
 هزار و صد و ده برآمد شمار

  بد نامداربزرگان روم آنک
 همه خويش و پيوند قيصر بدند
 به روم اندرون ويژه مهتر بدند
 جهاندار ببريدشان دست و پای
 هرانکس که بد بر بدی رهنمای

 بفرمود تا قيصر روم را
 بيارند ساالر آن بوم را

 بشد روزبان دست قيصرکشان
 ز زندان بياورد چون بيهشان
 جفاديده چون روی شاپور ديد

 ه رخ بر چکيدسرشکش ز ديده ب
 بماليد رنگين رخش بر زمين
 همی کرد بر تاج و تخت آفرين
 زمين را سراسر به مژگان برفت

 به موی و به روی گشت با خاک جفت
 بدو گفت شاه ای سراسر بدی
 که ترسايی و دشمن ايزدی

 پسر گويی آنرا کش انباز نيست
 ز گيتيش فرجام و آغاز نيست
 ندانی تو گفتن سخن جز دروغ

 فروغ  آتشی بد بود بیدروغ
 اگر قيصری شرم و رايت کجاست
 به خوبی دل رهنمايت کجاست
 چرا بندم از چرم خر ساختی
 بزرگی به خاک اندر انداختی
 چو بازارگانان به بزم آمدم

 نه با کوس و لشکر به رزم آمدم
 تو مهمان به چرم خر اندر کنی
 به ايران گرايی و لشکر کنی
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 دببينی کنون جنگ مردان مر
 کزان پس نجويی به ايران نبرد
 بدو گفت قيصر که ای شهريار
 ز فرمان يزدان که يابد گذار
 ز من بخت شاها خرد دور کرد

 روانم بر ديو مزدور کرد
 مکافات بد گر کنی نيکوی

 به گيتی درون داستانی شوی
 که هرگز نگردد کهن نام تو
 برآيد به مردی همه کام تو
 اراگر يابم از تو به جان زينه

 به چشمم شود گنج و دينار خوار
 يکی بنده باشم به درگاه تو
 نجويم جز آرايش گاه تو
 هنر بدو شاه گفت ای بد بی

 چرا کردی اين بوم زير و زبر
 کنون هرک بردی ز ايران اسير
 همه باز خواهم ز تو ناگزير

 دگر خواسته هرچ بردی به روم
 مبادا که بينی تو آن بوم شوم

  بازآوریهمه يکسر از خانه
 بدين لشکر سرفراز آوری

 از ايران هرانجا که ويران شدست
 کنام پلنگان و شيران شدست
 سراسر برآری به دينار خويش
 بيابی مکافات کردار خويش
 دگر هرک کشتی ز ايرانيان
 بجويی ز روم از نژاد کيان

 به يک تن ده از روم تاوان دهی
 روان را به پيمان گروگان دهی

  قيصرنژادنخواهم بجز مرد
 که باشند با ما بدين بوم شاد
 دگر هرچ ز ايران بريدی درخت

 بخت نبرد درخت گشن نيک
 بکاری و ديوارها برکنی

 ز دلها مگر خشم کمتر کنی
 کنون من به بندی ببندم ترا
 ز چرم خران کی پسندم ترا
 گرين هرچ گفتم نياری به جای
 بدرند چرمت ز سر تا به پای

 شاخ کرددو گوشش به خنجر بدو 
 به يک جای بينيش سوراخ کرد
 مهاری به بينی او برنهاد

 چو شاپور زان چرم خر کرد ياد
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 دو بند گران برنهادش به پای
 ببردش همان روزبان باز جای

 
 گاه و ديوان بياراستند عرض

 کليد در گنجها خواستند
 سپاه انجمن شد چو روزی بداد
 سرش پر ز کين و دلش پر ز باد

 ی راند تا مرز روماز ايران هم
 هرانکس که بود اندران مرز و بوم
 بکشتند و خانش همی سوختند
 جهانی به آتش برافروختند
 چو آگاهی آمد ز ايران به روم
 که ويران شد آن مرز آباد بوم
 گرفتار شد قيصر نامدار
 شب تيره اندر صف کارزار

 سراسر همه روم گريان شدند
 وز آواز شاپور بريان شدند

  هرکس که اين بد که کردهمی گفت
 مگر قيصر آن ناجوانمرد مرد
 ز قيصر يکی که برادرش بود
 پدر مرده و زنده مادرش بود
 جوانی کجا يانسش بود نام

 جهانجوی و بخشنده و شادکام
 شدند انجمن لشکری بر درش
 درم داد پرخاشجو مادرش
 بدو گفت کين برادر بخواه
 نبينی که آمد ز ايران سپاه

 انس بجوشيد و گفتچو بشنيد ي
 که کين برادر نشايد نهفت
 بزد کوس و آورد بيرون صليب
 صليب بزرگ و سپاهی مهيب
 سپه را چو روی اندرآمد به روی

 جوی آرام شد مردم کينه بی
 رده برکشيدند و برخاست غو
 بيامد دوان يانس پيش رو
 برآمد يکی ابر و گردی سياه
 کزان تيرگی ديده گم کرد راه

 ک روی بر کوه بودسپه را به ي
 دگر آب زانسو که انبوه بود

 بدين گونه تا گشت خورشيد زرد
 ز هر سو همی خاست گرد نبرد
 بکشتند چندانک روی زمين
 شد از جوشن کشتگان آهنين
 چو از قلب شاپور لشکر براند
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 چپ و راستش ويژگان را بخواند
 چو با مهتران گرم کرد اسپ شاه
 زمين گشت جنبان و پيچان سپاه
 سوی لشکر روميان حمله برد
 بزرگش يکی بود با مرد خرد
 بدانست يانس که پاياب شاه
 ندارد گريزان بشد با سپاه

 اندر همی تاخت شاپور گرد پس
 به گرد از هوا روشنايی ببرد
 به هر جايگه بر يکی توده کرد
 گياها به مغز سر آلوده کرد
 ازان لشکر روم چندان بکشت

  و پشتپای که يک دشت سر بود بی
 به هامون سپاه و چليپا نماند
 به دژها صليب و سکوبا نماند
 ز هر جای چندان غنيمت گرفت
 که لشکر همی ماند زو در شگفت
 ببخشيد يکسر همه بر سپاه
 جز از گنج قيصر نبد بهر شاه

 بد رنج از گنج اوی کجا ديده
 نه هم گوشه بد گنج با رنج اوی
 همه لشکر روم گرد آمدند

  داستانها زدندز قيصر همی
 که ما را چنو نيز مهتر مباد
 به روم اندرون نام قيصر مباد
 به روم اندرون جای مذبح نماند
 صليب و مسيح و موشح نماند
 چو زنار قسيس شد سوخته
 چليپا و مطران برافروخته

 کنون روم و قنوج ما را يکيست
 چو آواز دين مسيح اندکيست

 
 يکی مرد بود از نژاد سران

 ی نامور قيصران  تخمههم از
 برانوش نام و خردمند بود
 زبان و روانش پر از بند بود

 بدو گفت لشکر که قيصر تو باش
 برين لشکر و بوم مهتر تو باش
 به گفتار تو گوش دارد سپاه
 بيفروز تاج و بيارای گاه

 بياراستند از برش تخت عاج
 برانوش بنشست بر سرش تاج
 به جای بزرگيش بنشاندند

 ميان آفرين خواندندهمه رو



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1551 

 برانوش بنشست و انديشه کرد
 ز روم و ز آوردگاه نبرد

 بدانست کو را ز شاه بلند
 ز روم و ز آويزش آيد گزند

 يی جست بارای و شرم فرستاده
 که دانش سرايد به آواز نرم
 يی دبيری بزرگ و جهانديده
 يی خردمند و دانا پسنديده

 بياورد و بنشاند نزديک خويش
 خنهای باريک خويشبگفت آن س

 يکی نامه بنوشت پرآفرين
 ز دادار بر شهريار زمين
 که جاويد تاج تو پاينده باد

 همه مهتران پيش تو بنده باد
 تو دانی که تاراج و خون ريختن
 چه با بيگنه مردم آويختن
 مهان سرافراز دارند شوم

 چه با شهر ايران چه با مرز روم
 گر اين کين ايرج به دست از نخست

 وچهر کرد آن به مردی درستمن
 تن سلم زان کين کنون خاک شد
 هم از تور روی زمين پاک شد
 وگر کين داراست و اسکندری
 که نو شد بر وی زمين داوری
 مر او را دو دستور بد کشته بود
 و ديگر کزو بخت برگشته بود
 گرت کين قيصر فزايد همی
 به زندان تو بند سايد همی

 رومنبايد که ويران شود بوم 
 که چون روم ديگر نبودست بوم
 وگر غارت و کشتنت بود رای

 دست و پای همه روم گشتند بی
 زن و کودکانش اسير تواند
 جگر خسته از تيغ و تير تواند

 گه آمد که کمتر کنی کين و خشم
 فرو خوابنی از گذشته دو چشم
 فدای تو بادا همه خواسته

 کزين کين همی جان شود کاسته
  شهر چندين مسوزتو دل خوش کن و

 نبايد که روز اندر آيد به روز
 آفرين نباشد پسند جهان

 که بيداد جويد جهاندار کين
 درود جهاندار بر شاه باد
 بلند اخترش افسر ماه باد
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 نويسنده بنهاد پس خامه را
 چو اندر نوشت آن کيی نامه را
 نهادند پس مهر قيصر بروی
 فرستاده بنهاد زی شاه روی

 و نامه بدادبيامد خردمند 
 ز قيصر به شاپور فرخ نژاد
 چو آن نامور نامه برخواندند
 سخنهای نغزش برافشاندند
 ببخشود و ديده پر از آب کرد
 بروهای جنگی پر از تاب کرد

 اندر زمان نامه پاسخ نوشت هم
 بگفت آنکجا رفته بد خوب و زشت
 که مهمان به چرم خر اندر که دوخت

 که بازار کين کهن برفروخت
  گرد بخردی خيز پيش من آیتو

 خود و فيلسوفان پاکيزه رای
 چو زنهار دادم نسازمت جنگ
 گشاده کنم بر تو اين راه تنگ
 فرستاده برگشت و پاسخ ببرد
 سخنها يکايک همه برشمرد

 
 برانوش چون پاسخ نامه ديد

 تن بردميد ز شادی دل پاک
 بفرمود تا نامداران روم

 برفتند صد مرد زان مرز و بوم
 درم بار کردند خروار شست

 ی بر نشست هم از گوهر و جامه
 ز دينار گنجی ز بهر نثار

 فراز آمد از هر سوی سی هزار
 همه مهتران نزد شاه آمدند

 کاله آمدند برهنه سر و بی
 چو دينار پيشش فرو ريختند
 بگسترده زر کهن بيختند

 ببخشود و شاپور و بنواختشان
 به خوبی بر اندازه بنشاختشان

 رانوش را گفت کز شهر رومب
 بيامد بسی مرد بيداد و شوم
 به ايران زمين آنچ بد شارستان
 کنون گشت يکسر همه خارستان
 عوض خواهم آن را که ويران شدست
 کنام پلنگان و شيران شدست
 برانوش گفتا چه بايد بگوی
 چو زنهار دادی مه بر تاب روی
 چنين داد پاسخ گرانمايه شاه
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  ببخشم گناهچو خواهی که يکسر
 ز دينار رومی به سالی سه بار
 همی داد بايد هزاران هزار
 دگر آنک باشد نصيبين مرا

 چو خواهی که کوته شود کين مرا
 برانوش گفتا که ايران تراست
 نصيبين و دشت دليران تراست

 ور باژ و ساو پذيرفتم اين مايه
 که با کين و خشمت نداريم تاو
 نوشتند عهدی ز شاپور شاه

 ن پس نراند ز ايران سپاهکزا
 مگر با سزاواری و خرمی
 کجا روم را زو نيايد کمی

 ازان پس گسی کرد و بنواختشان
 سر از نامداران برافراختشان
 چو ايشان برفتند لشکر براند

 آفرين را فراوان بخواند جهان
 همی رفت شادان به اصطخر پارس
 که اصطخر بد بر زمين فخر پارس

 يافتندچو اندر نصيبين خبر 
 همه جنگ را تيز بشتافتند
 که ما را نبايد که شاپور شاه
 نصيبين بگيرد بيارد سپاه

 که دين مسيحا ندارد درست
 همش کيش زردشت و زند است و است

 چو آيد ز ما برنگيرد سخن
 نخواهيم استا و دين کهن
 زبردست شد مردم زيردست

 به کين مرد شهری به زين برنشست
 ر شاهچو آگاهی آمد به شاپو

 که اندر نصيبين ندادند راه
 ز دين مسيحا برآشفت شاه

 مر به راه سپاهی فرستاد بی
 همی گفت پيغمبری کش جهود
 کشد دين او را نشايد ستود
 برفتند لشکر به کردار گرد
 سواران و شيران روز نبرد

 به يک هفته آنجا همی جنگ بود
 دران شهر از جنگ بس تنگ بود
 انبکشتند زيشان فراوان سر
 نهادند بر زنده بند گران

 همه خواستند آن زمان زينهار
 نوشتند نامه بر شهريار
 ببخشيدشان نامبردار شاه
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 بفرمود تا بازگردد سپاه
 به هر کشوری نامداری گرفت
 همان بر جهان کامگاری گرفت
 همی خواندنديش پيروز شاه
 همی بود يک چند با تاج و گاه
 کنيزک که او را رهانيده بود

  کامگاری رسانيده بودبدان
 پيش نام کرد دلفروزو فرخ

 ز خوبان مر او را دالرام کرد
 همان باغبان را بسی خواسته
 بداد و گسی کردش آراسته
 همی بود قيصر به زندان و بند
 به زاری و خواری و زخم کمند
 به روم اندرون هرچ بودش ز گنج
 فراز آوريده ز هر سو به رنج

 دادبياورد و يکسر به شاپور 
 همی بود يک چند لب پر ز باد
 سرانجام در بند و زندان بمرد
 کاله کيی ديگری را سپرد

 به رومش فرستاد شاپور شاه
 به تابوت وز مشک بر سر کاله
 چنين گفت کاينست فرجام ما
 ندانم کجا باشد آرام ما

 يکی را همه زفتی و ابلهيست
 يکی با خردمندی و فرهيست
 برين و بران روز هم بگذرد

 خنگ آنک گيتی به بد نسپرد
 به تخت کيان اندر آورد پای

 همی بود چندی جهان کدخدای
 وزان پس بر کشور خوزيان
 فرستاد بسيار سود و زيان
 ز بهر اسيران يکی شهر کرد
 جهان را ازان بوم پر بهر کرد

 آباد بد نام شهر کجا خرم
 وزان بوم خرم کرا بود بهر

 کسی را که از پيش ببريد دست
 ن مرز بوديش جای نشستبدي

 بر و بوم او يکسر او را بدی
 سر سال نو خلعتی بستدی

 يکی شارستان کرد ديگر به شام
 که پيروز شاپور کردش به نام
 به اهواز کرد آن سيم شارستان
 بدو اندرون کاخ و بيمارستان
 کنام اسيرانش کردند نام
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 اسير اندرو يافتی خواب و کام
 

 لز شاهيش بگذشت پنجاه سا
 که اندر زمانه نبودش همال
 بيامد يکی مرد گويا ز چين
 که چون او مصور نبيند زمين

 بدان چربه دستی رسيده به کام
 يکی برمنش مرد مانی به نام
 به صورتگری گفت پيغمبرم

 آوران جهان برترم ز دين
 ز چين نزد شاپور شد بار خواست
 به پيغمبری شاه را يار خواست

 نزبا سخن گفت مرد گشاده
 جهاندار شد زان سخن بدگمان
 سرش تيز شد موبدان را بخواند
 زمانی فراوان سخنها براند
 زبان کزين مرد چينی و چيره

 فتادستم از دين او در گمان
 بگوييد و هم زو سخن بشنويد
 مگر خود به گفتار او بگرويد
 بگفتند کين مرد صورت پرست

 ی موبدان موبه دست نه بر مايه
 و را بخوانزمانی سخن بشنو ا

 چو بيند ورا کی گشايد زبان
 بفرمود تا موبد آمدش پيش
 سخن گفت با او ز اندازه بيش
 فرو ماند مانی ميان سخن
 به گفتار موبد ز دين کهن

 بدو گفت کای مرد صورت پرست
 دست به يزدان چرا آختی خيره

 کسی کو بلند آسمان آفريد
 بدو در مکان و زمان آفريد

 اندرستکجا نور و ظلمت بدو 
 ز هر گوهری گوهرش برترست
 شب و روز و گردان سپهر بلند
 کزويت پناهست و زويت گزند

 ی کردگارست و بس همه کرده
 جزو کرد نتواند اين کرده کس
 به برهان صورت چرا بگروی

 آوران نشنوی همی پند دين
 همه جفت و همتا و يزدان يکيست
 جز از بندگی کردنت رای نيست

 بان کنیگرين صورت کرده جن
 سزد گر ز جنبده برهان کنی
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 ندانی که برهان نيايد به کار
 ندارد کسی اين سخن استوار
 اگر اهرمن جفت يزدان بدی
 شب تيره چون روز خندان بدی

 همه ساله بودی شب و روز راست
 به گردش فزونی نبودی نه کاست

 آفرين در گمان نگنجد جهان
 که او برترست از زمان و مکان

 نگانست و بسسخنهای ديوا
 بر نباشد ترا يار کس بدين

 سخنها جزين نيز بسيار گفت
 که با دانش و مردمی بود جفت
 فرو ماند مانی ز گفتار اوی
 بپژمرد شاداب بازار اوی

 ز مانی برآشفت پس شهريار
 برو تنگ شد گردش روزگار
 بفرمود پس تاش برداشتند
 به خواری ز درگاه بگذاشتند
 پرست چنين گفت کاين مرد صورت

 نگنجد همی در سرای نشست
 چو آشوب و آرام گيتی به دوست
 ببايد کشيدن سراپاش پوست
 همان خامش آگنده بايد به کاه
 بدان تا نجويد کس اين پايگاه
 بياويختند از در شارستان
 دگر پيش ديوار بيمارستان
 جهانی برو آفرين خواندند

 همی خاک بر کشته افشاندند
 

  روزگارگونه شد ز شاپور زان
 که در باغ با گل نديدند خار
 ز داد و ز رای و ز آهنگ اوی

 ز بس کوشش و جنگ و نيرنگ اوی
 مر او را به هر بوم دشمن نماند
 بدی را به گيتی نشيمن نماند
 چو نوميد شد او ز چرخ بلند
 بشد ساليانش به هفتاد و اند
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 ابا موبد موبدان اردشير

  کهتر برادرش بودجوانی که
 به داد و خرد بر سر افسرش بود

 ورا نام بود اردشير جوان
 توانا و دانا به سود و زيان
 پسر بد يکی خرد شاپور نام
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 هنوز از جهان نارسيده به کام
 چنين گفت پس شاه با اردشير
 که ای گرد و چابک سوار دلير
 اگر با من از داد پيمان کنی
 یزبان را به پيمان گروگان کن

 که فرزند من چون به مردی رسد
 به گاه دليری و گردی رسد

 سپاری بدو تخت و گنج و سپاه
 خواه تو دستور باشی ورا نيک

 من اين تاج شاهی سپارم به تو
 همان گنج و لشکر گذارم به تو
 بپذرفت زو اين سخن اردشير
 به پيش بزرگان و پيش دبير

 که چون کودک او به مردی رسد
 کيی را سزدکه ديهيم و تاج 

 سپارم همه پادشاهی ورا
 خواهی ورا نسازم جز از نيک

 چو بشنيد شاپور پيش مهان
 بدو داد ديهيم و مهر شهان

 چنين گفت پس شاه با اردشير
 که کار جهان بر دل آسان مگير
 بدان ای برادر که بيداد شاه
 پی پادشاهی ندارد نگاه
 به آگندن گنج شادان بود
 دبه زفتی سر سرفرازان بو

 خنک شاه باداد و يزدان پرست
 کزو شاد باشد دل زيردست
 به داد و به بخشش فزونی کند
 جهان را بدين رهنمونی کند
 نگه دارد از دشمنان کشورش
 به ابر اندر آرد سر و افسرش
 به داد و به آرام گنج آگند
 به بخشش ز دل رنج بپراگند
 گناه از گنهکار بگذاشتن
 پی مردمی را نگه داشتن

 کس که او اين هنرها بجستهران
 خرد بايد و حزم و رای درست
 ببايد خرد شاه را ناگزير
 هم آموزش مرد برنا و پير
 دل پادشا چون گرايد به مهر
 برو کامها تازه دارد سپهر
 گنهکار باشد تن زيردست

 مگر مردم پاک و يزدان پرست
 دل و مغز مردم دو شاه تنند
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 دگر آلت تن سپاه تنند
 مردم آلوده گشتچو مغز و دل 

 به نوميدی از رای پالوده گشت
 بدان تن سراسيمه گردد روان

 پهلوان سپه چون زيد شاه بی
 چو روشن نباشد بپراگند

 روان را به خاک افگند تن بی
 چنين همچو شد شاه بيدادگر
 جهان زو شود زود زير و زبر
 بدوبر پس از مرگ نفرين بود
 همان نام او شاه بی دين بود

  چشم و بدان دار گوشبدين دار
 که اويست دارنده جان و هوش
 هران پادشا کو جزين راه جست
 ز نيکيش بايد دل و دست شست
 ز کشورش بپراگند زيردست

 همان از درش مرد خسروپرست
 نبينی که دانا چه گويد همی
 دلت را ز کژی بشويد همی
 که هر شاه کو را ستايش بود
 همه کارش اندر فزايش بود

 شد جفا پيشه مردنکوهيده با
 به گرد در آزداران مگرد

 بدان ای برادر که از شهريار
 بجويد خردمند هرگونه کار
 يکی آنک پيروزگر باشد اوی
 ز دشمن نتابد گه جنگ روی
 دگر آنک لشکر بدارد به داد
 بداند فزونی مرد نژاد

 کسی کز در پادشاهی بود
 نخواهد که مهتر سپاهی بود
 يشچهارم که با زيردستان خو

 همان باگهر در پرستان خويش
 ندارد در گنج را بسته سخت
 همی بارد از شاخ بار درخت
 ببايد در پادشاهی سپاه
 سپاهی در گنج دارد نگاه
 اگر گنجت آباد داری به داد

 تو از گنج شاد و سپاه از تو شاد
 سليحت در آرايش خويش دار
 سزد کت شب تيره آيد به کار
 شبس ايمن مشو بر نگهدار خوي

 چو ايمن شدی راست کن کار خويش
 گمان سرانجام مرگ آيدت بی
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 ای گر چراغ جهان اگر تيره
 برادر چو بشنيد چندی گريست
 چو اندرز بنوشت سالی بزيست
 برفت و بماند اين سخن يادگار
 تو اندر جهان تخم زفتی مکار
 که هم يک زمان روز تو بگذرد
 چنين برده رنج تو دشمن خورد

 د بهمن بودچو آدينه هر مز
 برين کار فرخ نشيمن بود

 می لعل پيش آور ای هاشمی
 ز خمی که هرگز نگيرد کمی

 چو شست و سه شد سال شد گوش کر
 ز بيشی چرا جويم آيين و فر
 کنون داستانهای شاه اردشير
 بگويم ز گفتار من يادگير
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 پادشاهی اردشير نکوکار

 چو بنشست بر گاه شاه اردشير
 ور پيربياراست آن تخت شاپ

 کمر بست و ايرانيان را بخواند
 ی تخت زرين نشاند بر پايه

 چنين گفت کز دور چرخ بلند
 نخواهم که باشد کسی را گزند
 جهان گر شود رام با کام من
 ببينند تيزی و آرام من

 ور ايدونک با ما نسازد جهان
 بسازيم ما با جهان جهان
 برادر جهان ويژه ما را سپرد

 بود خردازيرا که فرزند او 
 فرستم روان ورا آفرين

 که از بدسگاالن بشست او زمين
 چو شاپور شاپور گردد بلند
 شود نزد او گاه و تاج ارجمند
 سپارم بدو گاه و تاج و سپاه
 که پيمان چنين کرد شاپور شاه

 ام من اين تخت را پايکار وی
 ام همان از پدر يادگار وی

 شما يکسره داد ياد آوريد
  داد آوريدبکوشيد و آيين و

 چنان دان که خورديم و بر ما گذشت
 چو مردی همه رنج ما باد گشت

 چو ده سال گيتی همی داشت راست
 بخورد و ببخشيد چيزی که خواست
 نجست از کسی باژ و ساو و خراج
 همی رايگان داشت آن گاه و تاج
 مر او را نکوکار زان خواندند

 آسان ازو ماندند که هرکس تن
  در تاج و گاهچو شاپور گشت از

 مر او را سپرد آن خجسته کاله
 نگشت آن دالور ز پيمان خويش

 به مردی نگه داشت سامان خويش
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 پادشاهی شاپور سوم

 چو شاپور بنشست بر جای عم
 از ايران بسی شاد و بهری دژم
 چنين گفت کای نامور بخردان

 زن موبدان جهانديده و رای
 بدانيد کان کس که گويد دروغ

 ين پس بر ما فروغنگيرد از
 دروغ از بر ما نباشد ز رای

 که از رای باشد بزرگی به جای
 همان مر تن سفله را دوستدار
 نيابی به باغ اندرون چون نگار
 سری را کجا مغز باشد بسی
 گواژه نبايد زدن بر کسی
 زبان را نگهدار بايد بدن
 نبايد روان را به زهر آژدن

 که بر انجمن مرد بسيار گوی
 روی به گفتار خود آببکاهد 

 اگر دانشی مرد راند سخن
 تو بشنو که دانش نگردد کهن
 دل مرد مطمع بود پر ز درد
 به گرد طمع تا توانی مگرد
 مکن دوستی با دروغ آزمای

 رای همان نيز با مرد ناپاک
 سرشت تن از چار گوهر بود
 گذر زين چهارانش کمتر بود

 گر مرد با شرم و راد اگر سفله
  يک دل و يک نهادبه آزادگی

 سيم کو ميانه گزيند ز کار
 بسند آيدش بخشش کردگار
 چهارم که بپراگند بر گزاف

 همی دانشی نام جويد ز الف
 دو گيتی بيابد دل مرد راد

 نباشد دل سفله يک روز شاد
 بدين گيتی او را بود نام زشت

 اندر نيابد بهشت بدان گيتی
 دو گيتی نيابد دل مرد الف

 استه بر گزافکه بپراگند خو
 ستوده کسی کو ميانه گزيد
 تن خويش را آفرين گستريد

 آفرين يار باد شما را جهان
 هميشه سر بخت بيدار باد
 جهاندارمان باد فريادرس

 که تخت بزرگی نماند به کس



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1562 

 بگفت اين و از پيش برخاستند
 ز يزدان برو آفرين خواستند

 چو شد ساليان پنج بر چار ماه
 خچيرگاهبشد شاه روزی به ن

 جهان شد پر از يوز و باران و سگ
 چه پرنده و چند تازان به تگ
 ستاره زدند از پی خوابگاه

 چو چيزی بخورد و بياسود شاه
 سه جام می خسروانی بخورد

 پرانديشه شد سر سوی خواب کرد
 پراگنده گشتند لشکر همه
 چو در خواب شد شهريار رمه
 بخفت او و از دشت برخاست باد

 ازان سان ندارد به يادکه کس باد 
 فروبرده چوب ستاره بکند
 بزد بر سر شهريار بلند

 جهانجوی شاپور جنگی بمرد
 کاله کيی ديگری را سپرد
 مياز و مناز و متاز و مرنج

 چه تازی به کين و چه نازی به گنج
 گوی که بهر تو اينست زين تيره

 هنر جوی و راز جهان را مجوی
 که گر بازيابی به پيچی بدرد

 ژوهش مکن گرد رازش مگردپ
 چنين است کردار اين چرخ تير
 چه با مرد برنا چه با مردپير
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 پادشاهی بهرام شاپور

 خردمند و شايسته بهرامشاه
 همی داشت سوک پدر چندگاه
 چو بنشست بر جايگاه مهی

 چنين گفت بر تخت شاهنشهی
 که هر شاه کز داد گنج آگند
 بدانيد کان گنج نپراگند

 اک خشنود بادز ما ايزد پ
 بدانديش را دل پر از دود باد
 ايم همه دانش اوراست ما بنده
 ايم که کاهنده و هم فزاينده

 جهاندار يزدان بود داد و راست
 که نفزود در پادشاهی نه کاست
 کسی کو به بخشش توانا بود
 خردمند و بيدار و دانا بود
 نبايد که بندد در گنج سخت
 به ويژه خداوند ديهيم و تخت
 وگر چند بخشی ز گنج سخن
 برافشان که دانش نيايد به بن
 ز نيک و بديها به يزدان گرای

 چو خواهی که نيکيت ماند به جای
 اگر زو شناسی همه خوب و زشت
 بيابی به پاداش خرم بهشت
 وگر برگزينی ز گيتی هوا
 نوا بمانی به چنگ هوا بی

 چو داردت يزدان بدو دست ياز
  گدازبدان تا نمانی به گرم و

 چنين است اميدم به يزدان پاک
 خاک که چون سر بيارم بدين تيره
 جهاندار پيروز دارد مرا

 همان گيتی افروز دارد مرا
 گر اندر جهان داد بپراگنم
 ازان به که بيداد گنج آگنم
 که ايدر بماند همه رنج ما

 گمان گنج ما به دشمن رسد بی
 که تخت بزرگی نماند به کس

  يار بسجهاندار باشد ترا
 بد و نيک ماند ز ما يادگار
 تو تخم بدی تا توانی مکار

 چو شد سال آن پادشا بر دو هفت
 به پاليز آن سرو يازان بخفت
 به يک چندگه دير بيمار بود
 دل کهتران پر ز تيمار بود
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 نبودش پسر پنج دخترش بود
 يکی کهتر از وی برادرش بود
 بدو داد ناگاه گنج و سپاه

  تخت و کالههمان مهر شاهی و
 جهاندار برنا ز گيتی برفت

 برو ساليان برگذشته دو هفت
 ايا شست و سه ساله مرد کهن
 تو از باد تا چند رانی سخن
 همان روز تو ناگهان بگذرد
 در توبه بگزين و راه خرد
 جهاندار زين پير خشنود باد
 خرد مايه باد و سخن سود باد
 اگر در سخن موی کافد همی

 ببافد همیبه تاريکی اندر 
 ها که اندرگرفت گر او اين سخن

 به پيری سرآرد نباشد شگفت
 به نام شهنشاه شمشيرزن
 به باال سرش برتر از انجمن
 زمانه به کام شهنشاه باد
 سر تخت او افسر ماه باد
 کزويست کام و بدويست نام
 ورا باد تاج کيی شادکام
 بزرگی و دانش ورا راه باد
 وزو دست بدخواه کوتاه باد
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 ادامه داستان

 چو شد پادشا بر جهان يزدگرد
 سپه را ز دشت اندرآورد گرد
 کاله برادر به سر بر نهاد

 همی بود ازان مرگ ناشاد شاد
 چنين گفت با نامداران شهر
 که هرکس که از داد يابند بهر
 نخست از نيايش به يزدان کنيد
 دل از داد ما شاد و خندان کنيد

 شبدان را نمانم که دارند هو
 وگر دست يازند بد را بکوش
 کسی کو بجويد ز ما راستی
 بيارامد از کژی و کاستی

 به هرجای جاه وی افزون کنيم
 ز دل کينه و آز بيرون کنيم
 سگالش نگوييم جز با ردان
 خردمند و بيداردل موبدان
 کسی را کجا پر ز آهو بود
 روانش ز بيشی به نيرو بود
 به بيچارگان بر ستم سازد اوی

 ز چيز درويش بفرازد اویگر ا
 بکوشيم و نيروش بيرون کنيم
 به درويش ما نازش افزون کنيم
 کسی کو بپرهيزد از خشم ما
 همی بگذرد تيز بر چشم ما
 همی بستر از خاک جويد تنش
 همان خنجر هندوی گردنش
 به فرمان ما چشم روشن کنيد
 خرد را به تن بر چو جوشن کنيد
 تن هرکسی گشت لرزان چو بيد

  گوپال و شمشيرشان بد اميدکه
 چو شد بر جهان پادشاهيش راست
 بزرگی فزون کرد و مهرش بکاست
 خردمند نزديک او خوار گشت

 همه رسم شاهيش بيکار گشت
 کنارنگ با پهلوان و ردان

 همان دانشی پرخرد موبدان
 يکی گشت با باد نزديک اوی
 جفا پيشه شد جان تاريک اوی
 ادسترده شد از جان او مهر و د
 به هيچ آرزو نيز پاسخ نداد
 کسی را نبد نزد او پايگاه
 به ژرفی مکافات کردی گناه
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 هرانکس که دستور بد بر درش
 ی اختر و افسرش فزاينده

 همه عهد کردند با يکدگر
 که هرگز نگويند زان بوم و بر
 همه يکسر از بيم پيچان شدند
 ز هول شهنشاه بيجان شدند
 فرستادگان آمدندی ز راه

 ن زيردستان فريادخواههما
 چو دستور زان آگهی يافتی
 بدان کارها تيز بشتافتی
 به گفتار گرم و به آواز نرم

 فرستاده را راه دادی به شرم
 بگفتی که شاه از در کار نيست
 شما را بدو راه ديدار نيست
 نمودم بدو هرچ درخواستی

 به فرمانش پيدا شد آن راستی
 

 ز شاهيش بگذشت چون هفت سال
 مه موبدان زو به رنج و وباله

 سر سال هشتم مه فوردين
 که پيدا کند در جهان هور دين
 يکی کودک آمدش هرمزد روز
 به نيک اختر و فال گيتی فروز

 نام انگه پدر کرد بهرام هم
 ازان کودک خرد شد شادکام

 شمر هرک بود به در بر ستاره
 که شايست گفتار ايشان شنود

 هوشور بود با فر و  يکی مايه
 سر هندوان بود نامش سروش
 يکی پارسی بود هشيار نام
 که بر چرخ کردی به دانش لگام
 بفرمود تا پيش شاه آمدند
 هشيوار و جوينده راه آمدند
 به صالب کردند ز اختر نگاه
 هم از زيچ رومی بجستند راه
 از اختر چنان ديد خرم نهان
 که او شهرياری بود در جهان
 ابر هفت کشور بود پادشا
 گو شاددل باشد و پارسا
 برفتند پويان بر شهريار

 همان زيچ و صالبها بر کنار
 بگفتند با تاجور يزدگرد

 که دانش ز هرگونه کرديم گرد
 چنان آمد اندر شمار سپهر
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 که دارد بدين کودک خرد مهر
 مر او را بود هفت کشور زمين
 گرانمايه شاهی بود بافرين
 ز گفتارشان شاد شد شهريار

 ان گوهر شاهوارببخشيدش
 چو ايشان برفتند زان بارگاه
 رد و موبد و پاک دستور شاه

 نشستند و جستند هرگونه رای
 ی آن چه آيد به جای که تا چاره

 گرين کودک خرد خوی پدر
 نگيرد شو خسروی دادگر

 گر ايدونک خوی پدر دارد اوی
 همه بوم زير و زبر دارد اوی
 نه موبد بود شاد و نه پهلوان

 روان ر جهان شاد روشننه او د
 همه موبدان نزد شاه آمدند

 خواه آمدند دل و نيک گشاده
 بگفتند کاين کودک برمنش
 ز بيغاره دورست و ز سرزنش
 جهان سربسر زير فرمان اوست
 به هر کشوری باژ و پيمان اوست
 نگه کن به جايی که دانش بود
 ز داننده کشور به رامش بود
 ز پرمايگان دايگانی گزين

 اشد ز کشور برو آفرينکه ب
 هنر گيرد اين شاه خرم نهان
 ز فرمان او شاد گردد جهان
 چو بشنيد زان موبدان يزدگرد
 ز کشور فرستادگان کرد گرد

 انگه فرستاد کسها به روم هم
 به هند و به چين و به آباد بوم
 همان نامداری سوی تازيان
 بشد تا ببيند به سود و زيان
 يی به هر سو همی رفت خواننده

 يی که بهرام را پروراننده
 پذير بجويد سخنگوی و دانش

 دان و هر دانشی يادگير سخن
 بيامد ز هر کشوری موبدی

 پی بخردی جهانديده و نيک
 چو يکسر بدان بارگاه آمدند
 پژوهنده نزديک شاه آمدند
 بپرسيد بسيار و بنواختشان
 به هر برزنی جايگه ساختشان
 برفتند نعمان و منذر به شب
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 ی نامداران گرد از عرببس
 بزرگان چو در پارس گرد آمدند

 بر تاجور يزدگرد آمدند
 ايم همی گفت هرکس که ما بنده
 ايم سخن بشنويم و سراينده

 که بايد چنين روزگار از مهان
 که بايسته فرزند شاه جهان
 به بر گيرد ودانش آموزدش
 دل از تيرگيها بيفروزدش

 ز رومی و هندی و از پارسی
 و گر مردم هندسینجومی 

 همه فيلسوفان بسياردان
 گوی وز مردم کاردان سخن

 بگفتند هريک به آواز نرم
 که ای شاه باداد و با رای و شرم
 همه سربسر خاک پای توايم
 به دانش همه رهنمای توايم
 نگر تا پسندت که آيد همی
 وگر سودمندت که آيد همی
 ايم چنين گفت منذر که ما بنده

 ايم اه را زندهخود اندر جهان ش
 هنرهای ما شاه داند همه

 که او چون شبانست و ما چون رمه
 سواريم و گرديم و اسپ افگنيم
 کسی را که دانا بود بشکنيم

 شمر نيست چون ما کسی ستاره
 که از هندسه بهره دارد بسی
 پر از مهر شاهست ما را روان
 به زير اندرون تازی اسپان دمان

 ايم همه پيش فرزند تو بنده
 ايم بزرگی وی را ستاينده

 
 چو بشنيد زو اين سخن يزدگرد
 روان و خرد را برآورد گرد
 نگه کرد از آغاز فرجام را
 بدو داد پرمايه بهرام را

 بفرمود تا خلعتش ساختند
 سرش را به گردون برافراختند
 تنش را به خلعت بياراستند
 ز در اسپ شاه يمن خواستند
 ز ايوان شاه جهان تا به دشت

 همی اشتر و اسپ و هودج گذشت
 شمار ی بی پرستنده و دايه

 ز بازارگه تا در شهريار
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 به بازار گه بسته آيين به راه
 ز دروازه تا پيش درگاه شاه
 جو منذر بيامد به شهر يمن
 پذيره شدندش همه مرد و زن
 چو آمد به آرامگاه از نخست
 فراوان زنان نژادی بجست
 ز دهقان و تازی و پرمايگان

 وانگر گزيده گران سايگانت
 ازين مهتران چار زن برگزيد
 که آيد هنر بر نژادش پديد

 دو تازی دو دهقان ز تخم کيان
 ببستند مرا دايگی را ميان

 همی داشتندش چنين چار سال
 چو شد سيرشير و بياگند يال
 به دشواری از شير کردند باز
 همی داشتندش به بر بر به ناز

  چه گفتچو شد هفت ساله به منذر
 که آن رای با مهتری بود جفت
 چنين گفت کای مهتر سرفراز
 ز من کودک شيرخواره مساز
 به داننده فرهنگيانم سپار
 چو کارست بيکار خوارم مدار
 بدو گفت منذر که ای سرفراز
 به فرهنگ نوزت نيامد نياز
 چو هنگام فرهنگ باشد ترا
 به دانايی آهنگ باشد ترا

  کنیبه ايوان نمانم که بازی
 به بازی همی سرفرازی کنی
 چنين پاسخ آورد بهرام باز

 کار خوردی مساز که از من تو بی
 مرا هست دانش اگر سال نيست
 بسان گوانم بر و يال نيست

 ترا سال هست و خرد کمترست
 نهاد من از رای تو ديگرست

 ندانی که هرکس که هنگام جست
 ز کار آن گزيند که بايد نخست

 جويی همیتو گر باز هنگام 
 دل از نيکويها بشويی همی

 بر بود گاه و بی همه کار بی
 بهين از تن زندگان سر بود

 هران چيز کان در خور پادشاست
 بياموزيم تا بدانم سزاست
 سر راستی دانش ايزديست
 خنک آنک بادانش و بخرديست
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 نگه کرد منذر بدو خيره ماند
 به زير لبان نام يزدان بخواند

 ن رهنمونفرستاد هم در زما
 سوی شورستان سرکشی بر هيون
 سه موبد نگه کرد فرهنگ جوی
 روی که در شورستان بودشان آب
 يکی تا دبيری بياموزدش
 دل از تيرگيها بيفروزدش
 دگر آنک دانستن باز و يوز
 بياموزدش کان بود دلفروز

 وديگر که چوگان و تير و کمان
 همان گردش رزم با بدگمان

 داشتنچپ و راست پيچان عنان 
 به آوردگه باره برگاشتن

 چنين موبدان پيش منذر شدند
 ز هر دانشی داستانها زدند
 تن شاه زاده بديشان سپرد
 فزاينده خود دانشی بود و گرد
 چنان گشت بهرام خسرونژاد
 که اندر هنر داد مردی بداد

 هنر هرچ بگذشت بر گوش اوی
 به فرهنگ يازان شدی هوش اوی

 سه ششچو شد سال آن نامور بر 
 دالور گوی گشت خورشيدفش
 به موبد نبودش به چيزی نياز
 به فرهنگ جويان و آن يوز و باز
 به آوردگه بر عنان تافتن

 برافگندن اسپ و هم تاختن
 رای به منذر چنين گفت کای پاک

 گسی کن هنرمند را باز جای
 ازان هر يکی را بسی هديه داد
 ز درگاه منذر برفتند شاد

 چنين گفت شاهوزان پس به منذر 
 داران بخواه که اسپان اين نيزه

 بگو تا بپيچند پيشم عنان
 به چشم اندر آرند نوک سنان
 بهايی کنند آنچ آيد خوشم

 درم پيش خواهم بريشان کشم
 چنين پاسخ آورد منذر بدوی
 که ای پر هنر خسرو نامجوی

 دار اسپان من پيش تست گله
 خداوند او هم به تن خويش تست

 ن اسپ خواهی خريدگر از تازيا
 مرا رنج و سختی چه بايد کشيد
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 نام بدو گفت بهرام کای نيک
 به نيکيت بادا همه ساله کام

 من اسپ آن گزينم که اندر نشيب
 بتازم نه بينم عنان از رکيب
 چو با تگ چنان پايدارش کنم
 به نوروز با باد يارش کنم
 وگر آزموده نباشد ستور
 نشايد به تندی برو کرد زور

  عمان بفرمود منذر که روبنه
 دار نو فسيله گزين از گله

 همه دشت پيش سواران بگرد
 نگر تا کجا يابی اسپ نبرد

 بشد تيز نعمان صد اسپ آوريد
 ز اسپان جنگی بسی برگزيد
 چو بهرام ديد آن بيامد به دشت

 چپ و راست پيچيد و چندی بگشت
 هر اسپی که با باد همبر بدی

 پر شدی همه زير بهرام بی
 گونه تا برگزيد اشقری برين

 بری يکی بادپايی گشاده
 هم از داغ ديگر کميتی به رنگ
 تو گفتی ز دريا برآمد نهنگ

 همی آتش افروخت از نعل اوی
 همی خون چکيد از بر لعل اوی
 بها داد منذر چو بود ارزشان

 ی کوفه بد مرزشان که در بيشه
 بپذرفت بهرام زو آن دو اسپ

 گشسپفروزنده بر سان آذر 
 همی داشتش چون يکی تازه سيب

 که از باد نايد بروبر نهيب
 به منذر چنين گفت روزی جوان

 روان که ای مرد باهنگ و روشن
 بهانه همی داريم چنين بی

 زمانی به تيمار نگذاريم
 همی هرک بينی تو اندر جهان

 نهان دلی نيست اندر جهان بی
 ز اندوه باشد رخ مرد زرد

 دمردبه رامش فزايد تن زا
 بر يکی خوبی افزای پس برين

 که باشد ز هر درد فريادرس
 اگر تاجدارست اگر پهلوان
 به زن گيرد آرام مرد جوان

 همان زو بود دين يزدان به پای
 جوان را به نيکی بود رهنمای
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 کنيزک بفرمای تا پنج و شش
 بيارند با زيب و خورشيدفش
 مگر زان يکی دو گزين آيدم

 دمی آفرين آي هم انديشه
 مگر نيز فرزند بينم يکی
 که آرام دل باشدم اندکی
 جهاندار خشنود باشد ز من
 ستوده بمانم به هر انجمن

 چو بشنيد منذر ز خسرو سخن
 برو آفرين کرد مرد کهن

 بفرمود تا سعد گوينده تفت
 ی مرد نخاس رفت سوی کلبه

 بياورد رومی کنيزک چهل
 همه از در کام و آرام دل

 ن گلرخاندو بگزيد بهرام زا
 که در پوستشان عاج بود استخوان

 به باال به کردار سرو سهی
 همه کام و زيبايی و فرهی
 زن ازان دو ستاره يکی چنگ

 دگر الله رخ چون سهيل يمن
 به باال چون سرو و به گيسو کمند

 بها داد منذر چو آمد پسند
 بخنديد بهرام و کرد آفرين

 رخش گشت همچون بدخشان نگين
 

 ی و ميدان نبوديش کارجز از گو
 گهی زخم چوگان و گاهی شکار

 انجمن چنان بد که يک روز بی
 به نخچيرگه رفت با چنگ زن
 کجا نام آن رومی آزاده بود

 که رنگ رخانش به می داده بود
 به پشت هيون چمان برنشست
 ابا سرو آزاده چنگی به دست
 دالرام او بود و هم کام اوی

 هميشه به لب داشتی نام اوی
 به روز شکارش هيون خواستی
 که پشتش به ديبا بياراستی
 فروهشته زو چار بودی رکيب
 همی تاختی در فراز و نشيب
 رکابش دو زرين دو سيمين بدی
 همان هر يکی گوهر آگين بدی

 همان زير ترکش کمان مهره داشت
 دالور ز هر دانشی بهره داشت
 به پيش اندر آمدش آهو دو جفت
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 اده گفتجوانمرد خندان به آز
 که ای ماه من چون کمان را به زه
 برآرم به شست اندر آرم گره
 کدام آهو افگنده خواهی به تير
 که ماده جوانست و همتاش پير
 بدو گفت آزاده کای شيرمرد
 به آهو نجويند مردان نبرد
 تو آن ماده را نر گردان به تير
 شود ماده از تير تو نر پير
 ازان پس هيون را برانگيز تيز

 و آهو ز چنگ تو گيرد گريزچ
 کمان مهره انداز تا گوش خويش

 چنان خوار بر دوش خويش نهد هم
 انگه ز مهره بخاردش گوش هم
 آزار پايش برآرد به دوش بی

 به پيکان سر و پای و گوشش بدوز
 چو خواهی که خوانمت گيتی فروز
 کمان را به زه کرد بهرام گور
 برانگيخت از دشت آرام شور

 ه ترکش يکی تير داشتدو پيکان ب
 به دشت اندر از بهر نخچير داشت

 انگه چو آهو شد اندر گريز هم
 سپهبد سروهای آن نره تيز
 به تير دو پيکان ز سر برگرفت
 کنيزک بدو ماند اندر شگفت

 اندر زمان نر چون ماده گشت هم
 سرش زان سروی سيه ساده گشت

 همان در سروگاه ماده دو تير
 رگيربزد همچنان مرد نخچي

 دو پيکان به جای سرو در سرش
 به خون اندرون لعل گشته برش
 هيون را سوی جفت ديگر بتاخت
 به خم کمان مهره در مهره ساخت
 به گوش يکی آهو اندر فکند
 پسند آمد و بود جای پسند
 بخاريد گوش آهو اندر زمان
 به تير اندر آورد جادو کمان

 سر و گوش و پايش به پيکان بدوخت
 آزاده را دل بسوختبدان آهو 

 بزد دست بهرام و او را ز زين
 نگونسار برزد به روی زمين

 چهره براند هيون از بر ماه
 برو دست و چنگش به خون درفشاند

 زن خرد چنگ چنين گفت کای بی
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 چه بايست جستن به من برشکن
 اگر کند بودی گشاد برم

 ازين زخم ننگی شدی گوهرم
 چو او زير پای هيون در سپرد

 نخچير زان پس کنيزک نبردبه 
 

 دگر هفته با لشکری سرفراز
 به نخچيرگه رفت با يوز و باز
 برابر ز کوهی يکی شير ديد
 کجا پشت گوری همی بر دريد

 برآورد زاغ سيه را بزه
 پر زد گره به تندی به شست سه

 دل گور بردوخت با پشت شير
 پر از خون هژبر از بر و گور زير

 ر بکشتچو او گور و شير دالو
 به ايوان خراميد تيغی به مشت
 دگر هفته نعمان و منذر به راه
 همی رفت با او به نخچيرگاه
 بسی نامور برده از تازيان

 کزيشان بدی راه سود و زيان
 همی خواست منذر که بهرام گور
 بديشان نمايد سواری و زور
 شترمرغ ديدند جايی گله

 دوان هر يکی چون هيونی يله
 ن شترمرغ ديدگور آ چو بهرام

 به کردار باد هوا بردميد
 کمان را بماليد خندان به چنگ
 بزد بر کمر چار تير خدنگ
 يکايک همی راند اندر کمان
 بدان تا سرآرد بريشان زمان
 همی برشکافيد پرشان به تير
 بدين سان زند مرد نخچيرگير

 تر نبود به يک سوزن اين زان فزون
 همان تير زين تير برتر نبود

 و بديد آنک بد نامداربرفت 
 بر بود زخم سوار به يک موی

 همی آفرين خواند منذر بدوی
 داران پرخاشجوی همان نيزه

 بدو گفت منذر که ای شهريار
 بتو شادمانم چو گلبن به بار
 مبادا که خم آورد ماه تو

 وگر سست گردد کمرگاه تو
 انگه چون منذر به ايوان رسيد هم

 ز بهرام رايش به کيوان رسيد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1575 

 فراوان مصور بجست از يمن
 شدند اين سران بر درش انجمن
 بفرمود تا زخم او را به تير
 مصور نگاری کند بر حرير

 سواری چو بهرام با يال و کفت
 بلند اشتری زير و زخمی شگفت
 کمان مهره و شير و آهو و گور
 گشاده بر و چربه دستی به زور
 شترمرغ و هامون و آن زخم تير

 د بر حريرز قير سيه تازه ش
 سواری برافگند زی شهريار
 فرستاد نزديک او آن نگار

 فرستاده چون شد بر يزدگرد
 همه لشکر آمد بران نامه گرد
 همه نامداران فروماندند
 به بهرام بر آفرين خواندند

 وزان پس هنرها چو کردی به کار
 همی تاختندی بر شهريار

 
 پدر آرزو کرد بهرام را
 م راچه بهرام خورشيد خودکا

 به منذر چنين گفت بهرام شير
 که هرچند مانيم نزد تو دير
 همان آرزوی پدر خيزدم

 چو ايمن شوم در برانگيزدم
 برآرست منذر چو بايست کار

 ی شهريار ز شهر يمن هديه
 ز اسپان تازی به زرين ستام
 ز چيزی که پرمايه بردند نام
 ز برد يمانی و تيغ يمن

 گر هرچ معدنش بد در عدن
 مان که با شاه همراه بودچو نع

 به نزديک او افسر ماه بود
 چنين تا به شهر صطخر آمدند

 زاد به فخر آمدند که از شاه
 ازان پس چو آگاهی آمد به شاه
 ز فرزند و نعمان تازی به راه

 انگاه نزد پدر بيامد هم
 چو ديدش پدر را برآورد سر
 به پيش کيی تخت او سرفراز
 بيامد شتابان و بردش نماز
 چو بهرام را ديد بيدار شاه

 بدان فر و آن شاخ و آن گردگاه
 شگفتی فروماند از کار اوی
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 ز باال و فرهنگ و ديدار اوی
 فراوان بپرسيد و بنواختش

 به نزديک خود جايگه ساختش
 به برزن درون جای نعمان گزيد
 يکی کاخ بهرام را چون سزيد
 فرستاد نزديک او بندگان
 نچو اندر خور او پرستندگا
 شب و روز بهرام پيش پدر
 همی از پرستش نخاريد سر
 چو يک ماه نعمان ببد نزد شاه
 همی خواست تا بازگردد به راه
 بشب کس فرستاد و او را بخواند
 برابرش بر تخت شاهی نشاند
 بدو گفت منذر بسی رنج ديد
 که آزاده بهرام را پروريد

 بدين کار پاداش نزد منست
 بهار شما اورمزد منست

 ديدم اين رای و فرهنگ اویپسن
 که سوی خرد بينم آهنگ اوی
 تو چون دير ماندی بدين بارگاه
 پدر چشم دارد همانا به راه
 ز دينار گنجيش پنجه هزار

 ی شهريار بدادند با جامه
 ز آخر به سيمين و زرين لگام
 ده اسپ گرانمايه بردند نام
 ز گستردنيهای زيبنده نيز
 يزز رنگ و ز بوی و ز هرگونه چ
 ز گنج جهاندار ايران ببرد
 يکايک به نعمان منذر سپرد

 به شادی در بخشش اندر گشاد
 بر اندازه يارانش را هديه داد
 به منذر يکی نامه بنوشت شاه
 چنانچون بود در خور پيشگاه
 به آزادی از کار فرزند اوی

 که شاه يمن گشت پيوند اوی
 به پاداش اين کار يازم همی

 زم همیبه چونين پسر سرفرا
 يکی نامه بنوشت بهرام گور

 که کار من ايدر تباهست و شور
 نه اين بود چشم اميدم به شاه
 که زين سان کند سوی کهتر نگاه
 نه فرزندم ايدر نه چون چاکری
 نه چون کهتری شاددل بر دری
 به نعمان بگفت آنچ بودش نهان
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 ز بد راه و آيين شاه جهان
 چو نعمان برفت از در شهريار

  بر منذر نامداربيامد
 ی شاه گيتی بداد بدو نامه

 ببوسيد منذر به سر بر نهاد
 ها شادمانی نمود وزان هديه

 بران آفرين آفرين برفزود
 وزان پس فرستاده اندر نهفت
 ز بهرام چندی به منذر بگفت

 پس آن نامه برخواند پيشش دبير
 رخ نامور گشت همچون زرير

 اندر زمان زود پاسخ نوشت هم
 با مغز و فرخ نوشتسخنهای 

 چنين گفت کای مهتر نامور
 نگر سر نپيچی ز راه پدر

 به نيک و بد شاه خرسند باش
 پرستنده باش و خردمند باش
 بديها به صبر از مهان بگذرد
 سر مرد بايد که دارد خرد

 سپهر روان را چنين است رای
 تو با رای او هيچ مفزای پای
 دلی را پر از مهر دارد سپهر

 کين و پر آژنگ چهردلی پر ز 
 جهاندار گيتی چنين آفريد
 چنان کو چماند ببايد چميد
 ازين پس ترا هرچ آيد به کار
 ز دينار وز گوهر شاهوار

 فرستم نگر دل نداری به رنج
 نيرزد پراگنده رنج تو گنج
 ز دينار گنجی کنون ده هزار
 فرستادم اينک ز بهر نثار
 پرستار کو رهنمای تو بود

 لگشای تو بودبه پرده درون د
 فرستادم اينک به نزديک تو
 که روشن کند جان تاريک تو
 هرانگه که دينار بردی به کار
 گرانی مکن هيچ بر شهريار
 که ديگر فرستمت بسيار نيز
 وزين پادشاهی ز هرگونه چيز
 پرستنده باش و ستاينده باش
 به کار پرستش فزاينده باش
 تو آن خوی بد را ز شاه جهان

 نی اندر نهانجدا کرد نتوا
 فرستاد زان تازيان ده سوار
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 گوی و بينادل و دوستدار سخن
 رسيدند نزديک بهرامشاه

 خواه ابا بدره و برده و نيک
 خردمند بهرام زان شاد شد
 همه دردها بر دلش باد شد
 وزان پس بدان پند شاه عرب
 پرستش بدی کار او روز و شب

 
 چنان بد که يک روز در بزمگاه

 پای در پيش شاههمی بود بر 
 چو شد تيره بر پای خواب آمدش
 هم از ايستادن شتاب آمدش
 پدر چون بديدش بهم برده چشم
 به تندی يکی بانگ برزد به خشم

 به دژخيم فرمود کو را ببر
 کزين پس نبيند کاله و کمر
 بدو خانه زندان کن و بازگرد
 نزيبد برو گاه و ننگ و نبرد

 به ايوان همی بود خسته جگر
 د اندران سال روی پدرندي

 مگر مهر و نوروز و جشن سده
 که او پيش رفتی ميان رده

 چنان بد که طينوش رومی ز راه
 فرستاده آمد به نزديک شاه
 ابا بدره و برده و باژ روم
 فرستاد قيصر به آباد بوم
 چو آمد شهنشاه بنواختش
 سزاوار او جايگه ساختش
 فرستاد بهرام زی او پيام

 ر گسترده کامکه ای مرد بيدا
 ز کهتر به چيزی بيازرد شاه
 گناه ازو دور گشتم چنين بی

 تو خواهش کنی گر ترا بخشدم
 مگر بخت پژمرده بدرخشدم
 سوی دايگانم فرستد مگر
 که منذر مرا به ز مام و پدر
 چو طينوش بشنيد پيغام اوی
 برآورد ازان آرزو کام اوی

 آزار بهرام زان شاد گشت دل
 آزاد گشتمايه  وزان بند بی

 به درويش بخشيد بسيار چيز
 وزان جايگه رفتن آراست نيز
 همه زيردستان خود را بخواند
 شب تيره چون باد لشکر براند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1579 

 به ياران همی گفت يزدان سپاس
 که رفتيم و ايمن شديم از هراس
 چو آمد به نزديک شهر يمن
 پذيره شدش کودک و مرد و زن
 برفتند نعمان و منذر ز جای

 رای داران پاکيزه همان نيزه
 چو منذر ببهرام نزديک شد
 ز گرد سپه روز تاريک شد
 پياده شدند آن دو آزادمرد

 همی گفت بهرام تيمار و درد
 ز گفتار او چند منذر گريست
 بپرسيد گفت اختر شاه چيست
 بدو گفت بهرام کو خود مباد
 که گيرد ز شوم اخترش نيز ياد
 که هر کو نيايد به راه خرد

 رسم که کيفر بردز کردار ت
 انجا که بود فرود آوريدش هم

 بران نيکوی نيکويها فزود
 بجز بزم و ميدان نبوديش کار
 وگر بخشش و کوشش کارزار

 
 وزان پس غم و شادی يزدگرد
 چنان گشت بر پور چون باد ارد
 برين نيز چندی زمان برگذشت
 به ايران پدر پور فرخ به دشت
 ز شاهی پرانديشه شد يزدگرد

 ر کشوری موبدان کرد گردز ه
 به اخترشناسان بفرمود شاه
 که تا کردهر يک به اختر نگاه

 که تا کی بود در جهان مرگ اوی
 کجا تيره گردد سر و ترگ اوی
 چه باشد کجا باشد آن روزگار
 که پژمرده گردد گل شهريار

 شمر گفت کاين خود مباد ستاره
 که شاه جهان گيرد از مرگ ياد

 رو شودچو بخت شهنشاه بد
 ی سو شود از ايدر سوی چشمه

 فراز آورد لشکر و بوق و کوس
 به شادی نظاره شود سوی طوس
 بر آن جايگه بر بود هوش اوی
 چو اين راز بگذشت بر گوش اوی
 ازين دانش ار يادگيری به دست

 ی ايزدست که اين راز در پرده
 چو بشنيد زو شاه سوگند خورد
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 به خراد برزين و خورشيد زرد
 ی سو نبينم به چشم  چشمهکه من

 نه هنگام شادی نه هنگام خشم
 برين نيز برگشت گردون سه ماه
 زمانه به جوش آمد از خون شاه
 چو بيدادگر شد شبان با رمه
 بدو بازگردد بديها همه

 ز بينيش بگشاد يک روز خون
 پزشک آمد از هر سوی رهنمون
 به دارو چو يک هفته بستی پزشک

  سرشکدگر هفته خون آمدی چون
 

 بدو گفت موبد که ای شهريار
 بگشتی تو از راه پروردگار

 تو گفتی که بگريزم از چنگ مرگ
 چو باد خزان آمد از شاخ برگ
 ترا چاره اينست کز راه شهد

 ی سو گرايی به مهد سوی چشمه
 نيايش کنی پيش يزدان پاک
 بگردی به زاری بران گرم خاک

 ی ناتوان بگويی که من بنده
 گند پيش روانزده دام سو

 کنون آمدم تا زمانم کجاست
 به پيش تو اين داور داد و راست
 چو بشنيد شاه آن پسند آمدش
 همان درد را سودمند آمدش
 بياورد سيصد عماری و مهد
 گذر کرد بر سوی دريای شهر
 شب و روز بودی به مهد اندرون

 گه همی رفت خون ز بينيش گه
 ی سو رسيد چو نزديکی چشمه

 ز مهد و دريا بديدبرون آمد ا
 ازان آب لختی به سر بر نهاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 زمانی نيامد ز بينيش خون
 بخورد و بياسود با رهنمون

 منی کرد و گفت اينت آيين و رای
 نشستن چه بايست چندين به جای

 چو گردنکشی کرد شاه رمه
 که از خويشتن ديد نيکی همه
 ز دريا برآمد يکی اسپ خنگ

 گرد چون گور و کوتاه لنگسرين 
 دوان و چو شير ژيان پر ز خشم

 خايه و زاغ چشم بلند و سيه
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 کشان دم در پای با يال و بش
 افگن و شيرکش سيه سم و کفک

 چنين گفت با مهتران يزدگرد
 که اين را سپاه اندر آريد گرد
 تاز بشد گرد چوپان و ده کره

 يکی زين و پيچان کمند دراز
 دار شاهچه دانست راز جهان

 که آوردی اين اژدها را به راه
 فروماند چوپان و لشکر همه
 برآشفت ازان شهريار رمه

 انگاه برداشت زين و لگام هم
 به نزديک آن اسپ شد شادکام
 چنان رام شد خنگ بر جای خويش
 که ننهاد دست از پس و پای پيش

 ز شاه جهاندار بستد لگام
 به زين بر نهادن همان گشت رام

 ر نهادش برآهخت تنگچو زين ب
 نجنبيد بر جای تازان نهنگ

 پس پای او شد که بنددش دم
 ی سنگ سم خروشان شد آن باره

 بغريد و يک جفته زد بر برش
 به خاک اندر آمد سر و افسرش
 ز خاک آمد و خاک شد يزدگرد
 گرد چه جويی تو زين بر شده هفت
 چو از گردش او نيابی رها
 پرستيدن او نيارد بها

 ان گرای و بدو کن پناهبه يزد
 خداوند گردنده خورشيد ماه

 چو او کشته شد اسپ آبی چوگرد
 ی الژورد بيامد بران چشمه

 به آب اندرون شد تنش ناپديد
 کس اندر جهان اين شگفتی نديد
 ز لشکر خروشی برآمد چو کوس
 که شاها زمان آوريدت به طوس

 ها را بکردند چاک همه جامه
  خاکهمی ريختند از بر يال و

 ازان پس بکافيد موبد برش
 ميان تهيگاه و مغز سرش

 بياگند يکسر به کافور و مشک
 به ديبا تنش را بکردند خشک
 به تابوت زرين و در مهد ساج
 سوی پارس شد آن خداوند تاج
 چنين است رسم سرای بلند
 چو آرام يابی بترس از گزند
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 تو رامی و با تو جهان رام نيست
 از جام نيستچو نام خورده آيد به 

 پرستيدن دين بهست از گناه
 چو باشد کسی را بدين پايگاه

 
 چو در دخمه شد شهريار جهان
 ز ايران برفتند گريان مهان
 کنارنگ با موبد و پهلوان
 روان هشيوار دستور روشن

 همه پاک در پارس گرد آمدند
 بر دخمه يزدگرد آمدند

 چو گستهم کو پيل کشتی بر اسپ
 ر گشسپدگر قارن گرد پو

 چو ميالد و چون پارس مرزبان
 افگن از گرزبان چو پيروز اسپ

 دگر هرک بودند ز ايران مهان
 بزرگان و کنداوران جهان

 کجا خوارشان داشتی يزدگرد
 همه آمدند اندران شهرگرد
 چنين گفت گويا گشسپ دبير
 که ای نامداران برنا و پير
 جهاندارمان تا جهان آفريد
  نديدکسی زين نشان شهرياری

 که جز کشتن و خواری و درد و رنج
 بياگندن از چيز درويش گنج

 تر کس نديد ازين شاه ناپاک
 نه از نامداران پيشين شنيد
 کس نخواهيم بر تخت زين تخمه

 ز خاکش به يزدان پناهيم و بس
 سرافراز بهرام فرزند اوست
 ز مغز و دل و رای پيوند اوست
 ز منذر گشايد سخن سربسر

 تخت بيدادگرنخواهيم بر 
 بخوردند سوگندهای گران
 هرانکس که بودند ايرانيان

 کزين تخمه کس را به شاهنشهی
 نخواهيم با تاج و تخت مهی
 برين برنهادند و برخاستند

 همی شهرياری دگر خواستند
 چو آگاهی مرگ شاه جهان
 پراگنده شد در ميان مهان

 االن شاه و چون پارس پهلوسياه
  کالهچو بيورد و شگنان زرين

 همی هريکی گفت شاهی مراست
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 هم از خاک تا برج ماهی مراست
 جهانی پرآشوب شد سر به سر
 چو از تخت گم شد سر تاجور
 به ايران رد و موبد و پهلوان
 روان هرانکس که بودند روشن

 بدين کار در پارس گرد آمدند
 بسی زين نشان داستانها زدند
 که اين تاج شاهی سزاوار کيست

 ز در کار کيستببينيد تا ا
 يی دادگر بجوييد بخشنده

 که بندد برين تخت زرين کمر
 که آشوب بنشاند از روزگار

 شهريار جهان مرغزاريست بی
 يکی مرد بد پير خسرو به نام

 دل و شادکام جوانمرد و روشن
 هم از تخمه سرفرازان بد اوی

 نيازان بد اوی به مرز اندر از بی
 سپردند گردان بدو تاج و گاه

  انجمن شد ز هر سو سپاهبرو
 

 پس آگاهی آمد به بهرام گور
 که از چرخ شد تخت را آب شور
 پدرت آن سرافراز شاهان بمرد
 به مرد و همه نام شاهی ببرد
 يکی مرد بر گاه بنشاندند

 به شاهی همی خسروش خواندند
 بخوردند سوگند يکسر سپاه
 کزان تخمه هرگز نخواهيم شاه

  اوستکه بهرام فرزند او همچو
 از آب پدر يافت او مغز و پوست
 چو بشنيد بهرام رخ را بکند
 ز مرگ پدر شد دلش مستمند
 برآمد دو هفته ز شهر يمن
 خروشيدن کودک و مرد و زن

 چو يک ماه بنشست با سوک شاه
 سر ماه نو را بياراست گاه
 برفتند نعمان و منذر بهم
 همه تازيان يمن بيش و کم

 شدندهمه زار و با شاه گريان 
 ابی آتش از درد بريان شدند
 زبان برگشادند زان پس ز بند
 که ای پرهنر شهريار بلند
 همه در جهان خاک را آمديم
 نه جويای ترياک را آمديم
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 بميرد کسی کو ز مادر بزاد
 زهش چون ستم بينم و مرگ داد
 به منذر چنين گفت بهرام گور
 که اکنون چو شد روز ما تار و تور

 ام شاهنشهیازين تخمه گر ن
 گسسته شود بگسلد فرهی
 ز دشت سواران برآرند خاک
 شود جای بر تازيان بر مغاک
 پرانديشه باشيد و ياری کنيد
 به مرگ پدر سوگواری کنيد
 ز بهرام بشنيد منذر سخن
 به مردی يکی پاسخ افگند بن
 چنين گفت کاين روزگار منست
 برين دشت روز شکار منست
 اشتو بر تخت بنشين و نظاره ب

 همه ساله با تاج و با ياره باش
 سخن همه نامداران برين هم

 که نعمان و منذر فگندند بن
 ز پيش جهانجوی برخاستند
 همه تاختن را بياراستند

 بفرمود منذر به نعمان که رو
 يکی لشکری ساز شيران نو
 ز شيبان و از قيسيان ده هزار

 فرازآر گرد از در کارزار
 شاهمن ايرانيان را نمايم که 

 کدامست با تاج و گنج و سپاه
 بياورد نعمان سپاهی گران

 وران داران و نيزه همه تيغ
 بفرمود تا تاختنها برند

 همه روی کشور به پی بسپرند
 ره شورستان تا در طيسفون
 زمين خيره شد زير نعل اندرون
 زن و کودک و مرد بردند اسير
 کس آن رنجها را نبد دستگير

  جهانپر از غارت و سوختن شد
 چو بيکار شد تخت شاهنشهان
 پس آگاهی آمد به روم و به چين
 به ترک و به هند و به مکران زمين
 که شد تخت ايران ز خسرو تهی
 کسی نيست زيبای شاهنشهی

 همه تاختن را بياراستند
 به بيدادی از جای برخاستند

 چو از تخم شاهنشهان کس نبود
 که يارست تخت کيی را بسود
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 هرکسی دست آختبه ايران همی 
 به شاهنشهی تيز گردن فراخت

 
 چو ايرانيان آگهی يافتند

 يکايک سوی چاره بشتافتند
 چو گشتند زان رنج يکسر ستوه
 نشستند يک با دگر همگروه
 که اين کار ز اندازه اندر گذشت
 ز روم و ز هند و سواران دشت
 يکی چاره بايد کنون ساختن
 دل و جان ازين کار پرداختن

 يی  موبد فرستادهبجستند
 يی گوی و بينادل آزاده سخن

 کجا نام آن گو جوانوی بود
 گوی بود دبيری بزرگ و سخن

 بدان تا به نزديک منذر شود
 سخن گويد و گفت او بشنود
 به منذر بگويد که ای سرفراز
 جهان را به نام تو بادا نياز
 نگهدار ايران نيران توی

 به هر جای پشت دليران توی
 تاج شد شاه و بی  بیچو اين تخت

 ز خون مرز چون پر دراج شد
 تو گفتيم باشی خداوند مرز
 که اين مرز را از تو ديديم ارز

 کنون غارت از تست و خون ريختن
 به هر جای تاراج و آويختن
 نبودی ازين پيش تو بدکنش
 ز نفرين بترسيدی و سرزنش
 نگه کن بدين تا پسند آيدت

 به پيران سر اين سودمند آيدت
 ز از تو زبر داوری ديگرستج

 ی برتران برترست کز انديشه
 بگويد فرستاده چيزی که ديد
 سخن نيز کز کاردانان شنيد
 جوانوی دانا ز پيش سران
 وران بيامد سوی دشت نيزه

 به منذر سخن گفت و نامه بداد
 سخنهای ايرانيان کرد ياد

 سخنهايش بشنيد شاه عرب
 به پاسخ برو هيچ نگشاد لب

 جوی  کای دانشی چارهچنين گفت
 سخن زين نشان با شهنشاه گوی
 بگوی اين که گفتی به بهرامشاه
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 چو پاسخ بجويی نمايدت راه
 فرستاد با او يکی نامدار
 جوانوی شد تا در شهريار
 چو بهرام را ديد داننده مرد
 برو آفريننده را ياد کرد

 ازان برز و باال و آن يال و کفت
 فروماند بينادل اندر شگفت

 می می چکد گويی از روی اویه
 همی بوی مشک آيد از موی اوی

 هوش گشت فر و بی گوی بی سخن
 پيامش سراسر فراموش گشت
 بدانست بهرام کو خيره شد
 ز ديدار چشم و دلش تيره شد
 بپرسيد بسيار و بنواختش
 به خوبی بر تخت بنشاختش
 چو گستاخ شد زو بپرسيد شاه
 کز ايران چرا رنجه گشتی به راه

 رستاد با او يکی پرخردف
 که او را به نزديک منذر برد
 بگويد که آن نامه پاسخ نويس
 به پاسخ سخنهای فرخ نويس
 وزان پس نگر تا چه دارد پيام
 ازو بشنود پاسخ او تمام
 بيامد جوانو سخنها بگفت
 رخ منذر از رای او برشکفت
 چو بشنيد زان مرد بنا سخن
 مر آن نامه را پاسخ افگند بن

 وی را گفت کای پرخردجوان
 هرانکس که بد کرد کيفر برد
 شنيدم همه هرچ دادی پيام
 وزان نامداران که کردی سالم

 چنين گوی کاين بد که کرد از نخست
 که بيهوده پيکار بايست جست
 شهنشاه بهرام گور ايدرست

 که با فر و برزست و با لشکرست
 ز سوراخ چون مار بيرون کشيد

 کشيدهمی دامن خويش در خون 
 گر ايدونک من بودمی رای زن
 به ايرانيان بر نبودی شکن
 جوانوی روی شهنشاه ديد
 وزو نيز چندی سخنها شنيد
 بپرسيد تا شايد او تخت را
 بزرگی و پيروزی و بخت را

 سان سخن ز منذر چو بشنيد زان
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 يکی روشن انديشه افگند بن
 چنين داد پاسخ که ای سرفراز

 زنيا به دانايی از هرکسی بی
 از ايرانيان گر خرد گشته شد
 فراوان از آزادگان کشته شد
 کنون من يکی نامجويم کهن
 اگر بشنوی تا بگويم سخن
 ترا با شهنشاه بهرام گور

 خراميد بايد ابی جنگ و شور
 به ايران زمين در ابا يوز و باز

 فراز چنانچون بود شاه گردن
 شنيدن سخنهای ايرانيان
 همانا ز جنبش نبايد زيان

 گويی تو نيز آنچ اندرخوردب
 خرد خردمندی و دوری از بی

 ز رای بدان دور داری منش
 بپيچی ز بيغاره و سرزنش
 چو بشنيد منذر ورا هديه داد
 کسی کردش از شهر آباد شاد

 
 زن خود و شاه بهرام با رای
 انجمن نشستند و گفتند بی

 سخنشان بران راست شد کز يمن
 به ايران خرامند با انجمن

 ين کرد از تازيان سی هزارگز
 داران خنجرگزار همه نيزه

 به دينارشان يکسر آباد کرد
 سر نامداران پر از باد کرد

 چو آگاهی اين به ايران رسيد
 جوانوی نزد دليران رسيد

 بزرگان ازان کار غمگين شدند
 بر آذر پاک برزين شدند

 ز يزدان همی خواستند آنک رزم
 مگر باز گردد به شادی و بزم

 و منذر به نزديک جهرم رسيدچ
 آب لشکر کشيد برآن دشت بی

 سراپرده زد راد بهرامشاه
 به گرد اندر آمد ز هر سو سپاه
 زن به منذر چنين گفت کای رای
 به جهرم رسيدی ز شهر يمن

 وگوی کنون جنگ سازيم گر گفت
 چو لشکر به روی اندر آورد روی
 بدو گفت منذر مهان را بخوان

 ای خوانچو آيند پيشت بيار
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 سخن گوی و بشنو ازيشان سخن
 کسی تيز گردد تو تيزی مکن
 بخوانيم تا چيستشان در نهان
 کرا خواند خواهند شاه جهان

 ی آن کنيم چو دانسته شد چاره
 گر آسان بود کينه پنهان کنيم
 ور ايدون کجا کين و جنگ آورند
 بپيچند و خوی پلنگ آورند

 من اين دشت جهرم چو دريا کنم
 د تابان ثريا کنمز خورشي

 بر آنم که بينند چهر ترا
 چنين برز و باال و مهر ترا

 خردمندی و رای و فرهنگ تو
 شکيبايی و دانش و سنگ تو
 نخواهند جز تو کسی تخت را
 کله را و زيبايی بخت را

 ور ايدونک گم کرده دارند راه
 بخواهند بردن همی از تو گاه
 من و اين سواران و شمشير تيز

 اندر جهان رستخيزبرانگيزم 
 ببينی بروهای پرچين من
 فدای تو بادا تن و دين من

 مر سپاه مرا چو بينند بی
 همان رسم و آيين و راه مرا

 همين پادشاهی که ميراث تست
 پدر بر پدر کرد شايد درست

 سه ديگر که خون ريختن کار ماست
 همان ايزد دادگر يار ماست

 کسی را جز از تو نخواهند شاه
  تاجی و زيبای گاهکه زيبای

 ز منذر چو شاه اين سخنها شنيد
 بخنديد و شادان دلش بردميد
 چو خورشيد برزد سر از تيغ کوه

 ردان و بزرگان ايران گروه
 پذيره شدن را بياراستند

 يکی دانشی انجمن خواستند
 نهادند بهرام را تخت عاج
 به سر بر نهاده بهاگير تاج

 نشستی به آيين شاهنشهان
 و بود شاه جهانبياراست ک

 ز يک دست بهرام منذر نشست
 دگر دست نعمان و تيغی به دست

 سرای همان گرد بر گرد پرده
 ستاده بزرگان تازی به پای
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 رای از ايرانيان آنک بد پاک
 سرای بيامد به دهليز پرده

 بفرمود تا پرده برداشتند
 ز درشان به آواز بگذاشتند
 به شاه جهان آفرين خواندند

 می خون برافشاندندبه مژگان ه
 رسيدند نزديک بهرامشاه
 بديدند زيبا يکی تاج و گاه
 به آواز گفتند انوشه بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی
 شهنشاه پرسيد و بنواختشان
 به اندازه بر پايگه ساختشان

 
 چنين گفت بهرام کای مهتران
 جهانديده و سالخورده سران
 پدر بر پدر پادشاهی مراست

 ون برای شماستچرا بخشش اکن
 به آواز گفتند ايرانيان

 که ما را شکيبا مکن بر زيان
 نخواهيم يکسر به شاهی ترا
 بر و بوم ما را سپاهی ترا

 کزين تخمه پرداغ و دوديم و درد
 شب و روز با پيچش و باد سرد
 چنين گفت بهرام کری رواست
 هوا بر دل هرکسی پادشاست

 رای من مرا گر نخواهيد بی
 يد بر جای منچرا کس نشان

 چنين گفت موبد که از راه داد
 نه خسرو گريزد نه کهتر نژاد

 تو از ما يکی باش و شاهی گزين
 که خوانند هرکس برو آفرين
 سه روز اندران کار شد روزگار
 که جويند ز ايران يکی شهريار
 نوشتند پس نام صد نامور

 ی تاج و تخت و کمر فروزنده
 ازان صد يکی نام بهرام بود

 در پادشاهی دالرام بودکه 
 ازين صد به پنجاه بازآمدند
 پر از چاره و پرنياز آمدند

 ز پنجاه بهرام بود از نخست
 اگر جست پای پدر گر نجست
 ز پنجاه بازآوريدند سی
 ز ايرانی و رومی و پارسی
 ز سی نيز بهرام بد پيش رو
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 که هم تاجور بود و هم شير نو
 ز سی کرد داننده موبد چهار

 ر بهرام بد شهرياروزين چا
 چو تنگ اندرآمد ز شاهی سخن
 ز ايرانيان هرک او بد کهن
 نخواهيم گفتند بهرام را

 دلير و سبکسار و خودکام را
 خروشی برآمد ميان سران
 دل هرکسی تيز گشت اندران
 چنين گفت منذر به ايرانيان

 که خواهم که دانم به سود و زيان
 کزين سال ناخورده شاه جوان

 روان  درد و تيرهچراييد پر
 بزرگان به پاسخ بياراستند

 بسی خسته دل پارسی خواستند
 ز ايران کرا خسته بد يزدگرد
 يکايک بران دشت کردند گرد

 بريده يکی را دو دست و دو پای
 يکی مانده بر جای و جانش به جای
 يکی را دو دست و دو گوش و زبان

 روان بريده شده چون تن بی
 دو کفتيکی را ز تن دور کرده 

 ازان مردمان ماند منذر شگفت
 يکی را به مسمار کنده دو چشم
 چو منذر بديد آن برآورد خشم

 غمی گشت زان کار بهرام سخت
 به خاک پدر گفت کای شوربخت
 اگر چشم شاديت بر دوختی
 روان را به آتش چرا سوختی
 جهانجوی منذر به بهرام گفت
 که اين بد بريشان نبايد نهفت

 گزار و پاسخسخنها شنيدی ت
 که تندی نه خوب آيد از شهريار

 
 چنين گفت بهرام کای مهتران
 جهانديده و کارکرده سران

 همه راست گفتيد و زين بترست
 پدر را نکوهش کنم در خورست
 ازين چاشنی هست نزديک من
 کزان تيره شد رای تاريک من
 چو ايوان او بود زندان من
 چو بخشايش آورد يزدان من

 وشم از دست اویرهانيد طين
 بشد خسته کام من از شست اوی
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 ام دست منذر پناه ازان کرده
 که هرگز نديدم نوازش ز شاه
 بدان خو مبادا که مردم بود
 چو باشد پی مردمی گم بود
 سپاسم ز يزدان که دارم خرد
 روانم همی از خرد برخورد

 ز يزدان همی خواستم تاکنون
 که باشد به خوبی مرا رهنمون

 چ با مردمان کرد شاهکه تا هر
 بشوييم ما جان و دل زان گناه
 به کام دل زيردستان منم

 پرستان منم بر آيين يزدان
 شبان باشم و زيردستان رمه

 آسانی و داد جويم همه تن
 منش هست و فرهنگ و رای و هنر

 ندارد هنر شاه بيدادگر
 ليمی و کژی ز بيچارگيست
 به بيدادگر بر ببايد گريست

 ادشاهی مراستپدر بر پدر پ
 خردمندی و نيکخواهی مراست

 ز شاپور بهرام تا اردشير
 همه شهرياران برنا و پير
 پدر بر پدربر نيای منند

 به دين و خرد رهنمای منند
 ی شميران شهم ز مادر نبيره

 ز هر گوهری با خرد همرهم
 هنر هم خرد هم بزرگيم هست
 سواری و مردی و نيروی دست

 ه مردکسی را ندارم ز مردان ب
 به رزم و به بزم و به هر کارکرد
 نهفته مرا گنج و آگنده هست
 همان نامداران خسروپرست
 جهان يکسر آباد دارم به داد
 شما يکسر آباد باشيد و شاد
 هران بوم کز رنج ويران شدست
 ز بيدادی شاه ايران شدست
 من آباد گردانم آن را به داد
 همه زيردستان بمانند شاد

  پيمان کنميکی با شما نيز
 زبان را به يزدان گروگان کنم
 بياريم شاهنشهی تخت عاج
 برش در ميان تنگ بنهيم تاج
 ز بيشه دو شير ژيان آوريم
 همان تاج را در ميان آوريم
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 ببنديم شير ژيان بر دو سوی
 کسی را که شاهی کند آرزوی
 شود تاج برگيرد از تخت عاج
 به سر برنهد نامبردار تاج

 يان دو شيربه شاهی نشيند م
 ميان شاه و تاج از بر و تخت زير
 جز او را نخواهيم کس پادشا
 اگر دادگر باشد و پارسا

 وگر زين که گفتم بتابيد يال
 گزينيد گردنکشی را همال

 به جايی که چون من بود پيش رو
 سنان سواران بود خار و خو
 من و منذر و گرز و شمشير تيز

 ندانند گردان تازی گريز
  از شهنشاهتانبرآريم گرد

 همان از بر و بوم وز گاهتان
 کنون آنچ گفتيم پاسخ دهيد
 بدين داوری رای فرخ نهيد

 بگفت اين و برخاست و در خيمه شد
 جهانی ز گفتارش آسيمه شد
 به ايران رد و موبدان هرک بود
 که گفتار آن شاه دانا شنود
 بگفتند کين فره ايزديست
 نه از راه کژی و نابخرديست

 می يک سخن جز به دادنگويد ه
 سزد گر دل از داد داريم شاد
 کنون آنک گفت او ز شير ژيان
 يکی تاج و تخت کيی بر ميان
 گر او را بدرند شيران نر
 ز خونش بپرسد ز ما دادگر

 چو خود گفت و اين رسم بد خود نهاد
 همان کز به مرگش نباشيم شاد
 ور ايدون کجا تاج بردارد اوی

 دارد اویبه فر از فريدون گذر 
 جز از شهريارش نخوانيم کس
 ز گفتارها داد داديم و بس

 
 گذشت آن شب و بامداد پگاه
 بيامد نشست از بر گاه شاه
 فرستاد و ايرانيان را بخواند
 ز روز گذشته فراوان براند
 به آواز گفتند پس موبدان

 که هستی تو داناتر از بخردان
 به شاهنشهی در چه پيش آوری
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  و کنداوریچو گيری بلندی
 چه پيش آری از داد و از راستی
 کزان گم شود کژی و کاستی
 چنين داد پاسخ به فرزانگان
 بدان نامداران و مردانگان
 وگوی که بخشش بيفزايم از گفت

 بکاهم ز بيدادی و جست و جوی
 کسی را کجا پادشاهی سزاست
 زمين را بديشان ببخشيم راست
 جهان را بدارم به رای و به داد

 يمنی کنم باشم از داد شادچو ا
 کسی را که درويش باشد به نيز
 ز گنج نهاده ببخشيم چيز
 گنه کرده را پند پيش آوريم
 چو ديگر کند بند پيش آوريم
 سپه را به هنگام روزی دهيم
 خردمند را دلفروزی دهيم

 همان راست داريم دل با زبان
 ز کژی و تاری بپيچم روان

 کسی کو بميرد نباشدش خويش
  چيز ماند ز اندازه بيشوزو

 به دوريش بخشم نيارم به گنج
 نبندم دل اندر سرای سپنج
 همه رای با کاردانان زنيم
 به تدبير پشت هوا بشکنيم
 ز دستور پرسيم يکسر سخن
 چو کاری نو افگند خواهم ز بن
 کسی کو همی داد خواهد ز من

 نجويم پراگندن انجمن
 دهم داد آنکس که او داد خواست

  نرانم سخن جز به راستبه چيزی
 مکافات سازم بدان را به بد
 چنان کز ره شهرياران سزد
 برين پاک يزدان گوای منست
 خرد بر زبان رهنمای منست
 همان موبد و موبد موبدان
 پسنديده و کارديده ردان
 برين کار يک سال گر بگذرد
 نپيچم ز گفتار جان و خرد
 ز ميراث بيزارم و تاج و تخت

 م بر شوربختازان پس نشين
 چو پاسخ شنيدند آن بخردان
 بزرگان و بيداردل موبدان

 ز گفت گذشته پشيمان شدند
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 گنه کارگان سوی درمان شدند
 به آواز گفتند يک با دگر

 که شاهی بود زين سزاوارتر
 به مردی و گفتار و رای و نژاد

 تر در جهان کس نزاد ازين پاک
 ز داد آفريدست ايزد ورا

 د بد ورامبادا که کاری رس
 به گفتار اگر هيچ تاب آوريم

 خرد را همی سر به خواب آوريم
 همه نيکويها بيابيم ازوی

 به خورد و به داد اندر آريم روی
 بدين برز باال و اين شاخ و يال

 به گيتی کسی نيست او را همال
 پس پشت او لشکر تازيان

 چو منذرش ياور به سود و زيان
 اگر خود بگيرد سر گاه خويش

 گيتی که باشد ز بهرام بيشبه 
 ازان پس ز ايرانيانش چه باک

 چه ما پيش او در چه يک مشت خاک
 به بهرام گفتند کای فرمند

 به شاهی توی جان ما را پسند
 ندانست کس در هنرهای تو
 به پاکی تن و دانش و رای تو
 چو خسرو که بود از نژاد پشين
 به شاهی برو خواندند آفرين

 د وييمهمه زير سوگند و بن
 که گويد که اندر گزند وييم
 گرو زين سپس شاه ايران بود
 همه مرز در چنگ شيران بود
 گروهی به بهرام باشند شاد
 ز خسرو دگر پاره گيرند ياد

 ز داد آن چنان به که پيمان تست
 ازان پس جهان زير فرمان تست
 بهانه همان شير جنگيست و بس
 ازين پس بزرگی نجويند کس

 م همداستانبدان گشت بهرا
 که آورد او پيش ازين داستان
 چنين بود آيين شاهان داد
 نژاد که چون نو بدی شاه فرخ
 بر او شدی موبد موبدان

 ببردی سه بينادل از بخردان
 همو شاه بر گاه بنشاندی
 بدان تاج بر آفرين خواندی
 نهادی به نام کيان بر سرش
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 بسودی به شادی دو رخ بر برش
 ردی نثارازان پس هرانکس که ب

 به خواهنده دادی همی شهريار
 به موبد سپردند پس تاج و تخت
 به هامون شد از شهر بيداربخت
 دو شير ژيان داشت گستهم گرد
 به زنجير بسته به موبد سپرد
 ببردند شيران جنگی کشان

 کشنده شد از بيم چون بيهشان
 ی تخت عاج ببستند بر پايه
 ی عاج تاج نهادند بر گوشه

 ه بران تاج و تختجهانی نظار
 بخت که تا چون بود کار آن نيک

 که گر شاه پيروز گردد برين
 برو شهرياران کنند آفرين

 
 چو بهرام و خسرو به هامون شدند
 بر شير با دل پر از خون شدند
 چو خسرو بديد آن دو شير ژيان
 نهاده يکی افسر اندر ميان

 بدان موبدان گفت تاج از نخست
 شاهی بجستمر آن را سزاتر که 

 و ديگر که من پيرم و او جوان
 به چنگال شير ژيان ناتوان

 دستی کند بران بد که او پيش
 درستی کند به برنايی و تن

 بدو گفت بهرام کری رواست
 نهانی نداريم گفتار راست
 يکی گرزه گاوسر برگرفت

 جهانی بدو مانده اندر شگفت
 بدو گفت موبد که ای پادشا

 رساخردمند و بادانش و پا
 همی جنگ شيران که فرمايدت
 جز از تاج شاهی چه افزايدت
 تو جان از پی پادشاهی مده

 بهانه به ماهی مده خورش بی
 گناهيم و اين کار تست همه بی

 جهان را همه دل به بازار تست
 پژوه بدو گفت بهرام کای دين

 گناهی و ديگر گروه تو زين بی
 آورد اين نره شيران منم هم

 يران منمخريدار جنگ دل
 بدو گفت موبد به يزدان پناه
 چو رفتی دلت را بشوی از گناه
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 چنان کرد کو گفت بهرامشاه
 دلش پاک شد توبه کرد از گناه

 ی گاوروی همی رفت با گرزه
 چو ديدند شيران پرخاشجوی
 يکی زود زنجير بگسست و بند

 بيامد بر شهريار بلند
 بزد بر سرش گرز بهرام گرد
  ببردز چشمش همی روشنايی
 بر ديگر آمد بزد بر سرش

 فرو ريخت از ديده خون از برش
 جهاندار بنشست بر تخت عاج
 به سر بر نهاد آن دلفروز تاج
 به يزدان پناهيد کو بد پناه

 ی راه گم کرده راه نماينده
 بشد خسرو و برد پيشش نماز
 فراز چنين گفت کای شاه گردن

 نشست تو بر گاه فرخنده باد
 و بنده باديالن جهان پيش ت

 تو شاهی و ما بندگان توايم
 به خوبی فزايندگان توايم
 بزرگان برو گوهر افشاندند
 بران تاج نو آفرين خواندند

 ز گيتی برآمد سراسر خروش
 در آذر بد اين جشن روز سروش

 ماه برآمد يکی ابر و شد تيره
 همی تير باريد ز ابر سياه

 نه دريا پديد و نه دشت و نه راغ
  در هوا پر زاغنبينم همی

 حواصل فشاند هوا هر زمان
 چه سازد همی زين بلند آسمان
 نماندم نمکسود و هيزم نه جو
 نه چيزی پديدست تا جودرو
 بدين تيرگی روز و بيم خراج

 زمين گشته از برف چون کوه عاج
 همه کارها را سراندر نشيب
 مگر دست گيرد حسين قتيب
 کنون داستانی بگويم شگفت

 دازه نتوان گرفتکزان برتر ان
 

 چو بر تخت بنشست بهرام گور
 برو آفرين کرد بهرام و هور
 پرستش گرفت آفريننده را
 جهاندار و بيدار و بيننده را
 خداوند پيروزی و برتری
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 خداوند افزونی و کمتری
 خداوند داد و خداوند رای

 کزويست گيتی سراسر به پای
 ازان پس چنين گفت کاين تاج و تخت

  کافريدست بختازو يافتم
 بدو هستم اميد و هم زو هراس
 وزو دارم از نيکويها سپاس
 شما هم بدو نيز نازش کنيد
 بکوشيد تا عهد او نشکنيد
 زبان برگشادند ايرانيان

 که بستيم ما بندگی را ميان
 که اين تاج بر شاه فرخنده باد
 هميشه دل و بخت او زنده باد
 وزان پس همه آفرين خواندند

  گوهر افشاندندهمه بر سرش
 چنين گفت بهرام کای سرکشان
 ز نيک و بد روز ديده نشان
 همه بندگانيم و ايزد يکيست
 پرستش جز او را سزاوار نيست

 بيم داريمتان ز بد روز بی
 به بدخواه حاجت نياريمتان
 بگفت اين و از پيش برخاستند

 برو آفرين نو آراستند
 وگوی شب تيره بودند با گفت

 چرخ بنمود رویچو خورشيد بر 
 به آرام بنشست بر گاه شاه
 برفتند ايرانيان بارخواه

 چنين گفت بهرام با مهتران
 اختران که اين نيکنامان و نيک

 به يزدان گراييم و رامش کنيم
 بتازيم و دل زين جهان برکنيم

 بگفت اين و اسپ کيان خواستند
 کيی بارگاهش بياراستند

 سه ديگر چو بنشست بر تخت گفت
 م پرستش نبايد نهفتکه رس

 به هستی يزدان گوايی دهيم
 روان را بدين آشنايی دهيم

 بهشتست و هم دوزخ و رستخيز
 ز نيک و ز بد نيست راه گريز
 کسی کو نگرود به روز شمار
 مر او را تو بادين و دانا مدار
 به روز چهارم چو بر تخت عاج
 بسر بر نهاد آن پسنديده تاج
 نچنين گفت کز گنج من يک زما
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 نيم شاد کز مردم شادمان
 نيم خواستار سرای سپنج
 نه از بازگشتن به تيمار و رنج

 گذار که آنست جاويد و اين ره
 تو از آز پرهيز و انده مدار

 به پنجم چنين گفت کز رنج کس
 رس نيم شاد تا باشدم دست

 به کوشش بجوييم خرم بهشت
 خنک آنک جز تخم نيکی نکشت
 ششم گفت بر مردم زيردست

 ادا که هرگز بجويم شکستمب
 آسان کنيم جهان را ز دشمن تن

 بدانديشگان را هراسان کنيم
 به هفتم چو بنشست گفت ای مهان

 خردمند و بيدار و ديده جهان
 چو با مردم زفت زفتی کنيم
 همی با خردمند جفتی کنيم
 هرانکس که با ما نسازند گرم
 بدی بيش ازان بيند او کز پدرم

  برگزيدهرانکس که فرمان ما
 غم و درد و رنجش نبايد کشيد

 به هشتم چو بنشست فرمود شاه
 جوانوی را خواندن از بارگاه
 بدو گفت نزديک هر مهتری
 به هر نامداری و هر کشوری
 يکی نامه بنويس با مهر و داد
 که بهرام بنشست بر تخت شاد
 خداوند بخشايش و راستی
 گريزنده از کژی و کاستی

 ا مهر و دادکه با فر و برزست و ب
 نگيرد جز از پاک دادار ياد
 پذيرفتم آن را که فرمان برد
 گناه آن سگالد که درمان برد؟
 نشستم برين تخت فرخ پدر
 بر آيين طهمورث دادگر

 به داد از نياکان فزونی کنم
 شما را به دين رهنمونی کنم
 جز از راستی نيست با هرکسی
 اگر چند ازو کژی آيد بسی

 يغمبرمبران دين زردشت پ
 ز راه نياکان خود نگذرم

 نهم گفت زردشت پيشين بروی
 گوی به راهيم پيغمبر راست

 همه پادشاهيد بر چيز خويش
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 نگهبان مرز و نگهبان کيش
 به فرزند و زن نيز هم پادشا
 خنک مردم زيرک و پارسا
 نخواهيم آگندن زر به گنج

 که از گنج درويش ماند به رنج
 گر ايزد مرا زندگانی دهد

 ين اختران کامرانی دهدبر
 يکی رامشی نامه خوانيد نيز
 کزان جاودان ارج يابيد و چيز
 ز ما بر همه پادشاهی درود
 به ويژه که مهرش بود تار و پود

 ها بر نگين نهادند بر نامه
 فرستادگان خواست با آفرين

 ها موبدان برفتند با نامه
 سواران بينادل و بخردان

 
 بدگر روز چون بردميد آفتا
 بباليد کوه و بپالود خواب

 به نزديک منذر شدند اين گروه
 که بهرام شه بود زيشان ستوه
 که خواهشگری کن به نزديک شاه

 ز کردار ما تا ببخشد گناه
 که چونان بديم از بد يزدگرد
 که خون در تن نامداران فسرد
 ز بس زشت گفتار و کردار اوی
 ز بيدادی و درد و آزار اوی

  ازان بود سرددل ما به بهرام
 که از شاه بوديم يکسر به درد
 بشد منذر و شاه را کرد نرم
 بگسترد پيشش سخنهای گرم
 ببخشيد اگر چندشان بد گناه
 که با گوهر و دادگر بود شاه
 بياراست ايوان شاهنشهی
 برفت آنک بودند يکسر مهی
 چو جای بزرگی بپرداختند
 کرا بود شايسته بنشاختند

 راستندبه هر جای خوانی بيا
 می و رود و رامشگران خواستند

 دوم روز رفتند ديگر گروه
 سپهبد نيامد ز خوردن ستوه

 سيم روز جشن و می و سور بود
 غم از کاخ شاه جهان دور بود
 بگفت آنک نعمان و منذر چه کرد
 ز بهر من اين پاک زاده دو مرد
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 همه مهتران خواندند آفرين
 بران دشت آباد و مردان کين

 ر گنج بگشاد شاهازان پس د
 به دينار و ديبا بياراست گاه

 به اسپ و سنان و به خفتان جنگ
 رنگ ز خود و ز هر گوهری رنگ

 سراسر به نعمان و منذر سپرد
 جوانوی رفت آن بديشان شمرد

 ی بخشش او نداشت کس اندازه
 همان تاو با کوشش او نداشت
 همان تازيان را بسی هديه داد
 داز ايوان شاهی برفتند شا
 بياورد پس خلعت خسروی

 ی پهلوی همان اسپ و هم جامه
 به خسرو سپردند و بنواختش
 بر گاه فرخنده بنشاختش

 شهنشاه خسرو به نرسی رسيد
 ز تخت اندر آمد به کرسی رسيد

 زبان دل و يک برادرش بد يک
 ازو کهتر آن نامدار جوان
 ورا پهلوان کرد بر لشکرش
 بدان تا به آيين بود کشورش

  سراسر به نرسی سپردسپه را
 به بخشش همی پادشاهی ببرد
 در گنج بگشاد و روزی بداد

 سپاهش به دينار گشتند شاد
 بفرمود پس تا گشسپ دبير
 بيامد بر شاه مردم پذير
 کجا بود دانا بدان روزگار

 شمار جهان داشت اندر کنار
 جوانوی بيدار با او بهم

 که نزديک او بد شمار درم
 يرانيانز باقی که بد نزد ا

 بفرمود تا بگسلد از ميان
 دبيران دانا به ديوان شدند
 ز بهر درم پيش کيوان شدند
 ز باقی که بد بر جهان سربسر
 همه برگرفتند يک با دگر
 نود بار و سه بار کرده شمار
 به ايران درم بد هزاران هزار
 ببخشيد و ديوان بر آتش نهاد
 همه شهر ايران بدو گشت شاد

 سخن هرکسیچو آگاه شد زان 
 همی آفرين خواند هرکس بسی
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 برفتند يکسر به آتشکده
 به ايوان نوروز و جشن سده
 همی مشک بر آتش افشاندند
 به بهرام بر آفرين خواندند
 وزان پس بفرمود کارآگهان
 يکی تا بگردند گرد جهان

 کسی را کجا رانده بد يزدگرد
 بجست و به يک شهرشان کرد گرد

 ياری شهر بدان تا شود نامه
 که آزادگان را کند خواستار
 فرستاد خلعت به هر مهتری

 شان کشوری ببخشيد به اندازه
 رد و موبد و مرزبان هرک بود
 که آواز بهرام زان سان شنود
 سراسر به درگاه شاه آمدند

 دل و نيکخواه آمدند گشاده
 بفرمود تا هرک بد دادجوی
 سوی موبد موبد آورد روی
 جایچو فرمانش آمد ز گيتی به 
 مناديگری کرد بر در به پای
 که ای زيردستان بيدار شاه
 ز غم دور باشيد و دور از گناه
 وزين پس بران کس کنيد آفرين

 که از داد آباد دارد زمين
 ز گيتی به يزدان پناهيد و بس
 که دارنده اويست و فريادرس
 هرانکس که بگزيد فرمان ما
 نپيچد سر از رای و پيمان ما

 افزون کنيمبرو نيکويها بر
 ز دل کينه و آز بيرون کنيم

 هرانکس که از داد بگريزد اوی
 به بادآفره در بياويزد اوی
 گر ايدونک نيرو دهد کردگار
 به کام دل ما شود روزگار
 برين نيکويها فزايش بود
 شما را بر ما ستايش بود

 همه شهر ايران به گفتار اوی
 روی دل و تازه برفتند شادان
 دشاهيش راستبدانگه که شد پا

 فزون گشت شادی و انده بکاست
 همه روز نخچير بد کار اوی

 دگر اسپ و ميدان و چوگان و گوی
 

 چنان بد که روزی به نخچير شير
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 همی رفت با چند گرد دلير
 بشد پير مردی عصايی به دست

 پرست بدو گفت کای شاه يزدان
 به راهام مرديست پرسيم و زر
 جهودی فريبنده و بدگهر

 زادگی لنبک آبکشبه آ
 به آرايش خوان و گفتار خوش
 بپرسيد زان کهتران کاين کيند
 به گفتار اين پير سر بر چيند
 چنين گفت با او يکی نامدار
 که ای با گهر نامور شهريار
 سقاايست اين لنبک آبکش

 جوانمرد و با خوان و گفتار خوش
 به يک نيم روز آب دارد نگاه
 دگر نيمه مهمان بجويد ز راه
 نماند به فردا از امروز چيز

 نخواهد که در خانه باشد به نيز
 بر جهوديست زفت به راهام بی

 کجا زفتی او نشايد نهفت
 درم دارد و گنج و دينار نيز

 همان فرش ديبا و هرگونه چيز
 مناديگری را بفرمود شاه

 که شو بانگ زن پيش بازارگاه
 که هرکس که از لنبک آبکش
 وشخرد آب خوردن نباشدش خ

 همی بود تا زرد گشت آفتاب
 زور و تاب نشست از بر باره بی

 ی لنبک آمد چو باد سوی خانه
 بزد حلقه بر درش و آواز داد

 ام ز ايران سپاه که من سرکشی
 چو شب تيره شد بازماندم ز شاه
 درين خانه امشب درنگم دهی
 همه مردمی باشد و فرهی
 ببد شاد لنبک ز آواز اوی

 ساز اویوزان خوب گفتار دم
 بدو گفت زود اندر آی ای سوار
 که خشنود باد ز تو شهريار
 اگر با تو ده تن بدی به بدی

 همه يک به يک بر سرم مه بدی
 فرود آمد از باره بهرامشاه

 همی داشت آن باره لنبک نگاه
 بماليد شادان به چيزی تنش
 يکی رشته بنهاد بر گردنش
 چو بنشست بهرام لنبک دويد
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  پيش آوريديکی شهره شطرنج
 يکی کاسه آورد پر خوردنی
 بياورد هرگونه آوردنی

 به بهرام گفت ای گرانمايه مرد
 بنه مهره بازی از بهر خورد
 بديد آنک کلنبک بدو داد شاه
 بخنديد و بنهاد بر پيش گاه

 چو نان خورده شد ميزبان در زمان
 بياورد جامی ز می شادمان

 همی خورد بهرام تا گشت مست
 نگه بيازيد دستبه خوردنش آ

 شگفت آمد او را ازان جشن اوی
 وزان خوب گفتار وزان تازه روی
 بخفت آن شب و بامداد پگاه
 از آواز او چشم بگشاد شاه
 چنين گفت لنبک به بهرام گور
 که شب بی نوا بد همانا ستور
 يک امروز مهمان من باش وبس
 وگر يار خواهی بخوانيم کس
 بياريم چيزی که بايد به جای

  امروز با ما به شادی بپایيک
 چنين گفت با آبکش شهريار
 که امروز چندان نداريم کار
 که ناچار ز ايدر ببايد شدن

 هم اينجا به نزد تو خواهم بدن
 بسی آفرين کرد لنبک بروی

 تر کرد روی ز گفتار او تازه
 بشد لنبک و آب چندی کشيد
 خريدار آبش نيامد پديد

 غمی گشت و پيراهنش درکشيد
  آبکش را به بر برکشيديکی

 بها بستد و گوشت بخريد زود
 بيامد سوی خانه چون باد و دود
 بپخت و بخوردند و می خواستند
 يکی مجلس ديگر آراستند

 بيود آن شب تيره با می به دست
 پرست همان لنبک آبکش می

 چو شب روز شد تيز لنبک برفت
 بيامد به نزديک بهرام تفت
 بدو گفت روز سيم شادباش

 رنج و غم و کوشش آزاد باشز 
 بزن دست با من يک امروز نيز

 ای زر و چيز چنان دان که بخشيده
 بدو گفت بهرام کين خود مباد
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 که روز سه ديگر نباشيم شاد
 برو آبکش آفرين خواند و گفت
 که بيداردل باش و با بخت جفت
 به بازار شد مشک و آلت ببرد
 گروگان به پرمايه مردی سپرد

 يست و آمد دوانخريد آنچ با
 به نزديک بهرام شد شادمان
 بدو گفت ياری ده اندر خورش
 که مرد از خورشها کند پرورش
 ازو بستد آن گوشت بهرام زود
 بريد و بر آتش خورشها فزود

 گرفتند و جام چو نان خورده شد می
 نخست از شهنشاه بردند نام

 چو می خورده شد خواب را جای کرد
  کردبه بالين او شمع بر پای

 به روز چهارم چو بفروخت هور
 شد از خواب بيدار بهرام گور
 بشد ميزبان گفت کای نامدار

 ی تنگ و تار ببودی درين خانه
 ای آسان نه بدين خانه اندر تن

 ای گر از شاه ايران هراسان نه
 نوا ی بی دو هفته بدين خانه

 بباشی گر آيد دلت را هوا
 برو آفرين کرد بهرامشاه

 خرم بدی سال و ماهکه شادان و 
 سه روز اندرين خانه بوديم شاد
 که شاهان گيتی گرفتيم ياد
 به جايی بگويم سخنهای تو
 که روشن شود زو دل و رای تو
 که اين ميزبانی ترا بر دهد

 چو افزون دهی تخت و افسر دهد
 بيامد چو گرد اسپ را زين نهاد
 به نخچيرگه رفت زان خانه شاد

 کوههمی کرد نخچير تا شب ز 
 برآمد سبک بازگشت از گروه

 
 ز پيش سواران چو ره برگرفت

 بر به راهام تفت سوی خان بی
 شهريار بزد در بگفتا که بی

 بماندم چو او بازماند از شکار
 شب آمد ندانم همی راه را
 نيابم همی لشکر و شاه را

 گر امشب بدين خانه يابم سپنج
 نباشد کسی را ز من هيچ رنج
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 م شد پيشکاربه پيش به راها
 بگفت آنچ بشنيد ازان نامدار
 به راهام گفت ايچ ازين در مرنج
 بگويش که ايدر نيابی سپنج
 بيامد فرستاده با او بگفت

 که ايدر ترا نيست جای نهفت
 بدو گفت بهرام با او بگوی

 کز ايدر گذشتن مرا نيست روی
 همی از تو من خانه خواهم سپنج
 نيارم به چيزت ازان پس به رنج

 و بشنيد پويان بشد پيشکارچ
 به نزد به راهام گفت اين سوار

 همی ز ايدر امشب نخواهد گذشت
 سخن گفتن و رای بسيار گشت

 درنگ به راهام گفتش که رو بی
 بگويش که اين جايگاهيست تنگ
 جهوديست درويش و شب گرسنه
 بخسپد همی بر زمين برهنه
 بگفتند و بهرام گفت ار سپنج

 دت رنجنيابم بدين خانه آي
 بدين در بخسپم نجويم سرای
 نخواهم به چيزی دگر کرد رای
 به راهام گفت ای نبرده سوار
 همی رنجه داری مرا خوارخوار
 بخسپی و چيزت بدزدد کسی
 ازان رنجه داری مرا تو بسی
 به خانه درآی ار جهان تنگ شد

 رنگ شد برگ و بی همه کار بی
 به پيمان که چيزی نخواهی ز من

 رگ آبچين و کفنندارم به م
 هم امشب ترا و نشست ترا
 خورش بايد و نيست چيزی مرا
 گر اين اسپ سرگين و آب افگند
 وگر خشت اين خانه را بشکند
 به شبگير سرگينش بيرون کنی
 بروبی و خاکش به هامون کنی
 همان خشت را نيز تاوان دهی
 چو بيدار گردی ز خواب آن دهی
 بدو گفت بهرام پيمان کنم

 ها سر گروگان کنمبرين رنج
 فرود آمد و اسپ را با لگام
 ببست و برآهخت تيغ از نيام
 نمدزين بگسترد و بالينش زين
 بخفت و دو پايش کشان بر زمين
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 جهود آن در خانه از پس ببست
 بياورد خوان و به خوردن نشست
 ازان پس به بهرام گفت ای سوار
 چو اين داستان بشنوی ياد دار

 رد خوردبه گيتی هرانکس که دا
 نوا ننگرد سوی مردم بی

 بدو گفت بهرام کاين داستان
 ی باستان شنيدستم از گفته

 شنيدم به گفتار و ديدم کنون
 ی رهنمون که برخواندی از گفته

 می آورد چون خورده شد نان جهود
 ازان می ورا شادمانی فزود

 ديده سوار خروشيد کای رنج
 دار برين داستان کهن گوش

  دلش روشنستکه هرکس که دارد
 درم پيش او چون يکی جوشنست
 کسی کو ندارد بود خشک لب

 شب چنانچون توی گرسنه نيم
 بدو گفت بهرام کاين بس شگفت
 به گيتی مرين ياد بايد گرفت
 که از جام يابی سرانجام نيک
 خنک ميگسار و می و جام نيک
 چو از کوه خنجر برآورد هور
 گريزان شد از خانه بهرام گور

 ی ناچران زين نهاد هبران چرم
 چه زين از برش خشک بالين نهاد
 بيامد به راهام گفت ای سوار
 دار به گفتار خود بر کنون پای

 تو گفتی که سرگين اين بارگی
 به جاروب روبم به يکبارگی
 کنون آنچ گفتی بروب و ببر
 به رنجم ز مهمان بيدادگر
 بدو گفت بهرام شو پايکار

 بياور که سرگين کشد بر کنار
 دهم زر که تا خاک بيرون برد

 ی تو به هامون برد وزين خانه
 بدو گفت من کس ندارم که خاک

 بروبد برد ريزد اندر مغاک
 تو پيمان که کردی به کژی مبر
 نبايد که خوانمت بيدادگر

 چو بشنيد بهرام ازو اين سخن
 يکی تازه انديشه افگند بن
 يکی خوب دستار بودش حرير

 ک و عبيربه موزه درون پر ز مش
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 برون کرد و سرگين بدو کرد پاک
 بينداخت با خاک اندر مغاک
 به راهام را گفت کای پارسا
 گر آزاديم بشنود پادشا

 نيازی دهد ترا از جهان بی
 بر مهتران سرفرازی دهد

 
 برفت و بيامد به ايوان خويش

 همه شب همی ساخت درمان خويش
 پرانديشه آن شب به ايوان بخفت

 راز با کس نگفتبخنديد و آن 
 به شبگير چون تاج بر سر نهاد
 سپه را سراسر همه بار داد
 بفرمود تا لنبک آبکش

 بشد پيش او دست کرده به کش
 ببردند ز ايوان به راهام را
 جهود بدانديش و بدکام را
 چو در بارگه رفت بنشاندند

 دل مرد را خواندند يکی پاک
 بدو گفت رو بارگيها ببر

 دادگرنگر تا نباشی بجز 
 به خان به راهام شو بر گذار
 نگر تا چه بينی نهاده بيار

 دل تا به خان جهود بشد پاک
 همه خانه ديبا و دينار بود
 ز پوشيدنی هم ز گستردنی
 ز افگندنی و پراگندنی

 خانه بود و سرای يکی کاروان
 کزان خانه بيرون نبوديش جای
 ز در و ز ياقوت و هر گوهری

 فسریيی بر سرش ا ز هر بدره
 که دانند موبد مر آن را شمار
 ندانست کردن بس روزگار
 فرستاد موبد بدانجا سوار

 شتر خواست از دشت جهرم هزار
 همه بار کردند و ديگر نماند
 همی شاددل کاروان را براند
 چو بانگ درای آمد از بارگاه

 بشد مرد بينا بگفت آن به شاه
 که گوهر فزون زين به گنج تو نيست

  خروار باشد دويستهمان مانده
 بماند اندران شاه ايران شگفت

 ها برگرفت ز راز دل انديشه
 که چندين بورزيد مرد جهود
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 چو روزی نبودش ز ورزش چه سود
 ازان صد شتروار زر و درم
 ز گستردنيها و از بيش و کم
 جهاندار شاه آبکش را سپرد
 بشد لنبک از راه گنجی ببرد

 ازان پس براهام را خواند و گفت
 که ای در کمی گشته با خاک جفت
 چه گويی که پيغمبرت چند زيست
 چه بايست چندی به زشتی گريست

 سوار آمد و گفت با من سخن
 ازان داستانهای گشته کهن

 که هرکس که دارد فزونی خورد
 کسی کو ندارد همی پژمرد

 کنون دست يازان ز خوردن بکش
 ببين زين سپس خوردن آبکش

 ار و خشتز سرگين و زربفت و دست
 بسی گفت با سفله مرد کنشت

 درم داد ناپاک دل را چهار
 دار بدو گفت کاين را تو سرمايه

 سزا نيست زين بيشتر مر ترا
 درم مرد درويش را سر ترا
 به ارزانيان داد چيزی که بود
 خروشان همی رفت مرد جهود

 
 چو يوز شکاری به کار آمدش
 بجنبيد و رای شکار آمدش

 زرو بر نشستيی تي يکی باره
 به هامون خراميد بازی به دست
 يکی بيشه پيش آمدش پردرخت

 بخت نشستنگه مردم نيک
 بسان بهشتی يکی سبز جای
 نديد اندرو مردم و چارپای

 چنين گفت کاين جای شيران بود
 همان رزمگاه دليران بود
 کمان را به زه کرد مرد دلير
 پديد آمد اندر زمان نره شير

 ون در رسيديکی نعره زد شير چ
 بزد دست شاه و کمان درکشيد
 بزد تير و پهلوش با دل بدوخت
 دل شير ماده بدوبر بسوخت
 همان ماده آهنگ بهرام کرد
 بغريد و چنگش به اندام کرد
 يکی تيغ زد بر ميانش سوار
 فروماند جنگی دران کارزار
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 برون آمد از بيشه مردی کهن
 زبانش گشاده به شيرين سخن

 نداد بودکجا نام او مهرب
 ازان زخم شمشير او شاد بود

 پرست يکی مرد دهقان يزدان
 بدان بيشه بوديش جای نشست

 چو آمد بر شاه ايران فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 بدو گفت کای مهتر نامدار
 به کام تو باد اختر روزگار
 رای يکی مرد دهقانم ای پاک

 خداوند اين جا و کشت و سرای
  گوسفندخداوند گاو و خر و

 ز شيران شده بددل و مستمند
 کنون ايزد اين کار بر دست تو
 برآورد بر قبضه و شست تو
 زمانی درين بيشه آيی چنين
 بباشی به شير و می و انگبين
 به ره هست چندانک بايد به کار

 دار درختان بارآور و سايه
 فرود آمد از باره بهرامشاه

 همی کرد زان بيشه جايی نگاه
 ن سبز و آب روانکه باشد زمي

 چنانچون بود جای مرد جوان
 بشد مهربنداد و رامشگران
 بياورد چندی ز ده مهتران

 بسی گوسفندان فربه بکشت
 بيامد يکی جام زرين به مشت
 چو نان خورده شد جامهای نبيد
 نهادند پيشش گل و شنبليد
 چو شد مهربنداد شادان ز می

 پی به بهرام گفت ای گو نيک
 ای شاه را نندهچنان دان که ما

 گاه را همان تخت زرين و هم
 بدو گفت بهرام کری رواست
 نگارنده بر چهرها پادشاست
 چنان آفريند که خواهد همی
 مر آن را گزيند که خواهد همی
 اگر من همی نيک مانم به شاه
 ترا دادم اين بيشه و جايگاه

 بگفت اين و زان جايگه برنشست
 به ايوان خرم خراميد مست

  شب تيره در بوستانبخفت آن
 همی ياد کرد از لب دوستان
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 چو بنشست می خواست از بامداد

 بزرگان لشکر برفتند شاد
 انگه يکی مرد مه بيامد هم

 ورا ميوه آورد چندی ز ده
 شتربارها نار و سيب و بهی

 ها کرده شاهنشهی ز گل دسته
 جهاندار چون ديد بنواختش
 ميان يالن پايگه ساختش

 ا ميوه و بوی بودهمين مه که ب
 ورا پهلوی نام کبروی بود
 به روی جهاندار جام نبيد
 دو من را به يکبار اندر کشيد
 چو شد مرد خرم ز ديدار شاه
 ازان نامداران و آن جشنگاه
 يکی جام ديگر پر از می بلور
 به دلش اندر افتاد زان جام شور
 ز پيش بزرگان بيازيد دست

 بدان جام می تاخت و بر پای جست
 به ياد شهنشاه بگرفت جام
 منم گفت ميخواره کبروی نام
 به روی شهنشاه جام نبيد

 چو من درکشم يار خواهم گزيد
 به جام اندرون بود می پنج من
 خورم هفت ازين بر سر انجمن

 پس انگه سوی ده روم من به هوش
 ز من نشنود کس به مستی خروش
 چنان هفت جام پر از می بخورد

 ورد گردازان می پرستان برآ
 به دستوری شاه بيرون گذشت

 که داند که می در تنش چون گذشت
 وزان جای خرم بيامد به دشت

 ی مرد، می گرم گشت چو در سينه
 برانگيخت اسپ از ميان گروه

 ز هامون همی تاخت تا پيش کوه
 فرود آمد از باره جايی نهفت

 ی کوه خفت يله کرد و در سايه
 ز کوه اندرآمد کالغ سياه

 مش بکند اندران خوابگاهدو چش
 اندر گروه همی تاختند از پس

 ورا مرده ديدند بر پيش کوه
 دو چشمش ز سر کنده زاغ سياه
 برش اسپ او ايستاده به راه
 برو کهترانش خروشان شدند
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 وزان مجلس و جام جوشان شدند
 چو بهرام برخاست از خوابگاه

 خواه بيامد بر او يکی نيک
 غکه کبروی را چشم روشن کال
 ز مستی بکندست در پيش راغ
 رخ شهريار جهان زرد شد
 ز تيمار کبروی پر درد شد

 انگه برآمد ز درگه خروش هم
 که ای نامداران با فر و هوش
 حرامست می در جهان سربسر

 اگر زيردستت گر نامور
 

 گونه بگذشت سالی تمام برين
 همی داشتی هرکسی می حرام
 همان شه چو مجلس بياراستی

 ی باستان خواستی مههمان نا
 چنين بود تا کودکی کفشگر

 زنی خواست با چيز و نام و گهر
 نبودش دران کار افزار سخت

 همی زار بگريست مامش ز بخت
 همانا نهان داشت لختی نبيد
 پسر را بدان خانه اندر کشيد

 به پور جوان گفت کاين هفت جام
 بخور تا شوی ايمن و شادکام
 مگر بشکنی امشب آن مهر تنگ
 کلنگ از نمد کی کندکان سنگ

 بزد کفشگر جام می هفت و هشت
 اندر زمان آتشش سخت گشت هم

 جوانمرد را جام گستاخ کرد
 بيامد در خانه سوراخ کرد

 وزان جايگه شد به درگاه خويش
 شده شاددل يافته راه خويش
 چنان بد که از خانه شيران شاه
 يکی شير بگسست و آمد به راه

 مست بودازان می همی کفشگر 
 به ديده نديد آنچ بايست بود

 بشد تيز و بر شير غران نشست
 بيازيد و بگرفت گوشش به دست
 بران شير غران پسر شير بود
 جوان از بر و شر در زير بود

 همی شد دوان شيروان چون نوند
 به يک دست زنجير و ديگر کمند
 چو آن شيربان جهاندار شاه
 بيامد ز خانه بدان جايگاه
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 ر ديد بر پشت شيريکی کفشگ
 نشسته چو بر خر سواری دلير

 بيامد دوان تا در بارگاه
 دلير اندر آمد به نزديک شاه
 بگفت آن دليری کزو ديده بود
 به ديده بديد آنچ نشنيده بود
 جهاندار زان در شگفتی بماند
 همه موبدان و ردان را بخواند

 به موبد چنين گفت کاين کفشگر
 گهرنگه کن که تا از که دارد 

 همان مادرش چون سخن شد دراز
 دوان شد بر شاه و بگشاد راز
 نخست آفرين کرد بر شهريار
 که شادان بزی تا بود روزگار

 چنين گفت کاين نورسيده به جای
 يکی زن گزين کرد و شد کدخدای
 به کار اندرون نايژه سست بود

 دلش گفتی از سست خودرست بود
 بدادم سه جام نبيدش نهان

  از تخم او در جهانکه ماند کس
 اندر زمان لعل گشتش رخان هم

 نمد سر برآورد و گشت استخوان
 نژادش نبد جز سه جام نبيد

 که دانست کاين شاه خواهد شنيد
 بخنديد زان پيرزن شاه گفت
 که اين داستان را نشايد نهفت
 به موبد چنين گفت کاکنون نبيد
 حاللست ميخواره بايد گزيد

 ر نره شيرکه چندان خورد می که ب
 نشيند نيارد ورا شير زير

 نه چندان که چشمش کالغ سياه
 همی برکند رفته از نزد شاه

 انگه ز در خروشی برآمد هم
 که ای پهلوانان زرين کمر

 بر هرکسی می خوريد به اندازه
 به آغاز و فرجام خود بنگريد

 تان به شادی بود رهنمون چو می
 بکوشيد تا تن نگردد زبون

 
  روز شبگير شاهبيامد سوم

 سوی دشت نخچيرگه با سپاه
 به دست چپش هرمز کدخدای

 رای سوی راستش موبد پاک
 برو داستانها همی خواندند
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 ز جم و فريدون سخن راندند
 سگ و يوز در پيش و شاهين و باز
 همی تا به سر برد روز دراز

 چو خورشيد تابان به گنبد رسيد
 به جايی پی گور و آهو نديد

 تابان درم ساز گشتچو خورشيد 
 ز نخچيرگه تنگدل بازگشت

 به پيش اندر آمد يکی سبز جای
 بسی اندرو مردم و چارپای
 ازان ده فراوان به راه آمدند
 نظاره به پيش سپاه آمدند
 جهاندار پرخشم و پرتاب بود

 همی خواست کايد بدان ده فرود
 نکردند زيشان کسی آفرين

 تو گفتی ببست آن خران را زمين
 مردمان تنگدل گشت شاهازان 

 به خوبی نکرد اندر ايشان نگاه
 به موبد چنين گفت کاين سبز جای

 پر از خانه و مردم و چارپای
 کنام دد و دام و نخچير باد

 به جوی اندرون آب چون قير باد
 بدانست موبد که فرمان شاه

 چه بود اندران سوی ده شد ز راه
 بديشان چنين گفت کاين سبزجای

 و مردم و چارپایپر از خانه 
 خوش آمد شهنشاه بهرام را
 يکی تازه کرد اندرين کام را
 دگر گفت موبد بدان مردمان
 که جاويد داريد دل شادمان
 شما را همه يکسره کرد مه
 بدان تا کند شهره اين خوب ده
 بدين ده زن و کودکان مهترند
 کسی را نبايد که فرمان برند

 بدين ده چه مزدور و چه کدخدای
 ک راه بايد که دارند جایبه ي

 زن و کودک و مرد جمله مهيد
 يکايک همه کدخدای دهيد
 خروشی برآمد ز پرمايه ده

 ز شادی که گشتند همواره مه
 زن و مرد ازان پس يکی شد به رای

 پرستار و مزدور با کدخدای
 چو ناباک شد مرد برنا به ده
 بريدند ناگه سر مرد مه

 همه يک به ديگر برآميختند
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 راه خون ريختند رجای بیبه ه
 چو برخاست زان روستا رستخيز

 گرفتند ناگاه ازان ده گريز
 بماندند پيران ابی پای و پر
 بشد آلت ورزش و ساز و بر
 همه ده به ويرانی آورد روی

 آب جوی درختان شده خشک و بی
 شده دست ويران و ويران سرای

 رميده ازو مردم و چارپای
 رچو يک سال بگذشت و آمد بها
 بران ره به نخچير شد شهريار
 بران جای آباد خرم رسيد
 نگه کرد و بر جای بر ده نديد
 سرای درختان همه خشک و ويران

 مردم و چارپای همه مرز بی
 دل شاه بهرام ناشاد گشت
 ز يزدان بترسيد و پر داد گشت
 به موبد چنين گفت کای روزبه
 دريغست ويران چنين خوب ده

  بگه نجبرو تيز و آباد گردان
 چنان کن کزين پس نبينند رنج
 ز پيش شهنشاه موبد برفت
 از آنجا به ويران خراميد تفت

 ز برزن همی سوی برزن شتافت
 بفرجام بيکار پيری بيافت
 فرود آمد از باره بنواختش
 بر خويش نزديک بنشاختش

 ی سالخورد بدو گفت کای خواجه
 چنين جای آباد ويران که کرد

 ک روزگارچنين داد پاسخ که ي
 گذر کرد بر بوم ما شهريار

 خرد موبدی بيامد يکی بی
 بر بدی ازان نامداران بی

 بما گفت يکسر همه مهتريد
 نگر تا کسی را به کس نشمريد
 بگفت اين و اين ده پرآشوب گشت
 پر از غارت و کشتن و چوب گشت
 که يزدان ورا يار به اندازه باد

 غم و مرگ و سختی بر و تازه باد
 ر اين جا پر از تيرگيستهمه کا

 چنان شد که بر ما ببايد گريست
 ازين گفته پردرد شد روزبه

 بپرسيد و گفت از شما کيست مه
 چنين داد پاسخ که مهتر بود
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 به جايی که تخم گيا بر بود
 بدو روزبه گفت مهتر تو باش

 بدين جای ويران به سر بر تو باش
 ز گنج جهاندار دينار خواه

  خر و بار خواههم از تخم و گاو و
 بکش هرک بيکار بينی به ده
 همه کهترانند يکسر تو مه
 بدان موبد پيش نفرين مکن
 نه بر آرزو راند او اين سخن
 اگر يار خواهی ز درگاه شاه

 فرستمت چندانک خواهی بخواه
 چو بشنيد پير اين سخن شاد شد

 از اندوه ديرينه آزاد شد
 انگه سوی خانه شد مرد پير هم

 دم سوی آبگيربياورد مر
 زمين را به آباد کردن گرفت
 همه مرزها را سپردن گرفت

 ز همسايگان گاو و خر خواستند
 همه دشت يکسر بياراستند
 خود و مرزداران بکوشيد سخت
 بکشتند هرجای چندی درخت
 چو يک برزن نيک آباد شد

 دل هرک ديد اندران شاد شد
 ازان جای هرکس که بگريختی

  ريختیبه مژگان همی خون فرو
 چو آگاهی آمد ز آباد جای

 هم از رنج اين پير سر کدخدای
 يکايک سوی ده نهادند روی
 به هر برزن آباد کردند جوی

 همان مرغ و گاو و خر و گوسفند
 يکايک برافزود بر کشتمند

 درختی به هر جای هرکس بکشت
 شد آن جای ويران چو خرم بهشت
 به سالی سه ديگر بياراست ده

 همه کام مهبرآمد ز ورزش 
 چو آمد به هنگام خرم بهار

 سوی دشت نخچير شد شهريار
 ابا موبدش نام او روزبه

 چو هر دو رسيدند نزديک ده
 نگه کرد فرخنده بهرام گور
 جهان ديد پرکشتمند و ستور
 برآورده زو کاخهای بلند

 همه راغ و هامون پر از گوسفند
 همه راغ آب و همه دشت جوی
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 روی همه ده پر از مردم خوب
 پراگنده بر کوه و دشتش بره
 بهشتی شده بوم او يکسره
 به موبد چنين گفت کای روزبه

 چه کردی که ويران بد اين خوب ده
 پراگنده زو مردم و چارپای
 چه دادی که آباد کردند جای
 بدو گفت موبد که از يک سخن
 به پای آمد اين شارستان کهن
 همان از يک انديشه آباد شد

 زين شاد شددل شاه ايران ا
 مرا شاه فرمود کاين سبز جای
 به دينار گنج اندر آورد به پای
 بترسيدم از کردگار جهان
 نکوهيدن از کهتران و مهان

 بديدم چو يک دل دو انديشه کرد
 ز هر دو برآورد ناگاه کرد

 همان چون به يک شهر دو کدخدای
 بود بوم ايشان نماند به جای
 برفتم بگفتم به پيران ده

 مهتران بر شما نيست مهکه ای 
 زنان کدخدايند و کودک همان
 پرستار و مزدورتان اين زمان
 چو مهتر شدند آنک بودند که
 به خاک اندر آمد سر مرد مه

 به گفتار ويران شد اين پاک جای
 نکوهش ز من دور و ترس از خدای
 ازان پس بريشان ببخشود شاه
 برفتم نمودم دگرگونه راه

 به پایيکی با خرد پير کردم 
 گوی و بادانش و رهنمای سخن

 بکوشيد و ويرانی آباد کرد
 دل زيردستان بدان شاد کرد

 چو مهتر يکی گشت شد رای راست
 بيفزود خوبی و کژی بکاست
 نهانی بديشان نمودم بدی
 وزان پس گشادم در ايزدی
 سخن بهتر از گوهر نامدار
 چو بر جايگه بر برندش به کار
 نخرد شاه بايد زبان پهلوا

 رنج ماند روان چو خواهی که بی
 دل شاه تا جاودان شاد باد
 ز کژی و ويرانی آباد باد

 چو بشنيد شاه اين سخن گفت زه
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 سزاوار تاجی تو اين روزبه
 ببخشيد يک بدره دينار زرد
 بران پرهنر مرد بيننده مرد
 ورا خلعت خسروی ساختند
 سرش را به ابر اندر افراختند

 
 و رداندگر هفته با موبدان 

 به نخچير شد شهريار جهان
 چنان بد که ماهی به نخچيرگاه
 همی بود ميخواره و با سپاه
 ز نخچير کوه و ز نخچير دشت
 گرفتن ز اندازه اندر گذشت

 سوی شهر شد شاددل با سپاه
 شب آمد به ره گشت گيتی سياه

 برزگان لشکر همی راندند
 سخنهای شاهنشهان خواندند

 دوريکی آتشی ديد رخشان ز 
 بران سان که بهمن کند شاه سور
 شهنشاه بر روشنی بنگريد
 به يک سو دهی خرم آمد پديد
 يکی آسيا ديد در پيش ده
 نشسته پراگنده مردان مه
 وزان سوی آتش همه دختران
 يکی جشنگه ساخته بر کران
 ز گل هر يکی بر سرش افسری
 نشسته به هرجای رامشگری

 ی رزم خسرو زدند همی چامه
 يگه هر زمان نو زدندوزان جا
 روی و همه جعدموی همه ماه

 همه جامه گوهر مه مشک موی
 به نزديک پيش در آسيا

 به رامش کشيده نخی بر گيا
 وزان هر يکی دسته گل به دست

 مست ز شادی و از می شده نيم
 ازان پس خروش آمد از جشنگاه
 که جاويد ماناد بهرامشاه

 که با فر و برزست و با مهر و چهر
 يست بر پای گردان سپهربرو

 همی می چکد گويی از روی اوی
 همی بوی مشک آيد از موی اوی
 شکارش نباشد جز از شير و گور

 ازيراش خوانند بهرام گور
 جهاندار کاواز ايشان شنيد

 عنان را بپيچيد و زان سو کشيد
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 چو آمد به نزديکی دختران
 نگه کرد جای از کران تا کران
  ديدهمه دشت يکسر پر از ماه

 به شهر آمدن راه کوتاه ديد
 بفرمود تا ميگساران ز راه

 می آرند و ميخواره نزديک شاه
 گسارنده آورد جام بلور
 نهادند بر دست بهرام گور
 ازان دختران آنک بد نامدار
 برون آمدند از ميانه چهار

 يکی مشک نام و دگر سيسنک
 يکی نام نار و دگر سوسنک

 بند بر شاه رفتند با دست
 رخ چون بهار و به باال بلندبه 

 يکی چامه گفتند بهرام را
 شهنشاه با دانش و نام را
 ز هر چار پرسيد بهرام گور

 کزيشان به دلش اندر افتاد شور
 ايد که ای گلرخان دختران که
 ايد وزين آتش افروختن بر چه

 يکی گفت کای سرو باال سوار
 به هر چيز ماننده شهريار
 پدرمان يکی آسيابان پير
 بدين کوه نخچير گيرد به تير
 بيايد همانا چو شب تيره شد
 ورا ديد از تيرگی خيره شد

 اندر زمان آسيابان ز کوه هم
 بياورد نخچير خود با گروه

 چو بهرام را ديد رخ را به خاک
 بماليد آن پير آزاده پاک

 يکی جام زرين بفرمود شاه
 بدان پير دادن که آمد ز راه
 د رویبدو گفت کاين چار خورشي

 چه داری چو هستند هنگام شوی
 برو پيرمرد آفرين کرد و گفت

 که اين دختران مرا نيست جفت
 اند رسيده بدين سال دوشيزه
 اند به دوشيزگی نيز پاکيزه

 وليکن ندارند چيزی فزون
 نگوييم زين بيش چيزی کنون
 بدو گفت بهرام کاين هر چهار
 به من ده وزين بيش دختر مکار

 ورا پيرمردچنين داد پاسخ 
 کزين در که گفتی سوارا مگرد
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 نه جا هست ما را نه بوم و نه بر
 نه سيم و سرای و نه گاو و نه خر

 بدو گفت بهرام شايد مرا
 چيز ايشان ببايد مرا که بی

 بدو گفت هرچار جفت تواند
 پرستارگان نهفت تواند

 به عيب و هنر چشم تو ديدشان
 شان سان که ديدی پسنديده بدين

 ت بهرام کاين هر چهاربدو گف
 پذيرفتم از پاک پروردگار

 بگفت اين و از جای بر پای خاست
 به دشت اندر آوای باالی خاست

 بفرمود تا خادمان سپاه
 برند آن بتان را به مشکوی شاه
 سپاه اندر آمد يکايک ز دشت

 همه شب همی دشت لشکر گذشت
 فروماند زان آسيابان شگفت
 شب تيره انديشه اندر گرفت

 ه زن گفت کاين نامدار چو ماهب
 بدين برز باال و اين دستگاه
 شب تيره بر آسيا چون رسيد
 زنش گفت کز دور آتش بديد
 بر آواز اين رامش دختران

 ز مستی می آورد و رامشگران
 چنين گفت پس آسيابان به زن
 که ای زن مرا داستانی بزن

 که نيکيست فرجام اين گر بدی
 زنش گفت کاری بود ايزدی

 پرسيد چون ديد مرد از نژادن
 نه از خواسته بر دلش بود ياد

 به روی زمين بر همی ماه جست
 نه دينار و نه دختر شاه جست
 بت آرا ببيند چو ايشان به چين
 گسسته شود بر بتان آفرين
 برين گونه تا شيد بر پشت راغ
 برآمد جهان شد چو روشن چراغ

 يی داستان همی رفت هرگونه
 چه از راستانچه از بدنژاد و 

 چو شب روز شد مهتر آمد به ده
 بدين پير گفتا که ای روزبه
 بخت به بالينت آمد شب تيره

 به بار آمد آن سبز شاخ درخت
 گون دوش بهرامشاه شب تيره

 همی آمد از دشت نخچيرگاه
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 نگه کرد اين جشن و آتش بديد
 عنان را بپيچيد و زين سو کشيد

 اند کنون دختران تو جفت وی
 اند ام اندر نهفت ویبه آر

 بدان روی و آن موی و آن راستی
 همی شاه را دختر آراستی
 شهنشاه بهرام داماد تست

 به هر کشوری زين سپس ياد تست
 ترا داد اين کشور و مرز پاک

 مخور غم که رستی ز اندوه و باک
 بفرمای فرمان که پيمان تراست
 همه بندگانيم و فرمان تراست

 ايمکنون ما همه کهتران تو
 چه کهتر همه چاکران توايم
 بدو آسيابان و زن خيره ماند

 همی هر يکی نام يزدان بخواند
 چنين گفت مهتر که آن روی و موی
 ز چرخ چهارم خور آورد شوی

 
 دگر هفته آمد به نخچيرگاه
 خود و موبدان و ردان سپاه
 بيامد يکی سرد مهترپرست
 چو باد دمان با گرازی به دست

 ه بهرامشاهبپرسيد مهتر ک
 کجا باشد اندر ميان سپاه

 بدو گفت هرکس که تو شاه را
 چه جويی نگويی به ما راه را
 چنين داد پاسخ که تا روی شاه
 نبينم نگويم سخن با سپاه
 بدو گفت موبد چه بايد بگوی
 تو شاه جهان را ندانی به روی

 بر شاه بردند جوينده را
 چنان دانشی مرد گوينده را

  را ديد گفتبيامد چو بهرام
 که با تو سخن دارم اندر نهفت
 عنان را بپيچيد بهرام گور
 ز ديدار لشکر برون راند دور

 بدو گفت مرد اين جهانديده شاه
 به گفتار من کرد بايد نگاه
 بدين مرز دهقانم و کدخدای
 خدای بر و بوم و ورز و سرای
 همی آب بردم بدين مرز خويش
 که در کار پيدا کنم ارز خويش

 بسيار گشت آب گستاخ شدچو 
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 ميان يکی مرز سوراخ شد
 شگفتی خروشی به گوش آمدم
 کزان بيم جای خروش آمدم
 همی اندران جای آواز سنج

 خروشش همی ره نمايد به گنج
 چو بشنيد بهرام آنجا کشيد
 همه دشت پر سبزه و آب ديد

 بفرمود تا کارگر با گراز
 بيارند چندی ز راه دراز

 اه بلندفرود آمد از باره ش
 شراعی زدند از برکشتمند

 شب آمد گوان شمعی افروختند
 به هر جای آتش همی سوختند
 ز دريا چو خورشيد برزد درفش
 چو مصقول کرد اين سرای بنفش

 ز هر سو برفتند کاريگران
 شدند انجمن چون سپاهی گران
 زمين را به کندن گرفتند پاک

 شد آن جای هامون سراسر مغاک
 مردم ستوهز کندن چو گشتند 

 پديد آمد از خاک چيزی چو کوه
 يی کرده از پخته خشت يکی خانه

 به ساروج کرده بسان بهشت
 کننده تبر زد همی از برش
 پديد آمد از دور جای درش
 چو موبد بديد اندر آمد به در
 ابا او يکی ايرمانی دگر

 يکی خانه ديدند پهن و دراز
 برآورده باالی او چند باز

 ی دو گاوميشز زر کرده بر پا
 يکی آخری کرده زرينش پيش
 زبرجد به آخر درون ريخته
 به ياقوت سرخ اندر آميخته
 چو دو گاو گردون ميانش تهی

 شکمشان پر از نار و سيب و بهی
 ميان بهی در خوشاب بود

 ی آب بود يی قطره که هر دانه
 همان گاو را چشم ياقوت بود
 ز پيری سر گاو فرتوت بود

 و شير و گورهمه گرد بر گرد ا
 يکی ديده ياقوت و ديگر بلور
 تذروان زرين و طاوس زر

 همه سينه و چشمهاشان گهر
 چو دستور ديد آن بر شاه شد
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 به رای بلند افسر ماه شد
 به نرمی به شاه جهان گفت خيز
 که آمد همی گنجها را جهيز

 ی گوهر آمد پديد يکی خانه
 که چرخ فلک داشت آن را کليد

 بر گنج نامبدو گفت بنگر که 
 نويسد کسی کش بود گنج کام
 نگه کن بدان گنج تا نام کيست
 گر آگندن او به ايام کيست
 بيامد سر موبدان چون شنيد
 بران گاو بر مهر جمشيد ديد
 به شاه جهان گفت کردم نگاه
 نوشتست بر گاو جمشيد شاه
 بدو گفت شاه ای سر موبدان
 به هر کار داناتر از بخردان

 د بنهاد پيشز گنجی که جمشي
 چرا کرد بايد مرا گنج خويش

 هر آن گنج کان جز به شمشير و داد
 فراز آيد آن پادشاهی مباد

 به ارزانيان ده همه هرچ هست
 مبادا که آيد به ما برشکست
 اگر نام بايد که پيدا کنيم

 به داد و به شمشير گنج آگنيم
 نبايد سپاه مرا بهره زين

 نه تنگست بر ما زمان و زمين
 شيد گوهر به زر و به سيمفرو

 زن بيوه و کودکان يتيم
 دست مردم که دارند نام تهی

 گسسته دل از نام و آرام و کام
 ز ويران و آباد گرد آوريد

 ازان پس يکايک همه بشمريد
 ببخشيد دينار گنج و درم
 به مزد روان جهاندار جم

 ازان ده يک آنرا که بنمود راه
 همی شاه جست از ميان سپاه

 ا جوان باشم و تن درستمرا ت
 چرا بايدم گنج جمشيد جست
 گهر هرک بستاند از جمشيد
 به گيتی مبادش به نيکی اميد
 چو با لشکر تن به رنج آوريم
 ز روم و ز چين نام و گنج آوريم
 مرا اسپ شبديز و شمشير تيز
 نگيرم فريب و ندانم گريز

 وزان جايگه شد سوی گنج خويش
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  خويشکه گرد آوريد از خوی و رنج
 بياورد گردان کشورش را
 درم داد يکساله لشکرش را
 يکی بزمگه ساخت چون نوبهار
 بياراست ايوان گوهرنگار

 می لعل رخشان به جام بلور
 چو شد خرم و شاد بهرام گور

 به ياران چنين گفت کای سرکشان
 شنيده ز تخت بزرگی نشان
 ز هوشنگ تا نوذر نامدار
 کجا ز آفريدون بد او يادگار

 ين هم نشان تا سر کيقبادبر
 که تاج فريدون به سر بر نهاد
 ببينيد تا زان بزرگان که ماند
 بريشان بجز آفرين را که خواند
 چو کوتاه شد گردش روزگار
 سخن ماند زان مهتران يادگار
 که اين را منش بود و آن را نبود
 يکی را نکوهش دگر را ستود
 يکايک به نوبت همه بگذريم

  به بد نسپريمسزد گر جهان را
 چرا گنج آن رفتگان آوريم

 وگر دل به دينارشان گستريم
 نبندم دل اندر سرای سپنج
 ننازم به تاج و نيازم به گنج

 چو روزی به شادی همی بگذرد
 خردمند مردم چرا غم خورد
 هرانکس کزين زيردستان ما
 ز دهقان و از در پرستان ما
 بنالد يکی کهتر از رنج من

 وگنج منمبادا سر وافسر 
 يکی پير بد نام او ماهيار

 شده سال او بر صد و شست و چار
 چو آواز بشنيد بر پای خاست

 چنين گفت کای مهتر داد و راست
 چنين يافتم از فريدون و جم
 وزان نامداران هر بيش و کم

 چو تو شاه ننشست کس در جهان
 نه کس اين شنيد از کهان و مهان
 به هنگام جم چون سخن راندند

  گنج گاوان همی خواندندورا
 ای در جهان چو گنجی پراگنده

 ميان کهان و ميان مهان
 دلت گر به درهای درياستی
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 ز دريا گهر موج برخاستی
 ندانست کس در جهان کان کجاست
 به خاکست گر در دم اژدهاست
 تو چون يافتی ننگريدی به گنج
 که ننگ آمدت اين سرای سپنج
 به دريا همانا که چندين گهر

  ديده نديدست کس بيشتربه
 به دوريش بخشيدی اين گوهران
 همان گاو گوهر کران تا کران
 پس از رفتنت نام تو زنده باد
 تو آباد و پيروز و بخت از تو شاد
 بسی دفتر خسروان زين سخن
 سيه گردد و هم نيايد به بن

 
 به روز سديگر برون رفت شاه
 ابا لشکر و ساز نخچيرگاه

 ر شکاربزرگان ايران ز به
 به درگاه رفتند سيصد سوار
 ابا هر سواری پرستنده سی
 ز ترک و ز رومی و از پارسی
 پرستنده سيصد ز ايوان شاه
 برفتند با ساز نخچيرگاه
 ز ديبا بياراسته صد شتر
 رکابش همه زر و پاالنش در
 ده اشتر نشستنگه شاه را
 به ديبا بياراسته گاه را

 به پيش اندر آراسته هفت پيل
 تخت پيروزه همرنگ نيلبرو 

 ی تخت زر و بلور همه پايه
 نشستنگه شاه بهرام گور

 زن صد غالم ابا هر يکی تيغ
 به زرين کمرها و زرين ستام
 صد اشتر بد از بهر رامشگران
 همه بر سران افسر از گوهران
 ابا بازداران صد و شست باز
 فراز دو صد چرغ و شاهين گردن

 اندر يکی مرغ بودی سياه پس
 تر آن بود بر چشم شاه امیگر

 سياهی به چنگ و به منقار زرد
 چو زر درخشنده بر الژورد

 همی خواندش شاه طغری به نام
 دو چشمش به رنگ پر از خون دو جام

 که خاقان چينش فرستاده بود
 يکی تخت با تاج بيجاده بود
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 يکی طوق زرين زبرجد نگار
 چهل ياره و سی و شش گوشوار

 ز چينشتروار سيصد طرايف 
 فرستاد و ياقوت سيصد نگين
 پس بازداران صد و شست يوز
 ببردند با شاه گيتی فرزو
 بياراسته طوق يوز از گهر
 بدو اندر افگنده زنجير زر

 بيامد شهنشاه زين سان به دشت
 همی تاجش از مشتری برگذشت
 هرانکس که بودند نخچيرجوی
 سوی آب دريا نهادند روی
 جهاندار بهرام هر هفت سال

 دان آب رفتی به فرخنده فالب
 چو لشکر به نزديک دريا رسيد
 شهنشاه دريا پر از مرغ ديد
 بزد طبل و طغری شد اندر هوا
 شکيبا نبد مرغ فرمانروا
 زبون بود چنگال او را کلنگ

 شکاری چو نخچير بود او پلنگ
 سرانجام گشت از جهان ناپديد
 کلنگی به چنگ آمدش بردميد

 انبپريد بر سان تير از کم
 يکی بازدار از پس اندر دمان
 دل شاه گشت از پريدنش تنگ
 همی تاخت از پس به آواز زنگ
 يکی باغ پيش اندر آمد فراخ

 ی باغ کاخ برآورده از گوشه
 بشد تازيان با تنی چند شاه
 همی بود لشکر به نخچيرگاه
 چو بهرام گور اندر آمد به باغ
 يکی جای ديد از برش تند راغ

  آبگيرميان گلستان يکی
 بروبر نشسته يکی مرد پير
 زمينش به ديبا بياراسته
 همه باغ پر بنده و خواسته

 سه دختر بر او نشسته چو عاج
 نهاده به سربر ز پيروزه تاج
 به رخ چون بهار و به باال بلند
 به ابرو کمان و به گيسو کمند
 يکی جام بر دست هر يک بلور
 بديشان نگه کرد بهرام گور

  او خيره شدز ديدارشان چشم
 ز باز و ز طغری دلش تيره شد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1626 

 چو دهقان پرمايه او را بديد
 رخ او شد از بيم چون شنبليد
 خردمند پيری و برزين به نام
 دل او شد از شاه ناشادکام
 برفت از بر حوض برزين چو باد
 بر شاه شد خاک را بوسه داد

 چنين گفت کای شاه خورشيدچهر
 به کام تو گرداد گردان سپهر

 رمت گفتن که ايدر بايستنيا
 بدين مرز من با سواری دويست
 سر و نام برزين برآيد به ماه
 اگر شاد گردد بدين باغ شاه
 به برزين چنين گفت شاه جهان
 که امروز طغری شد از من نهان
 دلم شد ازان مرغ گيرنده تنگ
 که مرغان چو نخچير بد او پلنگ
 چنين پاسخ آورد به رزين به شاه

 ی مرغ ديدم سياهکه اکنون يک
 ابا زنگ زرين تنش همچو قير
 همان چنگ و منقار او چون زرير
 بيامد بران گوزبن بر نشست

 اکنون به بختت به دست بيايد هم
 انگه يکی بنده را گفت شاه هم

 که رو گوزين کن سراسر نگاه
 بشد بنده چون باد و آواز داد
 که همواره شاه جهان باد شاد

 ختستکه طغری به شاخی برآوي
 کنون بازدارش بگيرد به دست
 چو طغری پديد آمد آن پير گفت

 بار و جفت که ای بر زمين شاه بی
 پی مرزبان بر تو فرخنده باد
 همه تاجداران ترا بنده باد

 بدين شادی اکنون يکی جام خواه
 چو آرام دل يافتی کام خواه
 شهنشاه گيتی بران آبگير

 فرود آمد و شادمان گشت پير
 انگاه دستور اوی بيامد هم

 همان گنج داران و گنجور اوی
 بياورد برزين می سرخ و جام
 نخستين ز شاه جهان برد نام
 بياورد خوان و خورش ساختند
 چو از خوردن نان بپرداختند
 ازان پس بياورد جامی بلور
 نهادند بر دست بهرام گور
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 جهاندار بهرام بستد نبيد
 ی خط برتر کشيد از اندازه
 ان ديد برگشت شادچو برزين چن

 بيامد به هر جای خمی نهاد
 چو شد مست برزين بدان دختران
 چنين گفت کای پرخرد مهتران
 بدين باغ بهرامشاه آمدست
 نه گردنکشی با سپاه آمدست

 گوی هال چامه پيش آور ای چامه
 روی تو چنگ آور ای دختر ماه

 برفتند هر سه به نزديک شاه
 نهادند بر سر ز گوهر کاله

 زن پای کوب و دگر چنگيکی 
 آواز لشکر شکن سه ديگر خوش

 به آواز ايشان شهنشاه جام
 ز باده تهی کرد و شد شادکام
 بدو گفت کاين دختران کيند
 که با تو بدين شادمانی زيند

 چنين گفت برزين که ای شهريار
 تو کسی روزگار مبيناد بی

 چنان دان که اين دلبران منند
 پسنديده و دختران منند

 زن گوی و يکی چنگ  چامهيکی
 سيم پای کوبد شکن بر شکن
 چهارم به کردار خرم بهار

 بدين سان که بيند همی شهريار
 روی زن گفت کای ماه بدان چامه

 ی شاه گوی بپرداز دل چامه
 بتان چامه و چنگ برساختند
 يکايک دل از غم بپرداختند
 گوی نخستين شهنشاه را چامه
 روی چنين گفت کای خسرو ماه

 مانی مگر بر فلک ماه ران
 به شادی همان خسرو گاه را
 به ديدار ماهی و باالی ساج
 بنازد بتو تخت شاهی و تاج
 خنک آنک شبگير بيندت روی
 خنک آنک يابد ز موی تو بوی
 ميان تنگ چون شير و بازو ستبر
 همی فر تاجت برآيد به ابر
 به گلنار ماند همی چهر تو
 به شادی بخندد دل از مهر تو

 لت همچو دريا و رايت چو ابرد
 شکارت نبينم همی جز هژبر
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 همی مو شکافی به پيکان تير
 همی آب گردد ز داد تو شير
 سپاهی که بيند کمند ترا
 همان بازوی زورمند ترا
 به درد دل و مغز جنگاوران
 وگر چند باشد سپاهی گران
 چو آن چامه بشنيد بهرام گور
 بخورد آن گران سنگ جام بلور

 ت شاه ای سرافراز مردبدو گف
 چشيده ز گيتی بسی گرم و سرد

 نيابی تو داماد بهتر ز من
 گو شهرياران سر انجمن

 بمن ده تو اين هر سه دخترت را
 به کيوان برافرازم اخترت را

 به دو گفت برزين که ای شهريار
 بتو شاد بادا می و ميگسار

 که يارست گفت اين خود اندر جهان
 ر نهانکه دارد چنين زهره اند

 مرا گر پذيری بسان رهی
 که بپرستم اين تخت شاهنشهی
 پرستش کنم تاج و تخت ترا
 همان فر و اورنگ و بخت ترا
 اند همان اين سه دختر پرستنده
 اند به پيش تو بر پای چون بنده
 پرستندگان را پسنديد شاه

 بدان سان که از دور ديدش سه ماه
 به باالی ساجند و همرنگ عاج

 اند و زيبای تاج سزاوار تخت
 انگاه گفتش به بهرام پير پس

 کش و شيرگير که ای شاه دشمن
 بگويم کنون هرچ هستم نهان
 بد و نيک با شهريار جهان
 ز پوشيدنی هم ز گستردنی
 ز افگندنی و پراگندگی

 همانا شتربار باشد دويست
 گر بيش نيست به ايوان من بنده

 همان ياره و طوق و هم تاج و تخت
 بخت ران را بود نيککزان دخت

 ز برزين بخنديد بهرام و گفت
 که چيزی که داری تو اندر نهفت

 انجا به جای بمان تا بباشد هم
 تو با جام می سوی رامش گرای
 بدو پير گفت اين سه دختر چو ماه
 به راه کيومرث و هوشنگ شاه
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 ترا دادم و خاک پای تواند
 همه هر سه زنده برای تواند

 آفريد همهين دخترم نام ما
 فرانک دوم و سيوم شنبليد

 پسنديدشان شاه چون ديدشان
 ز بانو زنان نيز بگزيدشان

 به برزين چنين گفت کاين هر سه ماه
 پسنديد چون ديد بهرامشاه
 بفرمود تا مهد زرين چهار
 بيارد ز لشکر يکی نامدار

 چو هر سه مه اندر عماری نشست
 ز رومی همان خادم آورد شست

 دند اين سه ماهبه مشکوی زرين ش
 تر گشت شاه همی بود تا مست

 بدو گفت برزين که ای شهريار
 گزار جهاندار و دانا و نيزه

 ام تا زيم شاه را يکی بنده
 نيايش کنم خاک درگاه را

 ی شاه را يکی بنده تازانه
 ببرد و بياراست درگاه را
 سپه را ز ساالر گردنکشان
 جز از تازيانه نبودی نشان

 خ شيب درازچو ديدی کسی شا
 دوان پيش رفتی و بردی نماز
 همی بود بهرام تا گشت مست
 چو خرم شد اندر عماری نشست
 بيامد به مشکوی زرين خويش

 ی عنبر آگين خويش سوی خانه
 چو آمد يکی هفته آنجا ببود

 بسی خورد و بخشيد و شادی نمود
 

 به هشتم بيامد به دشت شکار
 خود و روزبه با سواری هزار

  يکسر پر از گور ديدهمه دشت
 ز قربان کمان کيان برکشيد
 دو زاغ کمان را به زه بر نهاد
 ز يزدان پيروزگر کرد ياد

 بهاران و گوران شده جفت جوی
 ز کشتن به روی اندر آورده روی
 همی پوست کند اين ازآن آن ازين
 ز خونشان شده لعل روی زمين
 همی بود بهرام تا گور نر
 ک دگربه مستی جدا شد يک از ي

 چو پيروز شد نره گور دلير



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1630 

 يکی ماده را اندر آورد زير
 به زه داشت بهرام جنگی کمان
 بخنديد چون گور شد شادمان
 بزد تير بر پشت آن گور نر
 گذر کرد بر گور پيکان و پر

 نر و ماده را هر دو بر هم بدوخت
 دل لشکر از زخم او بر فروخت
 ز لشکر هرانکس که آن زخم ديد

 ر آفرين گستريدبران شهريا
 که چشم بد از فر تو دور باد
 همه روزگاران تو سور باد
 به مردی تواندر زمانه نوی

 که هم شاه و هم خسرو و هم گوی
 

 وزانجا برانگيخت شبرنگ را
 بديدش يکی بيشه تنگ را

 دو شير ژيان پيش آن بيشه ديد
 کمان را به زه کرد و اندر کشيد

 ی شير چاک بزد تير بر سينه
 ر کرد تا پر و پيکان به خاکگذ

 بر ماده شد تيز بگشاد دست
 بر شير با گردرانش ببست

 پر بود چنين گفت کان تير بی
 نبد تيز پيکان او کر بود

 سپاهی همی خواندند آفرين
 که ای نامور شهريار زمين
 نديد و نبيند کسی در جهان

 چو تو شاه بر تخت شاهنشهان
 پر تو شيرافگنی چو با تير بی

 کوه خارا ز بن برکنیپی 
 بدان مرغزار اندرون راند شاه
 خواه ز لشکر هرانکس که بد نيک

 يکی بيشه ديدند پر گوسفند
 شبانان گريزان ز بيم گزند
 يکی سرشبان ديد بهرام را
 بر او دويد از پی نام را

 بدو گفت بهرام کاين گوسفند
 که آرد بدين جای ناسودمند

 بدو سرشبان گفت کای شهريار
 تی من آيم بدين مرغزارز گي

 همين گوسفندان گوهرفروش
 به دشت اندر آوردم از کوه دوش
 توانگر خداوند اين گوسفند
 بپيچد همی از نهيب گزند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1631 

 به خروار با نامور گوهرست
 همان زر و سيمست و هم زيورست

 زن ندارد جز از دختری چنگ
 سر جعد زلفش شکن بر شکن
 نخواهد جز از دست دختر نبيد

 دم پير ازين سان نديدکسی مر
 اگر نيستی داد بهرامشاه
 مر او را کجا ماندی دستگاه
 شهنشاه گيتی نکوشد به زر
 همان موبدش نيست بيدادگر

 نگويی مرا کاين ددان ار که کشت
 که او را خدای جهان باد پشت
 بدو گفت بهرام کاين هر دو شير
 تبه شد به پيکان مرد دلير

 چو شيران جنگی بکشت او برفت
 سواری سرافراز با يار هفت
 کجا باشد ايوان گوهرفروش
 پديدار کن راه و بر ما مپوش
 بدو سرشبان گفت ز ايدر برو
 دهی تازه پيش اندر آيدت نو
 به شهر آيد آواز زان جايگاه
 به نزديکی کاخ بهرامشاه
 چو گردون بپوشد حرير سياه
 به جشن آيد آن مرد با دستگاه
 گر ايدونک باشدت لختی درنگ
 به گوش آيدت نوش و آواز چنگ
 چو بشنيد بهرام باالی خواست

 ی خسرو آرای خواست يکی جامه
 جدا شد ز دستور وز لشکرش
 همانا پر از آرزو شد سرش
 چنين گفت با موبدان روزبه

 که اکنون شود شاه ايران به ده
 نشنيد بدان خان گوهر فروش
 همه سوی گفتار داريد گوش
 ربخواهد همان دخترش از پد

 گمان بر سرش تاج زر نهد بی
 نيابد همی سيری از خفت و خيز
 شب تيره زو جفت گيرد گريز

 شبستان مر او را فزون از صدست
 سان که باشد به دست شهنشاه زين

 کنون نه صد و سی زن از مهتران
 همه بر سران افسر از گوهران
 ابا ياره و تاج و با تخت زر
 درفشان ز ديبای رومی گهر
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 دم به مشکوی شاهشمردست خا
 دستگاه کزيشان يکی نيست بی

 همی باژ خواهد ز هر مرز و بوم
 به سالی پريشان رود باژ روم
 دريغ آن بر و کتف و باالی شاه
 دريغ آن رخ مجلس آرای شاه
 نبيند چنو کس به باالی و زور
 به يک تير بر هم بدوزد دو گور
 تبه گردد از خفت و خيز زنان

 پرنيانبه زودی شود سست چون 
 کند ديده تاريک و رخساره زرد
 به تن سست گردد به لب الژورد
 ز بوی زنان موی گردد سپيد
 سپيدی کند در جهان نااميد
 جوان را شود گوژ باالی راست
 ز کار زنان چندگونه بالست
 به يک ماه يک بار آميختن
 گر افزون بود خون بود ريختن
 همين بار از بهر فرزند را

 ند راببايد جوان خردم
 چو افزون کنی کاهش افزون کند

 خون کند ز سستی تن مرد بی
 برفتند گويان به ايوان شاه

 يکی گفت خورشيد گم کرد راه
 گون رفت بهرام گور شب تيره

 پرستنده يک تن ز بهر ستور
 چو آواز چنگ اندر آمد به گوش
 بشد شاه تا خان گوهر فروش
 همی تاخت باره به آواز چنگ

 درنگ ن بیسوی خان بازارگا
 بزد حلقه را بر در و بار خواست
 خداوند خورشيد را يار خواست

 ی مهربان گفت کيست پرستنده
 زدن در شب تيره از بهر چيست
 چنين داد پاسخ که شبگير شاه
 بيامد سوی دشت نخچيرگاه
 بلنگيد در زير من بارگی
 ازو بازگشتم به بيچارگی

 چنين اسپ و زرين ستامی به کوی
 جوی ن شوم چارهبدزدد کسی م

 بيامد کنيزک به دهقان بگفت
 که مردی همی خواهد از ما نهفت
 همی گويد اسپی به زرين ستام
 بدزدند از ايدر شود کار خام
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 چنين داد پاسخ که بگشای در
 به بهرام گفت اندر آی ای پسر
 چو شاه اندر آمد چنان جای ديد
 پرستنده هر جای برپای ديد
 ایچنين گفت کای دادگر يک خد
 به خوبی توی بنده را رهنمای
 مبادا جز از داد آيين من

 مباد آز و گردنکشی دين من
 همه کار و کردار من داد باد
 دل زيردستان به ما شاد باد
 گر افزون شود دانش و داد من
 پس از مرگ روشن بود ياد من
 همه زيردستان چو گوهرفروش

 ی چنگ و نوش بمانند با ناله
 ان رسيدچو آمد به باالی ايو

 ز در دختر ميزبان را بديد
 چو دهقان ورا ديد بر پای خاست
 بيامد خم آورد باالی راست

 بدو گفت شب بر تو فرخنده باد
 همه بدسگاالن ترا بنده باد
 نهالی بيفگند و مسند نهاد
 ز ديدار او ميزبان گشت شاد
 گرانمايه خوانی بياورد زود

 برو خوردنيها ازان سان که بود
  مرد مهترپرستبيامد يکی

 بفرمود تا اسپ او را ببست
 پرستنده را نيز خوان خواستند
 يکی جای ديگر بياراستند
 همان ميزبان را يکی زيرگاه
 نهادند و بنشست نزديک شاه
 به پوزش بياراست پس ميزبان
 به بهرام گفت ای گو مرزبان
 توی ميهمان اندرين خان من
 فدای تو بادا تن و جان من

  تيره شبانبدو گفت بهرام
 رو ميزبان که يابد چنين تازه

 چو نان خورده شد جام بايد گرفت
 به خواب خوش آرام بايد گرفت
 به يزدان نبايد بود ناسپاس
 دل ناسپاسان بود پرهراس

 کنيزک ببرد آبه دستان و تشت
 ز ديدار مهمان همی خيره گشت

 چو شد دست شسته می و جام خواست
 ستبه می رامش و نام و آرام خوا
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 کنيزک بياورد جامی نبيد
 می سرخ و جام و گل و شنبليد
 بيازيد دهقان به جام از نخست

 بخورد و به مشک و گالبش بشست
 به بهرام داد آن دالرای جام

 بدو گفت ميخواره را چيست نام
 اکنون بدين با تو پيمان کنم هم

 به بهرام شاهت گروگان کنم
 فراوان بخنديد زو شهريار

 گشسپ سواربدو گفت نامم 
 من ايدر به آواز چنگ آمدم
 نه از بهر جای درنگ آمدم
 بدو ميزبان گفت کاين دخترم
 همی به آسمان اندر آرد سرم
 زن همو ميگسارست و هم چنگ

 همان چامه گويست و لشکر شکن
 دالرام را آرزو نام بود

 همو ميگسار و دالرام بود
 به سرو سهی گفت بردار چنگ

  و رنگبه پيش گشسپ آی با بوی
 بيامد بر پادشا چنگ زن
 خرامان بسان بت برهمن

 به بهرام گفت ای گزيده سوار
 ی شهريار به هر چيز ماننده

 چنان دان که اين خانه بر سور تست
 پدر ميزبانست و گنجور تست
 شبان سيه بر تو فرخنده باد
 سرت برتر از ابر بارنده باد

 بدو گفت بنشين و بردار چنگ
 درنگ  بیيکی چامه بايد مرا

 شود ماهيار ايدر امشب جوان
 گروگان کند پيش مهمان روان

 زن چنگ در بر گرفت زن چنگ
 نخستين خروش مغان درگرفت
 دگر چامه را باب خود ماهيار
 تو گفتی بنالد همی چنگ زار

 گوی گشت چو رود بريشم سخن
 ی وی سمن بوی گشت همه خانه

 پدر را چنين گفت کای ماهيار
 ب جويبارچو سرو سهی بر ل

 چو کافور کرده سر مشکبوی
 گوی و دل آزرم جوی زبان گرم

 هميشه بدانديشت آزرده باد
 به دانش روان تو پرورده باد
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 توی چون فريدون آزاده خوی
 منم چون پرستار نام آرزوی

 ز مهمان چنان شاد گشتم که شاه
 به جنگ ا ندرون چيره بيند سپاه

 چو اين گفته شد سوی مهمان گذشت
 امه و چنگ ناالن گذشتابا چ

 فش به مهمان چنين گفت کای شاه
 کش دل و کينه بلنداختر و يک

 کسی کو نديدست بهرام را
 خنيده سوار دالرام را

 نگه کرد بايد به روی تو بس
 جز او را نمانی ز لشکر به کس
 ميانت چو غروست و باال چو سرو
 خرامان شده سرو همچون تذرو

  پيلبه دل نره شير و به تن ژنده
 بناورد خشت افگنی بر دو ميل
 رخانت به گلنار ماند درست

 تو گويی به می برگ گل را بشست
 دو بازو به کردار ران هيون
 به پای اندر آری که بيستون

 تو آنی کجا چشم کس چون تو مرد
 نديد و نبيند به روز نبرد
 تن آرزو خاک پای تو باد

 ساله زنده برای تو باد همه
 مه و چنگ اویجهاندار ازان چا

 ز ديدار و باال و آهنگ اوی
 بروبر ازان گونه شد مبتال

 که گفتی دلش گشت گنج بال
 چو در پيش او مست شد ماهيار
 چنين گفت با ميزبان شهريار

 که دختر به من ده به آيين و دين
 چو خواهی که يابی به داد آفرين

 چنين گفت با آرزو ماهيار
 کزين شيردل چند خواهی نثار

 کن بدو تا پسند آيدتنگه 
 بر آسودگی سودمند آيدت
 چنين گفت با ماهيار آرزوی
 که ای باب آزاده و نيک خوی

 مرا گر همی داد خواهی به کس
 همالم گشسپ سوارست و بس
 تو گويی به بهرام ماند همی

 چو جانست و با او نشستن دمی
 به گفتار دختر بسنده نکرد
 به بهرام گفت ای سوار نبرد
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 گه کن سراپای اویبه ژرفی ن
 همان دانش و کوشش و رای اوی
 نگه کن بدو تا پسند تو هست
 ازو آگهی بهترست ار نشست
 بدين نيکوی نيز درويش نيست

 بيش نيست به گفتن مرا رای کم
 اگر بشمری گوهر ماهيار

 ی شهريار فزون آيد از بدره
 گير گر او را همی بايدت جام
 گير مکن سرسری امشب آرام

 زرگان نبستند بندبه مستی ب
 به ويژه کسی کو بود ارجمند
 بمان تا برآرد سپهر آفتاب
 سر نامداران برآيد ز خواب
 بياريم پيران داننده را

 شکيبا دل و چيز خواننده را
 شب تيره از رسم بيرون بود
 نه آيين شاه آفريدون بود

 نه فرخ بود مست زن خواستن
 وگر نيز کاری نو آراستن

 ست ن بيهدهبدو گفت بهرام کاي
 زدن فال بد رای و راه به دست
 زن پسند منست امشب اين چنگ
 تو اين فال بد تا توانی مزن
 چنين گفت با دخترش آرزوی
 پسنديدی او را به گفتار و خوی

 ام بدو گفت آری پسنديده
 ام به جان و به دل هست چون ديده
 بکن کار زان پس به يزدان سپار
 نه گردون به جنگست با ماهيار
 بدو گفت کاکنون تو جفت ويی
 چنان دان که اندر نهفت ويی
 بدو داد و بهرام گورش بخواست

 چو شب روز شد کار او گشت راست
 ی خويش رفت آرزوی سوی حجره

 سرايش همه خفته بد چار سوی
 بيامد به جای دگر ماهيار

 همی ساخت کار گشسپ سوار
 پرستنده را گفت درها ببند
 ديکی را بتاز از پس گوسفن
 بره نبايد که آرند خوان بی

 بره نيز پرورده بايد سره
 چو بيدار گردد فقاع و يخ آر

 همی باش پيش گشسپ سوار
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 يکی جام کافور بر با گالب
 چنان کن که بويا بود جای خواب
 من از جام می همچنانم که دوش
 نتابد می اين پير گوهر فروش
 بگفت اين و چادر به سر برکشيد

 ر بر کشيدآسانی و خواب د تن
 چو خورشيد تابنده بفراخت تاج
 زمين شد به کردار دريای عاج
 پرستنده تازانه شهريار

 ی ماهيار بياويخت از خانه
 سپه را ز ساالر گردنکشان
 بجستند زان تازيانه نشان
 سپاه انجمن شد به درگاه بر
 بر کجا همچنان بر در شاه

 هرانکس که تازانه دانست باز
  نمازبرفتند و بردند پيشش
 گران چو دربان بديد آن سپاه

 کمردار بسيار و ژوپين وران
 بيامد بر خفته برسان گرد
 سر پير از خواب بيدار کرد

 بدو گفت برخيز و بگشای دست
 نه هنگام خوابست و جای نشست
 که شاه جهانست مهمان تو

 نوا خانه و مان تو بدين بی
 يکايک دل مرد گوهرفروش
 وشز گفتار دربان برآمد به ج

 بدو گفت کاين را چه گويی همی
 پی شهرياران چه جويی همی
 همان چو ز گوينده بشنيد مست
 خروشان ازانجای برپای جست

 ز دربان برآشفت و گفت اين سخن
 نگويد خردمند مرد کهن

 پرستنده گفت ای جهانديده مرد
 ترا بر زمين شاه ايران که کرد
 بيامد پرستنده هنگام روز

 تی فروزکه پيدا نبد هور گي
 يکی تازيانه به زر تافته
 به هرجای گوهر برو بافته
 بياويخت از پيش درگاه ما
 بدان سو که باشد گذرگاه ما
 ز دربان چو بشنيد يکسر سخن

 بپيچيد بيدار مرد کهن
 که من دوش پيش شهنشاه مست
 چرا بودم و دخترم می پرست
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 ی آرزوی بيامد سوی حجره
 خوی بدو گفت کای ماه آزاده

 اه بهرام بود آنک دوششهنش
 بيامد سوی خان گوهرفروش
 همی آمد از دشت نخچيرگاه
 عنان تافتست از کهن دژ به راه
 کنون خيز و ديبای چينی بپوش

 بنه بر سر افسر چنان هم که دوش
 نثارش کن از گوهر شاهوار
 سه ياقوت سرخ از در شهريار
 چو بينی رخ شاه خورشيدفش
 دو تايی برو دست کرده بکش

 ن مر ورا چشم در پيش دارمبي
 ورا چون روان و تن خويش دار
 گوی چو پرسدت با او سخن نرم

 سخنهای با شرم و بازرم گوی
 من اکنون نيايم اگر خواندم
 به جای پرستنده بنشاندم

 بسان هماالن نشستم به خوان
 که اندر تنم خرد با استخوان

 که من نيز گستاخ گشتم به شاه
 د گناهبه پير و جوان از می آي

 انگه يکی بنده آمد دوان هم
 روان که بيدار شد شاه روشن
 درست چو بيدار شد ايمن و تن

 به باغ اندر آمد سر و تن بشست
 نيايش کنان پيش خورشيد شد
 ز يزدان دلی پر ز اميد شد
 وزانجا بيامد به جای نشست

 يکی جام می خواست از می پرست
 چو از کهتران آگهی يافت شاه

 ازگشتن به راهبفرمودشان ب
 بفرمود تا رفت پيش آرزوی
 همی بودش از آرزوی آرزوی
 برفت آرزو با می و با نثار
 پرستنده با تاج و با گوشوار

 دو تا گشت و اندر زمين بوس داد
 بخنديد زو شاه و برگشت شاد
 بدو گفت شاه اين کجا داشتی
 مرا مست کردی و بگذاشتی

 همان چامه و چنگ ما را بس است
 ان بهر ديگر کس استنثار زن

 بيار آنک گفتی ز نخچيرگاه
 ز رزم و سر نيزه و زخم شاه
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 ازان پس بدو گفت گوهرفروش
 کجا شد که ما مست گشتيم دوش
 چو بشنيد دختر پدر را بخواند
 همی از دل شاه خيره بماند
 بيامد پدر دست کرده به کش
 به پيش شهنشاه خورشيدفش
 بدو گفت شاها ردا بخردا

 ا گوا موبدابزرگا سترگ
 کسی کو خرد دارد و باهشی
 نبايد گزيدن جز از خامشی
 ز نادانی آمد گنهکاريم
 گمانم که ديوانه پنداريم
 سزد گر ببخشی گناه مرا
 درفشان کنی روز و ماه مرا

 خرد ی بی منم بر درت بنده
 شهنشاهم از بخردان نشمرد
 چنين داد پاسخ که از مرد مست
 خردمند چيزی نگيرد به دست

 سی را که می انده آرد به رویک
 نبايد که يابد ز می رنگ و بوی
 به مستی نديدم ز تو بدخوی
 همی ز آرزو اين سخن بشنوی
 تو پوزش بران کن که تا چنگ زن
 بگويد همان الله اندر سمن
 بگويد يکی تا بدان می خوريم
 پی روز ناآمده نشمريم

 زمين بوسه داد آن زمان ماهيار
 است کاربياورد خوان و برآر

 بزرگان که بودند بر در به پای
 رای بياوردشان مرد پاکيزه

 ی خويش رفت آرزوی سوی حجره
 ز مهمان بيگانه پرچين به روی
 همی بود تا چرخ پوشد سياه
 ستاره پديد آيد از گرد ماه

 چو نان خورده شد آرزو را بخواند
 به کرسی زر پيکرش برنشاند
 بفرمود تا چنگ برداشت ماه

 ه کز پيش فرمود شاهبدان چام
 چنين گفت کای شهريار دلير
 که بگذارد از نام تو بيشه شير
 توی شاه پيروز و لشکرشکن
 همان رويه چون الله اندر چمن
 به باالی تو بر زمين شاه نيست
 به ديدار تو بر فلک ماه نيست
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 سپاهی که بيند سپاه ترا
 به جنگ اندر آوردگاه ترا

 بدرد دل و مغزشان از نهيب
 ندی ندانند باز از نشيببل
 انگه چو از باده خرم شدند هم

 ز خردک به جام دمادم شدند
 بيامد بر پادشا روزبه

 گزيدند جايی مر او را به ده
 بفرمود بهرام خادم چهل

 چهر و همه دلگسل همه ماه
 رخ روميان همچو ديبای روم

 ازيشان همی تازه شد مرز و بوم
 بشد آرزو تا به مشکوی شاه

 ه سر بر ز گوهر کالهنهاده ب
 بيامد شهنشاه با روزبه

 دل و شاد از ايوان مه گشاده
 راند گويان به مشکوی خويش همی

 بوی خويش به سوی بتان سمن
 

 بخفت آن شب و بامداد پگاه
 بيامد سوی دشت نخچيرگاه

 راه لشکر گذشت همه راه و بی
 چنان شد که يک ماه ماند او به دشت

 ندها ساخت سراپرده و خيمه
 ز نخچير دشتی بپرداختند

 کسی را نيامد بران دشت خواب
 می و گوشت نخچير و چنگ و رباب

 بيابان همی آتش افروختند
 تر و خشک هيزم بسی سوختند
 برفتند بسيار مردم ز شهر

 کسی کش ز دينار بايست بهر
 همی بود چندی خريد و فروخت
 بيابان ز لشکر همی برفروخت
 ز نخچير دشت و ز مرغان آب

 همی يافت خواهنده چندان کباب
 که بردی به خروار تا خان خويش
 بر کودک خرد و مهمان خويش
 چو ماهی برآمد شتاب آمدش
 همی با بتان رای خواب آمدش
 بياورد لشکر ز نخچيرگاه
 ز گرد سواران نديدند راه

 همی رفت لشکر به کردار گرد
 چنين تا رخ روز شد الژورد

 اهيکی شارستان پيشش آمد به ر
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 پر از برزن و کوی و بازارگاه
 بفرمود تا لشکرش با بنه
 گذارند و ماند خود او يک تنه
 بپرسيد تا مهتر ده کجاست

 سر اندر کشيد و همی رفت راست
 شکسته دری ديد پهن و دراز
 بيامد خداوند و بردش نماز

 بپرسيد کاين خانه ويران کراست
 ميان ده اين جای ويران چراست

 سرای منستخداوند گفت اين 
 همين بخت بد رهنمای منست
 نه گاو ستم ايدر نه پوشش نه خر
 نه دانش نه مردی نه پای و نه پر
 مرا ديدی اکنون سرايم ببين
 بدين خانه نفرين به از آفرين
 ز اسپ اندر آمد بديد آن سرای

 جهاندار را سست شد دست و پای
 همه خانه سرگين بد از گوسفند

 نديکی طاق بر پای و جای بل
 بدو گفت چيزی ز بهر نشست

 پرست فراز آور ای مرد مهمان
 چنين داد پاسخ که بر ميزبان
 به خيره چرا خندی ای مرزبان
 گر افگندنی هيچ بودی مرا
 مگر مرد مهمان ستودی مرا

 نه افگندنی هست و نه خوردنی
 نه پوشيدنی و نه گستردنی
 به جای دگر خانه جويی رواست

 واستن که ايدر همه کارها بی
 ورا گفت بالش نگه کن يکی
 که تا برنشينم برو اندکی

 بدو گفت ايدر نه جای نکوست
 همانا ترا شير مرغ آرزوست

 انگاه گفتش که شير آر گرم پس
 چنان چون بيابی يکی نان نرم
 چنين داد پاسخ که ايدو گمان
 که خوردی و گشتی ازو شادمان
 اگر نان بدی در تنم جان بدی

 از نان بدیاگر چند جانم به 
 بدو گفت گر نيستت گوسفند
 که آمد به خان تو سرگين فگند
 چنين داد پاسخ که شب تيره شد
 مرا سر ز گفتار تو خيره شد

 يکی خانه بگزين که يابی پالس
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 خداوند آن خانه دارد سپاس
 چه باشی به نزديکی شوربخت
 که بستر کند شب ز برگ درخت
 به زر تيغ داری به زربر رکيب

 ه آيد ز دزدت نهيبنبايد ک
 ز يزدان بترس و ز من دور باش
 به هر کار چون من تو رنجور باش

 گونه ويران بود چو خانه برين
 گذرگاه دزدان و شيران بود

 بدو گفت اگر دزد شمشير من
 ببردی کنون نيستی زير من
 کديور بدو گفت زين در مرنج

 که در خان من کس نيابد سپنج
 بدو گفت شاه ای خردمند پير

 چه باشی به پيشم همی خيره خير
 چنانچون گمانم هم از آب سرد
 ببخشای ای مرد آزادمرد
 کديور بدو گفت کان آبگير

 به پيش است کمتر ز پرتاب تير
 بخور چند خواهی و بردار نيز

 نوا خانه چيز چه جويی بدين بی
 همانا بديدی تو درويش مرد
 ز پيری فرومانده از کارکرد

 ر مهتریچنين داد پاسخ که گ
 نداری مکن جنگ با لشکری
 چه نامی بدو گفت فرشيدورد

 نه بوم و نه پوشش نه خواب و نه خورد
 بدو گفت بهرام با کام خويش
 چرا نان نجويی بدين نام خويش
 کديور بدو گفت کز کردگار
 سرآيد مگر بر من اين روزگار
 نيايش کنم پيش يزدان خويش

 تو ويران خويش ببينم مگر بی
  در سرای تهیچرا آمدی

 که هرگز نبينی مهی و بهی
 بگفت اين و بگريست چندان به زار
 که بگريخت ز آواز او شهريار
 بخنديد زان پير و آمد به راه
 دمادم بيامد پس او سپاه

 چو بيرون شد از نامور شارستان
 به پيش اندر آمد يکی خارستان
 تبر داشت مردی همی کند خار
 ز لشکر بشد پيش او شهريار

 و گفت مهتر بدين شارستانبد
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 کرا دانی ای دشمن خارستان
 چنين داد پاسخ که فرشيدورد

 خواب و خورد بماند همه ساله بی
 مگر گوسفندش بود صدهزار

 همان اسپ و استر بود زين شمار
 زمين پر ز آگنده دينار اوست

 بر مه پوست که مه مغز بادش بتن
 شکم گرسنه مانده تن برهنه

 بار و بنه هنه فرزند و خويش ن
 اگر کشتمندش فروشد به زر
 يکی خانه بومش کند پر گهر

 شبانش همی گوشت جوشد به شير
 خود او نان ارزن خورد با پنير
 دو جامه نديدست هرگز به هم
 ازويست هم بر تن او ستم
 چنين گفت با خارزن شهريار
 که گر گوسفندش ندانی شمار
 بدانی همانا کجا دارد اوی

 ی يارد اویشمارش بتو گفت ک
 چنين گفت کای رزم ديده سوار
 ازان خواسته کس نداند شمار
 بدان خارزن داد دينار چند

 بدو گفت کاکنون شدی ارجمند
 بفرمود تا از ميان سپاه
 بيايد يکی مرد دانا به راه
 کجا نام آن مرد بهرام بود
 سواری دلير و دالرام بود
 فرستاد با نامور سی سوار

 دان کارگزين کرده شايسته مر
 دبيری گزين کرد پرهيزگار

 سان که دانست کردن شمار بدان
 بدان خارزن گفت ز ايدر برو
 همی خارکندی کنون زر درو

 ازان خواسته ده يکی مر تراست
 بدين مردمان راه بنمای راست
 دل افرزو بد نام آن خارزن
 گرازنده مردی به نيروی تن

 گرانمايه اسپی بدو داد و گفت
 د که گردی تو جفتکه با باد باي

 افروز بد گيتی افروز شد دل
 چو آمد به درگاه پيروز شد

 بياورد لشکر به کوه و به دشت
 همی گوسفند از عدد برگذشت
 شتر بود بر کوه ده کاروان



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1644 

 به هر کاروان بر يکی ساروان
 ز گاوان ورز و ز گاوان شير

 ز پشم و ز روغن ز کشت و پنير
 همه دشت و کوه و بيابان کنام

 س او را به گيتی ندانست نامک
 بيابان سراسر همه کنده سم
 همان روغن گاو در سم به خم
 ز شيراز وز ترف سيصدهراز
 شتروار بد بر لب جويبار

 يکی نامه بنوشت بهرام هور
 به نزد شهنشاه بهرام گور
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 که اويست پيروز و پروردگار
 دگر آفرين بر شهنشاه کرد

 نگونسار کرد) را(بدی که کيش 
 چنين گفت کای شهريار جهان
 ز تو شاد يکسر کهان و مهان
 کز اندازه دادت همی بگذرد
 ازين خامشی گنج کيفر برد
 همه کار گيتی به اندازه به

 ها تازه به دل شاه ز انديشه
 يکی گم شده نام فرشيدورد
 نه در بزمگاه و نه اندر نبرد
 ندانست کس نام او در جهان

 کهان و ميان مهانميان 
 شناس نه خسروپرست و نه يزدان

 ندانست کردن به چيزی سپاس
 چنين خواسته گسترد در جهان

 دست و پر غم نشسته نهان تهی
 به بيداد ماند همی داد شاه
 منه پند گفتار من بر گناه

 پی افگن يکی گنج زين خواسته
 سيوم سال را گردد آراسته
 دبيران داننده را خواندم

 ه آباد بنشاندمبرين کو
 شمارش پديدار نامد هنوز

 نويسنده را پشت برگشت کوز
 چنين گفت گوينده کاندر زمين
 ورا زر و گوهر فزونست زين
 برين کوهسارم دو ديده به راه
 بدان تا چه فرمان دهد پيشگاه
 ز من باد بر شاه ايران درود
 بمان زنده تا نام تارست و پود
 هيونی برافگند پويان به راه
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 ان تا برد نامه نزديک شاهبد
 گور چو آن نامه برخواند بهرام

 به دلش اندر افتارد زان کار شور
 دژم گشت و ديده پر از آب کرد
 بروهای جنگی پر از تاب کرد
 بفرمود تا پيش او شد دبير

 قلم خواست رومی و چينی حرير
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 خداوند پيروز و به روزگار

  فرهیخداوند دانايی و
 خداوند ديهيم شاهنشهی
 نبشت آن که گر دادگر بودمی
 همين مرد را رنج ننمودمی
 نياورد گرد اين ز دزدی و خون
 نبد هم کسی را به بد رهنمون
 همی بد که اين مرد بد ناسپاس
 ز يزدان نبودش به دل در هراس
 يکی پاسبان بد برين خواسته
 دل و جان ز افزون شدن کاسته

  و چه گوسفندبدين دشت چه گرگ
 چو باشد به پيکار و ناسودمند

 به زير زمين در چه گوهر چه سنگ
 کزو خورد و پوشش نيايد به چنگ
 نسازيم ازان رنج بنياد گنج
 نبنديم دل در سرای سپنج
 فريدون نه پيداست اندر جهان
 همان ايرج و سلم و تور از مهان
 همان جم و کاوس با کيقباد
 دجزين نامداران که داريم يا
 پدرم آنک زو دل پر از درد بود
 نبد دادگر ناجوانمرد بود

 کسی زين بزرگان پديدار نيست
 بدين با خداوند پيکار نيست

 تو آن خواسته گرد کن هرچ هست
 ببخش و مبر زان به يک چيز دست
 کسی را که پوشيده دارد نياز
 که از بد همی دير يابد جواز
 همان نيز پيری که بيکار گشت

 نمايگان خوار گشتبه چشم گرا
 دگر هرک چيزيش بود و بخورد
 کنون ماند با درد و با بادسرد

 کسی را که نامست و دينار نيست
 به بازارگانی کسش يار نيست
 دگر کودکانی که بينی يتيم
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 پدر مرده و مانده بی زر و سيم
 اند پوشش شوی و بی زنانی که بی

 اند کوشش که کاری ندانند و بی
 همه خواستهبريشان ببخش اين 

 برافروز جان و روان کاسته
 تو با آنک رفتی سوی گنج باد
 همه داد و پرهيزگاريت باد
 نهان کرده دينار فرشيدورد
 بدو مان همی تا نماند به درد

 مر او را چه دينار و گوهر چه خاک
 چو بايست کردن همی در مغاک

 سپهر گراينده يار تو باد
 همان داد و پرهيز کار تو باد

 بر مهر شاه د بر نامهنهادن
 فرستاد برگشت و آمد به راه

 
 بفرمود تا تخت شاهنشهی
 به باغ بهار اندر آرد رهی
 به فرمان ببردند پيروزه تخت
 نهادند زير گلفشان درخت
 می و جام بردند و رامشگران
 به پاليز رفتند با مهتران

 زن شهريار چنين گفت با رای
 که خرم به مردم بود روزگار

 ه درون بس که تنهاشويمبه دخم
 اگر چند با برز و باال شويم
 همه بسترد مرگ ديوانها
 به پای آورد کاخ و ايوانها

 ز شاه و ز درويش هر کو بمرد
 ابا خويشتن نام نيکی ببرد

 ز گيتی ستايش به مابر بس است
 که گنج درم بهر ديگر کس است

 آزاری و راستی بايدت بی
 چو خواهی که اين خورده نگزايدت
 کنون سال من رفت بر سی و هشت
 بسی روز بر شادمانی گذشت
 چو سال جوان بر کشد بر چهل
 غم روز مرگ اندرآيد به دل

 چو يک موی گردد به سر بر سپيد
 ببايد گسستن ز شادی اميد

 چو کافور شد مشک معيوب گشت
 به کافور بر تاج ناخوب گشت

 همی بزم و بازی کنم تا دو سال
 آيد به يالچو لختی شکست اندر 
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 شوم پيش يزدان بپوشم پالس
 نباشم ز گفتار او ناسپاس

 به شادی بسی روز بگذاشتم
 ز بادی که بد بهره برداشتم

 کنون بر گل و نار و سيب و بهی
 ز می جام زرين ندارم تهی
 چو بينم رخ سيب بيجاده رنگ
 شود آسمان همچو پشت پلنگ

 برومند و بويا بهاری بود
 بودمی سرخ چون غمگساری 

 هوا راست گردد نه گرم و نه سرد
 زمين سبزه و آبها الژورد
 چو با مهرگانی بپوشيم خز
 به نخچير بايد شدن سوی جز
 بدان دشت نخچير کاری کنيم
 که اندر جهان يادگاری کنيم
 کنون گردن گور گردد سبتر
 دل شير نر گيرد و رنگ ببر

 سگ و يوز با چرغ و شاهين و باز
 درازنبايد کشيدن به راه 

 که آن جای گرزست و تير و کمان
 تاختن يک زمان نباشيم بی

 ام زير جز بيابان که من ديده
 شده چون بن نيزه باالی گز
 بران جايگه نيز يابيم شير
 شکاری بود گر بمانيم دير
 همی بود تا ابر شهريوری

 برآمد جهان شد پر از لشکری
 يی لشکری جنگجوی ز هر گوشه

 رویسوی شاه ايران نهادند 
 ازيشان گزين کرد گردنکشان
 کسی کو ز نخچير دارد نشان
 بياورد لشکر به دشت شکار
 سواران شمشير زن ده هزار

 سرای ببردند خرگاه و پرده
 همان خيمه و آخر و چارپای
 همه زيردستان به پيش سپاه
 برفتند هرجای کندند چاه
 بدان تا نهند از بر چاه چرخ
 کنند از بر چرخ چينی سطرخ

 شکر اندر همی تاخت شاهپس ل
 خود و ويژگان تا به نخچيرگاه
 بيابان سراسر پر از گور ديد
 همه بيشه از شير پرشور ديد
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 چنين گفت کاينجا شکار منست
 که از شير بر خاک چندين تنست

 درست دل و تن بخسپيد شادان
 که فردا ببايد مرا شير جست
 کنون ميگساريم تا چاک روز
 فروزچو رخشان شود هور گيتی 

 نخستين به شمشير شير افگنيم
 همان اژدهای دلير افگنيم

 چو اين بيشه از شير گردد تهی
 خدنگ مرا گور گردد رهی
 ببود آن شب و بامداد پگاه

 سوی بيشه رفتند شاه و سپاه
 انگاه بيرون خراميد شير هم

 دالور شده خورده از گور سير
 به ياران چنين گفت بهرام گرد

  و دست بردکه تير و کمان دارم
 وليکن به شمشير يازم به شير

 بدان تا نخواند مرا نادلير
 بپوشيد تر کرده پشمين قبای
 به اسپ نبرد اندر آورد پای

 چو شير اژدها ديد بر پای خاست
 ز باال دو دست اندر آورد راست

 همی خواست زد بر سر اسپ اوی
 بزد پاشنه مرد نخچير جوی
 بزد بر سر شير شمشير تيز

  او جست راه گريزسبک جفت
 ز سر تا ميانش بدونيم کرد
 دل نره شيران پر از بيم کرد
 بيامد دگر شير غران دلير
 همی جفت او بچه پرورد زير
 بزد خنجری تيز بر گردنش

 سر شير نر کنده شد از تنش
 يکی گفت کای شاه خورشيد چهر
 نداری همی بر تن خويش مهر
 همه بيشه شيرند با بچگان

 مادر مکانهمه بچگان شير 
 کنون بايد آژير بودن دلير

 که در مهرگان بچه دارد به زير
 سه فرسنگ باالی اين بيشه است
 به يک سال اگر شيرگيری به دست
 جهان هم نگردد ز شيران تهی
 تو چندين چرا رنج بر تن نهی

 چو بنشست بر تخت شاه از نخست
 به پيمان جز از چنگ شيران نجست



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1649 

 استکنون شهرياری به ايران تر
 به گور آمدی جنگ شيران چراست
 بدو گفت شاه ای خردمند پير
 به شبگير فردا من و گور و تير
 سواران گردنکش اندر زمان
 نکردند نامی به تير و کمان
 اگر داد مردی بخواهيم داد
 به گوپال و شمشير گيريم ياد
 بدو گفت موبد که مرد سوار
 نبيند چو تو گرد در کارزار

 تو دور بادکه چشم بد از فر 
 نشست تو در گلشن و سور باد

 سرای آمد از بيشه شاه به پرده
 ابا موبد و پهلوان سپاه

 همی خواند لشکر برو آفرين
 تو مبادا کاله و نگين که بی

 به خرگاه شد چون سپه بازگشت
 ز دادنش گيتی پرآواز گشت
 کار يکی دانشی مرزبان پيش
 به خرگاه نو بر پراگنده خار

  و مشک و گالبنهادند کافور
 بگسترد مشک از بر جای خواب

 ها خوان زرين نهاد همه خيمه
 برو کاسه آرايش چين نهاد
 بياراست ساالر خوان از بره
 همه خوردنيها که بد يکسره

 چو نان خورده شد شاه بهرام گور
 بفرمود جامی بزرگ از بلور

 ی ميگسار چهره که آرد پری
 نهد بر کف دادگر شهريار

 ن شهريار اردشيرچنين گفت کا
 که برنا شد از بخت او مرد پير
 سر مايه او بود ما کهتريم
 اگر کهتری را خود اندر خوريم

 به رزم و به بزم و به رای و به خوان
 جز او را جهاندار گيتی مخوان
 بدانگه که اسکندر آمد ز روم

 به ايران و ويران شد اين مرز و بوم
 کجا ناجوانمرد بود و درشت

 ش از شهرياران بکشتچو سی و ش
 لب خسروان پر ز نفرين اوست
 همه روی گيتی پر از کين اوست

 کجا بر فريدون کنند آفرين
 برويست نفرين ز جويای کين
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 مبادا جز از نيکويی در جهان
 ز من در ميان کهان و مهان
 بياريد گفتا مناديگری

 خوش آواز و از نامداران سری
 که گردد سراسر به گرد سپاه

 راه و راه روشد به بیهمی برخ
 بگويد که بر کوی بر شهر جز
 گر از گوهر و زر و ديبا و خز

 چنين تا به خاشاک ناچيز پست
 بيازد کسی ناسزاوار دست

 بر اسپش نشانم ز پس کرده روی
 ز ايدر کشان با دو پرخاشجوی
 دو پايش ببندند در زير اسپ
 فرستمش تا خان آذرگشسپ
 نيايش کند پيش آتش به خاک

 تش کند پيش يزدان پاکپرس
 بدان کس دهم چيز او را که چيز
 ازو بستد و رنج او ديد نيز

 زاری کند وگر اسپ در کشت
 داری کند ور آهنگ بر ميوه

 ز زندان نيابد به سالی رها
 بها سوار سرافراز گر بی

 همان رنج ما بس گزيدست بهر
 بياييم و آزرده گردند شهر
 برفتند بازارگانان شهر

 برقوه مردم دو بهرز جز و ز 
 بيابان چو بازار چين شد ز بار

 سو که بد لشکر شهريار بران
 

 دگر روز چون تاج بفروخت هور
 جهاندار شد سوی نخچير گور
 کمان را به زه بر نهاده سپاه

 پس لشکر اندر همی رفت شاه
 چنين گفت هرکو کمان را به دست
 بمالد گشايد به اندازه شست

 سروننبايد زدن تير جز بر 
 که از سينه پيکانش آيد برون
 يکی پهلوان گفت کای شهريار
 نگه کن بدين لشکر نامدار

 گونه تير و کمان که با کيست زين
 بدانديش گر مرد نيکی گمان
 مگر باشد اين را گشاد برت
 که جاويد بادا سر و افسرت

 چو تو تير گيری و شمشير و گرز
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 ازان خسروی فر و باالی برز
 اه دارند شرمهمه لشکر از ش

 ز تير و کمانشان شود دست نرم
 چنين داد پاسخ که اين ايزديست
 کزو بگذری زور بهرام چيست
 برانگيخت شبديز بهرام را
 همی تيز کرد او دالرام را

 چو آمدش هنگام بگشاد شست
 بر گور را با سرونش ببست

 انگاه گور اندر آمد به سر هم
 برفتند گردان زرين کمر

 م او ماندندشگفت اندران زخ
 يکايک برو آفرين خواندند

 که کس پر و پيکان تيرش نديد
 به باالی آن گور شد ناپديد
 سواران جنگی و مردان کين
 سراسر برو خواندند آفرين
 بدو پهلوان گفت کای شهريار
 مبيناد چشمت بد روزگار

 سواری تو و ما همه بر خريم
 هم از خروران در هنر کمتريم

  تير منستبدو گفت شاه اين نه
 که پيروزگر دستگير منست

 کرا پشت و ياور جهاندار نيست
 ازو خوارتر در جهان خوار نيست
 برانگيخت آن بارکش را ز جای
 تو گفتی شد آن باره پران همای
 يکی گور پيش آمدش ماده بود
 بچه پيش ازو رفته او مانده بود
 يکی تيغ زد بر ميانش سوار
 بدونيم شد گور ناپايدار

  نزديک او مهترانرسيدند
 سرافراز و شمشير زن کهتران
 چو آن زخم ديدند بر ماده گور

 خردمند گفت اينت شمشير و زور
 مبيناد چشم بد اين شاه را
 نماند بجز بر فلک ماه را

 سر مهتران جهان زير اوست
 فلک زير پيکان و شمشير اوست

 اندر همی تاختند سپاه از پس
 بيابان ز گوران بپرداختند

 رد بر گرد لشکر بگشتيکی م
 که يک تن مباد اندرين پهن دشت
 که گوری فروشد به بازارگان
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 بديشان دهند اين همه رايگان
 ز بر کوی با نامداران جز
 ببردند بسيار ديبا و خز

 بپذرفت و فرمود تا باژ و ساو
 نخواهند اگر چندشان بود تاو
 ازان شهرها هرک درويش بود
 وگر نانش از کوشش خويش بود

  بخشيدن او توانگر شدندز
 بسی نيز با تخت و افسر شدند
 به شهر اندر آمد ز نخچيرگاه
 بکی هفته بد شادمان با سپاه

 يی آواز گوينده برفتی خوش
 يی خردمند و درويش جوينده

 بگفتی که ای دادخواهندگان
 به يزدان پناهيد از بندگان

 کسی کو بخفتست با رنج ما
 وگر نيستش بهره از گنج ما

  ميدان خراميد تا شهرياربه
 مگر بر شما نوکند روزگار

 دگر هرک پيرست و بيکار و سست
 همان کو جوانست و ناتن درست
 وگر وام دارد کسی زين گروه

 شدست از بد وام خواهان ستوه
 پدر کودکانند نيز وگر بی

 ازان کس که دارد بخواهند چيز
 بود مام کودک نهفته نياز
 بدوبر گشايم در گنج باز

 داری توانگر بمرد گر مايهو
 بدين مرز ازو کودکان ماند خرد
 گنه کار دارد بدان چيز رای

 ندارد به دل شرم و بيم خدای
 سخن زين نشان کس مداريد باز

 نياز که از رازداران منم بی
 توانگر کنم مرد درويش را
 به دين آورم جان بدکيش را
 بتوزيم فام کسی کش درم
 نباشد دل خويش دارد به غم
 دگر هرک دارد نهفته نياز

 همی دارد از تنگی خويش راز
 غم کنم مر او را ازان کار بی

 فزون شادی و اندهش کم کنم
 گر از کارداران بود رنج نيز

 يی خواست چيز که او از پدرمرده
 کنم زنده بر دار بيداد را
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 که آزرد او مرد آزاد را
 گشادند زان پس در گنج باز
  نيازتوانگر شد آنکس که بودش

 ز نخچيرگه سوی بغداد رفت
 خرد يافته با دلی شاد رفت
 برفتند گردنکشان پيش اوی
 ز بيگانه و آنک بد خويش اوی
 بفرمود تا بازگردد سپاه
 بيامد به کاخ دالرای شاه
 شبستان زرين بياراستند

 پرستندگان رود و می خواستند
 بتان چامه و چنگ برساختند
 ز بيگانه ايوان بپرداختند

 د و می و بانگ چنگ و سرودز رو
 هوا را همی داد گفتی درود
 بند به هر شب ز هر حجره يک دست

 ببردند تا دل ندارد نژند
 دو هفته همی بود دل شادمان
 در گنج بگشاد روز و شبان
 درم داد و آمد به شهر صطخر
 به سر بر نهاد آن کيان تاج فخر
 شبستاان خود را چو در باز کرد

  ساز کردبتان را ز گنج درم
 به مشکوی زرين هرانکس که تاج
 نبودش بزير اندرون تخت عاج
 ازان شاه ايران فراوان ژکيد
 برآشفت وز روزبه لب گزيد
 بدو گفت من باژ روم و خزر
 بديشان دهم چون بياری بدر

 اکنون به خروار دينار خواه هم
 ز گنج ری و اصفهان باژ خواه

 گونه ويران بود شبستان برين
 ر شاه ايران بودنه از اخت

 ز هر کشوری باژ نو خواستند
 زمين را به ديبا بياراستند

 گونه يک چند گيتی بخورد برين
 به بزم و به رزم و به ننگ و نبرد

 
 دگر هفته تنها به نخچير شد
 دژم بود با ترکش و تير شد

 ز خورشيد تابنده شد دشت گرم
 سپهبد ز نخچير برگشت نرم
 سوی کاخ بازارگانی رسيد

 به هر سو نگه کرد و کس را نديد
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 ببازارگان گفت ما را سپنج
 توان داد کز ما نبينی تو رنج
 چو بازارگانش فرود آوريد
 مر او را يکی خوابگه برگزيد
 همی بود ناالن ز درد شکم
 به بازارگان داد لختی درم
 بدو گفت لختی نبيد کهن
 ابا مغز بادام بريان بکن

 اگر خانگی مرغ باشد رواست
 ين آرزوها دلم را هواستکز

 نياورد بازارگان آنچ گفت
 نبد مغز بادامش اندر نهفت
 چو تاريک شد ميزبان رفت نرم
 يکی مرغ بريان بياورد گرم

 بياراست خوان پيش بهرام برد
 به بازارگان گفت بهرام گرد
 که از تو نبيد کهن خواستم
 زبان را به خواهش بياراستم
 نياوردی و داده بودم درم

 النده بودم ز درد شکمکه ن
 خرد چنين داد پاسخ که ای بی
 نداری خرد کو روان پرورد
 چو آوردم اين مرغ بريان گرم

 فزون خواستن نيست آيين و شرم
 چو بشنيد بهرام زو اين سخن

 بشد آرزوی نبيد کهن
 پشيمان شد از گفت خود نان بخورد

 برو نيز ياد گذشته نکرد
 ی خوابش آمد بخفت چو هنگامه

 بازارگان نيز چيزی نگفتبه 
 ز دريای جوشان چو خور بردميد
 شد آن چادر قيرگون ناپديد
 همی گفت پرمايه بازارگان
 به شاگرد کای مرد ناکاردان
 مران مرغ کارزش نبد يک درم
 خريدی به افزون و کردی ستم
 گر ارزان خريدی ابا اين سوار
 نبودی مرا تيره شب کارزار
 نيرخريدی مر او را به دانگی پ

 بدی با من امروز چون آب و شير
 بدو گفت اگر اين نه کار منست
 چنان دان که مرغ از شمار منست
 تو مهمان من باش با اين سوار
 بدين مرغ با من مکن کارزار
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 چو بهرام برخاست از خواب خوش
 کش ی دست بشد نزد آن باره

 که زين برنهد تا به ايوان شود
 کالهش ز ايوان به کيوان شود

 شاگرد ديدش به بهرام گفتچو 
 که امروز با من به بد باش جفت
 بشد شاه و بنشست بر تخت اوی
 شگفتی فروماند از بخت اوی
 جوان رفت و آورد خايه دويست

 ايست به استاد گفت ای گرامی مه
 يکی مرغ بريان با نان گرم
 نبيد کهن آر و بادام نرم

 بشد نزد بهرام گفت ای سوار
  خواستارهمی خايه کردی تو دی

 کنون آرزوها بياريم گرم
 هم از چندگونه خورشهای نرم
 بگفت اين و زان پس به بازار شد
 به ساز دگرگون خريدار شد

 شکر جست و بادام و مرغ و بره
 که آرايش خوان کند يکسره

 می و زعفران برد و مشک و گالب
 سوی خانه شد با دلی پرشتاب
 بياورد خوان با خورشهای نغز

 مغز ش بود و پاکيزهجوان بر من
 ببرد چو نان خورده شد جام پر می

 نخستنی به بهرام خسرو سپرد
 گونه تا شاد و خرم شدند بدين

 ز خردک به جام دمادم شدند
 چنين گفت با ميزبان شهريار
 که بهرام ما را کند خواستار

 شما می گساريد و مستان شويد
 مجنبيد تا می پرستان شويد

 نهادبماليد پس باره را زين 
 سوی گلشن آمد ز می گشته شاد
 به بازارگان گفت چندين مکوش
 از افزونی اين مرد ارزان فروش
 به دانگی مرا دوش بفروختی
 همی چشم شاگرد را دوختی
 که مرغی خريدی فزون از بها
 نهادی مرا در دم اژدها

 بگفت اين به بازارگان و برفت
 سوی گاه شاهی خراميد تفت

 ود تاجچو خورشيد بر تخت بنم
 جهانبان نشست از بر تخت عاج
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 بفرمود خسرو به ساالر بار
 که بازارگان را کند خواستار
 بيارند شاگر با او بهم

 يکی شاد ازيشان و ديگر دژم
 چو شاگرد و استاد رفتند زود
 به پيش شهنشاه ايران چو دود
 چو شاگرد را ديد بنواختش
 بر مهتران شاد بنشاختش
 ویيکی بدره بردند نزديک ا

 که چون ماه شد جان تاريک اوی
 ای به بازارگان گفت تا زنده

 ای چنان دان که شاگرد را بنده
 همان نيز هر ماهيانی دوبار
 درم شست گنجی بروبر شمار
 به چيز تو شاگرد مهمان کند
 دل مرد آزاده خندان کند

 به موبد چنين گفت زان پس که شاه
 چو کار جهان را ندارد نگاه

 دم کدامست بهچه داند که مر
 چگونه شناسد کهان را ز مه

 
 همی بود يک چند با مهتران
 می روشن و جام و رامشگران
 بهار آمد و شد جهان چون بهشت
 به خاک سيه بر فلک الله کشت
 همه بومها پر ز نخجير گشت

 بجوی آبها چون می و شير گشت
 گرازيدن گور و آهو به شخ

 کشيدند بر سبزه هر جای نخ
 ران پر از مشک دمهمه جويبا

 بسان گل نارون می به خم
 بگفتند با شاه بهرام گور

 که شد دير هنگام نخچير گور
 چنين داد پاسخ که مردی هزار
 گزين کرد بايد ز لشکر سوار
 سوی تور شد شاه نخچيرجوی
 وگوی جهان گشت يکسر پر از گفت
 ز گور و ز غرم و ز آهو جهان
 بپرداختند آن دالور مهان

 و بفروخت خورشيد تاجسه ديگر چ
 زمين زرد شد کوه و دريا چو عاج
 به نخچير شد شهريار دلير
 يکی اژدها ديد چون نره شير
 به باالی او موی زير سرش
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 دو پستان بسان زنان از برش
 کمان را به زه کرد و تير خدنگ

 درنگ بزد بر بر اژدها بی
 دگر تيز زد بر ميان سرش

 فروريخت چون آب خون از برش
  آمد و خنجری برکشيدفرود

 سراسر بر اژدها بردريد
 يکی مرد برنا فروبرده بود

 به خون و به زهر اندر افسرده بود
 بران مرد بسيار بگريست زار
 وزان زهر شد چشم بهرام تار

 سرای وزانجا بيامد به پرده
 می آورد و خوبان بربط سرای

 چو سی روز بگذشت ز ارديبهشت
 تشد از ميوه پاليزها چون بهش

 چنان ساخت کايد به تور اندرون
 پرستنده با او يکی رهنمون
 به شبگير هرمزد خرداد ماه
 شاه ازان دشت سوی دهی رفت

 ببيند که اندر جهان داد هست
 پرست بجويد دل مرد يزدان

 نرم همی راند شبديز را نرم
 گونه تا روز برگشت گرم برين
 راند حيران و پيچان به راه همی

 آرزومند شاهبه خواب و به آب 
 چنين تا به آباد جايی رسيد
 به هامون به نزد سرايی رسيد
 زنی ديد بر کتف او بر سبوی
 ز بهرام خسرو بپوشيد روی
 بدو گفت بهرام کايدر سپنج
 دهيد ار نه بايد گذشتن به رنج
 چنين گفت زن کای نبرده سوار

 ی خويش دار تو اين خانه چون خانه
 دچو پاسخ شنيد اسپ در خانه ران
 زن ميزبان شوی را پيش خواند
 بدو گفت کاه آر و اسپش بمال
 چو گاه جو آيد بکن در جوال

 خود آمد به جايی که بودش نهفت
 ز پيش اندرون رفت و خانه برفت
 حصيری بگسترد و بالش نهاد
 به بهرام بر آفرين کرد ياد

 ی آب شد آب برد سوی خانه
 همی در نهان شوی را برشمرد

 له بماند به جایکه اين پير و اب
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 هرانگه که بيند کس اندر سرای
 نباشد چنين کار کار زنان

 دار دندان کنان منم لشکری
 بشد شاه بهرام و رخ را بشست
 کزان اژدها بود ناتن درست
 بيامد نشست از بر آن حصير
 بدر خانه بر پای بد مرد پير
 بياورد خوانی و بنهاد راست
 برو تره و سرکه و نان و ماست

  اندکی نان و ناالن بخفتبخورد
 به دستار چينی رخ اندر نهفت
 چو از خواب بيدار شد زن بشوی

 همی گفت کای زشت ناشسته روی
 بره کشت بايد ترا کاين سوار

 ی شهريار بزرگست و از تخمه
 که فر کيان دارد و نور ماه
 نماند همی جز به بهرامشاه
 چنين گفت با زن گرانمايه شوی

 وگوی  گفتکه چندين چرا بايدت
 نداری نمکسود و هيزم نه نان
 چه سازی تو برگ چنين ميهمان

 کشتی و خورد و رفت اين سوار بره
 تو شو خر به انبوهی اندر گذار
 زمستان و سرما و باد دمان
 گمان به پيش آيدت يک زمان بی

 همی گفت انباز و نشنيد زن
 زن پی بود و هم رای که هم نيک

  کاربه ره کشته شد هم به فرجام
 به گفتار آن زن ز بهر سوار

 چو شد کشته ديگی هريسه بپخت
 سخت برند آتش از هيزم نيم

 بياورد چيزی بر شهريار
 برو خايه و تره جويبار

 يکی پاره بريان ببرد از بره
 همان پخته چيزی که بد يکسره

 چو بهرام دست از خورشها بشست
 درست خواب و ناتن همی بود بی

 انجمنچو شب کرد با آفتاب 
 کدوی می و سنجد آورد زن

 سخن بدو گفت شاه ای زن کم
 يکی داستان گوی با من کهن
 بدان تا به گفتار تو می خوريم
 به می درد و اندوه را بشکريم
 بتو داستان نيز کردم يله
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 ز بهرامت آزاديست ار گله
 سخن گفت آری نکوست زن کم

 هم آغاز هر کار و فرجام ازوست
 است و بسبدو گفت بهرام کاين 

 ازو دادجويی نبينند کس
 رای زن برمنش گفت کای پاک

 برين ده فراوان کس است و سرای
 هميشه گذار سواران بود
 ز ديوان و از کارداران بود

 يکی نام دزدی نهد بر کسی
 که فرجام زان رنج يابد بسی

 کش ز بهر درم گرددش کينه
 که ناخوش کند بر دلش روز خوش

 یتن را به آلودگ زن پاک
 برد نام و آرد به بيهودگی
 زيانی بود کان نيابد به گنج
 ز شاه جهاندار اينست رنج

 پرانديشه شد زان سخن شهريار
 کار که بد شد ورا نام زان مايه
 شناس چنين گفت پس شاه يزدان

 که از دادگر کس ندارد سپاس
 درشتی کنم زين سخن ماه چند
 که پيدا شود داد و مهر از گزند

 ديشه پيچان بخفتشب تيره ز ان
 همه شب دلش با ستم بود جفت

 بوی بدانگه که شب چادر مشک
 بدريد و بر چرخ بنمود روی

 بيامد زن از خانه با شوی گفت
 که هر کاره و آتش آر از نهفت
 ز هرگونه تخم اندرافگن به آب

 نبايد که بيند ورا آفتاب
 کنون تا بدوشم ازين گاو شير
 رتو اين کار هر کاره، آسان مگي
 بياورد گاو از چراگاه خويش
 فراوان گيا برد و بنهاد پيش

 به پستانش بر دست ماليد و گفت
 يار و جفت به نام خداوند بی

 تهی بود پستان گاوش ز شير
 دل ميزبان جوان گشت پير

 چنين گفت با شوی کای کدخدای
 دل شاه گيتی دگر شد بران
 ستمکاره شد شهريار جهان
 هاندلش دوش پيچان شد اندر ن

 بدو گفت شوی از چه گويی همی
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 به فال بد اندر چه جويی همی
 چنين گفت زن کای گرانمايه شوی

 وگوی مرا بيهده نيست اين گفت
 چو بيدادگر شد جهاندار شاه
 ز گردون نتابد ببايست ماه

 به پستانها در شود شيرخشک
 نبودی به نافه درون نيز مشک

 زنا و ربا آشکارا شود
 را شوددل نرم چون سنگ خا

 به دشت اندرون گرگ مردم خورد
 خرد خردمند بگريزد از بی

 شود خايه در زير مرغان تباه
 هرانگه که بيدادگر گشت شاه
 چراگاه اين گاو کمتر نبود
 هم آبشخورش نيز بتر نبود

 به پستان چنين خشک شد شيراوی
 دگرگونه شد رنگ و آژير اوی

 چو بهرامشاه اين سخنها شنود
  انديشه زودپشيمانی آمدش ز

 به يزدان چنين گفت کای کردگار
 ی روزگار توانا و داننده

 اگر تاب گيرد دل من ز داد
 ازين پس مرا تخت شاهی مباد

 پرست زن فرخ پاک يزدان
 دگر باره بر گاو ماليد دست
 به نام خداوند زردشت گفت
 که بيرون گذاری نهان از نهفت
 ز پستان گاوش بباريد شير

 ی دستگيرزن ميزبان گفت کا
 ای دادگر تو بيداد را کرده

 وگرنه نبودی ورا اين هنر
 ازان پس چنين گفت با کدخدای
 که بيداد را داد شد باز جای
 تو باخنده و رامشی باش زين

 آفرين که بخشود بر ما جهان
 به هرکاره چون شيربا پخته شد
 زن و مرد زان کار پردخته شد
 رای به نزديک مهمان شد آن پاک

  خوان از پسش کدخدایهمی برد
 ی شيربا نهاده بدو کاسه

 چه نيکو بدی گر بدی زيربا
 ازان شيربا شاه لختی بخورد
 چنين گفت پس با زن رادمرد
 که اين تازيانه به درگاه بر
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 بياويز جايی که باشد گذر
 نگه کن يکی شاخ بر در بلند
 نبايد که از باد يابد گزند

 ازان پس ببين تا که آيد ز راه
 ن بدين تازيانه نگاههمی ک

 خداوند خانه بپوييد سخت
 بياويخت آن شيب شاه از درخت
 همی داشت آن را زمانی نگاه

 مر سپاه پديد آمد از راه بی
 هرانکس که اين تازيانه بديد
 به بهرامشاه آفرين گستريد
 پياده همه پيش شيب دراز
 برفتند و بردند يک يک نماز

 زن و شوی گفت اين بجز شاه نيست
 ين چهره جز درخور گاه نيستچن

 پر از شرم رفتند هر دو ز راه
 پياده دوان تا به نزديک شاه
 که شاها بزرگا ردا بخردا
 جهاندار و بر موبدان موبدا
 بدين خانه درويش بد ميزبان

 نوا شوی پاليزبان زنی بی
 بران بندگی نيز پوزش نمود
 همان شاه ما را پژوهش نمود

  رسيدکه چون تو بدين جای مهمان
 نوا خانه و مان رسيد بدين بی

 بدو گفت بهرام کای روزبه
 ترا دادم اين مرز و اين خوب ده
 هميشه جز از ميزبانی مکن
 برين باش و پاليزبانی مکن

 بگفت اين و خندان بشد زان سرای
 ی بادپای نشست از بر باره
 نوا شهريار بشد زان ده بی

 بيامد به ايوان گوهرنگار
 

  چند گيتی بخوردگونه يک برين
 به رزم و به بزم و به ننگ و نبرد
 پس آگاهی آمد به هند و به روم
 به ترک و به چين و به آباد بوم
 که بهرام را دل به بازيست بس
 کسی را ز گيتی ندارد به کس

 بان نيز نه طاليه نه و ديده
 به مرز اندرون پهلوان نيز نه
 به بازی همی بگذارند جهان

  و نهاننداند همی آشکار
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 چو خاقان چين اين سخنها شنيد
 ز چين و ختن لشکری برگزيد
 درم داد و سر سوی ايران نهاد
 کسی را نيامد ز بهرام ياد

 وزان سوی قيصر سپه برگرفت
 همه کشور روم لشگر گرفت
 به ايران چو آگاهی آمد ز روم
 ز هند و ز چين و ز آباد بوم

 که قيصر سپه کرد و لشکر کشيد
  لشکر آمد پديدز چين و ختن

 رو به ايران هرانکس که بد پيش
 ز پيران و از نامداران نو

 همه پيش بهرام گور آمدند
 پر از خشم و پيکار و شور آمدند
 بگفتند با شاه چندی درشت
 که بخت فروزانت بنمود پشت
 سر رزمجويان به رزم اندرست
 ترا دل به بازی و بزم اندرست

 به چشم تو خوارست گنج و سپاه
 ان تاج ايران و هم تخت و گاه هم

 چنين داد پاسخ جهاندار شاه
 بدان موبدان نماينده راه

 که دادار گيهان مرا ياورست
 که از دانش برتران برترست
 به نيروی آن پادشاه بزرگ

 که ايران نگه دارم از چنگ گرگ
 به بخت و سپاه و به شمشير و گنج
 ز کشور بگردانم اين درد و رنج

 بدان همنشانهمی کرد بازی 
 ی سرکشان وزو پر ز خون ديده

 همی گفت هرکس کزين پادشا
 بپيچد دل مردم پارسا
 دل شاه بهرام بيدار بود
 ازين آگهی پر ز تيمار بود

 همی ساختی کار لشکر نهان
 ندانست رازش کس اندر جهان
 همه شهر ايران ز کارش به بيم
 از انديشگان دل شده به دو نيم

 شهريارهمه گشته نوميد زان 
 تن و کدخدايی گرفتند خوار
 پس آگاه آمد به بهرامشاه
 که آمد ز چين اندر ايران سپاه
 جهاندار گستهم را پيش خواند
 ز خاقان چين چند با او براند
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 کجا پهلوان بود و دستور بود
 چو رزم آمدی پيش رنجور بود

 دگر مهرپيروز به زاد را
 سوم مهربرزين خراد را

 ميانچو بهرام پيروز بهرا
 خزروان رهام با انديان

 يکی شاه گيالن يکی شاه ری
 که بودند در رای هشيار پی

 آزمای دگر داد برزين رزم
 کجا زاولستان بدو بد به پای
 بياورد چون قارن برزمهر
 دگر دادبرزين آژنگ چهر
 هزار گزين کرد ز ايرانيان سی

 ی کارزار خردمند و شايسته
 برادرش را داد تخت و کاله

  گنج و لشکر بدارد نگاهکه تا
 خردمند نرسی آزاد چهر

 همش فر و دين بود هم داد و مهر
 وزان جايگه لشکر اندر کشيد
 سوی آذرآبادگان پرکشيد

 چو از پارس لشکر فراوان ببرد
 چنين بود رای بزرگان و خرد
 که از جنگ بگريخت بهرامشاه
 وزان سوی آذر کشيدست راه
 چو بهرام رخ سوی دريا نهاد

 ی ز قيصر بيامد چو بادرسول
 به کاخيش نرسی فرود آوريد
 گرانمايه جايی چنانچون سزيد

 زن بخردان نشستند با رای
 به نزديک نرسی همه موبدان
 سراسر سخنشان بد از شهريار
 که داد او به باد آن همه روزگار
 سوی موبدان موبد آمد سپاه
 به آگاه بودن ز بهرامشاه
 که بر ما همی رنج بپراگند

 ا هم ز لشکر نه گنج آگندچر
 به هرجای زر برفشاند همی
 هم ارج جوانی نداند همی
 پراگنده شد شهری و لشکری
 همی جست هرکس ره مهتری

 کنون زو نداريم ما آگهی
 بما بازگردد بدی ار بهی

 ازان پس چو گفتارها شد کهن
 برين بر نهادند يکسر سخن
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 کز ايران يکی مرد با آفرين
 ن چينفرستند نزديک خاقا

 که بنشين ازين غارت و تاختن
 ز هرگونه بايد برانداختن

 مگر بوم ايران بماند به جای
 چو از خانه آواره شد کدخدای

 چنين گفت نرسی که اين روی نيست
 مر اين آب را در جهان جوی نيست
 سليحست و گنجست و مردان مرد

 کز آتش به خنجر برآرند گرد
 چو نوميدی آمد ز بهرامشاه

  با خوارمايه سپاهکجا رفت
 ی بد کنی بد رسد گر انديشه

 چه بايد به شاهان چنين گشت بد
 شنيدند ايرانيان اين سخن
 يکی پاسخ کژ فگندند بن
 که بهارم ز ايدر سپاهی ببرد
 که ما را به غم دل ببايد سپرد
 چو خاقان بيايد به ايران به جنگ
 نماند برين بوم ما بوی و رنگ

 جایسپاهی و نرسی نماند به 
 بکوبند بر خيره ما را به پای
 يکی چاره سازيم تا جای ما
 بماند ز تن نگسلد پای ما

 يکی موبدی بود نامش همای
 رای هنرمند و بادانش و پاک
 ورا برگزيدند ايرانيان

 که آن چاره را تنگ بندد ميان
 وار يی بنده نوشتند پس نامه

 از ايران به نزديک آن شهريار
 ايم سرنامه گفتند ما بنده

 ايم به فرمان و رايت سرافگنده
 ز چيزی که باشد به ايران زمين
 فرستيم نزديک خاقان چين
 همان نيز با هديه و باژ و ساو
 که با جنگ ترکان نداريم تاو
 بيامد ز ايران خجسته همای

 رای خود و نامداران پاکيزه
 پيام بزرگان به خاقان بداد

 دل شاه ترکان بدان گشت شاد
 يز بهرامشاهوزان جستن ت

 گريزان بشد تازيان با سپاه
 به پيش گرانمايه خاقان بگفت

 دل و جان خاقان چو گل برشکفت
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 به ترکان چنين گفت خاقان چين
 که ما برنهاديم بر چرخ زين

 جنگ ايران به چنگ؟ که آورد بی
 مگر ما به رای و به هوش و درنگ؟

 فرستاده را چيز بسيار داد
 درم داد چينی و دينار داد

 يکی پاسخ نامه بنوشت و گفت
 که با جان پاکان خرد باد جفت
 بدان بازگشتيم همداستان

 ی راستان که گفت اين فرستاده
 چو من با سپاه اندرآيم به مرو
 کنم روی کشور چو پر تذرو

 به رای و به داد و به رنگ و به بوی
 ابا آب شير اندر آرم به جوی
 بباشيم تا باژ ايران رسد

 ساو شيران رسدهمان هديه و 
 به مرو آيم و زاستر نگذرم

 نخواهم که رنج آيد از لشکرم
 فرستاده تازان به ايران رسيد
 ز خاقان بگفت آنچ ديد و شنيد
 به مرو اندر آورد خاقان سپاه
 جهان شد ز گرد سواران سياه
 چو آسوده شد سر بخوردن نهاد
 کسی را نيامد ز بهرام ياد
 ببه مرو اندرون بانگ چنگ و ربا
 کسی را نبد جای آرام و خواب
 سپاهش همه باره کرده يله
 طاليه نه بردشت و نه راحله

 شکار و می و مجلس و بانگ چنگ
 شب و روز ايمن نشسته ز جنگ
 همی باژ ايرانيان چشم داشت
 ز دير آمدن دل پر از خشم داشت

 
 وزان روی بهرام بيدار بود
 سپه را ز دشمن نگهدار بود

 ان داشتیشب و روز کارآگه
 سپه را ز دشمن نهان داشتی
 چو آگهی آمد به بهرامشاه

 که خاقان به مروست و چندان سپاه
 بياورد لشکر ز آذر گشسپ

 بنه هر يکی با دو اسپ همه بی
 قبا جوشن و ترگ رومی کاله
 شب و روز چون باد تازان به راه

 همی تاخت لشکر چو از کوه سيل
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 به آمل گذشت از در اردبيل
 امد به گرگان کشيدز آمل بي

 همی درد و رنج بزرگان کشيد
 ز گرگان بيامد به شهر نسا
 يکی رهنمون پيش پر کيميا

 راه رفت به کوه و بيابان بی
 گاه رفت گاه و بی به روز و به شب

 بان داشتی به روز اندرون ديده
 به تيره شبان پاسبان داشتی

 سان بيامد به نزديک مرو بدين
 ذرونپرد بدان گونه پران ت

 نوندی بيامد ز کارآگهان
 اندهان که خاقان شب و روز بی

 به تدبير نخچير کشميهن است
 که دستورش از کهل اهريمنست
 چو بهرام بشنيد زان شاد شد
 همه رنجها بر دلش باد شد
 برآسود روزی بدان رزمگاه

 تر گشت شاه و سپاه چو آسوده
 به کشميهن آمد به هنگام روز

 ی فروزکه برزد سر از کوه گيت
 ی بوق شد همه گوش پرناله

 همه چشم پر رنگ منجوق شد
 دهاده برآمد ز نخچيرگاه

 پرآواز شد گوش شاه و سپاه
 بدريد از آواز گوش هژبر

 تو گفتی همی ژاله بارد ز ابر
 چو خاقان ز نخچير بيدار شد
 به دست خزروان گرفتار شد
 چنان شد ز خون خاک آوردگاه
 که گفتی همی تيربارد ز ماه
 چو سيصد تن از نامداران چين
 گرفتند و بستند بر پشت زين
 چو خاقان چينی گرفتار شد
 ازان خواب آنگاه بيدار شد

 سپهبد ز کشميهن آمد به مرو
 شد از تاختن چارپايان چو غرو
 به مرو اندر از چينيان کس نماند
 بکشتند وز جنگيان بس نماند
 هرانکس کزيشان گريزان برفت

 بهرام تفتاندر همی تاخت  پس
 راند فرسنگ سی سان همی برين

 پس پشت او قارن پارسی
 چو برگشت و آمد به نخچيرگاه
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 ببخشيد چيز کسان بر سپاه
 ز پيروزی چين چو سربر فراخت
 همه کامگاری ز يزدان شناخت
 کجا داد بر نيک و بد دستگاه

 ی آفتابست و ماه که دارنده
 

 گور بياسود در مرو بهرام
 ه و جنگی ستورچو آسوده شد شا

 ز تيزی روانش مدارا گزيد
 دلش رای رزم بخارا گزيد

 به يک روز و يک شب به آموی شد
 ز نخچير و بازی جهانجوی شد
 بيامد ز آموی يک پاس شب
 گذر کرد بر آب و ريگ فرب

 چو خورشيد روی هوا کرد زرد
 بينداخت پيراهن الژورد

 زمانه شد از گرد چون پر چرغ
 ای و مرغجهانجوی بگذشت بر م

 همه لشکر ترک بر هم زدند
 به بوم و به دشت آتش اندر زدند
 ستاره همی دامن ماه جست
 پدر بر پسر بر همی راه جست
 ز ترکان هرانکس که بد پيش رو

 ز پيران و خنجرگزاران تو
 همه پيش بهرام رفتند خوار
 پياده پر از خون دل خاکسار
 که شاها ردا و بلند اخترا

 مهترابر آزادگان جهان 
 گر ايدونک خاقان گنهکار گشت
 ز عهد جهاندار بيزار گشت
 گمان به دستت گرفتار شد بی

 چو بشکست پيمان شاه جهان
 تو خون سر بيگناهان مريز
 نه خوب آيد از نامداران ستيز

 گر از ما همی باژ خواهی رواست
 سر بيگناهان بريدن چراست
 همه مرد و زن بندگان توايم

 ان توايمبه رزم اندر افگندگ
 دل شاه بهرام زيشان بسوخت

 به دست خرد چشم خشمش بدوخت
 ز خون ريختن دست گردان ببست

 پرست پرانديشه شد شاه يزدان
 چو مهر جهاندار پيوسته شد
 دل مرد آشفته آهسته شد
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 بر شاه شد مهتر مهتران
 بپذرفت هر سال باژ گران
 ازين کار چون کام او شد روا
 اابا باژ بستد ز ترکان نو

 چو برگشت و آمد به شهر فرب
 پر از رنگ رخسار و پرخنده لب
 برآسود يک هفته لشکر نراند

 ز چين مهتران را همه پيش خواند
 برآورد ميلی ز سنگ و ز گج

 که کس را به ايران ز ترک و خلج
 نباشد گذر جز به فرمان شاه
 همان نيز جيحون ميانجی به راه
 به لشکر يکی مرد بد شمر نام

 و با گوهر و رای و کامخردمند 
 مر او را به توران زمين شاه کرد
 سر تخت او افسر ماه کرد
 همان تاج زرينش بر سر نهاد

 همه شهر توران بدو گشت شاد
 

 چو شد کار توران زمين ساخته
 دل شاه ز انديشه پرداخته
 بفرمود تا پيش او شد دبير

 قلم خواست با مشک و چينی حرير
 ود شاهبه نرسی يکی نامه فرم

 ز پيکار ترکان و کار سپاه
 سر نامه کرد آفرين نهان
 ازين بنده بر کردگار جهان
 خداوند پيروزی و دستگاه
 خداوند بهرام و کيوان و ماه
 خداوند گردنده چرخ بلند
 خداوند ارمنده خاک نژند

 بزرگی و خردی به پيمان اوست
 همه بودنی زير فرمان اوست
 نوشتم يکی نامه از مرز چين

  نزد برادر به ايران زمينبه
 به نزد بزرگان ايرانيان

 نوشتن همين نامه بر پرنيان
 هرانکس که او رزم خاقان نديد
 ازين جنگجويان ببايد شنيد

 سپه بود چندانک گفتی سپهر
 ز گردش به قير اندر اندود چهر
 همه مرز شد همچو دريای خون
 سر بخت بيداد گشته نگون
 به رزم اندرون او گرفتار شد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1669 

 وزو چرخ گردنده بيزار شد
 کنون بسته آوردمش بر هيون
 جگر خسته و ديدگان پر ز خون
 همه گردن سرکشان گشت نرم
 زبان چرب و دلها پر از خون گرم
 پذيرفت باژ آنک بدخواه بود

 راه بود به راه آمدند آنک بی
 کنون از پس نامه من با سپاه

 خواه بيايم به کام دل نيک
 پایافگن باد هيونان کفک

 برفتند چون ابر غران ز جای
 چو نامه به نزديک نرسی رسيد
 ز شادی دل پادشا بردميد
 بشد موبد موبدان پيش اوی

 هرانکس که بود از يالن جنگ جوی
 به شادی برآمد ز ايران خروش
 نهادند هر يک به آواز گوش
 دل نامداران ز تشوير شاه
 همی بود پيچان ز بهر گناه

  شدندبه پوزش به نزديک موبد
 هراسان ز هر بد شدند همه دل

 کز انديشه کژ و فرمان ديو
 ببرد دل از راه گيهان خديو

 بدان مايه لشکر که برد اين گمان
 که يزدان گشايد در آسمان

 شگفتيست اين کز گمان بگذرد
 هم از رای داننده مرد خرد

 چو پاسخ شود نامه بر خوب و زشت
 همين پوزش ما ببايد نوشت

 ت از برزگان گناهکه گر چند رف
 ببخشد مگر نامبردار شاه

 بپذرفت نرسی که ايدون کنم
 که کين از دل شاه بيرون کنم
 پس آن نامه را زود پاسخ نوشت
 پديدار کرد اندرو خوب و زشت
 که ايرانيان از پی درد و رنج
 همان از پی بوم و فرزند و گنج
 گرفتند خاقان چين را پناه
 به نوميدی از نامبردار شاه

 ه از دشمنی بد نه از درد و کينن
 نه بر شاه بودست کس را گزين
 يکی مهتری نام او برزمهر
 بدان رفتن راه بگشاد چهر
 بيامد به نزديک شاه جهان
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 همه رازها برگشاد از نهان
 ز گفتار او شاه خشنود گشت

 دود گشت چنين آتش تيز بی
 چغانی و چگلی و بلخی ردان
 بخاری و از غرجگان موبدان

 تند با باژ و برسم به دستبرف
 پرست نيايش کنان پيش آتش

 ايم که ما شاه را يکسره بنده
 ايم همان باژ را گردن افگنده

 همان نيز هر سال با باژ و ساو
 به درگه شدی هرک بوديش تاو

 
 چو شد ساخته کار آتشکده
 همان جای نوروز و جشن سده

 بيامد سوی آذرآبادگان
 خود و نامداران و آزادگان
 پرستندگان پيش آذر شدند

 همه موبدان دست بر سر شدند
 پرستندگان را ببخشيد چيز
 وز آتشکده روی بنهاد تيز

 خرامان بيامد به شهر صطخر
 که شاهنشهان را بدان بود فخر
 پراگنده از چرم گاوان ميش

 که بر پشت پيالن همی راند پيش
 هزار و صد و شست قنطار بود

 ددرم بو ازو نيز و دينار بو
 که بر پهلوی موبد پارسی
 همی نام برديش پيداوسی
 بياورد پس مشکهای اديم

 بگسترد و شادان برو ريخت سيم
 به ره بر هران پل که ويران بديد
 رباطی که از کاروانان شنيد
 ز گيتی دگر هرکه درويش بود
 وگر نانش از کوشش خويش بود
 سدگير به کپان بسختيد سيم

 زن بيوه و کودکان يتيم
 رم هران پير کز کارکردچها

 فروماند وزو روز ننگ و نبرد
 به پنجم هرانکس که بد با نژاد
 توانگر نکردی ازو هيچ ياد
 ششم هرکه آمد ز راه دراز

 همی داشت درويشی خويش راز
 بديشان ببخشيد چندين درم
 نبد شاه روزی ز بخشش دژم
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 غنيمت همه بهر لشکر نهاد
 نيامدش از آگندن گنج باد

 س تاج خاقان چينبفرمود پ
 دين که پيش آورد مردم پاک

 گهرها که بود اندرو آژده
 بکندند و ديوار آتشکده
 به زر و به گوهر بياراستند
 سر تخت آذر بپيراستند

 وزان جايگه شد سوی طيسفون
 که نرسی بد و موبد رهنمون
 پذيره شدندش همه مهتران
 بزرگان ايران و کنداوران

 شاهچو نرسی بديد آن سر و تاج 
 درفش دلفروز و چندان سپاه
 پياده شد و برد پيشش نماز
 بزرگان و هم موبد سرفراز
 بفرمود بهرام تا برنشست

 گرفت آن زمان دست او را به دست
 بيامد نشست از بر تخت زر
 بزرگان به پيش اندرون با کمر
 ببخشيد گنجی به مرد نياز
 در تنگ زندان گشادند باز
 زمانه پر از رامش و داد شد
 دل غمگنان از غم آزاد شد

 ز هر کشوری رنج و غم دور کرد
 ز بهر بزرگان يکی سور کرد

 بدان سور هرکس که بشتافتی
 همه خلعت مهتری يافتی

 
 سيوم روز بزم ردان ساختند
 نويسنده را پيش بنشاختند

 به می خوردن اندر چو بگشاد چهر
 يکی نامه بنوشت شادان به مهر

 خستسر نامه کرد آفرين از ن
 بران کو روان را به شادی بشست
 خرد بر دل خويش پيرايه کرد
 به رنج تن از مردمی مايه کرد
 همه نيکويها ز يزدان شناخت

 خرد جست و با مرد دانا بساخت
 بدانيد کز داد جز نيکويی
 نيايد نکوبد در بدخويی
 هرانکس که از کارداران ما
 سرافراز و جنگی سواران ما

 اه و داربنالد نه بيند بجز چ
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 وگر کشته بر خاک افگنده خوار
 بکوشيد تا رنجها کم کنيد

 غم کنيد دل غمگنان شاد و بی
 که گيتی فراوان نماند به کس

 آزاری و داد جوييد و بس بی
 بدين گيتی اندر نشانه منم
 سر راستی را بهانه منم

 که چندان سپه کرد آهنگ من
 هم آهنگ اين نامدار انجمن

 ندک سپاهاز ايدر برفتم به ا
 شدند آنک بدخواه بد نيک خواه
 يکی نامداری چو خاقان چين
 جهاندار با تاج و تخت و نگين

 اندر گرفتار شد به دست من
 سر بخت ترکان نگونسار شد
 مرا کرد پيروز يزدان پاک

 سر دشمنان رفت در زير خاک
 ی من مباد جز از بندگی پيشه
 ی من مباد جز از راست انديشه

 ز جهان هفت سالنخواهم خراج ا
 اگر زيردستی بود گر همال
 يی به هر کارداری و خودکامه
 يی نوشتند بر پهلوی نامه

 که از زيردستان جز از رسم و داد
 نرانيد و از بد نگيريد ياد

 هرانکس که درويش باشد به شهر
 که از روز شادی نيابند بهر
 فرستيد نزديک ما نامشان
 برآريم زان آرزو کامشان

 ستند پهلونژاددگر هرک ه
 که گيرند از رفتن رنج ياد

 نيازی دهيد هم از گنج ما بی
 خردمند را سرفرازی دهيد

 کسی را که فامست و دستش تهيست
 ارج و بی فرهيست به هر کار بی
 ماشان بتوزيد فام هم از گنج

 به ديوانهايشان نويسيد نام
 ز يزدان بخواهيد تا هم چنين
 دل ما بدارد به آيين و دين

 ن مهر ما شادمانی کنيدبدي
 بران مهتران مهربانی کنيد
 همان بندگان را مداريد خوار

 ی کردگار که هستند هم بنده
 ی سنگيان کسی کش بود پايه
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 دهد کودکان را به فرهنگيان
 به دانش روان را توانگر کنيد
 خرد را ز تن بر سر افسر کنيد
 ز چيز کسان دور داريد دست

 ستپر آزار باشيد و يزدان بی
 بکوشيد و پيمان ما مشکنيد
 پی و بيخ و پيوند بد برکنيد
 به يزدان پناهيد و فرمان کنيد
 روان را به مهرش گروگان کنيد
 مجوييد آزار همسايگان
 هم آن بزرگان و پرمايگان

 هرانکس که ناچيز بد چيره گشت
 ی کهتری برگذشت وز اندازه

 بزرگش مخوانيد کان برتری
 سبک بازگردد سوی کهتری
 ز درويش چيزی مداريد باز
 نياز هرانکس که هست از شما بی
 به پاکان گراييد و نيکی کنيد

 دل و پشت خواهندگان مشکنيد
 هران چيز کان دور گشت از پسند
 بدان چيز نزديک باشد گزند
 ز دارنده بر جان آنکس درود

 که از مردمی باشدش تار و پود
 چو اندر نوشتند چينی حرير

 شکين دبيرسر خامه را کرد م
 به عنوان برش شاه گيتی نوشت

 ی خوب و زشت دل داد و داننده
 خداوند بخشايش و فر و زور
 شهنشاه بخشنده بهرام گور
 سوی مرزبانان فرمانبران

 خردمند و دانا و جنگی سران
 به هر سو نوند و سوار و هيون

 ی رهنمون همی رفت با نامه
 چو آن نامه آمد به هر کشوری

  و هر مهتریبه هر نامداری
 همی گفت هرکس که يزدان سپاس
 که هست اين جهاندار يزدان شناس
 زن و مرد و کودک به هامون شدند
 به هر کشور از خانه بيرون شدند

 همی خواندند آفرين نهان
 بران دادگر شهريار جهان

 ازان پس به خوردن بياراستند
 می و رود و رامشگران خواستند
 يکی نيمه از روز خوردن بدی
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 دگر نيمه زو کارکردن بدی
 همی نو به هر بامدادی پگاه
 خروشی بدی پيش درگاه شاه
 که هرکس که دارد خوريد و دهيد
 سپاسی ز خوردن به خود برنهيد
 کسی کش نيازست آيد به گنج
 ستاند ز گنج درم سخته پنج

 ی سالخورده سه من تافته باده
 به رنگ گل نار و با رنگ زرد

 رویهانی به رامش نهادند 
 پرآواز ميخواره شد شهر و کوی
 چنان بد که از بيد و گل افسری
 ز ديدار او خواستندی کری
 يکی شاخ نرگس به تای درم
 خريدی کسی زان نگشتی دژم
 ز شادی جوان شد دل مرد پير
 به چشمه درون آبها گشت شير
 جهانجوی کرد از جهاندار ياد

 گونه شاد که يکسر جهان ديد زان
 

 ن گفت يک روز شاهبه نرسی چني
 کز ايدر برو با نگين و کاله
 خراسان ترا دادم آباد کن
 دل زيردستان به ما شاد کن
 نگر تا نباشی بجز دادگر
 مياويز چنگ اندرين رهگذر
 پدر کرد بيداد و پيچد ازان
 چو مردی برهنه ز باد خزان
 بفرمود تا خلعتش ساختند
 گرانمايه گنجی بپرداختند

  تو بادبدو گفت يزدان پناه
 سر تخت خورشيد گاه تو باد
 به رفتن دو هفته درنگ آمدش

 آسان خراسان به چنگ آمدش تن
 يی برگذشت چو نرسی بشد هفته

 دل شاه ز انديشه پردخته گشت
 بفرمود تا موبد موبدان
 برفت و بياورد چندی ردان
 بدو گفت شد کار قيصر دراز
 رسولش همی دير يابد جواز

 ا کجاستچه مردست و اندر خرد ت
 که دارد روان از خرد پشت راست
 بدو گفت موبد انوشه بدی
 جهاندار و با فره ايزدی
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 يکی مرد پيرست با رای و شرم
 سخن گفتنش چرب و آواز نرم

 کسی کش فالطون به دست اوستاد
 خردمند و بادانش و بانژاد
 يکی برمنش بود کامد ز روم

 کنون خيره گشت اندرين مرز و بوم
 له در ماه دیبپژمرد چون ال

 تنش خشک و رخساره همرنگ نی
 همه کهترانش به کردار ميش

 که روز شکارش سگ آيد به پيش
 به کندی و تندی بما ننگريد

 وزين مرز کس را به کس نشمريد
 به موبد چنين گفت بهرام گور
 که يزدان دهد فر و ديهيم و زور
 مرا گر جهاندار پيروز کرد

 شب تيره بر بخت من روز کرد
 ی قيصر روم و قيصر نژاديک

 فريدون ورا تاج بر سر نهاد
 بزرگست وز سلم دارد نژاد

 تر به رسم و به داد ز شاهان فزون
 کنون مردمی کرد و فرزانگی
 چو خاقان نيامد به ديوانگی
 ورا پيش خوانيم هنگام بار

 سخن تا چه گويد که آيد به کار
 وزان پس به خوبی فرستمش باز

 نياز بیز مردم نيم در جهان 
 يکی رزم جويد سپاه آورد
 دگر بزم و زرين کاله آورد

 مرا ارج ايشان ببايد شناخت
 بزرگ آنک با نامداران بساخت
 برو آفرين کرد موبد به مهر

 که شادان بدی تا بگردد سپهر
 

 سپهبد فرستاده را پيش خواند
 بران نامور پيشگاهش نشاند
 چو بشنيد بيدار شاه جهان

 د پيش مهانفرستاده را خوان
 بيامد جهانديده دانای پير

 گوی و بادانش و يادگير سخن
 به کش کرده دست و سرافگنده پست
 بر تخت شاهی به زانو نشست
 بپرسيد بهرام و بنواختش
 بر تخت پيروزه بنشاختش
 بدو گفت کايدر بماندی تو دير
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 ز ديدار اين مرز ناگشته سير
 مرا رزم خاقان ز تو باز داشت

  همچو انباز داشتبه گيتی مرا
 کنون روزگار توام تازه شد

 اندازه شد ترا بودن ايدر بی
 سخن هرچ گويی تو پاسخ دهيم

 وز آواز تو روز فرخ نهيم
 ی پير کرد آفرين فرستاده
 تو مبادا زمان و زمين که بی

 هران پادشاهی که دارد خرد
 ز گفت خردمند رامش برد
 تر به يزدان خردمند نزديک

 تر  تاريکبدانديش را روز
 تو بر مهتران جهان مهتری

 که هم مهتر و شاه و هم بهتری
 ترا دانش و هوش و دادست و فر

 بر آيين شاهان پيروزگر
 همانت خرد هست و پاکيزه رای
 بر هوشمندان توی کدخدای

 که جاويد بادی تن و جان درست
 مبيناد گردون ميان تو سست
 زبانت ترازوست و گفتن گهر

  بيند به زرگهر سخته هرگز که
 ی قيصرم اگر چه فرستاده

 همان چاکر شاه را چاکرم
 درودی رسانم ز قيصر به شاه
 که جاويد باد اين سر و تاج و گاه
 و ديگر که فرمود تا هفت چيز
 بپرسم ز دانندگان تو نيز

 بدو گفت شاه اين سخنها بگوی
 روی گوی را بيشتر آب سخن

 بفرمود تا موبد موبدان
 ن و ردانبشد پيش با مهترا

 بشد موبد و هرکه دانا بدند
 بر توانا بدند به هر دانشی

 گوی بگشاد راز از نهفت سخن
 سخنهای قيصر به موبد بگفت
 به موبد چنين گفت کای رهنمون
 چه چيز آنک خوانی همی اندرون
 دگر آنک بيرونش خوانی همی
 جزين نيز نامش ندانی همی

 زبر چيست ای مهتر و زبر چيست
 ه چه و خوار کيستهمان بيکران

 چه چيز آنک نامش فراوان بود
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 مر او را به هر جای فرمان بود
 چنين گفت موبد به فرزانه مرد
 که مشتاب وز راه دانش مگرد

 مر اين را که گفتی تو پاسخ يکيست
 سخن در درون و برون اندکيست
 برون آسمان و درونش هواست
 زبر فر يزدان فرمانرواست

 يزدستهمان بيکران در جهان ا
 اگر تاب گيری به دانش به دست
 زبر چون بهشتست و دوزخ به زير
 بد آن را که باشد به يزدان دلير
 دگر آنک بسيار نامش بود
 رونده به هر جای کامش بود
 خرد دارد ای پير بسيار نام
 رساند خرد پادشا را به کام
 يکی مهر خوانند و ديگر وفا
 خرد دور شد درد ماند و جفا

 راستی خواندشآوری  زبان
 بلنداختری زيرکی داندش
 گهی بردبار و گهی رازدار
 که باشد سخن نزد او پايدار
 پراگنده اينست نام خرد

 ها نام او بگذرد از اندازه
 تو چيزی مدان کز خرد برترست
 خرد بر همه نيکويها سرست
 خرد جويد آگنده راز جهان
 که چشم سر ما نبيند نهان
 ردگر آنک دارد جهاندار خوا

 ی کردگار به هر دانش از کرده
 ست رخشان ز چرخ بلند ستاره

 که بينا شمارش بداند که چند
 بلند آسمان را که فرسنگ نيست
 کسی را بدو راه و آهنگ نيست
 همی خوار گيری شمار ورا
 همان گردش روزگار ورا
 کسی کو ببيند ز پرتاب تير
 بماند شگفت اندرو تيز وير

 ستاره همی بشمرد ز آسمان
 ازين خوارتر چيست ای شادمان
 من اين دانم ار هست پاسخ جزين

 آفرين فراخست رای جهان
 دان قيصر چو پاسخ شنيد سخن

 زمين را ببوسيد و فرمان گزيد
 به بهرام گفت ای جهاندار شاه
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 بر فزونی مخواه ز يزدان برين
 که گيتی سراسر به فرمان تست
 سر سرکشان زير پيمان تست

 ژادن پسند بزرگان فرخ
 ندارد جهان چون تو شاهی به ياد
 همان نيز دستورت از موبدان
 به دانش فزونست از بخردان
 اند همه فيلسوفان ورا بنده
 اند به دانايی او سرافگنده

 چو بهرام بشنيد شادی نمود
 به دلش اندرون روشنايی فزود
 به موبدم درم داد ده بدره نيز

 همان جامه و اسپ و بسيار چيز
 مان بيامد بدروزانجا خرا

 خرد يافته موبد پرهنر
 ی قيصر نامدار فرستاده

 سوی خانه رفت از بر شهريار
 

 چو خورشيد بر چرخ بنمود دست
 شهنشاه بر تخت زرين نشست

 ی قيصر آمد به در فرستاده
 خرد يافته موبد پرگهر

 به پيش شهنشاه رفتند شاد
 سخنها ز هرگونه کردند ياد
 فرستاده را موبد شاه گفت

 يار و جفت که ای مرد هشيار بی
 ز گيتی زيانکارتر کار چيست

 ی او ببايد گريست که بر کرده
 چه دانی تو اندر جهان سودمند
 که از کردنش مرد گردد بلند
 فرستاده گفت آنک دانا بود
 هميشه بزرگ و توانا بود
 تن مرد نادان ز گل خوارتر
 به هر نيکی ناسزاوارتر
 نز نادان و دانا زدی داستا

 شنيدی مگر پاسخ راستان
 بدو گفت موبد که نيکو نگر

 بينديش و ماهی به خشکی مبر
 فرستاده گفت ای پسنديده مرد

 ها ز دانش توان ياد کرد سخن
 تو اين گر دگرگونه دانی بگوی
 که از دانش افزون شود آبروی
 بدو گفت موبد که انديشه کن
 کز انديشه بازيب گردد سخن
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 ترآزار ز گيتی هرانکو بی
 چنان دان که مرگش زيانکارتر

 به مرگ بدان شاد باشی رواست
 چو زايد بد و نيک تن مرگ راست
 ازين سودمندی بود زان زيان
 خرد را ميانجی کن اندر ميان
 چو بشنيد رومی پسند آمدش
 سخنهای او سودمند آمدش
 بخنديد و بر شاه کرد آفرين
 بدو گفت فرخنده ايران زمين

 همیکه تخت شهنشاه بيند 
 چو موبد بروبر نشيند همی
 به دانش جهان را بلند افسری
 به موبد ز هر مهتری برتری
 اگر باژ خواهی ز قيصر رواست
 ک دستور تو بر جهان پادشاست
 ز گفتار او شاد شد شهريار
 دلش تازه شد چو گل اندر بهار
 برون شد فرستاده از پيش شاه
 شب آمد برآمد درفش سياه

 کبویپديد آمد آن چادر مش
 به عنبر بيالود خورشيد روی
 شکيبا نبد گنبد تيزگرد

 سر خفته از خواب بيدار کرد
 ی آفتاب درفشی بزد چشمه

 سر شاه گيتی سبک شد ز خواب
 در بار بگشاد ساالر بار

 نشست از بر تخت خود شهريار
 بفرمود تا خلعت آراستند

 فرستاده را پيش او خواستند
 ز سيمين و زرين و اسپ و ستام

 دينار گيتی که بردند نامز 
 ز دينار و گوهر ز مشک و عبير

 ی تيزوير فزون گشت از انديشه
 

 چو از کار رومی بپردخت شاه
 دلش گشت پيچان ز کار سپاه

 زن بفرمود تا موبد رای
 بشد با يکی نامدار انجمن
 ببخشيد روی زمين سربسر
 ابر پهلوانان پرخاشخر

 درم داد و اسپ و نگين و کاله
 ايه را کشور و تاج و گاهگرانم

 پر از راستی کرد يکسر جهان
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 وزو شادمانه کهان و مهان
 هرانکس که بيداد بد دور کرد
 به نادادن چيز و گفتار سرد

 وزان پس چنين گفت با موبدان
 دل بخردان که ای پرهنر پاک

 جهان را ز هرگونه داريد ياد
 ز کردار شاهان بيداد و داد
  آزبسی دست شاهان ز بيداد و
 تهی ماند و هم تن ز آرام و ناز
 جهان از بدانديش در بيم بود

 مردان به دو نيم بود دل نيک
 همه دست کرده به کار بدی
 کسی را نبد کوشش ايزدی
 نبد بر زن و زاده کس پادشا
 پر از غم دل مردم پارسا

 به هر جای گستردن دست ديو
 بريده دل از بيم گيهان خديو
 تسر نيکويها و دست بديس

 در دانش و کوشش بخرديست
 همه پاک در گردن پادشاست
 که پيدا شود زو همه کژ و راست
 پدر گر به بيداد يازيد دست

 پرست نبد پاک و دانا و يزدان
 مداريد کردار او بس شگفت

 که روشن دلش رنگ آتش گرفت
 ببينيد تا جم و کاوس شاه
 چه کردند کز ديو جستند راه
 پدر همچنان راه ايشان بجست
 به آب خرد جان تيره نشست
 همه زيردستانش پيچان شدند
 فراوان ز تنديش بيجان شدند

 کنون رفت و زو نام بد ماند و بس
 همی آفرين او نيابد ز کس
 ز ما باد بر جان او آفرين

 مبادا که پيچد روانش ز کين
 کنون بر نشستم بر گاه اوی

 گمان راه اوی به مينو کشد بی
 هانهمی خواهم از کردگار ج

 که نيرو دهد آشکار و نهان
 که با زيردستان مدارا کنيم

 ز خاک سيه مشک سارا کنيم
 که با خاک چون جفت گردد تنم

 ای دامنم نگيرد ستمديده
 شما همچنين چادر راستی
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 بپوشيد شسته دل از کاستی
 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
 ز دهقان و تازی و رومی نژاد
 به کردار شيرست آهنگ اوی

 يچد کسی گردن از چنگ اوینپ
 همان شير درنده را بشکرد
 به خواری تن اژدها بسپرد

 کجا آن سر و تاج شاهنشهان
 کجا آن بزرگان و فرخ مهان
 کجا آن سواران گردنکشان
 کزيشان نبينم به گيتی نشان
 کجا ان پری چهرگان جهان
 کزيشان بدی شاد جان مهان
 هرانکس که رخ زير چادر نهفت

  گشتست با خاک جفتچنان دان که
 همه دست پاکی و نيکی بريم
 جهان را به کردار بد نشمريم
 به يزدان دارنده کو داد فر

 به تاج و به تخت و نژاد و گهر
 که گر کارداری به يک مشک خاک
 زبان جويد اندر بلند و مغاک

 انجا بسوزم به آتش تنش هم
 کنم بر سر دار پيراهنش

 وگر در گذشته ز شب چند پاس
 دد ز درويش دزدی پالسبدز

 به تاوانش ديبا فرستم ز گنج
 بشويم دل غمگنان را ز رنج
 وگر گوسفندی برند از رمه
 به تيره شب و روزگار دمه
 يکی اسپ پرمايه تاوان دهم
 مبادا که بر وی سپاسی نهم
 چو با دشمنم کارزاری بود

 وزان جنگ خسته سواری بود
 فرستمش يکساله زر و درم

 و را دژمنداريم فرزند ا
 ز دادار دارنده يکسر سپاس

 شناس که اويست جاويد نيکی
 به آب و به آتش ميازيد دست

 پرست مگر هيربد مرد آتش
 مريزيد هم خون گاوان ورز

 که ننگست در گاو کشتن به مرز
 ز پيری مگر گاو بيکار شد

 به چشم خداوند خود خوار شد
 نبايد ز بن کشت گاو زهی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1682 

 یکه از مرز بيرون شود فره
 همه رای با مرد دانا زنيد

 پدر مشکنيد دل کودک بی
 ی ديو باشيد دور از انديشه

 گه جنگ دشمن مجوييد سور
 اگر خواهم از زيردستان خراج
 ز دارنده بيزارم و تخت عاج
 اگر بدکنش بد پدر يزدگرد
 به پاداش آن داد کرديم گرد
 همه دل ز کردار او خوش کنيد
 به آزادی آهنگ آتش کنيد

  مگر کردگارش گناهببخشد
 ز دوزخ به مينو نمايدش راه

 کسی کو جوانست شادی کنيد
 دل مردمان جوان مشکنيد

 به پيری به مستی ميازيد دست
 که همواره رسوا بود پير مست
 گنهکار يزدان مباشيد هيچ
 به پيری به آيد به رفتن بسيچ
 چو خشنود گردد ز ما کردگار
 به هستی غم روز فردا مدار

 ان به ما شاد باددل زيردست
 سر سرکشان از غم آزاد باد
 همه نامداران چو گفتار شاه
 شنيدند و کردند نيکو نگاه

 همه ديده کردند پيشش پر آب
 ازان شاه پردانش و زودياب
 خروشان برو آفرين خواندند
 ورا پادشا زمين خواندند

 
 وزير خردمند بر پای خاست

 چنين گفت کی خسرو داد و راست
 دانديش بی بيم گشتجهان از ب

 وزين مرزها رنج و سختی گذشت
 مگر نامور شنگل از هندوان
 که از داد پيچيده دارد روان
 ز هندوستان تا در مرز چين
 ز دزدان پرآشوب دارد زمين

 به ايران همی دست يازد به بد
 بدين داستان کارسازی سزد
 تو شاهی و شنگل نگهبان هند
 چرا باژ خواهد ز چين و ز سند

 نديش و تدبير آن بازجویبرا
 نبايد که ناخوبی آيد بروی
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 چو بشنيد شاه آن پرانديشه شد
 جهان پيش او چون يکی بيشه شد
 چنين گفت کاين کار من در نهان
 بسازم نگويم به کس در جهان

 به تنها ببينم سپاه ورا
 همان رسم شاهی و گاه ورا
 شوم پيش او چون فرستادگان
 نگويم به ايران به آزادگان
 بشد پاک دستور او با دبير
 جزو هرکسی آنک بد ناگزير
 بگفتند هرگونه از بيش و کم
 ببردند قرطاس و مشک و قلم
 يکی نامه بنوشت پر پند و رای
 پر از دانش و آفرين خدای

 سر نامه کرد از نخست آفرين
 ز يزدان برآنکس که جست آفرين
 خداوند هست و خداوند نيست

 ستهمه چيز جفتست و ايزد يکي
 ز چيزی کجا او دهد بنده را
 پرستنده و تاج دارنده را

 فزون از خرد نيست اندر جهان
 فروزنده کهتران و مهان

 هرانکس که او شاد شد از خرد
 جهان را به کردار بد نسپرد

 پشيمان نشد هر که نيکی گزيد
 که بد آب دانش نيارد مزيد
 رهاند خرد مرد را از بال
 مبادا کسی در بال مبتال

 ستين نشان خرد آن بودنخ
 ساله ترسان بود که از بد همه

 بداند تن خويش را در نهان
 به چشم خرد جست راز جهان
 خرد افسر شهرياران بود
 همان زيور نامداران بود
 بداند بد و نيک مرد خرد
 بکوشد به داد و بپيچد ز بد

 ی خود ندانی همی تو اندازه
 روان را به خون در نشانی همی

  زمانه منماگر تاجدار
 به خوبی و زشتی بهانه منم
 تو شاهی کنی کی بود راستی
 پديد آيد از هر سوی کاستی
 نه آيين شاهان بود تاختن
 چنين با بدانديشگان ساختن
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 نيای تو ما را پرستنده بود
 پدر پيش شاهان ما بنده بود
 کس از ما نبودند همداستان
 که دير آمدی باژ هندوستان

 ان چيننگه کن کنون روز خاق
 که از چين بيامد به ايران زمين
 به تاراج داد آنک آورده بود

 بپيچيد زان بد که خود کرده بود
 چنين هم همی بينم آيين تو
 همان بخشش و فره دين تو

 مرا ساز جنگست و هم خواسته
 همان لشکر يکدل آراسته
 ترا با دليران من پای نيست

 به هند اندرون لشکر آرای نيست
 نی ز نيروی خويشتو اندر گما

 همی پيش دريا بری جوی خويش
 يی فرستادم اينک فرستاده

 يی گوی با دانش آزاده سخن
 اگر باژ بفرست اگر جنگ را

 دانشی سخت کن تنگ را به بی
 ز ما باد بر جان آنکس درود

 که داد و خرد باشدش تار و پود
 چو خط از نسيم هوا گشت خشک
 نوشتند و بر وی پراگند مشک

 نش بر نام بهرام کردبه عنوا
 که دادش سر هر بدی رام کرد
 که تاج کيان يافت از يزدگرد
 به خرداد ماه اندرون روز ارد
 سپهدار مرز و نگهدار بوم

 ی باژ سقالب و روم ستاننده
 به نزديک شنگل نگهبان هند
 ز دريای قنوج تا مرز سند

 
 بر مهر شاه چو بنهاد بر نامه

 برآراست بر ساز نخچيرگاه
 ه لشکر ز کارش کس آگه نبودب

 جز از نامدارانش همره نبود
 سان به هندوستان بيامد بدين

 گذشت از بر آب جادوستان
 چو نزديک ايوان شنگل رسيد
 در پرده و بارگاهش بديد

 يی بود سر در هوا برآورده
 بدربر فراوان سليح و نوا

 سواران و پيالن بدربر به پای
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 خروشيدن زنگ با کرنای
 ن بارگه بر بماندشگفتی با

 دلش را به انديشه اندر نشاند
 داران اوی چنين گفت با پرده
 کاران اوی پرستنده و پای

 که از نزد پيروز بهرامشاه
 فرستاده آمد بدين بارگاه
 هم اندر زمان رفت ساالر بار
 ز پرده درون تا بر شهريار
 بفرمود تا پرده برداشتند

 به ارجش ز درگاه بگذاشتند
  رفت بهرام گورخرامان همی

 يکی خانه ديد آسمانش بلور
 ازارش همه سيم و پيکرش زر
 نشانده به هر جای چندی گهر
 نشسته به نزديک او رهنمای
 پس پشت او ايستاده به پای
 برادرش را ديد بر زيرگاه

 نهاده به سر بر ز گوهر کاله
 چو آمد به نزديک شنگل فراز
 ورا ديد با تاج بر تخت ناز

 خت زر و بلوری ت همه پايه
 نشسته برو شاه با فر و زور
 بر تخت شد شاه و بردش نماز
 همی بود پيشش زمانی دراز

 چنين گفت زان کو ز شاهان مهست
 پرست جهاندار بهرام يزدان

 يکی نامه دارم بر شاه هند
 نوشته خطی پهلوی بر پند
 چو آواز بهرام بشنيد شاه
 بفرمود زرين يکی زيرگاه
 ندندبران کرسی زرش بنشا

 ز درگاه يارانش را خواندند
 چو بنشست بگشاد لب را ز بند
 چنين گفت کای شهريار بلند
 زبان برگشايم چو فرمان دهی

 تو مبادا بهی و مهی که بی
 بدو گفت شنگل که بر گوی هين
 که گوينده يابد ز چرخ آفرين
 چنين گفت کز شاه خسرونژاد
 که چون او به گيتی ز مادر نزاد

 از بر روی دهرمهست آن سرافر
 که با داد او زهر شد پای زهر

 اند بزرگان همه باژ دار وی
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 اند به نخچير شيران شکار وی
 چو شمشير خواهد به رزم اندرون
 بيابان شود همچو دريای خون
 به بخشش چو ابری بود دربار
 بود پيش او گنج دينار خوار

 پيامی رسانم سوی شاه هند
 يی برپرند همان پهلوی نامه
 

 و بشنيد شد نامه را خواستارچ
 شگفتی بماند اندران نامدار
 چو آن نامه برخواند مرد دبير
 رخ تاجور گشت همچون زرير

 سخن بدو گفت کای مرد چيره
 به گفتار مشتاب و تندی مکن
 بزرگی نمايد همی شاه تو
 چنان هم نمايد همی راه تو
 کسی باژ خواهد ز هندوستان
 نباشم ز گوينده همداستان

 لشکر همی گويد اين گر به گنجبه 
 وگر شهر و کشور سپردن به رنج

 اند شاهان و من چون عقاب کلنگ
 وگر خاک و من همچو دريای آب
 کسی با ستاره نکوشد به جنگ
 نه با آسمان جست کس نام و ننگ

 هنر بهتر از گفتن نابکار
 که گيرد ترا مرد داننده خوار

 نه مردی نه دانش نه کشور نه شهر
  شما را زبانست بهرز شاهی

 نهفته همه بوم گنج منست
 نياکان بدو هيچ نابرده دست
 دگر گنج برگستوان و زره
 چو گنجور ما برگشايد گره
 به پيالنش بايد کشيدن کليد
 وگر ژنده پيلش تواند کشيد

 وگر گيری از تيغ و جوشن شمار
 ستاره شود پيش چشم تو خوار

 زمين بر نتابد سپاه مرا
 ن و گاه مراهمان ژنده پيال

 هزار ار به هندی زنی در هزار
 بود کس که خواند مرا شهريار
 همان کوه و دريای گوهر مراست

 به من دارد اکنون جهان پشت راست
 ی عنبر و عود و مشک همان چشمه

 دگر گنج کافور ناگشته خشک
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 دگر داروی مردم دردمند
 به روی زمين هرک گردد نژند

 سان برست همه بوم ما را بدين
 اگر زر و سيمست و گر گوهرست
 چو هشتاد شاهند با تاج زر
 به فرمان من تنگ بسته کمر
 همه بوم را گرد درياست راه

 بر ديو گاه نيايد بدين خاک
 ز قنوج تا مرز دريای چين

 ز سقالب تا پيش ايران زمين
 بزرگان همه زيردست منند
 به بيچارگی در پرست منند

 به هند و به چين و ختن پاسبان
 نرانند جز نام من بر زبان
 اند همه تاج ما را ستاينده
 اند پرستندگی را فزاينده

 به مشکوی من دخت فغفور چين
 آفرين مرا خواند اندر جهان

 پسر دارم از وی يکی شيردل
 که بستاند از که به شمشير دل

 ز هنگام کاوس تا کيقباد
 ازين بوم و برکس نکردست ياد
 همان نامبردار سيصد هزار

 لشکر که خواند مرا شهريارز 
 ز پيوستگانم هزار و دويست

 کزيشان کسی را به من راه نيست
 همه زاد بر زاد خويش منند
 که در هند بر پای پيش منند

 که در بيشه شيران به هنگام جنگ
 ز آورد ايشان بخايد دو چنگ
 گر آيين بدی هيچ آزاده را

 که کشتی به تندی فرستاده را
 ز تنتسرت را جدا کردمی ا

 گر بر تو پيراهنت شدی مويه
 بدو گفت بهرام کای نامدار
 اگر مهتری کام کژی مخار

 مرا شاه من گفت کو را بگوی
 که گر بخردی راه کژی مجوی
 ز درگه دو دانا پديدار کن

 آور و کامران بر سخن زبان
 گر ايدونک زيشان به رای و خرد
 يکی بر يکی زان ما بگذرد

 نيستمرا نيز با مرز تو کار 
 که نزديک بخرد سخن خوار نيست
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 وگرنه ز مردان جنگاوران
 کسی کو گرايد به گرز گران

 گزين کن ز هندوستان صد سوار
 که با يک تن از ما کند کارزار
 نخواهيم ما باژ از مرز تو

 چو پيدا شدی مردی و ارز تو
 

 چو بشنيد شنگل به بهرام گفت
 که رای تو با مردمی نيست جفت

 آی و بگشای بندزمانی فرود
 های ناسودمند چه گويی سخن

 يکی خرم ايوان بپرداختند
 همه هرچ بايست برساختند

 روز بياسود بهرام تا نيم
 چو بر اوج شد تاج گيتی فروز
 چو در پيش شنگل نهادند خوان
 يکی را بفرمود کو را بخوان

 ی خسروپرست کز ايران فرستاده
 گوی و هم کامگار نوست سخن

 نشان  اوست هم زينکسی را که با
 بياور به خوان رسوالن نشان

 بشد تيز بهرام و بر خوان نشست
 بنان دست بگشاد و لب را ببست
 چو نان خورده شد مجلس آراستند

 ی رود و می خواستند نوازنده
 همی بوی مشک آمد از خوردنی
 همان زير زربفت گستردنی
 بزرگان چو از باده خرم شدند

 ندغم شد ز تيمار نابوده بی
 دو تن را بفرمود زورآزمای

 به کشتی که دارند با ديو پای
 برفتند شايسته مردان کار
 ببستندشان بر ميانها ازار

 همی کرد زور ان برين اين بران
 گرازان و پيچان دو مرد گران
 چو برداشت بهرام جام بلور
 به مغزش نبيد اندرافگند شور
 بشنگل چنين گفت کای شهريار

 م ازاربفرمای تا من ببند
 چو با زورمندان به کشتی شوم
 نه اندر خرابی و مستی شوم
 بخنديد شنگل بدو گفت خيز
 چو زير آوری خون ايشان بريز
 چو بشنيد بهرام بر پای خاست
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 به مردی خم آورد باالی راست
 کسی را که بگرفت زيشان ميان
 چو شيری که يازد به گور ژيان

 همی بر زمين زد چنان کاستخوانش
 بپالود رنگ رخانششکست و 

 بدو مانده بد شنگل اندر شگفت
 ازان برز باال و آن زور و کفت

 به هندی همی نام يزدان بخواند
 ورا از چهل مرد برتر نشاند

 چو گشتند مست از می خوشگوار
 برفتند ز ايوان گوهرنگار

 چو گردون بپوشيد چينی حرير
 ز خوردن برآسود برنا و پير
 یچو زرين شد آن چادر مشکبو
 فروزنده بر چرخ بنمود روی
 شه هندوان باره را برنشست

 به ميدان خراميد چوگان به دست
 ببردند با شاه تير و کمان
 همی تاخت بر آرزو يک زمان
 به بهرام فرمود تا بر نشست
 کمان کيانی گرفته به دست

 به شنگل چنين گفت کای شهريار
 چنان دان که هستند با من سوار

 ند آرزویهمی تير و چوگان کن
 خوی چو فرمان دهد شاه آزاده

 چنين گفت شنگل که تير و کمان
 گمان ستون سواران بود بی

 تو با شاخ و يالی بيفراز دست
 به زه کن کمان را و بگشای شست

 کمان را به زه کرد بهرام گرد
 عنان را به اسپ تگاور سپرد

 يکی تير بگرفت و بگشاد شست
 نشانه به يک چوبه بر هم شکست

 تند يکسر برو آفرينگرف
 سواران ميدان و مردان کين

 
 ز بهرام شنگل شد اندرگمان
 که اين فر و اين برز و تير و کمان
 نماند همی اين فرستاده را
 نه هندی نه ترکی نه آزاده را

 اگر خويش شاهست گر مهترست
 برادرش خوانم هم اندر خورست
 بخنديد و بهرام را گفت شاه

 يشگاهکه ای پرهنر با گهر پ
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 گمان برادر توی شاه را بی
 بدين بخشش و زور و تير و کمان
 که فر کيان داری و زور شير
 نباشی مگر نامداری دلير

 بدو گفت بهرام کای شاه هند
 فرستادگان را مکن ناپسند

 ی يزدگردم نه شاه نه از تخمه
 برادرش خوانيم باشد گناه
 ام از ايران يکی مرد بيگانه

 ام رزانهنه دانش پژوهم نه ف
 مرا بازگردان که دورست راه
 نبايد که يابد مرا خشم شاه
 بدو گفت شنگل که تندی مکن
 که با تو هنوزست ما را سخن
 نبايدت کردن به رفتن شتاب
 که رفتن به زودی نباشد صواب
 بر ما بباش و دل آرام گير

 چو پخته نخواهی می خام گير
 انگاه دستور را پيش خواند پس

  سخن چند راندز بهرام با او
 گر اين مرد بهرام را خويش نيست
 گر از پهلوان نام او بيش نيست

 اندر فريب چو گويی دهد او تن
 گر از گفت من در دل آرد نهيب
 تو گويی مر او را نکوتر بود

 تو آن گوی با وی که در خور بود
 بگويش بران رو که باشد صواب
 که پيش شه هند بفزودی آب

 ديک اویکنون گر بباشی به نز
 داری آن رای باريک اوی نگه

 هرانجا که خوشتر واليت تراست
 سپهداری و باژ و ملکت تراست
 به جايی که باشد هميشه بهار

 نسيم بهار آيد از جويبار
 گهر هست و دينار و گنج درم
 چو باشد درم دل نباشد به غم
 نوازنده شاهی که از مهر تو
 بخندد چو بيند همی چهر تو

 ارست بار درختبه سالی دو ب
 بخت ز قنوج برنگذرد نيک

 چو اين گفته باشی به پرسش ز نام
 که از نام گردد دلم شادکام
 مگر رام گردد بدين مرز ما
 فزون گردد از فر او ارز ما
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 ورا زود ساالر لشکر کنيم
 بدين مرز با ارز ما سر کنيم
 بيامد جهانديده دستور شاه
 بگفت اين به بهرام و بنمود راه

 ام زان پس بپرسيد نامز بهر
 نام پاسخ نبودی تمام که بی

 چو بشنيد بهرام رنگ رخش
 دگر شد که تا چون دهد پاسخش

 گوی مرد به فرجام گفت ای سخن
 مرا در دو کشور مکن روی زرد
 من از شاه ايران نپيجم به گنج
 گر از نيستی چند باشم به رنج
 جزين باشد آرايش دين ما
 همان گردش راه و آيين ما

 هرانکس که پيچد سر از شاه خويش
 به برخاستن گم کند راه خويش
 فزونی نجست آنک بودش خرد
 بد و نيک بر ما همی بگذرد
 خداوند گيتی فريدون کجاست
 که پشت زمانه بدو بود راست
 کجا آن بزرگان خسرونژاد
 جهاندار کيخسرو و کيقباد
 دگر آنک دانی تو بهرام را
 جهاندار پيروز خودکام را

  من ز فرمان او بگذرماگر
 به مردی سرآرد جهان بر سرم
 نماند بر و بوم هندوستان

 به ايران کشد خاک جادوستان
 همان به که من باز گردم بدر
 ببيند مرا شاه پيروزگر

 گر از نام پرسيم برزوی نام
 چنين خواندم شاه و هم باب و مام
 همه پاسخ من بشنگل رسان
 که من دير ماندم به شهر کسان

  دستور بشنيد پاسخ ببردچو
 شنيده سخن پيش او برشمرد
 ز پاسخ پر آژنگ شد روی شاه
 چنين گفت اگر دور ماند ز راه

 يکی چاره سازم کنون من که روز
 سرآيد بدين مرد لشکر فروز

 
 يکی کرگ بود اندران شهر شاه
 ز باالی او بسته بر باد راه
 ازان بيشه بگريختی شير نر
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 رپرهم از آسمان کرگس تي
 يکايک همه هند زو پر خروش
 از آواز او کر شدی تيز گوش

 به بهرام گفت ای پسنديده مرد
 برآيد به دست تو اين کارکرد
 به نزديک آن کرگ بايد شدن
 همه چرم او را به تير آژدن
 اگر زو تهی گردد اين بوم و بر
 به فر تو اين مرد پيروزگر

 يکی دست باشدت نزديک من
 ر انجمنچه نزديک اين نامدا

 که جاويد در کشور هندوان
 بود زنده نام تو تا جاودان
 رای بدو گفت بهرام پاکيزه

 که با من ببايد يکی رهنمای
 چو بينم به نيروی يزدان تنش
 ببينی به خون غرقه پيراهنش
 بدو داد شنگل يکی رهنمای

 که او را نشيمن بدانست و جای
 دل رهنمون همی رفت با نيک

 يزنده خونی کرگ ر بدان بيشه
 همی گفت چندی ز آرام اوی
 ز باال و پهنا و اندام اوی

 چو بنمود و برگشت و بهرام رفت
 ی کرگ تفت خرامان بدان بيشه

 پس پشت او چند ايرانيان
 به پيکار آن کرگ بسته ميان
 چو از دور ديدند خرطوم اوی

 ز هنگش همی پست شد بوم اوی
 بدو هرکسی گفت شاها مکن

  اين سخنز مردی همی بگذرد
 نکردست کس جنگ با کوه و سنگ
 وگر چه دليرست خسرو به چنگ

 به شنگل چنين گوی کاين راه نيست
 بدين جنگ دستوری شاه نيست
 چنين داد پاسخ که يزدان پاک
 مرا گر به هندوستان داد خاک
 به جای دگر مرگ من چون بود
 که انديشه ز اندازه بيرون بود
 کمان را به زه کرد مرد جوان

  گفتی همی خوار گيرد روانتو
 بيامد دوان تا به نزديک کرگ

 پر از خشم سر دل نهاده به مرگ
 کمان کيانی گرفته به چنگ
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 ز ترکش برآورد تير خدنگ
 همی تير باريد همچون تگرگ

 برين همنشان تا غمين گشت کرگ
 چو دانست کو را سرآمد زمان
 برآهيخت خنجر به جای کمان
 فتسر کرگ را راست ببريد و گ

 يار و جفت به نام خداوند بی
 که او داد چندين مرا فر و زور
 به فرمان او تابد از چرخ هور
 بفرمود تا گاو و گردون برند

 سر کرگ زان بيشه بيرون برند
 ببردند چون ديد شنگل ز دور
 به ديبا بياراست ايوان سور

 چو بر تخت بنشست پرمايه شاه
 نشاندند بهرام را پيش گاه

 کس برو آفرينهمی کرد هر 
 بزرگان هند و سواران چنين
 برفتند هر مهتری با نثار
 به بهرام گفتند کای نامدار

 کسی را سزای تو کردار نيست
 به کردار تو راه ديدار نيست

 ازو شادمان شنگل و دل به غم
 روی و زمانی دژم گهی تازه

 
 يکی اژدها بود بر خشک و آب
 به دريا بدی گاه بر آفتاب

 دی به دم ژنده پيلهمی درکشي
 وزو خاستی موج دريای نيل

 چنين گفت شنگل به ياران خويش
 بدان تيزهش رازداران خويش

 ی شيرمرد که من زين فرستاده
 گهی شادمانم گهی پر ز درد
 مرا پشت بودی گر ايدر بدی
 به قنوج بر کشوری سر بدی
 گر از نزد ما سوی ايران شود
 ز بهرام قنوج ويران شود

 ين باشد و مهتر اویچو کهتر چن
 نماند برين بوم ما رنگ و بوی
 همه شب همی کار او ساختم

 ی ديگر انداختم يکی چاره
 فرستمش فردا بر اژدها

 گمانی نيابد رها کزو بی
 ی کار اوی نباشم نکوهيده

 چو با اژدها خود شود جنگجوی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1694 

 بگفت اين و بهرام را پيش خواند
 بسی داستان دليران براند

 آفرين ن پاکبدو گفت يزدا
 ترا ايدر آورد ز ايران زمين

 که هندوستان را بشويی ز بد
 چنان کز ره نامداران سزد

 يکی کار پيش است با درد و رنج
 به آغاز رنج و به فرجام گنج

 چو اين کرده باشی زمانی مپای
 به خشنودی من برو باز جای
 به شنگل چنين پاسخ آورد شاه
 ک از رای تو بگذرم نيست راه

 مان تو نگذرم يک زمانز فر
 مگر بد بود گردش آسمان

 بدو گفت شنگل که چندين بالست
 بدين بوم ما در يکی اژدهاست
 به خشکی و دريا همی بگذرد
 نهنگ دم آهنگ را بشمرد

 يی ساختن توانی مگر چاره
 ازو کشور هند پرداختن

 به ايران بری باژ هندوستان
 همه مرز باشند همداستان

 ا باژ نيزی هند ب همان هديه
 ز عود و ز عنبر ز هرگونه چيز
 بدو گفت بهرام کای پادشا
 بهند اندرون شاه و فرمانروا
 به فرمان دارنده يزدان پاک
 پی اژدها را ببرم ز خاک

 ندانم که او را نشيمن کجاست
 ببايد نمودن به من راه راست

 جوی فرستاد شنگل يکی راه
 که آن اژدها را نمايد بدوی

 ور سی سوارهمی رفت با نام
 از ايران سواران خنجرگزار

 همی تاخت تا پيش دريا رسيد
 به تاريکی آن اژدها را بديد
 بزرگان ايران خروشان شدند
 وزان اژدها نيز جوشان شدند
 به بهرام گفتند کای شهريار

 تو اين را چو آن کرگ پيشين مدار
 به ايرانيان گفت بهرام گرد
 که اين را به دادار بايد سپرد

 گر زمانه بدين اژدهاستمرا 
 به مردی فزونی نگيرد نه کاست
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 کمان را به زه کرد و بگزيد تير
 که پيکانش را داده بد زهر و شير

 بران اژدها تيرباران گرفت
 چپ و راست جنگ سواران گرفت
 به پوالد پيکان دهانش بدوخت
 همی خار زان زهر او برفروخت
 دگر چار چوبه بزد بر سرش

 خون از برشفرو ريخت با زهر 
 تن اژدها گشت زان تير سست

 همی خاک را خون زهرش بشست
 يکی تيغ زهرآبگون برکشيد
 به تندی دل اژدها بردريد
 به تيغ و تبرزين بزد گردنش
 به خاک اندر افگند بيجان تنش

 به گردون سرش سوی شنگل کشيد
 چو شاه آن سر اژدها را بديد
 برآمد ز هندوستان آفرين

 زمين يرانز دادار بر بوم ا
 که زايد برآن خاک چونين سوار
 که با اژدها سازد او کارزار
 برين برز باال و اين شاخ و يال
 نباشد جز از شهريارش همال

 
 همان شاه شنگل دلی پر ز درد
 همی داشت از کار او روی زرد
 شب آمد بياورد فرزانه را

 همان مردم خويش و بيگانه را
 چنين گفت کاين مرد بهرامشاه

 دين زور و اين شاخ و اين دستگاهب
 نباشد همی ايدر از هيچ روی
 ز هرگونه آميختم رنگ و بوی
 گر از نزد ما او به ايران شود
 به نزديک شاه دليران شود
 سپاه مرا سست خواند به کار
 به هندوستان نيست گويد سوار
 سرافراز گردد مگر دشمنم
 فرستاده را سر ز تن برکنم
  تباهنهانش همی کرد خواهم

 چه بينيد اين را چه دانيد راه
 بدو گفت فرزانه کای شهريار

 گونه رنجه مدار دلت را بدين
 ی شهرياران کشی فرستاده

 به غمری برد راه و بيدانشی
 گونه هرگز نکرد کس انديشه زين
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 به راه چنين رای هرگز مگرد
 نامی بود بر مهتران زشت

 سپهبد به مردم گرامی بود
 ايران سپاهانگه بيايد از  پس

 يکی تاجداری چو بهرامشاه
 نماند ز ما کس بدينجا درست
 ز نيکی نبايد ترا دست شست

 ی ماست از اژدها رهانيده
 نه کشتن بود رنج او را بها

 بدين بوم ما اژدها کشت و کرگ
 به تن زندگانی فزايش نه مرگ
 چو بشنيد شنگل سخن تيره شد

 ز گفتار فرزانگان خيره شد
 امداد پگاهببود آن شب و ب

 فرستاد کس نزد بهرامشاه
 انجمن به تنها تن خويش بی

 نه دستور بد پيش و نه رای زن
 به بهرام گفت ای دالرای مرد
 توانگر شدی گرد بيشی مگرد
 بتو داد خواهم همی دخترم
 ز گفتار و کردار باشد برم

 چو اين کرده باشم بر من بايست
 کز ايدر گذشتن ترا روی نيست

 امگاری دهمترا بر سپه ک
 به هندوستان شهرياری دهم
 فروماند بهرام وا نديشه کرد
 ز تخت و نژاد و ز ننگ و نبرد

 ابا خويشتن گفت کاين جنگ نيست
 ز پيوند شنگل مرا ننگ نيست
 و ديگر که جان بر سر آرم بدين
 ببينم مگر خاک ايران زمين

 سان بمانديم دير که ايدر بدين
 برآويخت با دام روباه شير

 ن داد پاسخ که فرمان کنمچني
 ز گفتارت آرايش جان کنم

 تو از هر سه دختر يکی برگزين
 که چون بينمش خوانمش آفرين
 ز گفتار او شاد شد شاه هند
 بياراست ايوان به چينی پرند
 سه دختر بيامد چو خرم بهار
 به آرايش و بوی و رنگ و نگار
 به بهرام گور آن زمان گفت رو

 ر نوبيارای دل را به ديدا
 بشد تيز بهرام و او را بديد
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 رويان يکی برگزيد ازان ماه
 چو خرم بهاری سپينود نام

 همه شرم و ناز و همه رای و کام
 بدو داد شنگل سپينود را
 دود را چو سرو سهی شمع بی

 تر برگزيد يکی گنج پرمايه
 رخ داد شنگل کليد بدان ماه

 بياورد ياران بهرام را
 اسواران بازيب و با نام ر

 درم داد ودينار و هرگونه چيز
 همان عنبر و عود و کافورنيز
 بياراست ايوان گوهرنگار
 ز قنوج هرکس که بد نامدار
 خرامان بران بزمگاه آمدند

 به شادی همه نزد شاه آمدند
 ببودند يک هفته با می به دست
 همه شاد و خرم به جای نشست

 سپينود با شاه بهرام گور
 بلورچو می بود روشن به جام 

 
 چو زين آگهی شد به فغفور چين
 که با فر مردی ز ايران زمين
 به نزديک شنگل فرستاده بود

 زاده بود همانا ز ايران تهم
 بدو داد شنگل يکی دخترش
 که بر ماه سايد همی افسرش
 يکی نامه نزديک بهرامشاه
 نوشت آن جهاندار با دستگاه
 به عنوان بر از شهريار جهان

 اه مهانسر نامداران و ش
 ی پارسی به نزد فرستاده

 که آمد به قنوج با يار سی
 دگر گفت کامد بما آگهی
 ز تو نامور مرد با فرهی

 خردمندی و مردی و رای تو
 فشرده به هرجای بر پای تو
 کجا کرگ و آن نامور اژدها
 ز شمشير تيزت نيامد رها
 بتو داد دختر که پيوند ماست

 که هندوستان خاک او را بهاست
 خويش را بردی اندر هواسر 

 به پيوند اين شاه فرمانروا
 به ايران بزرگيست اين شاه را
 کجا کهترش افسر ماه را
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 به دستوری شاه در بر گرفت
 به قنوج شد يار ديگر گرفت
 کنون رنج بردار و ايدر بيای
 بدين مرز چندانک بايد به پای
 به ديدار تو چشم روشن کنيم
 روان را ز رای تو جوشن کنيم

 چو خواهی که ز ايدر شوی باز جای
 زمانی نگويم بر من بپای
 برو شاد با خلعت و خواسته
 خود و نامداران آراسته

 ترا آمدن پيش من ننگ نيست
 چو با شاه ايران مرا جنگ نيست
 مکن سستی از آمدن هيچ رای
 چو خواهی که برگردی ايدر مپای
 چو نامه بيامد به بهرام گور

 ن نامه شوربه دلش اندر افتاد زا
 نويسنده بر خواند و پاسخ نوشت
 به پاليز کين بر درختی بکشت
 سر نامه گفت آنچ گفتی رسيد
 دو چشم تو جز کشور چين نديد
 به عنوان بر از پادشاه جهان
 نوشتی سرافراز و تاج مهان

 جز آن بد که گفتی سراسر سخن
 بزرگی نو را نخواهم کهن

 شهنشاه بهرام گورست و بس
 نه ندانيم کسچنو در زما

 به مردی و دانش به فر و نژاد
 چنو پادشا کس ندارد به ياد
 جهاندار پيروزگر خواندش

 ز شاهان سرافرازتر خواندش
 ام دگر آنک گفتی که من کرده
 ام به هندوستان رنجها برده
 همان اختر شاه بهرام بود
 که با فر و اورند و بانام بود
 هنر نيز ز ايرانيانست و بس

 گ ژيان را به کسندارند کر
 شناس همه يکدالنند و يزدان

 به نيکی ندارند ز اختر سپاس
 دگر آنک دختر به من داد شاه
 به مردی گرفتم چنين پيشگاه
 يکی پادشا بود شنگل بزرگ

 به مردی همی راند از ميش گرگ
 چو با من سزا ديد پيوند خويش
 به من داد شايسته فرزند خويش
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 یدگر آنک گفتی که خيز ايدر آ
 به نيکی بباشم ترا رهنمای
 مرا شاه ايران فرستد به هند
 به چين آيم از بهر چينی پرند
 نباشد ز من بنده همداستان

 بر داستان که رانم بدين گونه
 دگر آنک گفتی که با خواسته
 به ايران فرستمت آراسته
 نياز مرا کرد يزدان ازان بی

 به چيز کسان دست کردن دراز
 ش سپاسز بهرام دارم به بخش

 نيايش کنم روز و شب در سه پاس
 چهارم سخن گر ستودی مرا
 هنر ز آنچ برتر فزودی مرا

 پذيرفتم اين از تو ای شاه چين
 بگوييم با شاه ايران زمين
 ز يزدان ترا باد چندان درود
 که آن را نداند فلک تار و پود
 بران نامه بنهاد مهر نگين

 فرستاد پاسخ سوی شاه چين
 

 ا دخت شنگل بساختچو بهرام ب
 زن او همی شاه گيتی شناخت
 شب و روز گريان بد از مهر اوی
 نهاده دو چشم اندران چهر اوی
 چو از مهرشان شنگل آگاه شد
 ز بدها گمانيش کوتاه شد
 نشستند يک روز شادان بهم
 همی رفت هرگونه از بيش و کم
 سپينود را گفت بهرامشاه
 خواه که دانم که هستی مرا نيک

 از خواهم همی با تو گفتيکی ر
 چنان کن که ماند سخن در نهفت
 همی رفت خواهم ز هندوستان
 تو باشی بدين کار همداستان
 به تنها بگويم ترا يک سخن
 نبايد که داند کس از انجمن
 به ايران مرا کار زين بهترست
 همم کردگار جهان ياورست
 به رفتن گر ايدونک رای آيدت
 به خوبی خرد رهنمای آيدت

 ه هر جای نام تو بانو بودب
 پدر پيش تختت به زانو بود
 سپينود گفت ای سرافراز مرد
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 تو بر خيره از راه دانش مگرد
 بهين زنان جهان آن بود

 کزو شوی همواره خندان بود
 اگر پاک جانم ز پيمان تو
 بپيچد به بيزارم از جان تو

 بدو گفت بهرام پس چاره کن
 وزين راز مگشای بر کس سخن

 د گفت ای سزاوار تختسپينو
 بسازم اگر باشدم يار بخت

 يکی جشنگاهست ز ايدر نه دور
 که سازد پدرم اندران بيشه سور
 که دارند فرخ مران جای را

 آرای را ستايند جای بت
 بود تا بران بيشه فرسنگ بيست
 که پيش بت اندر ببايد گريست
 بدان جای نخچير گوران بود
 به قنوج در عود سوزان بود

 شاه و لشکر بدان جايگاهشود 
 ره نمايد بران بيشه راه که بی

 اگر رفت خواهی بدانجای رو
 هميشه کهن باش و سال تو نو
 ز امروز بشکيب تا نيم روز
 چو پيدا شود تاج گيتی فروز
 چو از شهر بيرون رود شهريار
 به رفتن بيارای و بر ساز کار
 ز گفتار او گشت بهرام شاد

 مدادنخفت اندر انديشه تا با
 چو بنمود خورشيد بر چرخ دست
 شب تيره بار غريبان ببست
 نشست از بر باره بهرام گور
 همی راند با ساز نخچير گور

 به زن گفت بر ساز و با کس مگوی
 نهاديم هر دو سوی راه روی
 هرانکس که بودند ايرانيان
 به رفتن ببستند با او ميان
 بيامد چو نزديک دريا رسيد

 نان بديدبه ره بار بازارگا
 که بازارگانان ايران بدند

 به آب و به خشکی دليران بدند
 چو بازارگان روی بهرام ديد

 شهنشاه لب را به دندان گزيد
 نفرمود بردن به پيشش نماز

 ز نادان سخن را همی داشت راز
 به بازارگان گفت لب را ببند
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 کزين سودمندی و هم با گزند
 گرين راز در هند پيدا شود

 ايران چو دريا شودز خون خاک 
 گشاده بران کار کو لب ببست
 زبان بسته بايد گشاده دو دست
 زبان شما را به سوگند سخت

 ببنديم تا بازيابيم بخت
 بگوييد کز پاک يزدان خدای
 بريديم و بستيم با ديو رای
 اگر هرگز از رای بهرامشاه
 بپيچيم و داريم بد را نگاه

 چو سوگند شد خورده و ساخته
 ان رنج پرداختهدل شاه ز

 بديشان چنين گفت پس شهريار
 که نزد شما از من اين زنهار
 بداريد و با جان برابر کنيد

 چو خواهيد کز پندم افسر کنيد
 گر از من شود تخت پرداخته
 سپاه آيد از هر سوی ساخته
 نه بازارگان ماند ايدر نه شاه

 نه دهقان نه لشکر نه تخت و کاله
  اویگونه ديدند گفتار چو زان

 برفتند يکسر پر از آب روی
 که جان بزرگان فدای تو باد
 جوانی و شاهی روای تو باد
 اگر هيچ راز تو پيدا شود

 ز خون کشور ما چو دريا شود
 که يارد بدين گونه انديشه کرد
 مگر بخت را گويد از ره بگرد

 چو بشنيد شاه آن گرفت آفرين
 بران نامداران با فر و دين

  ايوان خويشهمی رفت پيچان به
 به يزدان سپرده تن و جان خويش
 بدانگه که بهرام شد سوی راه
 خواه چنين گفت با زن که ای نيک
 ابا مادر خويشتن چاره ساز
 چنان کو درستی نداندت راز

 که چون شاه شنگل سوی جشنگاه
 شود خواستار آيد از نزد شاه
 بگويد که برزوی شد دردمند
 پذيردش پوزش شه هوشمند

 بند بنهاد با مادرشزن اين 
 چو بشنيد پس مادر از دخترش
 همی بود تا تازه شد جشنگاه
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 گرانمايگان برگرفتند راه
 چو برساخت شنگل که آيد به دشت
 زنش گفت برزوی بيمار گشت
 به پوزش همی گويد ای شهريار
 تو دل را بمن هيچ رنجه مدار
 چو ناتندرستی بود جشنگاه
 دژم باشد و داند اين مايه شاه

 ه زن گفت شنگل که اين خود مبادب
 که بيمار باشد کند جشن ياد
 ز قنوج شبگير شنگل برفت
 ابا هندوان روی بنهاد تفت

 چو شب تيره شد شاه بهرام گفت
 که آمد گه رفتن ای نيک جفت
 بيامد سپينود را برنشاند

 همی پهلوی نام يزدان بخواند
 بپوشيد خفتان و خود برنشست

  به دستکمندی به فتراک و گرزی
 همی راند تا پيش دريا رسيد
 چو ايرانيان را همه خفته ديد

 برانگيخت کشتی و زورق بساخت
 به زورق سپينود را در نشاخت

 به خشکی رسيدند چون روز گشت
 جهان پهلوان گيتی افروز گشت

 
 سواری ز قنوج تازان برفت
 به آگاهی رفتن شاه تفت
 اند که برزوی و ايرانيان رفته

 اند ر شاه را بردههمان دخت
 خواه شنيد اين سخن شنگل از نيک
 چو آتش بيامد ز نخچيرگاه

 همه لشکر خويش را برنشاند
 پس شاه بهرام لشکر براند

 گونه تا پيش دريا رسيد بدين
 سپينود و بهرام يل را بديد

 غمی گشت و بگذاشت دريا به خشم
 ازان سوی دريا چو بر کرد چشم
 بديدش سپينود و بهرام را

 باک خودکام را ران مرد بیم
 به دختر چنين گفت کای بدنژاد
 که چون تو ز تخم بزرگان مباد
 تو با اين فريبنده مرد دلير
 ز دريا گذشتی به کردار شير

 آگهی من به ايران شوی که بی
 ز مينوی خرم به ويران شوی
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 ببينی کنون زخم ژوپين من
 چو ناگاه رفتی ز بالين من

 شانبدو گفت بهرام کای بدن
 چرا تاختی باره چون بيهشان

 مرا آزمودی گه کارزار
 چنانم که با باده و ميگسار
 تو دانی که از هندوان صدهزار
 بود پيش من کمتر از يک سوار
 چو من باشم و نامور يار سی

 دار با خنجر پارسی زره
 پر از خون کنم کشور هندوان
 نمانم که باشد کسی با روان
 فتبدانست شنگل که او راست گ
 دليری و گردی نشايد نهفت
 بدو گفت شنگل که فرزند را
 بيفگندم و خويش و پيوند را

 ترت داشتم ز ديده گرامی
 به سر بر همی افسرت داشتم
 ترا دادم آن را که خود خواستی
 مرا راستی بد ترا کاستی
 جفا برگزيدی به جای وفا
 وفا را جفا کی پسندی سزا
 چه گويم تراکانک فرزند بود

 ی من خردمند بود ديشهبه ان
 کنون چون دالور سواری شدست
 گمانم که او شهرياری شدست
 دل پارسی باوفا کی بود
 چو آری کند رای او نی بود

 ی شير بودی درست چنان بچه
 که از خون دل دايگانش بشست
 چو دندان برآورد و شد تيز چنگ
 به پروردگار آمدش رای جنگ
 بدو گفت بهرام چون دانيم

 و بدساز چون خوانيمبدانديش 
 به رفتن نباشد مرا سرزنش
 نخواهی مرا بددل و بدکنش
 شهنشاه ايران و توران منم
 سپهدار و پشت دليران منم
 ازين پس سزای تو نيکی کنم
 سر بدسگالت ز تن برکنم
 به ايران به جای پدر دارمت
 هم از باژ کشور نيازارمت

 همان دخترت شمع خاور بود
 ر بودسر بانوان را چو افس
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 ز گفتار او ماند شنگل شگفت
 ی هندوی برگرفت ز سر شاره

 بزد اسپ وز پيش چندان سپاه
 بيامد به پوزش به نزديک شاه
 شهنشاه را شاد در بر گرفت
 وزان گفتها پوزش اندر گرفت
 به ديدار بهرام شد شادکام
 بياراست خوان و بياورد جام
 برآورد بهرام راز از نهفت

  گفتسخنهای ايرانيان باز
 که کردار چون بود و انديشه چون
 که بودم بدين داستان رهنمون
 می چند خوردند و برخاستند
 زبان را به پوزش بياراستند

 پرست دو شاه دالرای يزدان
 وفا را بسودند بر دست دست
 کزين پس دل از راستی نشکنيم
 همی بيخ کژی ز بن برکنيم
 وفادار باشيم تا جاودان
 ردانسخن بشنويم از لب بخ

 سپينود را نيز پدرود کرد
 بر خويش تار و برش پود کرد
 سبک پشت بر يکدگر گاشتند
 دل کينه بر جای بگذاشتند

 يکی سوی خشک و يکی سوی آب
 دل و پرشتاب برفتند شادان

 
 چو آگاهی آمد به ايران که شاه
 بيامد ز قنوج خود با سپاه

 ببستند آذين به راه و به شهر
 داشت بهرهمی هرکس از کار بر

 درم ريختند از کران تا کران
 هم از مشک و دينار و هم زعفران

 چو آگاه شد پور او يزدگرد
 سپاه پراگنده را کرد گرد

 چو نرسی و چون موبد موبدان
 پذيره شدندش همه بخردان
 چو بهرام را ديد فرزند اوی
 بيامد بماليد بر خاک روی

 برادرش نرسی و موبد همان
 دل شادمانپر از گرد رخسار و 

 چنان هم بيامد به ايوان خويش
 به يزدان سپرده تن و جان خويش
 بياسود چون گشت گيتی سياه
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 به کردار سيمين سپر گشت ماه
 چو پيراهن شب بدريد روز
 پديد آمد آن شمع گيتی فروز
 شهنشاه بر تخت زرين نشست
 در بار بگشاد و لب را ببست
 برفتند هر کس که بد مهتری

 ادشاهی سریخردمند و در پ
 جهاندار بر تخت بر پای خاست
 بياراست پاکيزه گفتار راست

 آفرين ياد کرد نخست از جهان
 ز وام خرد گردن آزاد کرد
 چنين گفت کز کردگار جهان

 ی آشکار و نهان شناسنده
 بترسيد و او را ستايش کنيد
 شب تيره پيشش نيايش کنيد
 که او داد پيروزی و دستگاه

 يد و ماهخداوند تابنده خورش
 هرانکس که خواهد که يابد بهشت

 نگردد به گرد بد و کار زشت
 چو داد و دهش باشد و راستی
 بپيچد دل از کژی و کاستی

 ز ما کس مباشيد زين پس به بيم
 اگر کوه زر دارد و گنج سيم
 ز دلها همه بيم بيرون کنيد
 نيايش به دارای بيچون کنيد

 نژاد کشاورز گر مرد دهقان
 ما به هنگام دادبکوشيد با 

 هران را که ما تاج داديم و تخت
 ز يزدان شناسيد وز داد و بخت
 نکوشم به آگندن گنج من
 نخواهم پراگنده کرد انجمن
 يکی گنج خواهم نهادن ز داد
 که باشد روانم پس از مرگ شاد
 برين نيز گر خواست يزدان بود
 دل روشن از بخت خندان بود
 برين نيکويها فزايش کنيم

 بختی نمايش کنيم نيکسوی 
 گر از لشکر و کارداران من

 ز خويشان و جنگی سواران من
 کسی رنج بگزيد و با من نگفت
 همی دارد آن کژی اندر نهفت
 ورا از تن خويش باشد بزه

 )؟(مزه بزه کی گزيند کسی بی
 منم پيش يزدان ازو دادخواه
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 که در چادر ابر بنهفت ماه
 شما را مگر ديگرست آرزوی

 س دگرگونه باشد به خویکه هرک
 بگوييد گستاخ با من سخن
 مگر نو کنم آرزوی کهن

 همه گوش داريد و فرمان کنيد
 ازين پند آرايش جان کنيد

 بگفت اين و بنشست بر تخت داد
 کاله کيانی به سر بر نهاد
 بزرگان برو خواندند آفرين

 تو مبادا کاله و نگين که بی
 چو دانا بود شاه پيروز بخت

 و کشور و تاج و تختبنازد بد
 ترا مردی و دانش و فرهی

 فزون آمد از تخت شاهنشهی
 بزرگی و هم دانش و هم نژاد
 چو تو شاه گيتی ندارد به ياد
 کنون آفرين بر تو شد ناگزير
 ز ما هر که هستيم برنا و پير
 هم آزادی تو به يزدان کنيم
 دگر پيش آزادمردان کنيم
 برين تخت ارزانيانست شاه

  به پيروزی و دستگاهبه داد و
 همه مردگان را برآری ز خاک

 به داد و به بخشش به گفتار پاک
 خداوند دارنده يار تو باد
 سر اختر اندر کنار تو باد

 برفتند با رامش از پيش تخت
 بخت ی نيک بزرگان و فرزانه

 نشست آن زمان شاه و لشکر بر اسپ
 بيامد سوی خان آذر گشسپ
 ادبسی زر و گوهر به درويش د
 نياز آنک بنهفت ازو بيش داد

 ی آتش زردهشت پرستنده
 همی رفت با باژ و برسم به مشت

 سپينود را پيش او برد شاه
 بياموختش دين و آيين و راه
 بشستش به دين به و آب پاک
 ازو دور شد گرد و زنگار و خاک

 در تنگ زندانها باز کرد
 به هرسو درم دادن آغاز کرد

 
 کار شاهپس آگاه شد شنگل از 

 گاه ز دختر که شد شاه را پيش
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 به ديدار ايران بدش آرزوی
 خوی بر دختر شاه آزاده

 يی فرستاد هندی فرستاده
 يی گوی مردی و آزاده سخن

 يکی عهد نو خواست از شهريار
 که دارد به خان اندرون يادگار
 به نوی جهاندار عهدی نوشت
 چو خورشيد تابان به باغ بهشت

  خط شاهيکی پهلوی نامه از
 فرستاده آورد و بنمود راه

 فرستاده چون نزد شنگل رسيد
 سپهدار قنوج خطش بديد

 ز هندوستان ساز رفتن گرفت
 ز خويشان چينی نهفتن گرفت
 بيامد به درگاه او هفت شاه
 که آيند با رای شنگل به راه
 يکی شاه کابل دگر هند شاه
 دگر شاه سندل بشد با سپاه
 اردگر شاه مندل که بد نامد

 همان نيز جندل که بد کامگار
 ابا ژنده پيالن و زنگ و درای

 يکی چتر هندی به سر بر به پای
 همه نامجوی و همه نامدار
 همه پاک با طوق و با گوشوار
 همه ويژه با گوهر و سيم و زر
 يکی چتر هندی ز طاوس نر
 به ديبا بياراسته پشت پيل

 همی تافت آن لشکر از چند ميل
  و چندان نثاری شاه ابا هديه

 که دينار شد خوار بر شهريار
 همی راند منزل به منزل سپاه
 چو زان آگهی يافت بهرامشاه
 بزرگان ز هر شهر برخاستند
 پذيره شدن را بياراستند
 بيامد شهنشاه تا نهروان
 روان خردمند و بيدار و روشن
 ساز دو شاه گرانمايه و نيک

 رسيدند پس يک به ديگر فراز
 ر فرود آمدندبه نزديک اند

 که با پوزش و با درود آمدند
 گرفتند مر يکدگر را به بر
 دو شاه سرافراز با تاج و فر

 پياده شده لشکر از هر دو روی
 وگوی جهانی سراسر پر از گفت
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 دو شاه و دو لشکر رسيده بهم
 همی رفت هرگونه از بيش و کم
 به زين بر نشستند هر دو سوار
 همان پرهنر لشکر نامدار

 يوانها تخت زرين نهادبه ا
 ی خسرو آيين نهاد برو جامه

 به ره بر بره مرغ بريان نهاد
 به يک تير پرتاب بر خوان نهاد
 می آورد و برخواند رامشگران
 همه جام پر از کران تا کران

 چو نان خورده شد مجلس شاهوار
 بياراست پر بوی و رنگ و نگار
 پرستندگان ايستاده به پای

 اه و سرایبهشتی شده کاخ و گ
 همه آلت می سراسر بلور
 طبقهای زرين ز مشک و بخور
 ز زر افسری بر سر ميگسار
 به پای اندرون کفش گوهرنگار
 فروماند زان کاخ شنگل شگفت
 به می خوردن انديشه اندر گرفت
 که تا اين بهشتست يا بوستان
 همی بوی مشک آيد از دوستان
 چنين گفت با شاه ايران به راز

  راه ديدار سازکه با دخترم
 بفرمود تا خادمان سپاه
 پدر را گذراند نزديک ماه

 همی رفت با خادمان نامدار
 سرای دگر ديد چون نوبهار

 چو دخترش را ديد بر تخت عاج
 نشسته به آرام با فر و تاج
 بيامد پدر بر سرش بوسه داد
 رخان را به رخسار او برنهاد
 پدر زار بگريست از مهر اوی

 روی تر ماههمان بر پدر دخ
 همی دست بر سود شنگل به دست
 ازان کاخ و ايوان و جای نشست
 سپينود را گفت اينت بهشت

 آرای زشت برستی ز کاخ بت
 ها را که آورده بود همان هديه

 اگر بدره و تاج و گر برده بود
 ی شهريار بدو داد با هديه

 شد آن خرم ايوان چو باغ بهار
 وزان جايگه شد به نزديک شاه

 کرد مرد اندر ايوان نگاههمی 
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 بزرگان چو خرم شدند از نبيد
 پرستار او خوابگاهی گزيد
 سوی خوابگه رفتن آراستند

 ها خواستند يی جامه ز هرگونه
 رنگ چو پيدا شد اين چادر مشک
 ستاره بروبر چو پشت پلنگ
 بکردند ميخوارگان خواب خوش
 همه ناز را دست کرده بکش
 چنين تا پديد آمد آن زرد جام

 که خورشيد خوانی مر او را به نام
 بينداخت آن چادر الژورد

 بگسترد بر دشت ياقوت زرد
 به نخچير شد شاه بهرام گرد
 شهنشاه هندوستان را ببرد
 چو از دشت نخچير باز آمدند
 خجسته پی و بزمساز آمدند

 چنين هم بگوی و به نخچير و سور
 زمانی نبودی ز بهرام دور

 
 ر از کمانبيامد ز ميدان چو تي

 بر دختر خويش رفت آن زمان
 قلم خواست از ترک و قرطاس خواست
 ز مشک سيه سوده انقاس خواست
 سر عهد کرد آفرين از نخست
 بران کو جهان از نژندی بشست
 بگسترد هم پاکی و راستی
 سوی ديو شد کژی و کاستی
 سپينود را جفت بهرامشاه
 سپردم بدين نامور پيشگاه

 نده بادشهنشاه تا جاودان ز
 بزرگان همه پيش او بنده باد

 چو من بگذرم زين سپنجی سرای
 به قنوج بهرامشاهست رای
 ز فرمان اين تاجور مگذريد
 تن مرده را سوی آتش بريد
 سپاريد گنجم به بهرامشاه

 همان کشور و تاج و گاه و سپاه
 سپينود را داد منشور هند
 نوشته خطی هندوی بر پرند

  دو ماهبه ايران همی بود شنگل
 فرستاد پس مهتری نزد شاه
 به دستوری بازگشتن به جای

 رای خود و نامداران فرخنده
 بدان شد شهنشاه همداستان
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 که او بازگردد به هندوستان
 ز چيزی که باشد به ايران زمين
 بفرمود تا کرد موبد گزين
 ز دينار و ز گوهر شاهوار
 شمار ز تيغ و ز خود و کمر بی

  نابسودی ز ديبا و از جامه
 که آن را شمار و کرانه نبود
 به اندازه يارانش را هم چنين
 بياراست اسپان به ديبای چين

 گسی کردشان شاد و خشنود شاه
 سه منزل همی راند با او به راه
 نبد هم بدين هديه همداستان
 علف داد تا مرز هندوستان

 
 چو باز آمد از راه بهرامشاه
 گاه به آرام بنشست بر پيش

 گ و ز روز بد انديشه کردز مر
 دلش گشت پر درد و رخساره زرد
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 سرافراز موبد که بودش وزير
 همی خواست تا گنجها بنگرد

 ها بشمرد زر و گوهر و جامه
 شمر گفته بود که بااو ستاره

 ز گفتار ايشان برآشفته بود
 که باشد ترا زندگانی سه بيست

 ريستچهارم به مرگت ببايد گ
 همی گفت شادی کنم بيست سال
 که دارم به رفتن به گيتی همال
 دگر بيست از داد و بخشش جهان
 کنم راست با آشکار و نهان
 يی نمانم که ويران شود گوشه
 يی بيابد ز من هرکسی توشه

 سوم بيست بر پيش يزدان به پای
 بباشم مگر باشدم رهنمای

 شمر شست و سه سال گفت ستاره
  بد اندر نهفتشمار سه سالش

 شمر جست گنج ز گفت ستاره
 وگرنه نبودش خود از گنج رنج

 رنج و پرهيزگار خنک مرد بی
 به ويژه کسی کو بود شهريار
 چو گنجور بشنيد شد پيش گنج
 به کار شمردن همی برد رنج
 به سختی چنان روزگاری ببرد
 همه پيش دستور او برشمرد
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 چو دستور او برگرفت آن شمار
 د بر شهريارپرانديشه آم

 بدو گفت تا بيست و سه سال نيز
 همانا نيازت نيايد به چيز

 ز خورد و ز بخشش گرفتم شمار
 درمهای اين لشکر نامدار

 يی نيز کايد برت فرستاده
 ز شاهان وز نامور کشورت
 بدين سال گنج تو آراستست

 که پر زر و سيمست و پر خواستست
 چو بشنيد بهرام و انديشه کرد

 ارسيده نخوردز دانش غم ن
 بدو گفت کوتاه شد داوری

 که گيتی سه روزست چون بنگری
 چو دی رفت و فردا نيامد هنوز
 نباشم ز انديشه امروز کوز

 چو بخشيدنی باشد و تاج و تخت
 نخواهم ز گيتی ازين بيش رخت
 بفرمود پس تا خراج جهان
 نخواهند نيز از کهان و مهان
 به هر شهر مردی پديدار کرد

 ز خواب بيدار کردسر خفته ا
 بدان تا نجويند پيکار نيز
 نيايد ز پيکار افگار نيز

 ز گنج آنچ بايستشان خوردنی
 ز پوشيدنی گر ز گستردنی
 بدين پرخرد موبدان داد و گفت
 که نيک و بد از من نبايد نهفت
 ميان سخنها ميانجی بويد
 نخواهند چيزی کرانجی بويد
 مرا از به و بتر آگه کنيد

 يم کوته کنيدز بدها گمان
 پراگنده شد موبد اندر جهان
 نماند ايچ نيک و بد اندر نهان
 بران پر خرد کارها بسته شد
 ز هر کشوری نامه پيوسته شد
 که از داد و پيکاری و خواسته
 خرد شد به مغز اندرون کاسته

 ز بس جنگ و خون ريختن در جهان
 جوانان ندانند ارج مهان

 دل آگنده گردد جوان را به چيز
 نبيند هم از شاه و موبد به نيز

 گونه چون نامه پيوسته شد برين
 ز خون ريختن شاه دل خسته شد
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 به هر کشوری کارداری گزيد
 پر از داد و دانش چنانچون سزيد
 هم از گنج بد پوشش و خوردشان
 ز پوشيدن و باز گستردشان
 که شش ماه ديوان بياراستی
 وزان زيردستان درم خواستی

 م نام خراجنهادی بران سي
 به ديوان ستاننده با فر و تاج

 به شش ماه بستد به شش باز داد
 نبودی ستاننده زان سيم شاد
 بدان چاره تا مرد پيکار خون
 نريزد نباشد به بد رهنمون
 وزان پس نوشتند کارآگهان
 که از داد وز ايمنی در جهان

 که هر کش درم بد خراجش نبود
 به سرش اندرون داوريها فزود

 ی به کژی نهادند رویز پر
 پر از رنج گشتند و پرخاشجوی
 چو آن نامه بر خواند بهرام گور
 به دلش اندر افتاد زان کار شور
 ز هر کشوری مرزبانی گزيد

 پر از داد دلشان چنانچون سزيد
 به درگاه يکساله روزی بداد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 بفرمود کان را که ريزند خون

  اندرونگر آرند کژی به کار
 برانند فرمان يزدان بروی
 جوی بدان تا شود هرکسی چاره
 برآمد برين بر بسی روزگار
 بکی نامه فرمود پس شهريار
 سوی راستگويان و کارآگهان
 کجا او پراگنده بد در جهان

 که اندر جهان چيست ناسودمند
 که آرد برين پادشاهی گزند
 نوشتند پاسخ که از داد شاه

  و راهنگردد کسی گرد آيين
 ی کشت و ورز بشد رای و انديشه

 به هر کشوری راست بيکار مرز
 پراگنده بينيم گاوان کار
 زار گيا رست از دشت وز کشت
 روز چنين داد پاسخ که تا نيم
 که باال کند تاج گيتی فروز

 نبايد کس آسود از کشت و ورز
 ارز مردم مجوييد ارز ز بی
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 دانشيست کار مردم ز بی که بی
 شان بر ببايد گريستبه بی دان

 ورا داد بايد دو و چار دانگ
 چو شد گرسنه تا نيايد به بانگ
 کسی کو ندارد بر و تخم و گاو
 تو با او به تندی و زفتی مکاو
 به خوبی نوا کن مر او را به گنج
 کس از نيستی تا نيايد به رنج
 گر ايدونک باشد زيان از هوا
 نباشد کسی بر هوا پادشا

 مين را ملخچو جايی بپوشد ز
 برد سبزی کشتمندان به شخ

 تو از گنج تاوان او بازده
 به کشور ز فرموده آواز ده
 وگر بر زمين گورگاهی بود
 وگر نابرومند راهی بود

 که ناکشته باشد به گرد جهان
 زمين فرومايگان و مهان

 کسی کو بدين پايکار منست
 وگر ويژه پروردگار منست

 کنم زنده در گور جايی که هست
 بادش نشيمن مبادش نشستم

 نهادند بر نامه بر مهر شاه
 هيونی برافگند هر سو به راه

 
 ازان پس به هرسو يکی نامه کرد
 به جايی که درويش بد جامه کرد

 رنج کيست بپرسيد هرجا که بی
 گنج کيست به هرجای درويش و بی

 ز کار جهان يکسر آگه کنيد
 دلم را سوی روشنی ره کنيد

 هر کشوریبيامدش پاسخ ز 
 ز هر نامداری و هر مهتری
 که آباد بينيم روی زمين

 به هرجای پيوسته شد آفرين
 مگر مرد درويش کز شهريار
 بنالد همی از بد روزگار

 که چون می گسارد توانگر همی
 به سر بر ز گل دارد افسر همی
 به آواز رامشگران می خورند

 چو ما مردمان را به کس نشمرند
 ل می خوردرود و گ تهی دست بی

 توانگر همانا ندارد خرد
 بخنديد زان نامه بيدار شاه
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 هيونی برافگند پويان به راه
 به نزديک شنگل فرستاد کس
 چنين گفت کای شاه فريادرس
 ازان لوريان برگزين ده هزار
 نر و ماده بر زخم بربط سوار

 به ايران فرستش که رامشگری
 کند پيش هر کهتری بهتری

  شنگل تمامچو برخواند آن نامه
 گزين کرد زان لوريان به نام
 به ايران فرستاد نزديک شاه
 خواه چنان کان بود در خور نيک

 چو لوری بيامد به درگاه شاه
 بفرمود تا برگشادند راه

 به هريک يکی گاو داد و خری
 ز لوری همی ساخت برزيگری
 همان نيز خروار گندم هزار
 بديشان سپرد آنک بد پايدار

 د به گاو و به خربدان تا بورز
 ز گندم کند تخم و آرد به بر
 کند پيش درويش رامشگری
 چو آزادگان را کند کهتری

 بشد لوری و گاو و گندم بخورد
 بيامد سر سال رخساره زرد
 بدو گفت شاه اين نه کار تو بود
 پراگندن تخم و کشت و درود
 خری ماند اکنون بنه برنهيد
 بسازيد رود و بريشم دهيد

  از پاک گفتار اویکنون لوری
 جوی همی گردد اندر جهان چاره

 سگ و کبک بفزود بر گفت شاه
 شب و روز پويان به دزدی به راه

 
 برين سان همی خورد شست و سه سال

 کس اندر زمانه نبودش همال
 سر سال در پيش او شد دبير
 خردمند موبد که بودش وزير
 که شد گنج شاه بزرگان تهی

 ن دهیکنون آمدم تا چه فرما
 هرانکس که دارد روانش خرد
 به مال کسان از بنه ننگرد

 چنين پاسخ آورد اين خود مساز
 نياز که هستيم زين ساختن بی
 جهان را بدان باز هل کافريد
 سر گردش آفرينش بديد
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 همی بگذرد چرخ و يزدان به جای
 به نيکی ترا و مرا رهنمای
 بخفت آن شب و بامداد پگاه

 ر سپاهم بيامد به درگاه بی
 گروهی که بايست کردند گرد
 بر شاه شد پور او يزدگرد
 به پيش بزرگان بدو داد تاج

 همان طوق با افسر و تخت عاج
 پرستيدن ايزد آمدش رای
 بينداخت تاج و بپردخت جای
 گرفتش ز کردار گيتی شتاب

 چو شب تيره شد کرد آهنگ خواب
 چو بنمود دست آفتاب از نشيب

 بدل موبد شاه شد پر نهي
 که شاه جهان برنخيرد همی
 مگر از کرانی گريزد همی
 بيامد به نزد پدر يزدگرد

 چو ديدش کف اندر دهانش فسرد
 ورا ديد پژمرده رنگ رخان
 به ديبای زربفت بر داده جان
 چنين بود تا بود و اين بود روز
 تو دل را به آز و فزونی مسوز
 بترسد دل سنگ و آهن ز مرگ

  برگهم ايدر ترا ساختن نيست
 آزاری و مردمی بايدت بی

 گذشته چو خواهی که نگزايدت
 همی نو کنم بخشش و داد اوی
 مبادا که گيرد به بد ياد اوی

 يی ساختند شاهوار ورا دخمه
 ابا مرگ او خلق شد سوکوار
 کنون پرسخن مغزم انديشه کرد
 بگويم جهان جستن يزدگرد
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 پادشاهی يزدگرد هجده سال بود

 ان يزدگردچو شد پادشا بر جه
 سپاه پراگنده را کرد گرد
 نشستند با موبدان و ردان
 بزرگان و ساالروش بخردان

 جهانجوی بر تخت زرين نشست
 در رنج و دست بدی را ببست
 نخستين چنين گفت کن کز گناه

 خواه برآسود شد ايمن از کينه
 هر آنکس که دل تيره دارد ز رشک
 مر آن درد را دور باشد پزشک

 آز و گرم و گدازکه رشک آورد 
 دژ آگاه ديوی بود ديرساز
 هرآن چيز کنت نيايد پسند

 دل دوست و دشمن بر آن برمبند
 مدارا خرد را برابر بود

 خرد بر سر دانش افسر بود
 به جای کسی گر تو نيکی کنی
 مزن بر سرش تا دلش نشکنی
 چو نيکی کنش باشی و بردبار
 نباشی به چشم خردمند خوار

 ری دهداگر بخت پيروز يا
 مرا بر جهان کامگاری دهد
 يکی دفتری سازم از راستی
 که بندد در کژی و کاستی

 داشت يک چند گيتی بداد همی
 زمانه بدو شاد و او نيز شاد

 مر سپاه به هر سو فرستاد بی
 داشت گيتی ز دشمن نگاه همی

 ده و هشت بگذشت سال از برش
 به پاييز چون تيره گشت افسرش

 را بخواندبزرگان و دانندگان 
 بر تخت زرين به زانو نشاند
 چنين گفت کين چرخ ناپايدار
 نه پرورده داند نه پرودگار
 به تاج گرانمايگان ننگرد

 شکاری که يابد همی بشکرد
 کنون روز من بر سر آيد همی
 به نيرو شکست اندر آيد همی
 سپردم به هرمز کاله و نگين
 همه لشکر و گنج ايران زمين

 فرمان کنيدهمه گوش داريد و 
 ز پيمان او رامش جان کنيد
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 اگر چند پيروز با فر و يال
 ز هرمز فزونست چندی به سال

 بينم آهستگی ز هرمز همی
 خردمندی و داد و شايستگی

 بگفت اين و يک هفته زان پس بزيست
 برفت و برو تخت چندی گريست

 وپنج اگر صد بمانی و گر بيست
 ببايدت رفتن ز جای سپنج

  همی در شمارهران چيز کيد
 سزد گر نخوانی ورا پايدار
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 پادشاهی هرمز يک سال بود

 چو هرمز برآمد به تخت پدر
 به سر برنهاد آن کيی تاج زر
 چو پيروز را ويژه گفتی ز خشم
 همی آب رشک اندر آمد به چشم
 سوی شاه هيتال شد ناگهان
 ابا لشکر و گنج و چندی مهان
 چغانی شهی بد فغانيش نام

  لشکر و گنج و کامجهانجوی با
 خواه فغانيش را گفت کای نيک
 دو فرزند بوديم زيبای گاه

 پدر تاج شاهی به کهتر سپرد
 چو بيدادگر بد سپرد و بمرد

 چو لشکر دهی مر مرا گنج هست
 سليح و بزرگی و نيروی دست
 فغانی بدو گفت که آری رواست
 جهاندار هم بر پدر پادشاست
 به پيمان سپارم سپاهی تو را

 ايم سوی داد راهی تو رانم
 که باشد مرا ترمذ و ويسه گرد
 که خون عهد اين دارم از يزدگرد
 بدو گفت پيروز کری رواست

 فزون زان بتو پادشاهی سزاست
 هزار بدو داد شمشيرزن سی

 ز هيتاليان لشکری نامدار
 سپاهی بياورد پيروزشاه

 که از گرد تاريک شد چرخ ماه
 برآويخت با هرمز شهريار

 ان ببودستشان کارزارفراو
 سرانجام هرمز گرفتار شد
 همه تاجها پيش او خوار شد
 چو پيروز روی برادر بديد
 دلش مهر پيوند او برگزيد
 بفرمود تا بارگی برنشست

 بشد تيز و ببسود رويش بدست
 فرستاد بازش بايوان خويش

 بدو خوانده بد عهد و پيمان خويش
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 پادشاهی پيروز بيست و هفت سال بود

 يامد بتخت کيی برنشستب
 پرست چنان چون بود شاه يزدان

 نخستين چنين گفت با مهتران
 که ای پرهنر پاکدل سروران

 نياز خواهم از داور بی همی
 که باشد مرا زندگانی دراز

 که که را به که دارم و مه به مه
 فراوان خرد باشدم روز به
 سر مردمی بردباری بود

 سبک سر هميشه بخواری بود
 خرد داد و بخشايشستستون 

 در بخشش او را چو آرايشست
 زبان چرب و گويندگی فر اوست
 دليری و مردانگی پر اوست
 هران نامور کو ندارد خرد
 ز تخت بزرگی کجا برخورد
 خردمند هم نيز جاويد نيست
 فری برتر از فر جمشيد نيست
 چو تاجش به ماه اندر آمد بمرد
 نشست کيی ديگری را سپرد

 خاک جاويد کسنماند برين 
 ز هر بد به يزدان پناهيد و بس

 بود يک سال با داد و پند همی
 گزند خردمند وز هر بدی بی

 دگر سال روی هوا خشک شد
 به جو اندرون آب چون مشک شد
 سه ديگر همان و چهارم همان
 ز خشکی نبد هيچکس شادمان
 هوا را دهان خشک چون خاک شد
 ز تنگی به جو آب ترياک شد

  مردم و چارپایز بس مردن
 پيی را نديدند بر خاک جای

 شهنشاه ايران چو ديد آن شگفت
 خراج و گزيت از جهان برگرفت
 به هر سو که انبار بودش نهان
 ببخشيد بر کهتران و مهان
 خروشی برآمد ز درگاه شاه
 که ای نامداران با دستگاه
 غله هرچ داريد پيدا کنيد
 ز دينار پيروز گنج آگنيد

 ارد نهانی غلههر آنکس که د
 وگر گاو و گر گوسفند و گله
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 به نرخی فروشد که او را هواست
 نواست که از خوردنی جانور بی

 ای به هر کارداری و خودکامه
 ای فرستاد تازان يکی نامه
 که انبارها برگشايند باز

 به گيتی برآنکس که هستش نياز
 کسی گر بميرد بنايافت نان
 ز برنا و از پير مرد و زنان

 زم ز تن خون انبارداربري
 کجا کار يزدان گرفتست خوار
 بفرمود تا خانه بگذاشتند

 به دشت آمد و دست برداشتند
 همی به آسمان اندر آمد خروش
 ز بس مويه و درد و زاری و جوش
 ز کوه و بيابان وز دشت و غار

 خواستی زينهار ز يزدان همی
 برين گونه تا هفت سال از جهان

 هاننديدند سبزی کهان و م
 بهشتم بيامد مه فوردين
 برآمد يکی ابر با آفرين

 همی در باريد بر خاک خشک
 آمد از بوستان بوی مشک همی

 شده ژاله برگل چو مل در قدح
 تافت از ابر قوس قزح همی
 برست از بد بدگمان زمانه

 به هرجای بر زه نهاده کمان
 برست چو پيروز ازان روز تنگی

 بر آرام بر تخت شاهی نشست
  شارستان کرد پيروز کاميکی

 بفرمود کو را نهادند نام
 جهاندار گوينده گفت اين ريست
 که آرمام شاهان فرخ پيست
 دگر کرد بادان پيروزنام

 خنيده بهرجايش آرام و کام
 که اکنونش خوانی همی اردبيل
 که قيصر بدو دارد از داد ميل
 چو اين بومها يکسر آباد کرد
 دل مردم پر خرد شاد کرد

 داد با لشکر نامداردرم 
 سوی جنگ جستن برآراست کار

 رو بدان جنگ هرمز بدی پيش
 رفت با کارسازان نو همی

 قباد از پس پشت پيروز شاه
 راند چون باد لشکر به راه همی
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 که پيروز را پاک فرزند بود
 خردمند شاخی برومند بود

 بالش از بر تخت بنشست شاد
 که کهتر پسر بود با مهر و داد

 سی بود بس نامداريکی پار
 ورا سوفزا خواندی شهريار
 بفرمود پيروز کايدر بباش

 چو دستور شايسته نزد بالش
 سپه را سوی جنگ ترکان کشيد
 همی تاج و تخت کيی را سزيد

 راند با لشکر و گنج و ساز همی
 که پيکار جويند با خوشنواز
 نشانی که بهرام يل کرده بود
 ز پستی بلندی برآورده بود

 کی عهد شاهنشهاننبشته ي
 که از ترک و ايرانيان در جهان
 کسی زين نشان هيچ برنگذرد
 کزان رود برتر زمين نشمرد
 چو پيروز شيراوژن آنجا رسيد
 نشان کردن شاه ايران بديد
 چنين گفت يکسر بگردنکشان
 که از پيش ترکان برين همنشان
 مناره برآرم به شمشير و گنج
 ز هيتال تا کس نباشد به رنج

 باشد مناره به پيش برکچو 
 بزرگان به پيش من آرند چک
 بگويم که آن کرد بهرام گور
 به مردی و دانايی و فر و زور
 نمانم بجايی پی خوشنواز

 به هيتال و ترک از نشيب و فراز
 چو بشنيد فرزند خاقان که شاه
 ز جيحون گذر کرد خود با سپاه

 بشکند عهد بهرام گور همی
 گ و شوربدان تازه شد کشتن و جن

 دبير جهانديده را خوشنواز
 بفرمود تا شد بر او فراز
 يکی نامه بنوشت با آفرين
 ز دادار بر شهريار زمين

 چنين گفت کز عهد شاهان داد
 به گردی نخوانمت خسرونژاد
 نه اين بود عهد نياکان تو
 گزيده جهاندار و پاکان تو
 چو پيمان آزادگان بشکنی
 نشان بزرگی به خاک افگنی
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 با تو پيمان ببايد شکستمرا 
 به ناچار بردن بشمشير دست
 به نامه ز هر کارش آگاه کرد
 بسی هديه با نامه همراه کرد
 سواری سراينده و سرفراز

 ی خوشنواز رفت با نامه همی
 چو آن نامه برخواند پيروز شاه
 برآشفت زان نامور پيشگاه
 فرستاده را گفت برخيز و رو
 به نزديک آن مرد ديوانه شو
 بگويش که تا پيش رود برک
 شما را فرستاد بهرام چک

 کنون تا لب رود جيحون تو راست
 بلندی و پستی و هامون تو راست
 من اينک بيارم سپاهی گران
 سرافراز گردان جنگ آوران

 ی خوشنواز نمانم مگر سايه
 که باشد بروی زمين بر دراز
 فرستاده آمد بکردار گرد

 شنيده سخنها همه ياد کرد
 گفت يک چند با خوشنواز همی

 ازان شاه گردنکش و ديرساز
 چو گفتار بشنيد و نامه بخواند
 سپاه پراگنده را برنشاند
 بياورد لشکر به دشت نبرد
 همان عهد را بر سر نيزه کرد
 که بستد نيايش ز بهرامشاه

 که جيحون ميانجيست ما را به راه
 گوی يکی مرد بينادل و چرب

 ز لشکر گزين کرد با آبروی
 بدو گفت نزديک پيروز رو

 گوی و پاسخ شنو به چربی سخن
 بگويش که عهد نيای تو را
 بلند اختر و رهنمای تو را

 همی بر سر نيزه پيش سپاه
 بيارم چو خورشيد تابان به راه
 بدان تا هر آنکس که دارد خرد
 به منشور آن دادگر بنگرد
 مرا آفرين بر تو نفرين بود

 ددين بو همان نام تو شاه بی
 پرست نه يزدان پسندد نه يزدان

 نه اندر جهان مردم زيردست
 که بيداد جويد کسی در جهان
 بپيچد سر از عهد شاهنشهان
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 به داد و به مردی چو بهرام شاه
 کسی نيز ننهاد بر سر کاله
 برين بر جهاندار يزدان گواست
 که او را گوا خواستن ناسزاست
 که بيداد جويد همی جنگ من

 ردن آهنگ منچنين با سپه ک
 نباشی تو زين جنگ پيروزگر
 نيابی مگر ز اختر نيک بر

 ازين پس نخواهم فرستاد کس
 بدين جنگ يزدان مرا يار بس
 فرستاده با نامه آمد چو گرد
 سخنها به پيروز بر ياد کرد

 ی خوشنواز چو برخواند آن نامه
 پر از خشم شد شاه گردن فراز
 فرستاده را گفت چندين سخن

 ديده مرد کهننگويم جهان
 که از چاچ يک پی نهد نزد رود
 به نوک سنانش فرستم درود
 فرستاده آمد بر خوشنواز

 فراوان سخن گفت با او به راز
 که نزديک پيروز ترس خدای
 نديدم نبودش کسی رهنمای
 همه ديدمش جنگ جويد همی
 به فرمان يزدان نگويد همی

 چو بشندی زو اين سخن خوشنواز
  بردش نمازبه يزدان پناهيد و

 چنين گفت کای داور داد و پاک
 ی هور و خاک تويی آفريننده

 تو دانی که پيروز بيدادگر
 ز بهرام بيشی ندارد هنر
 پی او ز روی زمين برگسل

 مه نيرو مه آهنگ جانش مه دل
 سخنهای بيداد گويد همی

 بزرگی به شمشير جويد همی
 به گرد سپه بر يکی کنده کرد

 ه کردسرش را بپوشيد و آگند
 کمندی فزون بود باالی اوی

 همان سی ارش کرده پهنای اوی
 چو اين کرده شد نام يزدان بخواند
 ز پيش سمرقند لشکر براند
 وزان روی سرگشته پيروز شاه

 راند چون باد لشکر به راه همی
 وزين روی پر بيم دل خوشنواز
 چنين تا برکنده آمد فراز
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 برآمد ز هردو سپه بوق و کوس
 گرد سپاه آبنوسهوا شد ز 

 چنان تيرباران بد از هر دو روی
 که چون آب خون اندر آمد به جوی
 چو نزديکی کنده شد خوشنواز

 گفت با داور پاک راز همی
 وزان روی چون باد پيروزشاه

 تاخت با خوارمايه سپاه همی
 چو آمد به نزديکی خوشنواز
 سپهدار ترکان ازو گشت باز
 عنان را بپيچيد و بنمود پشت

  او سپاه اندر آمد درشتپس
 برانگيخت پس باره پيروزشاه

 راند با گرز و رومی کاله همی
 به کنده در افتاد با چند مرد
 بزرگان و شيران روز نبرد

 چو نرسی برادرش و فرخ قباد
 بزرگان و شاهان فرخ نژاد

 برين سان نگون شد سر هفت شاه
 همه نامداران زرين کاله

 وزان جايگه شاددل خوشنواز
 ه نزديکی کنده آمد فرازب

 برآورد زان کنده هر کس که زيست
 همان خاک بربخت ايشان گريست

 بزرگان و پيکارجويان هران
 کسی را که در کنده آمد زمان
 شکسته سر و پشت پيروزشاه
 شه نامداران با تاج و گاه

 ز شاهان نبد زنده جز کيقباد
 شد آن لشکر و پادشاهی بباد

 نوازراند با کام دل خوش همی
 سرافراز با لشکر رزمساز
 به تاراج داده سپاه و بنه

 نه کس ميسره ديد و نه ميمنه
 ز ايرانيان چند بردند اسير

 چه افگنده بر خاک و خسته به تير
 نبايد که باشد جهانجوی زفت

 ست جفت دل زفت با خاک تيره
 چنين آمد اين چرخ ناپايدار

 چه با زيردست و چه با شهريار
  که خود پروردبپيچاند آن را

 اگر تو شوی پاسبان خرد
 نماند برين خاک جاويد کس

 تو را توشه از راستی باد و بس
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 چو بگذشت برکنده بر خوشنواز
 نياز سپاهش شد از خواسته بی
 به آهن ببستند پای قباد
 ز تخت و نژادش نکردند ياد
 چو آگاهی آمد به ايران سپاه
 ازان کنده و رزم پيروز شاه

 ز کشور بدردخروشی برآمد 
 ازان شهر ياران آزادمرد

 چو اندر جهان اين سخن گشت فاش
 فرود آمد از تخت زرين بالش
 همه گوشت بازو به دندان بکند

 ريخت بر تخت خاک نژند همی
 سپاهی و شهری ز ايران بدرد
 زن و مرد و کودک همی مويه کرد
 همه کنده موی و همه خسته روی

 جوی جوی و همه راه همه شاه
 ا چون گريزند ز ايران زمينکه ت

 گرآيند لشکر ازان دشت کين
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 پادشاهی بالش پيروز چهار سال بود

 چو بنشست با سوگ ماهی بالش
 سرش پر ز گرد و رخش پرخراش

 سپاه آمد و موبد موبدان
 هر آنکس که بود از رد و بخردان

 فراوان بگفتند با او ز پند
 سخنها که بودی ورا سودمند

 بنشاندندبران تخت شاهيش 
 بسی زر و گوهر برافشاندند

 چو بنشست بر گاه گفت ای ردان
 بجوييد رای و دل بخردان

 شما را بزرگيست نزديک من
 چو روشن شود رای تاريک من
 به گيتی هر آنکس که نيکی کند
 بکوشد که تا رای ما نشکند

 هر آنکس کجا باشد او بدسگال
 که خواهد همی کار خود را همال

 ش توانگر کنمنخستين به پند
 چو نپذيرد از خونش افسر کنم

 پرست هرآنگه که زين لشکر دين
 بنالد بر ما يکی زيردست
 دل مرد بيدادگر بشکنم

 همه بيخ و شاخش ز بن برکنم
 مباشيد گستاخ با پادشا
 بويژه کسی کو بود پارسا
 زهر که او گاه زهرست و گه پای
 مجوييد از زهر ترياک بهر
 جوی هز گيتی تو خوشنودی شا
 روی مشو پيش تختش مگر تازه

 چو خشم آورد شاه پوزش گزين
 همی خوان به بيداد و دادآفرين
 هرآنگه که گويی که دانا شدم
 به هر دانشی بر توانا شدم

 تری آن زمان چنان دان که نادان
 مشو بر تن خويش بر بدگمان

 وگر کار بنديد پند مرا
 سخن گفتن سودمند مرا

  گنجز شاهان داننده يابيد
 کسی را ز دانش نديدم به رنج
 برو مهتران آفرين خواندند
 ز دانايی او فرو ماندند

 برفتند خشنود ز ايوان اوی
 به يزدان سپرده تن و جان اوی
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 بدآنگه که پيروز شد سوی جنگ
 يکی پهلوان جست با رای و سنگ
 که باشد نگهبان تخت و کاله
 بالش جوان را بود نيکخواه

 د سوفزایبدان کار شايسته ب
 رای يکی نامور بود پاکيزه

 جهانديده از شهر شيراز بود
 افراز بود سپهبددل و گردن

 هم او مرزبان بد بزابلستان
 ببست و بغزنين و کابلستان
 چو آگاهی آمد سوی سوفزای

 رهنمای رای و بی ز پيروز بی
 ز مژگان سرشکش برخ برچکيد

 ی پهلوی بردريد همه جامه
 کالهز سر برگرفتند گردان 

 به ماتم نشستند با سوگ شاه
 ی شهريار گفت بر کينه همی

 بالش جوان چون بود خواستار
 سود شد بدانست کان کار بی

 سر تاج شاهی پر از دود شد
 سپاه پراگنده را گرد کرد

 بزد کوس وز دشت برخاست گرد
 فراز آمدش تيغزن صد هزار
 همه جنگجوی از در کارزار
 درم داد و آن لشکر آباد کرد

 ور شاد کرد دل مردم کينه
 زبان ای خواند شيرين فرستاده

 روان خردمند و بيدار و روشن
 يکی نامه بنوشت پر داغ و درد
 دو ديده پر از آب و رخسار زرد
 به نامه درون پندها ياد داد
 ز جمشيد و کيخسرو کيقباد
 وزان پس فرستاد نزد بالش

 که شاها تو از مرگ غمگين مباش
 س نخواهد چشيدکه اين مرگ هر ک

 شکيبايی و نام بايد گزيد
 ز باد آمده باز گردد بدم

 يکی داد خواندش و ديگر ستم
 کنون من به دستوری شهريار
 بسيجم برين گونه بر کارزار
 کزين کينه و خون پيروز شاه
 بنالد ز چرخ روان هور و ماه

 فرستاده زين روی برداشت پای
 وزان سوی گريان بشد باز جای
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 کر چو پر تذروبياراست لش
 بيامد ز زاولستان سوی مرو
 يکی مرد بگزيد بيداردل

 که آهسته دارد به گفتار دل
 ی نامه را گفت خيز نويسنده

 که آمد سر خامه را رستخيز
 يکی نامه بنويس زی خوشنواز

 خرد روبه ديوساز که ای بی
 گنهکار کردی به يزدان تنت
 شود مويه گر بر تو پيراهنت

 دی ای بيوفابه شاه آنک تو کر
 ببينی کنون زور تيغ جفا
 گناه به کشتی شهنشاه را بی
 نبيره جهاندار بهرام شاه

 يکی کين نو ساختی در جهان
 که آن کينه هرگز نگردد نهان
 چرا پيش او چون يکی چابلوس
 نرفتی چو برخاست آوای کوس
 نيای تو زين خاندان زنده بود
 پدر پيش بهرام پاينده بود

 خواه آمدم کينهمن اينک به مرو 
 نماند به هيتاليان تاج و گاه

 اسيران و آن خواسته هرچ هست
 که از رزمگاه آمدستت بدست
 همه بازخواهم به شمشير کين
 بخ مرو آورم خاک توران زمين
 نمانم جهان را بفرزند تو

 نه بر دوده و خويش و پيوند تو
 بفرمان يزدان ببرم سرت

 ز خون همچو دريا کنم کشورت
 باشد اين چند گويم درازنه کين 

 که از کين پيروز با خوشنواز
 شود زير خاک پی من تباه
 به يزدان روانش بود دادخواه

 ی سوفزای فرستاده با نامه
 بيامد چو شير دالور ز جای
 چو آشفته آمد بر خوشنواز

 بشد پيش تخت و ببردش نماز
 ی سوفزای بدو داد پس نامه

 بود يک چند پيشش بپای همی
 ی نامه را داد و گفت نويسنده

 که پنهان بگوی آنچ نرمست و زفت
 به مهتر چنين گفت مرد دبير

 که اين نامه پر گرز و تيغست و تير
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 آزمای شکسته شد آن مرد جنگ
 ی سوفزار ازان پر سخن نامه

 هم اندر زمان زود پاسخ نبشت
 سخن هرچ بود اندرو خوب و زشت
 نخستين چنين گفت کز کردگار

 ش روزگاربترسيم وز گرد
 پرست که هر کس که بودست يزدان

 نياورد در عهد شاهان شکست
 ی پندمند فرستادمش نامه

 دگر عهد آن شهريار بلند
 برو خوار بود آنچ گفتم سخن

 ی روزگار کهن هم انديشه
 جوی ور گشت و من چاره چو او کينه

 سپه را چو روی اندر آمد به روی
 به پيروز بر اختر آشفته شد

 ن شاه تو کشته شدنه برکام م
 چو بشکست پيمان شاهان داد
 نبود از جوانيش يک روز شاد

 آفرين نيامد پسند جهان
 تو گويی که بگرفت پايش زمين
 هر آنکس که عهد نيا بشکند
 سر راستی را بپای افگند
 چو پيروز باشد به دشت نبرد
 شکسته بکنده درون پر ز گرد
 گر آيی تو ايدر هم آراستست

 آوران کاستست نگنه جنگ و نه ج
 فرستاده با نامه تازان ز جای

 به يک هفته آمد سوی سوفزای
 چو برخواند آن نامه را پهلوان
 به دشنام بگشاد گويا زبان
 ز ميدان خروشيدن گاودم
 شنيدند و آوای رويينه خم
 بکش ميهن آورد چندان سپاه
 که بر چرخ خورشيد گم کرد راه
 برين همنشان روز بگذاشتند

 را خانه پنداشتندهمی راه 
 چو آگاهی آمد سوی خوشنواز
 به دشت آمد و جنگ را کرد ساز
 به پيکند شد رزمگاهی گزيد
 که چرخ روان روی هامون نديد
 وزين روی پر کينه دل سوفزای
 به کردار باد اندر آمد ز جای

 چو شب تيره شد پهلوان سپاه
 به پيالن آسوده بربست راه
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 گشت بر هر دو سوی طاليه همی
 هان شد پر آواز پرخاشجویج

 غو پاسبانان و بانگ جرس
 آمد از دور بر پيش و پس همی

 چنين تا پديد آمد از ميغ شيد
 در و دشت شد چون بلور سپيد
 دو لشکر همی جنگ را ساختند

 درفش بزرگی برافراختند
 از آواز گردان پرخاشخر
 بدريد مر اژدها را جگر

 هوا دام کرکس شد از پر تير
 خون سران آبگيرزمين شد ز 

 ز هر سو ز مردان تلی کشته بود
 کرا از جهان روز برگشته بود
 بجنبيد بر قلبگه سوفزای
 يکايک سپاه اندر آمد ز جای
 وزان روی با تيغ کين خوشنواز
 بپيچيد و آمد به تنگی فراز

 يکی تيغ زد بر سرش سوفزای
 سپاه اندر آمد به تندی ز جای
 بجست از کف تيغزن خوشنواز

 يب اندر انداخت اسب از فرازبه ش
 بديد آنک شد روزگارش درشت
 عنان را بپيچيد و بنمود پشت
 چو باد دمان از پسش سوفزای

 ی سرگرای تاخت با نيزه همی
 بسی کرد زان نامداران اسير

 بسی کشته شد هم بپيکان و تير
 تاخت تا پيش لشکر رسيد همی

 بره بر بسی کشته و خسته ديد
 خوشنوازز باال نگه کرد پس 

 سپه را به هامون نشيب و فراز
 همه دشت پرکشته و خواسته
 شده دشت چون چرخ آراسته
 سليح و کمرها و اسب و رهی
 ستام و سنان و کاله مهی

 برد هر کس بر سوفزای همی
 تلی گشته چون کوه البرز جای
 ببخشيد يکسر همه بر سپاه
 نکرد اندر آن چيز ترکان نگاه
 ز کاربه لشکر چنين گفت کامرو
 به کام ما بد از روزگار

 چو خورشيد بنمايد از چرخ دست
 برين دشت خيره نبايد نشست
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 به کين شهنشاه ايران شويم
 برين دز به کردار شيران شويم
 همه لشکرش دست بر برزدند
 همی هر کسی رای ديگر زدند
 برين همنشان تا ز خم سپهر
 پديد آمد آن زيور تاج مهر

 یسرا تبيره برآمد ز پرده
 نشست از بر باره بر سوفزای

 ای آمد از خوشنواز فرستاده
 فراز به نزديک ساالر گردن

 که از جنگ و پيکار و خون ريختن
 نباشد جز از رنج و آويختن
 دو مرد خردمند نيکو گمان
 به دوزخ فرستيم هر دو روان
 اگر بازجويی ز راه ردی
 بدانی که آن کار بد ايزدی
 هنه بر باد شد کشته پيروزشا
 کز اختر سرآمد بدو سال و ماه
 گنهکار شد زانک بشکست عهد
 گزين کرد حنظل بينداخت شهد
 کنون بودنی بود و بر ما گذشت
 خنک آنک گرد گذشته نگشت
 اسيران وز خواسته هرچ بود
 ز سيم و زر و گوهر نابسود

 ز اسب و سليح و ز تاج و ز تخت
 که آن روز بگذاشت پيروزبخت

  شاهفرستم همه نزد ساالر
 سراپرده و گنج و پيل و سپاه
 چو پيروزگر سوی ايران شوی
 به نزديک شاه دليران شوی
 نباشد مرا سوی ايران بسيچ
 تو از عهد بهرام گردن مپيچ

 شهنشاه گيتی ببخشيد راست
 مرا ترک و چين است و ايران تو راست

 چو بشنيد پيغام او سوفراز
 سرای بياورد لشکر به پرده
 يش سپاهفرستاده را گفت پ

 بگوی آنچ بشنيدی از رزمخواه
 ی خوشنواز بيامد فرستاده

 بگفت آنچ بود آشکارا و راز
 چنين گفت لشکر که فرمان تو راست
 بدين آشتی رای و پيمان تو راست
 به ايران نداند کسی از تو به
 بما بر تويی شاه و ساالر و مه
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 چنين گفت با سرکشان سوفزای
 یکه امروز ما را جزين نيست را

 کزيشان ازين پس نجوييم جنگ
 درنگ به ايران بريم اين سپه بی

 که در دست ايشان بود کيقباد
 چو فرزند پيروز خسرو نژاد
 همان موبد موبدان اردشير
 ز لشکر بزرگان برنا و پير

 اگر جنگ سازيم با خوشنواز
 سود بر ما دراز شودکار بی

 کشد آنک دارد ز ايران اسير
 يرقباد جهانجوی چون اردش
 اگر نيستی در ميانه قباد
 ز موبد نکردی دل و مغز ياد
 گر او را ز ترکان بد آيد بروی

 نماند به ايران جز از گفت و گوی
 يکی ننگ باشد که تا رستخيز
 بماند ميان دليران ستيز

 فرستاده را نغز پاسخ دهيم
 درين آشتی رای فرخ نهيم
 مگر باز بينيم روی قباد

 دکه بی او سر پادشاهی مبا
 همان موبد پاکدل اردشير
 کسی را که بينيد برنا و پير
 فرستاده را خواند پس پهلوان
 سخن گفت با او به شيرين زبان
 چنين گفت کاين ايزدی بود و بس
 جهان بد سگالد نگويد بکس
 بزرگان ايران که هستند اسير
 قبادست با نامدار اردشير
 دگر هر که داريد بر نای بند
 مندفرستيد سوی منش ارج

 دگر خواسته هرچ داريد نيز
 ز دينار وز تاج و هرگونه چيز
 يکايک فرستيد نزديک من
 به پيش بزرگان اين انجمن

 به تاراج و کشتن نيازيم دست
 پرست نيازيم و يزدان که ما بی

 ز جيحون به روز دهم بگذريم
 وزان پس پيی خاک را نسپريم
 دار همه هرچ گفتم تو را گوش

 برشمارچو رفتی يکايک برو 
 فرستاده هم در زمان گشت باز
 بيامد گرازان بر خوشنواز
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 بگفت آنچ بشنيد وزو گشت شاد
 همانگاه برداشت بند قباد

 همان خواسته سر به سر گرد کرد
 کجا يافت از خاک و دشت نبرد
 همان تخت با تاج پيروز شاه

 ی آن سپاه چو چيز پراگنده
 فرستاد يکسر سوی سوفزای

 رای کيزهبه دست يکی مرد پا
 چو لشکر بديدند روی قباد
 ز ديدار او انجمن گشت شاد
 بزرگان همه خيمه بگذاشتند
 همه دست بر آسمان داشتند

 گزند که پور شهنشاه را بی
 بديدند با هرک بد ارجمند

 سرای همانگه فروهشت پرده
 سپهبد باسب اندر آورد پای
 ز جيحون گذر کرد پيروز و شاد

 ابا نامور موبد و کيقباد
 چو آگاهی آمد به ايران زمين

 پی مهتر بفرين ازان نيک
 همان جنگ و پيکار با خوشنواز

 ساز ز رای چنان مرد نيرنگ
 همان موبد موبدان اردشير
 اسيران که بودند برنا و پير

 که از جنگ برگشت پيروز و شاد
 گشاده شد از بند پای قباد

 بياورد و اکنون ز جيحون گذشت
 ه و دشتز ايران سپاهست بر کو

 خروشی ز ايران برآمد که گوش
 تو گفتی همی کر شود زان خروش

 بزرگان فرزانه برخاستند
 پذيره شدن را بياراستند

 بالش آن زمان تخت زرين نهاد
 که تا برنشيند برو کيقباد

 چو آمد به شهر اندرون سوفزای
 بزرگان برفتند يک سر ز جای
 پذيره شدن را بياراست شاه

 ودش سپاهرفت با آنک ب همی
 بالش آن زمان ديد روی قباد
 رها گشته از بند پيروز و شاد
 مر او را سبک شاه در برگرفت

 ز هيتال و چين دست بر سر گرفت
 ز راه اندر ايوان شاه آمدند

 خواه آمدند دل و نيک گشاده
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 بفرمود تا خوان بياراستند
 می و رود و رامشگران خواستند

 بود جشنی نه بر آرزوی همی
 خوی ر پيروز آزادهز تيما

 همه چامه گر سوفزا را ستود
 ببربط همی رزم ترکان سرود
 مهان را همه چشم بر سوفزای
 ازو گشته شاد و بدو داده رای
 همه شهر ايران بدو گشت باز

 ی خوشنواز کسی را که بد کينه
 بدان پهلوان دل همی شاد کرد
 روان را ز انديشه آزاد کرد
 همال ببد سوفزای از جهان بی

 رفت زين گونه تا چار سال همی
 نبودی جز آن چيز کو خواستی
 جهان را به رای خود آراستی

 چر فرمان او گشت در شهر فاش
 به خوبی بپرداخت گاه از بالش
 بدو گفت شاهی نرانی همی
 بدان را ز نيکان ندانی همی
 همی پادشاهی به بازی کنی

 نيازی کنی ز پری وز بی
 تقباد از تو در کار داناترس

 بدين پادشاهی تواناترست
 به ايوان خويش اندر آمد بالش
 نيارست گفتن که ايدر مباش

 رنج تخت اين بود گفت بی همی
 کوشش و درد و نفرين بود که بی
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 پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

 چو بر تخت بنشست فرخ قباد
 کاله بزرگی به سر برنهاد

 سوی طيسفون شد ز شهر صطخر
 و بود فخرکه آزادگان را بد

 چو بر تخت پيروز بنشست گفت
 که از من مداريد چيزی نهفت
 شما را سوی من گشادست راه
 به روز سپيد و شبان سياه

 بزرگ آنکسی کو به گفتار راست
 زبان را بياراست و کژی نخواست
 چو بخشايش آرد بخشم اندرون
 سر راستان خواندش رهنمون
 نهد تخت خشنودی اندر جهان

 ين مهانبيابد بدادآفر
 دل خويش را دور دارد ز کين
 مهان و کهانش کنند آفرين
 هرانگه که شد پادشا کژ گوی
 ز کژی شود شاه پيکارجوی
 سخن را ببايد شنيد از نخست
 چو دانا شود پاسخ آيد درست
 چو داننده مردم بود آزور
 همی دانش او نيايد به بر
 هرآنگه که دانا بود پرشتاب

 سر شرابچه دانش مر او را چه در 
 چنان هم که بايد دل لشکری
 همه در نکوهش کند کهتری
 توانگر کجا سخت باشد به چيز

 تر شد ز درويش نيز فرومايه
 چو درويش نادان کند مهتری
 به ديوانگی ماند اين داوری

 چو عيب تن خويش داند کسی
 ز عيب کسان برنخواند بسی
 ستون خرد بردباری بود

 چو تندی کند تن بخواری بود
 و خرسند گشتی به داد خدایچ

 توانگر شدی يکدل و پاکرای
 گر آزاد داری تنت را ز رنج

 رنج بهتر ز گنج تن مرد بی
 هران کس که بخشش کند با کسی

 بميرد تنش نام ماند بسی
 همه سر به سر دست نيکی بريد
 جهان جهان را ببد مسپريد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1736 

 همه مهتران آفرين خواندند
 زبرجد به تاجش برافشاندند

  بود سالش سه پنج و يکیجوان
 ز شاهی ورا بهره بود اندکی

 راند کار جهان سوفزای همی
 قباد اندر ايران نبد کدخدای
 همه کار او پهلوان راندی
 کس را بر شاه ننشاندی

 نه موبد بد او را نه فرمان روای
 جهان بد به دستوری سوفزای

 چنين بود تا بيست و سه ساله گشت
 الله گشتبه جام اندرون باده چون 

 بيامد بر تاجور سوفزای
 به دستوری بازگشتن به جای
 سپهبد خود و لشکرش ساز کرد
 بزد کوس و آهنگ شيراز کرد

 رفت شادان سوی شهر خويش همی
 ز هر کام برداشته بهر خويش
 همه پارس او را شده چون رهی

 بود با تاج شاهنشهی همی
 بدان بد که من شاه بنشاندم

 اندمبه شاهی برو آفرين خو
 گر از من کسی زشت گويد بدوی

 ورا سرد گويد براند ز روی
 همی باژ جستی ز هر کشوری
 ز هر نامداری و هر مهتری
 چو آگاهی آمد بسوی قباد
 ز شيراز وز کار بيداد و داد

 گفت هر کس که جز نام شاه همی
 ندارد ز ايران ز گنج و سپاه

 نه فرمانش باشد به چيزی نه رای
 ی سوفزای جهان شد همه بنده

 هرآنکس که بد رازدار قباد
 کرد ياد برو بر سخنها همی

 که از پادشاهی بنامی بسند
 چرا کردی ای شهريار بلند

 تر گنج او ز گنج تو آگنده
 ببايد گسست از جهان رنج او

 ی او شدند همه پارس چون بنده
 ی او شدند بزرگان پرستنده

 ز گفتار بد شد دل کيقباد
  ايچ يادز رنجش به دل برنکرد

 گفت گر من فرستم سپاه همی
 سر او بگردد شود رزمخواه
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 چو من دشمنی کرده باشم به گنج
 ازو ديد بايد بسی درد و رنج
 کند هر کسی ياد کردار اوی
 نهانی ندانند بازار اوی

 ندارم ز ايران يکی رزمخواه
 کز ايدر شود پيش او با سپاه
 بدو گفت فرزانه منديش زين

 د بفرينکه او شهرياری شو
 تو را بندگانند و ساالر هست
 که سايند بر چرخ گردنده دست
 چو شاپور رازی بيايد ز جای
 بدرد دل بدکنش سوفزای

 شنيد اين سخن شاه و نيرو گرفت
 هنرها بشست از دل آهو گرفت

 ای کيقباد همانگه جهانديده
 بفرمود تا برنشيند چو باد
 به نزديک شاپور رازی شود

 زی شودبرآواز نخچير و با
 هم اندر زمان برنشاند ورا
 ز ری سوی درگاه خواند ورا
 دو اسبه فرستاده آمد بری
 چو باد خزانی به هنگام دی
 چو ديدش بپرسيد ساالر بار

 ی شهريار وزو بستد آن نامه
 بيامد به شاپور رازی سپرد
 سوار سرافراز را پيش برد

 ی کيقباد برو خواند آن نامه
 نژاد بخنديد شاپور مهرک

 که جز سوفزا دشمن اندر جهان
 ورا نيست در آشکار و نهان
 ز هر جای فرمانبران را بخواند
 سوی طيسفون تيز لشکر براند
 چو آورد لشکر به نزديک شاه
 هم اندر زمان برگشادند راه
 چو ديدش جهاندار بنواختش
 بر تخت پيروزه بنشاختش

 ام بهره بدو گفت زين تاج بی
 ام ئی در جهان شهره ببی بهره

 همه سوفزا راست بهر از مهی
 همی نام بينم ز شاهنشهی
 ازين داد و بيداد در گردنم
 به فرجام روزی بپيچد تنم
 به ايران برادر بدی کدخدای
 به هستی ز بيدادگر سوفزای
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 بدو گفت شاپور کای شهريار
 دلت را بدين کار رنجه مدار
 يکی نامه بايد نوشتن درشت

 پشتتو را نام و فر و نژادست و 
 بگويی که از تخت شاهنشاهی
 مرا بهره رنجست و گنج تهی
 تويی باژخواه و منم با گناه

 نخواهم که خوانی مرا نيز شاه
 فرستادم اينک يکی پهلوان
 ز کردار تو چند باشم نوان

 گونه باشد بدوی چو نامه بدين
 چو من دشمن و لشکری جنگجوی
 نمانم که برهم زند نيز چشم

 ز بخشمنگويم سخن پيش او ج
 ی نامه را خواندند نويسنده

 به نزديک شاپور بنشاندند
 بگفت آن سخنها که با شاه گفت
 شد آن کلک بيجاده با قار جفت
 چو بر نامه بر مهر بنهاد شاه
 بياورد شاپور لشکر به راه

 گزين کرد پس هرک بد نامدار
 پراگنده از لشکر شهريار
 خود و نامداران پرخاشجوی

 اد رویسوی شهر شيراز بنه
 چو آگاه شد زان سخن سوفزای
 همانگه بياورد لشکر ز جای
 پذيره شدش با سپاهی گران
 گزيده سواران و جوشنوران
 رسيدند پس يک به ديگر فراز

 فراز فرود آمدند آن دو گردن
 چو بنشست شاپور با سوفزای
 فراوان زدند از بد و نيک رای

 ی شهريار بدو داد پس نامه
 ر و خوارسخن رفت هرگونه دشوا

 چو برخواند آن نامه را پهلوان
 روان بپژمرد و شد کند و تيره

 چو آن نامه برخواند شاپور گفت
 که اکنون سخن را نبايد نهفت
 تو را بند فرمود شاه جهان
 فراوان بناليد پيش مهان

 ای نامه را بران سان که برخوانده
 تو دانی شهنشاه خودکامه را
 چنين داد پاسخ بدو پهلوان

 داند مرا شهريار جهانکه 
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 بدان رنج و سختی که بردم ز شاه
 برفتم ز زاولستان با سپاه
 به مردی رهانيدم او را ز بند
 نماندم که آيد برويش گزند
 مرا داستان بود نزديک شاه
 همان نزد گردان ايران سپاه

 گر ای دون که بندست پاداش من
 تو را چنگ دادن به پرخاش من

 م ببندنخواهم زمان از تو پاي
 بدارد مرا بند او سودمند

 ز يزدان وز لشکرم نيست شرم
 ام خون گرم که من چند پالوده

 بدانگه کجا شاه در بند بود
 به يزدان مرا سخت سوگند بود
 که دستم نبيند مگر دست تيغ
 به جنگ آفتاب اندر آرم بميغ
 مگر سر دهم گر سرخوشنواز
 به مردی ز تخت اندر آرم بگاز

 د بندم سزاستکنونم که فرمو
 سخنهای ناسودمندم سزاست
 ز فرمان او هيچ گونه مگرد
 چو پيرايه دان بند بر پای مرد

 چو بنشست شاپور پايش ببست
 بزد نای رويين و خود برنشست
 بياوردش از پارس پيش قباد
 قباد از گذشته نکرد ايچ ياد
 بفرمود کو را به زندان برند
 به نزديک ناهوشمندان برند

 رمود تا هرچ بودبه شيراز ف
 ز مردان و گنج و ز کشت و درود
 بياورد يک سر سوی طيسفون
 سپردش به گنجور او رهنمون

 چو يک هفته بگذشت هرگونه رای
 راند با موبد از سوفزای همی

 چنين گفت پس شاه را رهنمون
 که يارند با او همه طيسفون
 همه لشکر و زيردستان ما
 ز دهقان وز در پرستان ما

 در ايران بماند درستگر او ان
 ز شاهی ببايد تو را دست شست
 بدانديش شاه جهان کشته به
 سر بخت بدخواه برگشته به
 چو بشنيد مهتر ز موبد سخن
 بنو تاخت و بيزار شد از کهن
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 بفرمود پس تاش بيجان کنند
 بروبر دل و ديده پيچان کنند
 بکردند پس پهلوان را تباه
 خواه شد آن گرد فرزانه و نيک

 آگاهی آمد بايرانيانچو 
 که آن پيلتن را سرآمد زمان
 خروشی برآمد ز ايران بدرد

 زن و مرد و کودک همی مويه کرد
 برآشفت ايران و برخاست گرد
 همی هر کسی کرد ساز نبرد

 گفت هرکس که تخت قباد همی
 اگر سوفزا شد به ايران مباد

 سپاهی و شهری همه شد يکی
 نبردند نام قباد اندکی

 کسر بايوان شاهبرفتند ي
 ز بدگوی پردرد و فريادخواه

 کسی را که بر شاه بدگوی بود
 بدانديش او و بالجوی بود

 بکشتند و بردند ز ايوان کشان
 ز جاماسب جستند چندی نشان
 که کهتر برادر بد و سرفراز

 پروريدی بناز قبادش همی
 ورا برگزيدند و بنشاندند

 به شاهی برو آفرين خواندند
 د پای قبادبه آهن ببستن

 ز فر و نژادش نکردند ياد
 چنينست رسم سرای کهن
 سرش هيچ پيدا نبينی ز بن
 يکی پور بد سوفزا را گزين
 خردمند و پاکيزه و به آفرين

 آزار و زرمهر نام جوانی بی
 که از مهر او بد پدر شادکام
 سپردند بسته بدو شاه را
 بدان گونه بد رای بدخواه را

 فزایی سو که آن مهربان کينه
 بخواهد بدرد از جهان کدخدای

 پرست آزار زرمهر يزدان بی
 نسودی ببد با جهاندار دست

 کرد پيش قباد پرستش همی
 وزان بد نکرد ايچ بر شاه ياد
 جهاندار زو ماند اندر شگفت
 ز کردار او مردمی برگرفت

 کرد پوزش که بدخواه من همی
 پرآشوب کرد اختر و ماه من
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 ی ز بندگر ای دون که يابم رهاي
 تو را باشد از هر بدی سودمند

 ز دل پاک بردارم آزار تو
 کنم چشم روشن بديدار تو
 بدو گفت زر مهر کای شهريار
 زبان را بدين باز رنجه مدار
 پدر گر نکرد آنچ بايست کرد

 ز مرگش پسر گرم و تيمار خورد
 ام تو را من بسان يکی بنده
 ام به پيش تو اندر پرستنده

 ند پيمان کنمچو گويی به سوگ
 که هرگز وفای تو را نشکنم
 ازو ايمنی يافت جان قباد

 ز گفتار آن پر خرد گشت شاد
 وزان پس بدو راز بگشاد و گفت
 که انديشه از تو تخواهم نهفت
 گشادست بر پنج تن راز من
 جزين نشنود يک تن آواز من

 همين تاج و تخت از تو دارم سپاس
 شناس بوم جاودانه تو را حق

 رای يد زر مهر پاکيزهچو بشن
 سبک بند را برگشادش ز پای
 فرستاد و آن پنج تن را بخواند
 همه رازها پيش ايشان براند
 شب تيره از شهر بيرون شدند
 ز ديدار دشمن به هامون شدند
 سوی شاه هيتال کردند روی
 ز انديشگان خسته و راه جوی
 برين گونه سرگشته آن هفت مرد

 دباهواز رفتند تازان چو گر
 رسيدند پويان به پرمايه ده
 بده در يکی نامبردار مه

 بدان خان دهقان فرود آمدند
 ببودند و يک هفته دم برزدند

 يکی دختری داشت دهقان چو ماه
 ز مشک سيه بر سرش بر کاله
 جهانجوی چون روی دختر بديد
 ز مغز جوان شد خرد ناپديد
 همانگه بيامد بزرمهر گفت
 فتکه باتو سخن دارم اندر نه

 برو راز من پيش دهقان بگوی
 مگر جفت من گردد اين خوبروی
 بشد تيز و رازش به دهقان بگفت

 که اين دخترت را کسی نيست جفت
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 يکی پاک انبازش آمد به جای
 که گردی بر اهواز بر کدخدای
 گرانمايه دهقان بزرمهر گفت

 که اين دختر خوب را نيست جفت
 اگر شايد اين مرد فرمان تو راست

  را بدان ده که او را هواستمرين
 بيامد خردمند نزد قباد

 چنين گفت کين ماه جفت تو باد
 پسنديدی و ناگهان ديديش

 بدان سان که ديدی پسنديديش
 قباد آن پری روی را پيش خواند
 به زانوی کنداورش برنشاند
 ابا او يک انگشتری بود و بس
 که ارزش به گيتی ندانست کس

 را بداربدو داد و گفت اين نگين 
 بود روز کاين را بود خواستار
 بدان ده يکی هفته از بهر ماه

 بود و هشتم بيامد به راه همی
 بر شاه هيتال شد کيقباد
 گذشته سخنها بدو کرد ياد
 بگفت آنچ کردند ايرانيان

 بدی را ببستند يک يک ميان
 بدو گفت شاه از بد خوشنواز
 همانا بدين روزت آمد نياز

  را لشکریبه پيمان سپارم تو
 ازان هر يکی بر سران افسری
 که گر باز يابی تو گنج و کاله
 چغانی بباشد تو را نيکخواه
 مرا باشد اين مرز و فرمان تو را
 ز کرده نباشد پشيمان تو را
 زبردست را گفت خندان قباد
 کزين بوم هرگز نگيريم ياد

 مر سپاه چو خواهی فرستمت بی
 چغانی که باشد که يازد بگاه

 ردند عهد آن دو گردن فرازچو ک
 در گنج زر و درم کرد باز

 به شاه جهاندار دادش رمه
 سليح سواران و لشکر همه
 هزار بپذرفت شمشيرزن سی

 همه نامداران گرد و سوار
 ز هيتاليان سوی اهواز شد
 سراسر جهان زو پر آواز شد
 چو نزديکی خان دهقان رسيد
 بسی مردم از خانه بيرون دويد
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 دند نزد قباديکی مژده بر
 که اين پور بر شاه فرخنده باد
 پسرزاد جفت تو در شب يکی
 که از ماه پيدا نبود اندکی

 چو بشنيد در خانه شد شادکام
 همانگاه کسريش کردند نام
 ز دهقان بپرسيد زان پس قباد
 که ای نيکبخت از که داری نژاد
 بدو گفت کز آفريدون گرد

 که از تخم ضحاک شاهی ببرد
 چنين گفت و من اين چنينپدرم اين 

 که بر آفريدون کنيم آفرين
 ز گفتار او شادتر شد قباد
 ز روزی که تاج کيی برنهاد
 عماری بسيجيد و آمد به راه
 نشسته بدو اندرون جفت شاه
 بياورد لشکر سوی طيسفون
 دل از درد ايرانيان پر ز خون
 به ايران همه سالخورده ردان
 نشستند با نامور بخردان

  کار گردد به ما بر درازکه اين
 فراز ميان دو شهزاد گردن

 ز روم و ز چين لشکر آيد کنون
 بريزند زين مرز بسيار خون
 ببايد خراميد سوی قباد
 مگر کان سخنها نگيرد بياد
 بياريم جاماسب ده ساله را
 که با در همتا کند ژاله را

 مگرمان ز تاراج و خون ريختن
 به يک سو گراييم ز آويختن

 د يکسر سوی کيقبادبرفتن
 بگفتند کای شاه خسرونژاد
 گر از تو دل مردمان خسته شد
 بشوخی دل و ديدها شسته شد
 کنون کامرانی بدان کت هواست
 که شاه جهان بر جهان پادشاست

 پياده همه پيش او در دوان
 روان برفتند پر خاک تيره

 گناه بزرگان ببخشيد شاه
 ز خون ريختن کرد پوزش به راه

 جاماسب را همچنينببخشيد 
 بزرگان برو خواندند آفرين

 بيامد به تخت کيی برنشست
 ورا گشت جاماسب مهترپرست
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 برين گونه تا گشت کسری بزرگ
 يکی کودکی شد دلير و سترگ
 به فرهنگيان داد فرزند را
 چنان بار شاخ برومند را

 همه کار ايران و توران بساخت
 بگردون کاله مهی برفراخت

  لشکر بروموزان پس بياورد
 ی او چو يک مهره موم شد آن باره

 همه بوم و بر آتش اندر زدند
 همه روميان دست بر سر زدند

 کرد زان بوم و بر خارستان همی
 ازو خواست زنهار دو شارستان
 يکی منديا و دگر فارقين
 بيامختشان زند و بنهاد دين
 نهاد اندر آن مرز آتشکده
 بزرگی بنوروز و جشن سده

 افگند جای کيانمداين پی 
 پراگنده بسيار سود و زيان

 از اهواز تا پارس يک شارستان
 بکرد و برآورد بيمارستان

 اران خواند آن شارستان را قباد
 که تازی کنون نام حلوان نهاد
 گشادند هر جای رودی ز آب

 زمين شد پر از جای آرام و خواب
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 داستان مزدک با قباد

 بيامد يکی مرد مزدک بنام
  با دانش و رای و کامسخنگوی

 گرانمايه مردی و دانش فروش
 قباد دالور بدو داد گوش

 به نزد جهاندار دستور گشت
 نگهبان آن گنج و گنجور گشت

 ز خشکی خورش تنگ شد در جهان
 ميان کهان و ميان مهان
 ز روی هوا ابر شد ناپديد

 به ايران کسی برف و باران نديد
 مهان جهان بر در کيقباد

 ی آب و نان کرد يادهمی هر کس
 بديشان چنين گفت مزدک که شاه

 نمايد شما را باميد راه
 دوان اندر آمد بر شهريار

 چنين گفت کای نامور شهريار
 به گيتی سخن پرسم از تو يکی
 گر ای دون که پاسخ دهی اندکی

 قباد سراينده گفتش بگوی
 به من تازه کن در سخن آبروی
 بدو گفت آنکس که مارش گزيد

 ز تنش جان بخواهد پريدهمی ا
 يکی ديگری را بود پای زهر
 گزيده نيابد ز ترياک بهر

 سزای چنين مردگويی که چيست
 که ترياک دارد درم سنگ بيست
 چنين داد پاسخ ورا شهريار
 دار که خونيست اين مرد ترياک

 به خون گزيده ببايدش کشت
 به درگاه چون دشمن آمد بمشت
 چو بشنيد برخاست از پيش شاه

 يامد به نزديک فريادخواهب
 بديشان چنين گفت کز شهريار
 سخن کردم از هر دری خواستار

 بباشيد تا بامداد پگاه
 نمايم شما را سوی داد راه
 برفتند و شبگير باز آمدند
 شخوده رخ و پرگداز آمدند
 چو مزدک ز در آن گره را بديد
 ز درگه سوی شاه ايران دويد
 چنين گفت کای شاه پيروزبخت

 گوی و بيدار و زيبای تختسخن
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 سخن گفتم و پاسخش دادييم
 به پاسخ در بسته بگشادييم

 گر ای دون که دستور باشد کنون
 بگويد سخن پيش تو رهنمون
 بدو گفت برگوی و لب را مبند
 که گفتار باشد مرا سودمند
 چنين گفت کای نامور شهريار
 کسی را که بندی ببند استوار
 خورش بازگيرند زو تا بمرد

 به بيچارگی جان و تن را سپرد
 مکافات آنکس که نان داشت او
 مرين بسته را خوار بگذاشت او
 چه باشد بگويد مرا پادشا
 که اين مرد دانا بد و پارسا

 چنين داد پاسخ که ميکن بنش
 که خونيست ناکرده بر گردنش
 چو بشنيد مزدک زمين بوس داد
 خرامان بيامد ز پيش قباد

 وه گفتبدرگاه او شد به انب
 که جايی که گندم بود در نهفت
 دهدی آن بتاراج در کوی و شهر

 بدان تا يکايک بيابيد بهر
 دويدند هرکس که بد گرسنه
 به تاراج گندم شدند از بنه
 چه انبار شهری چه آن قباد
 ز يک دانه گندم نبودند شاد
 چو ديدند رفتند کارآگهان
 به نزديک بيدار شاه جهان

 ر شاهکه تاراج کردند انبا
 بازگردد گناه به مزدک همی

 گوی را پيش خواند قباد آن سخن
 ز تاراج انبار چندی براند

 چنين داد پاسخ کانوشه بدی
 خرد را به گفتار توشه بدی

 سخن هرچ بشنيدم از شهريار
 بگفتم به بازاريان خوارخوار

 به شاه جهان گفتم از مار و زهر
 ازان کس که ترياک دارد به شهر

 پاسخ چنين داد شاهبدين بنده 
 دارست مرد گناه که ترياک

 دار اگر خون اين مرد ترياک
 بريزد کسی نيست با او شمار
 چو شد گرسنه نان بود پای زهر
 به سيری نخواهد ز ترياک بهر
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 اگر دادگر باشی ای شهريار
 به انبار گندم نيايد به کار

 شکم گرسنه چند مردم بمرد
 که انبار را سود جانش نبرد

 ار او تنگ دل شد قبادز گفت
 بشد تيز مغزش ز گفتار داد

 وزان پس بپرسيد و پاسخ شنيد
 دل و جان او پر ز گفتار ديد
 ز چيزی که گفتند پيغمبران
 همان دادگر موبدان و ردان

 به گفتار مزدک همه کژ گشت
 سخنهاش ز اندازه اندر گذشت
 برو انجمن شد فروان سپاه

 بسی کس ببی راهی آمد ز راه
 فت هر کو توانگر بودگ همی

 تهيدست با او برابر بود
 نبايد که باشد کسی برفزود
 توانگر بود تار و درويش پود

 جهان راست بايد که باشد به چيز
 فزونی توانگر چرا جست نيز
 زن و خانه و چيز بخشيدنيست
 تهی دست کس با توانگر يکيست
 من اين را کنم راست با دين پاک

 غاکشود ويژه پيدا بلند از م
 هران کس که او جز برين دين بود
 ز يزدان وز منش نفرين بود
 ببد هرک درويش با او يکی
 اگر مرد بودند اگر کودکی

 ازين بستدی چيز و دادی بدان
 فرو مانده بد زان سخن بخردان
 چو بشنيد در دين او شد قباد
 ز گيتی به گفتار او بود شاد

 ورا شاه بنشاند بر دست راست
 ه موبد کجاستندانست لشکر ک

 بر او شد آنکس که درويش بود
 وگر نانش از کوشش خويش بود
 به گرد جهان تازه شد دين او
 نيارست جستن کسی کين او
 توانگر همی سر ز تنگی نگاشت
 سپردی بدرويش چيزی که داشت
 چنان بد که يک روز مزدک پگاه
 ز خانه بيامد به نزديک شاه
 چنين گفت کز دين پرستان ما

 کدل زيردستان ماهمان پا
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 فراوان ز گيتی سران بردرند
 فرود آوری گر ز در بگذرند

 ز مزدک شنيد اين سخنها قباد
 بساالر فرمود تا بار داد

 چنين گفت مزدک به پرمايه شاه
 که اين جای تنگست و چندان سپاه

 همان نگنجند در پيش شاه
 به هامون خرامد کندشان نگاه
 بفرمود تا تخت بيرون برند

 ان شاهی به هامون برندز ايو
 به دشت آمد از مزدکی صدهزار

 برفتند شادان بر شهريار
 چنين گفت مزدک به شاه زمين
 که ای برتر از دانش به آفرين

 چنان دان که کسری نه بر دين ماست
 ز دين سر کشيدن وراکی سزاست
 يکی خط دستش ببايد ستد
 که سر بازگرداند از راه بد

 چيزبه پيچاند از راستی پنج 
 که دانا برين پنج نفزود نيز

 کجا رشک و کينست و خشم و نياز
 به پنجم که گردد برو چيزه آز

 تو چون چيره باشی برين پنج ديو
 پديد آيدت راه کيهان خديو

 ازين پنج ما را زن و خواستست
 که دين بهی در جهان کاستست
 زن و خواسته باشد اندر ميان
 چو دين بهی را نخواهی زيان

 و بود رشک و آز و نيازکزين د
 که با خشم و کين اندر آيد براز
 همی ديو پيچد سر بخردان
 ببايد نهاد اين دو اندر ميان

 چو اين گفته شد دست کسری گرفت
 بدو مانده بد شاه ايران شگفت
 ازو نامور دست بستد بخشم
 به تندی ز مزدک بخوربيد چشم
 به مزدک چنين گفت خندان قباد

  داری به يادکه از دين کسری چه
 چنين گفت مزدک که اين راه راست
 نهانی نداند نه بر دين ماست
 همانگه ز کسری بپرسيد شاه
 که از دين به بگذری نيست راه
 بدو گفت کسری چو يابم زمان
 بگويم که کژست يکسر گمان
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 چو پيدا شود کژی و کاستی
 درفشان شود پيش تو راستی
 بدو گفت مزدک زمان چندروز

 فروز از شاه گيتیخواهی  همی
 ورا گفت کسری زمان پنج ماه
 ششم را همه بازگويم به شاه
 برين برنهادند و گشتند باز
 فراز بايوان بشد شاه گردن

 فرستاد کسری به هر جای کس
 يی ديد و فريادرس که داننده

 کس آمد سوی خره اردشير
 که آنجا بد از داد هرمزد پير
 ز اصطخر مهرآذر پارسی

 با يار سیبيامد بدرگاه 
 پژوهان به هم نشستند دانش

 سخن رفت هرگونه از بيش و کم
 به کسری سپردند يکسر سخن

 خردمند و دانندگان کهن
 چو بشنيد کسری به نزد قباد
 بيامد ز مزدک سخن کرد ياد
 که اکنون فراز آمد آن روزگار
 که دين بهی را کنم خواستار
 گر ای دون که او را بود راستی

 بر کاستیشود دين زردشت 
 پذيرم من آن پاک دين ورا
 به جان برگزينم گزين ورا

 چو راه فريدون شود نادرست
 عزيز مسيحی و هم زند و است
 سخن گفتن مزدک آيد به جای
 نبايد به گيتی جزو رهنمای

 ور ای دون که او کژ گويد همی
 ره پاک يزدان نجويد همی

 بمن ده ورا و آنک در دين اوست
  مغز و پوستمبادا يکی را به تن

 گوا کرد زرمهر و خرداد را
 فرايين و بندوی و بهزاد را

 وزان جايگه شد بايوان خويش
 نگه داشت آن راست پيمان خويش
 به شبگير چون شيد بنمود تاج
 زمين شد به کردار دريای عاج

 راند فرزند شاه جهان همی
 گوی با موبدان و ردان سخن

 به آيين به ايوان شاه آمدند
  جوينده راه آمدندگوی و سخن
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 دالرای مزدک سوی کيقباد
 بيامد سخن را در اندرگشاد

 چنين گفت کسری به پيش گروه
 پژوه به مزدک که ای مرد دانش

 يکی دين نو ساختی پرزيان
 نهادی زن و خواسته درميان

 چه داند پسر کش که باشد پدر
 پدر همچنين چون شناسد پسر
 چو مردم سراسر بود در جهان

 دا کهان و مهاننباشند پي
 که باشد که جويد در کهتری
 چگونه توان يافتن مهتری

 کسی کو مرد جای و چيزش کراست
 که شد کارجو بنده با شاه راست
 جهان زين سخن پاک ويران شود
 نبايد که اين بد به ايران شود
 همه کدخدايند و مزدور کيست
 همه گنج دارند و گنجور کيست

 آوران اين سخن کس نگفت ز دين
 تو ديوانگی داشتی در نهفت
 همه مردمان را به دوزخ بری
 همی کار بد را ببد نشمری
 چو بشنيد گفتار موبد قباد
 برآشفت و اندر سخن داد داد
 گرانمايه کسری ورا يار گشت

 دين پرآزار گشت دل مرد بی
 پرآواز گشت انجمن سر به سر

 که مزدک مبادا بر تاجور
 دارد او دين يزدان تباه همی
 اد اندرين نامور بارگاهمب

 ازان دين جهاندار بيزار شد
 ز کرده سرش پر ز تيمار شد

 به کسری سپردش همانگاه شاه
 ابا هرک او داشت آيين و راه

 بدو گفت هر کو برين دين اوست
 مبادا يکی را بتن مغز و پوست
 بدان راه بد نامور صدهزار

 به فرزند گفت آن زمان شهريار
 واهی بکنکه با اين سران هرچ خ

 ازين پس ز مزدک مگردان سخن
 به درگاه کسری يکی باغ بود
 که ديوار او برتر از راغ بود

 همی گرد بر گرد او کنده کرد
 مرين مردمان را پراگنده کرد
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 بکشتندشان هم بسان درخت
 زبر پی و زيرش سرآگنده سخت
 به مزدک چنين گفت کسری که رو

 بدرگاه باغ گرانمايه شو
 نک هر کس نديددرختان ببين آ

 نه از کاردانان پيشين شنيد
 بشد مزدک از باغ و بگشاد در
 که بيند مگر بر چمن بارور

 همانگه که ديد از تنش رفت هوش
 برآمد به ناکام زو يک خروش
 يکی دار فرمود کسری بلند
 فروهشت از دار پيچان کمند

 بخت را زنده بردار کرد نگون
 سار کرد دين نگون سرمرد بی
  بکشتش بباران تيرازان پس

 تو گر باهشی راه مزدک مگير
 بزرگان شدند ايمن از خواسته

 زن و زاده و باغ آراسته
 بود با شرم چندی قباد همی

 کرد ياد ز نفرين مزدک همی
 به درويش بخشيد بسيار چيز
 برآتشکده خلعت افگند نيز

 ز کسری چنان شاد شد شهريار
 که شاخش همی گوهر آورد بار

  رای با او زدیازان پس همه
 سخن هرچ گفتی ازو بشندی

 ز شاهيش چون سال شد بر چهل
 غم روز مرگ اندر آمد به دل
 يکی نامه بنوشت پس بر حرير
 بر آن خط شايسته خود بد دبير
 نخست آفرين کرد بر دادگر
 که دارد ازو دين و هم زو هنر

 گمان هرچ گفت بباشد همه بی
 چه بر آشکار و چه اندر نهفت

 اهيش را کس نديدسر پادش
 نشد خوار هرکس که او را گزيد
 هر آنکس که بينيد خط قباد
 به جز پند کسری مگيريد ياد
 به کسری سپردم سزاوار تخت

 بخت پس از مرگ ما او بود نيک
 که يزدان ازين پور خشنود باد
 دل بدسگالش پر از دود باد
 ز گفتار او هيچ مپراگنيد

 بدو شاد باشيد و گنج آگنيد
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 نامه بر مهر زرين نهادبران 
 بر موبد رام بر زين نهاد

 به هشتاد شد ساليان قباد
 نبد روز پيری هم از مرگ شاد
 بمرد و جهان مردری ماند از اوی
 شد از چهر و بيناييش رنگ و بوی

 تنش را بديبا بياراستند
 گل و مشک و کافور و می خواستند
 يکی دخمه کردند شاهنشهی
 يکی تاج شاهی و تخت مهی
 نهادند بر تخت زر شاه را
 ببستند تا جاودان راه را

 چو موبد بپردخت از سوگ شاه
 نهاد آن کيی نامه بر پيشگاه
 بران انجمن نامه برخواندند
 وليعهد را شاد بنشاندند

 چو کسری نشست از بر گاه نو
 خواندندی ورا شاه نو همی

 به شاهی برو آفرين خواندند
 به سر برش گوهر برافشاندند

 نام کردند نوشين روانورا 
 که مهتر جوان بود و دولت جوان
 به سر شد کنون داستان قباد
 ز کسری کنم زين سپس نام ياد
 همش داد بود و همش رای و نام
 به داد و دهش يافته نام و کام
 اال ای دالرای سرو بلند

 چه بودت که گشتی چنين مستمند
 بدان شادمانی و آن فر و زيب

 نهيبچرا شد دل روشنت پر
 چنين گفت پرسنده را سروبن
 که شادان بدم تا نبودم کهن

 چنين سست گشتم ز نيروی شست
 به پرهيز و با او مساو ايچ دست
 دم اژدها دارد و چنگ شير
 بخايد کسی را که آرد بزير

 آواز رعدست و هم زور کرگ هم
 به يک دست رنج و به يک دست مرگ

 ز سرو دالرای چنبر کند
 نبر کندسمن برگ را رنگ ع

 گل ارغوان را کند زعفران
 پس زعفران رنجهای گران

 بند پای نوند شود بسته بی
 وزو خوار گردد تن ارجمند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1753 

 مرا در خوشاب سستی گرفت
 همان سرو آزاد پستی گرفت
 خروشان شد آن نرگسان دژم
 همان سرو آزاده شد پشت خم
 دل شاد و بی غم پر از درد گشت
 چنين روز ما ناجوانمرد گشت

 انگه که مردم شود سير شيربد
 شتاب آورد مرگ و خواندش پير
 چل و هشت بد عهد نوشين روان
 تو بر شست رفتی نمانی جوان
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 آغاز داستان

 چو کسری نشست از بر تخت عاج
 افروز تاج به سر برنهاد آن دل

 بزرگان گيتی شدند انجمن
 زن چو بنشست ساالر با رای
 سر نامداران زبان برگشاد

 يکی دهش کرد يادز دادار ن
 چنين گفت کز کردگار سپهر
 دل ما پر از آفرين باد و مهر
 کزويست نيک و بدويست کام
 ازو مستمنديم وزو شادکام
 ازويست فرمان و زويست مهر
 به فرمان اويست بر چرخ مهر
 ز رای وز تيمار او نگذريم

 نفس جز به فرمان او نشمريم
 به تخت مهی بر هر آنکس که داد

  او باشد از داد شادکند در دل
 ی بد کند هر آنکس که انديشه

 به فرجام بد با تن خود کند
 ز ما هرچ خواهند پاسخ دهيم
 بخواهش گران روز فرخ نهيم

 ی دل کس آگاه نيست از انديشه
 به تنگی دل اندر مرا راه نيست
 اگر پادشا را بود پيشه داد

 گمان هر کس از داد شاد بود بی
 ا مماناز امروز کاری به فرد

 که داند که فردا چه گردد زمان
 گلستان که امروز باشد به بار
 تو فردا چنی گل نيايد به کار
 بدانگه که يابی تن زورمند
 ز بيماری انديش و درد و گزند
 پس زندگی ياد کن روز مرگ
 چنانيم با مرگ چون باد و برگ
 هر آنگه که در کار سستی کنی
 همه رای ناتندرستی کنی

 د بر دل مرد رشکچو چيره شو
 پزشک يکی دردمندی بود بی

 دل مرد بيکار و بسيار گوی
 ندارد به نزد کسان آبروی
 وگر بر خرد چيره گردد هوا
 نخواهد به ديوانگی بر گوا
 بکژی تو را راه نزديکتر
 سوی راستی راه باريکتر
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 به کاری کزو پيشدستی کنی
 به آيد که کندی و سستی کنی

 روغاگر جفت گردد زبان بر د
 نگيرد ز بخت سپهری فروغ
 سخن گفتن کژ ز بيچارگيست
 به بيچارگان برببايد گريست

 چو برخيزد از خواب شاه از نخست
 ز دشمن بود ايمن و تندرست

 نياز خردمند وز خوردنی بی
 فزونی برين رنج و دردست و آز
 وگر شاه با داد و بخشايشست
 جهان پر ز خوبی و آسايشست

 رونوگر کژی آرد بداد اند
 کبستش بود خوردن و آب خون

 هر آنکس که هست اندرين انجمن
 شنيد اين برآورده آواز من
 بدانيد و سرتاسر آگاه بيد

 همه ساله با بخت همراه بيد
 ايم که ما تاجداری به سر برده
 ايم بداد و خرد رای پرورده

 وليکن ز دستور بايد شنيد
 او نيايد پديد بد و نيک بی

 ن بارگاههر آنکس که آيد بدي
 ببايست کاری نيابند راه

 نباشم ز دستور همداستان
 که بر من بپوشد چنين داستان

 بدرگاه بر کارداران من
 ز لشکر نبرده سواران من
 چو روزی بديشان نداريم تنگ
 نگه کرد بايد بنام و به ننگ
 همه مردمی بايد و راستی
 نبايد به کار اندرون کاستی
 هر آنکس که باشد از ايرانيان
 ببندد بدين بارگه برميان
 بيابد ز ما گنج و گفتار نرم

 چو باشد پرستنده با رای و شرم
 چو بيداد جويد يکی زيردست
 نباشد خردمند و خسروپرست
 مکافات بايد بدان بد که کرد
 نبايد غم ناجوانمرد خورد

 شما دل به فرمان يزدان پاک
 بداريد وز ما مداريد باک

 که اويست بر پادشا پادشا
 هاندار و پيروز و فرمانرواج
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 ی تاج و خورشيد و ماه فروزنده
 نماينده ما را سوی داد راه
 جهاندار بر داوران داورست

 ی هر کسی برترست ز انديشه
 مکان و زمان آفريد و سپهر
 بياراست جان و دل ما به مهر
 شما را دل از مهر ما برفروخت

 دل و چشم دشمن به ما بربدوخت
 زدان کنيدشما رای و فرمان ي

 به چيزی که پيمان دهد آن کنيد
 نگهدار تا جست و تخت بلند
 تو را بر پرستش بود يارمند

 همه تندرستی به فرمان اوست
 همه نيکويی زير پيمان اوست
 ز خاشاک تا هفت چرخ بلند
 همان آتش و آب و خاک نژند
 به هستی يزدان گوايی دهند
 روان تو را آشنايی دهند

 ان اوستستايش همه زير فرم
 پرستش همه زير پيمان اوست

 روان اين سخن برگرفت چو نوشين
 جهانی ازو مانده اندر شگفت
 همه يک سر از جای برخاستند

 برو آفرين نو آراستند
 شهنشاه دانندگان را بخواند
 سخنهای گيتی سراسر براند
 جهان را ببخشيد بر چار بهر
 وزو نامزد کرد آبادشهر
 ردنخستين خراسان ازو ياد ک
 دل نامداران بدو شاد کرد

 دگر بهره زان بد قم و اصفهان
 نهاد بزرگان و جای مهان
 وزين بهره بود آذرابادگان
 که بخشش نهادند آزادگان
 وز ارمينيه تا در اردبيل
 بپيمود بينادل و بوم گيل

 سيوم پارس و اهواز و مرز خزر
 ز خاور ورا بود تا باختر

 چهارم عراق آمد و بوم روم
 پادشاهی و آباد بومچنين 

 وزين مرزها هرک درويش بود
 نيازش به رنج تن خويش بود
 ببخشيد آگنده گنجی برين
 جهانی برو خواندند آفرين
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 ز شاهان هرآنکس که بد پيش ازوی
 اگر کم بدش گاه اگر بيش ازوی
 بجستند بهره ز کشت و درود

 نرستست کس پيش ازين نابسود
 سه يک بود يا چار يک بهر شاه

 د آمد و ده يک آورد راهقبا
 زده يک بر آن بد که کمتر کند
 بکوشد که کهتر چو مهتر کند
 زمانه ندادش بران بر درنگ

 به دريا بس ايمن مشو بر نهنگ
 به کسری رسيد آن سزاوار تاج
 ببخشيد بر جای ده يک خراج
 شدند انجمن بخردان و ردان
 بزرگان و بيداردل موبدان

 همه پادشاهان شدند انجمن
 مين را ببخشيد و برزد رسنز

 گزيتی نهادند بر يک درم
 گر ای دون که دهقان نباشد دژم
 کسی را کجا تخم گر چارپای
 به هنگام ورزش نبودی بجای
 ز گنج شهنشاه برداشتی
 وگرنه زمين خوار بگذاشتی
 بنا کشته اندر نبودی سخن
 پراگنده شد رسمهای کهن
 گزيت رز بارور شش درم

 مين بد رقمبه خرما ستان بر ه
 دار ز زيتون و جوز و ز هر ميوه

 که در مهرگان شاخ بودی ببار
 ز ده بن درمی رسيدی به گنج
 نبويد جزين تا سر سال رنج
 وزين خوردنيهای خردادماه

 نکردی به کار اندرون کس نگاه
 کسی کش درم بود و دهقان نبود
 نديدی غم رنج و کشت و درود
 بر اندازه از ده درم تا چهار

 لی ازو بستدی کارداربسا
 کسی بر کديور نکردی ستم

 به سالی به سه بهره بود اين درم
 گزارنده بودی به ديوان شاه
 ازين باژ بهری به هر چار ماه

 ی شهريار دبير و پرستنده
 نبودی به ديوان کسی زين شمار
 گزيت و خراج آنچ بد نام برد
 بسه روزنامه به موبد سپرد
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 يکی آنک بر دست گنجور بود
 نگهبان آن نامه دستور بود
 دگر تا فرستد به هر کشوری
 به هر نامداری و هر مهتری
 سه ديگر که نزديک موبد برند
 گزيت و سر باژها بشمرند
 به فرمان او بود کاری که بود
 ز باژ و خراج و ز کشت و درود
 پراگنده کاراگهان در جهان
 که تا نيک و بد زو نماند نهان

 اد کردهمه روی گيتی پر از د
 بهرجای ويرانی آباد کرد

 بخفتند بر دشت خرد و بزرگ
 به آبشخور آمد همی ميش و گرگ

 يکی نامه فرمود بر پهلوی
 پسند آيدت چون ز من بشنوی
 نخستين سر نامه کرد از مهست

 پرست شهنشاه کسری يزدان
 به بهرام روز و بخرداد شهر

 که يزدانش داد از جهان تاج بهر
  قبادبرومند شاخ از درخت

 که تاج بزرگی به سر برنهاد
 سوی کارداران باژ و خراج

 ی فر و تاج پرستنده شايسته
 اندازه از ما شما را درود بی

 هنر با نژاد اين بود با فزود
 نخستين سخن چون گشايش کنيم

 آفرين را ستايش کنيم جهان
 خردمند و بينادل آنرا شناس
 که دارد ز دادار کيهان سپاس

 نياز و ز ما بیبداند که هست ا
 به نزديک او آشکارست راز
 کسی را کجا سرفرازی دهد

 نيازی دهد نخستين ورا بی
 مرا داد فرمان و خود داورست
 ز هر برتری جاودان برترست

 به يزدان سزد ملک و مهتر يکيست
 کسی را جز از بندگی کار نيست
 ز مغز زمين تا به چرخ بلند
 ز افالک تا تيره خاک نژند

  خويشتن برگواستپی مور بر
 که ما بندگانيم و او پادشاست
 نفرمود ما را جز از راستی
 که ديو آورد کژی و کاستی
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 اگر بهر من زين سرای سپنج
 نبودی جز از باغ و ايوان و گنج
 نجستی دل من به جز داد و مهر

 گشادن بهر کار بيدار چهر
 کنون روی بوم زمين سر به سر

 ز خاور برو تا در باختر
 ی مرا داد يزدان پاکبه شاه

 ز خورشيد تابنده تا تيره خاک
 نبايد که جز داد و مهر آوريم
 وگر چين به کاری بچهر آوريم
 شبان بدانديش و دشت بزرگ
 همی گوسفندان بماند بگرگ
 نبايد که بر زيردستان ما

 پرستان ما ز دهقان وز دين
 به خشکی به خاک و بکشتی برآب
 برخشنده روز و به هنگام خواب
 ز بازارگانان تر و ز خشک

 درم دارد و در خوشاب و مشک
 که تابنده خور جز بداد و به مهر
 نتابد بريشان ز خم سپهر

 گونه رفت از نژاد و گهر برين
 پسر تاج يابد همی از پدر

 به جز داد و خوبی نبد در جهان
 يکی بود با آشکارا نهان
 نهاديم بر روی گيتی خراج
 درخت گزيت از پی تخت عاج
 چو اين نامه آرند نزد شما
 که فرخنده باد اورمزد شما
 کسی کو برين يک درم بگذرد
 ببيداد بر يک نفس بشمرد
 به يزدان که او داد ديهيم و فر
 که من خود ميانش ببرم به ار

 ی کردگار برين نيز بادافره
 نبايد که چشم بد آيد به کار
 همين نامه و رسم بنهيد پيش

 ويشمگرديد ازين فرخ آيين خ
 به هر چار ماهی يکی بهر ازين
 بخواهيد با داد و با آفرين
 به جايی که باشد زيان ملخ
 وگر تف خورشيد تابد به شخ
 دگر تف باد سپهر بلند

 بدان کشتمندان رساند گزند
 همان گر نبارد به نوروز نم

 ز خشکی شود دشت خرم دژم
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 مخواهيد با ژاندران بوم و رست
 شستکه ابر بهاران به باران ن

 ز تخم پراگنده و مزد رنج
 ببخشيد کارندگانرا ز گنج

 زمينی که آن را خداوند نيست
 به مرد و ورا خويش و پيوند نيست

 نبايد که آن بوم ويران بود
 ی شاه ايران بود که در سايه

 که بدگو برين کار ننگ آورد
 که چونين بهانه بچنگ آورد
 ز گنج آنچ بايد مداريد باز

 نياز را بیکه کردست يزدان م
 چو ويران بود بوم در بر من

 ی فر من نتابد درو سايه
 کسی را که باشد برين مايه کار
 اگر گيرد اين کار دشوار خوار

 کنم زنده بر دار جايی که هست
 اگر سرفرازست و گر زيردست
 بزرگان که شاهان پيشين بدند
 ازين کار بر ديگر آيين بدند
 بد و نيک با کارداران بدی

 سواران بدی ش اسبجهان پي
 خرد را همه خيره بفريفتند
 بافزونی گنج نشکيفتند

 مرا گنج دادست و دهقان سپاه
 نخواهيم بدينار کردن نگاه
 شما را جهان بازجستن بداد
 نگه داشتن ارج مرد نژاد

 تر از جان بدخواه من گرامی
 که جويد همی کشور و گاه من
 سپهبد که مردم فروشد به زر

 ه برگذرنبايد بدين بارگ
 کسی را کند ارج اين بارگاه

 که با داد و مهرست و با رسم و راه
 چو بيداردل کارداران من

 به ديوان موبد شدند انجمن
 پديد آيد از گفت يک تن دروغ
 ازان پس نگيرد بر ما فروغ
 به بيدادگر بر مرا مهر نيست
 پلنگ و جفاپيشه مردم يکيست
 هر آنکس که او راه يزدان بجست

 جان تيره بشستبب خرد 
 بدين بارگاهش بلندی بود
 بر موبدان ارجمندی بود
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 به نزديک يزدان ز تخمی که کشت
 به بايد بپاداش خرم بهشت

 نيازيم ازين خواسته که ما بی
 که گردد به نفرين روان کاسته
 گر از پوست درويش باشد خورش

 گمان پرورش ز چرمش بود بی
 پلنگی به از شهرياری چنين

 ارد نه آيين نه دينکه نه شرم د
 گشادست بر ما در راستی
 چه کوبيم خيره در کاستی
 نهانی بدو داد دادن بروی

 بدان تا رسد نزد ما گفت و گوی
 به نزديک يزدان بود ناپسند
 نباشد بدين بارگه ارجمند
 ز يزدان وز ما بدان کس درود
 که از داد و مهرش بود تاروپود
 اگر دادگر باشدی شهريار

 يتی بسی پايداربماند به گ
 که جاويد هر کس کنند آفرين
 بران شاه کباد دارد زمين

 ز شاهان که با تخت و افسر بدند
 به گنج و به لشکر توانگر بدند

 روان نبد دادگرتر ز نوشين
 که بادا هميشه روانش جوان
 نه زو پرهنرتر به فرزانگی

 به تخت و بداد و به مردانگی
 ورا موبدی بود بابک بنام

  و دانادل و شادکامهشيوار
 بدو داد ديوان عرض و سپاه
 بفرمود تا پيش درگاه شاه
 بياراست جايی فراخ و بلند
 سرش برتر از تيغ کوه پرند
 بگسترد فرشی برو شاهوار

 نشستند هرکس که بود او به کار
 ز ديوان بابک برآمد خروش
 نهادند يک سر برآواز گوش
 که ای نامداران جنگ آزمای

 اندر آريد پایسراسر به اسب 
 يک به درگاه شاه خراميد يک

 به سر برنهاده ز آهن کاله
 ی گاوسار دار با گرزه زره

 کسی کو درم خواهد از شهريار
 بيامد به ايوان بابک سپاه
 هوا شد ز گرد سواران سياه
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 چو بابک سپه را همه بنگريد
 درفش و سر تاج کسری نديد
 ز ايوان باسب اندر آورد پای

 زگشتن ز جایبفرمودشان با
 برين نيز بگذشت گردان سپهر
 چو خورشيد تابنده بنمود چهر
 خروشی برآمد ز درگاه شاه
 که ای گرزداران ايران سپاه
 همه با سليح و کمان و کمند
 بديوان بابک شويد ارجمند
 برفتند با نيزه و خود و کبر
 همی گرد لشکر برآمد به ابر
 نگه کرد بابک به گرد سپاه

 ر و اورند شاهچو پيدا نبد ف
 چنين گفت کامروز با مهر و داد
 همه بازگرديد پيروز و شاد
 به روز سه ديگر برآمد خروش
 که ای نامداران با فر و هوش
 مبادا که از لشکری يک سوار
 نه با ترگ و با جوشن کارزار
 بيايد برين بارگه بگذرد
 عرض گاه و ايوان او بنگرد

 هر آنکس که باشد به تاج ارجمند
 ر و بزرگی و تخت بلندبه ف

 بداند که بر عرض آزرم نيست
 سخن با محابا و با شرم نيست
 شهنشاه کسری چو بگشاد گوش

 ز ديوان بابک برآمد خروش
 بخنديد کسری و مغفر بخواست
 درفش بزرگی برافراشت راست
 به ديوان بابک خراميد شاه
 نهاده ز آهن به سر بر کاله
 فروهشت از ترگ رومی زره

 ره بر فراوان گرهزده بر ز
 ی گاوپيکر به چنگ يکی گرزه

 زده بر کمرگاه تير خدنگ
 به بازو کمان و بزين بر کمند
 ميان را بزرين کمر کرده بند

 برانگيخت اسب و بيفشارد ران
 به گردن برآورد گرز گران

 عنان را چپ و راست لختی بسود
 سليح سواری به بابک نمود
 نگه کرد بابک پسند آمدش

  فرمند آمدششهنشاه را
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 بدو گفت شاها انوشه بدی
 روان را به فرهنگ توشه بدی
 بياراستی روی کشور بداد
 ازين گونه داد از تو داريم ياد

 دليری بد از بنده اين گفت و گوی
 سزد گر نپيچی تو از داد روی
 عنان را يکی بازپيچی براست
 چنان کز هنرمندی تو سزاست
 دگرباره کسری برانگيخت اسب

 ست برسان آذرگشسبچپ و را
 نگه کرد بابک ازو خيره ماند

 آفرين را فراوان بخواند جهان
 سواری هزار و گوی دوهزار
 نبودی کسی را گذر بر چهار
 درمی فزون کرد روزی شاه
 به ديوان خروش آمد از بارگاه
 که اسب سر جنگجويان بيار
 سوار جهان نامور شهريار
 فراوان بخنديد نوشين روان

  بود و خسرو جوانکه دولت جوان
 چو برخاست بابک ز ديوان شاه

 بيامد بر نامور پيشگاه
 بدو گفت کای شهريار بزرگ

 گر امروز من بنده گشتم سترگ
 همه در دلم راستی بود و داد
 درشتی نگيرد ز من شاه ياد

 درشتی نمايم چو باشم درست
 انوشه کسی کو درشتی نجست
 بدو گفت شاه ای هشيوار مرد

 ه درستی مگردتو هرگز ز را
 تن خويش را چون محابا کنی

 بشکنی دل راستی را همی
 بدين ارز تو نزد من بيش گشت
 دلم سوی انديشه خويش گشت
 که ما در صف کار ننگ و نبرد
 چگونه برآريم ز آورد گرد

 چنين داد پاسخ به پرمايه شاه
 که چون نو نبيند نگين و کاله
 چو دست و عنان تو ای شهريار

 يدست پيکرنگاربه ايوان ند
 به کام تو گردد سپهر بلند

 گزند دلت شاد بادا تنت بی
 روان به موبد چنين گفت نوشين
 که با داد ما پير گردد جوان
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 به گيتی نبايد که از شهريار
 بماند جز از راستی يادگار

 چرا بايد اين گنج و اين روز رنج
 روان بستن اندر سرای سپنج

 آرميد چو ايدر نخواهی همی
 د چريد و ببايد چميدبباي

 پرانديشه بودم ز کار جهان
 داشتم در نهان سخن را همی

 که تا تاج شاهی مرا دشمنست
 همه گرد بر گرد آهرمنست

 به دل گفتم آرم ز هر سو سپاه
 بخواهم ز هر کشوری رزمخواه
 نگردد سپاه انجمن جز به گنج
 به بی مردی آيد هم از گنج رنج
 اگر بد به درويش خواهد رسيد

 ازين آرزو دل ببايد بريد
 راندم با دل خويش راز همی

 چو انديشه پيش خرد شد فراز
 سوی پهلوانان و سوی ردان
 هم از پند بيداردل بخردان
 ای نبشتم بخ هر کشوری نامه
 ای به هر نامداری و خودکامه

 که هر کس که داريد هوش و خرد
 همی کهتری را پسر پرورد

 به ميدان فرستيد با ساز جنگ
 جويند نزديک ما نام و ننگب

 نبايد که اندر فراز و نشيب
 ندانند چنگ و عنان و رکيب

 به گرز و به شمشير و تير و کمان
 بدانند پيچيد با بدگمان

 هنر سخت ناخوش بود جوان بی
 اگر چند فرزند آرش بود

 عرض شد ز در سوی هر کشوری
 درم برد نزديک هر مهتری
 چهل روز بودی درم را درنگ

 د از شهر با ساز جنگبرفتن
 ز ديوان چو دينار برداشتند
 بدان خرمی روز بگذاشتند
 کنون الجرم روی گيتی بمرد
 بياراستم تا کی آيد نبرد

 مرا ساز و لشکر ز شاهان پيش
 فزونست و هم دولت و رای بيش
 سخنها چو بشنيد موبد ز شاه
 بسی آفرين خواند بر تاج و گاه
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 چو خورشيد بنمود تابنده چهر
  باغ بگشاد گردان سپهردر

 ی شنبليد پديد آمد آن توده
 دو زلف شب تيره شد ناپديد
 نشست از بر تخت نوشين روان
 خجسته دلفروز شاه جوان
 جهانی به درگاه بنهاد روی
 جوی هر آنکس که بد بر زمين راه

 خروشی برآمد ز درگاه شاه
 که هر کس که جويد سوی داد راه

 بيايد بدرگاه نوشين روان
 شاه خندان و دولت جوانلب 

 به آواز گفت آن زمان شهريار
 که جز پاک يزدان مجوييد يار

 که دارنده اويست و هم رهنمای
 همو دست گيرد به هر دوسرای
 مترسيد هرگز ز تخت و کاله

 گشادست بر هر کس اين بارگاه
 هر آنکس که آيد به روز و به شب

 ز گفتار بسته مداريد لب
 ناگر می گساريم با انجم
 زن گر آهسته باشيم با رای

 به چوگان و بر دشت نخچيرگاه
 بر ما شما را گشادست راه

 به خواب و به بيداری و رنج و ناز
 ازين بارگه کس مگرديد باز
 مخسبيد يک تن ز من تافته
 مگر آرزوها همه يافته

 بدان گه شود شاد و روشن دلم
 گان بگسلم که رنج ستم ديده

 مبادا که از کارداران من
 گر از لشکر و پيشکاران من
 نخسبد کسی با دلی دردمند
 که از درد او بر من آيد گزند
 سخنها اگرچه بود در نهان
 بپرسد ز من کردگار جهان

 ز باژ و خراج آن کجا مانده است
 که موبد به ديوان ما رانده است
 نخواهند نيز از شما زر و سيم
 مخسبيد زين پس ز من دل ببيم

 ی آفرينبرآمد ز ايوان يک
 بجوشيد تابنده روی زمين
 که نوشين روان باد با فرهی
 همه ساله با تخت شاهنشهی
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 مبادا ز تو تخت پردخت و گاه
 مه اين نامور خسروانی کاله
 برفتند با شادی و خرمی
 چو باغ ارم گشت روی زمی
 ز گيتی نديدی کسی را دژم
 ز ابر اندر آمد به هنگام نم

 جهان شد به کردار خرم بهشت
 ز باران هوا بر زمين الله کشت
 در و دشت و پاليز شد چون چراغ
 چو خورشيد شد باغ و چون ماه راغ
 پس آگاهی آمد به روم و به هند
 که شد روی ايران چو رومی پرند
 زمين را به کردار تابنده ماه

 به داد و به لشکر بياراست شاه
 کسی آن سپه را نداند شمار
 به گيتی مگر نامور شهريار

 ه با دل شاد و با ساز جنگهم
 همه گيتی افروز با نام و ننگ

 دل شاه هر کشوری خيره گشت
 روان رايشان تيره گشت ز نوشين

 فرستاده آمد ز هند و ز چين
 همه شاه را خواندند آفرين
 نديدند با خويشتن تاو او

 سبک شد به دل باژ با ساو او
 همه کهتری را بياراستند

 ندها خواست بسی بدره و برده
 به زرين عمود و به زرين کاله
 فرستادگان برگرفتند راه
 به درگاه شاه جهان آمدند
 چه با ساو و باژ مهان آمدند
 بهشتی بد آراسته بارگاه
 ز بس برده و بدره و بارخواه
 برين نيز بگذشت چندی سپهر

 رفت با شاه ايران به مهر همی
 خردمند کسری چنان کرد رای
 ایکزان مرز لختی بجنبد ز ج
 بگردد يکی گرد خرم جهان
 گشاده کند رازهای نهان

 بزد کوس وز جای لشکر براند
 همی ماه و خورشيد زو خيره ماند
 ز بس پيکر و لشکر و سيم و زر
 کمرهای زرين و زرين سپر
 تو گفتی بکان اندرون زر نماند
 همان در خوشاب و گوهر نماند
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 تن آسان بسوی خراسان کشيد
  کشيدسپه را به آيين ساسان

 به هر بوم آباد کو بربگذشت
 ها زد به دشت سراپرده و خيمه

 ی کرنای چو برخاستی ناله
 مناديگری پيش کردی به پای
 که ای زيردستان شاه جهان
 که دارد گزندی ز ما در نهان
 مخسبيد ناايمن از شهريار
 مداريد ز انديشه دل نابکار

 ازين گونه لشکر بگرگان کشيد
 ن کشيدهمی تاج و تخت بزرگا

 چنان دان که کمی نباشد ز داد
 هنر بايد از شاه و رای و نژاد
 ز گرگان بخ ساری و آمل شدند
 به هنگام آواز بلبل شدند

 در و دشت يه کسر همه بيشه بود
 دل شاه ايران پرانديشه بود
 ز هامون به کوهی برآمد بلند
 يکی تازيی برنشسته سمند

 ها بنگريد سر کوه و آن بيشه
  و آب و نخچير ديدگل و سنبل

 چنين گفت کای روشن کردگار
 جهاندار و پيروز و پروردگار

 ی هور و ماه تويی آفريننده
 گشاينده و هم نماينده راه
 جهان آفريدی بدين خرمی

 که از آسمان نيست پيدا زمی
 کسی کو جز از تو پرستد همی
 روان را به دوزخ فرستد همی

 پرست ازيرا فريدون يزدان
 رساخت جای نشستبدين بيشه ب

 بدو گفت گوينده کای دادگر
 گر ايدر ز ترکان نبودی گذر

 ور جا بدين فرهی ازين مايه
 دل ما ز رامش نبودی تهی
 نياريم گردن برافراختن

 ز بس کشتن و غارت و تاختن
 نماند ز بسيار و اندک به جای
 ز پرنده و مردم و چارپای

 گزندی که آيد به ايران سپاه
 جزين نيست راهز کشور به کشور 

 بسی پيش ازين کوشش و رزم بود
 گذر ترک را راه خوارزم بود
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 کنون چون ز دهقان و آزادگان
 برين بوم و بر پارسازادگان

 نکاهد همی رنج کافزايشست
 به ما برکنون جای بخشايست
 نباشد به گيتی چنين جای شهر

 گر از داد تو ما بيابيم بهر
 پرست همان آفريدون يزدان

  سوی ما نيازيد دستبه بد بر
 اگر شاه بيند به رای بلند
 به ما برکند راه دشمن ببند
 سرشک از دو ديده بباريد شاه
 چو بشنيد گفتار فريادخواه

 به دستور گفت آن زمان شهريار
 که پيش آمد اين کار دشوار خوار
 نشايد کزين پس چميم و چريم
 وگر تاج را خويشتن پروريم
 جهاندار نپسندد از ما ستم

 که باشيم شادان و دهقان دژم
 چنين کوه و اين دشتهای فراخ
 همه از در باغ و ميدان و کاخ
 پر از گاو و نخچير و آب روان
 ز ديدن همی خيره گردد روان
 نمانيم کين بوم ويران کنند

 همی غارت از شهر ايران کنند
 ز شاهی وز روی فرزانگی
 نشايد چنين هم ز مردانگی
 يننخوانند بر ما کسی آفر

 چو ويران بود بوم ايران زمين
 به دستور فرمود کز هند و روم
 کجا نام باشد به آباد بوم

 ز هر کشوری مردم بيش بين
 که استاد بينی برين برگزين
 يکی باره از آب برکش بلند
 برش پهن و باالی او ده کمند
 به سنگ و به گچ بايد از قعر آب

 ی آفتاب برآورده تا چشمه
  زين گونه بندهر آنگه که سازيم

 ز دشمن به ايران نيايد گزند
 نبايد که آيد يکی زين به رنج
 بده هرچ خواهند و بگشای گنج
 کشاورز و دهقان و مرد نژاد
 نبايد که آزار يابد ز داد

 يکی پير موبد بران کار کرد
 بيابان همه پيش ديوار کرد
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 دری برنهادند ز آهن بزرگ
 رمه يک سر ايمن شد از بيم گرگ

 وی کشور نگهبان نشاندهمه ر
 چو ايمن شد از دشت لشکر براند

 ز دريا به راه االنان کشيد
 يکی مرز ويران و بيکار ديد
 به آزادگان گفت ننگست اين
 که ويران بود بوم ايران زمين
 نشايد که باشيم همداستان

 که دشمن زند زين نشان داستان
 ای برگزيد ز لشکر فرستاده

 سزيدگوی و دانا چنان چون  سخن
 بدو گفت شبگير ز ايدر بپوی
 بدين مرزبانان لشکر بگوی
 شنيدم ز گفتار کارآگهان

 سخن هرچ رفت آشکار و نهان
 که گفتيد ما را ز کسری چه باک
 چه ايران بر ما چه يک مشت خاک
 بيابان فراخست و کوهش بلند
 سپاه از در تير و گرز و کمند

 ايم همه جنگجويان بيگانه
 ايم ين خانهسپاه و سپهبد نه ز

 کنون ما به نزد شما آمديم
 سراپرده و گاه و خيمه زديم
 در و غار جای کمين شماست
 بر و بوم و کوه و زمين شماست
 فرستاده آمد بگفت اين سخن
 که ساالر ايران چه افگند بن
 سپاه االنی شدند انجمن
 بزرگان فرزانه و رای زن

 سپاهی که شان تاختن پيشه بود
 نديشه بودا وز آزادمردی کم

 از ايشان بدی شهر ايران ببيم
 نماندی بکس جامه و زر و سيم
 زن و مرد با کودک و چارپای

 به هامون رسيدی نماندی بجای
 فرستاده پيغام شاه جهان
 بديشان بگفت آشکار و نهان
 رخ نامداران ازان تيره گشت

 روان خيره گشت دل از نام نوشين
 بزرگان آن مرز و کنداوران

  باژ و ساو گرانبرفتند با
 همه جامه و برده و سيم و زر
 گرانمايه اسبان بسيار مر
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 از ايشان هر آنکس که پيران بدند
 پذيران بدند گوی و دانش سخن

 روان آمدند همه پيش نوشين
 ز کار گذشته نوان آمدند

 ی شهريار چو پيش سراپرده
 رسيدند با هديه و با نثار

 خروشان و غلتان به خاک اندرون
 يده پر خاک و دل پر ز خونهمه د

 خرد چون بود با دالور به راز
 به شرم و به پوزش نيايد نياز
 بر ايشان ببخشود بيدار شاه
 ببخشيد يک سر گذشته گناه
 بفرمود تا هرچ ويران شدست
 کنام پلنگان و شيران شدست
 يکی شارستانی برآرند زود
 بدو اندرون جای کشت و درود

 دای گردش اندر بلن يکی باره
 بدان تا ز دشمن نيابد گزند
 بگفتند با نامور شهريار
 که ما بندگانيم با گوشوار

 برآريم ازين سان که فرمود شاه
 يکی باره و نامور جايگاه

 وزان جايگه شاه لشکر براند
 به هندوستان رفت و چندی بماند
 به فرمان همه پيش او آمدند

 جو آمدند به جان هر کسی چاره
 ا دو ميلز دريای هندوستان ت

 درم بود با هديه و اسب و پيل
 بزرگان همه پيش شاه آمدند

 خواه آمدند ز دوده دل و نيک
 بپرسيد کسری و بنواختشان
 براندازه بر پايگه ساختشان

 به دل شاد برگشت ز آن جايگاه
 جهانی پر از اسب و پيل و سپاه
 به راه اندر آگاهی آمد به شاه

 که گشت از بلوجی جهانی سياه
  کشتن و غارت و تاختنز بس

 زمين را بب اندر انداختن
 ز گيالن تباهی فزونست ازين
 ز نفرين پراگنده شد آفرين

 دل شاه نوشين روان شد غمی
 برآميخت اندوه با خرمی

 به ايرانيان گفت االنان و هند
 شد از بيم شمشير ما چون پرند
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 بسنده نباشيم با شهر خويش
 همی شير جوييم پيچان ز ميش

 فت گوينده کای شهرياربدو گ
 زخم خار به پاليز گل نيست بی

 همان مرز تا بود با رنج بود
 ز بهر پراگندن گنج بود

 ز کار بلوج ارجمند اردشير
 بکوشيد با کاردانان پير

 نبد سودمندی به افسون و رنگ
 نه از بند وز رنج و پيکار و جنگ
 اگرچند بد اين سخن ناگزير
 بپوشيد بر خويشتن اردشير

 فتار دهقان برآشفت شاهز گ
 به سوی بلوج اندر آمد ز راه
 چو آمد به نزديک آن مرز و کوه
 بگرديد گرد اندرش با گروه
 برآنگونه گرد اندر آمد سپاه
 که بستند ز انبوه بر باد راه
 همه دامن کوه تا روی شخ
 سپه بود برسان مور و ملخ
 مناديگری گرد لشکر بگشت

 خروش آمد از غار وز کوه و دشت
 که از کوچگه هرک يابيد خرد
 وگر تيغ دارند مردان گرد
 وگر انجمن باشد از اندکی
 نبايد که يابد رهايی يکی

 چو آگاه شد لشکر از خشم شاه
 سوار و پياده ببستند راه

 از ايشان فراوان و اندک نماند
 زن و مرد جنگی و کودک نماند
 سراسر به شمشير بگذاشتند
 ستم کردن و رنج برداشتند

 ود ايمن از رنج شاه جهانبب
 بلوجی نماند آشکار و نهان
 چنان بد که بر کوه ايشان گله

 نگهبان و کرده يله بدی بی
 شبان هم نبودی پس گوسفند
 به هامون و بر تيغ کوه بلند
 همه رختها خوار بگذاشتند
 در و کوه را خانه پنداشتند

 وزان جايگه سوی گيالن کشيد
 يدچو رنج آمد از گيل و ديلم پد
 ز دريا سپه بود تا تيغ کوه
 هوا پر درفش و زمين پر گروه
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 پراگنده بر گرد گيالن سپاه
 بشد روشنايی ز خورشيد و ماه
 چنين گفت کايدر ز خرد و بزرگ
 نيايد که ماند يکی ميش و گرگ

 چنان شد ز کشته همه کوه و دشت
 که خون در همه روی کشور بگشت
 ز بس کشتن و غارت و سوختن

 ی مرد و زن و نالهخروش آمد 
 ز کشته به هر سو يکی توده بود
 گياها به مغز سر آلوده بود

 ز گيالن هر آنکس که جنگی بدند
 هشيوار و بارای و سنگی بدند

 ببستند يک سر همه دست خويش
 زنان از پس و کودک خرد پيش
 خروشان بر شهريار آمدند

 بر و خاکسار آمدند دريده
 شدند اندران بارگاه انجمن

  دستها بسته و خسته تنهمه
 که ما بازگشتيم زين بدکنش
 مگر شاه گردد ز ما خوش منش
 اگر شاه را دل ز گيالن بخست
 ببريم سرها ز تنها بدست
 دل شاه خشنود گردد مگر
 چو بيند بريده يکی توده سر
 چو چندان خروش آمد از بارگاه
 وزان گونه آوار بشنيد شاه
 برايشان ببخشود شاه جهان

  اندر دل او نهانگذشته شد
 نوا خواست از گيل و ديلم دوصد
 کزان پس نگيرد يکی راه بد
 يکی پهلوان نزد ايشان بماند
 چو بايسته شد کار لشکر براند
 ز گيالن به راه مداين کشيد
 شمار و کران سپه را نديد
 کران به ره بر يکی لشکر بی
 وران پديد آمد از دور نيزه

 سواری بيامد به کردار گرد
 در لشکر گشن بد پای مردکه 

 پياده شد از اسب و بگشاد لب
 چنين گفت کاين منذرست از عرب

 بيامد که بيند مگر شاه را
 ببوسد همی خاک درگاه را
 شهنشاه گفتا گر آيد رواست

 ی ما وراست چنان دان که اين خانه
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 فرستاده آمد زمين بوس داد
 برفت و شنيده همه کرد ياد
 ه گفتچو بشنيد منذر که خسرو چ

 برخساره خاک زمين را برفت
 همانگه بيامد به نزديک شاه
 همه مهتران برگشادند راه
 بپرسيد زو شاه و شادی نمود
 ز ديدار او روشنايی فزود
 جهانديده منذر زبان برگشاد

 کرد ياد ز روم وز قيصر همی
 بدو گفت اگر شاه ايران تويی
 نگهدار پشت دليران تويی
 چرا روميان شهرياری کنند

 به دشت سواران سواری کنند
 اگر شاه برتخت قيصر بود
 سزد کو سرافراز و مهتر بود
 چه دستور باشد گرانمايه شاه

 نبيند ز ما نيز فريادخواه
 سواران دشتی چو رومی سوار
 بيابند جوشن نيايد به کار
 ز گفتار منذر برآشفت شاه

 برفرازد کاله که قيصر همی
 آوری برگزيد ز لشکر زبان

 ار ايشان بداند شنيدکه گفت
 بدو گفت ز ايدر برو تا بروم
 مياسای هيچ اندر آباد بوم
 به قيصر بگو گر نداری خرد
 ز رای تو مغز تو کيفر برد
 اگر شير جنگی بتازد بگور

 کنامش کند گور و هم آب شور
 ز منذر تو گر داديابی بسست

 که او را نشست از بر هر کسست
 چپ خويش پيدا کن از دست راست

  پيدا کنی مرز جويی رواستچو
 ی بوم و کشور منم چو بخشنده

 به گيتی سرافراز و مهتر منم
 همه آن کنم کار کز من سزد
 نمانم که بادی بدو بروزد

 تو با تازيان دست يازی بکين
 يکی در نهان خويشتن را ببين
 و ديگر که آن پادشاهی مراست
 در گاو تا پشت ماهی مراست
 ماگر من سپاهی فرستم برو
 تو را تيغ پوالد گردد چو موم
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 روان فرستاده از نزد نوشين
 بيامد به کردار باد دمان
 بر قيصر آمد پيامش بداد

 مايه قيصر ز داد بپيچيد بی
 نداد ايچ پاسخ ورا جز فريب
 همی دور ديد از بلندی نشيب
 چنين گفت کز منذر کم خرد
 سخن باور آن کن که اندر خورد
 اگر خيره منذر بنالد همی

 گونه رنجش ببالد همی برين
 وران ور ای دون که از دشت نيزه
 نبالد کسی از کران تا کران
 زمين آنک باالست پهنا کنيم

 آب دريا کنيم وزان دشت بی
 فرستاده بشنيد و آمد چو گرد
 شنيده سخنها همه ياد کرد
 برآشفت کسری بدستور گفت
 که با مغز قيصر خرد نيست جفت

 ان کراستمن او را نمايم که فرم
 جهان جستن و جنگ و پيمان کراست

 ز بيشی وز گردن افراختن
 وزين کشتن و غارت و تاختن
 پشيمانی آنگه خورد مرد مست
 که شب زير آتش کند هر دو دست

 بفرمود تا برکشيدند نای
 سپاه اندر آمد ز هر سو ز جای
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 زمين قيرگون شد هوا آبنوس

 کر نامدارگزين کرد زان لش
 هزار سواران شمشيرزن سی

 به منذر سپرد آن سپاه گران
 وران بفرمود کز دشت نيزه

 سپاهی بر از جنگجويان بروم
 که آتش برآرند زان مرز و بوم
 که گر چند من شهريار توام

 دار توام برين کينه بر مايه
 گوی يی ما کنون چرب فرستاده

 يی نزد اوی فرستيم با نامه
 تو را زان گزندمگر خود نيايد 

 به روم و به قيصر تو ما را پسند
 يی خواست از بارگاه نويسنده

 به قيصر يکی نامه فرمود شاه
 نژاد روان شاه فرخ ز نوشين

 جهانگير وزنده کن کيقباد
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 به نزديک قيصر سرافراز روم
 نگهبان آن مرز و آباد بوم

 سر نامه کرد آفرين از نخست
 گرانمايگی جز به يزدان نجست

 اوند گردنده خورشيد و ماهخد
 کزويست پيروزی و دستگاه

 که بيرون شد از راه گردان سپهر
 اگر جنگ جويد وگر داد و مهر
 تو گر قيصری روم را مهتری
 مکن بيش با تازيان داوری

 وگر ميش جويی ز چنگال گرگ
 گمانی بود کژ و رنجی بزرگ
 وگر سوی منذر فرستی سپاه
 نمانم به تو لشکر و تاج و گاه
 وگر زيردستی بود بر منش

 به شمشير يابد ز من سرزنش
 تو زان مرز يک رش مپيمای پای
 چو خواهی که پيمان بماند بجای
 وگر بگذری زين سخن بگذرم
 سر و گاه تو زير پی بسپرم
 درود خداوند ديهيم و زور
 بدان کو نجويد ببيداد شور
 نهادند بر نامه بر مهر شاه
 سواری گزيدند زان بارگاه

 زبان انچون ببايست چيرهچن
 روان جهانديده و گرد و روشن

 ی شهريار فرستاده با نامه
 بيامد بر قيصر نامدار

 برو آفرين کرد و نامه بداد
 همان رای کسری برو کرد ياد
 سخنهاش بشنيد و نامه بخواند
 بپيچيد و اندر شگفتی بماند
 ز گفتار کسری سرافزار مرد
 برو پر ز چين کرد و رخساره زرد
 نويسنده را خواند و پاسخ نوشت
 پديدار کرد اندرو خوب و زشت
 سر خامه چون کرد رنگين بقار
 نخست آفرين کرد بر کردگار

 ی برکشيده سپهر نگارنده
 کزويست پرخاش و آرام و مهر
 به گيتی يکی را کند تاجور
 وزو به يکی پيش او با کمر
 اگر خود سپهر روان زان تست
 سر مشتری زير فرمان تست
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 نژاد به ديوان نگه کن که رومی
 به تخم کيان باژ هرگز نداد
 تو گر شهرياری نه من کهترم
 همان با سر و افسر و لشکرم

 چه بايست پذرفت چندين فسوس
 ز بيم پی پيل و آوای کوس

 بخواهم کنون از شما باژ و ساو
 که دارد به پرخاش با روم تاو
 به تاراج بردند يک چند چيز

 يريم نيزگذشت آن ستم برنگ
 وران ز دشت سواران نيزه

 برآريم گرد از کران تا کران
 روان آفريد نه خورشيد نوشين

 وگر بستد از چرخ گردان کليد
 که کس را نخواند همی از مهان
 همه کام او يابد اندر جهان
 فرستاده را هيچ پاسخ نداد
 به تندی ز کسری نيامدش ياد
 چو مهر از بر نامه بنهاد گفت

 ليب و مسيحست جفتکه با تو ص
 فرستاده با او نزد هيچ دم
 دژم ديد پاسخ بيامد دژم
 بيامد بر شهر ايران چو گرد
 سخنهای قيصر همه ياد کرد
 چو برخواند آن نامه را شهريار
 برآشفت با گردش روزگار

 همه موبدان و ردان را بخواند
 ازان نامه چندی سخنها براند
 زن سه روز اندران بود با رای

 هلوانان لشکر شکنچه با پ
 چهارم بران راست شد رای شاه
 که راند سوی جنگ قيصر سپاه

 ی گاودم برآمد ز در ناله
 خروشيدن نای و روينيه خم
 به آرام اندر نبودش درنگ

 همی از پی راستی جست جنگ
 سپه برگرفت و بنه برنهاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد

 يکی گرد برشد که گفتی سپهر
 در اندود چهربه دريای قير ان

 بپوشيد روی زمين را به نعل
 هوا يک سر از پرنيان گشت لعل
 نبد بر زمين پشه را جايگاه
 نه اندر هوا باد را ماند راه
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 ز جوشن سواران وز گرد پيل
 زمين شد به کردار دريای نيل
 جهاندار با کاويانی درفش

 رفت با تاج و زرينه کفش همی
 همی برشد آوازشان بر دو ميل

 ش سپاه اندرون کوس و پيلبه پي
 پس پشت و پيش اندر آزادگان

 رفته تا آذرابادگان همی
 چو چشمش برآمد بذرگشسب
 پياده شد از دور و بگذاشت اسب
 ز دستور پاکيزه برسم بجست
 دو رخ را به آب دو ديده بشست
 به باژ اندر آمد به آتشکده
 نهاده به درگاه جشن سده

 ی زند و است بفرمود تا نامه
 ز برخواند موبد درستبوا

 رد و هيربد پيش غلتان به خاک
 همه دامن قرطها کرده چاک
 بزرگان برو گوهر افشاندند
 به زمزم همی آفرين خواندند
 چو نزديکتر شد نيايش گرفت

 آفرين را ستايش گرفت جهان
 ازو خواست پيروزی و دستگاه
 نمودن دلش را سوی داد راه
 پرستندگان را ببخشيد چيز

 که درويش ديدند نيزبه جايی 
 يکی خيمه زد پيش آتشکده
 کشيدند لشکر ز هر سو رده
 دبير خردمند را پيش خواند
 سخنهای بايسته با او براند
 يکی نامه فرمود با آفرين
 سوی مرزبانان ايران زمين
 که ترسنده باشيد و بيدار بيد
 سپه را ز دشمن نگهدار بيد
 کنارنگ با پهلوان هرک هست

  با زيردستهمه داد جوييد
 بداريد چندانک بايد سپاه
 بدان تا نيابد بدانديش راه
 درفش مرا تا نبيند کسی
 نبايد که ايمن بخسبد بسی
 از آتشکده چون بشد سوی روم
 پراگنده شد زو خبر گرد بوم

 به پيش آمد آنکس که فرمان گزيد
 دگر زان بر و بوم شد ناپديد
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 جهانديده با هديه و با نثار
 بر شهريارفراوان بيامد 

 به هر بوم و بر کو فرود آمدی
 ز هر سو پيام و درود آمدی

 ز گيتی به هر سو که لشکر کشيد
 جز از بزم و شادی نيامد پديد

 چنان بد که هر شب ز گردان هزار
 به بزم آمدندی بر شهريار

 چو نزديک شد رزم را ساز کرد
 سپه را درم دادن آغاز کرد
 سپهدار شيروی بهرام بود

 نگ با رای و آرام بودکه در ج
 چپ لشکرش را به فرهاد داد
 بسی پندها بر برو کرد ياد
 چو استاد پيروز بر ميمنه

 گشسب جهانجوی پيش بنه
 به قلب اندر اورند مهران به پای
 که در کينه گه داشتی دل به جای

 طاليه به هرمزد خراد داد
 بسی گفت با او ز بيداد و داد
 به هر سوی رفتند کارآگهان

 ان تا نماند سخن در نهانبد
 ز لشکر جهانديدگان را بخواند
 بسی پند و اندرز نيکو براند
 کران چنين گفت کين لشکر بی

 مايگان وز پرمايگان ز بی
 اگر يک تن از راه من بگذرند

 رای من بشمرند دم خويش بی
 بدرويش مردم رسانند رنج
 وگر بر بزرگان که دارند گنج
 وگر کشتمندی بکوبد به پای
 وگر پيش لشکر بجنبد ز جای

 داری کند ور آهنگ بر ميوه
 وگر ناپسنديده کاری کند

 به يزدان که او داد ديهيم و زور
 خداوند کيوان و بهرام و هور
 که در پی ميانش ببرم به تيغ
 وگر داستان را برآيد به ميغ
 به پيش سپه در طاليه منم
 جهانجوی و در قلب مايه منم

 نهنگهبان پيل و سپاه و ب
 گهی بر ميان گاه برميمنه

 به خشکی روم گر بدريای آب
 نجويم برزم اندر آرام و خواب
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 مناديگری نام او رشنواد
 گرفت آن سخنهای کسری به ياد
 بيامد دوان گرد لشکر بگشت
 به هر خيمه و خرگهی برگذشت

 کرانه سپاه خروشيد کای بی
 چنينست فرمان بيدار شاه
 خردکه گر جز به داد و به مهر و 

 کسی سوی خاک سيه بنگرد
 بران تيره خاکش بريزند خون
 چو آيد ز فرمان يزدان برون
 به بانگ منادی نشد شاه رام

 فام به روز سپيد و شب تيره
 همی گرد لشکر بگشتی به راه

 داشتی نيک و بد را نگاه همی
 ز کار جهان آگهی داشتی
 بد و نيک را خوار نگذاشتی
 اهز لشکر کسی کو به مردی به ر
 ورا دخمه کردی بران جايگاه
 اگر بازماندی ازو سيم و زر
 کاله و کمان و کمند و کمر

 بد و نيک با مرده بودی به خاک
 نبودی به از مردم اندر مغاک
 جهانی بدو مانده اندر شگفت
 که نوشين روان آن بزرگی گرفت
 به هر جايگاهی که جنگ آمدی
 ورارای و هوش و درنگ آمدی

 تی راستگویای خواس فرستاده
 جوی که رفتی بر دشمن چاره

 اگر يافتندی سوی داد راه
 نکردی ستم خود خردمند شاه
 اگر جنگ جستی به جنگ آمدی
 به خشم دالور نهنگ آمدی

 به تاراج دادی همه بوم و رست
 جهان را به داد و به شمشير جست
 به کردار خورشيد بد رای شاه
 که بر تر و خشکی بتابد به راه

 س روشنايی دريغندارد ز ک
 چو بگذارد از چرخ گردنده ميغ

 همش خاک و هم ريگ و هم رنگ و بوی
 همش در خوشاب و هم آب جوی
 فروغ و بلندی نبودش ز کس
 دلفروز و بخشنده او بود و بس
 شهنشاه را مايه اين بود و فر

 داشت در زير پر جهان را همی
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 ورا جنگ و بخشش چو بازی بدی
 دینيازی ب ازيران چنان بی

 اگر شير و پيل آمدنديش پيش
 نه برداشتی جنگ يک روز بيش
 سپاهی که با خود و خفتان جنگ
 به پيش سپاه آمدی به يدرنگ
 اگر کشته بودی و گر بسته زار

 بزاندان پيروزگر شهريار
 چنين تا بيامد بران شارستان
 که شوراب بد نام آن کارستان

 ای ديد سر بر هوا برآورده
 جنگ و نواپر از مردم و ساز 

 ز خارا پی افگنده در قعر آب
 کشيده سر باره اندر سحاب
 بگرد حصار اندر آمد سپاه
 نديدند جايی به درگاه راه

 برو ساخت از چار سو منجنيق
 ی جاثليق به پای آمد آن باره

 برآمد ز هر سوی دز رستخيز
 نديدند جايی گذار و گريز

 چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت
  به کردار دشتی دز شد آن باره

 خروش سواران و گرد سپاه
 ابا دود و آتش برآمد به ماه

 تن سر و پای بود همه حصن بی
 سرانشان دگر جای بود تن بی

 غو زينهاری و جوش زنان
 زنان برآمد چو زخم تبيره

 از ايشان هر آنکس که پرمايه بود
 به گنج و به مردی گرانپايه بود
 ببستند بر پيل و کردند بار

 ی زينهار مد و نالهخروش آ
 نبخشود بر کس به هنگام رزم
 نه بر گنج دينار برگاه بزم

 وزان جايگاه لشکر اندر کشيد
 بره بر دزی ديگر آمد پديد
 که در بند او گنج قيصر بدی
 نگهدار آن دز توانگر بدی
 که آرايش روم بد نام اوی

 ز کسری برآمد به فرجام اوی
 بدان دز نگه کرد بيدار شاه

 درو نارسيده سپاههنوز ان
 بفرمود تا تيرباران کنند

 هوا چون تگرگ بهاران کنند
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 يکی تاجور خود به لشکر نماند
 بران بوم و بر خار و خاور بماند
 همه گنج قيصر به تاراج داد
 سپه را همه بدره و تاج داد
 برآورد زان شارستان رستخيز
 همه برگرفتند راه گريز

 خروش آمد از کودک و مرد و زن
  پير و برنا شدند انجمنهمه

 به پيش گرانمايه شاه آمدند
 غريوان و فريادخواه آمدند

 که دستور و فرمان و گنج آن تست
 بروم اندرون رزم و رنج آن تست
 به جان ويژه زنهار خواه توايم

 پرستار فر کاله توايم
 بفرمود پس تا نکشتند نيز
 برايشان ببخشود بسيار چيز
 دوزان جايگه لشکر اندر کشي
 از آرايش روم برتر کشيد
 نوندی ز گفتار کارآگهان
 بيامد به نزديک شاه جهان

 که قيصر سپاهی فرستاد پيش
 ازان نامداران و گردان خويش
 به پيش اندرون پهلوانی سترگ

 به جنگ اندرون هر يکی همچو گرگ
 به روميش خوانند فرفوريوس
 سواری سرافراز با بوق و کوس

 ر شاهچو اين گفته شد پيش بيدا
 پديد آمد از دور گرد سپاه
 بخنديد زان شهريار جهان

 بدو گفت کين نيست از ما نهان
 کجا جنگ را پيش ازين ساختيم
 ز انديشه هرگونه پرداختيم
 کی تاجور بر لب آورد کف
 بفرمود تا برکشيدند صف

 سپاهی بيامد به پيش سپاه
 بشد بسته بر گرد و بر باد راه
 شده، نامور لشکری انجمن

 الن سرافراز شمشيرزني
 همه جنگ را تنگ بسته ميان
 بزرگان و فرزانگان و کيان
 به خون آب داده همه تيغ را
 بدان تيغ برنده مر ميغ را

 سپه را نبد بيشتر زان درنگ
 که نخچير گيرد ز باال پلنگ
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 به هر سو ز رومی تلی کشته بود
 دگر خسته از جنگ برگشته بود
 بشد خسته از جنگ فرفوريوس

 يده درفش و نگونسار کوسدر
 سواران ايران بسان پلنگ

 به هامون کجا غرمش آيد بچنگ
 تاختند پس روميان در همی

 در و دشت ازيشان بپرداختند
 رفت با ساز جنگ چنان هم همی

 همه نيزه و گرز و خنجر به چنگ
 سپه را بهامونی اندر کشيد

 ی ديگر آمد پديد برآورده
 دزی بود با لشکر و بوق و کوس
 کجا خواندنديش قالينيوس
 سر باره برتر ز پر عقاب

 ای گردش اندر پر آب يکی کنده
 يکی شارستان گردش اندر فراخ
 پر ايوان و پاليز و ميدان و کاخ
 ز رومی سپاهی بزرگ اندروی
 همه نامداران پرخاشجوی

 دو فرسنگ پيش اندرون بود شاه
 سيه گشت گيتی ز گرد سپاه
 خروشی برآمد ز قالينيوس

 ان نعره اندک شد آواز کوسکز
 بدان شارستان در نگه کرد شاه
 همی هر زمانی فزون شد سپاه

 ز دروازها جنگ برساختند
 همه تير و قاروره انداختند

 چو خورشيد تابنده برگشت زرد
 ز گردنده يک بهره شد الژورد

 ی دز نماند اندکی ازان باره
 همه شارستان با زمی شد يکی

 اهخروشی برآمد ز درگاه ش
 که ای نامداران ايران سپاه

 همه پاک زين شهر بيرون شويد
 به تاريکی اندر به هامون شويد
 اگر هيچ بانگ زن و مرد پير
 وگر غارت و شورش و داروگير
 به گوش من آيد بتاريک شب
 که بگشايد از رنج يک مردلب
 هم اندر زمان آنک فرياد ازوست
 پر از کاه بينند آگنده پوست

 نگ تيغ آفتابچو برزد ز خرچ
 بفرسود رنج و بپالود خواب
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 تبيره برآمد ز درگاه شاه
 گرانمايگان برگرفتند راه

 ازان دز و آن شارستان مرد و زن
 به درگاه کسری شدند انجمن
 که ايدر ز جنگی سواری نماند
 بدين شارستان نامداری نماند
 گناه همه کشته و خسته شد بی

 گه آمد که بخشايش آيد ز شاه
 دک خرد و برنا و پيرزن و کو

 نه خوب آيد از داد يزدان اسير
 چنان شد دز و باره و شارستان
 کزان پس نديدند جز خارستان
 ايم چو قيصر گنهکار شد ما که
 ايم بقالينيوس اندرون بر چه

 بران روميان بر ببخشود شاه
 گنهکار شد رسته و بيگناه

 بسی خواسته پيش ايشان بماند
 راندوزان جايگه نيز لشکر ب

 هران کس که بود از در کارزار
 ببستند بر پيل و کردند بار
 به انطاکيه در خبر شد ز شاه
 که با پيل و لشکر بيامد به راه
 کران سپاهی بران شهر شد بی
 دليران رومی و کنداوران

 سه روز اندران شاه را شد درنگ
 بدان تا نباشد به بيداد جنگ
 چهارم سپاه اندر آمد چو کوه

 يران گروها گروهدليران ا
 برفتند يک سر سواران روم
 ز بهر زن و کودک و گنج و بوم
 به شهر اندر آمد سراسر سپاه
 پيی را نبد بر زمين نيز راه

 سه جنگ گران کرده شد در سه روز
 فروز چهارم چو بفروخت گيتی

 گشاده شد آن مرز آباد بوم
 سواری نديدند جنگی بروم

 بزرگان که با تخت و افسر بدند
 م آنکس که گنجور قيصر بدنده

 به شاه جهاندار دادند گنج
 به چنگ آمدش گنج چون ديد رنج
 اسيران و آن گنج قيصر به راه
 به سوی مداين فرستاد شاه

 وزيشان هران کس که جنگی بدند
 نهادند بر پشت پيالن ببند
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 تر از چرخ ماه زمين ديد رخشان
 بگرديد بر گرد آن شهر شاه

  آب روانز بس باغ و ميدان و
 همی تازه شد پير گشته جهان
 چنين گفت با موبدان شهريار
 که انطاکيه است اين اگر نوبهار
 کسی کو نديدست خرم بهشت
 ز مشک اندرو خاک وز زر خشت
 درختش ز ياقوت و آبش گالب
 زمينش سپهر آسمان آفتاب
 نگه کرد بايد بدين تازه بوم
 که آباد بادا همه مرز روم

 شين روانيکی شهر فرمود نو
 بدو اندرون آبهای روان

 به کردار انطاکيه چون چراغ
 پر از گلشن و کاخ و ميدان و باغ

 دل و شادکام بزرگان روشن
 ورا زيب خسرو نهادند نام

 شد آن زيب خسرو چو خرم بهار
 بهشتی پر از رنگ و بوی و نگار
 اسيران کزان شهرها بسته بود
 ببند گران دست و پا خسته بود

  بند برداشتندبفرمود تا
 بدان شهرها خوار بگذاشتند

 چنين گفت کاين نوبر آورده جای
 همش گلشن و بوستان و سرای
 بکرديم تا هر کسی را به کام
 يکی جای باشد سزاوار نام
 ببخشيد بر هر کسی خواسته
 زمين چون بهشتی شد آراسته
 ز بس بر زن و کوی و بازارگاه
 تو گفتی نماندست بر خاک راه

 ی پرسخن کفشگربيامد يک
 چنين گفت کای شاه بيدادگر
 بقالينيوس اندرون خان من
 يکی تود بد پيش پاالن من

 ازين زيب خسرو مرا سود نيست
 که بر پيش درگاه من تود نيست

 بفرمود تا بر در شوربخت
 بکشتند شاداب چندی درخت
 يکی مرد ترسا گزين کرد شاه
 بدو داد فرمان و گنج و کاله

 ب خسرو تو راستبدو گفت کاين زي
 غريبان و اين خانه نو تو راست
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 به سان درخت برومند باش
 پدر باش گاهی چو فرزند باش
 ببخشش بيارای و زفتی مکن
 بر اندازه بايد ز هر در سخن
 ز انطاکيه شاه لشکر براند
 جهانديده ترسا نگهبان نشاند
 پس آگاهی آمد ز فرفوريوس
 بگفت آنچ آمد بقالينيوس

 گفت کمد سپاهبه قيصر چنين 
 جهاندار کسری ابا پيل و گاه
 سپاهست چندانک دريا و کوه

 گردد از گرد اسبان ستوه همی
 بگرديد قيصر ز گفتار خويش
 بزرگان فرزانه را خواند پيش

 روان شد دلش پر هراس ز نوشين
 پاس همی رای زد روز و شب در سه

 بدو گفت موبد که اين رای نيست
 نيستکه با رزم کسری تو را پای 
 برآرند ازين مرز آباد خاک

 ی قيصر اندر مغاک شود کرده
 زوان سراينده و رای سست
 جز از رنج بر پادشاهی نجست
 چو بشنيد قيصر دلش خيره گشت

 روان رای او تيره گشت ز نوشين
 گزين کرد زان فيلسوفان روم

 گوی با دانش و پاک بوم سخن
 به جای آمد از موبدان شست مرد

 مزدشان بکردبه کسری شدن نا
 پيامی فرستاد نزديک شاه
 گرانمايگان برگرفتند راه

 شان پيش رو چو مهراس داننده
 گوی در خرد پير و ساالر نو

 ز هر چيز گنجی به پيش اندرون
 شمارش گذر کرده بر چند و چون
 بسی البه و پند و نيکو سخن
 پشيمان ز گفتارهای کهن
 فرستاد با باژ و ساو گران

  و کنداورانگروگان ز خويشان
 چو مهراس گفتار قيصر شنيد
 پديد آمد آن بند بد را کليد
 روان رسيدند نزديک نوشين

 چو الماس کرده زبان با روان
 چو مهراس نزديک کسری رسيد
 برومی يکی آفرين گستريد
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 تو گفتی ز تيزی وز راستی
 ستاره برآرد همی زآستی

 به کسری چنين گفت کای شهريار
 ی مدارجهان را بدين ارجمند

 برومی تو اکنون و ايران تهيست
 فرهيست ارز و بی همه مرز بی

 هران گه که قيصر نباشد بروم
 نسنجد به يک پشه اين مرز و بوم
 همه سودمندی ز مردم بود
 چو او گم شود مردمی گم بود

 گر اين رستخيز از پی خواستست
 که آزرم و دانش بدو کاستست
 بياوردم اکنون همه گنج روم

 روان بهتر از گنج و بوم که روشن
 چو بشنيد زو اين سخن شهريار
 دلش گشت خرم چو باغ بهار
 پذيرفت زو هرچ آورده بود

 ی زر و گر برده بود اگر بدره
 فرستادگان را ستايش گرفت
 بران نيکويها فزايش گرفت

 بدو گفت کای مرد روشن خرد
 نبرده کسی کو خرد پرورد
 اگر زر گردد همه خاک روم

 ری زان سرافزار بومت تو سنگی
 نهادند بر روم بر باژ و ساو
 پراگنده دينار ده چرم گاو

 ی گاودم وزان جايگه ناله
 شنيدند و آواز رويينه خم
 جهاندار بيدار لشکر براند
 به شام آمد و روزگاری بماند
 بياورد چندان سليح و سپاه
 همان برده و بدره و تاج و گاه

 داد خم که پشت زمی را همی
 ن وز گنجهای درمز پيال

 ازان مرز چون رفتن آمدش رای
 به شيروی بهرام بسپرد جای
 بدو گفت کاين باژ قيصر بخواه

 مکن هيچ سستی به روز و به ماه
 ببوسيد شيروی روی زمين

 خواند بر شهريار آفرين همی
 که بيدار دل باش و پيروزبخت
 مگر داد زرد اين کيانی درخت
 تبيره برآمد ز درگاه شاه

 ردن آمد درفش سپاهسوی ا
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 جهاندار کسری چو خورشيد بود
 جهان را ازو بيم و اميد بود
 برين سان رود آفتاب سپهر

 به يک دست شمشير و يک دست مهر
 نه بخشايش آرد به هنگام خشم

 نه خشم آيدش روز بخشش به چشم
 چنين بود آن شاه خسرونژاد
 بياراسته بد جهان را بداد

 



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1788 

 زاد با کسری داستان نوش

 گر شاه ديدی وگر زيردستا
 پرست وگر پاکدل مرد يزدان

 چنان دان که چاره نباشد ز جفت
 ز پوشيدن و خورد و جای نهفت

 زن اگر پارسا باشد و رای
 يکی گنج باشد براگنده زن
 بويژه که باشد به باال بلند

 فروهشته تا پای مشکين کمند
 خردمند و هشيار و با رای و شرم

 نرمسخن گفتنش خوب و آوای 
 برين سان زنی داشت پرمايه شاه
 به باالی سرو و به ديدار ماه

 روی بدين مسيحا بد اين ماه
 ز ديدار او شهر پر گفت و گوی
 يکی کودک آمدش خورشيد چهر

 تر بر سپهر ز ناهيد تابنده
 زاد ورا نامور خواندی نوش

 نجستی ز ناز از برش تندباد
 بباليد برسان سرو سهی

 نشهیهنرمند و زيبای شاه
 چو دوزخ بدانست و راه بهشت
 عزيز و مسيح و ره زردهشت

 زند و استش درست نيامد همی
 دو رخ را بب مسيحا بشست
 ز دين پدر کيش مادر گرفت
 زمانه بدو مانده اندر شگفت
 چنان تنگدل گشته زو شهريار
 که از گل نيامد جز از خار بار
 در کاخ و فرخنده ايوان او
 وببستند و کردند زندان ا

 نشستنگهش جند شاپور بود
 از ايران وز باختر دور بود

 بسی بسته و پر گزندان بدند
 برين بهره با او به زندان بدند
 بدان گه که باز آمد از روم شاه
 بناليد زان جنبش و رنج راه

 چنان شد ز سستی که از تن بماند
 ز ناتندرستی باردن بماند

 زاد آگهی کسی برد زی نوش
 ر شاهنشهیکه تيره شد آن ف

 جهانی پر آشوب گردد کنون
 بيارند هر سو به بد رهنمون
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 جهاندار بيدار کسری بمرد
 زمان و زمين ديگری را سپرد
 زاد ز مرگ پدر شاد شد نوش

 که هرگز ورا نام نوشين مباد
 برين داستان زد يکی مرد پير
 که گر شادی از مرگ هرگز ممير

 پسر کو ز راه پدر بگذرد
 خرد  ار بیکاره خوانيمش ستم

 اگر بيخ حنظل بود تر و خشک
 نشايد که بار آورد شاخ مشک

 چرا گشت بايد همی زان سرشت
 که پاليزبانش ز اول بکشت

 اگر ميل يابد همی سوی خاک
 ببرد ز خورشيد وز باد و خاک
 نه زو بار بايد که يابد نه برگ
 ز خاکش بود زندگانی و مرگ
 زاد يکی داستان کردم از نوش

 ر سر نپيچی ز دادنگه کن مگ
 اگر چرخ را کوش صدری بدی
 همانا که صدريش کسری بدی
 پسر سر چرا پيچد از راه اوی
 نشست که جويد ابر گاه اوی

 ز من بشنو اين داستان سر به سر
 بگويم تو را ای پسر در بدر
 چو گفتار دهقان بياراستم

 بدين خويشتن را نشان خواستم
 که ماند ز من يادگاری چنين

 فرين کو کند آفرينبدان آ
 ام پس از مرگ بر من که گوينده
 ام بدين نام جاويد جوينده

 
 ی پارسی چنين گفت گوينده

 که بگذشت سال از برش چار سی
 که هر کس که بر دادگر دشمنست
 نه مردم نژادست که آهرمنست

 زاد آمد اين داستان هم از نوش
 که ياد آمد از گفته باستان
  تختچو بشنيد فرزند کسری که

 بپردخت زان خسروانی درخت
 در کاخ بگشاد فرزند شاه
 برو انجمن شد فراوان سپاه
 کسی کو ز بند خرد جسته بود

 روان بسته بود به زندان نوشين
 ز زندانها بندها برگرفت
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 همه شهر ازو دست بر سر گرفت
 به شهر اندرون هرک ترسا بدند
 اگر جاثليق ار سکوبا بدند
 تنبسی انجمن کرد بر خويش
 زن سواران گردنکش و تيغ
 هزار فراز آمدندش تنی سی

 داران خنجرگزار همه نيزه
 يکی نامه بنوشت نزديک خويش
 ز قيصر چو آيين تاريک خويش
 که بر جندشاپور مهتر تويی

 کيش قيصر تويی آواز و هم هم
 همه شهر ازو پرگنهکار شد
 سر بخت برگشته بيدار شد
 خبر زين به شهر مداين رسيد

 که آمد از پور کسری پديدازان 
 نگهبان مرز مداين ز راه

 سواری برافگند نزديک شاه
 سخن هرچ بشنيد با او بگفت
 چنين آگهی کی بود در نهفت
 فرستاده برسان آب روان
 روان بيامد به نزديک نوشين

 بگفت آنچ بشنيد و نامه بداد
 زاد سخنها که پيدا شد از نوش

 ازو شاه بشنيد و نامه بخواند
 گشت زان کار و تيره بماندغمی 

 جهاندار با موبد سرفراز
 نشست و سخن رفت چندی به راز
 چو گشت آن سخن بر دلش جای گير

 بفمود تا نزد او شد دبير
 يکی نامه بنوشت با داغ و درد
 پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد
 نخستين بران آفرين گستريد
 که چرخ و زمان و زمين آفريد

  و ماهی هور و کيوان نگارنده
 ی فر و ديهيم و گاه فروزنده

 ز خاشاک ناچيز تا شير و پيل
 ز گرد پی مور تا رود نيل
 همه زير فرمان يزدان بود

 وگر در دم سنگ و سندان بود
 نه فرمان او را کرانه پديد

 نه زو پادشاهی بخواهد بريد
 ی ناپسند بدانستم اين نامه

 که آمد ز فرزند چندين گزند
 شکن انوزان پرگناهان زند
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 زاد انجمن که گشتند با نوش
 چنين روز اگر چشم دارد کسی
 سزد گر نماند به گيتی بسی
 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

 زاد ز کسری بر آغاز تا نوش
 رها نيست از چنگ و منقار مرگ
 پی پشه و مور با پيل و کرگ
 زمين گر گشاده کند راز خويش
 بپيمايد آغاز و انجام خويش

  تاجداران بودکنارش پر از
 برش پر ز خون سواران بود
 پر از مرد دانا بود دامنش

 پر از خوب رخ جيب پيراهنش
 چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ

 بدو بگذرد زخم پيکان مرگ
 زاد گروهی که يارند با نوش

 که جز مرگ کسری ندارند ياد
 اگر خود گذر يابی از روز بد

 به مرگ کسی شاه باشی سزد
  مرگ شاهان دادو ديگر که از

 نگيرد کسی ياد جز بدنژاد
 زاد از خرد بازگشت سر نوش

 آواز گشت چنين ديو با او هم
 نباشد برو پايدار اين سخن

 برافراخت چون خواست آمد ببن
 نبايست کو نزد ما دستگاه
 بدين آگهی خيره کردی تباه
 اگر تخت گشتی ز خسرو تهی
 همو بود زيبای شاهنشهی

 ر کيش اویچنين بود خود در خو
 سزاوار جان بدانديش اوی

 ازين بر دل انديشه و باک نيست
 اگر کيش فرزند ما پاک نيست
 وزين کس که با او بهم ساختند

 وز آزرم ما دل بپرداختند
 وزان خواسته کو تبه کرد نيز
 همی بر دل ما نسنجد به چيز
 بدانديش و بيکار و بدگوهرند
 بدين زيردستی نه اندر خورند

 خوارست بر ما سخنازين دست 
 ز کردار ايشان تو دل بد مکن
 مرا بيم و باک از جهانداورست
 که از دانش برتو ران برترست

 سپاس نبايد که شد جان ما بی
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 شناس به نزديک يزدان نيکی
 مرا داد پيروزی و فرهی

 فزونی و ديهيم شاهنشهی
 سزای دهش گر نيايش بدی
 مرا بر فزونی فزايش بدی

  يک قطره آبگر از پشت من رفت
 به جای دگر يافته جای خواب
 چو بيدار شد دشمن آمد مرا
 بترسم که رنج از من آمد مرا
 وگر گاه خشم جهاندار نيست
 مرا از چنين کار تيمار نيست
 وزان کس که با او شدند انجمن
 همه زار و خوارند بر چشم من
 وزان نامه کز قيصر آمد بدوی
 همی آب تيره درآمد به جوی

 آواز و هم کيش اوست  همازان کو
 گمانند قيصر بتن خويش اوست
 کسی را که کوتاه باشد خرد
 بدين نياکان خود ننگرد

 خرد سر بپيچد ز داد گران بی
 به دشنام او لب نبايد گشاد

 که دشنام او ويژه دشنام ماست
 کجا از پی و خون و اندام ماست
 تو لشکر بيارای و بر ساز جنگ

 درنگمدارا کن اندر ميان با 
 ور ای دون که تنگ اندر آيد سخن
 به جنگ اندرون هيچ تندی مکن
 گرفتنش بهتر ز کشتن بود
 مگرش از گنه بازگشتن بود
 از آبی کزو سرو آزاد رست

 سزد گر نبايد بدو خاک شست
 وگر خوار گيرد تن ارجمند

 به پستی نهد روی سرو بلند
 سرش برگرايد ز بالين ناز
 بازمدار ايچ ازو گرز و شمشير 
 گرامی که خواری کند آرزوی
 نشايد جدا کرد او را ز خوی
 يکی ارجمندی بود کشته خوار
 چو با شاه گيتی کند کارزار
 تواز کشتن او مدار ايچ باک

 چوخون سرخويش گيرد به خاک
 سوی کيش قيصر گرايد همی
 ز ديهيم ما سر بتابدهمی
 عزيزی بود زار و خوار و نژند
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 گزيده به شاهی ز چرخ بلند
 بدين داستان زد يکی مهرنوش
 پرستار با هوش و پشمينه پوش
 که هرکو به مرگ پدر گشت شاد

 ورا رامش و زندگانی مباد
 تو از تيرگی روشنايی مجوی
 که با آتش آب اندر آيد به جوی
 نه آسانيی ديد بی رنج کس
 که روشن زمانه برينست و بس
 تو با چرخ گردان مکن دوستی

 وستیگه مغز اويی و گه پ که
 چه جويی زکردار او رنگ و بوی
 بخواهد ربودن چو به نمود روی
 بدان گه بود بيم رنج و گزند
 که گردون گردان برآرد بلند

 سپاهی که هستند با نوش زاد
 کجا سر به پيچند چندين ز داد
 تو آن را جز از باد و بازی مدان
 گزاف زنان بود و رای بدان

 هران کس که ترساست از لشکرش
 ز پی کيش پيچد سرشهمی ا

 چنينست کيش مسيحا که دم
 زنی تيز و گردد کسی زو دژم
 نه پروای رای مسيحابود
 به فرجام خصمش چليپا بود
 دگر هرکه هست از پراگندگان
 بدآموز و بدخواه و از بندگان

 از ايشان يکی برتری رای نيست
 دم باد با رای ايشان يکيست
 زاد به جنگ ار گرفته شود نوش

  سخنها مکن هيچ يادبرو زين
 که پوشيده رويان او در نهان
 سرآرند برخويشتن بر زمان
 هم ايوان او ساز زندان اوی
 ابا آنک بردند فرمان اوی
 در گنج يک سر بدو برمبند

 وگر چه چنين خوار شد ارجمند
 ز پوشيده رويان و از خوردنی
 ز افگندنی هم ز گستردنی
 برو هيچ تنگی نبايد به چيز

 چيزی نيابد به نيزنبايد که 
 وزين مرزبانان ايرانيان

 هران کس که بستند با او ميان
 چو پيروز گردی مپيچان سخن
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 ميانشان به خنجر به دو نيم کن
 هران کس که او دشمن پادشاست
 به کام نهنگش سپاری رواست
 جزان هرک ما را به دل دشمنست
 ز تخم جفا پيشه آهرمنست
 ز ما نيکوييها نگيرند ياد

  آزمايش بس ازنوش زادتو را
 ز نظاره هرکس که دشنام داد
 زبانش بجنبيد بر نوش زاد

 بران ويژه دشنام ما خواستند
 به هنگام بدگفتن آراستند
 مباش اندرين نيزهمداستان
 که بدخواه راند چنين داستان

 گراو بی هنرشد هم ازپشت ماست
 دل ما برين راستی برگواست
 زبان کسی کو ببد کرد ياد

 د بيداد برنوش زادوزو بو
 همه داغ کن برسر انجمن
 مبادش زبان ومبادش دهن
 کسی کو بجويد همی روزگار
 که تا سست گردد تن شهريار
 به کار آورد کژی و دشمنی
 بدانديشی و کيش آهرمنی
 بدين پادشاهی نباشد رواست
 که فر و سر و افسر و چهر ماست

 نهادند برنامه بر مهر شاه
 به راهفرستاده برگشت پويان 

 چو از ره سوی رام برزين رسيد
 بگفت آنچ از شاه کسری شنيد
 چو آن گفته شد نامه او بداد
 به فرمان که فرمود با نوش زاد
 سپه کردن و جنگ را ساختن
 وز آزرم او مغز پرداختن

 چوآن نامه برخواند مرد کهن
 شنيد از فرستاده چندی سخن
 بدانگه که خيزد خروش خروس

 وای کوسز درگاه برخاست آ
 سپاهی بزرگ از مداين برفت
 بشد رام برزين سوی جنگ تفت
 زاد پس آگاهی آمد سوی نوش

 سپاه انجمن کرد و روزی بداد
 همه جاثليقان و به طريق روم
 که بودند زان مرز آبادبوم

 سپهدار شماس پيش اندرون
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 سپاهی همه دست شسته به خون
 زاد برآمد خروش از در نوش
  ز بادبجنبيد لشکر چو دريا

 به هامون کشيدند يکسر ز شهر
 پر از جنگ سر دل پر از کين و زهر
 چو گرد سپه رام برزين بديد
 بزد نای رويين وصف بر کشيد
 ز گرد سواران جوشنوران
 گراييدن گرزهای گران
 بردريد دل سنگ خارا همی

 کسی روی خورشيد تابان نديد
 زاد به قلب سپاه اندرون نوش
 رنهاديکی ترگ رومی به سر ب

 سپاهی بد از جاثلقيان روم
 که پيدا نبد از پی نعل بوم

 تو گفتی مگر خاک جوشان شدست
 هوا بر سر او خروشان شدست

 زره دار گردی بيامد دلير
 کجا نام اوبود پيروز شير
 زاد خروشيد کای نامور نوش

 سرت را که پيچيد چونين ز داد
 بگشتی ز دين کيومرثی

 هم از راه هوشنگ و طهمورثی
 مسيح فريبنده خود کشته شد

 چو از دين يزدان سرش گشته شد
 ز دين آوران کين آنکس مجوی
 کجا کارخود را ندانست روی
 اگر فر يزدان برو تافتی
 جهود اندرو راه کی يافتی
 پدرت آن جهاندار آزادمرد

 شنيدی که با روم و قيصر چه کرد
 تو با او کنون جنگ سازی همی
 سرت به آسمان برفرازی همی
 بدين چهرچون ماه و اين فرو برز
 برين يال و کتف و برين دست و گرز

 نبينم خرد هيچ نزديک تو
 چنين خيره شد جان تاريک تو
 دريغ آن سرو تاج و نام و نژاد

 داد خواهی به باد که اکنون همی
 ای تو با شاه کسری بسنده نه
 ای وگر پيل و شير دمنده نه

 چو دست و عنان توای شهريار
  شاهان نديدم نگاربايوان

 چو پای و رکيب تو و يال تو
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 چنين شورش و دست و کوپال تو
 ی چين نگاری نديد نگارنده

 زمانه چو تو شهرياری نديد
 جوانی دل شاه کسری مسوز

 فروز مکن تيره اين آب گيتی
 پياده شو از باره زنهار خواه

 به خاک افگن اين گرز و رومی کاله
 داگر دور از ايدر يکی باد سر
 نشاند بروی تو بر تيره گرد
 دل شهريار از تو بريان شود
 ز روی تو خورشيد گريان شود
 به گيتی همه تخم زفتی مکار
 ستيزه نه خوب آيد از شهريار

 گر از رای من سر به يک سو بری
 بلندی گزينی و کنداوری
 بسی پند پيروز ياد آيدت

 سخن هی ابد گوی ياد آيدت
 زاد چنين داد پاسخ ورانوش

 ای پير فرتوت سر پر ز باد که
 ز لشکر مرا زينهاری مخواه
 سرافراز گردان و فرزند شاه
 مرا دين کسری نبايد همی
 دلم سوی مادر گرايد همی
 که دين مسيحاست آيين اوی
 نگردم من از فره و دين اوی

 مسيحای دين دار اگرکشته شد
 نه فر جهاندار ازو گشته شد

 سوی پاک يزدان شد آن رای پاک
 لندی نديد اندرين تيره خاکب

 اگرمن شوم کشته زان باک نيست
 کجا زهر مرگست و ترياک نيست
 بگفت اين سخن پيش پيروز پير

 بپوشيد روی هوا را بتير
 برفتند گردان لشکر ز جای
 خروش آمد از کوس وز کرنای
 سپهبد چوآتش برانگيخت اسب
 بيامد بکردار آذر گشسب
 چپ لشکر شاه ايران ببرد

  سپه در نماند ايچ گردبه پيش
 فراوان ز مردان لشکر بکشت
 ازان کار شد رام برزين درشت

 بفرمود تا تيرباران کنند
 هوا چون تگرگ بهاران کنند
 زاد بگرد اندرون خسته شد نوش
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 بسی کرد از پند پيروز ياد
 بيامد به قلب سپه پر ز درد
 تن از تير خسته رخ از درد زرد
 چنين گفت پيش دليران روم

 ه جنگ پدر زار و خوارست و شومک
 بناليد و گريان سقف را بخواند
 سخن هرچ بودش به دل در براند
 بدو گفت کين روزگارم دژم
 ز من بر من آورد چندين ستم
 کنون چون به خاک اندر آيد سرم

 سواری برافگن بر مادرم
 زاد بگويش که شد زين جهان نوش
 سرآمدبدو روز بيداد و داد

  نداری به رنجتو از من مگر دل
 که اينست رسم سرای سپنج
 مرا بهره اينست زين تيره روز
 فروز دلم چون بدی شاد و گيتی
 نزايد جز از مرگ را جانور

 اگر مرگ دانی غم من مخور
 سر من ز کشتن پر از دود نيست
 پدر بتر از من که خشنود نيست
 مکن دخمه و تخت و رنج دراز
 به رسم مسيحا يکی گور ساز

 ر بايد نه مشک و عبيرنه کافو
 که من زين جهان کشته گشتم بتير
 بگفت اين و لب را بهم برنهاد
 زاد شد آن نامور شيردل نوش

 چو آگاه شد لشکر از مرگ شاه
 پراگنده گشتند زان رزمگاه

 چو بشنيد کو کشته شد پهلوان
 غريوان به بالين او شد دوان
 ازان رزمگه کس نکشتند نيز

 چيزنبودند شاد و نبردند 
 و را کشته ديدند و افگنده خوار
 سکوبای رومی سرش بر کنار
 همه رزمگه گشت زو پر خروش
 دل رام برزين پر از درد و جوش
 زاسقف بپرسيد کزنوش زاد

 از اندرز شاهی چه داری به ياد
 چنين داد پاسخ که جز مادرش
 برهنه نبايد که بيند برش

 تن خويش چون ديد خسته به تير
 و مشک و عبيرستودان نفرمود 

 نه افسر نه ديبای رومی نه تخت
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 چو از بندگان ديد تاريک بخت
 برسم مسيحا کنون مادرش
 کفن سازد و گور و هم چادرش
 کنون جان او با مسيحا يکيست

 همانست کاين خسته بردار نيست
 مسيحی بشهر اندرون هرک بود
 نبد هيچ ترسای رخ ناشخود
 خروش آمد از شهروز مرد و زن

 د يک سر شدند انجمنکه بودن
 تن شهريار دلير و جوان
 روان دل و ديده شاه نوشين

 به تابوتش از جای برداشتند
 سه فرسنگ بر دست بگذاشتند
 چوآگاه شد زان سخن مادرش
 به خاک اندرآمد سر و افسرش
 ز پرده برهنه بيامد به راه
 برو انجمن گشته بازارگاه

 ای گردش اندر زدند سراپرده
  بر سر زدندجهانی همه خاک

 زاد به خاکش سپردند و شد نوش
 ز باد آمد و ناگهان شد به باد
 همه جند شاپور گريان شدند
 ز درد دل شاه بريان شدند

 چه پيچی همی خيره در بند آز
 چودانی که ايدر نمانی دراز

 گذرجوی و چندين جهان را مجوی
 گلش زهر دارد به سيری مبوی
 مگردان سرازدين وز راستی

 خدای آورد کاستیکه خشم 
 چو اين بشنوی دل زغم بازکش
 مزن بر لبت بر ز تيمار تش

 زرد خواه گرت هست جام می
 به دل خرمی را مدان از گناه

 نشاط وطرب جوی وسستی مکن
 گزافه مپرداز مغزسخن

 اگر در دلت هيچ حب عليست
 تو را روز محشر به خواهش وليست
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 داستان بوزرجمهر

 نگر خواب را بيهده نشمری
 يکی بهره دانی ز پيغمبری
 به ويژه که شاه جهان بيندش
 روان درخشنده بگزيندش
 ستاره زند رای با چرخ و ماه
 سخنها پراگنده کرده به راه
 روانهای روشن ببيند به خواب
 همه بودنيها چوآتش برآب

 شبی خفته بد شاه نوشين روان
 خردمند و بيدار و دولت جوان
 چنان ديد درخواب کز پيش تخت
 برستی يکی خسروانی درخت
 شهنشاه را دل بياراستی

 و رود و رامشگران خواستی می
 بر او بران گاه آرام و ناز

 نشستی يکی تيزدندان گراز
 چو بنشست می خوردن آراستی

 روان خواستی وزان جام نوشين
 چوخورشيد برزد سر از برج گاو
 ز هر سو برآمد خروش چگاو
 نشست از بر تخت کسری دژم

 يده گشته دلش پر ز غمازان د
 ی خواب را خواندند گزارنده

 ردان را ابر گاه بنشاندند
 بگفت آن کجا ديد در خواب شاه

 بدان موبدان نماينده راه
 ی خواب پاسخ نداد گزارنده

 کزان دانش او را نبد هيچ ياد
 به نادانی آنکس که خستو شود
 ز فام نکوهنده يک سو شود
 ز داننده چون شاه پاسخ نيافت
 پرانديشه دل را سوی چاره تافت
 فرستاد بر هر سويی مهتری
 که تا باز جويد ز هر کشوری
 يکی بدره با هر يکی يار کرد
 به برگشتن اميد بسيار کرد

 ای بد درم ده هزار به هر بدره
 بدان تاکند در جهان خواستار
 گزارنده خواب دانا کسی

 به هر دانشی راه جسته بسی
  جهانکه بگزارد اين خواب شاه

 نهفته بر آرد ز بند نهان
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 يکی بدره آگنده او را دهند
 سپاسی به شاه جهان برنهند
 به هر سو بشد موبدی کاردان
 سواری هشيوار بسيار دان
 يکی از ردان نامش آزادسرو
 ز درگاه کسری بيامد به مرو
 بيامد همه گرد مرو او بجست
 يکی موبدی ديد بازند و است
 ندهمی کودکان را بياموخت ز

 به تندی و خشم و ببانگ بلند
 يکی کودکی مهتر ايدر برش
 پژوهنده زند وا ستا سرش

 خواندنديش بوزرجمهر همی
 نهاده بران دفتر از مهر چهر
 عنانرا بپيچيد موبد ز راه

 بيامد بپرسيد زو خواب شاه
 نويسنده گفت اين نه کارمنست
 زهر دانشی زند يارمنست
 ز موبد چو بشنيد بوزرجمهر

 اد گوش و بر افروخت چهربدو د
 باستاد گفت اين شکارمنست
 گزاريدن خواب کارمنست

 يکی بانگ برزد برو مرد است
 که تو دفتر خويش کردی درست
 فرستاده گفت ای خردمند مرد
 مگر داند او گرد دانا مگرد

 غمی شد ز بوزرجمهر اوستاد
 بگوی آنچ داری بدو گفت ياد

 نگويم من اين گفت جز پيش شاه
 ه که بنشاندم پيش گاهبدانگ

 بدادش فرستاده اسب و درم
 دگر هرچ بايستش از بيش و کم

 برفتند هر دو برابر ز مرو
 خرامان چو زير گل اندر تذرو

 چنان هم گرازان و گويان ز شاه
 ز فرمان وز فر وز تاج و گاه
 رسيدند جايی کجا آب بود

 چو هنگامه خوردن و خواب بود
 به زير درختی فرود آمدند

 چيزی بخوردند و دم بر زدندچو
 بخفت اندران سايه بوزرجمهر
 يکی چادر اندرکشيده به چهر
 هنوز اين گرانمايه بيدار بود
 که با او به راه اندرون يار بود
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 نگه کرد و پيسه يکی مار ديد
 که آن چادر از خفته اندر کشيد
 ز سر تا به پايش ببوييد سخت
 شد ازپيش اونرم سوی درخت

 ر سر دار شدچو مار سيه ب
 سر کودک از خواب بيدار شد
 چو آن اژدها شورش او شنيد
 بران شاخ باريک شد ناپديد
 فرستاده اندر شگفتی بماند
 فراوان برو نام يزدان بخواند

 به دل گفت کين کودک هوشمند
 بجايی رسد در بزرگی بلند
 وزان بيشه پويان به راه آمدند
 خرامان به نزديک شاه آمدند

 پيش کودک برفتفرستاده از 
 برتخت کسری خراميد تفت
 روان بدو گفت کای شاه نوشين

 تويی خفته بيدار و دولت جوان
 برفتم ز درگاه شاها به مرو
 بگشتم چو اندر گلستان تذرو
 ز فرهنگيان کودکی يافتم
 بياوردم و تيز بشتافتم

 بگفت آن سخن کزلب او شنيد
 ز مار سياه آن شگفتی که ديد

  پيش خواندجهاندار کسری ورا
 وزان خواب چندی سخنها براند
 چوبشنيد دانا ز نوشين روان

 سرش پرسخن گشت و گويا زبان
 چنين داد پاسخ که در خان تو
 ميان بتان شبستان تو

 يکی مرد برناست کز خويشتن
 به آرايش جامه کردست زن
 ز بيگانه پردخته کن جايگاه
 برين رای ما تا نيابند راه
 ذرندبفرمای تا پيش تو بگ

 پی خويشتن بر زمين بسپرند
 بپرسيم زان ناسزای دلير

 که چون اندر آمد به بالين شير
 ز بيگانه ايوانش پردخت کرد
 درکاخ شاهنشهی سخت کرد
 بتان شبستان آن شهريار
 برفتند پر بوی و رنگ و نگار

 سمن بوی خوبان با ناز و شرم
 همه پيش کسری برفتند نرم
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 ننديدند ازين سان کسی در ميا
 برآشفت کسری چو شير ژيان
 گزارنده گفت اين نه اندر خورست
 غالمی ميان زنان اندرست
 شمن گفت رفتن بافزون کنيد
 رخ از چادر شرم بيرون کنيد
 دگر باره بر پيش بگذاشتند
 همه خواب را خيره پنداشتند
 غالمی پديد آمد اندر ميان
 به باالی سرو و بچهر کيان
 دتنش لرز لرزان به کردار بي

 دل از جان شيرين شده نا اميد
 کنيزک بدان حجره هفتاد بود
 که هر يک به تن سرو آزاد بود
 يکی دختری مهتر چاج بود
 به باالی سرو و ببر عاج بود
 بوی غالمی سمن پيکر و مشک

 به خان پدر مهربان بد بدوی
 بسان يکی بنده در پيش اوی

 به هر جا که رفتی بدی خويش اوی
 ين مرد کيستبپرسيد ز و گفت ک

 کسی کو چنين بنده پرورد کيست
 چنين برگزيدی دلير و جوان

 روان ميان شبستان نوشين
 چنين گفت زن کين ز من کهترست
 جوانست و با من ز يک مادرست
 چنين جامه پوشيد کز شرم شاه
 نيارست کردن به رويش نگاه
 برادر گر از تو بپوشيد روی
 ز شرم توبود آن بهانه مجوی

 روان اين گفته نوشينچو بشنيد 
 شگفت آمدش کار هر دو جوان
 برآشفت زان پس به دژخيم گفت
 که اين هر دو در خاک بايد نهفت
 کشنده ببرد آن دو تن را دوان

 روان ی شاه نوشين پس پرده
 برآويختشان درشبستان شاه
 نگونسار پرخون و تن پر گناه

 ی خواب را بدره داد گزارنده
 ادز اسب وز پوشيدنی بهره د
 فرومانده از دانش او شگفت

 ها برگرفت ز گفتارش اندازه
 نوشتند نامش به ديوان شاه

 بر موبدان نماينده راه
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 فروزنده شد نام بوزرجمهر
 بدو روی بنمود گردان سپهر

 همی روز روزش فزون بود بخت
 بدو شادمان بد دل شاه سخت
 دل شاه کسری پر از داد بود
 به دانش دل ومغزش آباد بود

 گاه بر موبدان داشتیبدر
 ز هر دانشی بخردان داشتی
 هميشه سخن گوی هفتاد مرد
 به درگاه بودی بخواب و بخورد
 هرانگه که پردخته گشتی ز کار
 ز داد و دهش وز می و ميگسار
 زهر موبدی نوسخن خواستی
 دلش را بدانش بياراستی
 بدانگاه نو بود بوزرجمهر
 سراينده وزيرک وخوب چهر

 وبدان و ردانچنان بدکزان م
 ستاره شناسان و هم بخردان

 همی دانش آموخت و اندر گذشت
 و زان فيلسوفان سرش برگذشت
 چنان بد که بنشست روزی بخوان
 بفرمود کاين موبدان را بخوان
 که باشند دانا و دانش پذير
 سراينده و باهش و ياد گير
 برفتند بيداردل موبدان

 زهر دانشی راز جسته ردان
 خواستند  شد جام میچو نان خورده

 به می جان روشن بياراستند
 بدانندگان شاه بيدار گفت

 که دانش گشاده کنيد از نهفت
 هران کس که دارد به دل دانشی

 بگويد مرا زو بود رامشی
 ازيشان هران کس که دانا بدند

 بگفتن دلير و توانا بدند
 زبان برگشادند برشهريار
 کجا بود داننده را خواستار

 هر آن سخنها شنيدچو بوزرجم
 بدانش نگه کردن شاه ديد

 يکی آفرين کرد و بر پای خاست
 چنين گفت کای داور داد و راست
 زمين بنده تاج وتخت تو باد

 فلک روشن از روی و بخت تو باد
 گر ای دون که فرمان دهی بنده را

 که بگشايد از بند گوينده را
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 ام مايه بگويم و گر چند بی
 ام ايهبدانش در از کمترين پ

 نکوهش نباشد که دانا زبان
 روان گشاده کند نزد نوشين

 نگه کرد کسری بداننده گفت
 که دانش چرا بايد اندر نهفت
 چوان برزبان پادشاهی نمود
 ز گفتار او روشنايی فزود

 بدو گفت روشن روان آنکسی
 که کوتاه گويد به معنی بسی
 کسی را که مغزش بود پرشتاب

 يابفراوان سخن باشد و دير 
 چو گفتار بيهوده بسيار گشت

 سخن گوی در مردمی خوارگشت
 هنرجوی و تيمار بيشی مخور
 که گيتی سپنجست و ما بر گذر
 همه روشنيهای تو راستيست
 ز تاری وکژی ببايد گريست

 ی آرزوست دل هرکسی بنده
 وزو هر يکی را دگرگونه خوست
 سر راستی دانش ايزدست

 چو دانستيش زو نترسی بدست
 د ودانا و روشن روانخردمن

 تنش زين جهانست وجان زان جهان
 هران کس که در کار پيشی کند
 همه رای وآهنگ بيشی کند
 بنايافت رنجه مکن خويشتن
 که تيمارجان باشد و رنج تن
 ز نيرو بود مرد را راستی

 ز سستی دروغ آيد وکاستی
 ز دانش چوجان تو را مايه نيست
 به از خامشی هيچ پيرايه نيست

 بردانش خويش مهرآوریچو 
 خرد را ز تو بگسلد داوری
 توانگر بود هر کرا آز نيست
 خنک بنده کش آز انباز نيست

 مدارا خرد را برادر بود
 خرد بر سر جان چو افسر بود
 چو دانا تو را دشمن جان بود
 به از دوست مردی که نادان بود

 توانگر شد آنکس که خشنود گشت
 بدو آز و تيمار او سود گشت

 موختن گر فروتر شویب
 سخن را ز دانندگان بشنوی
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 به گفتار گرخيره شد رای مرد
 نگردد کسی خيره همتای مرد
 هران کس که دانش فرامش کند
 زبان را به گفتار خامش کند

 چوداری بدست اندرون خواسته
 زر و سيم و اسبان آراسته
 هزينه چنان کن که بايدت کرد
 نشايد گشاد و نبايد فشرد

 ز دشمنان دور گشتخردمند ک
 تن دشمن او را چو مزدور گشت
 چو داد تن خويشتن داد مرد
 چنان دان که پيروز شد در نبرد
 مگو آن سخن کاندرو سود نيست
 کزان آتشت بهره جز دود نيست
 مينديش ازان کان نشايد بدن
 نداند کس آهن به آب آژدن
 فروتن بود شه که دانا بود
 به دانش بزرگ و توانا بود

 ی کردگار نکس که او کردههر آ
 بداند گذشت از بد روزگار
 پرستيدن داور افزون کند
 ز دل کاوش ديو بيرون کند
 بپرهيزد از هرچ ناکردنيست
 نيازارد آن را که نازردنيست
 به يزدان گراييم فرجام کار

 که روزی ده اويست و پروردگار
 ازان خوب گفتار بوزرجمهر
 حکيمان همه تازه کردند چهر

 نجمن ماند اندر شگفتيکی ا
 که مرد جوان آن بزرگی گرفت
 جهاندار کسری درو خيره ماند
 سرافراز روزی دهان را بخواند
 بفرمود تا نام او سر کنند
 بدانگه که آغاز دفتر کنند
 ميان مهان بخت بوزرجمهر

 چو خورشيد تابنده شد بر سپهر
 ز پيش شهنشاه برخاستند
 برو آفرينی نو آراستند

 ند زو آنچ گفتبپرسش گرفت
 که مغز ودلش باخرد بود جفت
 زبان تيز بگشاد مرد جوان
 روان که پاکيزه دل بود و روشن

 چنين گفت کز خسرو دادگر
 نپيچيد بايد به انديشه سر
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 کجا چون شبانست ما گوسفند
 و گر ما زمين او سپهر بلند
 نشايد گذشتن ز پيمان اوی
 نه پيچيدن از رای و فرمان اوی

  که باشيم شادبشاديش بايد
 چو داد زمانه بخواهيم داد
 هنرهاش گسترده اندرجهان
 همه راز او داشتن درنهان
 مشو با گراميش کردن دلير
 کزآتش بترسد دل نره شير
 اگر کوه فرمانش دارد سبک

 دلش خيره خوانيم و مغزش تنک
 همه بد ز شاهست و نيکی زشاه
 کزو بند و چاهست و هم تاج و گاه

 ان بودسرتاجور فر يزد
 خردمند ازو شاد وخندان بود

 ازآهرمنست آن کزو شاد نيست
 دل و مغزش از دانش آباد نيست

 شنيدند گفتار مرد جوان
 فروبست فرتوت را زو زبان
 پراگنده گشتند زان انجمن

 پر از آفرين روز و شبشان دهن
 دگر هفته روشن دل شهريار

 بود داننده را خواستار همی
 و کشيددل از کار گيتی به يکس

 کجا خواست گفتار دانا شنيد
 کسی کو سرافراز درگاه بود
 به دانندگی درخور شاه بود
 برفتند گويندگان سخن

 جوان و جهانديده مرد کهن
 سرافراز بوزرجمهرجوان
 روان بشد باحکيمان روشن

 حکيمان داننده و هوشمند
 رسيدند نزديک تخت بلند
 نهادند رخ سوی بوزرجمهر

 افروخت چهرکه کسری همی زو بر
 تر ازيشان يکی بود فرزانه
 بپرسيد ازو از قضا و قدر

 که انجام و فرجام چونين سخن
 است و اين برچه آيد ببن چه گونه

 چنين داد پاسخ که جوينده مرد
 دوان وشب و روز با کار کرد
 بود راه روزی برو تارو تنگ
 بجوی اندرون آب او با درنگ
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 يکی بی هنر خفته بر تخت بخت
 ل فشاند برو بر درختهمی گ

 چنينست رسم قضا و قدر
 ز بخشش نيابی به کوشش گذر

 جهاندار دانا و پروردگار
 چنين آفريد اختر روزگار

 دگرگفت کان چيز کافزون ترست
 کدامست و بيشی که را در خورست
 چنين گفت کان کس که داننده تر

 به نيکی کرا دانش آيد ببر
 دگرگفت کز ما چه نيکوترست

 رانيکويی درخورستز گيتی ک
 چنين داد پاسخ که آهستگی
 کريمی وخوبی وشايستگی
 فزونتر بکردن سرخويش پست
 ببخشد نه از بهر پاداش دست
 بکوشد بجويد بگرد جهان
 خرامد به هنگام با همرهان
 دگر گفت کاندر خردمند مرد
 هنرچيست هنگام ننگ و نبرد

 چنين گفت کان کس که آهوی خويش
  وکيشببيند بگرداند آيين

 بپرسيد ديگر که در زيستن
 چه سازی که کمتر بود رنج تن
 چنين داد پاسخ که گر با خرد
 دلش بردبارست رامش برد
 بداد وستد در کند راستی
 ببندد در کژی و کاستی

 ببخشد گنه چون شود کامکار
 نباشد سرش تيز و نا بردبار
 بپرسيد ديگر که از انجمن
 نگهبان کدامست برخويشتن

  کان کو پس آرزویچنين گفت
 نرفت از کريمی وز نيک خوی
 دگر کو بسستی نشد پيش کار
 چو ديد او فزونی بدروزگار
 خوی دگرگفت کزبخشش نيک

 کدامست نيکوتر از هر دو سوی
 کجا در دو گيتيش بارآورد
 بسالی دو بارش بهارآورد

 چنين گفت کان کس که با خواسته
 ببخشش کند جانش آراسته

 د سپاسوگر بر ستاننده آر
 ز بخشنده بازارگانی شناس
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 دگر گفت کز مرد پيرايه چيست
 وزان نيکوييها گرانمايه چيست
 چنين داد پاسخ که بخشنده مرد
 کجا نيکويی با سزاوار کرد
 ببالد به کردار سرو بلند
 چو باليد هرگز نباشد نژند

 وگر ناسزا را بسايی به مشک
 نبويد نرويد گل از خار خشک

 گر مرد کرسخن پرسی از گنگ 
 به بار آيد ورای نايد ببر

 يکی گفت کاندر سرای سپنج
 درد و رنج نباشد خردمند بی

 چه سازيم تا نام نيک آوريم
 درآغاز فرجام نيک آوريم

 بدو گفت شو دور باش از گناه
 جهان را همه چون تن خويش خواه

 هران چيزکانت نيايد پسند
 تن دوست و دشمن دران برمبند

 ندازه بيشدگرگفت کوشش ز ا
 چن گويی کزين دوکدامست پيش
 چنين داد پاسخ که اندر خرد
 جز انديشه چيزی نه اندر خورد
 بکوشی چو در پيش کار آيدت
 چوخواهی که رنجی به بار آيدت
 سزای ستايش دگر گفت کيست
 اگر برنکوهيده بايد گريست

 چنين گفت کان کو به يزدان پاک
 فزون دارد اميد و هم بيم و باک

 خرد فت کای مرد روشندگر گ
 بگذرد ز گردون چه بر سر همی

 کدامست خوشتر مرا روزگار
 ازين برشده چرخ ناپايدار

 سخن گوی پاسخ چنين داد باز
 نياز که هرکس که گشت ايمن و بی
 به خوبی زمانه ورا داد داد
 سزد گر نگيری جز از داد ياد
 بپرسيد ديگر که دانش کدام
 به گيتی که باشيم زو شادکام
 چنين گفت کان کو بود بردبار

 شرم خوار به نزديک اومرد بی
 دگر گفت کان کو نجويد گزند
 ز خوها کدامش بود سودمند

 بگفت آنک مغزش نجوشد زخشم
 بخوابد بخشم از گنهکار چشم
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 دگر گفت کان چيست ای هوشمند
 که آيد خردمند را آن پسند
 چنين گفت کان کو بود پر خرد
 ندارد غم آن کزو بگذرد

 وگر ارجمندی سپارد به خاک
 نبندد دل اندر غم و درد پاک
 دگر کو ز ناديدنيها اميد

 چنان بگسلد دل چو از باد بيد
 دگر گفت بد چيست بر پادشای
 کزو تيره گردد دل پارسای

 چنين داد پاسخ که بر شهريار
 خردمند گويد که آهو چهار

 يکی آنک ترسد ز دشمن به جنگ
  تنگو ديگر که دارد دل از بخش
 دگر آنک رای خردمند مرد

 به يک سو نهد روز ننگ و نبرد
 چهارم که باشد سرش پرشتاب
 نجويد به کار اندر آرام و خواب

 بپرسيد ديگر که بی عيب کيست
 نکوهيدن آزادگان را بچيست

 چنين گفت کين رابه بخشيم راست
 که جان وخرد درسخن پادشاست
 گرانمايگان را فسون ودروغ

 د جستن فروغبه کژی و بيدا
 ميانه بو د مرد کنداوری

 نکوهشگر و سر پر از داوری
 منش پستی وکام برپادشا
 به بيهوده خستن دل پارسا

 آب شرم زبان راندن و ديده بی
 گزيدن خروش اندر آواز نرم
 خردمند مردم که دارد روا
 خرد دور کردن ز بهر هوا

 بپرسيد ديگر يکی هوشمند
 گزند که اندرجهان چيست آن بی

 چنين داد پاسخ او کز نخست
 درپاک يزدان بدانست وجست
 کزويت سپاس و بدويت پناه
 خداوند روز و شب و هور و ماه
 دل خويش راآشکار و نهان
 سپردن به فرمان شاه جهان
 تن خويشتن پروريدن به ناز
 برو سخت بستن در رنج وآز
 نگه داشتن مردم خويش را
 گسستن تن از رنج درويش را
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 رهنگ فرزند خردسپردن به ف
 که گيتی بنادان نشايد سپرد
 چوفرمان پذيرنده باشد پسر
 نوازنده بايد که باشد پدر

 بپرسيد ديگر که فرزند راست
 به نزد پدر جايگاهش کجاست
 چنين داد پاسخ که نزد پدر
 گرامی چوجانست فرخ پسر

 پس ازمرگ نامش بماند به جای
 ازيرا پسرخواندش رهنمای

 خواستهبپرسيد ديگر که از
 که دانی که دارد دل آراسته

 چنين داد پاسخ که مردم به چيز
 گراميست وز چيز خوارست نيز
 نخست آنکه يابی بدو آرزوی

 خوی ز هستيش پيدا کنی نيک
 وگر چون ببايد نياری به کار

 همان سنگ وهم گوهر شاهوار
 دگر گفت با تاج و نام بلند

 کرا خوانی از خسروان سودمند
  کزان شهريارچنين داد پاسخ

 که ايمن بود مرد پرهيزکار
 وز آواز او بدهراسان بود

 زمين زير تختش تن آسان بود
 دگر گفت مردم توانگر بچيست

 به گيتی پر از رنج و درويش کيست
 چنين گفت آنکس که هستش بسند

 ببخش خداوند چرخ بلند
 کسی را کجا بخت انباز نيست
 بدی در جهان بتر از آز نيست

 ان فروماندندازو نامدار
 همه همزبان آفرين خواندند

 چو يک هفته بگذشت هشتم پگاه
 نشست از بر تخت پيروز شاه
 بخواند آنکسی راکه دانا بدند
 به گفتار ودانش توانا بدند

 ای هرکسی بگفتند هرگونه
 همانا پسندش نيامد بسی

 چنين گفت کسری به بوزرجمهر
 که از چادر شرم بگشای چهر

 ن برگشادسخن گوی دانا زبا
 کرد ياد ز هرگونه دانش همی

 نخست آفرين کرد بر شهريار
 که پيروز بادا سر تاجدار
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 دگر گفت مردم نگردد بلند
 مگر سر بپيچد ز راه گزند
 چو بايد که دانش بيفزايدت
 سخن يافتن را خرد بايدت
 در نام جستن دليری بود
 زمانه ز بد دل به سيری بود
 وگر تخت جويی هنر بايدت

 ی بود شاخ و بر بايدتچوسبز
 چوپرسند پرسندگان از هنر
 نشايد که پاسخ دهيم ازگهر

 هنر ناپسندست وخوار گهر بی
 برين داستان زد يکی هوشيار
 که گر گل نبويد به رنگش مجوی
 کز آتش برويد مگر آب جوی
 توانگر به بخشش بود شهريار

 ای پايدار به گنج نهفته نه
 به گفتار خوب ار هنر خواستی

 کردار پيدا کند راستیبه 
 فروتر بود هرک دارد خرد

 سپهرش همی درخرد پرورد
 چنين هم بود مردم شاد دل
 ز کژيش خون گردد آزاد دل

 خرد درجهان چون درخت وفاست
 وزو بار جستن دل پادشاست

 چوخرسند باشی تن آسان شوی
 چو آز آوری زو هراسان شوی
 مکن نيک مردی به جان کسی

 ی بسیکه پاداش نيکی نياب
 گشاده دالنرا بود بخت يار
 انوشه کسی کو بود بردبار

 هران کس که جويد همی برتری
 هنرها ببايد بدين داوری

 يکی رای وفرهنگ بايد نخست
 دوم آزمايش ببايد درست
 سيوم يار بايد بهنگام کار
 ز نيک وز بد برگرفتن شمار
 چهارم که مانی بجا کام را
 ببينی ز آغاز فرجام را

 اگر زورمندی بودبه پنجم 
 به تن کوشش آری بلندی بود
 وزين هر دری جفت گردد سخن

 آزمايش مکن هنرخيره بی
 ازان پس چو يارت بود نيکساز
 بروبر به هنگامت آيد نياز
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 چو کوشش نباشد تن زورمند
 نيارد سر آرزوها ببند

 چو کوشش ز اندازه اندر گذشت
 چنان دان که کوشنده نوميد گشت

 وييم پنجخوی مرد دانا بگ
 کزان عادت او خود نباشد به رنج
 چونادان عادت کند هفت چيز

 ست نيز ز وان هفت چيز به رنج
 نخست آنک هرکس که دارد خرد

 ندارد غم آن کزو بگذرد
 نه شادان کند دل بنايافته
 نه گر بگذرد زو شود تافته

 چو از رنج وز بد تن آسان شود
 ز نابودنيها هراسان شود

 د از هر شمارچو سختيش پيش آي
 شود پيش و سستی نيارد به کار
 ز نادان که گفتيم هفتست راه

 گناه يکی آنک خشم آورد بی
 گشاده کند گنج بر ناسزای
 نه زو مزد يابد بهر دو سرای
 سه ديگر به يزدان بود ناسپاس
 تن خويش را در نهان ناشناس
 چهارم که با هر کسی راز خويش

 بگويد برافرازد آواز خويش
 جم به گفتار ناسودمندبه پن

 تن خويش دارد بدرد و گزند
 ششم گردد ايمن ز نا استوار
 همی پرنيان جويد از خار بار
 به هفتم که بستيهد اندر دروغ

 شرمی اندر بجويد فروغ به بی
 چنان دان توای شهريار بلند
 که از وی نبيند کسی جز گزند
 چو بر انجمن مرد خامش بود
 دازان خامشی دل به رامش بو
 سپردن به دانای داننده گوش

 به تن توشه يابد به دل رای وهوش
 شنيده سخنها فرامش مکن

 که تاجست برتخت شاهی سخن
 چوخواهی که دانسته آيد به بر
 به گفتار بگشای بند از هنر

 چوگسترد خواهی به هر جای نام
 زبان برکشی همچو تيغ از نيام
 چو بامرد دانات باشد نشست

 ير دستزبردست گردد سر ز
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 ز دانش بود جان و دل را فروغ
 نگر تا نگردی به گرد دروغ

 سخنگوی چون بر گشايد سخن
 بمان تا بگويد تو تندی مکن
 زبان را چو با دل بود راستی
 ببندد ز هر سو درکاستی
 ز بيکار گويان تو دانا شوی
 نگويی ازان سان کزو بشنوی

 نيازی مجوی ز دانش دربی
 رویو گر چند ازو سخنی آيد ب
 روان هميشه دل شاه نوشين
 مبادا ز آموختن ناتوان

 بپرسيد پس موبد تيز مغز
 که اندر جهان چيست کردار نغز
 کجا مرد را روشنايی دهد
 ز رنج زمانه رهايی دهد

 چنين داد پاسخ که هر کو خرد
 بيابد ز هر دو جهان بر خورد
 بدو گفت گرنيستش بخردی
 خرد خلعتی روشنست ايزدی

 سخ که دانش بهستچنين داد پا
 چو دانا بود برمهان برمهست
 بدو گفت گر راه دانش نجست
 بدين آب هرگز روان را نشست
 چنين داد پاسخ که از مرد گرد
 سرخويش را خوار بايد شمرد
 اگر تاو دارد به روز نبرد
 سر بدسگال اندر آرد بگرد
 گرامی بود بر دل پادشا
 بود جاودان شاد و فرمانروا

 تش بهره زينبدو گفت گرنيس
 ندارد پژوهيدن آيين و دين

 چنين داد پاسخ که آن به که مرگ
 نهد بر سر او يکی تيره ترگ
 دگر گفت کزبار آن ميوه دار
 که دانا بکارد به باغ بهار

 چه سازيم تاهرکسی برخوريم
 ی او به پی بسپريم وگر سايه

 چنين داد پاسخ که هر کو زبان
 ز بد بسته دارد نرنجد روان

 ا ندرد به گفتار پوستکسی ر
 بود بر دل انجمن نيز دوست
 همه کار دشوارش آسان شود
 ورا دشمن ودوست يکسان شود
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 دگر گفت کان کو ز راه گزند
 بگردد بزرگست و هم ارجمند
 چنين داد پاسخ که کردار بد
 بسان درختيست با بار بد
 اگر نرم گويد زبان کسی

 درشتی به گوشش نيايد بسی
 گوشش به رنجبدان کز زبانست 

 چو رنجش نجويی سخن را بسنج
 همان کم سخن مرد خسروپرست
 جز از پيش گاهش نشايد نشست

 دگر از بديهای نا آمده
 گريزد چو از دام مرغ و دده
 سه ديگر که بر بد توانا بود
 بپرهيزد ار ويژه دانا بود

 نيازد به کاری که ناکردنيست
 نيازارد آن را که نازردنيست

  برو بگذردنماند که نيکی
 پی روز نا آمده نشمرد
 بدشمن ز نخچير آژيرتر

 برو دوست همواره چون تير و پر
 ز شادی که فرجام او غم بود
 خردمند را ارز وی کم بود
 تن آسانی و کاهلی دور کن
 بکوش وز رنج تنت سور کن

 رنج نيست که ايدر تو را سود بی
 پاسبان گنج نيست چنان هم که بی

 سيار گشتازين باره گفتار ب
 دل مردم خفته بيدار گشت
 روان جهان زنده باد به نوشين

 هميشه جهاندار و دولت جوان
 برو خواندند آفرين موبدان
 کنارنگ و بيداردل بخردان
 ستودند شاه جهان را بسی
 برفتند با خرمی هرکسی

 دوهفته برين نيز بگذشت شاه
 بپردخت روزی ز کاری سپاه
 بفرمود تا موبدان و ردان

 ايوان خرامند با بخردانبه 
 بپرسيد شاه ازبن و از نژاد
 ز تيزی و آرام و فرهنگ و داد
 ز شاهی وز داد کنداوران
 ز آغاز وفرجام نيک اختران

 سخن کرد زين موبدان خواستار
 به پرسش گرفت آنچ آيد به کار
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 به بوزرجمهر آن زمان شاه گفت
 که رخشنده گوهر برآر از نهفت

 هريکی آفرين کرد بوزرجم
 چهر دل و خوب ای شاه روشن که

 چنان دان که اندر جهان نيز شاه
 يکی چون تو ننهاد برسرکاله

 به داد و به دانش به تاج و به تخت
 به فر و به چهر و برای و به بخت
 چوپرهيزکاری کند شهريار
 چه نيکوست پرهيز با تاجدار
 ز يزدان بترسد گه داوری
 نگردد به ميل و بکنداوری

  پادشا بر هواخرد راکند
 بدانگه که خشم آورد پادشا

 ی شهريار نبايد که انديشه
 ی کردگار بود جز پسنديده

 ز يزدان شناسد همه خوب و زشت
 به پاداش نيکی بجويد بهشت

 جوی زبان راست گوی و دل آزرم
 هميشه جهان را بدو آبروی
 زن هران کس که باشد ورا رای
 سبک باشد اندر دل انجمن

  دل و داددهسخن گوی وروشن
 کهان را بکه دارد و مه به مه
 کسی کو بود شاه را زير دست
 نبايد که يابد به جائی شکست
 بدانگه شد تاج خسرو بلند
 که دانا بود نزد او ارجمند
 نگه داشتن کار درگاه را
 به زهر آژدن کام بدخواه را
 چو دارد ز هر دانشی آگهی
 بماند جهاندار با فرهی

 دردمندنبايد که خسبد کسی 
 که آيد مگر شاه را زو گزند

 کسی کو به بادافره اندرخورست
 کجا بدنژادست و بد گوهرست
 کند شاه دور از ميان گروه

 آزار تا زو نگردد ستوه بی
 هران کس که باشد به زندان شاه

 گنهکار گر مردم بيگناه
 به فرمان يزدان ببايد گشاد
 بزند و باست آنچ کردست ياد

 رد سپاهسپهبد به فرهنگ دا
 براسايد از درد فريادخواه
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 چو آژير باشی ز دشمن برای
 بدانديش را دل برآيد ز جای

 ی پادشاهی بمرد همه رخنه
 بداری به هنگام پيش از نبرد
 به چيزی که گردد نکوهيده شاه
 نکوهش بود نيز با فر و گاه
 ازو دور گشتن به رغم هوا
 خرد را بران رای کردن گوا

 هر خويشفزودن به فرزند برم
 چو در آب ديدن بود چهر خويش
 ز فرهنگ وز دانش آموختن
 سزد گر دلت يابد افروختن
 گشادن برو بر در گنج خويش
 نبايد که يادآورد رنج خويش
 هرانگه که يازد ببد کار دست
 دل شاه بچه نبايد شکست
 چو بر بد کنش دست گردد دراز
 به خون جز به فرمان يزدان مياز

 ندر دلشو گر دشمنی يابی ا
 چو خوباشد از بوستان بگسلش
 که گر دير ماند بنيرو شود
 وزو باغ شاهی پرآهو شود

 چوباشد جهانجوی با فر و هوش
 نبايد که دارد به بدگوی گوش
 ز دستور بد گوهر و گفت بد
 تباهی به ديهيم شاهی رسد
 نبايد شنيدن ز نادان سخن
 چو بد گويد از داد فرمان مکن

 تنهمه راستی بايد آراس
 نبايد که ديو آورد کاستن
 چواين گفتها بشنود پارسا
 خرد راکند بر دلش پادشا
 کند آفرين تاج برشهريار

 شود تخت شاهی برو پايدار
 بنازد بدو تاج شاهی و تخت
 بدانديش نوميد گردد زبخت
 چو برگردد اين چرخ ناپايدار
 ازو نام نيکو بود يادگار
 بماناد تا روز باشد جوان

 روان ان نوشينهنر يافته ج
 ز گفتار او انجمن خيره شد
 همه رای دانندگان تيره شد

 روان آن سخنها شنود چو نوشين
 به روزيش چندانک بد برفزود
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 وزان پندها ديده پر آب کرد
 دهانش پر از در خوشاب کرد
 يکی انجمن لب پر از آفرين
 برفتند ز ايوان شاه زمين

 برين نيز بگذشت يک هفته روز
 فروز روخت گيتیبهشتم چو بف

 بيانداخت آن چادر الژورد
 بياراست گيتی به ديبای زرد
 شهنشاه بنشست با موبدان
 جهانديده و کار کرده ردان
 سرموبد موبدان اردشير

 چو شاپور وچون يزدگرد دبير
 ستاره شناسان و جويندگان
 خردمند و بيدار گويندگان
 سراينده بوزرجمهر جوان

 روان بيامد برشاه نوشين
 نندگان گفت شاه جهانبدا

 که باکيست اين دانش اندر نهان
 کزو دين يزدان به نيرو شود

 آهو شود همان تخت شاهی بی
 چوبشنيد زو موبد موبدان
 زبان برگشاد از ميان ردان

 چنين داد پاسخ که از داد شاه
 درفشان شود فر ديهيم و گاه
 چو با داد بگشايد از گنج بند
 بماند پس از مرگ نامش بلند
 دگر کو بشويد زبان از دروغ
 نجويد به کژی ز گيتی فروغ

 سپهبد چو با داد و بخشايشست
 ز تاجش زمانه پرآسايشست
 و ديگر که از کهتر پرگناه

 چو پوزش کند باز بخشدش شاه
 به پنجم جهاندار نيکوسخن
 که نامش نگردد به گيتی کهن

 همه راست گويد سخن کم وبيش
 نگردد بهر کار ز آيين خويش

 ی تخت خويش م بر پرستندهشش
 چنان مهر دارد که بر بخت خويش
 به هفتم سخن هرک دانا بود

 زبانش بگفتن توانا بود
 نگردد دلش سير ز آموختن
 از انديشگان مغز را سوختن
 به آزاديست ازخرد هرکسی
 چنانچون ببالد ز اختر بسی
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 دلت مگسل ای شاه راد از خرد
 خرد نام و فرجام را پرورد

 وکم دانش آنکس که گفتمنش پست 
 کنم کم ز گيتی کسی نيست جفت

 چنين گفت پس يزدگرد دبير
 پذير که ای شاه دانا و دانش

 ابرشاه زشتست خون ريختن
 به اندک سخن دل برآهيختن

 همان چون سبک سر بود شهريار
 بدانديش دست اندآرد به کار
 همان با خردمند گيرد ستيز
 کند دل ز نادانی خويش تيز

 گيتی چو پر آز گشتدل شاه 
 روان ورا ديو انباز گشت

 و رايدون که حاکم بود تيزمغز
 نيايد ز گفتار او کار نغز

 دگر کارزاری که هنگام جنگ
 بترسد ز جان و نترسد ز ننگ

 توانگر که باشد دلش تنگ و زفت
 شکم زمين بهتر او را نهفت
 چو بر مرد درويش کنداوری

 ی مهتری نه کهتر نه زيبنده
 ند پير ناخوش بودچوکژی ک

 پس ازمرگ جانش پرآتش بود
 چو کاهل بود مرد برنا به کار
 ازو سير گردد دل روزگار
 نماند ز نا تندرستی جوان
 مبادش توان و مبادش روان

 چو بوزرجمهر اين سخنهای نغز
 شنيد و بدانش بياراست مغز
 چنين گفت باشاه خورشيد چهر
 که بادا به کام تو روشن سپهر

 ه هرکس که دارد خردچنان دان ک
 پرورد بدانش روان را همی

 نکوهيده ده کار بر ده گروه
 تر نزد دانش پژوه نکوهيده

 يکی آنک حاکم بود با دروغ
 نگيرد بر مرد دانا فروغ

 سپهبد که باشد نگهبان گنج
 سپاهی که او سر بپيچد ز رنج

 دگر دانشومند کو از بزه
 نترسد چو چيزی بود بامزه

 ه تن دردمندپزشکی که باشد ب
 ز بيمار چون باز دارد گزند
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 چو درويش مردم که نازد به چيز
 که آن چيز گفتن نيرزد به نيز

 همان سفله کز هر کس آرام و خواب
 ز دريا دريغ آيدش روشن آب
 وگرباد نوشين بتو برجهد
 سپاسی ازان برسرت برنهد
 بهفتم خردمند کايد به خشم
 به چيز کسان برگمارد دو چشم

 ه نادان نماينده راهبهشتم ب
 سپردن به کاهل کسی کارگاه
 همان بيخرد کو نيابد خرد
 پشيمان شود هم ز گفتار بد
 دل مردم بيخرد به آرزوی
 خوی برين گونه آويزد ای نيک

 چوآتش که گوگرد يابد خورش
 گرش درنيستان بود پرورش

 روان زنده باد دل شاه نوشين
 سران جهان پيش او بنده باد

 
 گذشت يک هفته ماهبرين نيزب

 نشست از بر تخت پيروز شاه
 به يک دست موبد که بودش وزير

 بدست دگر يزدگرد دبير
 همان گرد بر گرد او موبدان
 سخن گو چو بوزرجمهر جوان
 به بوزرجمهر آن زمان گفت شاه

 خواه ای مرد پر دانش و نيک که
 سخنها که جان را بود سودمند

 ارز گردد بلند همی مرد بی
 ج گويا نگيرد کمیازو گن

 شنودن بود مرد را خرمی
 چنين گفت موبد به بوزرجمهر

 ای نامورتر ز گردان سپهر که
 چه دانی که بيشيش بگزايدت
 چوکمی بود روز بفزايدت

 چنين داد پاسخ که کمتر خوری
 تن آسان شوی هم روان پروری
 ز کردار نيکی چو بيشی کنی
 همی برهماورد پيشی کنی

 د دبيرچنين گفت پس يزدگر
 ای مرد گوينده و ياد گير که

 سه آهو کدامند با دل به راز
 نياز که دارند وهستند زان بی

 چنين داد پاسخ که باری نخست
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 دل از عيب جستن ببايدت شست
 آهو کسی نيست اندر جهان بی

 چه در آشکار و چه اندر نهان
 چومهتر بود بر تو رشک آوری
 چوکهتر بود زو سرشک آوری

  چين و دوروی مردسه ديگر سخن
 بران تا برانگيزد از آب گرد

 يی کو نه برجايگاه چو گوينده
 سخن گفت و زو دور شد فر و جاه
 همان کو سخن سر به سر نشنود

 نداند به گفتار و هم نگرود
 به چيزی ندارد خردمند چشم
 کزو بازماند بپيچد ز خشم
 بپرسيد پس موبد موبدان
 که اين برتر از دانش بخردان

 آرزو درجهان نيست بیکسی 
 اگر آشکارست و گر در نهان
 همان آرزو را پديدست راه
 که پيدا کند مرد را دستگاه
 کدامين ره آيد تو را سودمند
 کدامست با درد و رنج و گزند

 چنين داد پاسخ که راه از دو سوست
 گذشتن تو را تا کدام آرزوست
 ز گيتی يکی بازگشتن به خاک

 و باککه راهی درازست با بيم 
 خرد باشدت زين سخن رهنمون
 بدين پرسش اندر چرايی و چون
 خرد مرد راخلعت ايزديست

 سزاوار خلعت نگه کن که کيست
 تنومند را کو خرد يار نيست

 به گيتی کس او را خريدار نيست
 نباشد خرد جان نباشد رواست
 خرد جان پاکست و ايزد گو است
 چوبنياد مردی بياموخت مرد

 ه ننگ و نبردسرافراز گردد ب
 ز دانش نخستين به يزدان گرای

 که او هست و باشد هميشه به جای
 بدو بگروی کام دل يافتی

 رسيدی به جايی که بشتافتی
 دگر دانش آنست کز خوردنی
 فراز آوری روی آوردنی

 بخورد و بپوشش به يزدان گرای
 بدين دار فرمان يزدان به جای
 گر آيدت روزی به چيزی نياز
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 ه گنج و به پيالن منازبه دشت و ب
 ها آن گزين کاندروی هم از پيشه

 ز نامش نگردد نهان آبروی
 همان دوستی باکسی کن بلند
 که باشد بسختی تو را سودمند
 تو در انجمن خامشی برگزين

 چوخواهی که يک سر کنند آفرين
 چو گويی همان گوی کموختی
 به آموختن درجگر سوختی

 سخن سنج و دينار گنجی مسنج
 در دانشی مرد خوارست گنجکه 

 روان در سخن گفتن آژيرکن
 کمان کن خرد را سخن تيرکن
 چو رزم آيدت پيش هشيار باش
 تنت را ز دشمن نگهدار باش
 چو بدخواه پيش توصف برکشيد

 تو را رای وآرام بايد گزيد
 برابر چو بينی کسی هم نبرد
 نبايد که گردد تو را روی زرد
 تو پيروزی ار پيشدستی کنی

 رت پست گردد چوسستی کنیس
 بدانگه که اسب افگنی هوش دار
 سليح هم آورد را گوش دار
 گرو تيز گردد تو زو برمگرد
 هشيوار ياران گزين در نبرد
 چودانی که با او نتابی مکوش
 ببرگشتن از رزم باز آر هوش
 چنين هم نگه دار تن در خورش
 نبايد که بگزايدت پرورش
 بخور آن چنان کان بنگزايدت
 ببيشی خورش تن بنفزايدت

 مکن درخورش خويش را چار سوی
 چنان خور که نيزت کند آرزوی
 ز می نيزهم شادمانی گزين
 که مست ازکسی نشنود آفرين

 ای چو يزدان پسندی پسنديده
 ای جهان چون تنست و تو چون ديده
 بسی از جهان آفرين ياد کن
 پرستش برين ياد بنياد کن
 بشر رفی نگه دار هنگام را
 به روز و به شب گاه آرام را

 چودانی که هستی سرشته ز خاک
 فرامش مکن راه يزدان پاک

 پرستش ز خورد ايچ کمتر مکن
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 تو نو باش گرهست گيتی کهن
 به نيکی گرای و غنيمت شناس
 همه ز آفريننده دار اين سپاس
 مگرد ايچ گونه به گرد بدی
 به نيکی گر ای اگر بخردی

 نترآنکس بود در جها ستوده
 که نيکش بود آشکار و نهان
 هوا را مبر پيش رای وخرد
 کزان پس خرد سوی تو ننگرد
 چوخواهی که رنج تو آيد به بر
 ز آموزگاران مپرتاب سر
 دبيری بياموز فرزند را

 چوهستی بود خويش و پيوند را
 دبيری رساند جوان را به تخت
 کند نا سزا را سزاوار بخت

 ها ارجمند دبيريست از پيشه
  مرد افگنده گردد بلندکزو

 چو با آلت و رای باشد دبير
 نشيند بر پادشا ناگزير
 تن خويش آژير دارد ز رنج

 اندازه از شاه گنج بيابد بی
 بالغت چو با خط گرد آيدش
 برانديشه معنی بيفزايدش
 تر ز لفظ آن گزيند که کوتاه
 تر بخط آن نمايد که دلخواه

 خردمند بايد که باشد دبير
 ر و سخن يادگيرهمان بردبا

 ی پادشا هشيوار و سازيده
 زبان خامش از بد به تن پارسا

 گوی شکيبا و با دانش و راست
 روی وفادار و پاکيزه و تازه

 چو با اين هنرها شود نزد شاه
 نشايد نشستن مگر پيش گاه
 سخنها چوبشنيد از و شهريار
 دلش تازه شد چون گل اندر بهار
 چنين گفت کسری به موبد که رو

 ورا پايگاهی بيارای نو
 درم خواه وخلعت سزاوار اوی
 که در دل نشستست گفتار اوی

 
 دگر هفته چون هور بفراخت تاج
 بيامد نشست از بر تخت عاج
 ابا نامور موبدان و ردان
 جهاندار و بيدار دل بخردان
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 خواست ز ايشان جهاندارشاه همی
 همان نيز فرخ دبير سپاه
 هم از فيلسوفان وز مهتران
 ز هر کشوری کار ديده سران
 همان ساوه و يزدگرد دبير
 به پيش اندرون بهمن تيزوير

 به بوزرجمهر آن زمان گفت شاه
 که دل را بيارای و بنمای راه
 زمن راستی هرچ دانی بگوی
 به کژی مجو ازجهان آبروی

 پرستش چگونه است فرمان من
 نگه داشتن رای و پيمان من
 ز گيتی چو آگه شوند اين مهان
 شنيده بگويند با همرهان
 چنين گفت با شاه بيدار مرد
 که ای برتر از گنبد الژورد
 پرستيدن شهريار زمين
 نجويد خردمند جز راه دين
 نبايد به فرمان شاهان درنگ
 نبايد که باشد دل شاه تنگ

 هرآنکس که برپادشا دشمنست
 روانش پرستار آهرمنست

 دلی کو ندارد تن شاه دوست
 ورا مغز و پوستنبايد که باشد 

 چنان دان که آرام گيتيست شاه
 چونيکی کنيم او دهد دستگاه
 به نيک و بد او را بود دست رس

 نيازد بکين و بزرم کس
 تو مپسند فرزند را جای اوی
 چوجان دار در دل همه رای اوی

 به شهری که هست اندرو مهرشاه
 نيابد نياز اندران بوم راه
 بدی را تو از فر او بگذرد

 ختش همه نيکويی پروردکه ب
 جهان را دل ازشاه خندان بود
 که بر چهر او فر يزدان بود

 يابی بکوش چو از نعمتش بهره
 که داری هميشه به فرمانش گوش
 به انديشه گر سربپيچی ازوی
 نبيند به نيکی تو را بخت روی
 چو نزديک دارد مشو برمنش
 وگر دور گردی مشو بدکنش
 پرستنده گر يابد از شاه رنج

 نگه کن که با رنج نامست و گنج
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 نبايد که سير آيد از کارکرد
 همان تيز گردد ز گفتار سرد
 اگر گشن شد بنده را دستگاه
 به فر و به نام جهاندار نه شاه
 گر از ده يکی باژ خواهد رواست
 چنان رفت بايد که او را هواست

 تر آنکس بود نزد شاه گرامی
 که چون گشن بيند ورا دستگاه

  که اورا سرايد ز گنجز بهری
 نماند که باشد بدو درد و رنج
 ز يزدان بود آنک ماند سپاس

 شناس کند آفرين مرد يزدان
 و ديگر که اندر دلش راز شاه
 بدارد نگويد به خورشيد وماه

 به فرمان شاه آنک سستی کند
 همی از تن خويش مستی کند
 نکوهيده باشد گل آن درخت
 که نپراگند بار بر تاج وتخت

  کسهای او پيش او بدمگویز
 که کمتر کنی نزد او آبروی
 و گر پرسدت هرچ دانی نگوی
 به بسيار گفتن مبر آبروی

 هرآنکس که بسيار گويد دروغ
 به نزديک شاهان نگيرد فروغ
 سخن کان نه اندر خورد با خرد
 بکوشد که بر پادشا نشمرد
 فزونست زان دانش اندر جهان
 که بشنيد گوش آشکار و نهان

 ی را که شاه جهان خوار کردکس
 بماند هميشه روان پر ز درد
 همان در جهان ارجمند آن بود
 که با او لب شاه خندان بود
 چو بنوازدت شاه کشی مکن
 اگر چه پرستنده باشی کهن
 که هرچند گردد پرستش دراز
 نياز چنان دان که هست او ز تو بی
 اگر با تو گردد ز چيزی دژم
 چ دمبه پوزش گرای و مزن هي

 اگر پرورد ديگری را همان
 پرستار باشد چو تو بی گمان
 و گر نيستت آگهی زان گناه
 برهنه دلت را ببر نزد شاه

 وگر نه هيچ تاب اندر آری به دل
 بدو روی منمای و پی برگسل
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 به فرش ببيند نهان تو را
 دل کژ و تيره روان تو را

 ازان پس نيابی تو زو نيکوی
 یهمان گرم گفتار او نشنو
 در پادشا همچو دريا شمر
 پرستنده مالح وکشتی هنر
 سخن لنگر و بادبانش خرد
 به دريا خردمند چون بگذرد
 همان بادبان را کند سايه دار

 دارست و هم مايه دار که هم سايه
 کسی کو ندارد روانش خرد
 سزد گر در پادشا نسپرد
 اگر پادشا کوه آتش بدی

 پرستنده را زيستن خوش بدی
  خشم سوزان بودچو آتش گه

 چوخشنود باشد فروزان بود
 ازو يک زمان شيروشهدست بهر
 به ديگر زمان چون گزاينده زهر
 به کردار دريا بود کارشاه
 به فرمان او تابد از چرخ ماه
 ز دريا يکی ريگ دارد به کف
 دگر دربيابد ميان صدف
 روان جهان زنده بادا بنوشين

 هميشه به فرمانش کيوان روان
 کسری بگفتا راوینگه کرد 

 دلش گشت خرم به ديدار اوی
 چو گفتی که زه بدره بودی چهار
 بدين گونه بد بخشش شهريار
 چو با زه بگفتی زهازه بهم
 چهل بدره بودی ز گنجش درم
 چو گنجور باشاه کردی شمار
 به هربدره بودی درم ده هزار
 شهنشاه با زه زهازه بگفت
 که گفتار او با درم بود جفت

 نجور خورشيد چهربياورد گ
 ها پيش بوزرجمهر درم بدره

 برين داستان برسخن ساختم
 به مهبود دستور پرداختم
 مياسای ز آموختن يک زمان
 ز دانش ميفگن دل اندرگمان
 چوگويی که فام خرد توختم
 همه هرچ بايستم آموختم
 يکی نغز بازی کند روزگار
 که بنشاندت پيش آموزگار
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 انز دهقان کنون بشنو اين داست
 ی باستان که برخواند از گفته
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 داستان مهبود با زروان

 چنين گفت موبد که بر تخت عاج
 چو کسری کسی نيز ننهاد تاج
 به بزم و برزم و به پرهيز وداد
 چنو کس ندارد ز شاهان به ياد
 ز دانندگان دانش آموختی
 دلش را بدانش برافروختی
 خور وخواب با موبدان داشتی

 افراشتیهمی سر به دانش بر
 برو چون روا شد به چيزی سخن
 تو ز آموختن هيچ سستی مکن
 نبايد که گويی که دانا شدم
 به هر آرزو بر توانا شدم

 چو اين داستان بشنوی يادگير
 ز گفتار گوينده دهقان پير
 بپرسيدم از روزگار کهن

 ز نوشين روان ياد کرد اين سخن
 که او را يکی پاک دستور بود

 و گنجور بودکه بيدار دل بود 
 دلی پرخرد داشت و رای درست
 ز گيتی به جز نيکنامی نجست
 که مهبود بدنام آن پاک مغز
 روان و دلش پر ز گفتار نغز
 دو فرزند بودش چو خرم بهار

 ی شهريار هميشه پرستنده
 شهنشاه چون بزم آراستی
 و گر به رسم موبدی خواستی
 نخوردی جز ازدست مهبود چيز

  فرزند نيزهم ايمن بدی زان دو
 خورش خانه در خان او داشتی
 تن خويش مهمان او داشتی
 دو فرزند آن نامور پارسا

 خورش ساختندی بر پادشا
 بزرگان ز مهبود بردند رشک

 ريختندی برخ بر سرشک همی
 يکی نامور بود زروان به نام
 که او را بدی بر در شاه کام
 کهن بود و هم حاجب شاه بود

 ودی رسم درگاه ب فروزنده
 ز مهبود وفرخ دو فرزند اوی
 همه ساله بودی پر از آبروی

 ساختی تا سر پادشا همی
 کند تيز برکار آن پارسا
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 ببد گفت از ايشان نديد ايچ راه
 که کردی پرآزار زان جان شاه
 خردمند زان بد نه آگاه بود
 که او را به درگاه بدخواه بود
 ز گفتار و کردار آن شوخ مرد

 روی زردنشد هيچ مهبود را 
 چنان بد که يک روز مردی جهود
 ز زروان درم خواست از بهر سود
 شد آمد بيفزود در پيش اوی
 برآميخت با جان بدکيش اوی
 چو با حاجب شاه گستاخ شد

 ی خسروی کاخ شد پرستنده
 ز افسون سخن رفت روزی نهان

 ز درگاه وز شهريار جهان
 ز نيرنگ وز تنبل و جادويی
 یز کردار کژی وز بدخوي

 چو زروان به گفتار مرد جهود
 نگه کرد وزان سان سخنها شنود
 برو راز بگشاد و گفت اين سخن
 به جز پيش جان آشکارا مکن
 يکی چاره بايد تو را ساختن
 زمانه ز مهبود پرداختن

 که او را بزرگی به جايی رسيد
 که پای زمانه نخواهد کشيد
 ز گيتی ندارد کسی رابکس

 ت و بستو گويی که نوشين روانس
 جز از دست فرزند مهبود چيز
 خورشها نخواهد جهاندار نيز

 شدست از نوازش چنان پرمنش
 که هزمان ببوسد فلک دامنش
 چنين داد پاسخ به زروان جهود
 کزين داوری غم نبايد فزود

 چو برسم بخواهد جهاندار شاه
 خورشها ببين تا چه آيد به راه
 نگر تابود هيچ شير اندروی

 دنيها ببویپذيره شو وخور
 همان بس که من شير بينم ز دور
 نه مهبود بينی تو زنده نه پور

 گمان روی و سنگ که گر زو خورد بی
 درنگ بريزد هم اندر زمان بی

 نگه کرد زروان به گفتار اوی
 تر شد به ديدار اوی دلش تازه

 آن جهود نرفتی به درگاه بی
 خور و شادی و کام بی او نبود
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 چندگاهچنين تا برآمد برين 
 بد آموز پويان به درگاه شاه
 دو فرزند مهبود هر بامداد
 خرامان شدندی برشاه راد

 ی نامور کدخدای پس پرده
 زنی بود پاکيزه و پاک رای

 که چون شاه کسری خورش خواستی
 يکی خوان زرين بياراستی
 سه کاسه نهادی برو از گهر
 به دستار زربفت پوشيده سر
 زدست دو فرزند آن ارجمند

 سيدی به نزديک شاه بلندر
 خورشها زشهد وز شير و گالب
 بخوردی وآراستی جای خواب
 چنان بد که يک روز هر دو جوان

 روان ببردند خوان نزدنوشين
 به سر برنهاده يکی پيشکار
 که بودی خورش نزد او استوار
 چو خوان اندرآمد به ايوان شاه
 بدو کرد زروان حاجب نگاه
  جوانچنين گفت خندان به هر دو
 روان که ای ايمن از شاه نوشين

 يکی روی بنمای تا زين خورش
 که باشد همی شاه را پرورش

 چه رنگست کايد همی بوی خوش
 يکی پرنيان چادر از وی بکش

 جوان زان خورش زود بگشاد روی
 نگه کرد زروان ز دور اند روی
 هميدون جهود اندرو بنگريد

 پس آمد چو رنگ خورشها بديد
 ن پس به ساالر بارچنين گفت زا

 که آمد درختی که کشتی به بار
 روان ببردند خوان نزد نوشين

 خردمند و بيدار هر دو جوان
 رفت زروان چو گرد پس خوان همی

 چنين گفت با شاه آزادمرد
 که ای شاه نيک اختر و دادگر

 چاشنی دست خوردن مبر تو بی
 که روی فلک بخت خندان تست
 ستجهان روشن از تخت و ميدان ت

 خورشگر بياميخت با شير زهر
 بدانديش را باد زين زهر بهر
 روان چو بشنيد زو شاه نوشين

 نگه کرد روشن به هر دوجوان
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 که خواليگرش مام ايشان بدی
 خردمند و با کام ايشان بدی
 جوانان ز پاکی وز راستی

 نوشتند بر پشت دست آستی
 همان چون بخوردند از کاسه شير

 به تيرتوگويی بخستند هر دو 
 بخفتند برجای هر دو جوان
 روان بدادند جان پيش نوشين

 چوشاه جهان اندران بنگريد
 برآشفت و شد چون گل شنبليد
 بفرمود کز خان مهبود خاک
 برآريد وز کس مداريد باک
 بر آن خاک بايد بريدن سرش
 مه مهبود مانا مه خواليگرش
 به ايوان مهبود در کس نماند

 نماندز خويشان او درجهان بس 
 به تاراج داد آن همه خواسته
 زن و کودک و گنج آراسته

 رسيده از آن کار زروان به کام
 گهی کام ديد اندر آن گاه نام
 به نزديک او شد جهود ارجمند
 برافراخت سر تا بابر بلند

 بگشت اندرين نيز چندی سپهر
 درستی نهان کرده از شاه چهر
 چنان بد که شاه جهان کدخدای

 کرد رای ران همیبه نخچير گو
 بفرمود تا اسب نخچيرگاه
 بسی بگذرانند در پيش شاه

 بنگريد ز اسبان که کسری همی
 يکی را بران داغ مهبود ديد

 ازان تازی اسبان دلش برفروخت
 به مهبود بر جای مهرش بسوخت
 فروريخت آب از دو ديده بدرد
 بسی داغ دل ياد مهبود کرد

 چنين گفت کان مرد با جاه و رای
 دش چنان ديو ريمن ز جایببر

 بدان دوستداری و آن راستی
 چرا زد روانش درکاستی
 نداند جز از کردگار جهان
 ازان آشکارا درستی نهان
 وزان جايگه سوی نخچيرگاه
 بيامد چنان داغ دل کينه خواه
 ز هر کس بره برسخن خواستی

 ز گفتارها دل بياراستی
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 سراينده بسيار همراه کرد
 کوتاه کردها راه  به افسانه

 دبيران و زروان و دستور شاه
 برفتند يک روز پويان به راه

 سخن رفت چندی ز افسون و بند
 ز جادوی و آهرمن پرگزند

 به موبد چنين گفت پس شهريار
 که دل رابه نيرنگ رنجه مدار

 سخن جز به يزدان و از دين مگوی
 ز نيرنگ جادو شگفتی مجوی
 بدو گفت زروان انوشه بدی

 گفتار توشه بدیخرد را به 
 ز جادو سخن هرچ گويند هست
 نداند جز از مرد جادوپرست
 اگر خوردنی دارد از شير بهر
 پديدار گرداند از دور زهر

 روان اين سخن چو بشنيد نوشين
 برو تازه شد روزگار کهن

 ز مهبود و هر دو پسر ياد کرد
 برآورد بر لب يکی باد سرد

 به ز روان نگه کرد و خامش بماند
 با ره گامزن را براندسبک 

 روانش ز انديشه پر دود بود
 که زروان بدانديش مهبود بود

 گفت کين مرد ناسازگار همی
 ندانم چه کرد اندران روزگار

 که مهبود بردست ماکشته شد
 چنان دوده را روز برگشته شد
 مگر کردگار آشکارا کند
 دل و مغز ما را مدارا کند

 که آلوده بينم همی زو سخن
 دردم از روزگار کهنپر از 
 رفت با دل پر از درد وغم همی

 پرآژنگ رخ ديدگان پر ز نم
 به منزل رسيد آن زمان شهريار
 سراپرده زد بر لب جويبار

 چو زروان بيامد به پرده سرای
 ز بيگانه پردخت کردند جای

 ز جادو سخن رفت وز شهد و شير
 بدو گفت شد اين سخن دلپذير
 ز مهبود زان پس بپرسيد شاه
 ز فرزند او تا چرا شد تباه

 چو پاسخ ازو لرز لرزان شنيد
 ز زروان گنهکاری آمد پديد
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 بدو گفت کسری سخن راست گوی
 مکن کژی و هيچ چاره مجوی
 که کژی نيارد مگر کار بد
 دل نيک بد گردد از يار بد

 سراسر سخن راست زروان بگفت
 نهفته پديد آوريد از نهفت

 گنه يک سر افگند سوی جهود
  خويش راکرد پر درد و دودتن

 چو بشنيد زو شهريار بلند
 هم اندر زمان پای کردش ببند
 فرستاد نزد مشعبد جهود
 دواسبه سواری به کردار دود
 چوآمد بدان بارگاه بلند
 بپرسيد زو نرم شاه بلند

 که اين کار چون بود با من بگوی
 بدست دروغ ايچ منمای روی
 جهود از جهاندار زنهار خواست

 يداکند راز نيرنگ راستکه پ
 بگفت آنچ زروان بدو گفته بود
 سخن هرچ اندر نهان رفته بود
 جهاندار بشنيد خيره بماند
 رد و موبد و مرزبان را بخواند
 دگر باره کرد آن سخن خواستار
 به پيش ردان دادگر شهريار
 بفرمود پس تا دو دار بلند
 فروهشته از دار پيچان کمند
 بزد مرد دژخيم پيش درش
 نظاره بروبر همه کشورش
 به يک دار زروان و ديگر جهود
 کشنده برآهخت و تندی نمود
 بباران سنگ و بباران تير

 بدادند سرها به نيرنگ شير
 جهان را نبايد سپردن ببد

 گمان بد رسد که بر بد گمان بی
 ز خويشان مهبود چندی بجست
 کزيشان بيابد کسی تندرست

 روی يکی دختری يافت پوشيده
 خوی مرد گرانمايه و نيکسه 

 همه گنج زروان بديشان نمود
 دگر هرچ آن داشت مرد جهود
 روانش ز مهبود بريان شدی
 شب تيره تا روز گريان بدی

 خواستی زينهار ز يزدان همی
 ريختی خون دل برکنار همی
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 به درويش بخشيد بسيار چيز
 زبانی پر از آفرين داشت نيز
 که يزدان گناهش ببخشد مگر

 نخواند ورا دادگرستمگر 
 کسی کو بود پاک و يزدان پرست
 نيازد به کردار بد هيچ دست
 که گرچند بد کردن آسان بود
 به فرجام زو جان هراسان بود
 اگر بد دل سنگ خارا شود
 نماند نهان آشکارا شود
 وگر چند نرمست آواز تو
 گشاده شود زو همه راز تو
 ندارد نگه راز مردم زبان

 نی درجهانهمان به که نيکی ک
 رای چو بيرنج باشی و پاکيزه

 ازو بهره يابی به هر دو سرای
 کنون کار زروان و مرد جهود
 سرآمد خرد را ببايد ستود
 اگر دادگر باشی و سرفراز
 نمانی و نامت بماند دراز
 تن خويش را شاه بيدادگر

 جز از گور و نفرين نيارد به سر
 اگر پيشه دارد دلت راستی

  بياراستیچنان دان که گيتی
 چه خواهی ستايش پس ازمرگ تو
 خرد بايد اين تاج و اين ترگ تو

 روان چنان کز پس مرگ نوشين
 ز گفتار من داد او شد جوان

 
 ازان پس که گيتی بدوگشت راست
 جز از آفرين در بزرگی نخواست
 بخفتند در دشت خرد و بزرگ

 به آبشخور آمد همی ميش وگرگ
 مهان کهتری را بياراستند

 ديهيم بر نام او خواستندبه 
 بياسود گردن ز بند زره

 ز جوشن گشادند گردان گره
 ز کوپال وخنجر بياسود دوش
 جز آواز رامش نيامد به گوش
 کسی را نبد با جهاندار تاو

 بپيوست با هرکسی باژ و ساو
 جهاندار دشواری آسان گرفت
 همه ساز نخچير و ميدان گرفت
 نشست اندر ايوان گوهرنگار



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1834 

 ی زد با می وميگسارهمی را
 يکی شارستان کرد به آيين روم
 فزون از دو فرسنگ باالی بوم
 بدو اندرون کاخ و ايوان و باغ

 به يک دست رود و به يک دست راغ
 چنان بد بروم اندرون پادشهر

 که کسری بپيمود و برداشت بهر
 برآورد زو کاخهای بلند

 نبد نزد کس درجهان ناپسند
 رياريکی کاخ کرد اندران شه
 بدو اندر ايوان گوهرنگار

 ی طاقها سيم و زر همه شوشه
 بزر اندرون چند گونه گهر
 يکی گنبد از آبنوس وز عاج

 به پيکر ز پيلسته و شيز و ساج
 ز روم وز هند آنک استاد بود
 وز استاد خويشش هنر ياد بود

 ز ايران وز کشور نيمروز
 فروز همه کارداران گيتی

 تانهمه گرد کرد اندران شارس
 که هم شارستان بود و هم کارستان

 اسيران که از بربر آورده بود
 ز روم وز هر جای کازرده بود
 وزين هر يکی را يکی خانه کرد
 همه شارستان جای بيگانه کرد
 چو از شهر يک سر بپرداختند
 بگرد اندرش روستا ساختند
 بياراست بر هر سويی کشتزار
 زمين برومند و هم ميوه دار

 ی را يکی کار دادازين هريک
 چوتنها بد از کارگر يار داد

 يکی پيشه کار و دگر کشت ورز
 يکی آنک پيمود فرسنگ و مرز

 پرست چه بازارگان و چه يزدان
 يکی سرفراز و دگر زيردست

 بياراست آن شارستان چون بهشت
 نديد اندرو چشم يک جای زشت
 ورا سورستان کرد کسری به نام
 که درسور يابد جهاندار کام
 جز از داد و آباد کردن جهان
 نبودش به دل آشکار و نهان
 زمانه چو او را ز شاهی ببرد
 همه تاج ديگر کسی را سپرد

 چنان دان که يک سر فريبست و بس
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 بلندی وپستی نماند بکس
 کنون جنگ خاقان و هيتال گير
 چو رزم آيدت پيش کوپال گير
 چه گويد سخنگوی باآفرين
 ينز شاه وز هيتال وخاقان چ
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 رزم خاقان چين با هيتاليان

 چنين گفت پرمايه دهقان پير
 سخن هرچ زو بشنوی يادگير
 که از نامداران با فر و داد
 ز مردان جنگی به فر ونژاد
 چوخاقان چينی نبود از مهان
 گذشته ز کسری بگرد جهان
 همان تا لب رود جيحون ز چين
 برو خواندندی بداد آفرين
 تاجسپهدار با لشکر و گنج و 
 بگلزريون بودزان روی چاج

 سخنهای کسری به گرد جهان
 پراگنده شد درميان مهان
 به مردی و دانايی و فرهی
 بزرگی وآيين شاهنشهی
 خردمند خاقان بدان روزگار

 همی دوستی جست با شهريار
 زن يکی چند بنشست با رای

 همه نامداران شدند انجمن
 بدان دوستی را همی جای جست

 وبدان رای جستهمان از رد و م
 شمار يکی هديه آراست پس بی

 همه ياد کرد از در شهريار
 ز اسبان چينی و ديبای چين
 ز تخت وز تاج وز تيغ و نگين

 طرايف که باشد به چين اندرون
 بياراست از هر دری برهيون
 ز دينار چينی ز بهر نثار

 به گنجور فرمود تا سی هزار
 ها يار کرد بياورد و با هديه

 مه بار دينار کرددگر را ه
 سخنگوی مردی بجست از مهان
 خردمند و گرديده گرد جهان
 بفرمود تا پيش اوشد دبير

 ای برحرير ز خاقان يکی نامه
 نبشتند برسان ارژنگ چين
 سوی شاه با صد هزار آفرين
 گذر مرد را سوی هيتال بود
 همه ره پر از تيغ و کوپال بود

 ز سغد اندرون تا به جيحون سپاه
 رده پيش هيتال شاهکشيده 

 گوی غاتفر نام ساالرشان
 به جنگ اندورن نامبردارشان
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 چو آگه شد از کار خاقان چين
 ی شهريار زمين وزان هديه

 ز لشکر جهانديده گان را بخواند
 سخن سر به سر پيش ايشان براند
 چنين گفت باسرکشان غاتفر
 که مارا بدآمد ز اختر به سر
 اگر شاه ايران و خاقان چين

 ازند وز دل کنند آفرينبس
 هراسست زين دوستی بهر ما
 برين روی ويران شود شهرما
 ببايد يکی تاختن ساختن
 جهان از فرستاده پرداختن
 زلشکر يکی نامور برگزيد

 سرافراز جنگی چنانچون سزيد
 بتاراج داد آن همه خواسته
 هيونان واسبان آراسته

 فرستاده را سر بريدند پست
 نجستز ترکان چينی سواری 

 چوآگاهی آمد به خاقان چين
 دلش گشت پر درد و سر پر ز کين
 سپه را ز قجغارباشی براند
 به چين وختن نامداری نماند
 ز خويشان ارجاسب وافراسياب
 نپرداخت يک تن به آرام و خواب

 برفتند يکسر به گلزريون
 همه سر پر از خشم و دل پر زخون
 سپهدار خاقان چين سنجه بود

  بر زد از خاک دودهمی به آسمان
 ز جوش سواران به چاچ اندرون
 چو خون شد به رنگ آب گلزريون
 چو آگاه شد غاتفر زان سخن
 که خاقان چينی چه افگند بن
 سپاهی ز هيتاليان برگزيد

 که گشت آفتاب ازجهان ناپديد
 زبلخ وز شگنان و آموی و زم

 سليح وسپه خواست و گنج درم
 ز سومان وز ترمذ و ويسه گرد

 اهی برآمد زهرسوی گردسپ
 ز کوه و بيابان وز ريگ و شخ
 بجوشيد لشکر چو مور و ملخ
 چو بگذشت خاقان برود برک
 توگفتی همی تيغ بارد فلک
 سپاه انجمن کرد بر مای و مرغ
 سيه گشت خورشيد چون پر چرغ
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 ز بس نيزه وتيغهای بنفش
 درفشيدن گونه گونه درفش
 به خارا پر از گرد وکوپال بود

 رگه شاه هيتال بودکه لشک
 بشد غاتفر با سپاهی چو کوه
 ز هيتال گرد آور ديده گروه

 چو تنگ اندرآمد ز هر سو سپاه
 ز تنگی ببستند بر باد راه
 درخشيدن تيغهای سران
 گراييدن گرزهای گران

 توگفتی که آهن زبان داردی
 هوا گرز را ترجمان داردی

 يکی باد برخاست و گردی سياه
 شيد و ماهبشد روشنايی ز خور

 کشانی وسغدی شدند انجمن
 پر از آب رو کودک و مرد وزن
 که تا چون بود کارآن رزمگاه
 کرا بردهد گردش هور وماه
 يکی هفته آن لشکر جنگجوی
 بروی اندر آورده بودند روی

 ای کشته بود به هر جای برتوده
 ز خون خاک وسنک ارغوان گشته بود

 ز بس نيزه و گرز و کوپال و تيغ
 ی همی سنگ بارد ز ميغتوگفت

 نهان شد بگرد اندرون آفتاب
 پر از خاک شد چشم پران عقاب
 بهشتم سوی غاتفر گشت گرد
 سيه شد جهان چوشب الژورد
 شکست اندر آمد به هيتاليان
 شکستی که بستنش تا ساليان
 نديدند وهرکس کزيشان بماند
 به دل در همی نام يزدان بخواند
 پراگنده بر هر سويی خسته بود
 همه مرز پرکشته وبسته بود

 همی اين بدان آن بدين گفت جنگ
 نديديم هرگز چنين با درنگ
 همانا نه مردم بدند آن سپاه
 نشايست کردن بديشان نگاه
 به چهره همه ديو بودند و دد
 به دل دور ز انديشه نيک و بد
 ز ژوپين وز نيزه و گرز و تيغ
 توگفتی ندانند راه گريغ

 شتندی اژدها دا همه چهره
 همه نيزه بر ابر بگذاشتند
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 همه چنگهاشان بسان پلنگ
 نشد سير دلشان توگويی ز جنگ
 يکی زين ز اسبان نبرداشتند
 بخفتند و بر برف بگذاشتند
 خورش بارگی راهمه خار بود
 سواری بخفتی دو بيدار بود
 نداريم ما تاب خاقان چين
 گذر کرد بايد به ايران زمين
 اتفرگر ای دون که فرمان برد غ

 ببندد به فرمان کسری کمر
 سپارد بدو شهر هيتال را
 فرامش کند گرز و کوپال را

 ی خوشنواز وگرنه خود از تخمه
 گزينيم جنگاوری سرفراز
 روان که اوشاد باشد بنوشين

 بدو دولت پير گردد جوان
 بگويد بدو کار خاقان چين
 جهانی بروبر کنند آفرين

 که با فر و برزست و بخش و خرد
 راستی را خرد پروردهمی 

 نهادست بر قيصران باژ و ساو
 ندارند با او کسی زور و تاو
 ز هيتاليان کودک و مرد وزن

 برين يک سخن برشدند انجمن
 نژاد چغانی گوی بود فرخ

 جهانجوی پر دانش و بخش و داد
 خردمند و نامش فغانيش بود
 که با گنج و با لشکر خويش بود
 بزرگان هيتال وخاقان چين

 شاهی برو خواندند آفرينبه 
 پس آگاهی آمد به شاه بزرگ
 ز خاقان که شد نامدار سترگ
 ز هيتال و گردان آن انجمن

 که آمد ز خاقان بريشان شکن
 ز شاه چغانی که با بخت نو
 بيامد نشست از بر تخت نو
 پرانديشه بنشست شاه جهان

 ز گفتار بيدار کارآگهان
 به ايوان بياراست جای نشست

 دان خسروپرستبرفتند گر
 ابا موبد موبدان اردشير

 چوشاپور وچون يزدگرد دبير
 همان بخردان نماينده راه

 نشستند يک سر بر تخت شاه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1840 

 چنين گفت کسری که ای بخردان
 جهان گشته و کار ديده ردان
 يکی آگهی يافتم ناپسند

 سخنهای ناخوب و ناسودمند
 ز هيتال وز ترک وخاقان چين

 ينوزان مرزبانان توران زم
 بی اندازه لشکر شدند انجمن
 ز چاچ وز چين وز ترک و ختن
 يکی هفته هيتال با ترک و چين
 ز اسبان نبرداشتند ايچ زين
 به فرجام هيتال برگشته شد

 دو بهره مگر خسته و کشته شد
 بدان نامداری که هيتال بود
 جهانی پر از گرز وکوپال بود

 شگفتست کمد بريشان شکست
 ای پستسپهبد مباد ايچ با ر

 اگر غاتفر داشتی نام و رای
 نبردی سپهر آن سپه را ز جای
 چوشد مرز هيتاليان پر ز شور
 بجستند از تخم بهرام گور
 نو آيين يکی شاه بنشاندند
 به شاهی برو آفرين خواندند

 نشستست خاقان بدان روی چاج
 سرافراز با لشگر و گنج تاج

 ز خويشان ارجاسب و افراسياب
  نبينند به خوابجز از مرز ايران

 ز پيروزی لشکر غاتفر
 برفرازد به خورشيد سر همی

 سزد گر نباشيم همداستان
 که خاقان نخواند چنين داستان
 که تا آن زمين پادشاهی مراست
 که دارند ازو چينيان پشت راست
 همه زيردستان از ايشان به رنج
 سپرده بديشان زن و مرد و گنج
 چه بينيد يکسر کنون اندرين

 ازيم با ترک وخاقان چينچه س
 بزرگان داننده برخاستند
 همه پاسخش را بياراستند
 گرفتند يک سر برو آفرين

 که ای شاه نيک اختر و پاکدين
 همه مرز هيتال آهرمنند

 دورويند واين مرز را دشمنند
 بريشان سزد هرچ آيد ز بد
 هم از شاه گفتار نيکو سزد
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 ازيشان اگر نيستی کين و درد
 ن شاه آزادمردجز از خون آ

 بکشتند پيروز را ناگهان
 چنان شهرياری چراغ جهان
 مبادا که باشند يک روز شاد
 که هرگز نخيزد ز بيداد داد
 چنينست بادافره دادگر

 همان بدکنش را بد آيد به سر
 ز خاقان اگر شاه راند سخن
 که دارد به دل کين و درد کهن
 سزد گر ز خويشان افراسياب

 ه پرآببدآموز دارد دو ديد
 دگر آنک پيروز شد دل گرفت
 اگر زو بترسی نباشد شگفت
 ز هيتال وز لشکر غاتفر

 مکن ياد وتيمار ايشان مخور
 ز خويشان ارجاسب و افراسياب
 زخاقان که بنشست ازان روی آب
 به روشن روان کار ايشان بساز
 تويی درجهان شاه گردن فراز
 فروغ از تو گيرد روان و خرد

 ن پروردانوشه کسی کو روا
 تو داناتری از بزرگ انجمن
 نبايدت فرزانه و رای زن

 تو را زيبد اندر جهان تاج وتخت
 که با فر و برزی و با رای و بخت
 اگر شاه سوی خراسان شود
 ازين پادشاهی هراسان شود

 شاه بوم هرآن گه که بينند بی
 زمان تا زمان لشکر آيد ز روم
 از ايرانيان باز خواهند کين

 بوم ايران زميننماند برو
 نه کس پای برخاک ايران نهاد
 نه زين پادشاهی ببد کرد ياد
 اگر شاه را رای کينست وجنگ
 ازو رام گردد به دريا نهنگ
 چو بشنيد ز ايرانيان شهريار
 ز بزم وز پرخاش وز کارزار
 کسی را نبد گرد رزم آرزوی
 به بزم و بناز اندرون کرده خوی
 بدانست شاه جهان کدخدای

 در دل بخردان چيست رایکه ان
 چنين داد پاسخ که يزدان سپاس
 کزو دارم اندر دو گيتی هراس
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 که ايشان نجستند جز خواب وخورد
 فراموش کردند گرد نبرد

 شما را بر آسايش و بزمگاه
 گران شد چنينتان سر از رزمگاه
 تن آسان شود هرک رنج آورد
 ز رنج تنش باز گنج آورد
 به نيروی يزدان سرماه را

 سيجيم يک سر همه راه راب
 به سوی خراسان کشم لشکری
 بخواهم سپاهی ز هرکشوری

 خوکنم جهان از بدان پاک بی
 بداد ودهش کشوری نو کنم
 همه نامداران فروماندند
 به پوزش برو آفرين خواندند
 که ای شاه پيروز با فر و داد
 زمانه به ديدار توشاد باد
 ايم همه نامداران تو را بنده

 ايم ن و رايت سرافگندهبه فرما
 هرآنگه که فرمان دهد کارزار
 نبيند ز ما کاهلی شهريار
 زن ازان پس چو بنشست با رای
 بزرگان وکسری شدند انجمن

 بود ازين گونه تا ماه نو همی
 برآمد نشست از برگاه نو

 تو گفتی که جامی ز ياقوت زرد
 نهادند بر چادر الژورد

 ی شاه ماه بديدند بر چهره
 برآمد ز درگاه شاهخروشی 

 چو برزد سر از کوه رخشان چراغ
 زمين شد به کردار زرين جناغ

 ی گاو دم خروش آمد و ناله
 ببستند بر پيل رويينه خم

 دمادم به لشکر گه آمد سپاه
 تبيره زنان برگرفتند راه
 بدرگاه شد يزدگرد دبير

 زن موبد اردشير ابا رای
 نبشتند نامه به هر کشوری

 هرمهتریبهر نامداری و 
 که شد شاه با لشکر از بهر رزم
 شما کهتری را مسازيد بزم
 بفرمود نامه بخاقان چين
 فغانيش راهم بکرد آفرين
 يکی لشکری از مداين براند
 که روی زمين جز بدريا نماند
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 زمين کوه تاکوه يک سر سپاه
 درفش جهاندار بر قلبگاه

 يکی لشکری سوی گرگان کشيد
 پديدکه گشت آفتاب از جهان نا
 بياسود چندی ز بهر شکار

 گشت درکوه و در مرغزار همی
 بسغد اندرون بود خاقان که شاه
 به گرگان همی رای زد با سپاه
 ز خويشان ارجاسب و افراسياب
 شده سغد يکسر چو دريای آب

 گفت خاقان سپاه مرا همی
 زمين برنتابد کاله مرا

 از ايدر سپه سوی ايران کشيم
 ن کشيموز ايران به دشت دليرا

 همه خاک ايران به چين آوريم
 همان تازيان را بدين آوريم

 نمانم که کس تاج دارد نه تخت
 نه اورنگ شاهی نه از تخت بخت

 بود يک چند باگفت وگوی همی
 جهانجوی با لشکری جنگجوی
 چنين تا بيامد ز شاه آگهی
 کز ايران بجنبيد با فرهی

 وزان به خت پيروزی و دستگاه
  کشيده سپاهز دريا به دريا

 بپيچيد خاقان چو آگاه شد
 به رزم اندرون راه کوتاه شد
 زن به انديشه بنشست با رای
 بزرگان لشکر شدند انجمن
 سپهدار خاقان به دستور گفت
 که اين آگهی خوار نتوان نهفت

 شنيدم که کسری به گرگان رسيد
 همه روی کشور سپه گستريد

 ندارد همانا ز ما آگاهی
  دارد تهیوگر تارک از رای

 ز چين تا به جيحون سپاه منست
 جهان زير فر کاله منست

 مرا پيش او رفت بايد به جنگ
 بپوشد درم آتش نام وننگ
 گماند کزو بگذری راه نيست
 و گر در زمانه جز او شاه نيست
 بياگاهد اکنون چومن جنگجوی
 شوم با سواران چين پيش اوی
 خردمند مردی به خاقان چين

 ريار زمينچنين گفت کای شه
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 تو با شاه ايران مکن رزم ياد
 مده پادشاهی و لشکر به باد
 ز شاهان نجويد کسی جای اوی
 مگر تيره باشد دل و رای اوی
 که با فر او تخت را شاه نيست
 بديدار او در فلک ماه نيست
 همی باژ خواهد ز هند وز روم
 ز جايی که گنجست و آباد بوم
 خداوند تاجست و زيبای تخت

 ر و بيدار و پيروز بختجهاندا
 چوبشنيد خاقان ز موبد سخن
 يکی رای شايسته افگند بن

 جوی چنين گفت با کاردان راه
 که اين را چه بيند خردمند روی
 دوکارست پيش اندرون ناگزير
 که خامش نشايد بدن خيره خير
 که آن را به پايان جز از رنج نيست
 به از بر پراگندن گنج نيست

 د نه خوردز دينار پوشش نياي
 نه گستردنی روز ننگ و نبرد
 بدو ايمنی بايد و خوردنی

 همان پوشش و نغز گستردنی
 هرآنکس که از بد هراسان شود
 درم خوار گيرد تن آسان شود
 ز لشکر سخنگوی ده برگزيد
 که دانند گفتار دانا شنيد
 يکی نامه بنبشت با آفرين

 سخندان چينی چو ار تنگ چين
  سواربرفت آن خرد يافته ده

 نهان پرسخن تا درشهريار
 به کسری چو برداشتند آگهی
 بياراست ايوان شاهنشهی
 بفرمود تا پرده برداشتند

 ز درگاهشان شاد بگذاشتند
 برفتند هر ده برشهريار
 ابا نامه و هديه و با نثار

 جهاندار چون ديد بنواختشان
 ز خاقان بپرسيد و بنشاختشان
 نهادند سر پيش او بر زمين

  پيغام خاقان چينبدادند
 ای برحرير به چينی يکی نامه

 فرستاده بنهاد پيش دبير
 دبير آن زمان نامه خواندن گرفت
 همه انجمن ماند اندر شگفت
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 سر نامه بود از نخست آفرين
 ز دادار بر شهريار زمين

 دگر سر فرازی و گنج و سپاه
 سليح وبزرگی نمودن به شاه
 سه ديگر سخن آنک فغفور چين

  اندر جهان آفرينمراخواند
 آرزو دخترش مرا داد بی

 نجويند جز رای من لشکرش
 وزان هديه کز پيش نزديک شاه
 فرستاد وهيتال بستد ز راه

 بران کينه رفتم من از شهر چاج
 که بستانم از غاتفر گنج وتاج
 بدان گونه رفتم ز گلزريون

 که شد لعلگون آب جيحون ز خون
 چو آگاهی آمد به ماچين و چين

 نده برخوانديم آفرينبگوي
 ز پيروزی شاه ومردانگی

 خردمندی و شرم و فرزانگی
 همه دوستی بودی اندرنهان
 که جوييم باشهريار جهان

 چو آن نامه بشنيد و گفتار اوی
 بزرگی ومردی وبازار اوی
 فرستاده راجايگه ساختند
 ستودند بسيار و بنواختند

 چو خوان ومی آراستی ميگسار
 هريارفرستاده راخواستی ش

 ببودند يک ماه نزديک شاه
 به ايوان بزم و به نخچيرگاه

 يکی بارگه ساخت روزی به دشت
 ز گردسواران هوا تيره گشت
 همه مرزبانان زرين کمر

 بلوچی و گيلی به زرين سپر
 سراسر بدان بارگاه آمدند
 پرستنده نزديک شاه آمدند
 چوسيصدز پيالن زرين ستام
 ببردند وشمشير زرين نيام

 يدن تيغ و ژوپين وخشتدرخش
 توگويی که زر اندر آهن سرشت

 بديبا بياراسته پشت پيل
 بدو تخت پيروزه هم رنگ نيل
 زمين پرخروش وهوا پر ز جوش
 همی کر شد مردم تيزگوش

 ی بردع وهند و روم فرستاده
 ز هر شهرياری ز آباد بوم
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 ز دشت سواران نيزه گزار
 برفتند يک سر سوی شهريار

 نک شاهی کراستبه چينی نمود آ
 ز خورشيد تا پشت ماهی کراست
 هوا پر شد از جوش گرد سوار
 زمين پرشد از آلت کار زار

 به دشت اندر آورد گه ساختند
 تاختند سواران جنگی همی

 به کوپال و تيغ و بتير و کمان
 بگشتند گردنکشان يک زمان

 دار زن و نيزه همه دشت ژوپين
 به يک سو پياده به يک سو سوار

 گان را ز هر کشوری ادهفرست
 ز هر نامداری و هر مهتری

 شگفت آمد از لشکر و ساز اوی
 همان چهره و نام وآواز اوی
 فرستادگان يک به ديگر به راز

 فراز بگفتند کين شاه گردن
 هنر جويد وهيچ پيچد عنان
 به کردار پيکر نمايد سنان
 هنرگرد نمودی به ما شهريار
 ازو داشتی هر يکی يادگار

 يک برفتی برشاه خويشچو هر
 سخن داشتی يارهمراه خويش
 روان بگفتی که چون شاه نوشين
 بديده نبينند پير و جوان

 سخن هرچ گفتند اندر نهان
 بگفتند با شهريار جهان

 به گنجور فرمود پس شهريار
 که آرد به دشت آلت کارزار
 بياورد خفتان وخود و زره
 بفرمود تا برگشايد گره

 آزمایگشاده برون کرد زور
 نبرداشتی جوشن او زجای

 همان خود و خفتان و کوپال اوی
 نبرداشتی جز بر و يال اوی

 کمانکش نبودی به لشکر چنوی
 نه ازنامداران چنان جنگجوی
 به آوردگه رفت چون پيل مست
 يکی گرزه گاو پيکر به دست

 ی گامزن به زير اندرون با ره
 ز باالی او خيره شد انجمن

 نایخروش آمد و ناله کر
 هم از پشت پيالن جرنگ درای
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 تبيره زنان پيش بردند سنج
 زمين آمد از سم اسبان به رنج
 شهنشاه با خود و گبر و سنان
 چپ و راست گردان و پيچان عنان

 فرستادگان خواندند آفرين
 يکايک نهادند سر بر زمين

 به ايوان شد از دشت شاه جهان
 يکايک برفتند با اومهان

 د دبيربفرمود تا پيش او ش
 ابا موبد موبدان اردشير

 ی خسروی به قرطاس برنامه
 نويسنده بنوشت بر پهلوی

 قلم چون دو رخ را به عنبر بشست
 سرنامه کرد آفرين از نخست
 بران دادگر کوسپهر آفريد
 بلندی وتندی و مهر آفريد

 گانيم و او پادشاست همه بنده
 خرد برتوانايی او گواست
 نفس جز به فرمان اونشمرد

 ی مور بی او زمين نسپردپ
 ازو خواستم تا مگر آفرين

 رساند ز ما سوی خاقان چين
 نخست آنک گفتی ز هيتاليان
 کزان گونه بستند بد را ميان
 به بيداد برخيره خون ريختند
 به دام نهاده خود آويختند

 اگر بد کنش زور دارد چو شير
 نبايد که باشد به يزدان دلير
 چوايشان گرفتند راه پلنگ

 و پيروز گشتی برايشان به جنگت
 و ديگر که گفتی ز گنج و سپاه
 ز نيروی فغفور و تخت و کاله
 کسی کز بزرگی زند داستان
 نباشد خردمند همداستان
 توتخت بزرگی نديدی نه تاج
 شگفت آمدت لشکر و مرز چاج
 چنين باکسی گفت بايد که گنج
 نبيند نه لشکر نه رزم و نه رنج

 اند بزرگان گيتی مرا ديده
 اند کسان کم نديدند بشنيده
 که دريای چين را ندارم بب
 شود کوه از آرام من درشتاب
 سراسر زمين زير گنج منست
 کجا آب وخاکست رنج منست
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 سه ديگر کجا دوستی خواستی
 به پيوند ما دل بياراستی

 همی بزم جويی مرا نيست رزم
 نه خرد کسی رزم هرگز به بزم
 و ديگر که با نامبردار مرد
 نجويد خردمند هرگز نبرد

 بويژه که خود کرده باشد به جنگ
 گه رزم جستن نجويد درنگ
 بسی ديده باشد گه کارزار
 نخواهد گه رزم آموزگار

 دل خويش بايد که درجنگ سخت
 چنان رام دارد که با تاج و تخت
 تو را يار بادا جهان آفرين
 بماناد روشن کاله و نگين
 نهادند برنامه بر مهر شاه

 اراست آن خسروی تاج و گاهبي
 برسم کيان خلعت آراستند
 فرستاده را پيش اوخواستند
 ز پيغام هرچش به دل بود نيز
 به گفتار بر نامه بفزود نيز
 بخوبی برفتند ز ايوان شاه
 ستايش کنان برگرفتند راه

 رسيدند پس پيش خاقان چين
 سراسر زبانها پر از آفرين

 جهانديده خاقان بپردخت جای
  برتخت او رهنمایبيامد
 گان راهمه پيش خواند فرستاده

 ز کسری فراوان سخنها براند
 نخست ازهش و دانش و رای اوی

 ز گفتار و ديدار و باالی او
 دگر گفت چندست با او سپاه
 ازيشان که دارد نگين و کاله
 ز داد وز بيداد وز کشورش

 هم از لشکر و گنج وز افسرش
 فرستاده گويا زبان برگشاد

 ديدها پيش او کرد يادهمه 
 به خاقان چين گفت کای شهريار
 تواو را بدين زيردستی مدار
 بدين روزگاری که ما نزد اوی
 ببوديم شادان دل و تازه روی
 به ايوان رزم و به دشت شکار
 نديديم هرگز چنو شهريار

 به باالی سروست و هم زور پيل
 به بخشندگی همچو دريای نيل
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 تچو برگاه باشد سپهر وفاس
 به آورد گه هم نهنگ بالست
 اگر تيز گردد بغرد چو ابر
 از آواز او رام گردد هژبر

 گسارد به آواز نرم وگر می
 همی دل ستاند به گفتار گرم

 خجسته سرو شست بر گاه و تخت
 يکی بارور شاخ زيبا درخت
 همه شهر ايران سپاه ويند
 پرستندگان کاله ويند

 چوسازد به دشت اندرون بارگاه
  همی درجهان آن سپاهنگنجد

 همه گرزداران با زيب وفر
 همه پيشکاران به زرين کمر
 ز پيل وز باال و از تخت عاج
 ز اورنگ وز ياره و طوق و تاج
 کس آيين او رانداند شمار
 به گيتی جز از دادگر شهريار
 اگر دشمنش کوه آهن شود
 برخشم اوچشم سوزن شود
 هرآنکس که سير آيد از روزگار

 ا او کند کارزارشود تيز وب
 چوخاقان چين آن سخنها شنيد
 بپژمرد وشد چون گل شنبليد
 دلش زان سخنها بدو نيم شد
 وز انديشه مغزش پر از بيم شد

 زن پرانديشه بنشست با رای
 چنين گفت با نامدار انجمن

 که ای بخردان روی اين کارچيست
 پرانديشه وخسته ز آزار کيست
 نبايد که پيروز گشته به جنگ

  نامها بازگردد به ننگهمه
 ی موبدان خواستند ز هرگونه

 چپ و راست گفتند و آراستند
 چنين گفت خاقان که اينست راه
 که مردم فرستيم نزديک شاه
 به انديشه در کار پيشی کنيم
 بسازيم با شاه وخويشی کنيم
 پس پرده ما بسی دخترست
 که برتارک بانوان افسرست
 يکی را به نام شهنشه کنيم

  وی انديشه کوته کنيمز کار
 چو پيوند سازيم با او به خون
 نباشد کس اورا به بد رهنمون
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 بدو نازش وسرفرازی بود
 وزو بگذری جنگ و بازی بود
 شاه ردان را پسند آمد اين رای

 به آواز گفتند کاين است راه
 ز لشکر سه پرمايه را برگزيد
 که گويند و دانند پاسخ شنيد
 درگنج دينار بگشاد و گفت
 که گوهر چرا بايد اندر نهفت
 اگر نام رابايد و ننگ را

 وگر بخشش و رزم و آهنگ را
 ای ساخت کاندر جهان يکی هديه

 کسی آن نديد از کهان ومهان
 دبير جهانديده را پيش خواند

 سخن هرچ بودش به دل در براند
 نخست آفرين کرد برکردگار
 توانا ودانا و پروردگار
 ماهخداوند کيوان و خورشيد و
 خداوند پيروزی ودستگاه

 ز بنده نخواهد جز از راستی
 نجويد به داد اندرون کاستی
 ازو باد برشاه ايران درود

 خداوند شمشير و کوپال و خود
 خداوند دانايی وتاج وتخت
 ز پيروزگر يافته کام و بخت
 بداند جهاندار خسرونژاد

 خردمند با سنگ و فرهنگ و راد
 ندکه مردم به مردم بوند ارجم
 اگر چند باشد بزرگ و بلند
 فرستادگان خردمند من
 که بودند نزديک پيوند من
 ازان بارگه چون بدين بارگاه
 رسيدند وگفتند چندی ز شاه
 ز داد وخردمندی و بخت اوی
 ز تاج و سرافرازی و تخت اوی
 چنان آرزو خاست کز فر تو

 ی پرتو بباشيم در سايه
 تو راز خون دل چيز نيست گرامی
 د فرزند با دل يکيستهنرمن

 تر يکی پاک دامن که آهسته
 تر تر بديدار وشايسته فزون

 بخواهد ز من گر پسند آيدش
 همانا که اين سودمند آيدش
 نباشد جدا مرز ايران ز چين
 فزايد ز ما درجهان آفرين
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 پس اندر نبشتند چينی حرير
 ببردند با مهر پيش وزير
 گوی سه مرد گرانمايه وچرب

 ان ز خويشان اویگزين کرد خاق
 برفتند زان بارگاه بلند

 به ايران به نزديک شاه ارجمند
 چو بشنيد کسری بياراست تاج
 نشست از بر خسروی تخت عاج
 سه مرد گرانمايه و هوشمند
 رسيدند نزديک تخت بلند

 سه بدره ز دينار چون سی هزار
 ببردند و کردند پيشش نثار
 ز زرين و سيمين و ديبای چين

 ازآسمان بر زمينتر  درفشان
 فرستادگان را چو بنشاختند
 به چينی زبان آفرين ساختند
 سزاوار ايشان يکی جايگاه
 همانگه بياراست دستور شاه

 بگشت اندرين نيز يک شب سپهر
 چو برزد سر از کوه تابنده مهر
 نشست از برتخت پيروز شاه
 ز ياقوت بنهاد بر سر کاله

 زن بفرمود تاموبد و رای
 مدار انجمنبرفتند با نا

 ی برحرير چنين گفت کان نامه
 بيارند و بنهند پيش دبير

 همه نامداران نشستند گرد
 خرامان بر شاه شد يزدگرد

 چو آن نامه بر شاه ايران بخواند
 همه انجمن در شگفتی بماند
 ز بس خوبی و پوزش وآفرين
 که پيدا بد از گفت خاقان چين
 همه سرفرازان پرهيزکار

 هريارستايش گرفتند برش
 که يزدان سپاس و بدويم پناه
 که ننشست يک شاه بر پيشگاه
 به پيروزی و فرو اورند شاه
 بخوبی ونرمی و پيوند شاه
 اند همه دشمنان پيش تو بنده
 اند وگر کهتری راسرافگنده

 همه بيم زان لشکر چاج بود
 ز خاقان که با گنج و با تاج بود

 خواه به فر شهنشاه شد نيک
 ه نزديک شاههمی راه جويد ب
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 هرآنکس که دارد ز گردان خرد
 تن آسانی و راستی پرورد

 چودانست خاقان که او تاو شاه
 ندارد به پيوند او جست راه
 نبايد بدين کار کردن درنگ

 که کس را ز پيوند اونيست ننگ
 ز چين تا بخارا سپاه ويند
 همه مهتران نيک خواه ويند
 چو بشنيد گفتار آن بخردان

 اردل موبدانبزرگان و بيد
 ز بيگانه ايوان بپرداختند

 فرستاده را پيش بنشاختند
 شهنشاه بسيار بنواختشان
 به نزديکی تخت بنشاختشان

 پيام جهاندار بگزاردند
 براسب سخن پای بفشاردند

 چو بشنيد شاه آن سخنهای گرم
 ز گردان چينی به آواز نرم

 چنين داد پاسخ که خاقان چين
 بزرگست و با دانش وآفرين
 به فرزند پيوند جويد همی
 رخ دوستی را بشويد همی
 هرآنکس که دارد روانش خرد
 به چشم خرد کارها بنگرد
 بسازيم و اين رای فرخ نهيم

 سخن هرچ گفتست پاسخ دهيم
 چنان بايد اکنون که خاقان چين
 دل ماکند شاد بر به گزين

 کسی را فرستم که دارد خرد
 شبستان او سر به سر بنگرد

 ند که نامی ترستيکی برگزي
 به خاقان چين برگرامی ترست
 ببيند که تا چون بود مادرش
 بود از نژاد کيان گوهرش

 چواين کرده باشد که کرديم ياد
 سخن را به پيوستگی داد داد
 فرستادگان خواندند آفرين

 که از شاه شادست خاقان چين
 که در پرده پوشيده رويان اوی
 ز ديدار آنکس نپوشند روی

 شنيد ز ايشان سخنشهنشاه ب
 برو تازه شد روزگار کهن

 ی نامه را پيش خواند نويسنده
 ز خاقان فراوان سخنها براند
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 بفرمود تا نامه پاسخ نبشت
 گزينده سخنهای فرخ نبشت
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 جهاندار پيروز و پروردگار

 به فرمان اويست گيتی به پای
 همويست بر نيک و بد رهنمای

 واهد کند ارجمندکسی راکه خ
 ز پستی برآرد به چرخ بلند
 دگر مانده اندر بد روزگار

 چو نيکی نخواهد بدو کردگار
 بهرنيکی از وی شناسم سپاس
 وگر بد کنم زو دل اندر هراس
 نبايد که جان باشد اندر تنم
 اگر بيم و اميد از و برکنم

 ی به آفرين رسيد اين فرستاده
 ابا گرم گفتار خاقان چين

  پيوستگی هرچ گفتشنيدم ز
 ز پاکان که او دارد اندر نهفت
 مرا شاد شد دل زپيوند تو
 بويژه ز پوشيده فرزند تو

 فرستادم اينک يکی هوشمند
 که دارد خرد جان او را ببند
 بيايد بگويد همه راز من
 ز فرجام پيوند و آغاز من

 هميشه تن و جانت پرشرم باد
 دلت شاد و پشتت به ما گرم باد

 ون خامه بيکار گشتنويسنده چ
 بياراست قرطاس واندر نوشت

 همان چون سرشک قلم کرد خشک
 نهادند مهری بروبر ز مشک

 برايشان يکی خلعت افگند شاه
 کزان ماند اندر شگفتی سپاه
 گزين کرد کسری خردمند و راد
 کجا نام او بود مهران ستاد
 ز ايرانيان نامور صد سوار

 سخنگوی و شايسته و نامدار
 ت کسری به مهران ستادچنين گف

 که رو شاد و پيروز با مهر و داد
 گوی زبان وگمان بايدت چرب

 خرد رهنمای ودل آزر مجوی
 شبستان او را نگه کن نخست
 بد و نيک بايدکه دانی درست
 به آرايش چهره و فر و زيب
 نبايد که گيرندت اندر فريب
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 ی او بسی درخترست پس پرده
 که با فر و باال و با افسرست
 پرستار زاده نيايد به کار
 اگر چند باشد پدر شهريار

 نگر تا کدامست با شرم و داد
 به مادر که دارد ز خاتون نژاد
 نبيره جهاندار فغفور چين
 ز پشت سپهدار خاقان چين
 اگر گوهرتن بود با نژاد

 جهان زو شود شاد او نيز شاد
 چوبشنيد مهران ستاد اين ز شاه
 هبسی آفرين کرد بر تاج و گا

 فروز برفت از بر گاه گيتی
 به فرخنده فال و بخرداد روز

 به خاقان چين آگهی شد که شاه
 فرستاده مهران ستاد و سپاه
 چوآمد به نزديک خاقان چين
 زمين را ببوسيد و کرد آفرين
 جهانجوی چون ديد بنواختش
 يکی نامور جايگه ساختش

 ازان کارخاقان پرانديشه گشت
 تبه سوی شبستان خاتون گذش

 روان برگشاد سخنهای نوشين
 ز گنج وز لشکر بسی کرد ياد
 روان بدو گفت کين شاه نوشين

 جوانست و بيدار و دولت جوان
 يکی دختری داد بايد بدوی
 که ما را فزايد بدو آبروی

 تو را در پس پرده يک دخترست
 کجا بر سر بانوان افسرست
 مرا آرزويست از مهر اوی
 که ديده نبردارم از چهر اوی
 چهارست نيز از پرستندگان
 پرستار و بيداردل بندگان

 از ايشان يکی را سپارم بدوی
 برآسايم از جنگ وز گفت و گوی
 بدو گفت خاتون که با رای تو
 نگيرد کس اندر جهان جای تو
 برين گونه يک شب بپيمود خواب
 چنين تا برآمد ز کوه آفتاب
 بيامد بدر گاه مهران ستاد

 بدادبرتخت او رفت و نامه 
 چوآن نامه برخواند خاقان چين
 ز پيمان بخنديد وز به گزين
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 کليد شبستان بدو داد و گفت
 برو تا کرا بينی اندر نهفت
 پرستار با او بيامد چهار

 که خاقان بديشان بدی استوار
 چومهران ستاد آن سخنها شنيد

 بياورد با استواران کليد
 درحجره بگشاد و اندر شدند

  زدندپرستندگان داستانها
 که آن راکه اکنون تو بينی بداد
 ستاره نديدست و خورشيد و باد
 شبستان بهشتی شد آراسته
 پر از ماه و خورشيد و پرخواسته
 پری چهره بر گاه بنشست پنج
 همه برسران تاج و در زير گنج

 مگر دخت خاتون که افسر نداشت
 همان ياره وطوق وگوهرنداشت

 ی کهنه بد بر برش يکی جامه
  زمشک ايزدی بر سرشکالهی

 ز گرده برخ برنگارش نبود
 جز آرايش کردگارش نبود

 يکی سرو بد بر سرش ماه نو
 فروزان ز ديدار او گاه نو

 چومهران ستاد اندرو بنگريد
 يکی را بديدار چون او نديد
 بدانست بينادل رای راد

 که دورند خاقان وخاتون ز داد
 به دستار ودستان همی چشم اوی

  تازه شد خشم اویبپوشيد وزان
 پرستنده را گفت نزديک شاه
 فراوان بود ياره و تاج و گاه

 تاج و آرايشست من اين را که بی
 گزيدم که اين اندر افزايشست
 به رنج از پی به گزين آمدم
 نه از بهر ديبای چين آمدم

 بدو گفت خاتون که ای مرد پير
 نگويی همی يک سخن دلپذير
 ایتو آن را با فر و زيبست و ر

 دل فروز گشته رسيده به جای
 به باالی سرو و برخ چون بهار
 بداند پرستيدن شهريار

 همی کودکی نارسيده به جای
 برو برگزينی نه ای پاکرای
 چنين پاسخ آورد مهران ستاد
 که خاقان اگر سر بپيچد ز داد
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 بداند که شاه جهان کدخدای
 بخواند مرا نيز ناپاک رای

 ت عاجتخ من اين را پسندم که بی
 ندارد ز بن ياره وطوق وتاج
 اگر مهتران اين نبينند رای

 چوفرمان بود باز گردم به جای
 نگه کرد خاقان به گفتار اوی
 شگفت آمدش رای وکردار اوی
 بدانست کان پير پاکيزه مغز
 بزرگست و شاسيته کار نغز
 زن خردمند بنشست با رای
 بپالود زايوان شاه انجمن

 شستچو پردخته شد جايگاه ن
 برفتند با زيج رومی بدست
 ستاره شناسان و کندآوران

 هرآنکس که بودند ز ايشان سران
 بفرمود تا هر کرا بود مهر

 بجستند يک سر شمار سپهر
 کرد موبد به اختر نگاه همی

 زکردار خاقان و پيوند شاه
 چنين گفت فرجام کای شهريار
 دلت را ببد هيچ رنجه مدار
 دکه اين کار جز بر بهی نگذر
 ببد رای دشمن جهان نسپرد
 چنينست راز سپهر بلند
 همان گردش اختر سودمند

 کزين دخت خاقان وز پشت شاه
 بيايد يکی شاه زيبای گاه
 برو شهرياران کنند آفرين
 همان پرهنر سرفرازان چين

 چو بشنيد خاقان دلش گشت خوش
 بخنديد خاتون خورشيدفش
 چو از چاره دلها بپرداختند

  بنشاختندفرستاده را پيش
 بگفتند چيزی که بايست گفت
 ز فرزند خاتون که بد در نهفت
 بپذرفت مهران ستاد از پدر
 به نام شهنشاه پيروزگر

 ميانجی بپذرفت خاقان به داد
 همان راکه دارد ز خاتون نژاد
 پرستندگان با نثار آمدند
 به شادی بر شهريار آمدند
 وزان پس يکی گنج آراسته

 خواستهای  بدو در ز هر گونه
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 ز دينار و ز گوهر و طوق و تاج
 همان مهر پيروزه و تخت عاج
 يکی ديگر ازعود هندی به زر
 برو بافته چند گونه گهر

 ابا هر يکی افسری شاهوار
 صد اسب و صد استر به زين و به بار

 شتر بارکرده ز ديبای چين
 بياراسته پشت اسبان به زين
 چهل را ز ديبای زربفت گون

 به زر اندرونکشيده زبر جد 
 صد اشتر ز گستردنی بار کرد
 پرستنده سيصد پديدار کرد

 بود تاهرکسی برنشست همی
 برآيين چين با درفشی بدست
 بفرمود خاقان پيروزبخت

 ی پيل تخت که بنهند برکوهه
 ی سيم و زر برو بافته شوشه

 به شوشه درون چند گونه گهر
 درفشی درفشان به ديبای چين

 ا زمينکه پيدا نبودی ز ديب
 به صد مردش از جای برداشتند
 ز هامون به گردون برافراشتند
 ز ديبا بياراست مهدی به زر
 به مهد اندرون نابسوده گهر
 چو سيصد پرستار با ماهروی

 جوی دل و راه برفتند شادان
 فرستاد فرزند را نزد شاه

 رفت با او به راه سپاهی همی
 پرستنده پنجاه و خادم چهل

 دان به دلبرو برگذشتند شا
 چوپردخته شد زان بيامد دبير
 بياورد مشک و گالب وحرير
 وار يکی نامه بنوشت ار تنگ

 پر آرايش و بوی و رنگ و نگار
 نخستين ستود آفريننده را
 جهاندار و بيدار و بيننده را

 که هرچيز کو سازد اندر بوش
 بران سو بود بندگان را روش
 شهنشاه ايران مرا افسرست

 ز پی دخترستنه پيوند او ا
 که تامن شنيدستم از بخردان
 بزرگان و بيدار دل موبدان
 ز فر و بزرگی و اورند شاه

 بجستم همی رای و پيوند شاه
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 که اندر جهان سر به سر دادگر
 جهاندار چون او نبندد کمر
 به مردی و پيروزی و دستگاه
 به فر و بنيرو و تخت و کاله
 به رادی و دانش به رای وخرد

 پرورد زدان همیورا دين ي
 فرستادم اينک جهان بين خويش
 سوی شاه کسری به آيين خويش

 وار ام تا بود بنده بفرموده
 ی شهريار چوشايد پس پرده

 خردگيرد از فر و فرهنگ اوی
 بياموزد آيين وآهنگ اوی

 که بخت وخرد رهنمون تو باد
 بزرگی ودانش ستون تو باد
 نهادند مهر از بر مشک چين

 د و کرد آفرينفرستاده را دا
 يکی خلعت از بهر مهران ستاد
 بياراست کان کس ندارد به ياد
 که دادی کسی از مهان جهان
 فرستاده را آشکار ونهان

 همان نيز يارانش را هديه داد
 ز دينار وز مشکشان کرد شاد

 رفت با دختر وخواسته همی
 سواران و پيالن آراسته

 چنين تا لب رود جيحون کشيد
 از دلش خون کشيدبه مژگان همی 

 بود تا رود بگذاشتند همی
 ز خشکی بران روی برداشتند
 ز جيحون دلی پر زخون بازگشت
 ز فرزند با درد انباز گشت

 جو آگاهی آمد ز مهران ستاد
 همی هر کس آن مر ده را هديه داد

 خواندند آفرين يکايک همی
 ابرشاه ايران وساالر چين
 دلی شاد با هديه و با نثار

 ان و همه دوستارهمه مهرب
 ببستند آذين به شهر و به راه
 درم ريختند از بر تخت شاه
 به آموی و راه بيابان مرو

 زمين بود يک سر چو پر تذرو
 چنين تا به بسطام وگرگان رسيد
 تو گفتی زمين آسمان را نديد
 زآيين که بستند بر شهر و دشت

 برگذشت براهی که لشکر همی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1859 

 نوز ايران همه کودک و مرد و ز
 به راه بت چين شدند انجمن
 ز باال بر ايشان گهر ريختند
 به پی زعفران و درم بيختند
 برآميخته طشتهای خلوق

 ی کوس و بوق جهان پرشد از ناله
 همه يال اسبان پر از مشک ومی

 شکر با درم ريخته زير پی
 ی نای و چنگ و رباب ز بس ناله

 نبد بر زمين جای آرام وخواب
 تان شاهچوآمد بت اندر شبس

 به مهد اندرون کرد کسری نگاه
 يکی سرو دين از برش گرد ماه
 نهاده به مه بر ز عنبر کاله
 کالهی به کردار مشکين زره
 ز گوهر کشيده گره برگره
 گره بسته از تار و برتافته
 به افسون يک اندر دگر بافته
 چو از غاليه برگل انگشتری
 همه زير انگشتری مشتری

  خيره ماندروان درو شاه نوشين
 برو نام يزدان فراوان بخواند
 سزاوار او جای بگزيد شاه
 بياراستند از پی ماه گاه

 چو آگاهی آمد به خاقان چين
 ز ايران و ز شاه ايران زمين
 وزان شادمانی به فرزند اوی
 شدن شاد وخرم به پيوند اوی
 بپردخت سغد وسمرقند وچاج
 به قجغار باشی فرستاد تاج

 برفت آن سپاهازين شهرها چون 
 همی مرزبانان فرستاد شاه
 روان جهان شد پر از داد نوشين

 بخفتند بردشت پير و جوان
 خواندند آفرين يکايک همی

 ز هر جای برشهريار زمين
 همه دست برداشته به آسمان
 که ای کردگارمکان و زمان
 تواين داد برشاه کسری بدار
 بگردان ز جانش بد روزگار

 در جهانکه از فر و اورند او 
 بدی دور گشت آشکار و نهان
 به نخجير چون او به گرگان رسيد
 گشاده کسی روی خاقان نديد
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 بشد خواب وخورد از سواران چين
 سواری نبرداشت از اسب زين
 پراگنده شد ترک سيصد هزار
 به جايی نبد کوشش کارزار
 کمانی نبايست کردن به زه

 نه که بد از ايدر نه چينی نه مه
 ود فر و برز کيانبدين سان ب

 به نخچير آهنگ شير ژيان
 که نام وی و اختر شاه بود

 که هم تخت و هم بخت همراه بود
 وزان پس بزرگان شدند انجمن
 از آموی تا شهر چاچ و ختن
 بگفتند کاين شهرهای فراخ
 پر از باغ و ميدان و ايوان و کاخ
 ز چاچ و برک تا سمرقند و سغد
 بسی بود ويران و آرام جغد

 انی وسومان وختالن و بلخچغ
 شده روز بر هر کسی تار و تلخ
 بخارا وخوارزم وآموی و زم
 بسی ياد دارمی با درد و غم
 ز بيداد وز رنج افراسياب

 کسی را نبد جای آرام وخواب
 چوکيخسرو آمد برستيم از اوی
 جهانی برآسود از گفت وگوی

 ازان پس چو ارجاسب شد زورمند
 گزندشد اين مرزها پر ز درد و

 از ايران چو گشتاسب آمد به جنگ
 نديد ايچ ارجاسب جای درنگ
 برآسود گيتی ز کردار اوی
 که هرگز مبادا فلک ياراوی

 ازان پس چونرسی سپهدار شد
 همه شهرها پر ز تيمار شد
 چوشاپور ارمزد بگرفت جای

 ندانست نرسی سرش را ز پای
 جهان سوی داد آمد و ايمنی
 ز بد بسته شد دست آهرمنی
 چوخاقان جهان بستد از يزدگرد
 ببد تيزدستی برآورد گرد
 بيامد جهاندار بهرام گور

 ازو گشت خاقان پر از درد و شور
 شد از داد او شهرها چون بهشت
 پراگنده شد کار ناخوب و زشت
 به هنگام پيروز چون خوشنواز
 جهان کرد پر درد و گرم و گداز
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 مبادا فغانيش فرزند اوی
 ومه اورند اویمه خويشان مه تخت 

 جهاندار کسری کنون مرز ما
 بپذرفت و پرمايه شد ارز ما
 بماناد تا جاودان اين بر اوی

 جهان سر به سر چون تن و چون سر اوی
 که از وی زمين داد بيند کنون
 نبينيم رنج ونه ريزيم خون

 ازان پس ز هيتال وترک وختن
 به گلزريون برشدند انجمن
 نبه هر سو که بد موبدی کاردا
 ردی پاک وهشيار و بسياردان
 زن ز پيران هرآنکس که بد رای
 بروبر ز ترکان شدند انجمن
 چنان رای ديدند يک سر سپاه
 که آيند با هديه نزديک شاه

 روان آمدند چو نزديک نوشين
 همه يک دل و يک زبان آمدند
 چنان گشت ز انبوه درگاه شاه
 که بستند برمور و بر پشه راه

 برزمينهمه برنهادند سر 
 همه شاه راخواندند آفرين
 ايم بگفتند کای شاه ما بنده
 ايم به فرمان تو در جهان زنده

 همه سرفرازيم با ساز جنگ
 به هامون بدريم چرم پلنگ
 شهنشاه پذرفت ز ايشان نثار
 برستند پاک از بد روزگار

 از ايشان فغانيش بد پيشرو
 سپاهی پسش جنگ سازان نو
 يارز گردان چو خشنود شد شهر
 بيامد به درگاه ساالر بار

 بپرسيد بسيار و بنواختشان
 بهر برزنی جايگه ساختشان

 پرست وزان پس شهنشاه يزدان
 به خاک آمد از جايگاه نشست

 کرد برکردگار ستايش همی
 که ای برتر از گردش روزگار
 تودادی مرا فر وفرهنگ و رای
 تو باشی بهر نيکی رهنمای
 هر آنکس که يابد ز من آگهی
 ازين پس نجويد کاله مهی
 همه کهتری را بسازند کار

 ی کارزار ندارد کسی زهره



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1862 

 به کوه اندرون مرغ و ماهی بر آب
 چو من خفته باشم نجويند خواب
 همه دام ودد پاسبان منند
 مهان جهان کهتران منند

 کرا برگزينی تو او خوار نيست
 جهان را جز از تو جهاندار نيست

 جهانتو نيرو دهی تا مگر در 
 نخسبد ز من مور خسته روان
 چنين پيش يزدان فراوان گريست
 نگر تا چنين درجهان شاه کيست

 به تخت آمد از جايگه نماز
 ز گرگان برفتن گرفتند ساز
 برآمد خروشيدن گاودم
 ز درگاه آواز رويينه خم

 سپه برنشست و بنه برنهاد
 ز يزدان نيکی دهش کرد ياد
 ز دينار و ديبا و تاج و کمر

  گنج درم هم ز در و گهرز
 ز اسبان و پوشيده رويان و تاج
 دگر مهد پيروزه و تخت عاج
 نشستند بر زين پرستندگان

 ای بندگان بت آرای وهرگونه
 فرستاد يکسر سوی طيسفون
 شبستان چينی به پيش اندرون
 به فرخنده فال و به روز آسمان
 برفتند گرد اندرش خادمان
 سرموبدان بود مهران ستاد

  با شبستان خاقان نژادبشد
 سوی طيسفون رفت گنج و بنه
 سپاهی نماند از يالن يک تنه
 همه ويژه گردان آزداگان
 بيامد سوی آذرآبادگان

 سپاهی بيامد ز هر کشوری
 ز گيالن و ز ديلمان لشکری
 ز کوه بلوج و ز دشت سروچ
 گرازان برفتند گردان کوچ
 همه پاک با هديه و با نثار

  شهرياری به پيش سراپرده
 بدان شهرشد شهريار بزرگ
 که ازميش کوته کند چنگ گرگ
 به فر جهاندار کسری سپهر

 تر شد به کين و به مهر دگرگونه
 به شهری کجا برگذشتی سپاه
 نيازارد زان کشتمندی به راه
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 نجستی کسی ازکسی نان وآب
 بر بياراستی جای خواب بره

 برينسان همی گرد گيتی بگشت
 ن و دشتنگه کرد هرجای هامو

 جهان ديد يک سر پر از کشتمند
 در و دشت پرگاو و پرگوسفند
 زمينی که آباد هرگز نبود
 بروبر نديدند کشت و درود
 نگه کرد کسری برومند يافت

 ای چند فرزند يافت بهرخانه
 خميده سر از بار شاخ درخت
 به فر جهاندار بيداربخت

 به منزل رسيدند نزديک شاه
 راهی قيصر آمد به  فرستاده

 ابا هديه و جامه و سيم و زر
 ز ديبای رومی و چينی کمر

 نثاری که پوشيده شد روی بوم
 چنان باژ هرگز نيامد ز روم
 ز دينار پر کرده ده چرم گاو

 سه ساله فرستاده شد باژ و ساو
 ای با نثار ز قيصر يکی نامه

 نبشته سوی نامور شهريار
 فرستاده را پيش بنشاندند

  خواندندنگه کرد و نامه برو
 بسی نرم پيغامها داده بود

 ز چيزی که پيشش فرستاده بود
 تر فرستيم چيز کزين پس فزون

 که اين ساو بد باژ بايست نيز
 بپذرفت شاه آنک او ديد رنج
 فرستاد يکسر همه سوی گنج
 وزان تخت شاه اندر آمد به اسب

 راند تا خان آذرگشسب همی
 چو از دور جای پرستش بديد

 ه رخش ناپديدشد از آب ديد
 فرود آمد از اسب برسم بدست

 گفت ولب را ببست به زمزم همی
 همان پيش آتش ستايش گرفت
 جهان آفرين را نيايش گرفت
 همه زر و گوهر فزونی که برد
 سراسر به گنجور آتش سپرد
 پراگند بر موبدان سيم و زر

 همه جامه بخشيدشان با گهر
 همه موبدان زو توانگر شدند

 يش آذر شدندنيايش کنان پ
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 خواندند آفرين به زمزم همی
 بران دادگر شهريار زمين

 و زانجا بيامد سوی طيسفون
 زمين شد ز لشکر که بيستون
 ز بس خواسته کان پراگنده شد
 ز زر و درم کشور آگنده شد
 وزان شهر سوی مداين کشيد
 که آنجا بدی گنجها را کليد
 گلستان چين با چهل اوستاد

 ران ستادراند در پيش مه همی
 چو کسری بيامد برتخت خويش
 گرازان و انباز با بخت خويش

 جهان چون بهشتی شد آراسته
 ز داد و ز خوبی پر از خواسته
 نشستند شاهان ز آويختن

 به هر جای بيداد و خون ريختن
 جهان پرشد از فره ايزدی

 ببستند گفتی دو دست از بدی
 ندانست کس غارت و تاختن
 دگر دست سوی بدی آختن
 جهانی به فرمان شاه آمدند
 ز کژی و تاری به راه آمدند
 کسی کو بره بر درم ريختی
 ازان خواسته دزد بگريختی
 ز ديبا و دينار بر خشک و آب
 برخشنده روز و به هنگام خواب
 بپيوست نامه به هر کشوری
 به هرنامداری و هر مهتری
 ز بازارگانان ترک و ز چين

 ز سقالب وهرکشوری همچنين
 ی مشک و چينی پرند  نافهز بس

 از آرايش روم وز بوی هند
 شد ايران به کردار خرم بهشت
 همه خاک عنبر شد و زر خشت
 جهانی به ايران نهادند روی
 بر آسوده از رنج وز گفت وگوی
 گالبست گويی هوا را سرشک
 بر آسوده از رنج مرد و پزشک
 بباريد برگل به هنگام نم
 نبد کشتورزی ز باران دژم

 ن گشت پرسبزه وچارپایجها
 در و دشت گل بود و بام سرای
 همه رودها همچو دريا شده
 به پاليز گلبن ثريا شده
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 به ايران زبانها بياموختند
 روانها بدانش برافروختند
 ز بازارگانان هر مرز و بوم

 ز ترک و ز چين و ز سقالب و روم
 ستايش گرفتند بر رهنمای
 فزايش گرفت از گيا چارپای

 که از دانش آگاه بودهرآنکس 
 ز گويندگان بر در شاه بود
 رد وموبد و بخردان ارجمند
 بدانديش ترسان ز بيم گزند
 چوخورشيد گيتی بياراستی
 خروشی ز درگاه برخاستی
 که ای زيردستان شاه جهان
 مداريد يک تن بد اندر نهان

 ست رنج هرآنکس که از کار ديده
 ی رنج گنج نيابد به اندازه
  به ساالر باربگويند يکسر

 کز آنکس کند مزد او خواستار
 وگر فام خواهی بيايد ز راه

 دستگاه درم خواهد از مرد بی
 نبايد که يابد تهيدست رنج
 که گنجور فامش بتوزد ز گنج
 کسی کو کند در زن کس نگاه
 چوخصمش بيايد به درگاه شاه

 نبيند مگر چاه ودار بلند
 که با دار تيرست و با چاه بند

  يابند جايی يلهوگر اسب
 که دهقان بدر بر کند زان گله
 بريزند خونش بران کشتمند
 برد گوشت آنکس که يابد گزند
 پياده بماند سوارش ز اسب
 به پوزش رود نزد آذرگشسب
 عرض بسترد نام ديوان اوی
 به پای اندر آرند ايوان اوی

 گناهی نباشد کم و بيش ازين
 ز پستر بود آنک بد پيش ازين

 ن شاه همداستاننباشد برا
 بدر بر نخواهد جز از راستان
 هرآنکس که نپسندد اين راه ما
 مبادا که باشد به درگاه ما

 
 جهاندار يک روز بنشست شاد

 بزرگان داننده را بار داد
 سخن گفت خندان و بگشاد چهر
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 برتخت بنشست بوزرجمهر
 يکی آفرين کرد برکردگار
 خداوند پيروز و پروردگار

 اور تازه رویچنين گفت کای د
 که بر تو نيابد سخن زشت گوی
 خجسته شهنشاه پيروزگر
 جهاندار بادانش و با گهر

 نبشتم سخن چند بر پهلوی
 ابر دفتر و کاغذ خسروی
 سپردم به گنجور تا روزگار
 برآيد بخواند مگر شهريار
 بديدم که اين گنبد ديرساز

 نخواهد همی لب گشادن به راز
 اگرمرد برخيزد از تخت بزم
 نهد برکف خويش جان را برزم
 زمين را بپردازد از دشمنان
 شود ايمن از رنج آهرمنان

 شود پادشا بر جهان سر به سر
 بيابد سخنها همه دربدر

 شود دستگاهش چو خواهد فراخ
 کند گلشن و باغ و ميدان و کاخ
 نهد گنج و فرزند گرد آورد
 بسی روز برآرزو بشمرد
 فر از آورد لشکر وخواسته

 خ و ايوانش آراستهشود کا
 باشد به رنج گر ای دون که درويش

 فراز آرد از هر سويی نام و گنج
 ز روی ريا هرچ گرد آورد
 ز صد سال بودنش برنگذرد

 بر شود رنج اوی شود خاک وبی
 به دشمن بماند همه گنج اوی
 نه فرزند ماند نه تخت و کاله
 نه ايوان شاهی نه گنج و سپاه

  اویچو بشنيد آن جستن و باد
 ياد اوی ز گيتی نگيرد کسی

 بدين کار چون بگذرد روزگار
 ازو نام نيکی بود يادگار

 ز گيتی دوچيزيست جاويد بس
 باشد نماند به کس دگر هرچ

 سخن گفتن نغز و کردار نيک
 نگردد کهن تا جهانست ريک
 بدين سان بود گردش روزگار
 خنک مرد با شرم و پرهيزگار
 مکن شهريارا گنه تا توان
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 يژه کزو شرم دارد روانبو
 آزاری وسودمندی گزين بی

 که اينست فرهنگ آيين و دين
 ز من يادگارست چندی سخن
 گمانم که هرگز نگردد کهن
 چو بگشاد روشن دل شهريار
 فروان سخن کرد زو خواستار
 بدو گفت فرخ کدامست مرد

 باد سرد که دارد دلی شاد بی
 چنين گفت کانکو بود بيگناه

 او راز راهنبردست آهرمن 
 بپرسيدش از کژی و راه ديو
 ز راه جهاندار کيهان خديو

 بدو گفت فرمان يزدان بهيست
 که اندر دوگيتی ازو فرهيست
 دربرتری راه آهرمنست

 که مرد پرستنده را دشمنست
 خنک درجهان مرد پيمان منش
 که پاکی وشرمست پيرامنش
 چوجانش تنش را نگهبان بود
 همه زندگانيش آسان بود

 ند بدو رادی و راستیبما
 نکوبد درکژی وکاستی

 هران چيز کان بهره تن بود
 روانش پس از مرگ روشن بود
 ازين هر دو چيزی ندارد دريغ

 که به هر نيامست گر به هر تيغ
 کسی کو بود برخرد پادشا
 روان را ندارد به راه هوا

 سخن نشنو ازمرد افزون منش
 که با جان روشن بود بدکنش

 به ديگر سرایچوخستو بيايد 
 هم ايدر پر از درد ماند به جای
 کزين بگذری سفله آن را شناس
 که از پاک يزدان ندارد سپاس

 ی تن ز تن دريغ آيدش بهره
 شود ز آرزوها ببندد دهن

 همان بهر جانش که دانش بود
 نداند نه از دانشی بشنود
 بپرسيد کسری که از کهتران

 ی مهتران کرا باشد انديشه
 ن کس که داناترستچنين گفت کا

 بهر آرزو بر تواناترست
 کدامست دانا بدوشاه گفت
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 که دانش بود مرد را درنهفت
 چنين گفت کان کو به فرمان ديو
 نپردازد از راه کيهان خديو

 اند اهرمن هم به نيروی شير ده
 که آرند جان وخرد را به زير

 بدو گفت کسری که ده ديو چيست
 کزيشان خرد را ببايد گريست

 ن داد پاسخ که آز و نيازچني
 دو ديوند با زور و گردن فراز

 دگر خشم ور شکست وننگست وکين
 چو نمام و دوروی و ناپاک دين
 دهم آنک از کس ندارد سپاس

 به نيکی وهم نيست يزدان شناس
 بدو گفت ازين شوم ده باگزند
 کدامست آهرمن زورمند

 چنين داد پاسخ به کسری که آز
 سازستمکاره ديوی بود دير

 که اورا نبينند خشنود ايچ
 همه درفزونيش باشد بسيچ
 نياز آنک او را ز اندوه و درد

 همی کور بينند و رخساره زرد
 کزين بگذری خسرو اديو رشک

 پزشک يکی دردمندی بود بی
 گزند اگر در زمانه کسی بی

 به تندی شود جان او دردمند
 دگر ننگ ديوی بود با ستيز
 زهميشه ببد کرده چنگال تي

 دگر ديو کينست پرخشم وجوش
 ز مردم بتابد گه خشم هوش
 نه بخشايش آرد بروبر نه مهر
 دژآگاه ديوی پرآژنگ چهر
 دگر ديو نمام کو جز دروغ
 نداند نراند سخن با فروغ

 بماند سخن چين ودوروی ديو
 بريده دل از بيم کيهان خديو
 ميان دوتن کين وجنگ آورد
 بکوشد که پيوستگی بشکرد

 دانش وناسپاس بیدگر ديو 
 نباشد خردمند و نيکی شناس

 به نزديک او رای و شرم اندکيست
 به چشمش بدو نيک هردو يکيست

 ز دانا بپرسيد پس شهريار
 که چون ديو با دل کند کارزار
 ببنده چه دادست کيهان خديو
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 که از کار کوته کند دست ديو
 چنين داد پاسخ که دست خرد

 ز کردار آهرمنان بگذرد
 د جان تو را رهنمونخرد با

 که راهی درازست پيش اندرون
 ز شمشير ديوان خرد جوشنست
 دل وجان داننده زو روشنست
 گذشته سخن ياد دارد خرد

 پرورد به دانش روان را همی
 وگر خود بود آنک خوانيم خيم
 که با او ندارد دل از ديو بيم
 خوی جهان خوش بود بردل نيک
 نگردد بگرد در آرزوی

 نده گويم کنونسخنهای باي
 که دلرا به شادی بود رهنمون
 هميشه خردمند و اميدوار
 نبيند جز از شادی روزگار
 نينديشد از کار بد يک زمان
 ره راست گيرد نگيرد کمان

 دگر هر که خشنود باشد به گنج
 نيازد نيارد تنش را به رنج

 کسی کو به گنج و درم ننگرد
 همه روز او برخوشی بگذرد

 پرستست و بسدگر دين يزدان 
 به رنج و به گنج و به آزرم کس
 ز فرمان يزدان نگردد سرش

 سرشت بدی نيست هم گوهرش
 برين همنشانست پرهيز نيز
 که نفروشد او راه يزدان به چيز
 بدو گفت زين ده کدامست شاه
 سوی نيکويها نماينده راه
 چنين داد پاسخ که راه خرد

 گمان بگذرد ز هر دانشی بی
 ه مردم بدویهمان خوی نيکوک

 بماند همه ساله با آب روی
 وزين گوهران گوهر استوار
 تن خشندی ديدم از روزگار
 تر وزيشان اميدست آهسته
 تر برآسوده از رنج و شايسته
 وزين گوهران آز ديدم به رنج
 که همواره سيری نيابد ز گنج
 بدو گفت شاه از هنرها چه به
 که گردد بدو مرد جوينده مه

 که هر کو ز راهچنين داد پاسخ 
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 نگردد بود با تنی بيگناه
 بيابد ز گيتی همه کام ونام
 از انجام فرجام و آرام و کام
 بپرسيد ازو نامبردار گو

 کزين ده کدامين بود پيشرو
 چنين داد پاسخ به آواز نرم
 سخنهای دانش به گفتار گرم
 فزونی نجويد برين بر خرد

 گمان برهنر بگذرد خرد بی
 پرسيد مهوزان پس ز دانا ب

 که فرهنگ مردم کدامست به
 چنين داد پاسخ که دانش بهست
 خردمند خود برجهان برمهست
 که دانا بلندی نيازد به گنج
 تن خويش را دور دارد ز رنج
 ز نيروی خصمش بپرسيد شاه

 که چون جست خواهی همی دستگاه
 چنين داد پاسخ که کردار بد

 روان وخرد بود خصم روشن
 دادگرز دانا بپرسيد پس 

 که فرهنگ بهتر بود گر گهر
 چنين داد پاسخ بدو رهنمون
 که فرهنگ باشد ز گوهر فزون

 گهر بی هنر زار وخوارست وسست
 به فرهنگ باشد روان تندرست
 بدو گفت جان را زدودن بچيست
 هنرهای تن را ستودن بچيست
 بگويم کنون گفتها سر به سر
 اگر يادگيری همه دربدر
 يستخرد مرد را خلعت ايزد

 ز انديشه دورست ودور از بديست
 هنرمند کز خويشتن درشگفت
 بماند هنر زو نبايد گرفت

 همان خوش منش مردم خويش دار
 نباشد به چشم خردمند خوار
 اگر بخشش ودانش و رسم و داد

 خردمند گرد آورد با نژاد
 بزرگی و افزونی و راستی

 گيرد از خوی بدکاستی همی
 ازان پس بپرسيد کسری ازوی

 ای نامور مرد فرهنگ جوی که
 بزرگی به کوشش بود گر به بخت
 که يابد جهاندار ازو تاج وتخت
 چنين داد پاسخ که بخت وهنر
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 چنانند چون جفت با يکديگر
 چنان چون تن وجان که يارند وجفت

 تنومند پيدا و جان در نهفت
 همان کالبد مرد را پوششست
 اگر بخت بيدار در کوششست

 رگی به جایبه کوشش نيايد بز
 مگر بخت نيکش بود رهنمای

 و ديگر که گيتی فسانه ست و باد
 چو خوابی که بيننده دارد به ياد
 چو بيدار گردد نبيند به چشم
 اگر نيکويی ديد اگر درد وخشم
 دگر پرسشی برگشاد از نهفت
 بدانا ستوده کدامست گفت

 چنين داد پاسخ که شاهی که تخت
 بيارايد و زور يابد ز بخت

 نام  دادگر باشد و نيکاگر
 بيابد ز گفتار و کردار کام

 بدو گفت کاندر جهان مستمند
 کدامست بدروز و ناسودمند

 چنين داد پاسخ که درويش زشت
 که نه کام يابد نه خرم بهشت
 بپرسيد و گفتا که بدبخت کيست
 که همواره از درد بايد گريست
 چنين داد پاسخ که داننده مرد

 وی زردکه دارد ز کردار بد ر
 بپرسيد ازو گفت خرسند کيست
 به بيشی ز چيز آرزومند کيست
 چنين داد پاسخ که آنکس که مهر
 ندارد برين گرد گردان سپهر
 تر بدو گفت ما را چه شايسته

 تر چنين گفت کان کس که آهسته
 بپرسيد ازو گفت آهسته کيست
 که بر تيز مردم ببايد گريست

 چنين داد پاسخ که از عيب جوی
 اکه پيچد سر از گفتگوینگر ت

 به نزديک او شرم و آهستگی
 هنرمندی و رای و شايستگی
 بپرسيد ازو نامور شهريار
 که ازمردمان کيست اميدوار

 چنين گفت کان کس که کوشاترست
 دوگوشش بدانش نيوشاترست
 بپرسيد ازو شهريار جهان
 از آگاهی نيک و بد در نهان
 چنين داد پاسخ که از آگهی
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 کژ ومغزش تهیفراوان بود 
 مگر آنک گفتند خاکست جای
 ندانم چه گويم ز ديگر سرای
 بدو گفت کسری که آباد شهر
 کدامست و مازو چه داريم بهر
 چنين داد پاسخ که آبادجای
 ز داد جهاندار باشد به پای
 بپرسيد کسری که بيدارتر

 تر مرد وهشيارتر پسنديده
 به گيتی کدامست بامن بگوی

 آبرویکه بفزايد از دانش 
 چنين داد پاسخ که دانای پير
 که با آزمايش بود يادگير

 بدو گفت کسری که رامش کراست
 که دارد به شادی همی پشت راست
 چنين داد پاسخ که هر کو زبيم
 بود ايمن و باشدش زر و سيم

 بدو گفت ما را ستايش به چيست
 به نزديک هرکس پسنديده کيست
 چنين داد پاسخ که او را نياز

 همی رشک با ننگ و آزبپوشد 
 همان رشک و کينش نباشد نهان
 پسنديده او باشد اندر جهان
 ز مرد شکيبا بپرسيد شاه
 که از صبر دارد به سر بر کاله

 چنين گفت کان کس که نوميد گشت
 رايش چوخورشيد گشت دل تيره

 دگرآنک روزش ببايد شمرد
 به کار بزرگ اندرون دست برد
 بدو گفت غم دردل کيست بيش

 ز اندوه سيرآيد از جان خويشک
 چنين داد پاسخ که آنکو ز تخت
 بيفتاد و نوميد گردد ز بخت
 بپرسيد ازو شهريار بلند

 که از ما که دارد دلی دردمند
 چنين گفت کان کو خردمند نيست
 توانگر کش از بخت فرزند نيست
 بپرسيد شاه از دل مستمند

 نشسته به گرم اندرون بی گزند
  پارسابدو گفت با دانشی

 که گردد برو ابلهی پادشا
 بپرسيد نوميدتر کس کدام
 که دارد توانايی و نيک نام

 چنين گفت کان کو ز کار بزرگ
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 بيفتد بماند نژند وسترگ
 روان بپرسيد ازو شاه نوشين
 روان که ای مرد دانا و روشن

 نام وآرايشست که دانی که بی
 که او از در مهر و بخشايشست

 گناهبدو گفت مرد فراوان 
 دستگاه گنهکار درويش و بی

 بپرسيد وگفتش که برگوی راست
 که تا از گذشته پشيمان کراست
 چنين داد پاسخ که آن تيره ترگ
 که بر سر نهد پادشا روز مرگ
 پشيمان شود دل کند پرهراس
 که جانش به يزدان بود ناسپاس
 وديگر که کردار دارد بسی

 به نزديک آن ناسپاسان کسی
 ی خرد يافتهبپرسيد وگفت ا

 هنرها يک اندر دگر بافته
 چه دانی کزو تن بود سودمند
 همان بر دل هر کسی ارجمند
 چنين داد پاسخ که ناتندرست
 که دل را جز از شادمانی نجست
 چو از درد روزی بسستی بود
 همه آرزو تندرستی بود

 بپرسيد و گفتش که از آرزوی
 چه بيشست پيداکن ای نيک خوی

 ازی بودبدو گفت چون سرفر
 نيازی بود همه آرزو بی

 نيازی بود تندرست چو ازبی
 نبايد جز از کام دل چيز جست
 ازان پس چنين گفت با رهنمون
 که بردل چه انديشه آيد فزون

 چنين داد پاسخ که ای را سه روی
 جوی بسازد خردمند با راه

 يکی آنک انديشد از روز بد
 گنه برتنش بد رسد مگر بی

 ده دوستبترسد ز کار فريبن
 که با مغز جان خواهد وخون وپوست

 سه ديگر ز بيدادگر شهريار
 که بيگار بستاند از مرد کار
 چه نيکو بود گردش روزگار
 خرديافته مرد آموزگار

 جهان روشن وپادشا دادگر
 ز گردون نيابی فزون زين هنر
 بپرسيدش از دين و از راستی
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 کزو دور باشد بدو کاستی
 ایبدو گفت شاها بدينی گر
 کزو نگسلد ياد کرد خدای
 همان دوری از کژی و راه ديو
 بترس از جهانبان و کيهان خديو
 به فرمان يزدان نهاده دو گوش
 وزيشان نباشد کسی با خروش
 ازان پس بپرسيدش از پادشا
 که فرماروانست بر پارسا

 کزايشان کدامست پيروزبخت
 که باشد به گيتی سزاوار تخت

 گرچنين گفت کان کوبود داد
 خرد دارد و رای و شرم و هنر
 بپرسيدش از دوستان کهن
 سخن که باشند هم کوشه و يک

 چنين داد پاسخ که از مرد دوست
 جوانمردی وداد دادن نکوست
 نخواهد به تو بد به آزرم کس
 به سختی بود يار و فريادرس

 بدو گفت کسری کرا بيش دوست
 که با او يکی بود از مغز و پوست

 که از نيک دلچنين داد پاسخ 
 جدايی نخواهد جز از دل گسل

 تر دگر آنکسی کو نوازنده
 تر نکوتر به کردار و سازنده

 بپرسيد دشمن کرا بيشتر
 تر که باشد بدو بر بدانديش

 چنين داد پاسخ که برترمنش
 که باشد فروان بدو سرزنش
 همان نيز کاو از دارد درشت
 پرآژنگ رخساره و بسته مشت

 وست کيستبپرسيد تا جاودان د
 ز درد جدايی که خواهد گريست
 چنين داد پاسخ که کردار نيک
 نخواهد جدا بودن از يار نيک
 چه ماند بدو گفت جاويد چيز
 که آن چيز کمی نگيرد به نيز
 چنين داد پاسخ که انباز مرد

 نه کاهد نه سوزد نه ترسد ز درد
 چنين گفت کين جان دانا بود

 که بر آرزوها توانا بود
  شاه ای خداوند مهربدو گفت

 چه باشد به پهنا فزون از سپهر
 چنين گفت کان شاه بخشنده دست
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 پرست وديگر دل مرد يزدان
 تر بپرسيد وگفتا چه با زيب
 کزان برفرازد خردمند سر

 چنين داد پاسخ که ای پادشا
 مده گنج هرگز بناپارسا

 چو کردار با ناسپاسان کنی
 همی خشن خشک اندر آب افگنی

 اندر چه چيزست رنجبدو گفت 
 کزو کم شود مرد را آز گنج
 بدو داد پاسخ که ای شهريار
 هميشه دلت باد چون نوبهار

 ی شاه بدخو ز رنج پرستنده
 نخواهد تن و زندگانی و گنج

 بپرسيد وگفتش چه ديدی شگفت
 کزان برتر اندازه نتوان گرفت
 چنين گفت با شاه بوزرجمهر

 که يک سر شگفتست کار سپهر
  بينيم با دستگاهيکی مرد

 کالهش رسيده بابر سياه
 که او دست چپ را نداند ز راست
 ز بخشش فزونی نداند نه کاست

 يکی گردش آسمان بلند
 ستاره بگويد که چونست وچند
 فلک رهنمونش به سختی بود
 همه بهر او شوربختی بود

 گرانتر چه دانی بدو گفت شاه
 چنين داد پاسخ که سنگ گناه

  کارهابپرسيد کز برتری
 ز گفتارها هم ز کردارها

 کدامست با ننگ و با سرزنش
 که باشد ورا هر کسی بدکنش
 چنين داد پاسخ که ز فتی ز شاه

 ستيهيدن مردم بيگناه
 توانگرکه تنگی کند درخورش
 دريغ آيدش پوشش و پرورش
 زنانی که ايشان ندارند شرم

 بگفتن ندارند آواز نرم
 مردان که تندی کنند همان نيک

 دستان بلندی کنند  تنگوگر
 رنگ و زشتست وخوار دروغ آنک بی

 چه بر نابکار و چه بر شهريار
 به گيتی ز نيکی چه چيزست گفت
 که هم آشکارست و هم در نهفت

 کزو مرد داننده جوشن کند
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 روان را بدان چيز روشن کند
 چنين داد پاسخ که کوشان بدين
 به گيتی نيابد جز از آفرين

 دان سپاسدگر آنک دارد ز يز
 بود دانشی مرد نيکی شناس
 بدو گفت کسری که کرده چه به
 چه ناکرده از شاه وز مرد مه
 چه بهتر کزو باز داريم چنگ
 گرفته چه بهتر ز بهر درنگ
 چه بهتر ز فرمودن وداشتن
 وگر مرد را خوار بگذاشتن

 به پاسخ نگه داشتن گفت خشم
 که از بيگناهان بخوابند چشم

 ی رواندگر آنک بيدار دار
 بکوشی تو در کارها تا توان
 فروهشته کين برگرفته اميد
 بتابد روان زو به کردار شيد
 ز کار بزه چند يابی مزه
 بيفگن مزه دور باش از بزه

 سپاس ازخداوند خورشيد و ماه
 که رستم ز بوزرجمهر و ز شاه
 چو اين کار دلگيرت آمد ببن
 ز شطرنج بايد که رانی سخن
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 طرنجداستان درنهادن ش

 چنين گفت موبد که يک روز شاه
 به ديبای رومی بياراست گاه
 بياويخت تاج از بر تخت عاج

 همه جای عاج و همه جای تاج
 همه کاخ پر موبد و مرزبان
 ز بلخ و ز بامين و ز کرزبان
 چنين آگهی يافت شاه جهان

 ز گفتار بيدار کارآگهان
 ی شاه هند که آمد فرستاده

 ن سندابا پيل و چتر و سوارا
 شتروار بارست با او هزار
 همی راه جويد بر شهريار
 همانگه چو بشنيد بيدار شاه
 پذيره فرستاد چندی سپاه
 چو آمد بر شهريار بزرگ

 ی نامدار و سترگ فرستاده
 برسم بزرگان نيايش گرفت
 جهان آفرين را ستايش گرفت
 گهرکرد بسيار پيشش نثار
 يکی چتر و ده پيل با گوشوار

 تر هندی به زربياراسته چ
 بدو بافته چند گونه گهر
 سر بار بگشاد در بارگاه

 بياورد يک سر همه نزد شاه
 فراوان ببار اندرون سيم و زر

 چه از مشک و عنبر چه از عود تر
 ز ياقوت والماس وز تيغ هند
 همه تيغ هندی سراسر پرند
 ز چيزی که خيزد ز قنوج و رای
 زده دست و پای آوريده به جای

 يک سر همه پيش تختببردند 
 نگه کرد ساالر خورشيد بخت
 ز چيزی که برد اندران رای رنج
 فرستاد کسری سراسر به گنج

 ای بر پرند بياورد پس نامه
 روان رای هند نبشته بنوشين

 يکی تخت شطرنج کرده به رنج
 تهی کرده از رنج شطرنج گنج
 بياورد پيغام هندی ز رای

 که تا چرخ باشد تو بادی به جای
 سی کو بدانش برد رنج بيشک

 بفرمای تا تخت شطرنج پيش
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 نهند و ز هر گونه رای آورند
 که اين نغز بازی به جای آورند

 ای را به نام بدانند هرمهره
 ی او کدام که گويند پس خانه

 پياده بدانند و پيل و سپاه
 رخ واسب و رفتار فرزين و شاه
 گراين نغز بازی به جای آورند

 رای آورنددرين کار پاکيزه 
 همان باژ و ساوی که فرمودشاه
 به خوبی فرستم بران بارگاه
 وگر نامداران ايران گروه

 ازين دانش آيند يک سر ستوه
 چو با دانش ما ندارند تاو

 نخواهند زين بوم و بر باژ و ساو
 همان باژ بايد پذيرفت نيز
 که دانش به از نامبردار چيز
 دل و گوش کسری بگوينده داد

 و کرد گوينده يادسخنها بر
 نهادند شطرنج نزديک شاه
 به مهره درون کرد چندی نگاه
 ز تختش يکی مهره از عاج بود
 پر از رنگ پيکر دگر ساج بود
 بپرسيد ازو شاه پيروزبخت

 ازان پيکر ومهره ومشک وتخت
 چنين داد پاسخ که ای شهريار
 همه رسم و راه از در کارزار
 ببينی چويابی به بازيش راه

 پيل و آرايش رزمگاهرخ و 
 بدو گفت يک هفته ما را زمان

 روان ببازيم هشتم به روشن
 يکی خرم ايوان بپرداختند
 فرستاده را پايگه ساختند
 رد وموبدان نماينده راه

 برفتند يک سر به نزديک شاه
 نهادند پس تخت شطرنج پيش
 نگه کرد هريک ز اندازه بيش

 ای ساختند بجستند و هر گونه
 بارش انداختندز هر دست يک

 يکی گفت وپرسيد و ديگر شنيد
 نياورد کس راه بازی پديد
 برفتند يکسر پرآژنگ چهر
 بيامد برشاه بوزرجمهر

 ورا زان سخن نيک ناکام ديد
 به آغاز آن رنج فرجام ديد
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 به کسری چنين گفت کای پادشا
 جهاندار و بيدار و فرمانروا

 من اين نغز بازی به جای آورم
 نمای آورمخرد را بدين ره

 بدو گفت شاه اين سخن کارتست
 روان بادی وتندرست که روشن

 کنون رای قنوج گويد که شاه
 ندارد يکی مرد جوينده راه

 شکست بزرگ است بر موبدان
 به در گاه و بر گاه و بر بخردان
 بياورد شطرنج بوزرجمهر

 پرانديشه بنشست و بگشاد چهر
 جست بازی چپ و دست راست همی

  جای هريک کجاستراند تا همی
 به يک روز و يک شب چو بازيش يافت
 از ايوان سوی شاه ايران شتافت
 بدو گفت کای شاه پيروزبخت

 نگه کردم اين مهره و مشک و تخت
 به خوبی همه بازی آمد به جای
 به بخت بلند جهان کدخدای

 ی شاه را پيش خواه فرستاده
 کسی را که دارند ما را نگاه

  نخستشهنشاه بايد که بيند
 يکی رزمگاهست گويی درست
 ز گفتار او شاد شد شهريار
 ورا نيک پی خواند و به روزگار
 بفرمود تا موبدان و ردان
 برفتند با نامور بخردان

 فرستاده رای را پيش خواند
 بران نامور پيشگاهش نشاند
 بدو گفت گوينده بوزرجمهر

 که ای موبد رای خورشيد چهر
 ازين مهرها رای با توچه گفت
 که همواره با توخرد باد جفت
 رای چنين داد پاسخ که فرخنده

 چو از پيش او من برفتم ز جای
 ی ساج و عاج مرا گفت کين مهره

 ببر پيش تخت خداوند تاج
 زن بگويش که با موبد و رای

 بنه پيش و بنشان يکی انجمن
 گر اين نغز بازی به جای آورند
 پسنديده و دلربای آورند

  و باژ و ساوهمين بدره و برده
 فرستيم چندانک داريم تاو
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 و گر شاه و فرزانگان اين به جای
 نيارند روشن ندارند رای

 وگر شاه وفرزانگان اين بجای
 نيارند روشن ندارند رای

 نبايد که خواهد ز ما باژ و گنج
 دريغ آيدش جان دانا به رنج
 چو بيند دل و رای باريک ما
 فزونتر فرستد به نزديک ما

  شاه بيداربختبرتخت آن
 بياورد و بنهاد شطرنج وتخت
 چنين گفت با موبدان و ردان

 ای نامور پاک دل بخردان که
 همه گوش داريد گفتار اوی
 هم آن را هشيار ساالر اوی
 بياراست دانا يکی رزمگاه

 به قلب اندرون ساخته جای شاه
 چپ و راست صف برکشيده سوار
 پياده به پيش اندرون نيزه دار

 ستور در پيش شاههشيوار د
 به رزم اندرونش نماينده راه

 مبارز که اسب افگند بر دو روی
 به دست چپش پيل پرخاشجوی
 وزو برتر اسبان جنگی به پای
 بدان تاکه آيد به باالی رای
 چو بوزرجمهر آن سپه را براند
 همه انجمن درشگفتی بماند

 ی هند سخت غمی شد فرستاده
 بماند اندر آن کار هشيار بخت

 گفت اندرو مرد جادو بماندش
 دلش را به انديشه اندر نشاند
 که اين تخت شطرنج هرگز نديد
 نه از کاردانان هندی شنيد
 چگونه فراز آمدش رای اين

 به گيتی نگيرد کسی جای اين
 چنان گشت کسری ز بوزرجمهر
 که گفتی بدوبخت بنمود چهر
 يکی جام فرمود پس شهريار
 که کردند پرگوهر شاهوار

 بدره دينار واسبی به زينيکی 
 بدو داد و کردش بسی آفرين
 بشد مرد دانا به آرام خويش
 يکی تخت و پرگار بنهاد پيش

 ی هندوان به شطرنج و انديشه
 نگه کرد و بفزود رنج روان
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 خرد بادل روشن انباز کرد
 به انديشه بنهاد برتخت نرد
 دومهره بفرمود کردن ز عاج
 همه پيکر عاج همرنگ ساج

 زمگه ساخت شطرنج واريکی ر
 دو رويه برآراسته کارزار

 دولشکر ببخشيد بر هشت بهر
 همه رزمجويان گيرنده شهر
 زمين وار لشکر گهی چارسوی
 دوشاه گرانمايه و نيک خوی
 کم و بيش دارند هر دو به هم
 يکی از دگر برنگيرد ستم

 به فرمان ايشان سپاه از دو روی
 به تندی بياراسته جنگجوی

 تنها بگيرد دو تنيکی را چو
 ز لشکر برين يک تن آيد شکن
 به هرجای پيش وپس اندر سپاه
 گرازان دو شاه اندران رزمگاه

 همی اين بران آن برين برگذشت
 گهی رزم کوه و گهی رزم دشت
 برين گونه تا بر که بودی شکن
 شدندی دو شاه و سپاه انجمن
 بدين سان که گفتم بياراست نرد

  کردبرشاه شد يک به يک ياد
 وزان رفتن شاه برترمنش

 همانش ستايش همان سرزنش
 ز نيروی و فرمان و جنگ سپاه
 بگسترد و بنمود يک يک شاه
 دل شاه ايران ازو خيره ماند
 خرد را بانديشه اندر نشاند

 روان گفت کای مرد روشن همی
 جوان بادی و روزگارت جوان
 بفرمود تا ساروان دو هزار
 بيارد شتر تا در شهريار

 باری که خيزد ز روم و ز چينز 
 ز هيتال و مکران و ايران زمين
 ز گنج شهنشاه کردند بار
 بشد کاروان از در شهريار
 چوشد بارهای شتر ساخته
 دل شاه زان کار پرداخته

 ی رای را پيش خواند فرستاده
 ز دانش فراوان سخنها براند
 يکی نامه بنوشت نزديک اوی
 پر از دانش و رامش و رنگ و بوی
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 سر نامه کرد آفرين بزرگ
 به يزدان پناهش ز ديو سترگ
 دگر گفت کای نامور شاه هند
 ز دريای قنوج تا پيش سند

 زن ی رای رسيداين فرستاده
 ابا چتر و پيالن بدين انجمن

 همان تخت شطرنج و پيغام رای
 شنيديم و پيغامش امد بجای
 ز دانای هندی زمان خواستيم
 به دانش روان را بياراستيم

 رای سی رای زد موبد پاکب
 پژوهيد وآورد بازی به جای
 کنون آمد اين موبد هوشمند
 به قنوج نزديک رای بلند
 شتروار بار گران دو هزار
 پسنديده بار از در شهريار
 نهاديم برجای شطرنج نرد
 کنون تا به بازی که آرد نبرد

 رای برهمن فر وان بود پاک
 که اين بازی آرد به دانش به جای

 زی که ديد اين فرستاده رنجز چي
 فرستد همه رای هندی به گنج
 ورای دون کجا رای با راهنمای
 بکوشند بازی نيايد به جای
 شتروار بايد که هم زين شمار
 به پيمان کند رای قنوج بار
 کند بار همراه با بار ما
 چنينست پيمان و بازار ما

 چوخورشيد رخشنده شد بر سپهر
 برفت از در شاه بوزرجمهر
 چو آمد ز ايران به نزديک رای
 برهمن بشادی و را رهنمای
 ابا بار با نامه وتخت نرد
 دلش پر ز بازار ننگ ونبرد

 چو آمد به نزديکی تخت اوی
 بديد آن سر و افسر و بخت اوی
 فراوانش بستود بر پهلوی

 ی خسروی بدو داد پس نامه
 ز شطرنج وز راه وز رنج رای
 بگفت آنچه آمد يکايک به جای
 پيام شهنشاه با او بگفت

 رخ رای هندی چوگل برشگفت
 بگفت آن کجا ديد پاينده مرد
 چنان هم سراسر بياورد نرد
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 ز بازی و از مهره و رای شاه
 وزان موبدان نماينده راه

 به نامه دورن آنچه کردست ياد
 بخواند بداند نپيچد ز داد
 ز گفتار اوشد رخ شاه زرد

 چو بشنيد گفتار شطرنج و نرد
 امد يکی نامور کدخدایبي

 جای فرستاده را داد شايسته
 يکی خرم ايوان بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 زمان خواست پس نامور هفت روز
 برفت آنک بودند دانش فروز
 به کشور ز پيران شايسته مرد
 يکی انجمن کرد و بنهاد نرد

 به يک هفته آنکس که بد تيزوير
 يرازان نامداران برنا و پ

 بازجستند بازی نرد همی
 به رشک و برای وبه ننگ و نبرد
 بهشتم چنين گفت موبد به رای
 که اين را نداند کسی سر زپای
 مگر با روان يار گردد خرد
 کزين مهره بازی برون آورد
 بيامد نهم روز بوزرجمهر
 پر از آرزو دل پرآژنگ چهر

 که کسری نفرمود ما را درنگ
 گنبايد که گردد دل شاه تن

 بشد موبدان را ازان دل دژم
 روان پر زغم ابروان پر زخم
 بزرگان دانا به يک سو شدند
 به نادانی خويش خستو شدند
 چو آن ديد بنشست بوزرجمهر
 همه موبدان برگشادند چهر
 بگسترد پيش اندرون تخت نرد
 همه گردش مهرها ياد کرد
 سپهدار بنمود و جنگ سپاه
 هم آرايش رزم و فرمان شاه

 زن خيره شد رای با رایازو 
 ز کشور بسی نامدار انجمن
 همه مهتران آفرين خواندند
 ورا موبد پاک دين خواندند
 ز هر دانشی زو بپرسيد رای
 همه پاسخ آمد يکايک به جای
 خروشی برآمد ز دانندگان
 ز دانش پژوهان وخوانندگان
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 که اينت سخنگوی داننده مرد
 نه از بهر شطرنج و بازی نرد

 ان پس شتر دو هزاربياورد ز
 همه گنج قنوح کردند بار
 ز عود و ز عنبر ز کافور و زر
 همه جامه وجام پيکر گهر
 ابا باژ يکساله از پيشگاه

 فرستاد يک سر به درگاه شاه
 يکی افسری خواست از گنج رای

 ی زر ز سر تا به پای همان جامه
 بدو داد وچند آفرين کرد نيز
 بيارانش بخشيد بسيار چيز

 و ازار آنک از پيش بردشتر د
 ابا باژ و هديه مر او را سپرد

 يکی کاروان بد که کس پيش ازان
 نراند و نبد خواسته بيش ازان
 بيامد ز قنوج بوزرجمهر

 برافراخته سر بگردان سپهر
 دلی شاد با نامه شاه هند

 نبشته به هندی خطی بر پرند
 که رای و بزرگان گوايی دهند
 دنه از بيم کزنيک رايی دهن

 روان کس نديد که چون شاه نوشين
 نه از موبد سالخورده شنيد

 نه کس دانشی تر ز دستور اوی
 ز دانش سپهرست گنجور اوی
 فرستاده شد باژ يک ساله پيش
 اگر بيش بايد فرستيم بيش
 ز باژی که پيمان نهاديم نيز

 فرستاده شد هرچ بايست چيز
 چو آگاهی آمد ز دانا به شاه

 ی آمد ز راهکه با کام و با خوب
 ازان آگهی شاد شد شهريار
 بفرمود تاهرک بد نامدار

 ز شهر و ز لشکر خبيره شدند
 همه نامداران پذيره شدند

 به شهر اندر آمد چنان ارجمند
 به پيروزی شهريار بلند

 به ايوان چو آمد به نزديک تخت
 برو شهريار آفرين کرد سخت
 ببر در گرفتش جهاندار شاه

 رنج راهبپرسيدش از رای وز 
 بگفت آنک جا رفت بوزرجمهر
 ازان بخت بيدار و مهر سپهر
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 پس آن نامه رای پيروزبخت
 بياورد و بنهاد در پيش تخت
 بفرمود تا يزدگرد دبير
 پذير بيامد بر شاه دانش

 چو آن نامه رای هندی بخواند
 يکی انجمن درشگفتی بماند
 هم از دانش و رای بوزرجمهر
 ازان بخت ساالر خورشيد چهر

 چنين گفت کسری که يزدان سپاس
 شناس که هستم خردمند و نيکی
 اند مهان تاج وتخت مرا بنده
 اند دل وجان به مهر من آگنده

 تر از کار بوزرجمهر شگفتی
 که دانش بدو داد چندين سپهر
 سپاس از خداوند خورشيد وماه
 کزويست پيروزی و دستگاه
 برين داستان برسخن ساختم

 داختمبه طلخند و شطرنج پر
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 داستان طلخند و گو

 چنين گفت شاهوی بيداردل
 که ای پير دانای و بسيار دل
 ايا مرد فرزانه و تيز وير

 ز شاهوی پير اين سخن يادگير
 که درهند مردی سرافراز بود
 که با لشکر و خيل و با ساز بود
 خنيده بهر جای جمهور نام

 به مردی بهر جای گسترده گام
 وانچنان پادشا گشته برهند
 روان خردمند و بيدار و روشن

 ورا بود کشمير تا مرز چين
 برو خواندندی به داد آفرين

 به مردی جهانی گرفته بدست
 ورا سندلی بود جای نشست
 هميدون بدش تاج و گنج و سپاه
 هميدون نگين وهميدون کاله
 هنرمند جمهور فرهنگ جوی
 سرافراز با دانش و آبروی
 بدو شادمان زيردستان اوی

  شهری چه از در پرستان اویچه
 زنی بود هم گوهرش هوشمند

 گزند هنرمند و با دانش و بی
 پسر زاد زان شاه نيکو يکی
 که پيدا نبود از پدر اندکی
 پدر چون بديد آن جهاندار نو
 هم اندر زمان نام کردند گو
 برين برنيامد بسی روزگار
 که بيمار شد ناگهان شهريار

 مردبه کدبانو اندرز کرد و به 
 جهانی پر از دادگو را سپرد
 ز خردی نشايست گو بخت را
 نه تاج و کمر بستن و تخت را
 سران راهمه سر پر از گرد بود
 ز جمهورشان دل پر از درد بود
 ز بخشيدن و خوردن و داد اوی
 جهان بود يک سر پر از ياد اوی
 سپاهی و شهری همه انجمن
 زن و کودک و مرد شد رای زن

 ک نداند سپاهکه اين خرد کود
 نه داد و نه خشم و نه تخت و کاله
 همه پادشاهی شود پرگزند
 اگر شهرياری نباشد بلند
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 به دنبر برادر بد آن شاه را
 ی گاه را خردمند وشايسته

 کجا نام آن نامور مای بود
 به دنبر نشسته دالرای بود
 جوی جهانديدگان يک به يک شاه

 ز سندل به دنبر نهادند روی
 ير تا مرز چينبزرگان کشم

 به شاهی بدو خواندند آفرين
 ز دنبر بيامد سرافراز مای
 به تخت کيان اندر آورد پای
 همان تاج جمهور بر سر نهاد
 بداد و ببخشش در اندر گشاد
 چو با سازشد مام گو را بخواست

 داشت راست بپرورد و با جان همی
 پری چهره آبستن آمد ز مای
 پسر زاد ازين نامور کدخدای

  پادشا نام طلخند کردورا
 روان را پر از مهر فرزند کرد

 دوساله شد اين خرد و گو هفت سال
 دالور گوی بود با فر و يال

 پس از چند گه مای بيمار شد
 دل زن برو پر ز تيمار شد
 دوهفته برآمد به زاری بمرد
 برفت وجهان ديگری را سپرد
 همه سندلی زار و گريان شدند

 دز درد دل مای بريان شدن
 نشستند يک ماه باسوگ شاه
 سرماه يک سر بيامد سپاه
 همه نامداران وگردان شهر
 هرآنکس که او را خرد بود بهر
 سخن رفت هرگونه بر انجمن

 زن ای رای چنين گفت فرزانه
 که اين زن که از تخم جمهور بود
 هميشه ز کردار بد دور بود

 همه راستی خواستی نزد شوی
 نبود ايچ تابود جز دادجوی
 نژاديست اين ساخته داد را
 همه راستی را و بنياد را

 همان به که اين زن بود شهريار
 که او ماند زين مهتران يادگار
 زگفتار او رام گشت انجمن
 فرستاده شد نزد آن پاک تن
 که تخت دو فرزند را خود بگير
 فزاينده کاريست اين ناگزير
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 چوفرزند گردد سزاوار گاه
 پاهبدو ده بزرگی و گنج و س

 ازان پس هم آموزگارش تو باش
 دالرام و دستور و رايش تو باش
 به گفتار ايشان زن نيک بخت
 بيفراخت تاج و بياراست تخت
 فزونی وخوبی وفرهنگ وداد

 همه پادشاهی بدو گشت شاد
 رای دوموبد گزين کرد پاکيزه

 هنرمند و گيتی سپرده به پای
 بديشان سپرد آن دو فرزند را

 دمند رادو مهتر نژاد خر
 نبودند ز ايشان جدا يک زمان
 بديدار ايشان شده شادمان
 چو نيرو گرفتند و دانا شدند
 بهر دانشی بر توانا شدند
 زمان تا زمان يک ز ديگر جدا
 شدندی برمادر پارسا
 تر که ازماکدامست شايسته
 تر به دل برتر و نيز بايسته

 چنين گفت مادر به هر دو پسر
  هنرکه تا از شما باکه يابم

 خردمندی ورای و پرهيز و دين
 زبان چرب و گوينده و بفرين
 چوداريد هر دو ز شاهی نژاد
 خرد بايد و شرم و پرهيز وداد
 چوتنها شدی سوی مادر يکی
 چنين هم سخن راندی اندکی
 که از ما دو فرزند کشور کراست

 به شاهی و اين تخت و افسرکراست
 بدو مام گفتی که تخت آن تست

 رای و بخت آن تستهنرمندی و 
 به ديگر پسرهم ازينسان سخن

 راندی تا سخن شد کهن همی
 دل هرد وان شاد کردی به تخت
 به گنج وسپاه وبنام و به بخت
 رسيدند هر دو به مردی به جای
 بدآموز شد هر دو را رهنمای
 زرشک اوفتادند هردو به رنج
 برآشوفتند ازپی تاج وگنج

 همه شهرزايشان بدونيم گشت
 ک مردان پرازبيم گشتدل ني

 زگفت بدآموز جوشان شدند
 به نزديک مادرخروشان شدند
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 بگفتند کزماکه زيباترست
 که برنيک وبد برشکيباترست
 چنين پاسخ آورد فرزانه زن
 که باموبدی يکدل ورای زن
 شماراببايد نشستن نخست
 برام وباکام فرجام جست
 ازان پس خنيده بزرگان شهر

 ی بهرهرآنکس که اودارد از را
 يکايک بگوييم با رهنمون

 نه خوبست گرمی به کاراندرون
 کسی کو بجويد همی تاج وگاه
 خردبايد ورای وگنج وسپاه
 چو بيدادگر پادشاهی کند
 جهان پر ز گرم وتباهی کند
 به مادر چنين گفت پرمايه گو
 کزين پرسش اندر زمانه مرو
 اگر کشور ازمن نگيرد فروغ
 به کژی مکن هيچ رای دروغ

 ه طلخند بسپار گنج وسپاهب
 من او را يکی کهترم نيکخواه
 وگر من به سال وخرد مهترم
 هم از پشت جمهور کنداورم
 بدو گوی تا از پی تاج و تخت

 دانشی کارسخت نگيرد به بی
 بدو گفت مادر که تندی مکن
 برانديشه بايد که رانی سخن

 هرآنکس که برتخت شاهی نشست
 ميان بسته بايد گشاده دو دست
 نگه داشتن جان پاک از بدی
 بدانش سپردن ره بخردی

 هم از دشمن آژير بودن به جنگ
 ی نام و ننگ نگه داشتن بهره

 ز داد و ز بيداد شهر و سپاه
 بپرسد خداوند خورشيد و ماه
 اگر پشه از شاه يابد ستم
 روانش به دوزخ بماند دژم
 تر جهان از شب تيره تاريک
 تر دلی بايد ازموی باريک

 ز بد کند جان و تن را رهاکه ا
 بداند که کژی نيارد بها

 چو بر سرنهد تاج بر تخت داد
 جهانی ازان داد باشند شاد

 سرانجام بستر ز خشتست وخاک
 وگر سوخته گردد اندر مغاک
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 ازين دودمان شاه جمهور بود
 که رايش ز کردار بد دور بود
 نه هنگام بد مردن او را بمرد
 ردجهان را به کهتر برادر سپ
 زد نبر بيامد سرافراز مای
 جوان بود و بينا دل وپاک رای
 همه سندلی پيش اوآمدند
 پر از خون دل و شاه جو آمدند
 بيامد به تخت مهی برنشست
 ميان تنگ بسته گشاده دو دست
 مرا خواست انباز گشتيم وجفت
 بدان تا نماند سخن درنهفت
 اگر زانک مهتر برادر تويی
 ويیبه هوش وخرد نيز برتر ت

 همان کن که جان را نداری به رنج
 ز بهر سرافرازی و تاج وگنج
 يکی ازشما گرکنم من گزين
 دل ديگری گردد از من بکين
 مريزيد خون از پی تاج وگنج
 که برکس نماند سرای سپنج
 ز مادر چو بشنيد طلخند پند
 نيامدش گفتار او سودمند
 بمارد چنين گفت کز مهتری
 همی از پی گو کنی داوری

 به سال ار برادر ز من مهترست
 نه هرکس که او مهتر او بهترست
 بدين لشکر من فروان کسست

 که همسال او به آسمان کرکسست
 که هرگز نجويند گاه وسپاه

 نه تخت و نه افسر نه گنج و کاله
 پدر گر به روز جوانی بمرد

 نه تخت بزرگی کسی راسپرد
 دلت جفت بينم همی سوی گو

  پيشروبرآنی که او را کنی
 من ازگل برين گونه مردم کنم
 مبادا که نام پدر گم کنم

 يکی مادرش سخت سوگند خورد
 که بيزارم از گنبد الژورد
 اگرهرگز اين آرزو خواستم
 ز يزدان وبردل بياراستم

 مبر زين سن جز به نيکی گمان
 مشو تيز باگردش آسمان

 که آن راکه خواهد دهد نيکوی
 ینگر جز به يزدان به کس نگرو
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 من انداختم هرچ آمد ز پند
 اگر نيست پند منت سودمند
 نگر تاچه بهتر ز کارآن کنيد

 ی جان کنيد وزين پند من توشه
 وزان پس همه بخردان را بخواند
 همه پندها پيش ايشان براند

 کليد درگنج دو پادشا
 که بودند بادانش و پارسا
 بياورد وکرد آشکارا نهان
 به پيش جهانديدگان ومهان

 سر بر ايشان ببخشيد راستسرا
 همه کام آن هر دو فرزند خواست
 چنين گفت زان پس به طلخند گو
 که ای نيک دل نامور يار نو

 شنيدم که جمهور چندی ز مای
 سرافرازتر بد به سال و برای
 پدرت آن گرانمايه نيکخوی

 نکرد ايچ ازان پيش تخت آرزوی
 نه ننگ آمدش هرگز از کهتری

  مهترینجست ايچ بر مهتران
 نگر تا پسندد چنين دادگر
 که من پيش کهتر ببندم کمر
 نگفت مادر سخن جز به داد
 تو را دل چرا شد ز بيداد شاد
 ز لشکر بخوانيم چندی مهان
 خردمند و برگشته گرد جهان
 ز فرزانگان چون سخن بشنويم
 برای و به گفتارشان بگرويم

 وگوی ز ايوان مادر بدين گفت
 وجوی  جستبرفتند ودلشان پر از

 برين برنهادند هر دو جوان
 کزان پس ز گردان وز پهلوان
 ز دانا وپاکان سخن بشنويم

 بران سان که باشد بدان بگرويم
 کز ايشان همی دانش آموختيم
 به فرهنگ دلها برافروختيم
 بيامد دو فرزانه رهنمای

 رفت هر گونه رای ميانشان همی
 خواست فرزانه گو که گو همی

 لی پيشروبود شاه درسند
 هم آنکس که استاد طلخند بود
 به فرزانگی هم خردمند بود
 همی اين بران بر زد وآن برين
 چنين تا دو مهتر گرفتند کين
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 نهاده بدند اندر ايوان دو تخت
 نشسته به تخت آن دو پيروز بخت
 دالور دو فرزانه بردست راست

 همی هريکی ازجهان بهرخواست
 گرانمايگان را همه خواندند

 وان چپ و راست بنشاندندباي
 زبان برگشادند فرزانگان
 که ای سرفرازان ومردانگان

 نژاد ازين نامداران فرخ
 که داريد رسم پدرشان به ياد
 که خواهيد برخويشتن پادشا
 که دانيد زين دوجوان پارسا
 فروماندند اندران موبدان
 بزرگان و بيدار دل بخردان

 نشسته همی دوجوان بر دو تخت
 فرزانه نيکبختبگفت دو 

 بدانست شهری و هم لشکری
 کزان کارجنگ آيد و داوری

 همه پادشاهی شود بر دو نيم
 خردمند ماند به رنج وبه بيم

 يکی ز انجمن سر برآورد راست
 به آوا سخن گفت و برپای خاست
 که ما از دو دستور دو شهريار
 چه ياريم گفتن که آيد به کار
 بسازيم فردا يکی انجمن

  يکدگر تن به تنبگوييم با
 وزان پس فرستيم يک يک پيام
 مگر شهرياران بيابند کام
 برفتند ز ايوان ژکان و دژم
 لبان پر ز باد و روان پر ز غم
 بگفتند کين کار با رنج گشت
 ز دست جهانديده اندر گذشت
 برادر نديديم هرگز دو شاه
 دو دستور بدخواه در پيشگاه
 ببودند يک شب پرآژنگ چهر

  برزد سر از کوه مهربدانگه که
 برفتند يک سر بزرگان شهر

 هرآنکس که شان بود زان کار بهر
 پر آواز شد سندلی چار سوی

 آرزوی سخن رفت هرگونه بی
 يکی راز ز گردان بگو بود رای
 يکی سوی طلخند بد رهنمای
 زبانها ز گفتارشان شد ستوه
 نگشتند همرای و با هم گروه
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 پراگنده گشت آن بزرگ انجمن
 هی وشهری همه تن به تنسپا

 يکی سوی طلخند پيغام کرد
 زبان را زگو پر ز دشنام کرد

 دگر سوی گر رفت با گرز و تيغ
 که از شاه جان را ندارم دريغ
 پرآشوب شد کشور سندلی
 بدان نيکخواهی و آن يک دلی
 خردمند گويد که در يک سرای
 چوفرمان دوگردد نماند به جای
 پس آگاهی آمد به طلخند و گو
 که هر بر زنی بايکی پيشرو
 همه شهر ويران کنند از هوا
 نبايد که دارند شاهان روا
 ببودند زان آگهی پر هراس

 داشتندی شب و روز پاس همی
 چنان بد که روزی دو شاه جوان

 لشکر و پهلوان برفتند بی
 زبان برگشادند يک با دگر
 پرآژنگ روی و پراز جنگ سر
 به طلخند گفت ای برادر مکن

 اندازه بگذشت ما را سخنکز 
 بتا روی بر خيره چيزی مجوی
 که فرزانگان آن نبينند روی

 شنيدی که جمهور تا زنده بود
 برادر ورا چون يکی بنده بود
 بمرد او و من ماندم خوار و خرد
 يکی خرد را گاه نتوان سپرد
 جهان پر ز خوبی بد از رای اوی
 نيارست جستن کسی جای اوی

  بود و تنبرادر ورا همچو جان
 بشاهی ورا خواندند انجمن
 اگر بودمی من سزاوار گاه

 نکردی به مای اندرون کس نگاه
 بر آيين شاهان گيتی رويم
 ز فرزانگان نيک و بد بشنويم
 من ازتو به سال وخرد مهترم
 توگويی که من کهترم بهترم

 مکن ناسزا تخت شاهی مجوی
 وگوی مکن روی کشور پر از گفت

 لخند پسچنين پاسخ آورد ط
 به افسون بزرگی نجستست کس
 من اين تاج و تخت از پدر يافتم
 ز تخمی که او کشت بريافتم
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 همه پادشاهی و گنج و سپاه
 ازين پس به شمشير دارم نگاه
 ز جمهور وز مای چندين مگوی
 اگر آمنی تخت را رزم جوی
 سرانشان پر از جنگ باز آمدند
 به شهر اندرون رزمساز آمدند

  همه جنگجویسپاهی وشهری
 بدرگاه شاهان نهادند روی
 گروهی به طلخند کردند رای
 دگر را بگو بود دل رهنمای

 برآمد خروش از در هر دو شاه
 يکی را نبود اندر آن شهر راه
 نخستين بياراست طلخند جنگ
 نبودش به جنگ دليران درنگ
 سرگنجهای پدر بر گشاد

 سپه راهمه ترگ وجوشن بداد
 بيم شدهمه شهر يکسر پر از 

 دل مرد بخرد بدو نيم شد
 که تا چون بود گردش آسمان
 کرا برکشد زين دومهتر زمان

 همه کشور آگاه شد زين دو شاه
 دمادم بيامد زهر سو سپاه

 بپوشيد طلخند جوشن نخست
 به خون ريختن چنگها را بشست

 بياورد گو نيز خفتان وخود
 داد جان پدر را درود همی

 بدان تندی ازجای برخاستند
 همی پشت پيالن بياراستند
 نهادند برکوهه پيل زين

 توگفتی همی راه جويد زمين
 همه دشت پر زنگ وهندی درای

 همه گوش پر ناله کرنای
 به لشکر گه آمد دوشاه جوان
 همه بهر بيشی نهاده روان
 سپهر اندران رزمگه خيره شد
 ز گرد سپه چشمها تيره شد
 بر آمد خروشيدن گاو دم

  رويينه خمز دو رويه آواز
 بياراست با ميمنه ميسره

 تو گفتی زمين کوه شد يکسره
 دولشکر کشيدند صف بر دو ميل
 دو شاه سرافراز بر پشت پيل

 درفشی درفشان به سر بر به پای
 يکی پيکرش ببر و ديگر همای
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 دار پياده به پيش اندرون نيزه
 ی کار زار سپردار و شايسته

 نگه کرد گو اندران دشت جنگ
  چون پشت جنگی پلنگهوا ديد

 همه کام خاک وهمه دشت خون
 بگرد اندرون نيزه بد رهنمون

 به طلخند هرچند جانش بسوخت
 ز خشم او دو چشم خرد رابدوخت
 گزين کرد مردی سخنگوی گو
 کزان مهتران او بدی پيشرو

 که رو پيش طلخند و او را بگوی
 که بيداد جنگ برادر مجوی

 که هر خون که باشد برين ريخته
 تو باشی بدان گيتی آويخته
 يکی گوش بگشای بر پندگو
 به گفتار بدگوی غره مشو
 نبايد که از ما بدين کارزار
 نکوهش بود در جهان يادگار
 که اين کشور هند ويران شود
 کنام پلنگان و شيران شود
 بپرهيز ازين جنگ و آويختن
 به بيداد بر خيره خون ريختن
 دل من بدين آشتی شاد کن

 د گردن آزاد کنز فام خر
 ازين مرز تا پيش دريای چين
 تو راباد چندانک خواهی زمين
 همه مهر با جان برابر کنيم
 تو را بر سرخويش افسر کنيم
 ببخشيم شاهی به کردار گنج
 که اين تخت و افسر نيرزد به رنج
 وگر چند بيداد جويی همه
 پراگندن گرد کرده رمه

 بدين گيتی اندر نکوهش بود
  سر پژوهش بودهمين رابدان

 مکن ای برادر به بيداد رای
 که بيداد را نيست با داد پای
 فرستاده چون پيش طلخند شد
 به پيغام شاه از در پند شد
 چنين داد پاسخ که او را بگوی
 که درجنگ چندين بهانه مجوی
 برادر نخوانم تو را من نه دوست

 ی ما نه پوست نه مغز تو از دوده
 نیهمه پادشاهی تو ويران ک

 چوآهنگ جنگ دليران کنی
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 همه بدسگاالن به نزد تواند
 به بهرام روز اورمزد تواند

 گنهکار هم پيش يزدان تويی
 که بد نام و بد گوهر و بد خويی
 ز خونی که ريزند زين پس به کين
 تو باشی به نفرين و من به آفرين
 و ديگر که گفتی ببخشيم تاج
 هم اين مرزبانی و اين تخت عاج

 که تو شهرياری کنیهر آنگه 
 مرا مرز بخشی و ياری کنی
 نخواهم که جان باشد اندر تنم
 وگر چشم برتاج شاه افگنم
 کنون جنگ را بر کشيدم رده
 هوا شد چو ديبا به زر آژده
 ز تير و ز ژوپين و نوک سنان
 نداند کنون گورکيب ازعنان
 برآورد گه بر سرافشان کنم
 همه لشکرش را خروشان کنم

 پاه اندر آرم به جنگبران سان س
 که سيرآيد ازجنگ جنگی پلنگ
 بيارند گو را کنون بسته دست
 سپاهش ببينند هر سو شکست

 که ازبندگان نيز با شهريار
 نپوشد کسی جوشن کارزار
 چو پاسخ شنيد آن خردمند مرد
 بيامد همه يک به يک ياد کرد
 غمی شد دل گوچو پاسخ شنيد
 که طلخند را رای پاسخ نديد

 يشه فرزانه را پيش خواندپر اند
 ز پاسخ فراوان سخنها براند

 بدو گفت کای مرد فرهنگ جوی
 ی کار با من بگوی يکی چاره

 همه دشت خونست و بی تن سرست
 روان را گذر بر جهانداورست
 نبايد کزين جنگ فرجام کار
 به ما بازماند بد روزگار

 بدو گفت فرزانه کای شهريار
 نبايد تو را پندآموزگار

 از من همی بازجويی سخنگر 
 به جنگ برادر درشتی مکن

 ای تيز نزديک اوی فرستاده
 سرافراز با دانش و نرم گوی
 ببايد فرستاد و دادن پيام
 بگردد مگر او ازين جنگ رام
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 بدو ده همه گنج نابرده رنج
 تو جان برادر گزين کن ز گنج
 چو باشد تو را تاج و انگشتری
 به دينار با او مکن داوری

  کردم از گردش آسماننگه
 بدين زودی او را سرآيد زمان
 ز گردنده هفت اختر اندر سپهر
 يکی را نديدم بدو رای ومهر

 تبه گردد او هم بدين دشت جنگ
 نبايد گرفتن خود اين کار تنگ
 مگر مهر شاهی و تخت و کاله
 بدان تات بد دل نخواند سپاه
 دگر هرچ خواهد ز اسب و ز گنج

  به رنجبده تا نباشد روانش
 اختری تو گر شهرياری و نيک

 به کار سپهری تواناتری
 ز فرزانه بشنيد شاه اين سخن
 دگر باره رای نوافگند بن
 ز درد برادر پر از آب روی
 گوی گزين کرد نيک اختری چرب

 بدوگفت گو پيش طلخند شو
 بگويش که پر درد و رنجست گو
 ازين گردش رزم و اين کارزار

 دگارخواهد از داور کر همی
 که گرداند اندر دلت هوش ومهر
 به تابی ز جنگ برادر توچهر

 ای کو به نزديک تست به فرزانه
 ی جان تاريک تست فروزنده

 بپرس از شمار ده و دو و هفت
 که چون خواهد اين کار بيداد رفت

 اگر چند تندی و کنداوری
 هم از گردش چرخ برنگذری
 همه گرد بر گرد ما دشمنست

 م ريمنستجهانی پر از مرد
 همان شاه کشمير وفغفور چين
 که تنگست از ايشان به ما بر زمين
 نکوهيده باشيم ازين هر دو روی
 هم از نامداران پرخاشجوی
 که گويند کز بهر تخت وکاله
 چرا ساخت طلخند و گو رزمگاه
 به گوهر مگر هم نژاده نيند
 همان از گهر پاکزاده نيند

 ز لشکر گر آيی به نزديک من
  کنی جان تاريک مندرفشان
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 ز دينار و ديبا و از اسب و گنج
 ببخشم نمانم که مانی به رنج

 هم از دست من کشور و مهر و تاج
 بيابی همان ياره و تخت عاج
 زمهر برادر تو را ننگ نيست
 مگر آرزويت جز از جنگ نيست
 اگر پند من سر به سر نشنوی
 به فرجام زين بد پشيمان شوی

 مانفرستاده آمد چو باد د
 به نزديک طلخند تيره روان
 بگفت آنچ بشنيد و بفزود نيز
 ز شاهی و ز گنج و دينار و چيز
 چو بشنيد طلخند گفتار اوی
 خردمندی و رای و ديدار اوی
 ازان کسمان را دگر بود راز
 بگفت برادر نيامد فراز

 چنين داد پاسخ که گو رابگوی
 که هرگز مبادی جزا ز چاره جوی

 ير بدبريده زوانت بشمش
 تنت سوخته ز آتش هيربد
 شنيدم همه خام گفتار تو
 نبينم جزا ز چاره بازار تو

 چگونه دهی گنج و شاهی بمن
 توخود کيستی زين بزرگ انجمن
 توانايی و گنج و شاهی مراست
 ز خورشيد تا آب و ماهی مراست

 همانا زمانت فراز آمدست
 های دراز آمدست کت انديشه

 يلسپاه ايستاده چنين بر دوم
 ز آورد مردان و پيکار پيل
 بيارای لشکر فراز آر جنگ

 به رزم آمدی چيست رای درنگ
 چنان بينی اکنون ز من دستبرد
 که روزت ستاره ببايد شمرد
 ندانی جز افسون و بند و فريب
 چوديدی که آمد بپيشت نشيب

 ای دور و ز تاج و تخت ازانديشه
 نخواند تو را دانشی نيکبخت

 پر ز بادفرستاده آمد سری 
 همه پاسخ پادشا کرد ياد
 چنين تا شب تيره بنمود روی
 فرستاده آمد همی زين بدوی
 فرود آمدند اندران رزمگاه

 يکی کنده کندند پيش سپاه
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 گشت بر گرد دشت طاليه همی
 بدين گونه تارامش اندر گذشت
 چوبرزد سر از برج شيرآفتاب
 زمين شد بکردار دريای آب
 رديکی چادر آورد خورشيد ز
 بگسترد برکشور الژورد
 برآمد خروشيدن کرنای

 هم آواز کوس از دو پرده سرای
 درفش دو شاه نوآمد به ديد
 سپه ميمنه ميسره برکشيد
 دو شاه سرافراز در قلبگاه
 دو دستور فرزانه درپيش شاه

 ی خويش فرمود گو به فرزانه
 که گويد به آواز با پيشرو

 که بر پای داريد يکسر درفش
 ه تيغهای بنفشکشيده هم

 يکی ازيالن پيش منهيد پای
 نبايد که جنبد پياده ز جای

 که هرکس تندی کند روز جنگ
 نباشد خردمند يا مرد سنگ
 ببينم که طلخند با اين سپاه
 چگونه خرامد به آوردگاه
 نباشد جز از رای يزدان پاک

 ز رخشنده خورشيد تا تيره خاک
 ز پند آزموديم وز مهر چند

  پندها سودمندنبود ايچ ازين
 گر ايدون که پيروز گردد سپاه
 مرا بردهد گردش هور و ماه
 مريزيد خون از پی خواسته
 که يابيد خود گنج آراسته
 وگر نامداری بود زين سپاه
 که اسب افگند تيز برقلبگاه
 چو طلخند را يابد اندر نبرد
 نبايد که بر وی فشانند گرد
 نيايش کنان پيش پيل ژيان

  بسته ميانببايد شدن تنگ
 خروشی برآمد که فرمان کنيم
 ز رای توآرايش جان کنيم

 وزان روی طلخند پيش سپاه
 چنين گفت با پاسبانان گاه
 گر ايدون که باشيم پيروزگر
 دهد گردش اختر نيک بر
 همه تيغها کينه رابر کشيم

 به يزدان پناهيم و دم در کشيم
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 چو يابيد گو را نبايدش کشت
  درشتنه با اوسخن نيز گفتن

 بگيريدش از پشت آن پيل مست
 به پيش من آريد بسته دو دست

 همانگه خروشيدن کرنای
 سرای برآمد زدهليز پرده

 همه کوه و دريا پر آواز گشت
 توگفتی سپهر روان بازگشت
 ز بس نعره و چاک چاک تبر
 ندانست کس پای گيتی ز سر
 ز رخشنده پيکان و پر عقاب
 همی دامن اندر کشيد آفتاب

  شد به کردار دريای خونزمين
 در ودشت بد زيرخون اندرون
 دو پيل ژيان شاهزاده دو شاه
 براندند هر دو ز قلب سپاه
 برآمد خروشی ز طلخند وگو
 که از باد ژوپين من دور شو

 به جنگ برادر مکن دست پيش
 نگه دار ز آواز من جای خويش

 همی اين بدان گفت وآن هم بدين
 چودريای خون شد سراسر زمين
 يالنی که بودند خنجر گزار
 بگشتند پيرامن کارزار

 ز زخم دوشاه آن دو پرخاشجوی
 همی خون و مغز اندر آمد به جوی
 برين گونه تا خور ز گنبد بگشت
 وز اندازه آويزش اندرگذشت
 خروش آمد از دشت و آواز گو
 که ای جنگسازان و گردان نو
 هرآنکس که خواهد زما زينهار

 کارزدارمداريد ازو کينه در 
 بدان تا برادر بترسد ز جنگ
 چوتنها بماند نسازد درنگ

 بسی خواستند از يالن زينهار
 بسی کشته شد در دم کار زار
 چو طلخند بر پيل تنها بماند
 گو او را به آواز چندی بخواند
 که رو ای برادر به ايوان خويش
 نگه کن به ايوان و ديوان خويش
 نيابی همانا بسی زنده تن

 يغزن نامدار انجمناز آن ت
 همه خوب کاری ز يزدان شاس
 وزو دار تا زنده باشی سپاس
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 که زنده برفتی توازپيش جنگ
 نه هنگام رايست و روز درنگ
 چوبشنيد طلخند آواز اوی

 شد از ننگ پيچان و پر آب روی
 به مرغ آمد از دشت آوردگاه
 فراز آمدندش زهر سو سپاه
 در گنج بگشاد و روزی بداد

 آباد و با کام وشادسپاهش شد 
 سزاوار خلعت هر آنکس که ديد
 بياراست او را چنانچون سزيد
 به دينار چون لشکر آباد گشت
 دل جنگجوی از غم آزادگشت
 پيامی فرستاد نزديک گو

 که ای تخت را چون بپاليز خو
 گزند برآنی که از من شدی بی

 دلت را به زنار افسون مبند
 به آتش شوی ناگهان سوخته

 ژده چشمها دوختهروان آ
 چو بشنيد گو آن پيام درشت
 دلش راز مهر برادر بشست

 دلش زان سخن گشت اندوهگين
 به فرزانه گفت اين شگفتی ببين
 بدوگفت فرزانه کای شهريار
 تويی از پدر تخت را يادگار
 ز دانش پژوهان تو داناتری
 هم از تاجداران تواناتری

 مرا اين درستست و گفتم بشاه
 رشيد و تابنده ماهز گردنده خو

 که اين نامور تا نگردد هالک
 بگردد چو مار اندرين تيره خاک
 به پاسخ تو با او درشتی مگوی

 بپيوند و آزرم او را بجوی
 اگر جنگ سازد بسازيم جنگ
 که او با شتابست و ما با درنگ
 سپهبد فرستاده را پيش خواند
 به خوبی فراوان سخنها براند

 یبدوگفت رو با برادر بگو
 که چندين درشتی و تندی مجوی
 درشتی نه زيباست با شهريار

 پدرنامور بود و تو نامدار
 مرا اين درستست کز پند من
 تو دوری نجويی ز پيوند من
 وليکن مرا ز آنک هست آرزوی
 که تو نامور باشی و نامجوی
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 بگويم همه آنچ اندر دلست
 سخنها که جانم برو مايلست
 تو را سر بپيچد ز دستور بد
 زآسانی و رای وراه خرد

 مگوی ای برادر سخن جز بداد
 که گيتی سراسر فسونست و باد
 سوی راستی ياز تا هرچ هست
 ز گنج ومردان خسروپرست

 فرستم همه سر به سر پيش تو
 ببيند روان بدانديش تو

 که اندر دل من جز از داد نيست
 مباد آنک از جان تو شاد نيست
 برينست رايم که دادم پيام

  بشنود مهتر خويش کاماگر
 ور ايدون که رايت جز از جنگ نيست
 به خوبی و پيوندت آهنگ نيست
 بسازم کنون جنگ را لشکری
 که بايد سپاه مرا کشوری
 ازين مرز آباد ما بگذريم

 سپه را همه پيش دريا بريم
 يکی کنده سازيم گرد سپاه
 برين جنگجويان ببنديم راه
 ز دريا بکنده در آب افگنيم

  سر اندر شتاب افگنيمسراسر
 بدان تا هرآنکس که بيند شکست
 ز کنده نباشد ورا راه جست
 ز ماهرک پيروز گردد به جنگ
 بريزيم خون اندرين جای تنگ
 سپه را همه دستگير آوريم
 مبادا که شمشير و تير آوريم
 فرستاده برگشت و آمد چو باد
 بروبر سخنهای گو کرد ياد
 چوطلخند بشنيد گفتار گو

 ر هرآنکس که بد پيشروز لشک
 بفرمود تا پيش او خواندند
 سزاوار هر جای بنشاندند

 همه پاسخ گو بديشان بگفت
 همه رازها برگشاد از نهفت

 به لشکر چنين گفت کين جنگ نو
 به دريا که انديشه کردست گو
 چه بينيد واين را چه رای آوريم
 که انديشه او به جای آوريم
 اگر بود خواهيد با من يکی

 يچيد سر را ز داد اندکینپ
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 اگر جنگ جويم چه دريا چه کوه
 چو در جنگ لشکر بود هم گروه
 اگر يار باشيد با من به جنگ
 از آواز روبه نترسد پلنگ

 هر آنکس که جويند نام بزرگ
 ز گيتی بيابند کام بزرگ

 جهانجوی اگر کشته گردد به نام
 به از زنده دشمن بدو شادکام

 کندهر آنکس که درجنگ تندی 
 همی از پی سودمندی کند
 بيابيد چندان ز من خواسته
 پرستنده و اسب آراسته

 ز کشمير تا پيش دريای چين
 به هر شهر برماکنند آفرين
 ببخشم همه شهرها بر سپاه
 چوفرمان مرا گردد و تاج و گاه
 بپاسخ همه مهتران پيش اوی
 يکايک نهادند برخاک روی
 که ما نام جوييم و تو شهريار

  کنون گردش روزگارببينی
 ز درگاه طلخند برشد خروش
 ز لشکر همه کشور آمد بجوش
 سپه را همه سوی دريا کشيد
 وزان پس سپاه گوآمد پديد
 برابر فرود آمدند آن دو شاه
 که بوند با يکدگر کينه خواه

 ای ساختند بگرد اندرون کنده
 چوشد ژرف آب اندر انداختند
 دو لشکر برابر کشيدند صف

 ه بر لب آورده کفسواران هم
 بياراست با ميسره ميمنه
 کشيدند نزديک دريا بنه

 دو شاه گرانمايه پر درد و کين
 نهادند برپشت پيالن دو زين

 به قلب اندرون ساخته جای خويش
 شده هر يکی لشکر آرای خويش
 زمين قار شد آسمان شد بنفش
 ز بس نيزه و پرنيانی درفش
 هوا شد ز گرد سپاه آبنوس

 بوق وآوای کوسز ناليدن 
 تو گفتی که دريا بجوشد همی
 نهنگ اندرو خون خروشد همی
 ز زخم تبرزين و گوپال و تيغ
 ز دريا برآمد يکی تيره ميغ
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 چو بر چرخ خورشيد دامن کشيد
 چنان شد که کس نيز کس را نديد

 توگفتی هوا تيغ بارد همی
 بخاک اندرون الله کارد همی
 ز افگنده گيتی بران گونه گشت

 رکس نيارست برسرگذشتکه ک
 گروهی بکنده درون پر ز خون
 دگر سر بريده فگنده نگون

 خاست از باد موج ز دريا همی
 سپاه اندر آمد همی فوج فوج
 همه دشت مغز و جگر بود و دل
 همه نعل اسبان ز خون پر ز گل
 نگه کرد طلخند از پشت پيل
 زمين ديد برسان دريای نيل

 همه باد بر سوی طلخند گشت
 راه و به آب آرزومند گشتبه 

 ز باد و ز خورشيد و شمشير تيز
 نه آرام ديد و نه راه گريز

 بران زين زرين بخفت و بمرد
 همه کشور هند گو راسپرد

 ببيشی نهادست مردم دو چشم
 ز کمی بود دل پر از درد وخشم
 نه آن ماند ای مرد دانا نه اين
 ز گيتی همه شادمانی گزين

  گنجاگر چند بفزايد از رنج
 همان گنج گيتی نيرزد به رنج
 زقلب سپه چون نگه کرد گو
 نديد آن درفش سپهدار نو
 سواری فرستاد تا پشت پيل
 بگردد بجويد همه ميل ميل

 ببيند که آن لعل رخشان درفش
 کزو بود روی سواران بنفش

 کجاشد که بنشست جوش نبرد
 مگر چشم من تيره گون شد ز گرد

 دسوار آمد و سر به سر بنگري
 درفش سرنامداران نديد

 همه قلب گه ديد پر گفت و گوی
 سواران کشور همه شاه جوی
 فرستاده برگشت و آمد چو باد
 سخنها همه پيش او کرد ياد
 سپهبد فرود آمد از پشت پيل

 رفت گريان دو ميل پياده همی
 بيامد چوطلخند را مرده ديد
 دل لشکر از درد پژمرده ديد
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 دسراپای او سر به سر بنگري
 به جايی برو پوست خسته نديد
 خروشان همه گوشت بازو بکند
 نشست از برش سوگوار و نژند

 گفت زار ای نبرده جوان همی
 برفتی پر از درد و خسته روان
 تو راگردش اختر بد بکشت
 وگرنه نزد بر تو بادی درشت
 بپيچيد ز آموزگاران سرت

 تو رفتی ومسکين دل مادرت
 بخوبی بسی راندم با تو پند
 نيامد تو را پند من سودمند
 چو فرزانه گو بد آنجا رسيد

 جهان جوی طلخند را مرده ديد
 برادرش گريان و پر درد گشت
 خروش سواران بران پهن دشت
 خروشان بغلتيد در پيش گو

 دار نو گفت زار ای جهان همی
 ازان پس بياراست فرزانه پند
 بگو گفت کای شهريار بلند

 سودازين زاری و سوگواری چه 
 چنين رفت و اين بودنی کار بود
 سپاس از جهان آفرينت يکيست

 که طلخند بر دست تو کشته نيست
 همه بودنی گفته بودم به شاه
 ز کيوان و بهرام و خورشيد و ماه
 که چندان به پيچيد برزم اين جوان
 که برخويشتن بر سر آرد زمان
 کنون کار طلخند چون بادگشت
 بنادانی و تيزی اندر گذشت

 سپاهست چندان پر از درد و خشم
 سراسر همه برتو دارند چشم

 بيارام و ما را تو آرام ده
 خرد را به آرام دل کام ده

 که چون پادشا را ببيند سپاه
 پر از درد و گريان پياده به راه
 بکاهدش نزد سپاه آبروی
 فرومايه گستاخ گردد بروی
 به کردار جام گالبست شاه

 باهکه از گرد يکباره گردد ت
 ز دانا خردمند بشنيد پند
 خروشی ز لشکر برآمد بلند

 که آن لشکر اکنون جدا نيست زين
 همه آفرين باد بر آن و اين
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 همه پاک در زينهار منيد
 وزين بر منش يادگار منيد

 ازان پس چو دانندگان را بخواند
 به مژگان بسی خون دل برفشاند
 ز پند آنچ طلخند را داده بود

  ازو هم شنودبدياشن بگفت آنچ
 يکی تخت تابوت کردش ز عاج
 ز زر و ز پيروزه و خوب ساج
 بپوشيد رويش به چينی پرند
 شد آن نامور نامبردار هند

 بدبق و بقير و بکافور و مشک
 سرتنگ تابوت کردند خشک
 وزان جايگه تيز لشکر براند
 به راه و به منزل فراوان نماند
 چو شاهان گزيدند جای نبرد

 خواب و آرام و خوردبشد مادر از 
 هميشه بره ديدبان داشتی
 به تلخی همی روز بگذاشتی
 چوازراه برخاست گرد سپاه

 گاه نگه کرد بينادل از ديده
 بان بنگريد از دو ميل همی ديده

 که بيند مگر تاج طلخند و پيل
 ز باال درفش گو آمد پديد

 همه روی کشور سپه گستريد
 نيامد پديد از ميان سپاه

 گاه فگند از ديدهسواری برا
 که لشکر گذر کرد زين روی کوه
 گو وهرک بودند با او گروه

 نه طلخند پيدا نه پيل و درفش
 نه آن نامداران زرينه کفش

 ز مژگان فروريخت خون مادرش
 فراوان به ديوار بر زد سرش
 ازان پس چوآمد به مام آگهی
 که تيره شد آن فر شاهنشهی
 جهاندار طلخند بر زين بمرد

 ه شاهی بگو در سپردسرگا
 همی جامه زد چاک و رخ را بکند
 به گنجور گنج آتش اندر فگند
 به ايوان او شد دمان مادرش

 به خون اندرون غرقه گشته سرش
 همه کاخ وتاج بزرگی بسوخت
 ازان پس بلند آتشی برفروخت
 که سوزد تن خويش به آيين هند
 ازان سوگ پيداکند دين هند
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 وچو از مادر آگاهی آمد بگ
 ی تيزرو برانگيخت آن باره

 بيامد ورا تنگ در بر گرفت
 پر از خون مژه خواهش اندر گرفت
 بدو گفت کای مهربان گوش دار
 که ما بيگناهيم زين کارزار

 نه من کشتم او را نه ياران من
 نه گردی گمان برد زين انجمن

 که خود پيش او دم توان زد درشت
 ورا گردش اختر بد بکشت

 که ای بدکنشبدو گفت مادر 
 ز چرخ بلند آيدت سرزنش

 برادر کشی از پی تاج و تخت
 نخواند تو را نيکدل نيکبخت
 چنين داد پاسخ که ای مهربان
 نشايد که برمن شوی بدگمان
 بيارام تا گردش روزمگاه

 نمايم تو را کار شاه و سپاه
 که يارست شد پيش او رزمجوی
 کرا بود در سر خود اين گفت وگوی

  داد ومهر آفريدبه دادار کو
 شب و روز و گردان سپهر آفريد
 کزين پس نبيند مرا مهر و گاه

 نه اسب و نه گرز و نه تخت و کاله
 مگر کين سخن آشکارا کنم
 ز تندی دلت پرمداراکنم

 که او را بدست کسی بد زمان
 که مردم رهايی نيابد ازان

 که يابد به گيتی رهايی ز مرگ
 وگر جان بپوشد به پوالد ترگ

 نان شمع رخشان فرو پژمردچ
 بگيت کسی يک نفس نشمرد
 وگر چون نمايم نگردی تو رام
 به دادار دارنده کوراست کام
 که پيشت به آتش بر خويش را
 بسوزم ز بهر بدانديش را

 چو بشنيد مادر سخنهای گو
 دريغ آمدش برز و باالی گو
 بدو گفت مادر که بنمای راه

 که چون مرد بر پيل طلخند شاه
 بر من اين آشکارا شودمگر 

 پر آتش دلم پرمدارا شود
 پر از در شد گو بايوان خويش
 جهانديده فرزانه را خواند پيش
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 بگفت آنچ با مادرش رفته بود
 ز مادر که برآتش آشفته بود
 نشستند هر دو بهم رای زن

 انجمن گو و مرد فرزانه بی
 بدو گفت فرزانه کای نيکخوی
 نگردد بما راست اين آرزوی

 ر سو بخوانيم برنا و پيرز ه
 کجا نامداری بود تيزوير

 ز کشمير وز دنبر و مرغ و مای
 وزان تيزويران جوينده رای
 ز دريا و از کنده وزرمگاه
 بگوييم با مرد جوينده راه
 سواران بهر سو پراگند گو
 بجايی که بد موبدی پيشرو
 سراسر بدرگاه شاه آمدند
 بدان نامور بارگاه آمدند

 ست با موبدانجهاندار بنش
 بزرگان دانادل و بخردان

 صفت کرد فرزانه آن رزمگاه
 که چون رفت پيکار جنگ وسپاه

 ز دريا و از کنده و آبگير
 يکايک بگفتند با تيزوير

 نخفتند زايشان يکی تيره شب
 نه بر يکدگر برگشادند لب

 ز ميدان چو برخاست آواز کوس
 جهانديدگان خواستند آبنوس

 ارسویيکی تخت کردند از چ
 دومرد گرانمايه و نيکخوی
 همانند آن کنده و رزمگاه
 بروی اندر آورده روی سپاه
 بران تخت صدخانه کرده نگار
 صفی کرد او لشکر کارزار

 پس آنگه دولشکر زساج و زعاج
 دو شاه سرافراز با پيل وتاج
 پياده بديد اندرو با سوار
 همه کرده آرايش کارزار

 ز اسبان و پيالن و دستور شاه
 مبارز که اسب افگند بر سپاه
 همه کرده پيکر به آيين جنگ
 يک تيز وجنبان يکی با درنگ
 بياراسته شاه قلب سپاه

 خواه ی نيک ز يک دست فرزانه
 ابر دست شاه از دو رويه دو پيل
 ز پيالن شده گرد همرنگ نيل
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 دو اشتر بر پيل کرده به پای
 نشانده برايشان دو پاکيزه رای

 و اسب و دو مردبه زير شتر در د
 که پرخاش جويند روز نبرد
 مبارز دو رخ بر دو روی دوصف
 ز خون جگر بر لب آورده کف
 پياده برفتی ز پيش و ز پس
 کجا بود در جنگ فريادرس
 چو بگذاشتی تا سر آوردگاه

 نشستی چو فرزانه بر دست شاه
 همان نيزه فرزانه يک خانه بيش
 نرفتی نبودی ازين شاه پيش

 تی سرافراز پيلسه خانه برف
 بديدی همه رزم گه از دو ميل
 سه خانه برفتی شتر همچنان
 برآورد گه بر دمان و دنان
 خواه نرفتی کسی پيش رخ کينه

 تاختی او همه رزمگاه همی
 راند هر يک به ميدان خويش همی

 برفتن نکردی کسی کم و بيش
 چو ديدی کسی شاه را در نبرد
 به آواز گفتی که شاها بگرد

 س ببستند بر شاه راهازان پ
 رخ و اسب و فرزين و پيل و سپاه
 نگه کرد شاه اندران چارسوی
 سپه ديد افگنده چين در بروی
 ز اسب و ز کنده بر و بسته راه

 چپ و راست و پيش و پس اندر سپاه
 شد از رنج وز تشنگی شاه مات
 چنين يافت از چرخ گردان برات
 ز شطرنج طلخند بد آرزوی

 و نيکخویگوآن شاه آزاده 
 کرد مادر ببازی نگاه همی

 پر از خون دل از بهر طلخند شاه
 نشسته شب و روز پر درد وخشم
 ببازی شطرنج داده دو چشم
 همه کام و رايش به شطرنج بود
 ز طلخند جانش پر از رنج بود

 ريخت خونين سرشک هميشه همی
 بران درد شطرنج بودش پزشک
 بدين گونه بد تاچمان و چران

 ر آمد بروبر زمانچنين تا س
 سرآمد کنون برمن اين داستان
 چنان هم که بشنيدم ازباستان
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 داستان کليله ودمنه

 نگه کن که شادان برزين چه گفت
 بدانگه که بگشاد راز ازنهفت
 بدرگه شهنشاه نوشين روان
 که نامش بماناد تا جاودان
 زهردانشی موبدی خواستی
 که درگه بديشان بياراستی

 کنداورانپزشک سخنگوی و
 بزرگان وکارآزموده سران
 ابرهردری نامور مهتری

 کجا هرسری رابدی افسری
 پزشک سراينده برزوی بود
 بنيرو رسيده سخنگوی بود
 ای زهردانشی داشتی بهره

 ای ای درجهان شهره بهربهره
 چنان بد که روزی بهنگام بار
 بيامد برنامور شهريار
 پذير چنين گفت کای شاه دانش

 فته يادگيرپژوهنده ويا
 من امروز دردفتر هندوان

 بنگريدم بروشن روان همی
 چنين بدنبشته که برکوه هند
 گياييست چينی چورومی پرند
 که آن را چو گردآورد رهنمای
 بياميزد ودانش آرد بجای
 گمان چو بر مرده بپراگند بی

 سخنگوی گرددهم اندر زمان
 کنون من بدستوری شهريار
 اربپيمايم اين راه دشوار خو

 بسی دانشی رهنمای آورم
 مگر کين شگفتی بجای آورم
 تن مرده گرزنده گردد رواست

 که نوشين روان برجهان پادشاست
 بدو گفت شاه اين نشايد بدن
 مگر آزموده راببايد شدن

 ی من بر رای هند ببر نامه
 نگر تاکه باشد بت آرای هند
 بدين کارباخويشتن يارخواه
 همه ياری ازبخت بيدار خواه

 گر نوشگفتی شود درجهانا
 که اين گفته رمزی بود درنهان
 ببر هرچ بايد به نزديک رای

 گمان رهنمای کزو بايدت بی
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 درگنج بگشاد نوشين روان
 زچيزی که بد درخور خسروان
 ز دينار و ديبا و خز و حرير

 ز مهر و ز افسر ز مشک و عبير
 شتروار سيصد بياراست شاه
 فرستاده برداشت آمد به راه

 امد بر رای ونامه بدادبي
 سربارها پيش اوبرگشاد

 ی شاه رای چو برخواند آن نامه
 بدو گفت کای مرد پاکيزه رای

 زکسری مرا گنج بخشيده نيست
 همه لشکر وپادشاهی يکيست
 ز داد و ز فر و ز اورند شاه

 وزان روشنی بخت وآن دستگاه
 نباشد شگفت ازجهاندار پاک
 که گر مردگان را برآرد زخاک

 همن بکوه اندرون هرک هستبر
 يکی دارد اين رای رابا تودست
 بت آرای وفرخنده دستور من
 هم آن گنج وپرمايه گنجور من
 بدونيک هندوستان پيش تست
 بزرگی مرا درکم وبيش تست
 بياراستندش به نزديک رای
 يکی نامور چون ببايست جای
 خورشگر فرستاد هم خوردنی
 همان پوشش نغز وگستردنی

 شب ورای زد با ردانبرفت آن 
 بزرگان قنوج با بخردان

 چوبرزد سر از کوه رخشنده روز
 پديد آمد آن شمع گيتی فروز
 پزشکان فرزانه را خواند رای
 کسی کو بدانش بدی رهنمای
 چو برزوی بنهاد سرسوی کوه
 برفتند بااو پزشکان گروه
 پياده همه کوهساران بپای
 بپيمود با دانشی رهنمای

 ز تر برگزيدگياها ز خشک و 
 ز پژمرده و آنچ رخشنده ديد
 ز هرگونه دارو ز خشک و ز تر
 همی بر پراگند بر مرده بر
 يکی مرده زنده نگشت ازگيا
 همانا که سست آمد آن کيميا
 همه کوه بسپرد يک يک بپای

 ابر رنج اوبرنيامد بجای
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 بدانست کان کار آن پادشا ست
 که زنده است جاويد و فرمانرواست

 وزان ز تشوير شاهدلش گشت س
 هم ازنامداران هم از رنج راه
 وزان خواسته نيز کورده بود
 زگفتار بيهوده آزرده بود
 زکارنبشته ببد تنگدل

 که آن مرد بيدانش و سنگدل
 چرا خيره بر باد چيزی نبشت
 که بد بار آن رنج گفتار زشت

 چنين گفت زان پس بران بخردان
 ای کارديده ستوده ردان که

 اناتر از خويشتنکه دانيد د
 کجا سرفرازد بدين انجمن

 به پاسخ شدند انجمن همسخن
 که داننده پيرست ايدر کهن

 به سال و خرد او ز ما مهترست
 به دانش ز هر مهتری بهترست
 چنين گفت برزوی با هندوان
 که ای نامداران روشن روان
 برين رنجها برفزونی کنيد
 مرا سوی او رهنمونی کنيد

 دانای پيرمگر کان سخنگوی 
 بدين کار باشد مرا دستگير
 ببردند برزوی رانزد اوی

 پرانديشه دل سرپرازگفت وگوی
 چونزديک اوشد سخنگوی مرد
 همه رنجها پيش او ياد کرد
 زکار نبشته که آمد پديد
 سخنها که ازکاردانان شنيد
 بدو پير دانا زبان برگشاد

 ز هر دانشی پيش اوک رد ياد
 تمکه من در نبشته چنين ياف
 بدان آرزو تيز بشتافتم

 چو زان رنجها برنيامد پديد
 ببايست ناچار ديگر شنيد

 گيا چون سخن دان و دانش چو کوه
 که همواره باشد مر او راشکوه
 تن مرده چون مرد بيدانشست
 که دانا بهرجای با رامشست

 گمان زنده مرد بدانش بود بی
 چودانش نباشد بگردش مگرد
 چومردم زدانايی آيد ستوه

 گياچوکليله ست ودانش چوکوه
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 کتابی بدانش نماينده راه
 بيابی چوجويی توازگنج شاه
 چو بشنيد برزوی زو شاد شد
 همه رنج برچشم اوبادشد
 بروآفرين کرد وشد نزد شاه
 بکردار آتش بپيمود راه

 بيامد نيايش کنان پيش رای
 که تا جای باشد توبادی بجای
 کتابيست ای شاه گسترده کام

  بهندی کليله ست نامکه آن را
 به مهرست تا درج درگنج شاه
 برای وبدانش نماينده راه

 ور فرمان دهد تا زگنج به گنج
 سپارد بمن گر ندارد به رنج
 دژم گشت زان آرزو جان شاه
 بپيچيد برخويشتن چندگاه

 ببرزوی گفت اين کس از ما نجست
 نه اکنون نه از روزگار نخست
 وليکن جهاندار نوشين روان

  تن بخواهد ز ما يا رواناگر
 نداريم ازو باز چيزی که هست
 اگر سرفرازست اگر زيردست
 وليکن بخوانی مگر پيش ما
 بدان تا روان بدانديش ما

 نگويد به دل کان نبشتست کس
 بخوان و بدان و ببين پيش و پس
 بدو گفت برزوی کای شهريار
 ندارم فزون ز آنچ گويی مدار
 کليله بياورد گنجور شاه

 بود او را نماينده راه همی
 هران در که ازنامه بو خواندی

 راندی همه روز بر دل همی
 ز نامه فزون ز آنک بوديش ياد
 ز برخواندی نيز تا بامداد

 بود شادان دل و تن درست همی
 بدانش همی جان روشن بشست
 چو زو نامه رفتی بشاه جهان
 دری از کليله نبشتی نهان

 ی هندوان بدين چاره تا نامه
 فرستاد نزديک نوشين روان
 بدين گونه تا پاسخ نامه ديد
 که دريای دانش برما رسيد
 ز ايوان بيامد به نزديک رای
 بدستوری بازگشتن به جای
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 چو بگشاد دل رای بنواختش
 يکی خلعت هندويی ساختش
 دو ياره بهاگير و دو گوشوار
 يکی طوق پرگوهر شاهوار

 ی هندی و تيغ هند هم از شاره
 آهن سراسر پرندهمه روی 

 بيامد ز قنوج برزوی شاد
 بسی دانش نوگرفته بياد

 ز ره چون رسيد اندر آن بارگاه
 نيايش کنان رفت نزديک شاه
 بگفت آنچ از رای ديد و شنيد
 بجای گيا دانش آمد پديد

 ای پسنديده مرد بدو گفت شاه
 کليله روان مرا زنده کرد

 تواکنون ز گنجور بستان کليد
  ببايد گزيدز چيزی که بايد

 بيامد خرد يافته سوی گنج
 ور بسيار ننمود رنج به گنج

 درم بود و گوهر چپ و دست راست
 ی شاه چيزی نخواست جز از جامه

 گرانمايه دستی بپوشيد و رفت
 بر گاه کسری خراميد تفت
 چو آمد به نزديک تختش فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز
 بدو گفت پس نامور شهريار

  و گوهر شاهوارکه بی بدره
 چرا رفتی ای رنج ديده ز گنج
 کسی را سزد گنج کو ديد رنج
 چنين پاسخ آورد برزو بشاه
 که ای تاج تو برتر از چرخ ماه

 هرآنکس که او پوشش شاه يافت
 ببخت و بتخت مهی راه يافت

 ی شهريار دگر آنک با جامه
 ببيند مرا مرد ناسازگار

 دل بدسگاالن شود تار و تنگ
  دوست با آب و رنگبماند رخ

 يکی آرزو خواهم از شهريار
 که ماند ز من در جهان يادگار
 چو بنويسد اين نامه بوزرجمهر
 گشايد برين رنج برزوی چهر
 نخستين در از من کند يادگار
 به فرمان پيروزگر شهريار

 بدان تا پس از مرگ من در جهان
 ز داننده رنجم نگردد نهان
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 بدو گفت شاه اين بزرگ آروزست
 ی مرد آزاده خوست بر اندازه

 وليکن به رنج تو اندر خورست
 سخن گرچه از پايگه برترست
 به بوزرجمهر آن زمان شاه گفت
 که اين آرزو را نشايد نهفت

 نويسنده از کلک چون خامه کرد
 ز بر زوی يک در سرنامه کرد

 ی خسروی نبشت او بران نامه
 نبود آن زمان خط جز پهلوی

  گنج شاهبود با ارج در همی
 بدو ناسزا کس نکردی نگاه
 چنين تا بتازی سخن راندند

 خواندند ورا پهلوانی همی
 چو مامون روشن روان تازه کرد
 خور روز بر ديگر اندازه کرد

 دل موبدان داشت و رای کيان
 ببسته بهر دانشی بر ميان
 کليله به تازی شد از پهلوی

 بشنوی بدين سان که اکنون همی
 ا گاه نصربود ت بتازی همی

 بدانگه که شد در جهان شاه نصر
 گرانمايه بوالفضل دستور اوی
 که اندر سخن بود گنجور اوی
 بفرمود تا پارسی و دری
 نبشتند و کوتاه شد داوری

 وزان پس چو پيوسته رای آمدش
 بدانش خرد رهنمای آمدش

 خواست تا آشکار و نهان همی
 ازو يادگاری بود درجهان
 دندگزارنده را پيش بنشان

 همه نامه بر رودکی خواندند
 بپيوست گويا پراگنده را
 بسفت اينچنين در آگنده را
 بدان کو سخن راند آرايشست
 چو ابله بود جای بخشايشست

 حديث پراگنده بپراگند
 چوپيوسته شد جان و مغزآگند
 جهاندار تا جاودان زنده باد
 زمان و زمين پيش او بنده باد
 نگاز انديشه دل را مدار ايچ ت
 که دوری تو از روزگار درنگ
 گهی برفراز و گهی بر نشيب
 گهی با مراد و گهی با نهيب
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 ازين دو يکی نيز جاويد نيست
 ببودن تو را راه اميد نيست
 نگه کن کنون کار بوزرجمهر

 که از خاک برشد به گردان سپهر
 فراز آوريدش بخاک نژند

 همان کس که بردش با بر بلند
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 رجمهرداستان کسری با بوز

 چنان بد که کسری بدان روزگار
 برفت از مداين ز بهر شکار

 تاخت با غرم و آهو به دشت همی
 پراگند شد غرم و او مانده گشت
 ز هامون بر مرغزاری رسيد

 درخت و گيا ديد و هم سايه ديد
 راند با شاه بوزرجمهر همی

 ز بهر پرستش هم از بهر مهر
 فرود آمد از بارگی شاه نرم

 د برگيا چشم گرمبدان تاکن
 نديد از پرستندگان هيچکس
 يکی خوب رخ ماند با شاه بس
 بغلتيد چندی بران مرغزار
 نهاده سرش مهربان برکنار
 هميشه ببازوی آن شاه بر
 يکی بند بازو بدی پرگهر

 برهنه شد از جامه بازوی او
 يکی مرغ رفت از هوا سوی او
 فرودآمد از ابر مرغ سياه

  شاهز پرواز شد تا ببالين
 ببازو نگه کرد وگوهر بديد
 کسی رابه نزديک او برنديد
 همه لشکرش گرد آن مرغزار

 گشت هرکس ز بهر شکار همی
 همان شاه تنها بخواب اندرون
 نه بر گرد او برکسی رهنمون
 چومرغ سيه بند بازوی بديد
 سر در ز آن گوهران بردريد
 چوبدريد گوهر يکايک بخورد
 همان در خوشاب و ياقوت زرد
 بخورد و ز بالين او بر پريد
 همانگه ز ديدار شد ناپديد
 دژم گشت زان کار بوزرجمهر
 فروماند از کارگردان سپهر
 بدانست کمد بتنگی نشيب
 زمانه بگيرد فريب و نهيب
 چوبيدارشد شاه و او را بديد

 کزان سان همی لب بدندان گزيد
 گمانی چنان برد کو را بخواب
 خورش کرد بر پرورش برشتاب

 بدو گفت کای سگ تو را اين که گفت
 که پااليش طبع بتوان نهفت
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 نه من اورمزدم و گر بهمنم
 ز خاکست وز باد و آتش تنم
 جهاندار چندی زبان رنجه کرد
 نديد ايچ پاسخ جز ار باد سرد
 بپژمرد بر جای بوزرجمهر

 ز شاه و ز کردار گردان سپهر
 که بس زود ديد آن نشان نشيب

  از نهيبخردمند خامش بماند
 همه گرد بر گرد آن مرغزار
 سپه بود و اندر ميان شهريار

 نشست از بر اسب کسری بخشم
 ز ره تا در کاخ نگشاد چشم
 همه ره ز دانا همی لب گزيد
 فرود آمد از باره چندی ژکيد
 بفرمود تا روی سندان کنند
 بداننده بر کاخ زندان کنند

 دران کاخ بنشست بوزرجمهر
 ار مهرازو برگسسته جهاند

 يکی خويش بودش دلير وجوان
 روان ی شاه نوشين پرستنده

 بهرجای با شاه در کاخ بود
 به گفتار با شاه گستاخ بود
 بپرسيد يک روز بوزرجمهر

 ی شاه خورشيد چهر ز پرورده
 که او را پرستش همی چون کنی
 بياموز تا کوشش افزون کنی
 پرستنده گفت ای سر موبدان

 ردانچنان دان که امروز شاه 
 چو از خوان برفت آب بگساردم
 زمين ز آبدستان مگر يافت نم
 نگه سوی من بنده زان گونه کرد
 که گفتم سرآمد مرا خواب وخورد
 جهاندار چون گشت بامن درشت
 مراسست شد آبدستان بمشت
 بدو دانشی گفت آب آر خيز

 چنان چون که بر دست شاه آب ريز
 بياورد مرد جوان آب گرم

 ست او نرم نرمريخت بر د همی
 بدو گفت کين بار بر دستشوی
 تو با آب جو هيچ تندی مجوی
 چولب را ببااليد از بوی خوش
 تو از ريخت آبدستان نکش
 روان چو روز دگر شاه نوشين

 بهنگام خوردن بياورد خوان
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 پرستنده را دل پرانديشه گشت
 بدان تا دگر بار بنهاد تشت

 چنان هم چو داناش فرموده بود
 د ازان نيز و نه برفزودنه کم کر

 به گفتار دانا فرو ريخت آب
 نه نرم ونه از ريختن برشتاب
 بدو گفت شاه ای فزاينده مهر
 که گفت اين تو راگفت بوزرجمهر
 مرا اندرين دانش او داد راه

 که بيند همی اين جهاندار شاه
 بدو گفت رو پيش دانا بگوی
 کزان نامور جاه و آن آبروی

 متریچراجستی از برتری ک
 ببد گوهر و ناسزا داوری
 پرستنده بشنيد و آمد دوان
 برخال شد تند وخسته روان
 ز شاه آنچ بشيند با او بگفت
 چين يافت زو پاسخ اندر نهفت
 که حال من از حال شاه جهان
 فراوان بهست آشکار و نهان
 پرستنده برگشت و پاسخ ببرد
 سخنها يکايک برو برشمرد
 فراوان ز پاسخ برآشفت شاه
 ورا بند فرمود و تاريک چاه
 دگر باره پرسيد زان پيشکار
 که چون دارد آن کم خرد روزگار
 پرستنده آمد پر از آب چهر

 بگفت آن سخنها به بوزرجمهر
 چنين داد پاسخ بدو نيکخواه
 که روز من آسانتر از روز شاه
 فرستاده برگشت وآمد چو باد
 همه پاسخش کرد بر شاه ياد

  چون پلنگز پاسخ بر آشفت و شد
 ز آهن تنوری بفرمود تنگ
 ز پيکان وز ميخ گرد اندرش
 هم از بند آهن نهفته سرش
 بدو اندرون جای دانا گزيد
 دل از مهر دانا بيکسو کشيد

 نبد روزش آرام و شب جای خواب
 تنش پر ز سختی دلش پرشتاب
 چهارم چنين گفت شاه جهان
 ابا پيشکارش سخن درنهان
 ارکه يک بار نزديک دانا گذ
 ببر زود پيغام و پاسخ بيار
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 بينی اکنون تنت بگويش که چون
 که از ميخ تيزست پيراهنت
 پرستنده آمد بداد آن پيام

 که بشنيد زان مهر خويش کام
 چنين داد پاسخ بمرد جوان
 روان که روزم به از روز نوشين

 چو برگشت و پاسخ بياورد مرد
 ز گفتار شد شاه را روی زرد

 ی گزيدز ايوان يکی راستگو
 که گفتار دانا بداند شنيد
 ابا او يکی مرد شمشير زن
 که دژخيم بود اندران انجمن
 که رو تو بدين بد نهان را بگوی
 که گر پاسخت را بود رنگ و بوی
 و گرنه که دژخيم با تيغ تيز
 نمايد تو را گردش رستخيز

 که گفتی که زندان به از تخت شاه
 تنوری پر از ميخ با بند و چاه

 د بگفت آنچ بشنيد مردبيام
 شد از درد دانا دلش پر ز درد
 بدان پاکدل گفت بوزرجمهر
 که ننمود هرگز بمابخت چهر

 چه با گنج و تختی چه با رنج سخت
 ببنديم هر دو بناکام رخت
 نه اين پای دارد بگيتی نه آن
 گمان سرآيد همی نيک و بد بی

 ز سختی گذر کردن آسان بود
 دل تاجداران هراسان بود
 خردمند ودژخيم باز آمدند
 بر شاه گردن فراز آمدند
 شنيده بگفتند با شهريار

 دلش گشت زان پاسخ او فگار
 به ايوانش بردند زان تنگ جای
 به دستوری پاکدل رهنمای
 برين نيز بگذشت چندی سپهر
 پر آژنگ شد روی بوزرجمهر

 دلش تنگتر گشت و باريک شد
 دوچمش ز انديشه تاريک شد

 جش برابر نبودچو با گنج رن
 بفرسود ازان درد و در غم بسود
 چنان بد که قيصر بدان چندگاه
 رسولی فرستاد نزديک شاه
 ابا نامه و هديه و با نثار

 يکی درج و قفلی برو استوار
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 که با شاه کنداوران وردان
 فراوان بود پاکدل موبدان

 بدين قفل و اين درج نابرده دست
 نهفته بگويند چيزی که هست

  باژ ار بگويند راستفرستيم
 جز از باژ چيزی که آيين ماست
 گرای دون که زين دانش ناگزير

 بماند دل موبد تيزوير
 نبايد که خواهد ز ما باژ شاه
 نراند بدين پادشاهی سپاه
 برين گونه دارم ز قيصر پيام
 تو پاسخ گزار آنچ آيدت کام
 فرستاده راگفت شاه جهان

 که اين هم نباشد ز يزدان نهان
  از فر او اين بجای آورممن

 همان مرد پاکيزه رای آورم
 يکی هفته ايدر ز می شاد باش
 برامش دل آرای وآزاد باش

 ازان پس بران داستان خيره ماند
 بزرگان و فرزانگانرا بخواند
 ای نگه کرد هريک زهر باره
 ای که سازد مر آن بند را چاره
 کليد بدان درج و قفلی چنان بی

 دی بنگريدنگه کرد و هر موب
 ز دانش سراسر بيکسو شدند
 بنادانی خويش خستو شدند
 چو گشتند يک انجمن ناتوان
 روان غمی شد دل شاه نوشين

 گفت کين راز گردان سپهر همی
 بيارد بانديشه بوزرجمهر

 شد از درد دانا دلش پر ز درد
 برو پر ز چين کرد و رخساره زرد
 شهنشاه چون ديد ز انديشه رنج

 ه دستی ز گنجبفرمود تا جام
 بياورد گنجور و اسبی گزين
 نشست شهنشاه کردند زين
 به نزديک دانا فرستاد و گفت

 که رنجی که ديدی نشايد نهفت
 چنين راند بر سر سپهر بلند
 که آيد ز ما بر تو چندی گزند
 زيان تو مغز مرا کرد تيز

 همی با تن خويش کردی ستيز
 يکی کار پيش آمدم ناگزير

 ل تيزويرکزان بسته آمد د
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 يکی درج زرين سرش بسته خشک
 نهاده برو قفل و مهری ز مشک

 فرستاد قيصر برما ز روم
 يکی موبدی نامبردار بوم

 فرستاده گويد که ساالر گفت
 که اين راز پيدا کنيد از نهفت
 که اين درج را چيست اندر نهان

 بگويند فرزانگان جهان
 به دل گفتم اين راز پوشيده چهر

  بوزرجمهرببيند مگر جان
 چوبشنيد بوزرجمهر اين سخن
 دلش پرشد از رنج و درد کهن
 ز زندان بيامد سرو تن بشست
 به پيش جهانداور آمد نخست

 بود ترسان ز آزار شاه همی
 جهاندار پر خشم و او بيگناه
 شب تيره و روز پيدا نبود

 بدان سان که پيغام خسرو شنود
 چو خورشيد بنمود تاج از فراز

 ب تيره بازبپوشيد روی ش
 باختر نگه کرد بوزرجمهر

 چوخورشيد رخشنده بد بر سپهر
 به آب خرد چشم دل را بشست
 ز دانندگان استواری بجست
 بدو گفت بازار من خيره گشت

 چو چشمم ازين رنجها تيره گشت
 نگه کن که پيشت که آيد به راه
 ز حالش بپرس ايچ نامش مخواه
 به راه آمد از خانه بوزرجمهر

 پويان زنی خوب چهررفت  همی
 خردمند بينا بدانا بگفت

 سخن هرچ بر چشم او بد نهفت
 چنين گفت پرسنده را راه جوی
 که بپژوه تا دارد اين ماه شوی
 زن پاکدامن بپرسنده گفت

 که شويست و هم کودک اندر نهفت
 چوبشنيد داننده گفتار زن

 ی گامزن بخنديد بر باره
 همانگه زنی ديگر آمد پديد

 ن ترجمانش بديدبپرسيد چو
 ای زن تو را بچه وشوی هست که

 وگر يک تنی باد داری بدست
 بدو گفت شويست اگر بچه نيست
 چو پاسخ شنيدی بر من مه ايست
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 همانگه سديگر زن آمد پديد
 بيامد بر او بگفت و شنيد

 که ای خوب رخ کيست انباز تو
 برين کش خراميدن و ناز تو

 مرا گفت هرگز نبودست شوی
 ه پيداکنم نيز روینخواهم ک

 چو بشنيد بوزرجمهر اين سخن
 نگر تا چه انديشه افگند بن
 بيامد دژم روی تازان به راه
 چو بردند جوينده را نزد شاه
 بفرمود تا رفت نزديک تخت

 دل شاه کسری غمی گشت سخت
 که داننده را چشم بينا نديد

 بسی باد سرد از جگر بر کشيد
 کرد پوزش ازان کار شاه همی

 داشت آزار بر بيگناهکزو 
 پس از روم و قيصر زبان برگشاد

 کرد زان قفل و زان درج ياد همی
 بشاه جهان گفت بوزرجمهر
 که تابان بدی تا بتابد سپهر
 يکی انجمن درج در پيش شاه
 به پيش بزرگان جوينده راه
 بنيروی يزدان که انديشه داد
 روان مرا راستی پيشه داد

 بگويم بدرج اندرون هرچ هست
 نسايم بران قفل وآن درج دست
 اگر تيره شد چشم دل روشنست

 جوشنست روان راز دانش همی
 ز گفتار او شاد شد شهريار

 دلش تازه شد چون گل اندر بهار
 ز انديشه شد شاه را پشت راست
 فرستاده و درج را پيش خواست
 همه موبدان وردان را بخواند
 بسی دانشی پيش دانا نشاند

 ا گفت شاهازان پس فرستاده ر
 که پيغام بگزار و پاسخ بخواه
 چو بشنيد رومی زبان برگشاد
 سخنهای قيصر همه کرد ياد
 که گفت از جهاندار پيروز جنگ
 خرد بايد و دانش و نام و ننگ
 تو را فر و بر ز جهاندار هست
 بزرگی و دانايی و زور دست
 همان بخرد و موبد راه جوی
 گو بر منش کو بود شاه جوی
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 ر بارگاه تواندهمه پاک د
 وگر در جهان نيکخواه تواند

 همين درج با قفل و مهر و نشان
 ببينند بيدار دل سرکشان
 بگويند روشن که زيرنهفت

 چه چيزست وآن با خرد هست جفت
 فرستيم زين پس بتو باژ و ساو
 که اين مرز دارند با باژ تاو
 وگر باز مانند ازين مايه چيز
 نخواهند ازين مرزها باژ نيز

 ودانا ز گوينده پاسخ شنيدچ
 زبان برگشاد آفرين گستريد
 که همواره شاه جهان شاد باد
 سخن دان و با بخت و با داد باد
 سپاس از خداوند خورشيد و ماه
 روان را بدانش نماينده راه
 نداند جز او آشکارا و راز
 بدانش مرا آز و او بی نياز

 سه درست رخشان بدرج اندرون
 تم برونغالفش بود ز آنچ گف

 يکی سفته و ديگری نيم سفت
 دگر آنک آهن نديدست جفت
 چو بشنيد دانای رومی کليد

 روان بنگريد بياورد و نوشين
 نهفته يکی حقه بد در ميان

 ی پرنيان بحقه درون پرده
 سه گوهر بدان حقه اندر نهفت
 چنان هم که دانای ايران بگفت
 نخستين ز گوهر يکی سفته بود

  نابسوددوم نيم سفت و سيم
 همه موبدان آفرين خواندند
 بدان دانشی گوهر افشاندند

 تاب کرد شهنشاه رخساره بی
 دهانش پر از در خوشاب کرد
 ز کار گذشته دلش تنگ شد
 بپيچيد و رويش پر آژنگ شد
 که با او چراکرد چندان جفا
 ازان پس کزو ديد مهر و وفا
 چو دانا رخ شاه پژمرده يافت

  يافتروانش بدرد اندر آزرده
 برآورد گوينده راز از نهفت

 گذشته همه پيش کسری بگفت
 ازان بند بازوی و مرغ سياه
 از انديشه گوهر و خواب شاه
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 بدو گفت کين بودنی کار بود
 ندارد پشيمانی و درد سود
 چو آرد بد و نيک رای سپهر

 چه شاه وچه موبد چه بوزرجمهر
 ز تخمی که يزدان باختر بکشت

 بشتببايدش برتارک ما ن
 دل شاه نوشين روان شادباد
 هميشه ز درد وغم آزاد باد
 اگر چند باشد سرافراز شاه
 بدستور گردد دالرای گاه

 شکارست کار شهنشاه و رزم
 می و شادی و بخشش و داد و بزم
 بداند که شاهان چه کردند پيش
 بورزد بدان همنشان رای خويش

 ز آگندن گنج و رنج سپاه
 ز آزرم گفتار وز دادخواه

 دل وجان دستورباشد به رنج
 ی کدخدايی و گنج ز انديشه

 
 روان چنين بود تا گاه نوشين

 همو بود شاه و همو پهلوان
 همو بود جنگی و موبد همو
 سپهبد همو بود و بخرد همو
 بهرجای کارآگهان داشتی
 جهان را بدستور نگذاشتی
 ز بسيار و اندک ز کار جهان
 بدو نيک زو کس نکردی نهان

 آگهان موبدی نيکخواهز کار 
 چنان بد که برخاست بر پيش گاه
 که گاهی گنه بگذرانی همی
 ببد نام آنکس نخوانی همی
 هم اين را دگر باره آويز شست
 گنهکار اگر چند با پوزشست
 بپاسخ چنين بود توقيع شاه

 که آنکس که خستو شود بر گناه
 چو بيمار زارست و ما چون پزشک

 شکز دارو گريزان و ريزان سر
 بيک دارو ار او نگردد درست

 زوان از پزشکی نخواهيم شست
 دگر موبدی گفت انوشه بدی
 بداد و دهش نيز توشه بدی
 سپهدار گرگان برفت از نهفت
 ببيشه درآمد زمانی بخفت
 بنه برد ار گيل و او برهنه
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 بازگردد ز بهر بنه همی
 بتوقيع پاسخ چنين داد باز
 نياز که هستيم ازان لشکری بی

  پاسپانی کند بر سپاهکجا
 ز بد خويشتن راندارد نگاه
 دگر گفت انوشه بدی جاودان
 نشست و خور و خواب با موبدان
 يکی نامور مايه دار ايدرست

 که گنجش ز گنج تو افزونترست
 چنين داد پاسخ که آری رواست
 که از فره پادشاهی ماست
 دگر گفت کای شهريار بلند

 گزند انوشه بدی وز بدی بی
 اند ن رومی که آوردهاسيرا

 اند بسی شيرخواره درو برده
 به توقيع گفت آنچه هستند خرد
 ز دست اسيران نبايد شمرد
 سوی مادرانشان فرستيد باز
 نياز به دل شاد وز خواسته بی
 ور نبشتند کز روم صدمايه

 همی بازخرند خويشان به زر
 اگر باز خرند گفت از هراس
 بهر مايه داری يک مايه کاس

 د و افزون مجوييد نيزفروشي
 نيازيم ز ايشان بچيز که ما بی

 بشمشير خواهيم ز ايشان گهر
 همان بدره و برده و سيم و زر
 بگفتند کز مايه داران شهر
 دو بازارگانند کز شب دو بهر
 يکی را نيايد سراندر بخواب
 از آواز مستان وچنگ ور باب

 چنين داد پاسخ کزين نيست رنج
 ارند گنججز ايشان هرآنکس که د

 همه همچنان شاد وخرم زيند
 غم زيند آزاد باشند و بی که

 نوشتند خطی کانوشه بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی
 به ايوان چنين گفت شاه يمن

 روان چون گشايد دهن که نوشين
 همه مردگان را کند بيش ياد
 پر از غم شود زنده را جان شاد
 چنين داد پاسخ که از مرده ياد

  خرد با نژادکند هرک دارد
 هرآنکس که از مردگان دل بشست
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 نباشد ورا نيکويها درست
 يکی گفت کای شاه کهتر پسر
 نگردد همی گرد داد پدر
 بريزد همی بر زمين بر درم

 ی او دژم که باشد فروشنده
 چنين داد پاسخ که اين نارواست
 بهای زمين هم فروشنده راست
 دگر گفت کای شاه برترمنش

  و سرزنشکه دوری ز بيغاره
 دلی داشتی پيش ازين پر ز شرم

 آزرم و گرم چرا شد برين سان بی
 چنين داد پاسخ که دندان نبود
 مکيدن جز از شير پستان نبود
 چودندان برآمد بباليد پشت

 همی گوشت جويم چو گشتم درشت
 يکی گفت گيرم کنون مهتری
 برای و بدانش ز ما مهتری
 چرا برگذشتی ز شاهنشهان

 ی تو دارد جهاندو ديده برا
 چنين داد پاسخ که ما را خرد

 بگذرد ز ديدار ايشان همی
 هش و دانش و رای دستور ماست
 زمين گنج و انديشه گنجور ماست

 دگر گفت باز تو ای شهريار
 عقابی گرفتست روز شکار
 چنين گفت کو را بکوبيد پشت
 که با مهتر خود چرا شد درشت

 بياويز پايش ز دار بلند
  بازگردد گزندبدان تا بدو

 که از کهتران نيز در کارزار
 فزونی نجويند با شهريار
 دگر نامداری ز کارآگهان

 چنين گفت کای شهريار جهان
 به شبگير برزين بشد با سپاه

 شناسی بيامد ز راه ستاره
 چنين گفت کای مرد گردن فراز

 چنين لشکری گشن وزين گونه ساز
 چو برگاشت او پشت بر شهريار

 و را بدين روزگارنبيند کس ا
 بتوقيع گفت آنک گردان سپهر
 گشادست با رای او چهر و مهر
 ببرزين ساالر و گنج و سپاه
 نگردد تباه اختر هور و ماه
 دگر موبدی گفت کز شهريار
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 چنين بود پيمان بيک روزگار
 که مردی گزينند فرخ نژاد
 که در پادشاهی بگردد بداد
 رساند بدين بارگاه آگهی

 ک بدی گر بهیز بسيار واند
 گشسب سرافراز مرديست پير
 سزد گر بود داد را دستگير
 چنين داد پاسخ که او را ز آز
 کمر برميانست دور از نياز

 کسی را گزينيد کز رنج خويش
 بپرهيز وباشدش گنج خويش

 جهانديده مردی درشت و درست
 که او رای درويش سازد نخست
 يکی گفت ساالر خواليگران

 وز مهتراننالد از شاه  همی
 که آن چيز کو خود کند آرزوی
 سپارد همه کاسه بر چار سوی

 نبويد نيازد بدو نيز دست
 بلرزد دل مرد خسروپرست

 چنين داد پاسخ که از بيش خورد
 مگر آرزو بازگردد بدرد

 دگر گفت هرکس نکوهش کند
 شهنشاه را چون پژوهش کند

 لشکر گشن بيرون شود که بی
 وددل دوستداران پر از خون ش

 مگر دشمنی بد سگالد بدوی
 بيايد به چاره بنالد بدوی

 چنين داد پاسخ که داد وخرد
 پرورد تن پادشا راهمی
 کس بود اگر دادگر چند بی

 ورا پاسبان راستی بس بود
 دگر گفت کای با خرد گشته جفت
 به ميدان خراسان ساالر گفت
 که گرزاسب را بازکرد او ز کار
 رچه گفت اندرين کار او شهريا
 چنين داد پاسخ که فرمان ما
 نورزيد و بنهفت پيمان ما
 بفرمودمش تا به ارزانيان
 گشايد در گنج سود و زيان

 کسی کودهش کاست باشد به کار
 بپوشد همه فره شهريار
 دگر گفت باهرکسی پادشا
 بزرگست وبخشنده و پارسا
 پرستار ديرينه مهرک چه کرد
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 که روزيش اندک شد و روی زرد
 اسخ که او شد درشتچنين داد پ
 ی خويش بنهاد پشت بران کرده

 بيامد بدرگاه و بنشست مست
 ندارد بدست هميشه جز از می

 ز کارآگهان موبدی گفت شاه
 چو راند سوی جنگ قيصر سپاه
 نخواهد جز ايرانيان را به جنگ
 جهان شد به ايران بر از روم تنگ
 چنين داد پاسخ که آن دشمنی
 به طبعست و پرخاش آهرمنی
 دگر باره پرسيد موبد که شاه
 ز شاهان دگرگونه خواهد سپاه
 کدامست وچون بايدت مرد جنگ
 ز مردان شيرافگن تيز چنگ

 چنين داد پاسخ که جنگی سوار
 نبايد که سير آيد از کارزار

 همان بزمش آيد همان رزمگاه
 برخشنده روز و شبان سياه
 نگردد بهنگام نيروش کم
 ز بسيار واندک نباشد دژم

 روان گر گفت کای شاه نوشيند
 روان هميشه بزی شاد و روشن
 بدر بر يکی مرد بد از نسا
 پرستنده و کاردار بسا

 درم ماند بر وی سيصد هزار
 بديوان چوکردند با او شمار

 بنالد همی کين درم خورده شد
 برو مهتر وکهتر آزرده شد

 چو آگاه شد زان سخن شهريار
 که موبد درم خواست ازکاردار

 ن گفت کز خورده منمای رنجچني
 ببخشيد چيزی مر او را ز گنج
 دگر گفت جنگی سواری بخست
 بدان خستگی ديرماند و برست
 به پيش صف روميان حمله برد
 بمرد او وزو کودکان ماند خرد
 چه فرمان دهد شهريار جهان
 ز کار چنان خرد کودک نوان
 بفرمود کان کودکانرا چهار
 ز گنج درم داد بايد هزار

 رآنکس که شد کشته در کارزاره
 کزو خرد کودک بود يادگار
 چونامش ز دفتر بخواند دبير
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 برد پيش کودک درم ناگزير
 چنين هم بسال اندرون چار بار
 مبادا که باشد ازين کارخوار

 دگر گفت انوشه بدی سال و ماه
 به مرو اندرون پهلوان سپاه
 فراوان درم گرد کرد و بخورد

 رز مردپراگنده گشتند زان م
 چنين داد پاسخ که آن خواسته
 که از شهر مردم کند کاسته
 چرا بايد از خون درويش گنج

 که او شاد باشد تن وجان به رنج
 ازان کس که بستد بدو بازده
 ازان پس به مرو اندر آواز ده
 بفرمای داری زدن بر درش
 ببيداری کشور و لشکرش
 ستمکاره را زنده بر دار کن

 ونسار کندو پايش ز بر سرنگ
 بدان تا کس از پهلوانان ما
 نپيچد دل و جان ز پيمان ما

 دگر گفت کای شاه يزدان پرست
 بدر بر بسی مردم زيردست
 همی داد او را ستايش کنند
 جهان آفرين را نيايش کنند

 چنين داد پاسخ که يزدان سپاس
 که از ما کسی نيست اندر هراس
 فزون کرد بايد بديشان نگاه

  و گر بيگناهاگر با گناهند
 دگر گفت کای شاه با فر و هوش
 جهان شد پرآواز خنيا و نوش
 توانگر و گر مردم زيردست

 شب آيد شود پر ز آوای مست
 چنين داد پاسخ که اندر جهان
 بما شاد بادا کهان و مهان
 دگر گفت کای شاه برترمنش
 همی زشتگويت کند سرزنش
 که چندين گزافه ببخشيد گنج

 دست رنجز گرد آوريدن ندي
 چنين داد پاسخ که آن خواسته
 کزو گنج ما باشد آراسته
 اگر بازگيريم ز ارزانيان

 همه سود فرجام گردد زيان
 دگر گفت مای شهريار بلند
 که هرگز مبادا به جانت گزند
 جهودان و ترسا تو را دشمنند
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 دو رويند و با کيش آهرمنند
 چنين داد پاسخ که شاه سترگ

 رگابی زينهاری نباشد بز
 دگر گفت کای نامور شهريار
 ز گنج توافزون ز سيصد هزار

 ای مرد درويش را درم داده
 بسی پروريده تن خويش را

 چنين گفت کاين هم بفرمان ماست
 به ارزانيان چيز بخشی رواست
 دگر گفت کای شاه ناديده رنج
 ز بخشش فراوان تهی ماند گنج
 چنين داد پاسخ که دست فراخ

 يال وشاخهمی مرد را نو کند 
 پرست جهاندار چون گشت يزدان

 نيازد ببد درجهان نيز دست
 جهان تنگ ديديم بر تنگخوی
 مرا آز و زفتی نبد آرزوی

 چنين گفت موبد که ای شهريار
 فراخان ساالر سيصد هزار

 درم بستد از بلخ بامی به رنج
 سپرده نهادند يکسر به گنج
 چنين داد پاسخ که ما را درم

 ی زو دژمنبايد که باشد کس
 که رنج آيد از بيشی گنج ما
 نه چونين بود داد از پادشا

 از آنکس که بستد بدو هم دهيد
 ز گنج آنچ خواهد بران سر نهيد
 که درد دل مردم زيردست

 پرست نخواهد جهاندار يزدان
 پی کاخ آباد را بر کنيد
 بگل بام او را توانگر کنيد

 شود کاخ ويران تو را ز هرچ بود
  مرگ نفرين و دودبماند پس از

 ز ديوان ما نام او بستريد
 بدر بر چنو را بکس مشمريد
 دگر گفت کای شاه فرخ نژاد

 گيری از جم و کاوس ياد بسی
 بدان گفت تا از پس مرگ من
 نگردد نهان افسر و ترگ من
 دگر گفت کز بهمن سرفراز
 چرا شاه ايران بپوشيد راز
 چنين داد پاسخ که او را خرد

 هوا برخوردبپيچد همی وز 
 يکی گفت کای شاه کهتر نواز
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 چرا گشتی اکنون چنين دير ياز
 چنين داد پاسخ که با بخردان
 همانم همان نيز با موبدان
 چوآواز آهرمن آيد بگوش

 نماند به دل رای و با مغزهوش
 بپرسيد موبد ز شاه زمين

 سخن راند از پادشاهی و دين
 که بی دين جهان به که بی پادشا

 د برين بر گواخردمند باش
 چنين داد پاسخ که گفتم همين
 شنيد اين سخن مردم پاکدين

 دين جهان را نديد جهاندار بی
 مگر هرکسی دين دگير گزيد
 يکی بت پرست و يکی پاکدين
 يکی گفت نفرين به از آفرين
 ز گفتار ويران نگردد جهان
 بگو آنچ رايت بود در نهان
 پادشا هرآنگه که شد تخت بی

 ن نيارد بهاخردمندی ودي
 يکی گفت کای شاه خرم نهان
 سخن راندی چند پيش مهان
 يکی آنکه گفتی زمانه منم
 بد و نيک او را بهانه منم

 کسی کو کند آفرين بر جهان
 بما بازگردد درودش نهان

 چنين داد پاسخ که آری رواست
 که تاج زمانه سر پادشاست
 جهان را چنين شهرياران سرند

 سرندازيرا چنين بر سران اف
 روان گذشتم ز توقيع نوشين

 جهان پير و انديشه من جوان
 مرا طبع نشگفت اگر تيز گشت

 آميز گشت به پيری چنين آتش
 ز منبر چومحمود گويد خطيب
 بدين محمد گرايد صليب

 گفتم اين نامه را چند گاه همی
 نهان بد ز خورشيد و کيوان و ماه
 چو تاج سخن نام محمود گشت

 ود گشتستايش به آفاق موج
 زمانه بنام وی آباد باد

 سپهر ازسرتاج او شاد باد
 جهان بستند از بت پرستان هند
 بتيغی که دارد چو رومی پرند
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 نامه کسری به هرمزد

 شنيدم کجا کسری شهريار
 به هرمز يکی نامه کرد استوار
 ز شاه جهاندار خورشيد دهر

 مهست و سرافراز و گيرنده شهر
 جهاندار بيدار و نيکو کنش
 فشاننده گنج بی سرزنش
 فزاينده نام و تخت قباد

 گراينه تاج و شمشير و داد
 که با فر و برزست و فرهنگ و نام

 ز تاج بزرگی رسيده بکام
 سوی پاک هرمزد فرزند ما
 پذيرفته از دل همی پند ما

 ز يزدان بدی شاد و پيروز بخت
 هميشه جهاندار با تاج و تخت
 به ماه خجسته به خرداد روز

 نيک اختر و فال گيتی فروزبه 
 نهاديم برسر تو را تاج زر

 چنان هم که ما يافتيم از پدر
 همان آفرين نيز کرديم ياد
 که برتاج ماکرد فرخ قباد
 تو بيدارباش و جهاندار باش
 خردمند و راد و بی آزار باش
 بدانش فزای و به يزدان گرای
 که اويست جان تو را رهنمای
 بپرسيدم از مرد نيکوسخن

 کسی کو بسال و خرد بد کهن
 که از ما به يزدان که نزديکتر

 کرا نزد او راه باريکتر
 چنين داد پاسخ که دانش گزين
 چوخواهی ز پروردگار آفرين
 که نادان فزونی ندارد ز خاک
 بدانش بسنده کند جان پاک
 بدانش بود شاه زيبای تخت
 که داننده بادی و پيروزبخت
 مبادا که گردی تو پيمان شکن
 که خاکست پيمان شکن را کفن
 ببادا فره بيگناهان مکوش
 به گفتار بدگوی مسپارگوش
 بهر کار فرمان مکن جز بداد
 که از داد باشد روان تو شاد
 زبان را مگردان بگرد دروغ

 چوخواهی که تخت تو گيرد فروغ
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 دار وگر زيردستی بود گنج
 رنج دار تو او را ازان گنج بی

 ستکه چيز کسان دشمن گنج ت
 بدان گنج شو شاد کز رنج تست
 وگر زيردستی شود مايه دار
 همان شهريارش بود سايه دار
 همی در پناه تو بايد نشست
 اگر زيردستست اگر در پرست
 چو نيکی کند با تو پاداش کن
 ابا دشمن دوست پرخاش کن
 وگر گردی اندر جهان ارجمند
 ز درد تن انديش و درد گزند

 تسرای سپنجست هرچون که هس
 بدو اندر ايمن نشايد نشستت
 هنر جوی با دين و دانش گزين
 چوخواهی که يابی ز بخت آفرين
 گرامی کن او را که درپيش تو
 سپر کرده جان بر بدانديش تو
 بدانش دو دست ستيزه ببند
 چو خواهی که از بد نيابی گزند
 چو بر سر نهی تاج شاهنشهی

 ره برتری بازجوی از بهی
 ش دارهميشه يکی دانشی پي

 ورا چون روان و تن خويش دار
 بزرگان وبازارگانان شهر
 همی داد بايد که يابند بهر
 کسی کو ندارد هنر بانژاد

 مکن زو به نيز از کم و بيش ياد
 نام را ساز جنگ مده مرد بی

 که چون بازجويی نيايد به چنگ
 به دشمن دهد مر تو را دوستدار
 دو کار آيدت پيش دشوار و خوار

 درکارزار آوردسليح تو 
 همان بر تو روزی به کار آورد
 ببخشای برمردم مستمند
 ز بد دور باش و بترس از گزند
 هميشه نهان دل خويش جوی
 مکن رادی و داد هرگز بروی
 همان نيز نيکی باندازه کن
 ز مرد جهانديده بشنو سخن
 بدنيی گرای و بدين دار چشم

 که از دين بود مرد را رشک وخشم
 ی گنج کن ههزينه بانداز

 رنج کن دل از بيشی گنج بی
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 بکردار شاهان پيشين نگر
 نبايد که باشی مگر دادگر
 که نفرين بود بهر بيداد شاه

 تو جز داد مپسند و نفرين مخواه
 کجا آن سر و تاج شاهنشهان
 کجا آن بزرگان و فرخ مهان

 ازايشان سخن يادگارست و بس
 سرای سپنجی نماند بکس

 يختنگزافه مفرمانی خون ر
 وگر جنگ را لشکر انگيختن
 نگه کن بدين نامه پندمند
 دل اندر سرای سپنجی مبند
 بدين من تو را نيکويی خواستم
 بدانش دلت را بياراستم

 به راه خداوند خورشيد و ماه
 ز بن دور کن ديو را دستگاه

 به روز و شب اين نامه را پيش دار
 خرد را به دل داور خويش دار

 رجهاناگر يادگاری کنی د
 که نام بزرگی نگردد نهان
 خداوند گيتی پناه تو باد
 زمان و زمين نيکخواه تو باد
 بکام تو گردنده چرخ بلند
 ز کردار بد دور و دور از گزند
 شهنشاه کو داد دارد خرد
 بکوشد که با شرم گرد آورد
 دليری به رزم اندرون زور دست
 بود پاکدينی و يزدان پرست

  کراستبه گيتی نگر کين هنرها
 چو ديدی ستايش مر او را سزاست
 مجوی آنک چون مشتری روشنست
 جهانجوی و با تيغ و با جوشنست
 جهان بستد از مردم بت پرست
 ز ديبای دين بر دل آيين ببست
 کنو الجرم جود موجود گشت

 چو شاه جهان شاه محمود گشت
 اگر بزم جويد همی گر نبرد

 بخش را اين بود کار کرد جهان
 م آن شاه پيروز و دادابوالقاس

 زمانه بديدار او شاد باد
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 سخن پرسيدن موبد ازکسری

 يکی پير بد پهلوانی سخن
 به گفتار و کردار گشته کهن
 چنين گويد از دفتر پهلوان
 روان که پرسيد موبد ز نوشين

 که آن چيست کز کردگار جهان
 بخواهد پرستنده اندر نهان
 بدان آرزو نيز پاسخ دهد

 بخت فرخ نهدبدان پاسخش 
 يکی دست برداشته به آسمان

 خواهد از کردگار جهان همی
 نيابد بخواهش همه آرزو

 دوچشمش پر از آب و پر چينش رو
 به موبد چنين گفت پيروز شاه

 که خواهش ز يزدان به اندازه خواه
 کزان آرزو دل پراز خون شود

 که خواهد که زاندازه بيرون شود
 بپرسيد نيکی کرا درخورست

  بزرگی که زيباترستبنام
 چنين داد پاسخ که هرکس که گنج

 بيابد پراگنده نابرده رنج
 نبخشد نباشد سزاوار تخت
 زمان تا زمان تيره گرددش بخت
 ز هستی وبخشش بود مرد مه
 تو ار گنج داری نبخشی نه به

 ش خرد راکه بنياد چيست بگفت
 بشاخ و ببرگ خرد شاد کيست
 چنين داد پاسخ که داناست شاد

 گر آنک شرمش بود با نژادد
 برسيد دانش کرا سودمند

 گزند دانش و بی کدامست بی
 چنين داد پاسخ که هر کو خرد

 پرورد بپرورد جان را همی
 ز بيشی خرد را بود سودمند
 همان بی خرد باشد اندر گزند

 ش که دانش به از فر شاه بگفت
 که فرر و بزرگيست زيبای گاه
 چنين داد پاسخ که دانا بفر

 گيرد جهان سر به سر زير پرب
 خرد بايد و نام و فرو نژاد

 بدين چار گيرد سپهر از تو ياد
 چنين گفت زان پس که زيبای تخت
 کدامست وز کيست ناشاد بخت
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 چنين داد پاسخ که ياری نخست
 ببايد ز شاه جهاندار جست

 دگر بخشش و دانش و رسم گاه
 دلش پر ز بخشايش دادخواه

 تریششم نيز کانرا دهد مه
 که باشد سزوار بر بهتری

 به هفتم که از نيک و بد درجهان
 سخنها بروبر نماند نهان

 چوفر و خرد دارد و دين و بخت
 سزوار تاجست و زيبای تخت

 بهشتم که دشمن بداند ز دوست
 آزاری از شهرياران نکوست بی

 نماند پس ازمرگ او نام زشت
 بيابد به فرجام خرم بهشت

 ک منشبپرسيدش از داد و خرد
 ز نيکی وز مردم بدکنش
 چنين داد پاسخ که آز و نياز
 دو ديوند بدگوهر و دير ساز

 هرآنکس که بيشی کند آرزوی
 بدو ديو او باز گردد بخوی
 وگر سفلگی برگزيد او ز رنج
 گزيند برين خاک آگنده گنج
 چو بيچاره ديوی بود ديرساز
 که هر دو بيک خو گرايند باز

  و چيستبپرسيد و گفتا که چندست
 که بهری برو هم ببايد گريست
 دگر بهر ازو گنج و تاجست و نام
 ازان مستمنديم و زين شادکام
 چنين داد پاسخ که دانا سخن
 ببخشيد وانديشه افگند بن

 نخستين سخن گفتن سودمند
 گزند خوش آواز خواند ورا بی

 دگر آنک پيمان سخن خواستن
 سخنگوی و بينا دل آراستن

 که آيد به کارکه چندان سرايد 
 وزو ماند اندر جهان يادگار

 سه ديگر سخنگوی هنگام جوی
 بماند همه ساله بر آب روی
 چهارم که دانا دالرای خواند
 سراينده را مرد بارای خواند

 که پيوسته گويد سراسر سخن
 اگر نو بود داستان گر کهن

 به پنجم که باشد سخنگوی گرم
 بشيرين سخن هم به آواز نرم
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 ک اندر دگر بافتیسخن چون ي
 گمان کام دل يافتی ازو بی

 بپرسيد چندی که آموختی
 روان را به دانش بيفروختی
 چنين گفت کز هرک آموختم
 همه فام جان وخرد توختم

 پرسم از ناسزايان سخن همی
 چه گويی که دانش کی آيد ببن
 بدانش نگر دور باش از گناه

 تر از تاج و گاه که دانش گرامی
 از آموختنبپرسيد کس را 

 ستايش نديدم و افروختن
 که نيزش ز دانا ببايد شنيد
 نگويم کسی کو بجايی رسيد
 چنين داد پاسخ که از گنج سير
 که آيد مگر خاکش آرد بزير
 در دانش از گنج نامی ترست
 همان نزد دانا گرامی ترست
 سخن ماند از ما همی يادگار
 تو با گنج دانش برابر مدار
  پيربپرسيد دانا شود مرد

 گر آموزشی باشد و يادگير
 چنين داد پاسخ که دانای پير
 ز دانش جوانی بود ناگزير

 بر ابله جوانی گزينی رواست
 نواست گور اوخاک او بی که بی

 بپرسيد کز تخت شاهنشهان
 بکردی همه شهريار جهان
 کنون نامشان بيش ياد آوريم
 بياد از جگر سرد باد آوريم
 ودچنين داد پاسخ که در دل نب

 که آن رسم را خود نبايد ستود
 بشمشير و داد اين جهان داشتن
 چنين رفتن و خوار بگذاشتن
 بپرسيد با هر کسی پيش ازين
 سخن راندی نامور بيش ازين
 سبک دارد اکنون نگويد سخن
 نه از نو نه از روزگار کهن

 چنين داد پاسخ که گفتاربس
 بکردار جويم همه دسترس
 بپرسيد هنگام شاهان نماز
 نبودی چنين پيش ايشان دراز
 شما را ستايش فزونست ازان
 خروش و نيايش فزونست ازان
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 پاک چنين داد پاسخ که يزدان
 پرستنده را سر برآرد ز خاک
 فلک را گزارنده او کند

 ی او کند جهان راهمه بنده
 گر اين بنده آن را نداند بها
 مبادا ز درد و ز سختی رها
 بپرسيد تا توشدی شهريار

 ست فزون چيست از کردگارسپا
 کزان مر تو را دانش افزون شدست
 دل بدسگاالن پر از خون شدست
 چنين داد پاسخ که از کردگار
 سپاس آنک گشتيم به روزگار

 کسی پيش من برفزونی نجست
 وز آواز من دست بد را بشست
 زبون بود بدخواه در جنگ من
 چو گوپال من ديد و اورنگ من
 بپرسيد درجنگ خاور بدی
 چنان تيز چنگ و دالور بدی

 چو با باختر ساختی ساز جنگ
 شکيبايی آراستی با درنگ
 چنين داد پاسخ که مرد جوان
 نينديشد از رنج و درد روان

 هرآنگه که سال اندر آيد بشست
 به پيش مدارا ببايد نشست
 سپاس از جهاندار پروردگار
 کزويست نيک وبد روزگار
 که روز جوانی هنر داشتيم

 يک را خوار نگذاشتيمبد و ن
 کنون روز پيروی بدانندگی
 برای و به گنج وفشانندگی

 جهان زير آيين و فرهنگ ماست
 سپهر روان جوشن جنگ ماست
 بدو گفت شاهان پيشين دراز
 سخن خواستند آشکارا و راز
 شما را سخن کمتر و داد بيش
 فزون داری از نامداران پيش
 چنين داد پاسخ که هرشهريار

 را يار پروردگارکه باشد و
 ندارد تن خويش با رنج و درد

 جهان را نگهبان هرآنکس که کرد
 بپرسيد شادان دل شهريار
 پر انديشه بينم بدين روزگار
 چنين داد پاسخ که بيم گزند
 ندارد به دل مردم هوشمند
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 بدو گفت شاهان پيشين ز بزم
 نبردند جان را باندازه رزم

 چنين داد پاسخ که ايشان ز جام
 دند هرگز به دل ياد نامنکر

 مرا نام بر جام چيره شدست
 روانم زمانرا پذيره شدست

 بپرسيد هرکس که شاهان بدند
 تن خويشتن را نگهبان بدند
 بدارو و درمان و کار پزشک
 بدان تا نپالود بايد سرشک
 زمان چنين داد پاسخ که تن بی

 که پيش آيد از گردش آسمان
 بجايست دارو نيايد به کار

 اردش گردش روزگارنگه د
 چو هنگامه رفتن آمد فراز
 زمانه نگردد بپرهيز باز

 بپرسيد چندان ستايش کنند
 جهان آفرين را نيايش کنند
 زمانی نباشد بدان شادمان
 بانديشه دارد هميشه روان

 چنين داد پاسخ که انديشه نيست
 دل شاه با چرخ گردان يکيست
 بترسم که هرکو ستايش کند

 ايش کندمگر بيم ما را ني
 ستايش نشايد فزون زآنک هست

 نجوييم راز دل زيردست
 بدو گفت شادی ز فرزند چيست
 همان آرزوها ز پيوند چيست
 چنين داد پاسخ که هرکو جهان

 بفرزند ماند نگردد نهان
 چوفرزند باشد بيابد مزه
 ز بهر مزه دور گردد بزه
 وگر بگذرد کم بود درد اوی
 که فرزند بيند رخ زرد اوی

 د که گيتی تن آسان کراستبپرس
 ز کردار نيکو پشيمان چراست

 پرست چنين داد پاسخ که يزدان
 بگيرد عنان زمانه بدست

 فزونی نجويد تن آسان شود
 چو بيشی سگالد هراسان شود
 دگر آنک گفتی ز کردار نيک
 نهان دل وجان ببازار نيک

 ز گيتی زبونتر مر آن را شناس
 که نيکی سگاليد با ناسپاس
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 د کان کس که بد کرد و مردبپرسي
 ز ديوان جهان نام او را سترد
 هران کس که نيکی کند بگذرد

 بشمرد زمانه نفس را همی
 چه بايد همی نيکويی را ستود
 چومرگ آمد و نيک و بد را درود
 چنين داد پاسخ که کردار نيک
 بيابد بهر جای بازار نيک
 نمرد آنک او نيک کردار مرد

 دان سپردبياسود و جان را به يز
 وزان کس که ماند همی نام بد
 از آغاز بد بود و فرجام بد
 نياسود هرکس کزو باز ماند
 وزو در زمانه بد آواز ماند

 بپرسد چه کارست برتر ز مرگ
 اگر باشد اين را چه سازيم برگ
 چنين داد پاسخ کزين تيره خاک
 اگر بگذری يافتی جان پاک

 هرآنکس که در بيم و اندوه زيست
 ندگی زار بايد گريستبران ز

 بپرسد کزين دو گرانتر کدام
 کزوييم پر درد و ناشادکام

 چنين داد پاسخ که هم سنگ کوه
 جز اندوه مشمر که گردد ستوه
 چه بيمست اگر بيم اندوه نيست
 بگيتی جز اندوه نستوه نيست

 تر بپرسيد کزما که با گنج
 رنجتر چنين گفت کام کس که بی

 بپرسيد کهو کدامست زشت
 ه از ارج دورست و دور از بهشتک

 چنين داد پاسخ که زنرا که شرم
 نباشد بگيتی نه آواز نرم
 ز مردان بتر آنک نادان بود
 همه زندگانی به زندان بود
 بگرود به يزدان وتن پرگناه

 بدی بر دل خويش کرده سياه
 بپرسيد مردم کدامست راست
 که جان وخرد بر دل او گواست

  زيانچنين گفت کانکو بسود و
 نگويد نبندد بدی را ميان

 بپرسيد کزو خو چه نيکوترست
 که آن بر سر مردمان افسرست
 چنين داد پاسخ که چون بردبار
 بود مرد نايدش افسون به کار
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 نه آن کز پی سودمندی کند
 وگر نيز رای بلندی کند

 چو رادی که پاداش رادی نجست
 ببخشيد وتاريکی از دل بشست

 زدیسه ديگر چو کوشايی اي
 که از جان پاک آيد و بخردی

 بپرسيد در دل هراس از چه بيش
 بدو گفت کز رنج و کردار خويش
 بپرسيد بخشش کدامست به
 که بخشنده گردد سرافراز و مه
 چنين داد پاسخ کز ارزانيان
 مداريد باز ايچ سود و زيان
 بپرسيد موبد ز کار جهان

 سخن برگشاد آشکار و نهان
 پسندکه آيين کژ بينم و نا 

 دگر گردش کارناسودمند
 چنين داد پاسخ که زين چرخ پير
 اگر هست بادانش و يادگير
 بزرگست و داننده و برترست
 که بر داوران جهان داورست
 بد آيين مشو دور باش از پسند
 مبين ايچ ازو سود و ناسودمند

 بد و نيک از او دان کش انباز نيست
 به کاريش فرجام وآغاز نيست

 آنچ گويد بدستچوگويد بباش 
 همو بود تا بود و تا هست هست
 بپرسيد کز درد بر کيست رنج

 که تن چون سرايست و جان را سپنج
 چنين داد پاسخ که اين پوده پوست
 بود رنجه چندانک مغز اندروست
 چوپالود زو جان ندارد خرد

 که برخاک باشد چو جان بگذرد
 بپرسيد موبد ز پرهيز و گفت

 ايد نهفتکه آز و نياز از که ب
 چنين داد پاسخ که آز و نياز
 سزد گر ندارد خردمند باز

 تو از آز باشی هميشه به رنج
 که همواره سيری نيابی ز گنج
 بپرسيد کز شهرياران که بيش
 بهوش و به آيين و با رای و کيش
 چنين داد پاسخ که آن پادشا
 که باشد پرستنده و پارسا
 ز دادار دارنده دارد سپاس

  رنج او در هراسنباشد کس از
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 پراميد دارد دل نيک مرد
 دل بدکمنش را پراز بيم و درد
 سپه را بيارايد از گنج خويش

 سوی بدسگال افگند رنج خويش
 سخن پرسد از بخردان جهان
 بد و نيک دارد ز دشمن نهان
 بپرسيد کار پرستش بچيست
 به نيکی يزدان گراينده کيست
 چنين داد پاسخ که تاريک خوی

  آرد بباريک مویروان اندر
 نخست آنک داند که هست و يکيست
 تر ازين نشان رهنمای اندکيست
 ازو دارد از کار نيکی سپاس
 بدو باشد ايمن و زو در هراس
 هراس تو آنگه که جويی گزند
 وزو ايمنی چون بود سودمند
 وگر نيک دل باشی و راه جوی
 بود نزد هر کس تو را آبروی
 وگر بدکنش باشی و بد تنه

 دوزخ فرستاده باشی بنهبه 
 مباش ايچ گستاخ با اين جهان
 که او راز خويش از تو دارد نهان
 گراينده باشی بکردار دين
 بداری بدين روزگار گزين
 خرد را کنی با دل آموزگار
 بکوشی که نفريبدت روزگار
 همان نيز ياد گنهکار مرد
 نباشی به بازار ننگ و نبرد
 غم آن جهان از پی اين جهان

 د که داری به دل در نهاننباي
 نشستنت همواره با بخردان
 گراينده رامش جاودان

 گراينده بادی به فرهنگ و رای
 به يزدان خرد بايدت رهنمای
 از اندازه بر نگذرانی سخن
 که تو نو به کاری گيتی کهن
 نگرداندت رامش و رود مست
 نباشدت با مردم بد نشست
 بپيچی دل از هرچ نابودنيست

 ن را که بخشودنيستبه بخشای آ
 نداری دريغ آنچه داری ز دوست
 اکر ديده خواهد اگر مغز و پوست
 اگر دوست با دوست گيرد شمار
 نبايد که باشد ميانجی به کار
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 چو با مرد بدخواه باشد نشست
 چنان کن که نگشايد او بر تو دست
 چو جويد کسی راه بايستگی
 هنر بايد و شرم و شايستگی

 تر چيرهنبايد زبان از هنر 
 دروغ از هنر نشمرد دادگر
 نداند کسی را بزرگی بچيز
 نه خواری بناچيز دارد بنيز
 اگر بدگمانی گشايد زبان
 توتندی مکن هيچ با بدگمان

 ازان پس چو سستی گمانی برد
 وز اندازه گفتار او بگذرد

 تو پاسخ مر او را باندازه گوی
 گوی سخنهای چرب آور و تازه
 ی خويشبه آزرم اگر بفگنی سو

 پشيمانی آيد به فرجام پيش
 چو بيکار باشی مشو رامشی
 نه کارست بيکاری ار باهشی
 ز هرکار کردن تو را ننگ نيست
 اگر چند با بوی و با رنگ نيست
 به نيکی بهر کار کوشا بود
 هميشه بدانش نيوشا بود
 به کاری نيازد که فرجام اوی
 پشيمانی و تندی آرد بروی

 تمندببخشايد از درد بر مس
 نيارد دلش سوی درد و گزند
 خردمند کو دل کند بردبار

 نباشد به چشم جهاندار خوار
 بداند که چندست با او هنر
 باندازه يابد ز هر کاربر

 گر افزون ازان دوست بستايدش
 بلندی و کژی بيفزايدش
 همان مرد ايزد ندارد به رنج
 وگر چند گردد پراگنده گنج
 پرستش کند پيشه و راستی

 راهی و کاستی د ز بیبپيچ
 برين برگ واين شاخها آخت دست
 هنرمند دينی و يزدان پرست
 همانست رای و همينست راه
 به يزدان گرای و به يزدان پناه
 اگر دادگر باشدی شهريار
 ازو ماند اندر جهان يادگار

 چنان هم که از داد نوشين روان
 کجا خاک شد نام ماندش جوان
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 زم کسریوفات يافتن قيصر روم و ر

 ی باستان چنين گويد از نامه
 ز گفتار آن دانشی راستان
 که آگاهی آمد به آباد بوم
 بنزد جهاندار کسری ز روم

 که تو زنده بادی که قيصر بمرد
 زمان و زمين ديگری را سپرد

 پرانديشه شد جان کسری ز مرگ
 شد آن لعل رخساره چون زرد برگ

 ای گزين کرد ز ايران فرستاده
 ای و راد آزادهجهانديده 

 فرستاد نزديک فرزند اوی
 برشاخ سبز برومند اوی

 سخن گفت با او به چربی بسی
 کزين بد رهايی نيابد کسی

 يکی نامه بنوشت با سوگ و درد
 پر از آب ديده دو رخساره زرد
 که يزدان تو را زندگانی دهاد
 همت خوبی و کامرانی دهاد
 نزايد جز از مرگ را جانور

 ما بر گذرسرای سپنجست و 
 اگر تاج ساييم و گر خود و ترگ
 رهايی نيابيم از چنگ مرگ

 چه قيصر چه خاقان چو آيد زمان
 گمان بخاک اندر آيد سرش بی

 ز قيصر تو را مزد بسيار باد
 مسيحا روان تو را يار باد

 شنيدم که بر نامور تخت اوی
 نشستی بياراستی بخت اوی
 ز ما هرچ بايد ز نيرو بخواه

 يح و ز گنج و سپاهز اسب و سل
 فرستاده از پيش کسری برفت
 به نزديک قيصر خراميد تفت
 چو آمد بدرگه گشادند راه
 فرستاده آمد بر تخت و گاه
 چو قيصر نگه کرد وعنوان بديد
 ز بيشی کسری دلش بردميد
 جوان نيز بد مهتر نونشست
 فرستاده را نيز نبسود دست
 بپرسيد ناکام پرسيدنی
  ديدنینگه کردنی سست و کژ

 يکی جای دورش فرود آوريد
 بدان نامه پادشا ننگريد
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 يکی هفته هرکش که بد رای زن
 به نزديک قيصر شدند انجمن
 سرانجام گفتند ما کهتريم
 ز فرمان شاه جهان نگذريم

 سزا خود ز کسری چنين نامه بود
 نه برکام بايست بدکامه بود
 که امروز قيصر جوانست و نو

 شروبه گوهر بدين مرزها پي
 يک امسال با مرد برنا مکاو

 به عنوان بيشی و با باژ و ساو
 ای بهرپايمردی و خودکامه
 ای نبشتند بر ناسزا نامه

 بعنوان ز قيصر سرافراز روم
 جهان سر به سر هرچ جز روم شوم

 ی شاه ايران رسيد فرستاده
 بگويد ز بازار ما هرچ ديد

 از اندوه و شادی سخن هرچ گفت
 يد نهفتغم و شادمانی نبا

 بشد قيصر و تازه شد قيصری
 که سر بر فرازد ز هرمهتری
 ندارد ز شاهان کسی را بکس
 چه کهتر بود شاه فريادرس
 چو قرطاس رومی بياراستند
 بدربر فرستاده را خواستند

 چوبشنيد دانا که شد رای راست
 بيامد بدر پاسخ نامه خواست
 ورا ناسزا خلعتی ساختند
 دز بيگانه ايوان بپرداختن

 بدو گفت قيصر نه من چاکرم
 نه از چين و هيتاليان کمترم

 ز مهتر سبک داشتن ناسزاست
 وگر شاه تو بر جهان پادشاست
 بزرگ آنک او را بسی دشمنست
 مرا دشمن و دوست بردامنست
 چه داری بزرگی تو از من دريغ
 همی آفتاب اندر آری بميغ
 نه از تابش او همی کم شود
 دوگر خون چکاند برونم شو
 چو کار آيدم شهريارم تويی
 همان از پدر يادگارم تويی

 سخن هرچ ديدی بخوبی بگوی
 وزين پاسخ نامه زشتی مجوی
 تنش را بخلعت بياراستند

 ی مرزبان خواستند ز درباره
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 فرستاده برگشت و آمد دمان
 به منزل زمانی نجستی زمان
 بيامد به نزديک کسری رسيد
 بگفت آن کجا رفت و ديد و شنيد

 گفتار او تنگدل گشت شاهز 
 بدو گفت برخوردی از رنج راه
 شنيدم که هرکو هوا پرورد
 بفرجام کردار کيفر برد

 گر از دوست دشمن نداند همی
 چنين راز دل بر تو خواند همی

 گماند که ما را همو دوست نيست
 اگر چند او را پی و پوست نيست
 کنون نيز يک تن ز رومی نژاد

 ت شادنمانم که باشد ازان تخ
 همی سر فرازد که من قيصرم
 گر از نامداران يکی مهترم

 کنم زين سپس روم را نام شوم
 برانگيزم آتش ز آباد بوم

 به يزدان پاک و بخورشيد و ماه
 به آذر گشسب و بتخت و کاله
 که کز هرچ در پادشاهی اوست
 ز گنج کهن پرکند گاو پوست
 نسايد سرتيغ ما رانيام
 رامحالل جهان باد بر من ح
 بفرمود تا بر درش کرنای

 دميدند با سنج و هندی درای
 ی ژنده پيل همه کوس بر کوهه

 ببستند و شد روی گيتی چونيل
 سپاهی گذشت از مداين به دشت
 که دريای سبز اندرو خيره گشت
 ز ناليدن بوق و رنگ درفش
 ز جوش سواران زرينه کفش
 ستاره توگفتی به آب اندرست

 درستسپهر روان هم بخواب ان
 چوآگاهی آمد بقيصر ز شاه

 که پرخشم ز ايوان بشد با سپاه
 بيامد ز عموريه تا حلب

 جهان کرد پر جنگ و جوش و جلب
 سواران رومی چو سيصد هزار
 حلب را گرفتند يکسر حصار

 سپاه اندر آمد ز هرسو به جنگ
 نبد جنگشانرا فراوان درنگ
 بياراست بر هر دری منجنيق

 ثليقز گردان روم آنک بدجا 
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 حصار سقيالن بپرداختند
 تاختن ساختند کزان سو همی

 حلب شد بکردار دريای خون
 به زنهار شد لشکر باطرون
 بدو هفته از روميان سی هزار
 گرفتند و آمد بر شهريار

 اندازه کشتند ز ايشان بتير بی
 به رزم اندرون چند شد دستگير

 ای ساختند به پيش سپه کنده
 بشبگير آب اندر انداختند
 بکنده ببستند برشاه راه

 فروماند از جنگ شاه و سپاه
 برآمد برين روزگاری دراز
 بسيم و زر آمد سپه را نياز

 دهان را بخواند سپهدار روزی
 وزان جنگ چندی سخنها براند
 که اين کار با رنج بسيار گشت
 بب وبکنده نشايد گذشت
 سپه را درم بايد و دستگاه

 همان اسب وخفتان و رومی کاله
 دهان وی گنج رفتند روزیس

 دبيران و گنجور شاه جهان
 از اندازه لشکر شهريار

 کم آمد درم تنگ سيصد هزار
 بيامد برشاه موبد چوگرد

 به گنج آنچ بود از درم ياد کرد
 دژم کرد شاه اندران کار چهر
 بفرمود تا رفت بوزرجمهر

 بدو گفت گر گنج شاهی تهی
 چه بايد مرا تخت شاهنشهی

 ساروان را بخواهبروهم کنون 
 هيونان بختی برافگن به راه
 صد از گنج مازندران بارکن
 وزو بيشتر بار دينار کن

 بشاه جهان گفت بوزرجمهر
 که ای شاه با دانش و داد و مهر
 سوی گنج ايران درازست راه
 تهی دست و بيکار باشد سپاه
 بدين شهرها گرد ماهرکسست
 کسی کو درم بيش دارد بدست

 ز دهقان درمز بازارگان و 
 اگر وام خواهی نگردد دژم

 بدين کار شد شاه همداستان
 که دانای ايران بزد داستان
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 ای جست بوزرجمهر فرستاده
 خردمند و شادان دل و خوب چهر
 بدو گفت ز ايدر سه اسبه برو
 گزين کن يکی نامبردار گو
 ز بازارگان و ز دهقان شهر
 کسی را کجا باشد از نام بهر

 درم فام خواهز بهر سپه اين 
 بزودی بفرمايد از گنج شاه

 ی خوش منش بيامد فرستاده
 جوان وخردمندی و نيکوکنش
 پيمبر بانديشه باريک بود
 بيامد بشهری که نزديک بود
 درم خواست فام از پی شهريار
 برو انجمن شد بسی مايه دار
 يکی کفشگر بود و موزه فروش
 به گفتار او تيز بگشاد گوش

  گفت مرددرم چند بايد بدو
 دالور شمار درم ياد کرد

 چنين گفت کای پرخرد مايه دار
 چهل من درم هرمنی صدهزار
 بدو کفشگر گفت من اين دهم
 سپاسی ز گنجور بر سر نهم
 بياورد قپان و سنگ و درم
 نبد هيچ دفتر به کار و قلم

 چو بازارگان را درم سخته شد
 فرستاده زان کار پردخته شد

 ب چهربدو کفشگر گفت کای خو
 ی بگويی به بوزرجمهر به رنج

 که اندر زمانه مرا کودکيست
 که بازار او بر دلم خوار نيست
 بگويی مگر شهريار جهان
 مرا شاد گرداند اندر نهان
 که او را سپارد بفرهنگيان
 که دارد سرمايه و هنگ آن

 فرستاده گفت اين ندارم به رنج
 که کوتاه کردی مرا راه گنج

  به شببيامد بر مرد دانا
 وزان کفشگر نيز بگشاد لب
 برشاه شد شاد بوزرجمهر

 بران خواسته شاه بگشاد چهر
 چنين گفتن زان پس که يزدان سپاس
 مبادم مگر پاک و يزدان شناس
 که در پادشاهی يکی موزه دوز
 برين گونه شادست و گيتی فروز
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 که چندين درم ساخته باشدش
 مبادا که بيداد بخراشدش

 نون آرزوینگر تا چه دارد ک
 بماناد بر ما همين راه و خوی
 چو فامش بتوزی درم صدهزار
 بده تا بماند ز ما يادگار

 بدان زيردستان دالور شدند
 جهانجوی با تخت وافسر شدند
 مبادا که بيدادگر شهريار
 بود شاد برتخت و به روزگار
 بشاه جهان گفت بوزرجمهر

 که ای شاه نيک اختر خوب چهر
  فروشيکی آرزو کرد موزه

 اگر شاه دارد بمن بنده گوش
 فرستاده گويد که اين مرد گفت
 که شاه جهان با خرد باد جفت
 يکی پور دارم رسيده بجای
 بفرهنگ جويد همی رهنمای
 اگر شاه باشد بدين دستگير
 که اين پاک فرزند گردد دبير

 ز يزدان بخواهم همی جان شاه
 که جاويد باد اين سزاوار گاه

 خردمند مردبدو گفت شاه ای 
 چرا ديو چشم تو را تيره کرد
 برو همچنان بازگردان شتر
 مبادا کزو سيم خواهيم و در
 چو بازارگان بچه گردد دبير
 هنرمند و بادانش و يادگير
 چو فرزند ما برنشيند بتخت
 دبيری ببايدش پيروزبخت
 هنر بايد از مرد موزه فروش
 بدين کار ديگر تو با من مکوش

 د نژادبدست خردمند و مر
 نماند بجز حسرت وسرد باد

 شود پيش او خوار مردم شناس
 چوپاسخ دهد زو پذيرد سپاس
 بما بر پس از مرگ نفرين بود
 چوآيين اين روزگار اين بود
 نخواهيم روزی جز از گنج داد
 درم زو مخواه و مکن هيچ ياد
 هم اکنون شتر بازگردان به راه
 درم خواه وز موزه دوزان مخواه

 رگشت و شد با درمفرستاده ب
 دل کفشگر گشت پر درد و غم
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 شب آمد غمی شد ز گفتار شاه
 خروش جرس خاست از بارگاه
 طاليه پراگنده بر گرد دشت

 همه شب همی گرد لشکر بگشت
 ز ماهی چو بنمود خورشيد تاج
 برافگند خلعت زمين را ز عاج
 طاليه چو گشت از لب کنده باز

 بيامد بر شاه گردن فراز
  قيصر آمد بشاهکه پيغمبر

 پر از درد و پوزش کنان از گناه
 فرستاده آمد همانگه دوان

 نيايش کنان پيش نوشين روان
 چو رومی سر تاج کسری بديد
 يکی باد سرد از جگر برکشيد
 به دل گفت کينت سزاوار گاه
 بشاهی ومردی وچندين سپاه
 وزان فيلسوفان رومی چهل
 زبان برگشادند پر باد دل

 کسی سی هزارز دينار با هر
 نثار آوريده بر شهريار

 چو ديدند رنگ رخ شهريار
 برفتند لرزان و پيچان چومار
 شهنشاه چو ديد بنواختشان
 بيين يکی جايگه ساختشان
 چنين گفت گوينده پيشرو

 که ای شاه قيصر جوانست و نو
 پدر مرده و ناسپرده جهان
 نداند همی آشکار و نهان
 همه سر به سر باژدار توايم

 تار و در زينهار توايمپرس
 تو را روم ايران و ايران چو روم
 جدايی چرا بايد اين مرز و بوم
 خرد در زمانه شهنشاه راست

 پشت راست وزو داشت قيصر همی
 چه خاقان چينی چه در هند شاه
 يکايک پرستند اين تاج و گاه
 اگر کودکی نارسيده بجای

 دانش و رهنمای سخن گفت بی
 ن و دردندارد شهنشاه ازو کي

 که شادست ازو گنبد الژورد
 همان باژ روم آنچ بود از نخست
 سپاريم و عهدی بتازه درست
 بخنديد نوشين روان زان سخن
 که مرد فرستاده افگند بن
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 بدو گفت اگر نامور کودکست
 خرد با سخن نزد او اندکست

 چه قيصر چه آن بی خرد رهنمون
 ز دانش روان را گرفته زبون

 کندریهمه هوشمندان اس
 گرفتند پيروزی و برتری

 کسی کو بگردد ز پيمان ما
 بپيچيد دل از رای و فرمان ما
 از آباد بومش بر آريم خاک
 زگنج و ز لشکر نداريم باک
 فرستادگان خاک دادند بوس
 چنانچون بود مردم چابلوس
 که ای شاه پيروز برترمنش
 ز کار گذشته مکن سرزنش

 همه سر به سر خاک رنج توايم
 اسبانان گنج توايمهمه پ

 چوخشنود گردد ز ما شهريار
 نباشيم ناکام و بد روزگار

 ز رنجی که ايدر شهنشاه برد
 همه روميان آن ندارند خرد
 ز دينار پرکرده ده چرم گاو
 به گنج آوريم از درباژ وساو

 بکمی وبيشيش فرمان رواست
 پذيرد ز ما گرچه آن ناسزاست
 چنين داد پاسخ که ازکار گنج

  دستور باشد به رنجسزاوار
 همه روميان پيش موبد شدند
 خروشان و با اختر بد شدند
 فراوان ز هر در سخن راندند
 همه راز قيصر برو راندند
 ز دينار گفتند وز گاو پوست
 ز کاری که آرام روم اندروست
 چنين گفت موبد اگر زر دهيد
 ز ديبا چه مايه بران سرنهيد
 بهنگام برگشتن شهريار

 بفت بايد هزارز ديبای زر
 که خلعت بود شاه را هر زمان
 چه با کهتران و چه با مهتران
 برين برنهادند و گشتند باز
 همه پاک بردند پيشش نماز
 ببد شاه چندی بران رزمگاه
 چوآسوده شد شهريار و سپاه
 ز لشکر يکی مرد بگزيد گرد
 که داند شمار نبشت و سترد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
1955 

 سپاهی بدو داد تا باژ روم
 به آباد بومستاند سپارد 

 وز آنجا بيامد سوی طيسفون
 سپاهی پس پشت و پيش اندرون
 همه يکسر آباد از سيم و زر
 به زرين ستام و به زرين کمر
 ز بس پرنيانی درفش سران
 تو گفتی هوا شد همه پرنيان

 در و دشت گفتی که زرين شدست
 کمرها ز گوهر چو پروين شدست
 چو نزديک شهر اندر آمد ز راه

 دش فراوان سپاهپذيره شدن
 همه پيش کسری پياده شدند
 کمر بسته و دل گشاده شدند
 هر آنکس که پيمود با شاه راه

 پياده بشد تا در بارگاه
 همه مهتران خواندند آفرين
 بران شاه بيدار باداد ودين

 چو تنگ اندر آمد به جای نشست
 بهرمهتری شاه بنمود دست
 سرآمد سخن گفتن موزه دوز

 ه سه روزز ماه محرم گذشت
 جهانجوی دهقان آموزگار

 چه گفت اندرين گردش روزگار
 که روزی فرازست و روزی نشيب
 گهی با خراميم و گه با نهيب
 سرانجام بستر بود تيره خاک
 يکی را فراز و يکی را مغاک
 گان نشانی نداريم ازان رفته

 که بيدار و شادند اگر خفته گان
 بدان گيتی ار چندشان برگ نيست

  که آويزش مرگ نيستهمان به
 اگر صد سال بود سال اگر بيست و پنج

 يکی شد چو ياد آيد از روز رنج
 چه آنکس که گويد خرامست وناز
 چه گويد که دردست و رنج و نياز
 کسی را نديدم بمرگ آرزوی
 نه بی راه و از مردم نيکخوی

 چه دينی چه اهريمن بت پرست
 ز مرگند بر سر نهاده دو دست

  پير برشست و يکچوسالت شد ای
 نمک و جام وآرام شد بی می

 نبندد دل اندر سپنجی سرای
 خرد يافته مردم پاکرای
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 بگاه بسيجيدن مرگ می
 چو پيراهن شعر باشد بدی
 فسرده تن اندر ميان گناه

 روان سوی فردوس گم کرده راه
 ز ياران بسی ماند و چندی گذشت
 تو با جام همراه مانده به دشت

  گار زمانزمان خواهم ازکرد
 که چندی بماند دلم شادمان
 که اين داستانها و چندين سخن
 گذشته برو سال و گشته کهن
 ز هنگام کی شاه تا يزدگرد
 ز لفظ من آمد پراگنده گرد

 خو کنم بپيوندم و باغ بی
 سخنهای شاهنشهان نو کنم
 هماناکه دل را ندارم به رنج
 اگر بگذرم زين سرای سپنج

 ن روانچه گويد کنون مرد روش
 ز رای جهاندار نوشين روان
 چوسال اندر آمد بهفتاد و چار

 ی مرگ شد شهريار پرانديشه
 جهان راهمی کدخدايی بجست
 که پيراهن داد پوشد نخست
 دگر کو بدرويش بر مهربان

 روان رنج روشن بود راد و بی
 پسر بد مر او را گرانمايه شش
 همه راد وبينادل وشاه فش

 ز و رایبمردی و فرهنگ و پرهي
 جوانان با دانش و دلگشای

 از ايشان خردمند و مهتر بسال
 همال گرانمايه هرمزد بد بی

 سر افراز و بادانش و خوب چهر
 بر آزادگان بر بگسترده مهر
 بفرمود کسری به کارآگهان
 که جويند راز وی اندر نهان

 نگه داشتندی به روز و به شب
 اگر داستان را گشادی دو لب

 ی بدی با بهیز کاری که کرد
 رسيدی بشاه جهان آگهی

 به بوزرجمهر آن زمان شاه گفت
 داشتم در نهفت که رازی همی

 ز هفتاد چون ساليان درگذشت
 سر و موی مشکين چو کافور گشت
 چومن بگذرم زين سپنجی سرای
 جهان راببايد يکی کدخدای
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 که بخشايش آرد به درويش بر
 به بيگانه و مردم خويش بر

  از مهر گنجببخشد بپرهيزد
 نبندد دل اندر سرای سپنج

 سپاسم ز يزدان که فرزند هست
 خردمند و دانا و ايزد پرست
 وز ايشان بهرمزد يازان ترم
 برای و بهوشش فرازان ترم

 ز بخشايش و بخشش و راستی
 نبينم همی در دلش کاستی
 کنون موبدان و ردان را بخواه

 کسی کو کند سوی دانش نگاه
  کنيدبخوانيدش و آزمايش

 هنر بر هنر بر فزايش کنيد
 شدند اندران موبدان انجمن
 زهر در پژوهنده و رای زن
 جهانجوی هرمزد را خواندند
 بر نامدارنش بنشاندند

 نخستين سخن گفت بوزرجمهر
 که ای شاه نيک اختر خوب چهر
 چه دانی کزو جان پاک و خرد
 شود روشن وکالبد برخورد

 چنين داد پاسخ که دانش به است
 ه داننده برمهتران بر مه استک

 بدانش بود مرد را ايمنی
 ببندد ز بد دست اهريمنی
 دگر بردباری و بخشايشست
 که تن را بدو نام و آرايشست
 بپرسيد کز نيکوی سودمند
 بگو ازچه گردد چو گردد بلند

 چنين داد پاسخ که آنک از نخست
 بنيک و بد آزرم هرکس بجست
 بکوشيد تا بردل هرکسی

  بردن نباشد بسیازو رنج
 چنين داد پاسخ که هرکس که داد
 بداد از تن خود همو بود شاد
 نگه کرد پرسنده بوزرجمهر
 بدان پاکدل مهتر خوب چهر

 بدو گفت کز گفتنی هرچ هست
 بگويم تو بشمر يکايک بدست
 سراسر همه پرسشم يادگير
 به پاسخ همه داد بنياد گير

 سخن را مگردان پس و پيش هيچ
 داد دادن بسيچجوانمردی و
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 گمان اگر يادگيری چنين بی
 گشادست برتو در آسمان
 که چندين به گفتار بشتافتم
 ز پرسنده پاسخ فزون يافتم
 جهاندار آموزگار تو باد

 خرد جوشن و بخت يار تو باد
 کنون هرچ دانم بپرسم ز داد
 توپاسخ گزار آنچ آيدت ياد
 ز فرزند کو بر پدر ارجمند
 زندگ کدامست شايسته و بی

 ببخشايش دل سزاوار کيست
 که بر درد او بر ببايد گريست
 ز کردار نيکی پشيمان کراست
 که دل بر پشيمانی او گواست
 سزاکيست کو را نکوهش کنيم
 ز کردار او چون پژوهش کنيم
 ز گيتی کجا بهتر آيد گريز
 که خيزد از آرام او رستخيز

 بدين روزگار از چه باشيم شاد
 ريم يادگذشته چه بهتر که گي

 زمانه که او را ببايد ستود
 کدامست وما از چه داريم سود

 تر کيست از دوستان گرانمايه
 کز آواز او دل شود بوستان
 کرا بيشتر دوست اندر جهان
 که يابد بدو آشکار ونهان
 همان نيز دشمن کرا بيشتر
 تر که باشد برو بر بدانديش
 سزاوار آرام بودن کجاست

 شت راستکه دارد جهاندار ازو پ
 ز گيتی زيانکارتر کارچيست
 که بر کرده خود ببايد گريست

 پرورد ز چيزی که مردم همی
 چه چيزيست کان زودتر بگذرد
 ستمکاره کش نزد اوشرم نيست
 کدامست کش مهر وآزرم نيست
 تباهی بگيتی ز گفتار کيست
 دل دوستانرا پر آزار کيست

 چه چيزيست کان ننگ پيش آورد
 ويش آوردهمان بد ز گفتار خ

 بيک روز تا شب برآمد ز کوه
 ز گفتار دانا نيامد ستوه

 چو هنگام شمع آمد از تيرگی
 سرمهتران تيره از خيرگی
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 ز گفتار ايشان غمی گشت شاه
 کرد خامش بپاسخ نگاه همی

 گرانمايه هرمزد برپای خاست
 يکی آفرين کرد بر شاه راست
 که از شاه گيتی مبادا تهی

 یباد بر تخت شاهنشه همی
 تو ببينيم تاج مبادا که بی

 گر آيين شاهی وگر تخت عاج
 به پوزش جهان پيش تو خاک باد

 گزند تو را چرخ ترياک باد
 سخن هرچ او گفت پاسخ دهم

 بدين آرزو رای فرخ نهم
 ز فرزند پرسيد دانا سخن
 وزو بايدم پاسخ افگند بن
 به فرزند باشد پدر شاددل
 ز غمها بدو دارد آزاد دل

 ن باشد او بر پدراگر مهربا
 به نيکی گراينده و دادگر

 دگر آنک بر جای بخشايست
 برو چشم را جای پااليشست
 بزرگی که بختش پراگنده گشت
 به پيش يکی ناسزا بنده گشت
 ز کار وی ار خون خروشی رواست
 که ناپارسايی برو پادشاست
 دگر هر که با مردم ناسپاس
 کند نيکويی ماند اندر هراس

 يکی فرامش کندهران کس که ن
 خرد رابکوشد که بيهش کند
 دگر گفت ازآرام راه گريز
 گرفتن کجا خوبتر از ستيز

 به شهری که بيداد شد پادشا
 ندارد خردمند بودن روا
 ز بيدادگر شاه بايد گريز

 کزن خيزد اندر جهان رستخيز
 چه گويد که دانی که شادی بدوست

 برادر بود با دالرام دوست
 ر زماندگر آنک پرسد ز کا

 زمانی کزو گم شود بدگمان
 روا باشد ار چند بستايدش
 هم اندر ستايش بيفزايدش
 دگر آنک پرسيد ازمرد دوست
 ز هر دوستی يارمندی نکوست

 توانگر بود چادر او بپوش
 چو درويش باشد تو با او بکوش
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 تر و رادتر کسی کو فروتن
 دل دوستانش بدو شادتر

 دگر آنک پرسد که دشمن کراست
 دل هميشه بدرد و بالستکزو 

 چوگستاخ باشد زبانش ببد
 ز گفتار او دشمن آيد سزد

 دگر آنک پرسيد دشوار چيست
 آزار را دل پر آواز کيست بی

 چو بد بود وبد ساز با وی نشست
 يکی زندگانی بود چون کبست
 دگر آنک گويد گوا کيست راست
 که جان وخرد برگوا برگواست
 به از آزمايش نديدم گوا

 سخنگوی و فرمانرواگوای 
 زيانکارتر کار گفتی که چيست
 که فرجام ازان بد ببايد گريست
 چوچيره شود بر دلت بر هوا
 هوا بگذرد همچو باد هوا
 پشيمانی آرد بفرجام سود
 گل آرزو را نشايد بسود

 دگر آنک گويد که گردان ترست
 که چون پای جويی بدستت سرست

 چنين دوستی مرد نادان بود
 رای گردان بودسرشتش بدو 

 دگر آنک گويد ستمکاره کيست
 بريده دل ازشرم و بيچاره کيست
 چوکژی کند مرد بيچاره خوان

 چوبی شرمی آرد ستمکاره خوان
 هرآنکس که او پيشه گيرد دروغ

 فروغ ای خوانمش بی ستمکاره
 تباهی که گفتی ز گفتار کيست

 پرآزارتر درد آزار کيست
 سخن چين و دو رومی و بيکار مرد

 دل هوشياران کند پر ز درد
 بپرسيد دانا که عيب از چه بيش
 که باشد پشيمان ز گفتار خويش
 هرآنکس که راند سخن بر گزاف
 بود بر سر انجمن مرد الف
 بگاهی که تنها بود در نهفت

 پشيمان شود زان سخنها که گفت
 هم اندر زمان چون گشايد سخن
 به پيش آرد آن الفهای کهن

 هنر بیخردمند و گر مردم 
 کس از آفرنيش نيابد گذر
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 چنين بود تا بود دوران دهر
 يکی زهر يابد يکی پای زهر

 همه پرسش اين بود و پاسخ همين
 که برشاه باد از جهان آفرين
 زبانها بفرمانش گوينده باد
 دل راد او شاد و جوينده باد

 شهنشاه کسری ازو خيره ماند
 بسی آفرين کيانی بخواند

 شاد شدز گفتار او انجمن 
 دل شهريار از غم آزاد شد
 نبشتند عهدی بفرمان شاه
 که هرمزد را داد تخت و کاله

 چوقرطاس رومی شد از باد خشک
 نهادند مهری بروبر ز مشک
 به موبد سپردند پيش ردان
 بزرگان و بيدار دل بخردان

 جهان را نمايش چو کردار نيست
 نهانش جز از رنج وتيمار نيست

 م و رنجاگر تاج داری اگر گر
 همان بگذری زين سرای سپنج
 بپيوستم اين عهد نوشين روان
 به پيروزی شهريار جوان

 ی شهرياران بخوان يکی نامه
 نگر تاکه باشد چو نوشين روان
 برای و بداد و ببزم و به جنگ
 چو روزش سرآمد نبودش درنگ

 توبه مرد توای پير فرتوت بی
 خرد گير وز بزم و شادی بگرد

 چون قدح يافتیجهان تازه شد 
 روانرا ز توبه تو برتافتی

 چه گفت آن سراينده سالخورد
 چو اندرز نوشين روان ياد کرد
 سخنهای هرمزد چون شد ببن
 يکی نو پی افگند موبد سخن
 هم آواز شد رايزن با دبير

 ای بر حرير نبشتند پس نامه
 دالرای عهدی ز نوشين روان
 به هرمزد ناسالخورده جوان

 گر کرد يادسرنامه از داد
 دگر گفت کين پند پور قباد
 وفاست بدان ای پسر کين جهان بی

 پر از رنج و تيمار و درد و بالست
 هرآنگه که باشی بدو شادتر

 ز رنج زمانه دل آزادتر
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 همه شادمانی بمانی به جای
 ببايد شدن زين سپنجی سرای
 چو انديشه رفتن آمد فراز
 برخشنده روز و شب ديرياز

 ی را سریبجستيم تاج کي
 که بر هر سری باشد او افسری
 خردمند شش بود ما را پسر
 دل فروز و بخشنده و دادگر
 تو را برگزيدم که مهتر بدی
 خردمند و زيبای افسر بدی
 بهشتاد بر بود پای قباد

 که در پادشاهی مرا کرد ياد
 کنون من رسيدم به هفتاد و چار
 تو راکردم اندر جهان شهريار

 ستم برينجز آرام وخوبی نج
 که باشد روان مرا آفرين
 اميدم چنانست کز کردگار

 نباشی جز از شاد و به روزگار
 گر ايمن کنی مردمان را بداد

 خود ايمن بخسبی و از داد شاد
 به پاداش نيکی بيابی بهشت
 بزرگ آنک او تخم نيکی بکشت
 نگر تا نباشی به جز بردبار

 که تندی نه خوب آيد از شهريار
 جوی ار و فرهنگجهاندار وبيد

 بماند همه ساله با آبروی
 بگرد دروغ ايچ گونه مگرد

 چوگردی شود بخت را روی زرد
 دل ومغز را دور دار از شتاب
 خرد را شتاب اندرآرد به خواب
 به نيکی گرای و به نيکی بکوش
 بهرنيک و بد پند دانا نيوش
 نبايد که گردد بگرد تو بد

 کزان بد تو را بی گمان بد رسد
 پاک پوش و همه پاک خورهمه 

 همه پندها يادگير از پدر
 ز يزدان گشای و به يزدان گرای
 چو خواهی که باشد تو را رهنمای

 جهان را چو آباد داری بداد
 بود تخت آباد و دهر از تو شاد
 چو نيکی نمايند پاداش کن
 ممان تا شود رنج نيکی کهن
 خردمند را شاد و نزديک دار
  دارجهان بر بدانديش تاريک
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 بهرکار با مرد دانا سگال
 به رنج تن از پادشاهی منال
 چويابد خردمند نزد تو راه
 بماند بتو تاج و تخت و کاله

 هرآنکس که باشد تو را زيردست
 نوايی نشست مفرمای در بی

 بزرگان وآزادگان را بشهر
 ز داد تو بايد که يابند بهر
 ز نيکی فرومايه را دور دار

  کاربه بيدادگر مرد مگذار
 همه گوش ودل سوی درويش دار
 همه کار او چون غم خويش دار
 ور ای دونک دشمن شود دوستدار
 تو در بوستان تخم نيکی بکار
 چو از خويشتن نامور داد داد

 جهان گشت ازو شاد و او از تو شاد
 بر ارزانيان گنج بسته مدار
 ببخشای بر مرد پرهيزکار
 که گر پند ما را شوی کاربند

 اند کالهت بلندهميشه بم
 که نيکی دهش نيک خواه تو باد
 همه نيکی اندر پناه تو باد
 مبادت فراموش گفتار من
 اگر دور مانی ز ديدار من

 سرت سبز باد و دلت شادمان
 تنت پاک و دور از بد بدگمان
 هميشه خرد پاسبان تو باد
 همه نيکی اندر گمان تو باد
 چو من بگذرم زين جهان فراخ

 کی خوب کاخبرآورد بايد ي
 بجای کزو دور باشد گذر
 نپرد بدو کرکس تيزپر

 دری دور برچرخ ايوان بلند
 بباال برآورده چون ده کمند
 نبشته برو بارگاه مرا

 بزرگی و گنج و سپاه مرا
 فراوان ز هر گونه افگندنی
 هم از رنگ و بوی و پراگندنی
 بکافور تن را توانگر کنيد

 زمشک از بر ترگم افسر کنيد
 ای زربفت پرمايه پنجز ديب

 بياريد ناکار ديده ز گنج
 بپوشيد برما به رسم کيان
 بر آيين نيکان ما در ميان
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 بسازيد هم زين نشان تخت عاج
 بر آويخته ازبر عاج تاج

 همان هرچه زرين به پيش اندرست
 اگر طاس و جامست اگر گوهرست
 گالب و می و زعفران جام بيست
 ز مشک و ز کافور و عنبر دويست
 نهاده ز دست چپ و دست راست
 ز فرمان فزونی نبايد نه کاست
 ز خون کرد بايد تهيگاه خشک
 بدو اندر افگنده کافور و مشک
 ازان پس برآريد درگاه را

 نبايد که بيند کسی شاه را
 چو زين گونه بد کار آن بارگاه
 نيابد بر ما کسی نيز راه

 ی ارجمند ز فرزند وز دوده
 زندکسی کش ز مرگ من آيد گ

 بياسايد از بزم و شادی دو ماه
 که اين باشد آيين پس از مرگ شاه

 سزد گر هرآنکو بود پارسا
 بگريد برين نامور پادشا
 ز فرمان هرمزد برمگذريد

 دم خويش بی رای او مشمريد
 فراوان بران نامه هرکس گريست
 پس از عهد يک سال ديگر بزيست
 برفت و بماند اين سخن يادگار

 ش بزنهار دارتو اين يادگار
 کنون زين سپس تاج هرمزد شاه

 بيارايم و برنشانم بگاه
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 پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

 بخنديد تموز بر سرخ سيب
 کرد با بار و برگش عتاب همی

 که آن دسته گل بوقت بهار
 داشتی درکنار بمستی همی

 همی باد شرم آمد از رنگ اوی
 همی ياد يار آمد از چنگ اوی

 ودت خريدار آنچه کردی که ب
 کجا يافتی تيز بازار آن

 عقيق و زبرجد که دادت بهم
 ز بار گران شاخ تو هم بخم
 همانا که گل را بها خواستی
 بدان رنگ رخ را بياراستی

 همی رنگ شرم آيد از گردنت
 همی مشک بويد ز پيراهنت
 مگر جامه از مشتری بستدی
 به لوئل بر از خون نقط برزدی

  بنفشزبرجدت برگست و چرمت
 سرت برتر از کاويانی درفش
 بپيرايه زرد وسرخ وسپيد
 مرا کردی از برگ گل نااميد

 ای نگارا بهارا کجا رفته
 ای که آرايش باغ بنهفته

 همی مهرگان بويد از باد تو
 اندر کنم ياد تو بجام می

 چورنگت شود سبز بستايمت
 چو ديهيم هرمز بيارايمت
 که امروز تيزست بازار من

 از مرگ آثار مننبينی پس 
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 آغاز داستان

 يکی پير بد مرزبان هری
 پسنديده و ديده ازهر دی

 ای نام او بود ماخ جهانديده
 دان و با فر و با يال و شاخ سخن

 بپرسيدمش تا چه داری بياد
 ز هرمز که بنشست بر تخت داد
 چنين گفت پيرخراسان که شاه
 چو بنشست بر نامور پيشگاه

 گارنخست آفرين کرد بر کرد
 توانا و داننده روزگار

 دگر گفت ما تخت نامی کنيم
 گرانمايگان را گرامی کنيم
 جهان را بداريم در زير پر

 چنان چون پدر داشت با داد و فر
 گنه کردگانرا هراسان کنيم
 ستم ديدگان را تن آسان کنيم
 ستون بزرگيست آهستگی

 همان بخشش و داد و شايستگی
 بدانيد کز کردگار جهان

 نيک هرگز نماند نهانبد و 
 نياگان ما تاجداران دهر

 که از دادشان آفرين بود بهر
 نجستند جز داد و بايستگی
 بزرگی و گردی و شايستگی
 ز کهتر پرستش ز مهتر نواز
 بدانديش را داشتن در گداز

 بهرکشوری دست و فرمان مراست
 توانايی و داد و پيمان مراست
 کسی را که يزدان کند پادشا

 و مردم پارسابنازد بد
 که سرمايه شاه بخشايشست
 زمانه ز بخشش بسايشست
 به درويش برمهربانی کنيم
 بپرمايه بر پاسبانی کنيم

 هرآنکس که ايمن شد از کار خويش
 برما چنان کرد بازار خويش

 شما را بمن هرچ هست آرزوی
 مداريد راز از دل نيکخوی

 ز چيزی که دلتان هراسان بود
  بودمرا داد آن دادن آسان

 هرآنکس که هست از شما نيکبخت
 همه شاد باشيد زين تاج وتخت
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 ميان بزرگان درخشش مراست
 چوبخشايش داد و بخشش مراست

 شما مهربانی بافزون کنيد
 ز دل کينه و آز بيرون کنيد

 هر آنکس که پرهيز کرد از دو کار
 نبيند دو چشمش بد روزگار
 بخشنودی کردگار جهان
 انبکوشيد يکسر کهان و مه
 دگر آنک مغزش بود پرخرد
 سوی ناسپاسی دلش ننگرد
 چو نيکی فزايی بروی کسان
 بود مزد آن سوی تو نارسان
 مياميز با مردم کژ گوی

 که او را نباشد سخن جز بروی
 وگر شهريارت بود دادگر

 تو بر وی بسستی گمانی مبر
 گر ای دون که گويی نداند همی
 سخنهای شاهان بخواند همی

 ز دل کند شهريارچو بخشايش ا
 تو اندر زمين تخم کژی مکار

 هرآنکس که او پند ما داشت خوار
 بشويد دل از خوبی روزگار

 چوشاه از تو خشنود شد راستيست
 وزو سر بپيچی درکاستيست
 درشتيش نرميست در پند تو
 بجويد که شد گرم پيوند تو
 ز نيکی مپرهيز هرگز به رنج
 مکن شادمان دل به بيداد گنج

 ر جهان کام دل يافتیچو اند
 رسيدی بجايی که بشتافتی
 چو ديهيم هفتاد بر سرنهی

 همه گرد کرده به دشمن دهی
 بهر کار درويش دارد دلم

 نخواهم که انديشه زو بگسلم
 خواهم از پاک پروردگار همی

 که چندان مرا بر دهد روزگار
 که درويش را شاد دارم به گنج
 نيارم دل پارسا را به رنج

  شد در جهان شاه فشهرآنکس که
 سرش گردد از گنج دينار کش
 سرش را بپيچم ز کندواری
 نبايد که جويد کسی مهتری
 چنين است انجام و آغاز ما
 سخن گفتن فاش و هم راز ما
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 درود جهان آفرين برشماست
 خم چرخ گردان زمين شماست
 چو بشنيد گفتار او انجمن

 پر انديشه گشتند زان تن بتن
 ز بيم گشتسرگنج داران پر ا

 ستمکاره را دل به دو نيم گشت
 خردمند ودرويش زان هرک بود

 ش اندرون شادمانی فزود به دل
 چنين بود تا شد بزرگيش راست
 هرآن چيز درپادشاهی که خواست
 برآشفت وخوی بد آورد پيش
 به يکسو شد از راه آيين وکيش
 هرآنکس که نزد پدرش ارجمند
 بدی شاد و ايمن زبيم گزند

 گناه تبه کردشان بیيکايک 
 بدين گونه بد رای و آيين شاه
 سه مرد از دبيران نوشين روان
 يکی پير ودانا و ديگر جوان

 چو ايزد گشسب و دگر برزمهر
 دبير خردمند با فر وچهر

 سه ديگر که ماه آذرش بود نام
 خردمند و روشن دل و شادکام
 برتخت نوشين روان اين سه پير
 يرچو دستور بودند وهمچون وز

 خواست هرمز کزين هرسه مرد همی
 يکايک برآرد بناگاه گرد

 بود ز ايشان دلش پرهراس همی
 که روزی شوند اندرو ناسپاس

 بايزد گشسب آن زمان دست آخت
 به بيهوده بربند و زندانش ساخت

 دل موبد موبدان تنگ شد
 رنگ شد رخانش ز انديشه بی

 که موبد بد وپاک بودش سرشت
 ردهشتبمردی ورا نام بد ز

 ازان بند ايزدگشسب دبير
 چنان شد که دل خسته گردد به تير

 چو روزی برآمد نبودش زوار
 نه خورد ونه پوشش نه انده گسار
 ز زندان پيامی فرستاد دوست

 به موبد که ای بنده را مغز و پوست
 زواری به زندان شاه منم بی

 کسی را به نزديک من نسيت راه
 همی خوردنی آرزوی آيدم

 سنه رنج بفزايدمشکم گر
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 يکی خوردنی پاک پيشم فرست
 دوايی بدين درد ريشم فرست
 دل موبد از درد پيغام اوی

 غمی گشت زان جای و آرام اوی
 چنان داد پاسخ که از کار بند
 منال ار نيايد به جانت گزند
 ز پيغام اوشد دلش پرشکن

 پرانديشه شد مغزش از خويشتن
 به زاندان فرستاد لختی خورش

  زان کار دل در برشبلرزيد
 گفت کاکنون شود آگهی همی

 فرهی بدين ناجوانمرد بی
 که موبد به زندان فرستاد چيز
 نيرزد تن ما برش يک پشيز
 گزند آيدم زين جهاندار مرد

 کند برمن از خشم رخساره زرد
 هم از بهر ايزد گشسب دبير
 دلش بود پيچان و رخ چون زرير
 بفرمود تا پاک خواليگرش

 کشد خوردنيها برشبه زندان 
 ازان پس نشست از بر تازی اسب
 بيامد به نزديک ايزد گشسب
 گرفتند مر يکدگر را کنار

 پر از درد ومژگان چو ابر بهار
 ز خوی بد شاه چندی سخن

 رفت تا شد سخنها کهن همی
 نهادند خوان پيش ايزدگشسب
 گرفتند پس واژ و برسم بدست
 پس ايزد گشسب آنچ اندرز بود

 گفت و موبد شنود میبه زمزم ه
 ز دينار وز گنج وز خواسته
 هم از کاخ و ايوان آراسته

 به موبد چنين گفت کای نامجوی
 چو رفتی از ايدر به هرمزد گوی
 که گر سرنپيچی ز گفتار من
 برانديشی از رنج و تيمار من
 ام که از شهرياران توخورده
 ام تو را نيز در بر بپرورده

 بدان رنج پاداش بند آمدست
 پس از رنج بيم گزند آمدست
 دلی بيگنه پرغم ای شهريار
 به يزدان نمايم به روز شمار

 چوموبد سوی خانه شد در زمان
 دمان ز کارآگهان رفت مردی
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 شنيده يکايک بهرمزد گفت
 دل شاه با رای بد گشت جفت

 ز ايزد گشسب آنگهی شد درشت
 به زندان فرستاد و او را بکشت
 سخنهای موبد فراوان شنيد
 بروبر نکرد ايچ گونه پديد

 راند انديشه برخوب و زشت همی
 سوی چاره کشتن زردهشت
 بفرمود تا زهر خواليگرش

 نهانی برد پيش دريک خورش
 چو موبد بيامد بهنگام بار
 به نزديکی نامور شهريار
 بدو گفت کامروز ز ايدر مرو
 که خواليگری يافتستيم نو

 چو بنشست موبد نهادند خوان
 ود رنگ رخانز موبد بپال

 بدانست کان خوان زمان ويست
 همان راستی در گمان ويست
 خورشها ببردند خواليگران

 خورد شاه از کران تا کران همی
 چو آن کاسه زهر پيش آوريد
 نگه کرد موبد بدان بنگريد

 بران بدگمان شد دل پاک اوی
 که زهرست بر خوان ترياک اوی
 چوهرمز نگه کرد لب را ببست

 ر يازيد دستبران کاسه زه
 بران سان که شاهان نوازش کنند

 بران بندگان نيز نازش کنند
 ازان کاسه برداشت مغز استخوان

 بيازيد دست گرامی بخوان
 به موبد چنين گفت کای پاک مغز

 ی پاک ونغز تو راکردم اين لقمه
 دهن بازکن تا خوری زين خورش
 کزين پس چنين باشدت پرورش
 بدو گفت موبد به جان و سرت
 که جاويد بادا سر وافسرت
 کزين نوشه خوردن نفرماييم
 به سيری رسيدم نيفزاييم

 بدو گفت هرمز به خورشيد وماه
 به پاکی روان جهاندار شاه

 که بستانی اين نوشه ز انگشت من
 برين آرزو نشکنی پشت من
 بدو گفت موبد که فرمان شاه
 بيامد نماند مرا رای و راه
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  برفتبخورد و ز خوان زار و پيچان
 ی خويش تفت راند تا خانه همی

 ازان خوردن ز هر باکس نگفت
 يکی جامه افگند وناالن بخفت
 بفرمود تا پای زهر آورند
 ازان گنجها گر ز شهر آورند
 فرو خورد ترياک و نامد به کار
 ز هرمز به يزدان بناليد زار
 يکی استواری فرستاد شاه
 بدان تا کند کار موبد نگاه

  تنش کارگرکه آن زهرشد بر
 ی ما نيامد ببر گر انديشه

 فرستاده را چشم موبد بديد
 سرشکش ز مژگان برخ بر چکيد
 بدو گفت رو پيش هرمزد گوی
 که بختت ببر گشتن آورد روی
 بدين داوری نزد داور شويم
 بجايی که هر دو برابر شويم
 ازين پس تو ايمن مشو از بدی
 که پاداش پيش آيدت ايزدی

 بدانديش مردتو پدرود باش ای 
 بد آيد برويت ز بد کارکرد

 چو بشنيد گريان بشد استوار
 بياورد پاسخ بر شهريار

 سپهبد پشيمان شد از کار اوی
 بپيچيد ازان راست گفتار اوی
 مر آن درد را راه چاره نديد

 بسی باد سرد از جگر برکشيد
 بمرد آن زمان موبد موبدان
 برو زار وگريان شده بخردان

 همه درد و رنجچنينست کيهان 
 چه يازد بتاج وچه نازی به گنج
 که اين روزگار خوشی بگذرد

 بشمرد زمانه نفس را همی
 چوشد کار دانا بزاری به سر
 همه کشور از درد زير و زبر
 جهاندار خونريز و ناسازگار
 نکرد ايچ ياد از بد روزگار

 ميان تنگ خون ريختن را ببست
 به بهرام آذرمهان آخت دست

 تر شد مر او را بخواند چوشب تيره
 به پيش خود اندر به زانو نشاند
 بدو گفت خواهی که ايمن شوی
 نبينی ز من تيزی و بدخوی
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 چو خورشيد بر برج روشن شود
 سرکوه چون پشت جوشن شود

 تو با نامداران ايران بيای
 باش در پيش تختم بپای همی

 ز سيمای برزينت پرسم سخن
 چو پاسخ گزاری دلت نرم کن

 م که اين دوستار توکيستبپرس
 بدست ار پرستنده ايزديست

 تو پاسخ چنين ده که اين بدتنست
 بدانديش وز تخم آهرمنست

 وزان پس ز من هرچ خواهی بخواه
 پرستنده و تخت و مهر و کاله
 بدو گفت بهرام کايدون کنم

 ازين بد که گفتی صدافزون کنم
 بسيمای برزين که بود از مهان

 هانگزين پدرش آن چراغ ج
 ای چون کند ساخت تا چاره همی

 که پيراهن مهر بيرون کند
 چو پيدا شد آن چادر عاج گون
 خور از بخش دوپيکر آمد برون
 جهاندار بنشست بر تخت عاج

 بياويختند آن بهاگير تاج
 بزرگان ايران بران بارگاه

 شدند انجمن تا بيامد سپاه
 ز در پرده برداشت ساالر بار
 ربرفتند يکسر بر شهريا
 چو بهرام آذرمهان پيشرو
 چو سيمان برزين و گردان نو
 نشستند هريک به آيين خويش
 گروهی ببودند بر پای پيش
 به بهرام آذرمهان گفت شاه
 که سيمای برزين بدين بارگاه
 سزاوار گنجست اگر مرد رنج
 که بدخواه زيبا نباشد به گنج
 بدانست بهرام آذرمهان

 که آن پرسش شهريار جهان
 وآن راپی و بيخ چيستچگونست 

 کزان بيخ اورا ببايد گريست
 کفن ی بی سرانجام جز دخمه

 نيابد ازين مهتر انجمن
 چنين داد پاسخ که ای شاه راد
 زسيمای بر زين مکن ای ياد
 که ويرانی شهر ايران ازوست

 که مه مغز بادش بتن بر مه پوست
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 نگويد سخن جز همه بتری
 بر آن بتری بر کند داوری

  برزين شنيد اين سخنچو سيمای
 بدو گفت کای نيک يار کهن
 ببد برتن من گوايی مده
 چنين ديو را آشنايی مده

 چه ديدی ز من تا تو يار منی
 ز کردار و گفتار آهرمنی
 بدو گفت بهرام آذرمهان

 ای در جهان که تخمی پراگنده
 کزان بر نخستين توخواهی درود
 از آتش نيابی مگر تيره دود

 تو را پيش خواندچو کسری مرا و 
 بر تخت شاهنشهی برنشاند
 ابا موبد موبدان برزمهر

 چوايزدگشسب آن مه خوب چهر
 بپرسيد کين تخت شاهنشهی
 کرا زيبد و کيست با فرهی
 بکهتر دهم گر به مهتر پسر
 که باشد بشاهی سزاوارتر
 همه يکسر از جای برخاستيم
 زبان پاسخش را بياراستيم
 که اين ترکزاده سزاوارنيست

 بشاهی کس او را خريدار نيست
 که خاقان نژادست و بد گوهرست

 بباال و ديدار چون مادرست
 تو گفتی که هرمز بشاهی سزاست
 کنون زين سزا مر تو را اين جزاست
 گوايی من از بهر اين دادمت
 چنين لب به دشنام بگشادمت
 ز تشوير هرمز فروپژمريد

 چو آن راست گفتار او را شنيد
 ادشان تيره شببه زندان فرست

 وز ايشان ببد تيز بگشاد لب
 سيم شب چو برزد سر از کوه ماه
 ز سيمای برزين بپردخت شاه
 به زندان دزدان مر او را بکشت
 ندارد جز از رنج و نفرين بمشت
 چو بهرام آذرمهان آن شنيد
 که آن پاکدل مرد شد ناپديد
 پيامی فرستاد نزديک شاه
 که ای تاج تو برتر از چرخ ماه

 ام و دانی که من چند کوشيدهت
 ام که تا رازهای تو پوشيده
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 به پيش پدرت آن سزاوار شاه
 نبودم تو را جز همه نيکخواه
 يکی پند گويم چوخوانی مرا
 بر تخت شاهی نشانی مرا
 تو را سودمنديست از پند من
 به زندان بمان يک زمان بند من
 به ايران تو راسودمندی بود

 گزندی بود خردمند را بی
 پيامش چو نزديک هرمز رسيد
 يکی رازدار از ميان برگزيد
 که بهرام را پيش شاه آورد
 بدان نامور بارگاه آورد

 شب تيره بهرام را پيش خواند
 به چربی سخن چند با او براند
 بدو گفت برگوی کان پند چيست
 که ما را بدان روزگار بهيست
 چنين داد پاسخ که در گنج شاه

  سياهيکی ساده صندوق ديدم
 ای نهاده به صندوق در حقه
 ای بحقه درون پارسی رقعه

 نبشتست بر پرنيان سپيد
 بدان باشد ايرانيان را اميد
 به خط پدرت آن جهاندار شاه
 تو را اندران کرد بايد نگاه

 چوهرمز شنيد آن فرستاد کس
 به نزديک گنجور فريادرس
 که در گنجهای پدر بازجوی

 يکی ساده صندوق و مهری بروی
 روان بران مهر بر نام نوشين

 که جاويد بادا روانش جوان
 هم اکنون شب تيره پيش من آر
 فراوان بجستن مبر روزگار

 شتابيد گنجور و صندوق جست
 بياورد پويان به مهر درست
 جهاندار صندوق را برگشاد

 روان کرد ياد فراوان ز نوشين
 به صندوق در حقه با مهر ديد
 شتابيد وزو پرنيان برکشيد
 روان نگه کرد پس خط نوشين

 ی پرنيان نبشته بران رقعه
 که هرمز بده سال و بر سر دوسال

 همال يکی شهرياری بود بی
 ازان پس پرآشوب گردد جهان
 شود نام و آواز او درنهان
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 پديد آيد ازهرسويی دشمنی
 يکی بدنژادی وآهرمنی

 پراگنده گردد ز هر سو سپاه
 فروافگند دشمن او را ز گاه

 مش کند کور خويش زنشدو چش
 ازان پس برآرند هوش از تنش
 به خط پدر هرمز آن رقعه ديد
 هراسان شد و پرنيان برکشيد

 دوچشمش پر از خون شد و روی زرد
 ببهرام گفت ای جفاپيشه مرد
 چه جستی ازين رقعه اندرهمی
 بخواهی ربودن ز من سرهمی
 بدو گفت بهرام کای ترک زاد

 شادبه خون ريختن تا نباشی تو 
 توخاقان نژادی نه از کيقباد

 که کسری تو را تاج بر سر نهاد
 بدانست هرمز که او دست خون

 رهنمون بيازد همی زنده بی
 کام را های بی شنيد آن سخن

 به زندان فرستاد بهرام را
 دگر شب چو برزد سر از کوه ماه
 به زندان دژ آگاه کردش تباه
 نماند آن زمان بر درش بخردی

 ی و هم موبدیهمان رهنمائ
 ز خوی بد آيد همه بدتری
 نگر تا سوی خوی بد ننگری
 وزان پس نبد زندگانيش خوش
 ز تيمار زد بر دل خويش تش
 بسالی با صطخر بودی دو ماه
 که کوتاه بودی شبان سياه

 که شهری خنک بود و روشن هوا
 از آنجا گذشتن نبودی روا
 چوپنهان شدی چادر الژورد
 ردپديد آمدی کوه ياقوت ز

 مناديگری برکشيدی خروش
 که اين نامداران با فر و هوش
 اگر کشتمندی شود کوفته
 وزان رنج کارنده آشوفته

 وگر اسب در کشت زاری رود
 کس نيز بر ميوه داری رود
 دم و گوش اسبش ببايد بريد
 سر دزد بردار بايد کشيد
 بدو ماه گردان بدی درجهان
 بدو نيکويی زو نبودی نهان
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 د کردی چنينبهر کشوری دا
 يافتی آفرين ز دهقان همی

 پسر بد مر او را گرامی يکی
 که از ماه پيدا نبود اندکی
 مر او را پدر کرده پرويز نام

 گهش خواندی خسرو شادکام
 نبودی جدا يک زمان از پدر
 پدر نيز نشگيفتی از پسر

 چنان بد که اسبی ز آخر بجست
 که بد شاه پرويز را بر نشست

 اسب جوانسوی کشتمند آمد 
 نگهبان اسب اندر آمد دوان
 بيامد خداوند آن کشت زار
 به پيش موکل بناليد زار

 موکل بدو گفت کين اسب کيست
 که بر دم و گوشش ببايد گريست
 خداوند گفت اسب پرويز شاه
 ندارد همی کهترانرا نگاه
 بيامد موکل بر شهريار

 بگفت آنچ بشنيد از کشت زار
 بدو گفت هرمز برفتن بکوش

 بر اسب را در زمان دم و گوشب
 زيانی که آمد بران کشتمند
 شمارش ببايد شمردن که چند
 ز خسرو زيان باز بايد ستد
 اگر صد زيانست اگر پانصد

 درمهای گنجی بران کشت زار
 بريزند پيش خداوند کار

 چو بشنيد پرويز پوزش کنان
 برانگيخت از هر سويی مهتران

 بنزد پدر تا ببخشد گناه
 وگوش اسب سياهنبرد دم 

 برآشفت ازان پس برو شهريار
 بتندی بزد بانگ بر پيشکار
 موکل شد از بيم هرمز دوان
 بدان کشت نزديک اسب جوان
 بخنجر جداکرد زو گوش و دم
 بران کشت زاری که آزرد سم
 همان نيز تاوان بدان دادخواه
 رسانيد خسرو بفرمان شاه
 وزان پس بنخچير شد شهريار

 وان شکاربياورد هر کس فرا
 سواری ردی مرد کنداوری
 سپهبدنژادی بلند اختری
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 بره بر يکی رز پراز غوره ديد
 بفرمود تاکهتر اندر دويد

 ی چند ببردی و برد ازان خوشه
 بايوان و خواليگرش را سپرد
 بيامد خداوندش اندر زمان
 بدان مرد گفت ای بد بدگمان
 نگهبان اين رز نبودی به رنج

  نه گنجنه دينار دادی بها را
 چرا رنج نابرده کردی تباه

 بنالم کنون از تو در پيش شاه
 سوار دالور ز بيم زيان

 بزودی کمر بازکرد از ميان
 بدو داد پرمايه زرين کمر

 ای در نشانده گهر بهر مهره
 خداوند رز چون کمر ديد گفت
 که کردار بد چند بايد نهفت
 تو با شهريار آشنايی مکن
 خريده نداری بهايی مکن

 سپاسی نهم بر تو بر زين کمر
 بپيچی اگر بشنود دادگر
 يکی مرد بد هرمز شهريار
 به پيروزی اندر شده نامدار
 بمردی ستوده بهرانجمن

 که از رزم هرگز نديدی شکن
 که هم دادده بود و هم دادخواه

 کاله کيی برنهاده بماه
 نکردی بشهر مداين درنگ
 دالور سری بود با نام وننگ

  زمستان وتيربهار و تموز و
 نياسود هرمز يل شيرگير

 گشت گرد جهان سر به سر همی
 جست در پادشاهی هنر همی

 چو ده سال شد پادشاهيش راست
 ز هرکشور آواز بدخواه خاست
 بيامد ز راه هری ساوه شاه
 ابا پيل و با کوس و گنج و سپاه
 گر از لشکر ساوه گيری شمار
 برو چارصد بار بشمر هزار

 زار و دويستز پيالن جنگی ه
 توگفتی مگر برزمين راه نيست
 ز دشت هری تا در مرورود
 سپه بود آگنده چون تار و پود
 وزين روی تا مرو لشکر کشيد
 شد از گرد لشکر زمين ناپديد
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 بهر مز يکی نامه بنوشت شاه
 که نزديک خود خوان ز هر سو سپاه

 برو راه اين لشکر آباد کن
 علف سازو از تيغ ما يادکن

 ادشاهی بخواهم گذشتبرين پ
 بدريا سپاهست و بر کوه و دشت
 چو برخواند آن نامه را شهريار

 شمار بپژمرد زان لشکر بی
 وزان روی قيصر بيامد ز روم
 به لشکر بزير اندر آورد بوم
 سپه بود رومی عدد صد هزار
 سواران جنگ آور و نامدار

 ز شهری که بگرفت نوشين روان
 که از نام او بود قيصر نوان
 بيامد ز هر کشوری لشکری
 به پيش اندرون نامور مهتری
 سپاهی بيامد ز راه خزر

 کز ايشان سيه شد همه بوم و بر
 جهانديده بدال درپيش بود

 که با گنج و با لشکر خويش بود
 ز ارمينيه تا در اردبيل

 پراگنده شد لشکرش خيل خيل
 ز دشت سواران نيزه گزار
 سپاهی بيامد فزون از شمار

 و چو حمزه شان پيشروچوعباس 
 سواران و گردن فرازان نو

 ز تاراج ويران شد آن بوم ورست
 که هرمز همی باژ ايشان بجست

 بيامد سپه تابه آب فرات
 نماند اندر آن بوم جای نبات
 چو تاريک شد روزگار بهی
 ز لشکر بهرمز رسيد آگهی
 چو بشنيد گفتار کارآگهان
 به پژمرد شاداب شاه جهان

 انيان را بخواندفرستاد و اير
 سراسر همه کاخ مردم نشاند
 برآورد رازی که بود از نهفت
 بدان نامداران ايران بگفت

 که چندين سپه روی به ايران نهاد
 کسی در جهان اين ندارد بياد
 همه نامداران فرو ماندند

 ها راندند ز هر گونه انديشه
 بگفتند کای شاه با رای و هوش
 يکی اندرين کار بگشای گوش
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 ردمند شاهی و ما کهتريمخ
 همی خويشتن موبدی نشمريم

 ی کار چيست برانديش تا چاره
 برو بوم ما را نگهدار کيست

 چنين گفت موبد که بودش وزير
 که ای شاه دانا و دانش پذير
 سپاه خزر گر بيايد به جنگ
 نيابند جنگی زمانی درنگ
 ابا روميان داستانها زنيم
 زبن پايه تازيان برکنيم

 به دل بيم ازتازيانندارم 
 که ازديدشان ديده دارد زيان

 که هم مارخوارند وهم سوسمار
 ندارند جنگی گه کارزار

 تو را ساوه شاهست نزديکتر
 وزو کار ما نيز تاريکتر

 ز راه خراسان بود رنج ما
 که ويران کند لشکر و گنج ما

 چو ترک اندر آيد ز جيحون به جنگ
 نبايد برين کار کردن درنگ

 د چنين گفت جوينده راهبه موب
 که اکنون چه سازيم با ساوه شاه
 بدو گفت موبد که لشکر بساز
 که خسرو به لشکر بود سرفراز
 عرض را بخوان تا بيارد شمار
 که چندست مردم که آيد به کار
 عرض با جريده به نزديک شاه

 مر سپاه بيامد بياورد بی
 شمار سپاه آمدش صد هزار
 پياده بسی در ميان سوار

 بدو گفت موبد که با ساوه شاه
 سزد گر نشوريم با اين سپاه
 مگر مردمی جويی و راستی
 بدور افگنی کژی و کاستی
 رهانی سر کهتر آنرا ز بد
 چنان کز ره پادشاهان سزد
 شنيدستی آن داستان بزرگ
 که ارجاسب آن نامدارسترگ

 بگشتاسب و لهراسب از بهر دين
 چه بد کرد با آن سواران چين

  ز تيمار برشهر بلخچه آمد
 که شد زندگانی بران بوم تلخ
 چنين تا گشاده شد اسفنديار

 بود هر گونه کارزار همی
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 ز مهتر بسال ار چه من کهترم
 ازو من بانديشه بر بگذرم

 به موبد چنين گفت پس شهريار
 که قيصر نجويد ز ما کارزار

 همان شهرها راکه بگرفت شاه
 سپارم بدو بازگردد ز راه

 ای جست گرد و دبير فرستاده
 خردمند و گويا و دانش پذير

 به قيصر چنين گوی کزشهر روم
 نخواهم دگر باژ آن مرز و بوم
 تو هم پای در مرز ايران منه

 چو خواهی که مه باشی و روزبه
 فرستاده چون پيش قيصر رسيد
 بگفت آنچ از شاه ايران شنيد
 ز ره بازگشت آن زمان شاه روم

 ز و بومنياورد جنگ اندران مر
 سپاهی از ايرانيان برگزيد
 که از گردشان روز شد ناپديد
 فرستادشان تا بران بوم و بر
 به پای اندر آرند مرز خزر
 سپهدارشان پيش خراد بود
 که با فر و اورنگ و با داد بود
 چو آمد بار مينيه در سپاه
 سپاه خزر برگرفتند راه

 وز ايشان فراوان بکشتند نيز
 يار چيزگرفتند زان مرز بس

 چو آگاهی آمد به نزديک شاه
 که خراد پيروز شد با سپاه

 ی ساوه شاهش نماند بجز کينه
 خرد را به انديشه اندر نشاند

 
 يکی بنده بد شاه را شادکام
 خردمند و بينا و نستوه نام

 به شاه جهان گفت انوشه بدی
 ز تو دور بادا هميشه بدی
 بپرسيد بايد ز مهران ستاد

 ن چه دارد بيادکه از روزگارا
 به کنجی نشستست با زند و است
 زاميد گيتی شده پيروسست
 بدين روزگاران بر او شدم
 يکی روز ويک شب بر او بدم

 گفت او را من از ساوه شاه همی
 ز پيالن جنگی و چندان سپاه
 چنين داد پاسخ چو آمد سخن
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 ازان گفته روزگار کهن
 بپرسيدم از پير مهران ستاد

  چه داری بيادکه از روزگاران
 چنين داد پاسخ که شاه جهان
 اگر پرسدم بازگويم نهان
 شهنشاه فرمود تا در زمان
 بشد نزد او نامداری دمان
 تن پير ازان کاخ برداشتند
 به مهد اندرون تيز بگذاشتند
 چو آمد برشاه مرد کهن

 دلی پر زدانش سری پرسخن
 بپرسيد هرمز ز مهران ستاد
 ادکزين ترک جنگی چه داری بي
 چنين داد پاسخ بدو مرد پير

 ای شاه گوينده ويادگير که
 بدانگه کجا مادرت راز چين
 فرستاد خاقان به ايران زمين
 بخواهندگی من بدم پيشرو
 صدو شست مرد از دليران گو
 پدرت آن جهاندار دانا و راست
 ز خاقان پرستارزاده نخواست
 مرا گفت جز دخت خاتون مخواه

 هنزيبد پرستار در پيشگا
 برفتم به نزديک خاقان چين
 به شاهی برو خواندم آفرين
 ورا دختری پنج بد چون بهار
 سراسر پر از بوی و رنگ و نگار
 مرا در شبستان فرستاد شاه
 برفتم بران نامور پيشگاه
 رخ دختران را بياراستند
 سر زلف بر گل بپيراستند

 مگر مادرت بر سر افسر نداشت
 همان ياره و طوق وگوهر نداشت
 از ايشان جز او دخت خاتون نبود
 به پيرايه و رنگ وافسون نبود
 که خاتون چينی ز فغفور بود
 به گوهر زکردار بد دور بود

 همی مادرش را جگر زان بخست
 که فرزند جايی شود دوردست
 دژم بود زان دختر پارسا

 ی پادشا گسی کردن از خانه
 من او را گزين کردم از دختران

  ديگراننگه داشتم چشم زان
 مرا گفت خاتون که ديگر گزين
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 که هر پنج خوبند و با آفرين
 مرا پاسخ اين بد که اين بايدم
 چو ديگر گزينم گزند آيدم
 فرستاد و کنداوران را بخواند
 برتخت شاهی به زانو نشاند
 بپرسش گرفت اختر دخترش
 که تا چون بود گردش اخترش

 شمر گفت جز نيکويی ستاره
 شنوینبينی وجز راستی ن

 ازين دخت و از شاه ايرانيان
 يکی کودک آيد چو شير ژيان
 بباال بلند و ببازوی ستبر

 به مردی چو شير و ببخشش ابر
 سيه چشم و پر خشم و نابردبار

 پدر بگذرد او بود شهريار
 فراوان ز گنج پدر بر خورد
 بسی روزگاران ببد نشمرد

 وزان پس يکی شاه خيزد سترگ
 زرگز ترکان بيارد سپاهی ب

 بسازد که ايران و شهريمن
 سراسر بگيرد بران انجمن
 ازو شاه ايران شود دردمند
 بترسد ز پيروز بخت بلند

 يکی کهتری باشدش دوردست
 سواری سرافراز مهترپرست
 بباال دراز و به اندام خشک

 به گرد سرش جعد مويی چومشک
 سخن آوری جلد و بينی بزرگ
 سه چرده و تندگوی و سترگ

 بينه دارد لقبجهانجوی چو
 هم از پهلوانانشان باشد نسب
 چو اين مرد چاکر باندک سپاه
 ز جايی بيايد به درگاه شاه
 مرين ترک را ناگهان بشکند
 همه لشکرش را بهم برزند
 چو بشنيد گفت ستاره شمر
 نديدم ز خاقان کسی شادتر

 به نوشين روان داد پس دخترش
 که از دختران او بدی افسرش

 من ازبهر شاهپذيرفتم او را 
 چو آن کرده بد بازگشتم به راه
 بياورد چندی گهرها ز گنج

 که ما يافتيم از کشيدنش رنج
 همان تا لب رود جيحون براند
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 جهان بين خود را بکشتی نشاند
 ز جيحون دلی پر ز غم بازگشت
 ز فرزند با درد انباز گشت
 کنون آنچ ديدم بگفتم همه
 به پيش جهاندار شاه رمه

  اين مرد را باز جویازين کشور
 بپوينده شايد که گويی بپوی
 که پيروزی شاه بر دست اوست

 بدشمن ممان اين سخن گر بدوست
 بگفت اين و جانش برآمد ز تن
 برو زار و گريان شدند انجمن
 شهنشاه زو در شگفتی بماند
 به مژگان همی خون دل برفشاند
 به ايرانيان گفت مهران ستاد

 يادداشت اين راستيها ب همی
 چو با من يکايک بگفت و بمرد
 پسنديده جانش به يزدان سپرد
 سپاسم ز يزدان کزين مرد پير
 برآمد چنين گفتن ناگزير

 نشان جست بايد ز هر مهتری
 اگر مهتری باشد ار کهتری
 بجوييد تا اين بجای آوريد
 همه رنجها را به پای آوريد
 يکی مهتری نامبردار بود
 که بر آخر اسب ساالر بود

 جا راد فرخ بدی نام اویک
 همه شادی شاه بد کام اوی
 بيامد بر شاه گفت اين نشان
 که داد اين ستوده به گردنکشان
 ز بهرام بهرام پورگشسب

 سواری سرافراز و پيچنده اسب
 ی من بخواهد گذشت ز انديشه

 نديدم چنو مرزبانی به دشت
 که دادی بدو بردع و اردبيل

 يکی نامور گشت باکوس وخيل
 تاد و بهرام را مژده دادفرس

 سخنهای مهران برو کرد ياد
 جهانجوی پويان ز بردع برفت
 ز گردنکشان لشکری برد تفت
 چوبهرام تنگ اندر آمد ز راه
 بفرمود تا بار دادند شاه

 جهانديده روی شهنشاه ديد
 بران نامدار آفرين گستريد
 نگه کرد شاه اندرو يک زمان
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 نبودش بدو جز به نيکی گمان
 نهای مهران ستاد اندروینشاي

 بديد و بخنديد وشد تازه روی
 ازان پس بپرسيد و بنواختش
 يکی نامور جايگه ساختش
 بوی شب تيره چون چادر مشک

 بيفگند وخورشيد بنمود روی
 به درگاه شد مرزبان نزد شاه
 گرانمايگان برگشادند راه
 جهاندار بهرام را پيش خواند
 به تخت از بر نامداران نشاند

 سيد زان پس که با ساوه شاهبپر
 کنم آشتی گر فرستم سپاه
 چنين داد پاسخ بدو جنگجوی

 که با ساوه شاه آشتی نيست روی
 گر او جنگ را خواهد آراستن
 هزيمت بود آشتی خواستن
 و ديگر که بدخواه گردد دلير
 چوبيند که کام توآمد بزير
 گه رزم چون بزم پيش آوری
 به فرمانبری ماند اين داوری

 و گفت هرمز که پس چيست رایبد
 درنگ آورم گر بجنبم ز جای

 چنين داد پاسخ که گر بدسگال
 بپيچد سر از داد بهتر به فال

 ی نيک رای چه گفت آن گرانمايه
 که بيداد را نيست با داد جای
 تو با دشمن بدکنش رزم جوی
 که با آتش آب اندر آری به جوی
 وگر خود دگرگونه باشد سخن

 پهر کهنشهی نو گزيند س
 چونيرو ببازوی خويش آوريم
 هنر هرچ داريم پيش آوريم
 نه از پاک يزدان نکوهش بود

 نه شرم از يالن چون پژوهش بود
 چو ناکشته ز ايراينان ده هزار
 بتابيم خيره سر از کارزار

 چه گويد تو را دشمن عيبجوی
 جنگ پيچی ز بدخواه روی که بی

 چو بر دشمنان تيرباران کنيم
 و ابر بهاران کنيمکمان را چ

 همان تيغ و گوپال چون صدهزار
 شکسته شود درصف کارزار
 چون پيروزی ما نيايد پديد
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 دل از نيک بختی نبايد کشيد
 وزان پس بفرمان دشمن شويم

 هشو و بيجان و بيتن شويم که بی
 بکوشيم با گردش آسمان
 اگر درميانه سر آرد زمان
 چو گفتار بهرام بشنيد شاه

 نده شد پيشگاهبخنديد و رخش
 ز پيش جهاندار بيرون شدند

 جهانديدگان دل پر از خون شدند
 ببهرام گفتند کاندر سخن

 چو پرسد تو را بس دليری مکن
 سپاهست چندان ابا ساوه شاه
 که بر مور و بر پيشه بستند راه

 چنان چون تو گويی همی پيش شاه
 که يارد بدن پهلوان سپاه
 چنين گفت بهرام با مهتران

 ی نامداران و کندآورانکه ا
 چو فرمان دهد نامبردار شاه
 منم ساخته پهلوان سپاه
 برفتند بيدار کارآگهان

 هم آنگه بر شهريار جهان
 سخنهای بهرام چندانک بود
 بهر يک سراينده ده برفزود
 شهنشاه ايران ازان شاد شد
 ز تيمار آن لشکر آزاد شد
 ورا کرد ساالر بر لشکرش

 سرشبابر اندر آورد جنگی 
 هرآنکس که جست از يالن نام را

 خواند بهرام را سپهبد همی
 سپهبد بيامد بر شهريار

 که خوانم عرض را ز بهر شمار
 اند ببينم ز لشکر که جنگی که
 اند گه نام جستن درنگی که

 بدو گفت ساالر لشکر تويی
 بتو باز گردد بد و نيکويی

 سپهبد بشد تا عرض گاه شاه
 هبفرمود تا پی او شد سپا

 گزين کرد ز ايرانيان لشکری
 هرآنکس که بود از سران افسری

 نبشتند نام ده و دو هزار
 زره دار وبر گستوانور سوار
 چهل سالگون را نبشتند نام

 درم و برکم و بيش ازين شد حرام
 سپهبد چو بهرام بهرام بود
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 که در جنگ جستن ورا نام بود
 يکی را کجا نام يل سينه بود

  از کينه بودکجا سينه و دل پر
 سرنامداران جنگيش کرد
 که پيش صف آيد به روز نبرد
 بگرداند اسب و بگويد نژاد
 کند بر دل جنگيان جنگ ياد
 دگر آنک بد نام ايزدگشسب

 کز آتش نه برگاشتی روی اسب
 بفرمود تا گوش دارد بنه

 کند ميسره راست با ميمنه
 به پشت سپه بود همدان گشسب

 سبکجا دم شيران گرفتی به ا
 به لشکر چنين گفت پس پهلوان
 که ای نامداران روشن روان
 کم آزار باشيد و هم کم زيان
 بدی را مبنديد هرگز ميان
 چوخواهيد کايزد بود يارتان
 کند روشن اين تيره بازارتان
 شب تيره چون ناله کرنای
 برآمد بجنبيد يکسر ز جای
 بران گونه رانيد يکسر ستور

 هورکه گر خيزد اندر شب تيره 
 ز نيروی و آسودگی اسب و مرد

 نينديشد از روزگار نبرد
 چوآگاهی آمد بر شهريار

 که داننده بهرام چون ساخت کار
 ز گفتار و کردار او گشت شاد
 در گنج بگشاد و روزی بداد
 همه گنجهای سليح نبرد
 به پارس و اهواز و در باز کرد
 ز اسبان جنگ آنچ بودش يله
 بشهر اندر آورد چندی گله
 بفرمود تا پهلوان سپاه

 بخواهد هرآنچش ببايد ز شاه
 چنين گفت بهرام را شهريار
 که از هر دری ديده کارزار

 شنيدی که با نامور ساوه شاه
 چه مايه سليحست و گنج و سپاه
 هم از جنگ ترکان او روز کين
 به آوردگه بر بلرزد زمين

 گزيدی ز لشکر ده و دو هزار
 زره دار و بر گستوانور سوار
 بدين مايه مردم به روز نبرد
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 ندانم که چون خيزد اين کار کرد
 به جای جوانان شمشيرزن

 چهل سالگان خواستی ز انجمن
 سپهبد چنين داد پاسخ بدوی

 که ای شاه نيک اختر و راست گوی
 شنيدستی آن داستان مهان
 که در پيش بودند شاه جهان
 که چون بخت پيروز ياور بود

 بودروا باشد ار يار کمتر 
 برين داستان نيز دارم گوا
 اگر بشنود شاه فرمانروا
 که کاوس کی را بهاماوران

 کران ببستند با لشکری بی
 گزين کرد رستم ده و دو هزار
 ز شايسته مردان گرد وسوا ر
 بياورد کاوس کی را ز بند
 بران نامداران نيامد گزند
 همان نيز گودرز کشوادگان
 سرنامداران آزادگان

 ش ده و دو هزاربه کين سياو
 بياورد برگستوانور سوار
 همان نيز پر مايه اسفنديار
 بياو در جنگی ده و دو هزا ر

 بار جاسب بر چارده کرد آنچ کرد
 ازان لشکر و دز برآورد گرد

 از اين مايه گر لشکر افزون بود
 ز مردی و از رای بيرون بود

 سپهبد که لشکر فزون ازسه چار
 اربه جنگ آورد پيچد از کار ز

 دگر آنک گفتی چهل ساله مرد
 ز برنا فزونتر نجويد نبرد
 چهل ساله با آزمايش بود
 به مردانگی در فزايش بود
 بياد آيدش مهر نان و نمک
 برو گشته باشد فراوان فلک
 ز گفتار بدگوی وز نام و ننگ
 هراسان بود سر نپيچد ز جنگ
 زبهر زن و زاده و دوده را
 بپيچد روان مرد فرسوده را

 ن چيز بيند پذيرد فريبجوا
 بگاه درنگش نباشد شکيب

 ندارد زن و کودک و کشت و ورز
 بچيزی ندارد ز نا ارز ارز
 چوبی آزمايش نيابد خرد
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 سرمايه کارها ننگرد
 ه پيروز گردد به جنگ گر ای دون که

 شود شاد وخندان وسازد درنگ
 وگر هيچ پيروز شد بر تنش
 نبيند جز از پشت او دشمنش

 فتار او شهريارچو بشنيد گ
 چنان تازه شد چون گل اندر بهرا
 بدو گفت رو جوشن کار زار
 بپوش و ز ايوان به ميدان گذار
 سپهبد بيامد زنزديک شاه

 کمر خواست و خفتان و درع و کاله
 برافگند برگستوان بر سمند
 بفتراک بر بست پيچان کمند

 جهان جوی باگوی و چوگان و تير
 يربه ميدان خراميد خود با وز
 سپهبد بيامد به ميدان شاه
 بغلتيد در خاک پيش سپاه
 چو ديدش جهاندار کرد آفرين
 سپهبد ببوسيد روی زمين
 بياورد پس شهريار آن درفش
 که بد پيکرش اژدهافش بنفش
 که در پيش رستم بدی روز جنگ
 سبک شاه ايران گرفت آن به چنگ
 چو ببسود خندان ببهرام داد
 فراوان برو آفرين کرد ياد

 به بهرام گفت آنک جدان من
 خواندندش سر انجمن همی

 کجا نام او رستم پهلوان
 جهانگير و پيروز و روشن روان

 درفش ويست اينک داری بدست
 که پيروزی بادی وخسروپرست
 گمانم که تو رستم ديگری
 به مردی و گردی و فرمانبری
 برو آفرين کرد پس پهلوان

 که پيروزگر باش و روشن روان
 بيامد بجای نشستز ميدان 

 سپهبد درفش تهمتن بدست
 پراگنده گشتند گردان شاه
 همان شادمان پهلوان سپاه
 سپيده چو برزد سر از کوه بر
 پديد آمد آن زرد رخشان سپر
 سپهبد بيامد بايوان شاه

 بکش کرده دست اندر آن بارگاه
 بهانه شدم بدو گفت من بی
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 بفر تو تاج زمانه شدم
 ياريکی آرزو خواهم از شهر

 که با من فرستد يکی استوار
 که تا هر کسی کو نبرد آورد
 سر دشمنی زير گرد آورد
 نويسد به نامه درون نام اوی
 رونده شود در جهان کام اوی

 چنين گفت هر مزد که مهران دبير
 جوانست و گوينده و يادگير
 بفرمود تا با سپهبد برفت

 سپهبد سوی جنگ تازيد تفت
 نبشد لشکر از کشور طيسفو
 سپهدار بهرام پيش اندرون
 سپاهی خردمند و گرد و دلير
 سپهدار بيدار چون نره شير

 به موبد چنين گفت هرمز که مرد
 دليرست و شادان به دشت نبرد
 ازان پس چه گويی چه شايد بدن

 همه داستانها ببايد زدن
 بدو گفت موبد که جاويد زی

 که خود جاودان زندگی را سزی
  پهلوانبدين برز و باالی اين

 بدين تيزگفتار روشن روان
 نباشد مگر شاد و پيروزگر
 وزو دشمن شاه زير و زبر

 بترسم که او هم به فرجام کار
 بپيچد سر از شاه پرودگار

 همی درسخن بس دليری نمود
 به گفتار با شاه شيری نمود
 بدو گفت هرمز که در پای زهر
 مياالی زهرای بدانديش دهر
  شاهچون اوگشت پيروز بر ساوه

 سزد گر سپارم بدو تاج وگاه
 چنين باد و هرگز مبادا جز اين
 که او شهرياری شود به آفرين
 چوموبد ز شاه اين سخنها شنيد
 بپژمرد و لب را بدندان گزيد

 داشت اندر دل اين شهريار همی
 چنين تا بر آمد برين روزگار
 ز درگه يکی راز داری بجست
 که تا اين سخن بازجويد درست

  تيز از پس پهلوانبدو گفت
 برو تا چه بينی به من بر بخوان
 بيامد سخنگوی پويان ز پس
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 نبود آگه از کار او هيچکس
 که هم راهبر بود و هم فال گوی
 سرانجام هر کار گفتی بدوی
 چو بهرام بيرون شد از طيسفون

 راند با نيزه پيش اندرون همی
 به پيش آمدش سر فروشی به راه

 هازو دور بد پهلوان سپا
 يکی خوانچه بر سر به پيوسته داشت

 بروبر فراوان سرشسته داشت
 سپهبد برانگيخت اسب از شگفت
 بنوک سنان زان سری برگرفت

 راند تا نيزه برداشت راست همی
 بينداخت آنرا بران سو که خواست
 يکی اختری کرد زان سر به راه
 کزين سان ببرم سر ساوه شاه
 به پيش سپاهش به راه افگنم

 کرش را بهم بر زنمهمه لش
 ی شاه چون آن بديد فرستاده

 پی افگند فالی چنان چون سزيد
 چنين گفت کين مرد پيروزبخت
 بيابد به فرجام زين رنج تخت
 ازان پس چو کام دل آرد بمشت
 بپيچد سر از شاه و گردد درشت
 بيامد برشاه و اين را بگفت

 جهاندار با درد وغم گشت جفت
 گورا آن سخن بتر آمد ز مر

 بپژمرد و شد تيره آن سبز برگ
 ای خواست از در جوان فرستاده

 فرستاد تازان پس پهلوان
 بدو گفت رو با سپهبد بگوی

 که امشب ز جايی که هستی مپوی
 به شبگير برگرد و پيش من آی
 تهی کرد خواهم ز بيگانه جای
 بگويم بتو هرچ آيد ز پند

 سخن چند ياد آمدم سودمند
 نفرستاده آمد بر پهلوا

 بگفت آنچ بشنيد مرد جوان
 چنين داد پاسخ که لشکر ز راه
 نخوانند باز ای خردمند شاه
 زره بازگشتن بد آيد بفال

 به نيرو شود زين سخن بدسگال
 چو پيروز گردم بيايم برت

 درفشان کنم لشکر و کشورت
 فرستاده آمد به نزديک شاه
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 بگفت آنچه بشنيد زان رزمخواه
 ز گفتار اوشاه خشنود گشت

 سودگشت همه رنج پوينده بی
 سپهدار شبگير لشکر براند

 بر ايشان همی نام يزدان بخواند
 رفت تا کشور خوزيان همی

 ز لشکر کسی را نيامد زيان
 زنی با جوالی ميان پر ز کاه

 رفت پويان ميان سپاه همی
 سواری بيامد خريد آن جوال
 ندادش بها و بپيچيد يال
 خروشان بيامد ببهرام گفت

 ست لختی مرا در نهفتکه کاه
 داشتم بهای جوالی همی

 به پيش سپاه تو بگذاشتم
 کنون بستد ازمن سواری به راه
 که دارد به سر بر ز آهن کاله
 بجستند آن مرد را در زمان
 کشيدند نزد سپهبد دمان
 ستاننده را گفت بهرام گرد

 گناهی که کردی سرت را ببرد
 دوانش به پيش سراپرده برد

 ش شکستند خردسرو دست و پاي
 ميانش به خنجر به دو نيم کرد
 بدو مرد بيداد را بيم کرد

 خروشی برآمد ز پرده سرای
 رای ای نامداران پاکيزه که

 هرآنکس که او برگ کاهی ز کس
 ستاند نباشدش فريادرس

 ميانش به خنجر کنم به دونيم
 بخريد چيزی که بايد بسيم

 بود ز انديشه هرمز به رنج همی
 ه و پيل و گنجازان لشکرساو

 به دل بر چو انديشه بسيارگشت
 ز بهرام پر درد و تيمار گشت
 روانش پر از غم دلش به دو نيم

 داشتی زان به دل ترس و بيم همی
 شب تيره بر زد سر از برج ماه
 بخراد برزين چنين گفت شاه

 که بر ساز تا سوی دشمن شوی
 بکوشی و ز تاختن نغنوی

 سپاهش نگه کن که چند و چيند
 سپهبد کدامند و گردان کيند

 ی پندمند بفرمود تا نامه
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 نبشتند نزديک آن پر گزند
 يکی نامه با هديه شاهوار
 که آن را نشايد گرفتن شمار
 فرستاده را گفت سوی هری
 همی رو چو پيدا شود لشکری
 چنان دان که بهرام کنداورست
 مپندار کان لشکری ديگرست
 ازان راه نزديک بهرام پوی

 بشنيدی آن را بگویسخن هرچ 
 بگويش که من با نويد و خرام
 بگسترد خواهم يکی خوب دام
 نبايد که پيدا شود راز تو
 گر او بشنود نام و آواز تو
 من او را بدامت فراز آورم
 سخنهای چرب و دراز آورم
 برآراست خراد برزين به راه
 بيامد بران سو که فرمود شاه
 چو بهرام را ديد با او بگفت

 جا داشت اندر نهفتسخنها ک
 وزان جايگه شد سوی ساوه شاه
 بجايی که بد گنج و پيل و سپاه
 ورا ديد بستود و بردش نماز

 گفت با او به راز شنيده همی
 بيفزود پيغامش از هر دری
 بدان تا شود لشکر اندر هری
 چوآمد به دشت هری نامدار
 سراپرده زد بر لب جويبار
 طاليه بيامد ز لشکر به راه

 د بهرام را با سپاهبديدن
 طاليه بديد آن دالور سپاه
 بيامد دوان تا بر ساوه شاه
 بگفت آنک با نامور مهتری

 يکی لشکر آمد به دشت هری
 سخنها چو بشنيد زو ساوه شاه
 پر انديشه شد مرد جوينده راه
 ز خيمه فرستاده را باز خواند
 به تندی فراوان سخنها براند
 بدو گفت کای ريمن پر فريب

  کز فرازی نديدی نشيبمگر
 برفتی ز درگاه آن خوارشاه
 بدان تا مرا دام سازی به راه
 به جنگ آوری پارسی لشکری
 زنی خيمه در مرغزار هری

 چنين گفت خراد برزين به شاه
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 که پيش سپاه تو اندک سپاه
 گر آيد بزشتی گمانی مبر
 که اين مرزبانی بود بر گذر
 وگر زينهاری يکی نامجوی

 شاه بنهاد رویز کشور سوی 
 ه بازارگانی سپاه ور ای دون که

 بياورد تا باشد ايمن به راه
 که باشد که آرد بروی تو روی
 ورگ کوه و دريا شود کينه جوی
 ز گفتار او شاد شد ساوه شاه
 بدو گفت ماناکه اينست راه

 چو خراد برزين سوی خانه رفت
 برآمد شب تيره از کوه تفت
 بسيجيد و بر ساخت راه گريز
 بدان تا نيايد بدو رستخيز

 تر گشت شاه بدان گه که شب تيره
 سپاه به فغفور فرمود تا بی

 ز پيش پدر تا در پهلوان
 بيامد خردمند مرد جوان

 چو آمد به نزديک ايران سپاه
 سواری برافگند فرزند شاه

 که پرسد که اين جنگجويان کيند
 ازين تاختن ساخته بر چيند
 ز ترکان سواری بيامد چوگرد
 خروشيد کای نامداران مرد

 سپهبد کدامست و ساالرکيست
 به رزم اندرون نامبردار کيست
 که فغفور چشم ودل ساوه شاه

 سپاه ورا ديد خواهد همی بی
 ز لشکر بيامد يکی رزمجوی
 به بهرام گفت آنچ بشنيد زوی
 سپهدار آمد ز پرده سرای

 درفشی درفشان به سر بر بپای
 چو فغفور چينی بديدش بتاخت
 سمند جهان را بخوی در نشاخت

 ای بپرسيد و گفت از کجا رانده
 ای کنون ايستاده چرا مانده

 شنيدم که از پارس بگريختی
 که آزرده گشتی وخون ريختی
 چنين گفت بهرام کين خود مباد
 که با شاه ايران کنم کينه ياد
 من ايدون به رزم آمدم با سپاه
 ز بغداد رفتم به فرمان شاه

 شاه آگهی ساوهچو از لشکر 
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 بيامد بدان بارگاه مهی
 مرا گفت رو راه ايشان بگير
 بگرز و سنان و بشمشير و تير
 چو بشنيد فغفور برگشت زود
 به پيش پدر شد بگفت آنچه بود
 شنيد آن سخن شاه شد بدگمان
 فرستاده را جست هم در زمان
 يکی گفت خراد برزين گريخت

 همی ز آمدن خون ز مژگان بريخت
  پس با پسر ساوه شاهچنين گفت

 که اين بدگمان مرد چون يافت راه
 شمار شب تيره و لشکری بی

 طاليه چراشد چنين سست وخوار
 وزان پس فرستاد مرد کهن
 به نزديک بهرام چيره سخن
 بدو گفت رو پارسی را بگوی
 که ايدر بخيره مريز آب روی

 همانا که اين مايه دانی درست
 کزين پادشاه تو مرگ توجست

 جنگت فرستاد نزد کسیبه 
 که همتا ندارد به گيتی بسی
 تو را گفت رو راه بر من بگير
 شنيدی تو گفتار نادلپذير
 اگر کوه نزد من آيد به راه
 بپای اندر آرم بپيل و سپاه
 چو بشنيد بهرام گفتار اوی
 بخنديد زان تيز بازار اوی

 چنين داد پاسخ که شاه جهان
 اگر مرگ من جويد اندر نهان

 نود باشد ز من شايدمچوخش
 اگر خاک باال بپيمايدم

 فرستاده آمد بر ساوه شاه
 بگفت آنچ بشنيد زان رزمخواه
 بدو گفت رو پارسی را بگوی

 که چندين چرا بايدت گفت وگوی
 چرا آمدستی بدين بارگاه
 ز ما آرزو هرچ بايد بخواه
 فرستاده آمد ببهرام گفت

 که رازی که داری بر آر از نهفت
 رياريست نيک اختریکه اين شه

 بجويد همی چون تو فرمانبری
 بدو گفت بهرام کو را بگوی
 که گر رزمجويی بهانه مجوی

 ه با شهريار جهان گر ای دون که
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 همی آشتی جويی اندر نهان
 تو را اندرين مرز مهمان کنم

 به چيزی که گويی تو فرمان کنم
 ببخشم سپاه تو را سيم و زر
 کرا درخور آيد کاله و کمر

 واری فرستيم نزديک شاهس
 بدان تابه راه آيدت نيم راه
 بسان هماالن علف سازدت
 اگر دوستی شاه بنوازدت

 ور ای دون که ايدر به جنگ آمدی
 بدريا به جنگ نهنگ آمدی
 چنان بازگردی ز دشت هری
 که برتو بگريند هر مهتری
 ببرگشتنت پيش در چاه باد
 پست باد و بارانت همراه باد

  مگربخت بدنياوردت ايدر
 خواست تا بر سرت بد رسد همی

 فرستاده برگشت و آمد چو باد
 پيام جهان جوی يک يک بداد
 چو بشنيد پيغام او ساوه شاه
 برآشفت زان نامور رزمخواه

 ازان سرد گفتن دلش تنگ شد
 رنگ شد رخانش ز انديشه بی

 فرستاده را گفت روباز گرد
 پيامی ببر نزد آن ديومرد

  تو نيست نامبگويش که در جنگ
 نه از کشتنت نيز يابيم کام
 چوشاه تو بر در مرا کهترند
 تو را کمترين چاکران مهترند

 ه زنهار خواهی ز من گر ای دون که
 سرت برگذارم ازين انجمن
 فراوان بيابی زمن خواسته
 شود لشکرت يکسر آراسته
 به گفتار بی سود و ديوانگی
 نجويد جهانجوی مرد انگی

 گردنفرازی مرد  فرستاده
 بيامد به نزديک بهرام باز
 بگفت آن گزاينده پيغام اوی

 همانا که بد زان سخن کام اوی
 چو بشنيد با مرد گوينده گفت
 که پاسخ ز مهتر نبايد نهفت
 بگويش که گرمن چنين کهترم
 نه ننگ آيد از کهتری بر سرم
 شهنشاه و آن لشکر از ننگ تو
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 بتندی نجويد همی جنگ تو
 ام با سپاه ا ندهمن از خردگی ر

 که ويران کنم لشکر ساوه شاه
 ببرم سرت را برم نزد شاه
 نيرزد که برنيزه سازم به راه
 چومن زينهاری بود ننگ تو
 بدين خردگی کردم آهنگ تو
 نبينی مرا جز به روز نبرد

 درفشی پس پشت من الژورد
 تست که ديدار آن اژدها مرگ

 نيام سنانم سرو ترگ تست
 ای درشتچو بشنيد گفتاره

 فرستاده ساوه بنمود پشت
 بيامد بگفت آنچ ديد و شنيد
 سرشاه ترکان ز کين بردميد
 بفرمود تا کوس بيرون برند
 سرافراز پيالن به هامون برند

 سيه شد همه کشور از گرد سم
 برآمد خروشيدن گاودم

 چو بشنيد بهرام کمد سپاه
 در و دشت شد سرخ و زرد و سياه

 سپه رابفرمود تا برنشست
 بيامد زره دار و گرزی بدست
 پس پشت بد شارستان هری
 به پيش اندرون تيغ زن لشکری
 بيار است با ميمنه ميسره

 سپاهی همه کينه کش يکسره
 تو گفتی جهان يکسر از آهنست
 ستاره ز نوک سنان روشنست
 نگه کرد زان رزمگاه ساوه شاه
 به آرايش و ساز آن رزمگان
 هری از پس پشت بهرام بود

 جای خود تنگ و ناکام بودهمه 
 چنين گفت پس باسواران خويش
 جهانديده و غمگساران خويش

 ای نزد من که آمد فريبنده
 ازان پارسی مهتر انجمن

 بود تا آن سپه شارستان همی
 گرفتند و شد جای من خارستان
 بدان جای تنگی صفی برکشيد
 هوا نيلگون شد زمين ناپديد
 سپه بود بر ميمنه چل هزار

 گ آمدش جای خنجرگزارکه تن
 همان چل هزار از دليران مرد
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 پس پشت لشکرش بر پای کرد
 ز لشکر بسی نيز بيکار بود
 بدان تنگی اندر گرفتار بود
 چو ديوار پيالن به پيش سپاه
 فراز آوريدند و بستند راه

 پس اندر غمی شد دل ساوه شاه
 که تنگ آمدش جايگاه سپاه
 توگفتی بگريد همی بخت اوی

 ار خواهد بدن تخت اویکه بيک
 دگر باره گردی زبان آوری
 فريبنده مردی ز دشت هری
 فرستاد نزديک بهرام وگفت

 که بخت سپهری تو رانيست جفت
 بشنوی چندپند و سخن همی

 خرد يار کن چشم دل بازکن
 دو تن يافتستی که اندر جهان
 چوايشان نبود از نژاد مهان
 چو خورشيد برآسمان روشنند

 له در جوشنندزمردی همه سا
 يکی من که شاهم جهان را بداد

 دگر نيز فرزند فرخ نژاد
 سپاهم فزونتر ز برگ درخت
 اگربشمرد مردم نيکبخت

 گراز پيل ولشکر بگيرم شمار
 بخندی ز باران ابر بهار

 سليحست و خرگاه و پرده سرای
 فزون زانک انديشه آرد بجای
 ز اسبان و مردان بيابان وکوه

 د ستوهاگر بشمرد نيز گرد
 همه شهر ياران مرا کهترند
 اگر کهتری را خود اندر خورند
 اگر گرددی آب دريا روان
 وگر کوه را پای باشد دوان
 نبردارد از جای گنج مرا
 سليح مرا ساز رنج مرا

 جز از پارسی مهترت در جهان
 مرا شاه خوانند فرخ مهان
 تو راهم زمانه بدست منست
 به پيش روان من اين روشنست

 من ز جای اندر آرم سپاهاگر 
 ببندند بر مور و بر پشه راه
 همان پيل بر گستوانور هزار
 که بگريزد از بوی ايشان سوار
 به ايران زمين هرک پيش آيدم
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 ازان آمدن رنج نفزايدم
 از ايدر مرا تا در طيسفون

 سپاهست مانا که باشد فزون
 تو را ای بد اختر که بفريفتست

 ی تو مگر شيفتست فريبنده
 تو را بر تن خويشتن مهرنيست
 و گرهست مهرتو را چهر نيست
 که نشناسدی چشم اونيک وبد
 گزاف از خرد يافته کی سزد

 بپرهيز زين جنگ و پيش من آی
 نمانم که مانی زمانی بپای
 تو را کدخدايی و دختر دهم
 همان ارجمندی و اختر دهم
 بيابی به نزديک من مهتری

 نيازی از بد کهتری شوی بی
 شته شود شاه ايران به جنگچوک

 تو را آيد آن تاج و تختش بچنگ
 وزان جايگه من شوم سوی روم
 تو رامانم اين لشکر و گنج و بوم
 ازان گفتم اين کم پسند آمدی
 بدين کارها فرمند آمدی
 سپه تاختن دانی وکيميا
 سپهبد بدستت پدر گر نيا
 زما اين نه گفتار آرايشست

 مرا بر تو بر جای بخشايشست
 بدين روز با خوارمايه سپاه
 برابر يکی ساختی رزمگاه
 نيابی جز اين نيز پيغام من
 اگر سربپيچانی از کام من

 فرستاده گفت و سپهبد شنيد
 بپاسخ سخن تيره آمد پديد

 چنين داد پاسخ که ای بدنشان
 ميان بزرگان و گردنکشان

 سود و بسيارگوی جهاندار بی
 نماندش نزد کسی آبروی

 ن و آنچ گفتی ز پسبه پيشين سخ
 به گفتار ديدم تو را دسترس
 کسی را که آيد زمانه به سر
 ز مردم به گفتار جويد هنر
 شنيدم سخنهای ناسودمند
 دلی گشته ترسان زبيم گزند
 يکی آنک گفتی کشم شاه را
 سپارم بتو لشکر و گاه را

 يکی داستان زد برين مرد مه
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 که درويش راچون برانی زده
 ر ده بدمنگويد که جز مهت

 همه بنده بودند و من مه بدم
 بدين کار ما بر نيايد دو روز
 که بفروزد از چرخ گيتی فروز

 ها برسرت خون فشان که بر نيزه
 فرستم بر شاه گردنکشان
 دگر آنک گفتی تو از دخترت
 هم از گنج وز لشکر و کشورت
 مرا از تو آنگاه بودی سپاس

 تو را خواندمی شاه و نيکی شناس
  به من داديی آن زمانکه دختر

 که از تخت ايران نبردی گمان
 فرستاديی گنج آراسته

 به نزديک من دختر و خواسته
 چو من دوست بودی به ايران تو را
 نه رزم آمدی با دليران تو را

 ی من بگوشت رسيد کنون نيزه
 سرت را بخنجر بخواهم بريد

 چو رفتی سر و تاج و گنجت مراست
 مراستهمان دختر و برده رنجت 

 دگر آنک گفتی فزون از شمار
 مرا تاج و تختست وپيل وسوار
 برين داستان زد يکی نامدار
 که پيچان شد اندر صف کارزار

 که چندان کند سگ بتيزی شتاب
 که از کام او دورتر باشد آب
 ببردند ديوان دلت را ز راه

 که نزديک شاه آمدی رزمخواه
 بپيچی ز باد افره ايزدی

 رهای بدیهم از کرده و کا
 دگر آنک گفتی مراکهترند

 بزرگان که با طوق و با افسرند
 همه شارستانهای گيتی مراست
 زمانه برين بر که گفتم گواست
 سوی شارستانها گشادست راه
 چه کهتر بدان مرز پويد چه شاه
 اگر توبکوبی در شارستان
 بشاهی نيابی مگر خارستان
 دگر آنک بخشيدنی خواستی

 استیزمردی مرا دوری آر
 چوبينی سنانم ببخشاييم
 همان زيردستی نفرماييم
 سپاه تو را کام و راه تو را
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 همان زنده پيالن و گاه تو را
 چوصف برکشيدم ندارم بچيز
 نه انديشم از لشکرت يک پشيز
 اگر شهرياری تو چندين دروغ
 بگويی نگيری بگيتی فروغ

 ام شاه را تاسه روز زمان داده
 که پيدا شود فرگيتی فروز
 بريده سرت را بدان بارگاه
 ببينند برنيزه درپيش شاه
 فرستاده آمد دو رخ چون زرير
 شده بارور بخت برناش پير

 داد پيغام با ساوه شاه همی
 چو بشنيد شد روی مهتر سياه
 بدو گفت فغفور کين البه چيست
 بران مايه لشکر ببايد گريست
 بيامد به دهليز پرده سرای
 ایبفرمود تا سنج و هندی در
 بيارند با زنده پيالن و کوس
 کنند آسمان را برنگ آبنوس
 چو اين نامور جنگ را کرد ساز
 پرانديشه شد شاه گردن فراز
 بفرزند گفت ای گزين سپاه
 مکن جنگ تا بامداد پگاه

 شدند از دو رويه سپه باز جای
 طاليه بيامد ز پرده سرای

 بر افراختند آتش از هر دو روی
 ز گفت وگویجهان شد ز لشکر پر ا

 چو بهرام در خيمه تنها بماند
 فرستاد و ايرانيان را بخواند
 همی رای زد جنگ را با سپاه
 برينگونه تا گشت گيتی سياه
 بخفتند ترکان و پر مايگان

 جهان شد جهانجويی را رايگان
 چو بهرام جنگی بخيمه بخفت

 همه شب دلش بود با جنگ جفت
 چنان ديد درخواب بهرام شير

 ش دلير  شدندی به جنگکه ترکان
 سپاهش سراسر شکسته شدی

 راه و بسته شدی برو راه بی
 خواسته از يالن زينهار همی

 پياده بماندی نبوديش يار
 غمی شد چو از خواب بيدار شد
 سر پر هنر پر ز تيمار شد

 شب تيره با درد و غم بود جفت
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 بپوشيد آن خواب و با کس نگفت
 همانگاه خراد برزين ز راه

  که بگريخت از ساوه شاهبيامد
 گفت ازان چاره اندر گريز همی

 ازان لشکر گشن وآن رستخيز
 که کس درجهان زان فزونتر سپاه
 نبيند که هستند با ساوه شاه
 ببهرام گفت ازچه سخت ايمنی
 نگه کن بدين دام آهرمنی
 مده جان ايرانيان را بباد
 نگه کن بدين نامداران بداد

 زمردی ببخشای برجان خويش
 که هرگز نيامد چنين کارپيش
 بدو گفت بهرام کز شهر تو
 زگيتی نيامد جزين بهر تو

 که ماهی فروشند يکسر همه
 بتموز تا روزگار دمه

 تو راپيشه دامست بر آبگير
 نه مردی بگوپال و شمشير و تير
 چو خور برزند سر ز کوه سياه
 نمايم تو را جنگ با ساوه شاه
 چو بر زد سراز چشمه شير شيد

 ان گشت چون روی رومی سپيدجه
 بزد نای رويين و برشد خروش
 زمين آمد از نعل اسبان بجوش

 سپه را بياراست و خود برنشست
 يکی گرز پرخاش ديده بدست
 شمردند بر ميمنه سه هزار
 زره دار و کارآزموده سوار

 فرستاده بر ميسره همچنين
 سواران جنگی و مردان کين
 بيک دست بر بود آذر گشسب

 ده فرخ ايزد گشسبپرستن
 بدست چپش بود پيدا گشسب
 که بگذاشتی آب دريا براسب

 پس پشت ايشان يالن سينه بود
 که با جوشن و گرز ديرينه بود

 به پيش اندرون بود همدان گشسب
 که درنی زدی آتش از سم اسب
 ابا هر يکی سه هزار از يالن
 سواران جنگی و جنگ آوران
 خروشی برآمد ز پيش سپاه

 رزداران زرين کالهکه ای گ
 ز لشکر کسی کو گريزد ز جنگ
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 اگر شير پيش آيدش گر پلنگ
 به يزدان که از تن ببرم سرش
 به آتش بسوزم تن و پيکرش
 ز دو سوی لشکرش دو راه بود
 که بگريختن راه کوتاه بود
 برآورد ده رش بگل هر دو راه

 بود خود در ميان سپاه همی
 دبير بزرگ جهاندار شاه

 لوان سپاهبيامد بر په
 بدو گفت کاين را خود اندازه نيست

 گزاف زبان تو را تازه نيست
 زلشکر نگه کن برين رزمگاه
 چو موی سپيديم و گاو سياه
 بدين جنگ تنگی به ايران شود
 برو بوم ما پاک ويران شود

 نه خاکست پيدا نه دريا نه کوه
 ز بس تيغ داران توران گروه
 يکی بر خروشيد بهرام سخت

  کای بد دل شوربختورا گفت
 تو را از دواتست و قرطاس بر

 ز لشکر که گفتت که مردم شمر
 بيامد بخراد بر زين بگفت

 که بهرام را نيست جز ديو جفت
 دبيران بجستند راه گريز

 بدان تا نبيند کسی رستخيز
 ز بيم شهنشاه و بهرام شير
 تلی برگزيدند هر دو دبير
 يکی تند باال بد از رزم دور

 راه سواران توربيکسو ز 
 برفتند هر دو بران برز راه

 که شاييست کردن بلشکر نگاه
 نهادند برترگ بهرام چشم

 که تاچون کند جنگ هنگام خشم
 چو بهرام جنگی سپه راست کرد
 خروشان بيامد ز جای نبرد
 بغلتيد درپيش يزدان بخاک

 گفت کای داور داد و پاک همی
 گرين جنگ بيداد بينی همی

 رگزينی همیزمن ساوه را ب
 دلم را برزم اندر آرام ده
 به ايرانيان بر ورا کام ده

 اگر من ز بهر تو کوشم همی
 به رزم اندرون سر فروشم همی

 مرا و سپاه مرا شاد کن
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 وزين جنگ ما گيتی آباد کن
 خروشان ازان جايگه برنشست

 ی گاو پيکر بدست يکی گرزه
 چنين گفت پس با سپه ساوه شاه

 آريد راهکه از جادوی اندر 
 بدان تا دل و چشم ايرانيان
 بپيچد نيايد شما را زيان

 همه جاودان جادوی ساختند
 همی در هوا آتش انداختند
 برآمد يکی باد و ابری سياه
 همی تير باريد ازو بر سپاه
 خروشيد بهرام کای مهتران
 بزرگان ايران و کنداوران

 بدين جادويها مداريد چشم
 مبه جنگ اندر آييد يکسر بخش

 که آن سر به سر تنبل وجادويست
 ز چاره برايشان ببايد گريست
 خروشی برآمد ز ايرانيان
 ببستند خون ريختن را ميان
 نگه کرد زان رزمگه ساوه شاه
 که آن جادويی را ندادند راه
 بياورد لشکر سوی ميسره

 پيش بره چو گرگ اندر آمد به
 هم برشکست چويک روی لشکر به

 دستسوی قلب بهرام يازيد 
 گاه نگه کرد بهرام زان قلب

 گريزان سپه ديد پيش سپاه
 نيزه سه تن را ز زين بيامد به
 سار کرد و بزد بر زمين نگون
 گفت زين سان بود کارزار همی

 همين بود رسم و همين بود کار
 نداريد شرم از خدای جهان
 نه از نامداران فرخ مهان

 و زان پس بيامد سوی ميمنه
  گرسنهچو شير ژيان کو شود
 هم بردريد چنان لشکری رابه

 دار شد ناپديد درفش سپه
 گاه و زان جايگه شد سوی قلب

 بران سو که ساالر بد با سپاه
 بدو گفت برگشت باد اين سخن
 گر ای دون که اين رزم گردد کهن
 پراکنده گردد به جنگ اين سپاه
 نگه کن کنون تا کدامست راه
 برفتند وجستند راهی نبود
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 ايست باال نمودکزان راه ش
 چنين گفت با لشکر آرای خويش
 که ديوار ما آهنينست پيش
 هر آنکس که او رخنه داند زدن
 ز ديوار بيرون تواند شدن

 شود ايمن و جان به ايران برد
 به نزديک شاه دليران برد

 همه دل به خون ريختن برنهيد
 سپر بر سر آريد و خنجر دهيد
 ز يزدان نباشد کسی نااميد

 ره بينند روز سپيدو گر تي
 چنين گفت با مهتران ساوه شاه
 که پيالن بياريد پيش سپاه
 به انبوه لشکر به جنگ آوريد
 بديشان جهان تا رو تنگ آوريد
 چو از دور بهرام پيالن بديد

 غمی گشت و تيغ از ميان برکشيد
 از آن پس چنين گفت با مهتران

 داران و جنگ آوران که ای نام
 رنهيدکمانهای چاچی بزه ب

 همه يکسره ترگ برسرنهيد
 جان و سر شهريار جهان به

 گزين بزرگان و تاج مهان
 که هرکس که بااو کمانست و تير

 کمان را بزه برنهد ناگزير
 خون خدنگی که پيکانش يازد به

 خرطوم پيل اندرون سه چوبه به
 نشانيد و پس گرزها برکشيد

 به جنگ اندر آييد و دشمن کشيد
 ه برنهادسپهبد کمان را بز

 يکی خود پوالد بر سر نهاد
 پيل اندرون تير باران گرفت به

 کمان را چو ابر بهاران گرفت
 پس پشت او اندر آمد سپاه
 ستاره شد از پر و پيکان سياه

 تير بخستند خرطوم پيالن به
 گير ز خون شد در و دشت چون آب
 از آن خستگی پشت برگاشتند
 بدو دشت پيکار بگذاشتند

 نان زخم پيکان بديدچ چو پيل آن
 همه لشکر خويش را بسپريد
 سپه بر هم افتاد و چندی بمرد

 کاری ببرد همان بخت بد کام
 سپاه اندر آمد پس پشت پيل
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 زمين شد بکردار دريای نيل
 تلی بود خرم بدان جايگاه

 پس پشت آن رنج ديده سپاه
 يکی تخت زرين نهاده بروی

 جوی ی رزم نشسته برو ساوه
 کوه آهن روانسپه ديد چون 

 همه سر پر از گرد و تيره روان
 پس پشت آن زنده پيالن مست

 کوفتند آن سپه را بدست همی
 ی ساوه شاه پر از آب شد ديده

 بدان تا چرا شد هزيمت سپاه
 نشست از بر تازی اسب سمند

 تاخت ترسان ز بيم گزند همی
 بر ساوه بهرام چون پيل مست
 کمندی به بازو کمانی بدست

  چنين گفت کای سرکشانبه لشکر
 زبخت بد آمد بر ايشان نشان
 نه هنگام رازست و روز سخن

 های کهن بتازيد با تيغ
 بر ايشان يکی تير باران کنيد
 بکوشيد وکار سواران کنيد

 بران تل بر آمد کجا ساوه شاه
 بود بر تخت زر با کاله همی

 و را ديد برتازيی چون هزبر
 تاخت در دشت برسان ابر همی
 ی گزين کرد پيکان چو آبخدنگ

 نهاده برو چار پر عقاب
 بماليد چاچی کمان را بدست
 به چرم گوزن اندر آورد شست

 چو چپ راست کرد و خم آورد راست
 خروش از خم چرخ چاچی بخاست

 گوش چو آورد يال يلی رابه
 ز شاخ گوزنان برآمد خروش

 چو بگذشت پيکان از انگشت اوی
 ی پشت اوی گذر کرد از مهره

 ر ساوه آمد بخاک اندرونس
 بزير اندرش خاک شد جوی خون
 شد آن نامور شاه و چندان سپاه
 همان تخت زرين و زرين کاله
 چنينست کردار گردان سپهر
 نه نامهربانيش پيدا نه مهر

 تخت بلند نگر تا ننازی به
 چو ايمن شوی دورباش از گزند
 چو بهرام جنگی رسيد اندروی
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 یکشيدش بر آن خاک تفته برو
 وارش ز تن بريد آن سر شاه

 نيامد کسی پيشش از انجمن
 چوترکان رسيدند نزديک شاه

 سر به راه فگنده تنی بود بی
 همه برگرفتند يکسر خروش

 زمين پر خروش و هوا پر ز جوش
 پسر گفت کاين ايزدی کار بود
 که بهرام را بخت بيدار بود
 ز تنگی کجا راه بد بر سپاه
 اهفراوان بمردند زان تنگ ر
 پای بسی پيل بسپرد مردم به

 نشد زان سپه ده يکی باز جای
 چه زير پی پيل گشته تباه

 آوردگاه چه سرها بريده به
 چو بگذشت زان روز بد به زمان
 نديدند زنده يکی بد گمان
 مگرآنک بودند گشته اسير

 ها به غم خسته و تن به تير روان
 همه راه برگستوان بود و ترگ

  روز مرگسران را ز ترگ آمده
 همان تيغ هندی و تير و کمان
 به هرسوی افگنده بد بدگمان

 ز کشته چو دريای خون شد زمين
 ای مانده اسبی به زين به هرگوشه
 گشت بهرام گرد سپاه همی

 که تا کشته ز ايران که يابد به راه
 از آن پس بخراد برزين بگفت
 که يک روز با رنج ما باش جفت

 کيستنگه کن کز ايرانيان کشته 
 کزان درد ما را ببايد گريست
 به هرجای خراد برزين بگشت

 ای برگذشت به هر پرده و خيمه
 کم آمد زلشکر يکی نامور
 که بهرام بدنام آن پرهنر

 ز تخم سياوش گوی مهتری
 سپهبد سواری دالور سری

 رفت جوينده چون بيهشان همی
 مگر زو بيابد بجايی نشان

 تن خسته و کشته چندی کشيد
 ام جايی نشانی نديدز بهر

 سپهدار زان کار شد دردمند
 گفت زار ای گو مستمند همی

 زمانی برآمد پديد آمد اوی
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 در بسته را چون کليد آمد اوی
 ابا سرخ ترکی بد او گربه چشم
 تو گفتی دل آزرده دارد بخشم
 چو بهرام بهرام را ديد گفت

 که هرگز مبادی تو با خاک جفت
 شتاز آن پس بپرسيدش از ترک ز

 که ای دوزخی روی دور از بهشت
 چه مردی و نام نژاد تو چيست
 که زاينده را برتو بايد گريست
 چنين داد پاسخ که من جادوام

 سوام ز مردی و از مردمی يک
 هران کس که ساالر باشد به جنگ
 به کارآيمش چون بود کارتنگ
 به شب چيزهايی نمايم بخواب
 که آهستگان را کنم پرشتاب

 مودم شب آن خواب بدتو را من ن
 بدان گونه تا بر سرت بد رسد

 مرا چاره زان بيش بايست جست
 ها را نکردم درست چو نيرنگ

 ما اختر بد چنين بازگشت به
 همان رنج با باد انباز گشت
 اگر يابم از تو به جان زينهار
 وار يکی پر هنر يافتی دست

 چو بشنيد بهرام و انديشه کرد
  زرددلش گشت پر درد و رخساره

 گفت کين روز جنگ زمانی همی
 به کار آيدم چو شود کار تنگ

 گفت برساوه شاه زمانی همی
 چه سود آمد ازجادويی برسپاه
 همه نيکويها ز يزدان بود

 کسی را کجا بخت خندان بود
 بفرمود از تن بريدن سرش

 برش جدا کرد جان از تن بی
 چو او رابکشتند بر پای خاست

 وراستچنين گفت کای داور داد 
 بزرگی و پيروزی و فرهی
 بلندی و نيروی شاهنشهی
 نژندی و هم شادمانی ز تست
 انوشه دليری که راه توجست
 و زان پس بيامد دبير بزرگ

 چنين گفت کای پهلوان سترگ
 فريدون يل چون تويک پهلوان
 نديد و نه کسری نوشين روان
 همت شيرمردی هم او رند و بند
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 دت مبادا گزن که هرگز به جان
 اند همه شهر ايران به تو زنده
 اند همه پهلوانان تو را بنده

 بتو گشت بخت بزرگی بلند
 تو زيردستان شوند ارجمند به

 سپهبد تويی هم سپهبدنژاد
 خنک مام کو چون تو فرزند زاد
 که فرخ نژادی و فرخ سری
 ستون همه شهر و بوم و بری
 پراگنده گشتند ز آوردگاه
 بزرگان و هم پهلوان سپاه

 شب تيره چون زلف را تاب داد
 همان تاب او چشم را خواب داد

 ی آبنوس پديد آمد آن پرده
 بر آسود گيتی ز آواز کوس

 گشت گردون شتاب آمدش همی
 شب تيره را ديرياب آمدش
 بر آمد يکی زرد کشتی ز آب
 بپالود رنج و بپالود خواب
 سپهبد بيامد فرستاد کس

 نزديک ياران فريادرس به
  شد کشته از مهترانکه تا هرک

 بزرگان ترکان و جنگ آوران
 شان ببريد يکسر ز تن سران

 کسی راکه بد مهتر انجمن
 درفشی درفشان پس هر سری
 که بودند از آن جنگيان افسری
 اسيران و سرها همه گرد کرد

 ببردند ز آوردگاه نبرد
 دبير نويسنده را پيش خواند

 ها براند ز هر در فراوان سخن
 شمار نامور بیاز آن لشکر 

 از آن جنبش و گردش روزگار
 از آن چاره و جنگ واز هر دری
 کجا رفته بد با چنان لشکری
 و زان کوشش و جنگ ايرانيان
 که نگشاد روزی سواری ميان
 چو آن نامه بنوشت نزديک شاه

 ای زان سپاه گزين کرد گوينده
 نخستين سر ساوه برنيزه کرد
 درفشی کجا داشتی در نبرد

 رگان توران زمينسران بز
 چنان هم درفش سواران چين

 بفرمود تا برستور نوند
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 زودی برشاه ايران برند به
 اسيران و آن خواسته هرچ بود

 داشت اندر هری نابسود همی
 بدان تا چه فرمان دهد شهريار
 فرستاد با سر فراوان سوار
 همان تا بود نيز دستور شاه
 سوی جنگ پرموده بردن سپاه

 ر آمد ز جایستور نوند اند
 پيش سواران يکی رهنمای به

 وزان روی ترکان همه برهنه
 ساز واسب و بنه برفتند بی

 توران زمين رسيدند يکسر به
 سواران ترک و دليران چين
 چ وآمد بپرموده زان آگهی
 بينداخت از سر کاله مهی
 زار خروشی بر آمد ز ترکان به
 برآن مهتران تلخ شد روزگار

  ديده پر آبهمه سر پر از گرد و
 کسی رانبد خورد و آرام و خواب

 را بر خويش خواند ازآن پس گوان
 مژگان همی خون دل برفشاند به

 شمار بپرسيد کز لشکر بی
 که در رزم جستن نکردند کار
 چنين داد پاسخ و را رهنمون
 که ما داشتيم آن سپه را زبون
 چو بهرام جنگی بهنگام کار
 نبيند کس اندر جهان يک سوار

 رستم فزونست هنگام جنگز 
 دليران نگيرند پيشش درنگ
 نبد لشکرش را ز ما صد يکی
 نخست از دليران ما کودکی

 دار يزدان و را برکشيد جهان
 ازين بيش گويم نبايد شنيد
 چو پرموده بشنيد گفتار اوی

 پر انديشه گشتش دل از کار اوی
 بجوشيد و رخسارگان کرد زرد

 درد دل آهنگ آورد کرد به
 بودش از جنگيان صدهزارسپه 

 همه نامدار از در کارزار
 هامون کشيد ز خرگاه لشکر به

 به نزديکی رود جيحون کشيد
 وزان پس کجا نامه پهلوان
 بيامد بر شاه روشن روان

 دار با موبدان نشسته جهان
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 گفت کای نامور بخردان همی
 دو هفته بدين بارگاه مهی
 نيامد ز بهرام هيچ آگهی

 پس چه شايد بدنچه گوييد ازين 
 ها زدن ببايد بدين داستان

 همانگه که گفت اين سخن شهريار
 بيامد ز درگاه ساالر بار

 شهنشاه را زان سخن مژده داد
 دار شاد که جاويد بادا جهان

 که بهرام بر ساوه پيروز گشت
 به رزم اندرون گيتی افروز گشت
 سبک مرد بهرام را پيش خواند
 وزان نامدارانش برتر نشاند

 فرستاده گفت ای سر افراز شاه
 گاه به کام تو شد کام آن رزم
 پذير انوشه بدی شاد و رامش

 که بخت بد انديش توگشت پير
 سر ساوه شاهست و کهتر پسر

 را پدر که فغفور خوانديش وی
 ها بر درست زده بر سرنيزه

 همه شهر نظاره آن سرست
 شهنشاه بشنيد بر پای خاست
 بزودی خم آورد باالی راست

 پای بود بر پيش يزدان به همی
 گفت کای داور رهنمای همی

 بد انديش ما را تو کردی تباه
 تويی آفريننده هور و ماه

 چنان زار و نوميد بودم ز بخت
 که دشمن نگون اندر آمد ز تخت
 سپهبد نکرد اين نه جنگی سپاه
 که يزدان بد اين جنگ را نيک خواه
 بياورد زان پس صد و سی هزار

 ه بود از پدر يادگارز گنجی ک
 سه يک زان نخستين بدرويش داد
 پرستندگان را درم بيش داد
 سه يک ديگر از بهر آتشکده
 همان بهر نوروز و جشن سده
 فرستاد تا هيربد را دهند
 که در پيش آتشکده برنهند
 سيم بهره جايی که ويران بود
 رباطی که اندر بيابان بود
 کند يکسر آباد جوينده مرد

  راه اندرون بيم و دردنباشد به
 ببخشيد پس چار ساله خراج
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 به درويش و آن را که بد تخت عاج
 نبشتند پس نامه از شهريار
 به هرکشوری سوی هرنامدار
 که بهرام پيروز شد بر سپاه

 بر سر ساوه شاه بريدند بی
 پرستنده بد شاه در هفت روز

 به هشتم چو بفروخت گيتی فروز
 ی پهلوان رابخواند فرستاده

 به مهر از بر نامداران نشاند
 مر آن نامه را خوب پاسخ نبشت
 درختی به باغ بزرگی بکشت
 يکی تخت سيمين فرستاد نيز
 دو نعلين زرين و هر گونه چيز
 ز هيتال تا پيش رود برک

 به بهرام بخشيد و بنوشت چک
 بفرمود کان خواسته بر سپاه

 گاه ببخش آنچ آوردی از رزم
 اهمگرگنج ويژه تن ساوه ش
 که آورد بايد بدين بارگاه

 وزان پس تو خود جنگ پرموده ساز
 ممان تا شود خصم گردن فراز
 هم ايرانيان را فرستاد چيز

 نبشته به هر شهر منشور نيز
 فرستاده را خلعت آراستند

 پس اسب جهان پهلوان خواستند
 فرستاده چون پيش بهرام شد
 سپهدار از و شاد و پدرام شد

 ر سپاهغنيمت ببخشيد پس ب
 جز از گنج ناپاک دل ساوه شاه
 فرستاد تا استواران خويش

 داران خويش ديده ونام جهان
 سر به درگاه شاه ببردند يک

 سپهبد سوی جنگ شد با سپاه
 ازو چون بپرموده شد آگهی

 که جويد همی تخت شاهنشهی
 دزی داشت پرموده افراز نام
 کزان دز بدی ايمن و شادکام

  درمنهاد آنچ بودش بدز در
 ز دينار وز گوهر و بيش و کم
 ز جيحون گذر کرد خود با سپاه

 گاه بيامد گرازان سوی زرم
 دو لشکر به تنگ اندر آمد به جنگ

 ره بر نکردند جايی درنگ به
 بدو منزل بلخ هر دو سپاه
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 گاه گزيدند شايسته دو رزم
 ميان دو لشکر دو فرسنگ بود
 که پهنای دشت از در جنگ بود

 م جنگی برفتدگر روز بهرا
 به ديدار گردان پرموده تفت
 نگه کرد پرموده را بديد

 ز هامون يکی تند باال گزيد
 سپه را سراسر همه برنشاند

 چنان شد که در دشت جايی نماند
 سپه ديد پرموده چندانک دشت
 ز ديدار ايشان همی خيره گشت
 و را ديد در پيش آن لشکرش
 به گردون برآورده جنگی سرش

 ا لشکر خويش گفتغمی گشت و ب
 رو را هزبرست جفت که اين پيش

 شمار سپاهش پديدار نيست
 هم اين رزم را کس خريدار نيست

 کش و خشمناک سپهدار گردن
 همی خون شود زير او تيره خاک
 چو شب تيره گردد شبيخون کنيم
 ز دل بيم و انديشه بيرون کنيم
 چو پرموده آمد به پرده سرای

 رایزد ز هر گونه از جنگ  همی
 گفت کين از هنرها يکيست همی

 شان کنون اندکيست اگر چه سپه
 اند سواران و گردان پر مايه

 اند کشان برترين پايه ز گردن
 رو شان پيش سليحست وبهرام

 که گردد سنان پيش او خار و خو
 به پيروزی ساوه شاه اندرون

 گرفته دل و مست گشته به خون
 اگر يار باشد جهان آفرين

 خواهم از کوه کينبه خون پدر 
 جوی گه که بهرام شد جنگ بدان

 از ايران سوی ترک بنهاد روی
 ستاره شمر گفت بهرام را
 که در چارشنبه مزن گام را
 اگر زين به پيچی گزند آيدت
 همه کار ناسودمند آيدت
 يکی باغ بد در ميان سپاه
 گاه ازين روی و زان روی بد رزم

 بشد چارشنبه هم از بامداد
 کامروز باشيم شادبدان باغ 

 ببردند پرمايه گستردنی
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 می و رود و رامشگر و خوردنی
 بيامد بدان باغ و می درکشيد
 چوپاسی ز تيره شب اندر کشيد
 طاليه بيامد بپرموده گفت

 که بهرام را جام و باغست جفت
 سپهدار ازان جنگيان شش هزار
 زلشکر گزين کرد گرد و سوار
 فرستاد تا گرد بر گرد باغ

 چراغ  گردنکشان بیبگيرند
 چو بهرام آگه شد از کارشان
 زرای جهانجوی و بازارشان

 يالن سينه را گفت کای سرافراز
 بديوار باغ اندرون رخنه ساز

 پس آنگاه بهرام و ايزد گشسب
 نشستند با جنگجويان بر اسب
 ازان رخنه باغ بيرون شدند

 که دانست کان سرکشان چون شدند
 ی کرنای برآمد ز در ناله

 پهبد باسب اندر آورد پایس
 ی ديگر اندر زدند سبک رخنه

 سپه را يکايک بهم بر زدند
 هم تاخت بهرام خشتی بدست
 چناچون بود مردم نيم مست

 نجستند گردان کس از دست اوی
 به خون گشت يازان سر شست اوی

 برآمد چکاچاک و بانگ سران
 چو پوالد را پتک آهنگران

 ازان باغ تا جای پرموده شاه
 سران بد فگنده به راه  بیتن

 چوآمد بلشکر گه خويش باز
 شبيخون سگاليد گردن فراز

 چو نيمی زتيره شب اندر گذشت
 سپهدار جنگی برون شد به دشت
 سپهبد بران سوی لشکر کشيد
 زترکان طاليه کس او را نديد

 ی رزمگاه چو آمد به نزديک
 دم نای رويين برآمد ز راه
 چو آواز کوس آمد و کرنای

 تند ترکان جنگی ز جایبجس
 زلشکر بران سان برآمد خروش
 که شير ژيان را بدريد گوش
 به تاريکی اندر دهاده بخاست

 ز دست چپ لشکر و دست راست
 يکی مر دگر را ندانست باز
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 های دراز شب تيره و نيزه
 بخنجر همی آتش افروختند

 سوختند زمين و هوا را همی
 ز ترکان جنگی فراوان نماند

 ها جز به مرجان نماندز خون سنگ
 رفت مهتر چو گرد گريزان همی

 دهن خشک و لبها شده الجورد
 دمان بردميد چنين تا سپيده

 شب تيره گون دامن اندر کشيد
 سپهدار ايران بترکان رسيد

 خروشی چوشير ژيان برکشيد
 بپرموده گفت ای گريزنده مرد
 تو گرد دليران جنگی مگرد

 نه مردی هنوز ای پسر کودکی
  باشد ار شيرمادر مکیروا

 بدو گفت شاه ای گراينده شير
 به خون ريختن چند باشی دلير
 زخون سران سير شد روز جنگ
 بخشکی پلنگ و بدريا نهنگ

 نخواهی شد از خون مردم تو سير
 برآنم که هستی تو درنده شير
 بريده سر ساوه شاه آنک مهر
 برو داشت تا بود گردان سپهر
 اهسپاهی بران گونه کردی تب

 که بخشايش آورد خورشيد و ماه
 ازان شاه جنگی منم يادگار

 مراهم چنان دان که کشتی بزار
 ايم ز ما در همه مرگ را زاده
 ايم ار ای دون که ترکيم ار آزاده
 گريزانم و تو پس اندر دمان
 نيابی مرا تا نيايد زمان

 اگر باز گردم سليحی بچنگ
 مگر من شوم کشته گر تو به جنگ

 غزی و آتش سریمکن تيز م
 نه زين سان بود مهتر لشکری

 من ايدون شوم سوی خرگاه خويش
 يکی بازجويم سر راه خويش
 نويسم يک نامه زی شهريار
 مگر زو شوم ايمن از روزگار
 گر ای دون که اندر پذيرد مرا
 ازين ساختن پس گزيرد مرا
 ام من آن بارگه رايکی بنده
 ام دل از مهتری پاک برکنده

 جنگ را دورکنز سرکينه و
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 بخوبی منش بريکی سورکن
 چوبشنيد بهرام زو بازگشت

 که برساز شاهی خوش آواز گشت
 چو از جنگ آن لشکر آسوده شد
 بلشکر گه شاه پرموده شد

 گشت بر گرد دشت نبرد همی
 سرسرکشان را زتن دورکرد
 چوبرهم نهاده بد انبوه گشت
 بباال و پهنا يکی کوه گشت
 لمرآن جای را نامداران ي

 همی هرکسی خواند بهرام تل
 سليح سواران وچيزی که ديد
 بجايی که بد سوی آن تل کشيد
 يکی نامه بنوشت زی شهريار

 شمار ز پر موده و لشکر بی
 بگفت آنک ما را چه آمد بروی
 ز ترکان و آن شاه پرخاشجوی
 که از بيم تيغ او سوی چاره شد
 وزان جايگه شد خوار و آواره شد

 در دز ببستوزين روی خاقان 
 بانبوه و انديشه اندر نشست
 بگشتند گرد در دز بسی

 ندانست سامان جنگش کسی
 چنين گفت زان پس که سامان جنگ
 کنون نيست در کارکردن درنگ
 يالن سينه راگفت تا سه هزار
 ازان جنگيان برگزيند سوار
 چهار از يالن نيز آذرگشسب
 ازان جنگيان برنشاند بر اسب

 ا يافتندبفرمود تا هر که ر
 بگردن زدن تيز بشتافتند
 مگر نامدار از دز آيد برون

 چوبيند همه دشت را رود خون
 ببد بر در دز ازين سان سه روز
 چهارم چو بفروخت گيتی فروز
 پيامی فرستاد پرموده را
 مر آن مهتر کشور و دوده را

 ای مهتر و شاه ترکان چين که
 زگيتی چرا کردی اين دز گزين

 تن ساوه شاهکجا آن جهان جس
 کجا آن همه گنج و آن دستگاه
 کجا آن همه پيل و برگستوان
 کجا آن بزرگان روشن روان
 کجا آن همه تنبل و جادوی
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 که اکنون از ايشان تو بر يکسوی
 همی شهر ترکان تو را بس نبود
 چو باب تو اندر جهان کس نبود
 نشستی برين باره بر چون زنان
 پرازخون دل ودست بر سر زنان

 باره بگشای و زنهار خواهدر
 برشاه کشور مرا يارخواه
 ز دز گنج دينار بيرون فرست
 بگيتی نخورد آنک برپای بست
 اگرگنج داری ز کشور بيار
 که دينار خوارست برشهريار
 بدرگاه شاهت ميانجی منم
 که بر شهرايران گوانجی منم
 تو را بر همه مهتران مه کنم
 ازانديشه ورای تو به کنم

 ن که رازيست نزديک توور ای دو
 که روشن کند جان تاريک تو
 گشاده کن آن راز و با من بگوی
 چوکارت چنين گشت دوری مجوی
 وگر جنگ را يار داری کسی
 همان گنج و دينار داری بسی
 بزن کوس و اين کينها بازخواه
 بود خواسته تنگ نايد سپاه
 چوآمد فرستاده داد اين پيام
 چوبشنيد زو مرد جوينده کام
 چنين داد پاسخ که او را بگوی
 که راز جهان تا توانی مجوی
 تو گستاخ گشتی بگيتی مگر
 که رنج نخستينت آمد ببر

 به پيروزی اندر تو کشی مکن
 اگر تو نوی هست گيتی کهن
 نداند کسی راز گردان سپهر
 نه هرگز نمايد بما نيز چهر

 زمهتر نه خوبست کردن فسوس
 مرا هم سپه بود و هم پيل وکوس

 دروغ آزمايست چرخ بلند
 تودل را بگستاخی اندر مبند
 پدرم آن دلير جهانديده مرد
 که ديدی ورا روزگار نبرد

 زمين سم اسب ورا بنده بود
 برايش فلک نيز پوينده بود

 بجست آنک اورا نبايست جست
 بپيچيد ز اندريشه نادرست
 هنر زيرافسوس پنهان شود
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 همان دشمن از دوست خندان شود
  گفتی شمار سپهردگر آنک

 فزونست از تابش هور ومهر
 ستوران و پيالن چوتخم گيا

 ی آسيا شد اندر دم پره
 بران کو چنين بود برگشت روز
 نمانی توهم شاد و گيتی فروز
 همی ترس ازين برگراينده دهر
 مگر زهر سازد بدين پای زهر

 کسی را که خون ريختن پيشه گشت
 دل دشمنان پر ز انديشه گشت

 خونش بران هم نشانبريزند 
 که او ريخت خون سر سرکشان
 گر از شهر ترکان برآری دمار
 همی کين بخواهند فرجام کار
 نيايم همان پيش تو ناگهان
 بترسم که برمن سرآيد زمان

 ای من يکی شهريار يکی بنده
 بربنده من کی شوم زار وخوار

 سپاه ت نيايم همان بی به جنگ
 که ديوانه خواند مرا نيکخواه

 گر خواهم از شاه تو زينهارا
 چوتنگی بروی آيدم نيست عار

 وزان پس در گنج و دز مر تو راست
 بدين نامور بوم کامت رواست
 فرستاده آمد بگفت اين پيام
 زپيغام بهرام شد شادکام
 نبشتند پس نامه سودمند
 به نزديک پيروز شاه بلند

 که خاقان چين زينهاری شدست
 ز جنگ درازم حصاری شدست

  مهر و منشور بايد همیيکی
 بدين مژده بر سور بايد همی
 که خاقان زما زينهاری شود
 ازان برتری سوی خواری شود
 چونامه بيامد به نزديک شاه
 بابر اندر آورد فرخ کاله

 فرستاد و ايرانيان رابخواند
 برنامور تخت شاهی نشاند
 بفرمود تا نامه برخواندند
 بخواننده بر گوهر افشاندند

 گان گفت يزدان سپاسبه آزاد
 نياش کنم من بپيشش سه پاس
 که خاقان چين کهتر ما بود
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 سپهر بلند افسر ما بود
 همی سر به چرخ فلک بر فراخت
 همی خويشتن شاه گيتی شناخت

 ای کنون پيش برترمنش بنده
 ای سپهبد سری گرد و جوينده

 چنان شد که بر ما کند آفرين
 سپهدار ساالر ترکان چين

 وند خورشيد وماهسپاس از خدا
 کجا داد بر بهتری دستگاه
 بدرويش بخشيم گنج کهن

 چو پيدا شود راستی زين سخن
 شما هم به يزدان نيايش کنيد
 همه نيکويی در فزايش کنيد

 ی پهلوان را بخواند فرستاده
 بچربی سخنها فراوان براند
 کمر خواست پرگوهر شاهوار
 يکی باره و جامه زرنگار
 ر ز زرستامی بران بارگی پ

 ای بر نشانده گهر به مهر مهره
 فرستاده را نيز دينار داد
 يکی بدره و چيز بسيار داد
 چو خلعت بدان مرد دانا سپرد
 ورا مهتر پهلوانان شمرد
 بفرمود پس تا بيامد دبير

 ای بر حرير نبشتند زو نامه
 که پرموده خاقان چويار منست
 بهرمزد در زينهار منست

 ن گواستبرين مهر و منشور يزدا
 که ما بندگانيم و او پادشاست
 جهانجوی را نيز پاسخ نبشت

 ای چون بهشت پر از آرزو نامه
 بدو گفت پرموده را با سپاه
 گسی کن بخوبی بدين بارگاه
 غنيمت که ازلشکرش يافتی
 بدان بندگی تيز بشتافتی

 بدرگه فرست آنچ اندر خورست
 تو را کردگار جهان ياورست

 ن بودنگه کن بجايی که دشم
 وگر دشمنی را نشيمن بود
 بگير ونگه دار وخانش بسوز
 به فرخ پی وفال گيتی فروز

 گر ای دون که لشکر فزون بايدت
 فزونتر بود رنج بگزايدت

 ی ديگر از من بخواه بدين نامه
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 فرستيم چندانک بايد سپاه
 وز ايرانيان هرکه نزديک تست
 که کردی همه راستی را درست

 شان ببربدين نامه در نام اي
 ز رنجی که بردند يابند بر
 سپاه تو را مرزبانی دهم
 تو را افسر و پهلوانی دهم
 چو نامه بيامد بر پهلوان
 دل پهلو نامور شد جوان

 ازان نامه اندر شگفتی بماند
 فرستاده و ايرانيان را بخواند
 همان خلعت شاه پيش آوريد
 برو آفرين کرد هرکس که ديد
 سخنهای ايرانيان هرچ بود
 بران نامه اندر بديشان نمود
 ز گردان برآمد يکی آفرين
 که گفتی بجنبيد روی زمين

 ی زينهار همان نامور نامه
 که پرموده را آمد از شهريار
 بدان دز فرستاد نزديک اوی
 درخشنده شد جان تاريک اوی

 ی نامدار فرود آمد از باره
 بسی آفرين خواند برشهريار
 همه خواسته هرچ بد در حصار

 بشتند چيزی که آيد به کارن
 فرود آمد از دز سرافراز مرد
 باسب نبرد اندر آمد چوگرد

 رفت با لشکر از دز به راه همی
 نکرد ايچ بهرام يل را نگاه
 چوآن ديد بهرام ننگ آمدش
 وگر چند شاهی بچنگ آمدش
 فرستاد و او را همانگه ز راه
 پياده بياورد پيش سپاه

 چنين گفت پرموده او را که من
 سرافراز بودم بهر انجمن

 منش زينهاری شدم کنون بی
 ز ارج بلندی بخواری شدم

 بدين روز خود نيستی خوش منش
 که پيش آمدم ای بد بد کنش

 ی زينهار کنون يافتم نامه
 رفت خواهم بر شهريار همی

 مگر با من او چون برادر شود
 ازو رنج بر من سبکتر شود

 تو را با من اکنون چه کارست نيز
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 ردم تو را تخت شاهی و چيزسپ
 برآشفت بهرام و شد شوخ چشم

 زگفتار پرموده آمد بخشم
 بتنديش يک تازيانه بزد

 بران سان که از ناسزايان سزد
 ببستند هم در زمان پای اوی
 يکی تنگ خرگاه شد جای اوی
 چو خراد برزين چنان ديد گفت

 که اين پهلوان را خرد نيست جفت
 بيامد بنزد دبير بزرگ

  گفت کين پهلوان سترگبدو
 بيک پر پشه ندارد خرد

 ازی را کسی را بکس نشمرد
 ببايدش گفتن کزين چاره نيست
 ورا بتر از خشم پتياره نيست
 به نزديک بهرام رفت آن دو مرد
 زبانها پراز بند و رخ الژورد
 بگفتند کين رنج دادی بباد
 سر نامور پر ز آتش مباد

 بدانست بهرام کان بود زشت
 درافگند و تر گشت خشتباب ان

 پشيمان شد وبند او برگرفت
 ز کردار خود دست بر سرگرفت
 فرستاد اسبی بزرين ستام
 يکی تيغ هندی بزرين نيام

 هم اندر زمان شد به نزديک اوی
 که روشن کند جان تاريک اوی

 بود تا او ميان را ببست همی
 ی تيزتگ برنشست يکی باره

 راند با اوبه راه سپهبد همی
  آنک تازه نبد روی شاهبديد

 بهنگام پدرود کردنش گفت
 که آزار داری ز من درنهفت

 گرت هست با شاه ايران مگوی
 نيايد تو را نزد او آب روی
 بدو گفت خاقان که ما راگله
 زبختست و کردم به يزدان يله

 نه من زان شمارم که از هرکسی
 راند خواهم بسی سخنها همی

 اگر شهريار تو زين آگهی
  نزيبد برو بر مهینيابد

 مرا بند گردون گردنده کرد
 نگويم که با من بدی بنده کرد
 ز گفتار اوگشت بهرام زرد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2021 

 بپيچيد و خشم از دليری بخورد
 چنين داد پاسخ که آمد نشان
 ز گفتار آن مهتر سرکشان
 که تخم بدی تا توانی مکار
 چوکاری برت بر دهد روزگار
 بدو گفت بهرام کای نامجوی

 ن تا توانی مگویسخنها چني
 چرا من بتو دل بياراستم

 ز گيتی تو را نيکويی خواستم
 ز تو نامه کردم بشاه جهان

 همی زشت تو داشتم در نهان
 بدو گفت خاقان که آن بد گذشت
 گذشته سخنها همه باد گشت
 وليکن چو در جنگ خواری بود
 گه آشتی بردباری بود

 تو راخشم با آشتی گر يکيست
 تواندکيستگمان نزد  خرد بی

 چو ساالر راه خداوند خويش
 بگيرد نيفتد بهرکار پيش
 همان راه يزدان ببايد سپرد
 ز دل تيرگيها ببايد سترد

 سخن گر نيفزايی اکنون رواست
 که آن بد که شد گشت با باد راست

 زخاقان چوبشنيد بهرام گفت
 که پنداشتم کين بماند نهفت
 کنون زان گنه گر بيايد زيان

 در پرنياننپوشم برو چا
 چوآنجارسی هرچ بايد بگوی
 نه زان مر مراکم شود آب روی
 بدو گفت خاقان که هرشهريار
 که ازنيک وبد برنگيرد شمار
 ببد کردن بنده خامش بود

 برمن چنان دان که بيهش بود
 چواز دور بيند ورا بدسگال

 وگر نيک خواهی بود گر همال
 تو را ناسزا خواند وسرسبک

 ی تنگورا شاه ايران ومغز
 بجوشيد بهرام وشد زردروی
 نگه کرد خراد برزين بروی
 بترسيد زان تيزخونخوار مرد
 که اورا زباد اندرآرد بگرد
 ببهرام گفت ای سزاوار گاه

 بخور خشم وسر بازگردان ز راه
 که خاقان همی راست گويد سخن
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 توبنيوش وانديشه بدمکن
 سخن گر نرفتی بدين گونه سرد

  و دردتو را نيستی دل پرآزار
 هنر بدو گفت کين بدرگ بی

 بجويد همی خاک وخون پدر
 بدو گفت خاقان که اين بد مکن
 بتيزی بزرگی بگردد کهن

 بگيتی هرآنکس که او چون تو بود
 سرش پر ز گرد ودلش پر ز دود
 همه بد سگاليد وباکس نساخت
 بکژی ونابخردی سر فراخت
 همی ازشهنشاه ترسانييم
 سزا زو بود رنج وآسانييم
 زگردنکشان اوهمال منست
 نه چون بنده اوبدسگال منست
 هشيوار وآهسته و با نژاد
 بسی نامبردار دارد بياد

 به جان و سرشاه ايران سپاه
 کز ايدر کنون بازگردی به راه
 بپاسخ نيفزايی وبدخوی
 نگويی سخن نيز تا نشنوی
 چوبشنيد بهرام زوگشت باز
 بلشکر گه آمد گورزمساز

  بخردانچو خراد برزين وآن
 دبير بزرگ ودگر موبدان
 نبشتند نامه بشاه جهان
 سخن هرچ بد آشکار ونهان
 سپهدار با موبد موبدان

 بخشم آن زمان گفت کای بخردان
 هم اکنون از ايدر بدز درشويد
 بکوشيد و با باد همبر شويد
 بدز بر ببيند تا خواسته
 چه مايه بود گنج آراسته
 دبيران برفتند دل پرهراس

  تاشب گذشته سه پاسز شبگير
 سيه شد بسی يازگار از شمار
 نبشته نشد هم بفرجام کار
 بدز بر نبد راه زان خواسته
 گذشته بدو سال و ناکاسته
 ز هنگام ارجاسب و افراسياب
 ز دينار و گوهر که خيزد ز آب
 همان نيز چيزی که کانی بود
 کجا رستنش آسمانی بود
 همه گنجها اندر آورده بود
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 در جهان برده بودکجا نام او 
 زچيز سياوش نخستين کمر

 ای در سه ياره گهر بهرمهره
 همان گوشوارش که اندر جهان
 کسی را نبود ازکهان ومهان

 که کيخسرو آن رابه لهراسب داد
 که لهراسب زان پس بگشتاسب داد

 که ارجاسب آن را بدز درنهاد
 که هنگام آنکس ندارد بياد

 شمارش ندانست کس در جهان
 شناسان و فرخ مهانستاره 

 نبشتند يک يک همه خواسته
 که بود اندر آن گنج آراسته
 فرستاد بهرام مردی دبير

 سخن گوی و روشن دل و يادگير
 بيامد همه خواسته گرد کرد
 که بد در دز وهم به دشت نبرد
 ابا خواسته بود دو گوشوار
 دو موزه درو بود گوهرنگار
 همان شوشه زر وبرو بافته

 شه برتافتهبگوهر سر شو
 دو برد يمانی همه زربفت

 بسختند هر يک بمن بود هفت
 سپهبد زکشی و کنداوری
 نبود آگه از جستن داوری
 دو برد يمانی بيکسونهاد
 دو موزه به نامه نکرد ايچ ياد

 بفرمود زان پس که پيداگشسب
 همی با سواران نشيند براسب
 زلشکر گزين کرد مردی هزار
 که با اوشود تا درشهريار

 زخاقان شتر خواست ده کاروان
 شمرد آن زمان جمله بر ساروان
 سواران پس پشت وخاقان زپيش

 راند با نامداران خويش همی
 چو خاقان بيامد به نزديک شاه
 ابا گنج ديرينه و با سپاه

 چوبشنيد شاه جهان برنشست
 به سر بر يکی تاج و گرزی بدست

 بيامد چنين تا بدرگه رسيد
 قان بديدز دهليز چون روی خا

 بود تا چونش بيند به راه همی
 فرود آيد او همچنان با سپاه
 ببيندش و برگردد از پيش اوی
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 پرانديشه بد زان سخن نامجوی
 پس آنگاه خاقان چنان هم بر اسب
 ابا موبد خويش پيداگشسب
 فرود آمد از اسب خاقان همان
 بيامد برشاه ايران دمان
 درنگی ببد تا جهاندار شاه

  تازی اسبی سياهنشست از بر
 شهنشاه اسب تگاور براند
 بدهليز با او زمانی بماند

 چوخاقان برفت از در شهريار
 عنانش گرفت آن زمان پرده دار
 پياده شد از باره پرموده زود
 بران کهتری جادوييها نمود

 پياده همان شاه دستش بدست
 بيا و در او را بجای نشست
 خرامان بيامد به نزديک تخت

 نشاه بنواخت سختمراورا شه
 بپرسيد و بنشاختش پيش خويش
 بگفتند بسيار ز انداره بيش
 سزاوار او جايگه ساختند
 يکی خرم ايوان بپرداختند

 ببردند چيزی که شايسته بود
 همان پيش پرموده بايسته بود
 سپه را به نزديک او جای کرد
 دبيری بدان کاربر پای کرد

 چو آگه شد از کار آن خواسته
 رموده آراستهکه آورد پ

 به ميدان فرستاده تا همچنان
 برد بار پرمايه با ساروان
 چوآسود پرموده از رنج راه

 بهشتم يکی سور فرمود شاه
 چو خاقان زپيش جهاندار شاه
 نشستند برخوان او پيش گاه
 بفرمود تابار آن شتران

 بپشت اندر آرند پيش سران
 کسی برگرفت از کشيدن شمار

 اربيک روز مزدور بدصدهز
 دگر روز هم بامداد پگاه

 آورد وبنشست شاه بخوان برمی
 زميدان ببردند پنجه هزار

 هم ازتنگ بر پشت مردان کار
 از آورده صد گنج شد ساخته
 دل شاه زان کار پرداخته

 يکی تخت جامه بفرمود شاه
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 کز آنجا بيارند پيش سپاه
 همان بر کمر گوهر شاهوار
 که نامد همی ارز او در شمار

 رين خاست از بزمگاهيکی آف
 که پيروز باداين جهاندار شاه

 بيين گشسب آن زمان شاه گفت
 که با او بدش آشکار و نهفت
 که چون بينی اين کار چوبينه را
 بمردی به کار آورد کينه را

 چنين گفت آيين گشسب دبير
 ای شاه روشن دل و يادگير که

 بسوری که دستانش چوبين بود
 ن بودچنان دان که خوانش نو آيي

 ز گفتار او شاه شد بدگمان
 روانش پرانديشه بديک زمان
 هيونی بيامد همانگه سترگ

 ای از دبير بزرگ يکی نامه
 که شاه جهان جاودان شادباد
 همه کار اوبخشش وداد باد
 چنان دان که برد يمانی دوبود
 همه موزه از گوهر نابسود
 همان گوشوار سياوش رد
 کزو يادگارست ما را خرد

 چار دو پهلوان برگرفتازين 
 چو او ديد رنج اين نباشد شگفت
 زشاهک بپرسيد پس نامجوی
 کزين هرچ ديدی يکايک بگوی

 همنشان سخن گفت شاهک برين
 برآشفت زان شاه گردنکشان
 هم اندر زمان گفت چوبينه راه
 همی گم کند سربرآرد بماه
 يکی آنک خاقان چين رابزد
 ازان سان که ازگوهر بد سزد

  چون گوشوارش به کاردگر آنک
 بيامد مگرشد يکی شهريار

 همه رنج او سر به سر بادگشت
 همه داد دادنش بيداد گشت

 بگفت اين و پرموده را پيش خواند
 بران نامور پيشگاهش نشاند
 ببودند وخوردند تا شب زراه
 بيفشاند آن تيره زلف سياه
 بخاقان چين گفت کز بهر من
 بسی زنج ديدی توازشهرمن

 يازيد ودستش گرفتنشسته ب
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 ازو ماند پرموده اندر شگفت
 بدو گفت سوگند ما تازه کن
 همان کار بر ديگر اندازه کن
 بخوردند سوگندهای گران
 به يزدان پاک وبه جان سران
 که از شاه خاقان نپيچد به دل
 ندارد به کاری ورا دلگسل
 بگاه وبتاج و بخورشيدوماه
 بذرگشسب و به آذرپناه

 برتر ازبرتريستبه يزدان که او 
 ی زهره ومشتريست نگارنده

 که چون بازگردی نپيچی زمن
 نه از نامداران اين انجمن
 بگفتند وز جای برخاستند
 سوی خوابگه رفتن آراستند
 چوبرزد سرازکوه زرد آفتاب
 سرتاجداران برآمد زخواب
 يکی خلعت آراسته بود شاه
 ز زرين وسيمين و اسب وکاله

 شاهبه نزديک خاقان فرستاد 
 رفت با او به راه دومنزل همی

 سه ديگر نپيمود راه دراز
 درودش فرستاد وزو گشت باز
 چو آگاهی آمد سوی پهلوان
 ازان خلعت شهريار جهان
 زخاقان چينی که از نزد شاه
 چنان شاد برگشت و آمد به راه
 پذيره شدش پهلوان سوار
 از ايران هرآنکس که بد نامدار
 تعلف ساخت جايی که اوبرگذش
 به شهروده و منزل وکوه دشت

 ساخت پوزش کنان پيش اوی همی
 پراز شرم جان بدانديش اوی
 چوپرموده را ديد کرد آفرين
 ازو سربپيچيد خاقان چين
 نپذرفت ازو هرچ آورده بود
 علفت بود اگر بدره وبرده بود

 راند بهرام با او به راه همی
 نکرد ايچ خاقان بدو بر نگاه

 زل براندبدين گونه برتاسه من
 که يک روز پرموده اورانخواند
 چهارم فرستاد خاقان کسی
 که برگرد چون رنج ديدی بسی
 چوبشنيد بهرام برگشت از وی
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 بتندی سوی بلخ بنهاد روی
 بود دربلخ چندی دژم همی

 زکرده پشيمان ودل پر زغم
 جهاندار زو هم نه خشنودبود
 زتيزی روانش پراز دود بود
 تاز آزار خاقان چينی نخس
 که بهرام آزار او را بجست

 دگر آنک چيزی که فرمان نبود
 ببرداشتن چون دليری نمود
 يکی نامه بنوشت پس شهريار
 ببهرام کای ديو ناسازگار

 ندانی همی خويشتن راتوباز
 نياز چنين رابزرگان شدی بی

 هنرها ز يزدان نبينی همی
 به چرخ فلک برنشينی همی

 ای زفرمان من سربپيچيده
 ای کاری بسيجيدهدگرگونه 

 نيايد همی يادت از رنج من
 سپاه من و کوشش وگنج من
 ره پهلوانان نسازی همی

 سرت به آسمان برفرازی همی
 کنون خلعت آمد سزاوار تو
 پسنديده و در خور کار تو
 چوبنهاد برنامه برمهرشاه
 بفرمود تا دو کدانی سياه
 بيارند با دوک و پنبه دروی
 ینهاده بسی ناسزا رنگ وبو
 هم از شعر پيراهن الژورد

 يکی سرخ مقناع و شلوار زرد
 فرستاده پر منش برگزيد
 که آن خلعت ناسزا را سزيد
 بدو گفت کاين پيش بهرام بر

 هنر بگو ای سبک مايه بی
 توخاقان چين را ببندی همی
 گزند بزرگان پسندی همی
 زتختی که هستی فرود آرمت
 ازين پس بکس نيزنشمارمت

 ت آمد چوبادفرستاده با خلع
 شنيده سخنها همه کرد ياد
 چو بهرام با نامه خلعت بديد
 شکيبايی وخامشی برگزيد

 گفت کينست پاداش من همی
 چنين از پی شاه پرخاش من
 چنين بد ز انديشه شاه نيست
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 جز ار ناسزا گفت بدخواه نيست
 که خلعت ازينسان فرستد بمن
 بدان تا ببينند هر انجمن

 دشاستجهاندار بر بندگان پا
 اگر مر مرا خوار گيرد رواست
 گمانی نبردم که نزديک شاه
 بدانديشگان تيز يابند راه
 وليکن چوهرمز مرا خوار کرد
 به گفتار آهرمنان کارکرد
 زشاه جهان اينچنين کارکرد
 نزيبد به پيش خردمند مرد
 ازان پس که با خار مايه سپاه
 بتندی برفتم زدرگاه شاه

 ام هاند آنچ من کرد همه ديده
 ام غم و رنج وسختی که من برده
 چوپاداش آن رنج خواری بود
 گر ازبخت ناسازگاری بود

 به يزدان بنالم ز گردان سپهر
 که از من چنين پاک بگسست مهر

 زدادار نيکی دهش ياد کرد
 ی سرخ و زرد بپوشيد پس جامه

 به پيش اندرون دوکدان سياه
 نهاده هرآنچش فرستاد شاه

  ازمهانبفرمود تا هرک بود
 ازان نامداران شاه جهان
 زلشکر برفتند نزديک اوی
 پرانديشه بد جان تاريک اوی
 چورفتند و ديدند پير وجوان
 بران گونه آن پوشش پهلوان
 بماندند زان کار يکسر شگفت

 ای برگرفت دل هرکس انديشه
 چنين گفت پس پهلوان با سپاه
 که خلعت بدين سان فرستاد شاه

 ايم ندهجهاندار شاهست وما ب
 ايم دل و جان به مهر وی آگنده
 چه بينيد بينندگان اندرين
 چه گوييم با شهريار زمين
 بپاسخ گشادند يکسر زبان

 ای نامور پرهنر پهلوان که
 چو ارج تو اينست نزديک شاه
 سگانند بر بارگاهش سپاه
 نگر تا چه گفت آن خردمند پير

 به ری چون دلش تنگ شد ز اردشير
 ی پر زدردسری پر زکينه دل
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 زبان و روان پر زگفتار سرد
 بيامد دمان تا باصطخر پارس

 که اصطخر بد بر زمين فخر پارس
 که بيزارم از تخت وز تاج شاه
 چونيک وبد من ندارد نگاه

 بدو گفت بهرام کين خود مگوی
 که از شاه گيرد سپاه آبروی
 همه سر به سر بندگان وييم

 ست وخواهندگان وييم دهنده
 پاسخ ز ايرانيانچنين يافت 

 که ماخود نبنديم زين پس ميان
 به ايران کس اورا نخوانيم شاه
 نه بهرام را پهلوان سپاه

 بگفتند وز پيش بيرون شدند
 ز کاخ همايون به هامون شدند

 داد پند سپهبد سپه را همی
 داشت با پند لب را ببند همی

 چنين تا دوهفته برين برگذشت
 سپهبد ز ايوان بيامد به دشت

 کی بيشه پيش آمدش پر درختي
 ی نيکبخت سزاوار ميخواره

 يکی گور ديد اندر آن مرغزار
 کزان خوبتر کس نبيند نگار

 راند بهرام نرم پس اندر همی
 برو بارگی را نکرد ايچ گرم

 بدان بيشه در جای نخچيرگاه
 به پيش اندر آمد يکی تنگ راه
 ز تنگی چو گور ژيان برگذشت

 ودشتبيابان پديد آمد و راغ 
 گرازنده بهارم و تا زنده گور

 ز گرمای آن دشت تفسيده هور
 ازان دشت بهرام يل بنگريد
 يکی کاخ پرمايه آمد پديد
 بران کاخ بنهاد بهرام روی

 همان گور پيش اندرون راه جوی
 راند تا پيش آن کاخ اسب همی

 پس پشت او بود ايزد گشسب
 عنان تگاور بدو داد وگفت

 اد جفتکه با تو هميشه خرد ب
 پياده ز دهليز کاخ اندرون

 رهنمون رفت بهرام بی همی
 زمانی بدر بود ايزد گشسب
 گرفته بدست آن گرانمايه اسب
 يالن سينه آمد پس او دوان
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 براسب تگاور ببسته ميان
 بدو گفت ايزد گشسب دلير

 ای پرهنر نامبرد ارشير که
 ببين تا کجا رفت ساالر ما
 سپهبد يل نامبردار ما

 نه درکاخ بنهاد رویيالن سي
 دلی پر ز انديشه ساالر جوی
 يکی طاق و ايوان فرخنده ديد

 کزان سان به ايران نه ديد وشنيد
 نهاده بايوان او تخت زر

 ای درگهر نشانده بهر پايه
 بران تخت فرشی ز ديبای روم
 همه پيکرش گوهر و زر بوم
 نشسته برو بر زنی تاجدار
 بباال چو سرو و برخ چون بهار

 تخت زرين يکی زيرگاهبر 
 نشسته برو پهلوان سپاه
 فراوان پرستنده بر گرد تخت
 بتان پری روی بيدار بخت

 چو آن زن يالن سينه را ديد گفت
 ای خوب جفت ای راکه پرستنده

 برو تيز و آن شير دل را بگوی
 که ايدر تو را آمدن نيست روی

 باش نزديک ياران خويش همی
 هم اکنون بيادت بهرام پيش

 ين سان پيامش ز بهرام دهبد
 دلش را به برگشتن آرام ده

 گان را به راه همانگه پرستنده
 ز ايوان برافگند نزد سپاه

 که تا اسب گردان به آخر برند
 پرآگند زينها همه بشمرند
 درباغ بگشاد پاليزبان

 بفرمان آن تا زه رخ ميزبان
 بيامد يکی مرد مهترپرست

 بباغ از پی و واژ و برسم بدست
 ادند خوان گرد باغ اندروننه

 خورش ساختند ازگمانی فزون
 چونان خورده شد اسب گردنگشان

 ببردند پويان بجای نشان
 بدان زن چوبرگشت بهرام گفت
 که با تاج تو مشتری باد جفت
 بدو گفت پيروزگر باش زن
 هميشه شکيبا دل ورای زن
 چوبهرام زان کاخ آمد برون
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 تو گفتی بباريد از چشم خون
 ا دگر کرد و پاسخ دگرمنش ر

 توگفتی بپروين برآورد سر
 بيامد هم اندر پی نره گور

 راند بور سپهبد پس اندر همی
 چنين تا ازان بيشه آمد برون

 بود بهرام را رهنمون همی
 بشهر اندر آمد زنخچيرگاه
 ازان کار بگشاد لب برسپاه
 نگه کرد خراد برزين بدوی

 چنين گفت کای مهتر راست گوی
 ه اين شگفتی چه بودبنخچيرگا

 که آنکس نديد و نه هرگز شنود
 ورا پهلوان هيچ پاسخ نداد
 دژم بود سر سوی ايوان نهاد

 دگر روز چون سيمگون گشت راغ
 پديد آمد آن زرد رخشان چراغ
 بگسترد فرشی ز ديبای چين
 تو گفتی مگر آسمان شد زمين
 همه کاخ کرسی زرين نهاد
 ز ديبای زربفت بالين نهاد

  زرين يکی زيرگاهنهادند
 نشسته برو پهلوان سپاه

 نشستی بياراست شاهنشهی
 نهاده به سر بر کاله مهی
 نگه کرد کارش دبير بزرگ

 بدانست کو شد دلير و سترگ
 چو نزديک خراد برزين رسيد

 بگفت آنچ دانست و ديد و شنيد
 چو خراد برزين شنيد اين سخن
 بدانست کان رنجها شد کهن

 ی دبيرچنين گفت پس با گرام
 که کاری چنين بر دل آسان مگير

 نبايد گشاد اندرين کارلب
 بر شاه بايد شدن تيره شب
 چوبهرام را دل پراز تاج گشت

 همان تخت زيراندرش عاج گشت
 زدند اندران کار هرگونه رای
 همه چاره از رفتن آمد بجای
 چورنگ گريز اندر آميختند
 شب تيره از بلخ بگريختند

 کارشانسپهبد چو آگه شد از
 ز روشن روانهای بيدارشان
 يالن سيه را گفت با صد سوار
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 بتاز از پس اين دو ناهوشيار
 بيامد از آنجا بکردار گرد
 ابا و دليران روز نبرد

 راند تا در دبير بزرگ همی
 رسيد و برآشفت برسان گرگ
 ازو چيز بستد همه هرچ داشت
 ببند گرانش ز ره بازگشت
 به نزديک بهرام بردش ز راه
 بدان تاکند بيگنه را تباه

 بدو گفت بهرام کای ديوساز
 جواز چرارفتی از پيش من بی

 چنين داد پاسخ که ای پهلوان
 مراکرد خراد برزين نوان

 گفت کايدر بدن روی نيست همی
 درنگ تو جز کام بدگوی نيست
 مرا و تو را بيم کشتن بود
 ز ايدر مگر بازگشتن بود
 چوبهرام را پهلوان سپاه

  آب اندران بارگاهببردند
 بدو گفت بهرام شايد بدن
 بنيک وببد رای بايد زدن

 زيانی که بودش همه باز داد
 هم از گنج خويشش بسی ساز داد
 بدو گفت زان پس که تو ساز خويش

 بژرفی نگه دار و مگريز بيش
 وزين روی خراد برزين نهان

 تاخت تا نزد شاه جهان همی
 همه گفتنيها بدوبازگفت

 برگشاد از نهفتهمه رازها 
 چنين تا ازان بيشه و مرغزار

 گفت با شهريار يکايک همی
 وزان رفتن گور و آن راه تنگ
 ز آرام بهرام و چندين درنگ
 وزان رفتن کاخ گوهرنگار
 پرستندگان و زن تاجدار

 يکايک بگفت آن کجا ديده بود
 ازکار پرسيده بود دگر هرچ

 ازان تاجورماند اندر شگفت
 ر دل گرفتسخن هرچ بشنيد د

 چوگفتار موبد بياد آمدش
 ز دل بر يکی سرد باد آمدش

 گوی همان نيز گفتار آن فال
 که گفت او بپيچيد زتخت تو روی
 سبک موبد موبدان را بخواند
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 بران جای خراد برزين نشاند
 بخراد برزين چنين گفت شاه

 که بگشای لب تا چه ديدی به راه
 بفرمان هرمز زبان برگشاد

 همه کرد يادسخنها يکايک 
 بدوشاه گفت اين چه شايد بدن

 همه داستانها ببايد زدن
 که در بيشه گوری بود رهنمای

 بر سرای ميان بيابان بی
 برتخت زرين يکی تاجدار

 پرستار پيش اندرون شاهوار
 بکردار خوابيست اين داستان
 که برخواند از گفته باستان
 چنين گفت موبد بشاه جهان

 نهانکه آن گور ديوی بود در
 چوبهرام را خواند از راستی
 پديد آمد اندر دلش کاستی
 همان کاخ جادوستانی شناس
 بدان تخت جادو زنی ناسپاس
 که بهرام را آن سترگی نمود
 چنان تاج وتخت بزرگی نمود

 چوبرگشت ازو پرمنش گشت ومست
 چنان دان که هرگز نيايد بدست

 ای کن که تا آن سپاه کنون چاره
 ين بارگاهز بلخ آوری سوی ا

 پشيمان شد از دوکدان شهريار
 ی نابکار وزان پنبه وجامه

 برين بر نيامد بسی روزگار
 که آمد کس از پهلوان سوار
 يکی سله پرخنجری داشته
 يکايک سرتيغ برگاشته
 بياورد وبنهاد درپيش شاه

 کرد شاه اندر آهن نگاه همی
 بفرمود تا تيغها بشکنند

 ی نابکار افگنند دران سله
 اد نزديک بهرام بازفرست

 سخنهای پيکار و رزم دراز
 بجای بدو نيمه کرده نهاده

 پرانديشه شد مرد برگشته رای
 فرستاد وايرانيان را بخواند
 همه گرد آن سله اندرنشاند

 ی شهريار چنين گفت کين هديه
 ببينيد واين را مداريد خوار

 پرانديشه شد لشکر ازکار شاه
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 به گفتار آن پهلوان سپاه
 ک روزمان هديه شهريارکه ي

 ی پرنگار بود دوک وآن جامه
 شکسته دگر باره خنجر بود
 ز زخم و ز دشنام بتر بود
 چنين شاه برگاه هرگز مباد
 نه آنکس که گيرد ازونيزباد
 اگر نيز بهرام پورگشسب

 بران خاک درگاه بگذارد اسب
 زبهرام مه مغز بادا مه پوست

 نه آن راکم بها راکه بهرام ازوست
 بد چو گفتار ايشان شنيدسپه

 دل لشکر از تاجور خسته ديد
 بلشکر چنين گفت پس پهلوان
 که بيدار باشيد و روشن روان
 که خراد برزين برشهريار

 سخنهای پوشيده کردآشکار
 ی جان کنيد کنون يک بيک چاره

 همه بامن امروز پيمان کنيد
 مگر کس فرستم زلشکر به راه
 که دارند ما را زلشکر نگاه

 نه مرا روز برگشته گيروگر
 سپه رايکايک همه کشته گير
 بگفت اين وخود ساز ديگر گرفت
 نگه کن کنون تا بمانی شگفت
 پراگند بر گرد کشور سوار
 بدان تا مگر نامه شهريار
 بيايد به نزديک ايرانيان
 ببندند پيکار وکين راميان
 برين نيز بگذشت يک روزگار
 نخواندند کس نامه شهريار

 رانمايگان را بخواندازان پس گ
 بسی رازها پيش ايشان براند
 چوهمدان گشسب ودبير بزرگ
 يالن سينه آن نامدار سترگ
 چوبهرام گرد آن سياوش نژاد
 چوپيدا گشسب آن خردمند وراد
 همی رای زد با چنين مهتران
 که بودند شيران کنداوران

 چنين گفت پس پهلوان سپاه
 بدان لشکر تيزگم کرده راه

 داران گردن فرازای نام که
 برای شما هرکسی را نياز
 گناه ز ما مهتر آزرده شد بی
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 چنين سربپيچيد زآيين وراه
 چه سازيد ودرمان اين کارچيست
 نبايد که برخسته بايد گريست
 هرآنکس که پوشيد درد ازپزشک
 زمژگان فروريخت خونين سرشک

 زدانندگان گر بپوشيم راز
 شود کارآسان بما بر دراز

 نديم اندرجهانکنون دردم
 بداننده گوييم يکسر نهان

 برفتيم ز ايران چنين کينه خواه
 بدين مايه لشکر بفرمان شاه
 ازين بيش لشکر نبيند کسی
 وگر چند ماند بگيتی بسی

 ی گرد با ساوه شاه چوپرموده
 اگر سوی ايران کشيدی سپاه
 نيرزيد ايران بيک مهره موم

 داشت آهنگ روم وزان پس همی
 اوه شاه آن رسيدبپرموده و س

 که کس درجهان آن شگفتی نديد
 اگر چه فراوان کشيديم رنج

 نه شان پيل مانديم زان پس نه گنج
 بنوی يکی گنج بنهاد شاه

 توانگر شد آشفته شد بر سپاه
 ی دام او چون کنيم کنون چاره

 که آسان سر از بند بيرون کنيم
 شهنشاه راکارهاساختست

 رنج پرداختست وزين چاره بی
 ی جان کنيد ا هريکی چارهشم

 بدين خستگی تاچه درمان کنيد
 من از راز پردخته کردم دلم

 بگسلم زتيمارجان را همی
 ی نامور پهلوان پس پرده

 يکی خواهرش بود روشن روان
 خردمند راگرديه نام بود
 دالرام وانجام بهرام بود

 چواز پرده گفت برادر شنيد
 برآشفت وز کين دلش بردميد

 شد سری پرسخنبران انجمن 
 زبان پر ز گفتارهای کهن
 برادر چو آواز خواهر شنيد
 زگفتار وپاسخ فرو آرميد
 چنان هم زگفتار ايرانيان
 بماندند يکسر زبيم زيان

 چنين گفت پس گرديه با سپاه
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 ای نامداران جوينده راه که
 زگفتار خامش چرا مانديد

 چنين از جگر خون برافشانديد
 انآور ز ايران سرانيد وجنگ

 خردمند ودانا وافسونگران
 چه بينيد يکسر به کار اندرون

 چه بازی نهيد اندرين دشت خون
 چنين گفت ايزد گشسب سوار

 ای ازگرانمايگان يادگار که
 زبانهای ماگر شود تيغ نيز
 زدريای رای تو گيرد گريز

 همه کارهای شما ايزديست
 زمردی و ز دانش و بخرديست
 نبايد که رای پلنگ آوريم

  با هرکسی رای جنگ آوريمکه
 مجوييد ازين پس کس ازمن سخن

 ام پاسخ آمد ببن کزين باره
 اگر جنگ سازيد ياری کنيم
 به پيش سواران سواری کنيم
 چوخشنود باشد ز من پهلوان
 برآنم که جاويد مانم جوان
 چوبهرام بشنيد گفتار اوی

 ديد کردار اوی ميانجی همی
 ازان پس يالن سينه را ديد وگفت

 ه اکنون چه داری سخن درنهفتک
 يالن سينه گفت ای سپهدار گرد
 هرآنکس که اوراه يزدان سپرد
 چو پيروزی و فرهی يابد اوی

 نشتابد اوی بسوی بدی هيچ
 که آن آفرين باز نفرين شود
 وزو چرخ گردنده پرکين شود

 چو يزدان تو را فرهی داد و بخت
 همه لشکر گنج با تاج وتخت

 ن شودازو گر پذيری بافزو
 دل از ناسپاسی پرازخون شود
 ازان پس ببهرام بهرام گفت

 ای با خردياروبا رای جفت که
 چه گويی کزين جستن تخت وگنج
 بزرگيست فرجام گر درد ورنج
 بخنديد بهرام ازان داوری

 ازان پس برانداخت انگشتری
 بدو گفت چندانک اين در هوا

 ای پادشا بماند شود بنده
 ر خردبدو گفت کين را مپندا
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 که ديهيم را خرد نتوان شمرد
 چنين گفت زان پس بپيداگشسب

 ای تيغ زن شير تا زنده اسب که
 چه بينی چه گويی بدين کار ما
 بود گاه شاهی سزاوار ما

 چنين گفت پيداگشسب سوار
 ای از يالن جهان يادگار که

 يکی موبدی داستان زد برين
 که هرکس که دانا بد وپيش بين

  يک زماناگر پادشاهی کند
 روانش بپرد سوی آسمان
 به ازبنده بندن بسال دراز
 به گنج جهاندار بردن نياز

 چنين گفت پس با دبير بزرگ
 که بگشای لب را تو ای پيرگرگ
 دبير بزرگ آن زمان لب ببست
 بانبوه انديشه اندر نشست
 ازان پس چنين گفت بهرام را
 که هرکس جويا بود کامرا
 چودرخور بجويد بيابد همان
 درازست ويازنده دست زمان
 زچيزی که بخشش کند دادگر
 چنان دان که کوشش بيايد ببر

 بهمدان گشسب آن زمان گفت باز
 ای گشته اندر نشيب وفراز که

 گويی بروی کسان سخن هرچ
 شود باد وکردار او نارسان
 بگو آنچ دانی به کار اندورن
 زنيک وبد روزگار اندرون

 چنين گفت همدان گشسب بلند
 ای نزد پرمايگان ارجمند که

 زناآمده بد بترسی همی
 زديهيم شاهان چه پرسی همی
 بکن کار وکرده به يزدان سپار
 بخرما چه يازی چوترسی زخار
 تن آسان نگردد سرانجمن
 همه بيم جان باشد ورنج تن
 زگفتارشان خواهر پهلوان

 بود پيچان وتيره روان همی
 بران داوری هيچ نگشاد لب

 ا نيم شبزبرگشتن هور ت
 بدو گفت بهرام کای پاک تن
 چه بينی به گفتار اين انجمن
 ورا گرديه هيچ پاسخ نداد
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 نه از رای آن مهتران بود شاد
 چنين گفت اوبا دبير بزرگ

 ای مرد بدساز چون پيرگرگ که
 گمانت چنينست کين تاج وتخت

 سپاه بزرگی و پيروزبخت
 ز گيتی کسی را نبد آرزوی

 خویازان نامداران آزاده 
 مگر شاهی آسانتر از بندگيست
 بدين دانش تو ببايد گريست
 بر آيين شاهان پيشين رويم

 های آن برتو ران بشنويم سخن
 چنين داد پاسخ مر او را دبير
 که گر رای من نيستت جايگير
 هم آن گوی وآن کن که رای آيدت
 بران رو که دل رهنمای آيدت
 همان خواهرش نيز بهرام را

  خودکام رابگفت آن سواران
 نه نيکوست اين دانش ورای تو
 بکژی خرامد همی پای تو

 بسی بد که بيکار بدتخت شاه
 کهتر نگاه نکرد اندرو هيچ

 جهان را بمردی نگه داشتند
 يکی چشم برتخت نگماشتند
 هرآنکس که دانا بدو پاک مغز

 ای راند نغز زهرگونه انديشه
 بداند که شاهی به ازبندگيست

 فگندگيستهمان سرافرازی زا
 نبودند يازان بتخت کيان
 همه بندگی را کمر برميان

 ببستند و زيشان بهی خواستند
 همه دل بفرمانش آراستند
 نه بيگانه زيبای افسر بود
 سزای بزرگی بگوهر بود

 زکاوس شاه اندرآيم نخست
 بازجست کجا راه يزدان همی

 که برآسمان اختران بشمرد
 خم چرخ گردنده رابشکرد

  زاری بساری فتادبه خواری و
 ی کژ وز بدنهاد از انديشه

 چوگودرز وچون رستم پهلوان
 بکردند رنجه برين بر روان
 ازان پس کجا شد بهاماوران
 ببستند پايش ببند گران

 کس آهنگ اين تخت شاهی نکرد
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 جز از گرم و تيمار ايشان نخورد
 چوگفتند با رستم ايرانيان

 که هستی تو زيبای تخت کيان
 رزد برآنکس که گفتيکی بانگ ب
 ی تنگ باشيد جفت که با دخمه

 که باشاه باشد کجا پهلوان
 نشستند بيين وروشن روان
 مرا تخت زر بايد و بسته شاه
 مباد اين گمان ومباد اين کاله
 گزين کرد زايران ده ودوهزار
 جهانگير وبرگستوانور سوار
 رهانيد ازبند کاوس را

 همان گيو و گودرز وهم طوس را
 اه پيروز چون کشته شدهمان ش

 بايرانيان کار برگشته شد
 دالور شد از کار آن خوشنوار
 برام بنشست برتخت ناز

 چو فرزند قارن بشد سوفزای
 که آورد گاه مهی بازجای
 ز پيروزی او چو آمد نشان
 ز ايران برفتند گردنکشان

 که بروی بشاهی کنند آفرين
 شود کهتری شهريار زمين

 سزاستبايرانيان گفت کين نا
 بزرگی وتاج ازپی پادشاست
 قباد ارچه خردست گردد بزرگ

 ی شيرگرگ نياريم دربيشه
 نژاد چوخواهی که شاهی کنی بی
 همه دوده را داد خواهی بباد
 قباد آن زمان چون بمردی رسيد
 سرسوفزای از درتاج ديد

 به گفتار بدگوهرانش بکشت
 کجا بود درپادشاهيش پشت
 وزان پس ببستند پای قباد

 الور سواری گوی کی نژادد
 بزرمهر دادش يکی پرهنر
 که کين پدربازخواهد مگر
 نگه کرد زرمهر کس رانديد

 که با تاج برتخت شاهی سزيد
 چوبرشاه افگند زرمهر مهر
 بروآفرين خواند گردان سپهر
 ازو بند برداشت تاکار خويش
 بجويد کند تيز بازار خويش

 کس ازبندگان تاج هرگز نجست
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 ی نژادش درستوگر چند بود
 شاه زترکان يکی نامور ساوه

 بيامد که جويد نگين وکاله
 چنان خواست روشن جهان آفرين
 که اونيست گردد به ايران زمين
 تو را آرزو تخت شاهنشهی

 چراکرد زان پس که بودی رهی
 همی بر جهاند يالن سينه اسب
 که تامن زبهرام پورگشسب
 بنودرجهان شهرياری کنم

 اری کنمتن خويش را يادگ
 خردمند شاهی چونوشين روان
 بهرمز بدی روز پيری جوان
 بزرگان کشور ورا ياورند
 اگر ياورانند گر کهترند

 به ايران سوارست سيصدهزار
 همه پهلوان وهمه نامدار
 اند همه يک بيک شاه را بنده
 اند بفرمان و رايش سرافگنده

 شهنشاه گيتی تو را برگزيد
 چنان کز ره نامداران سزيد

 ياگانت را همچنين نام دادن
 بفرجام بر دشمنان کام داد
 تو پاداش آن نيکويی بد کنی
 چنان داد که بد باتن خودکنی
 مکن آز را برخرد پادشا
 که دانا نخواند تو را پارسا
 اگر من زنم پند مردان دهم
 ببسيار سال ازبرادر کهم
 مده کارکرد نياکان بباد
 مبادا که پند من آيدت ياد

 ن ماند زودرشگفتهمه انجم
 سپهدار لب را بدندان گرفت
 بدانست کو راست گويد همی
 جز از راه نيکی نجويد همی

 يالن سينه گفت ای گرانمايه زن
 تو درانجمن رای شاهان مزن
 که هرمز بدين چندگه بگذرد
 زتخت مهی پهلوان برخورد
 زهرمز چنين باشد اندر خبر
 برادرت را شاه ايران شمر

 زد همیبتاج کيی گر ننا
 چراخلعت از دوک سازد همی
 سخن بس کن ازهرمز ترک زاد
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 که اندر زمانه مباد آن نژاد
 گر از کيقباد اندرآری شمار

 ی بر ساليان صدهزار برين تخمه
 که با تاج بودند برتخت زر
 سرآمد کنون نام ايشان مبر
 ز پرويز خسرو مينديش نيز
 کزوياد کردن نيرزد بچيز
 ندتر بدرگاه او هرک ويژه

 برادرت راکهتر وچاکرند
 چو بهرام گويد بران کهتران
 ببندند پايش ببند گران

 بدو گرديه گفت کای ديو ساز
 همی ديوتان دام سازد براز
 مکن برتن وجام ما برستم
 که از تو ببينم همی باد و دم
 پدر مرزبان بود مارا بری

 تو افگندی اين جستن تخت پی
 چو بهرام را دل بجوش آوری

 را درخروش آوریتبار م
 ی ما بباد شود رنج اين تخمه

 به گفتار تو کهتر بدنژاد
 کنون راهبر باش بهرام را
 پرآشوب کن بزم و آرام را

 بگفت اين وگريان سوی خانه شد
 به دل با برادر چو بيگانه شد

 گفت هرکس که اين پاک زن همی
 سخن گوی و روشن دل و رای زن
 تو گويی که گفتارش از دفترست

 ش ز جا ماسب نامی ترستبدان
 چو بهرام را آن نيامد پسند

 بود ز آواز خواهر نژند همی
 ی ديرياب دل تيره انديشه

 همی تخت شاهی نمودش بخواب
 چنين گفت پس کين سرای سپنج

 نيابند جويندگان جز به رنج
 بفرمود تا خوان بياراستند

 می و رود و رامشگران خواستند
 برامشگری گفت کامروز رود

 ای با پهلوانی سرودبيار
 ی هفتخوان نخوانيم جز نامه

 گساريم لختی بخوان برين می
 که چون شد برويين دز اسفنديار
 چه بازی نمود اندران روزگار
 بخوردند بر ياد او چند می
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 که آباد بادا برو بوم ری
 کزان بوم خيزد سپهبد چوتو
 فزون آفريناد ايزد چو تو

 پراگنده گشتند چون تيره شد
 خيره شد ساران ز میسرميگ

 چو برزد سنان آفتاب بلند
 شب تيره گشت از درفشش نژند

 سپهدار بهرام گرد سترگ
 بفرمود تا شد دبير بزرگ
 بخاقان يکی نامه ار تنگ وار
 نبشتند پربوی ورنگ ونگار

 بپوزش کنان گفت هستم بدرد
 دلی پرپشيمانی و باد سرد
 ازين پس من آن بوم و مرز تو را

 بهر ارز تو رانگه دارم از 
 اگر بر جهان پاک مهتر شوم
 تو را همچو کهتر برادر شوم
 توبايد که دل را بشويی زکين
 نداری جدا بوم ايران ز چين

 چوپردخته شد زين دگر ساز کرد
 درگنج گرد آمده باز کرد

 سپه را درم داد واسب ورهی
 جست جای مهی نهانی همی

 زلشکر يکی پهلوان برگزيد
 سان سزيدکه ساالر بوم خرا

 پرانديشه از بلخ شد سوی ری
 بخرداد فرخنده درماه دی

 کرد انديشه دربيش وکم همی
 بفرمود پس تا سرای درم
 بسازند وآرايشی نو کنند
 درم مهر برنام خسرو کنند
 ز بازارگان آنک بد پاک مغز
 سخنگوی و اندرخور کار نغز
 به مهر آن درمها ببدره درون
 بفرمود بردن سوی طيسفون

 ريد پرمايه ديبای رومبيا
 که پيکر بريشم بد و زرش بوم
 بخريد تا آن درم نزدشاه
 برند وکند مهر او را نگاه

 ای خواند با شرم و هوش فرستاده
 دالور بسان خجسته سروش
 يکی نامه بنوشت با باد و دم
 سخن گتف هرگونه ازبيش و کم
 ز پرموده و لشکر ساوه شاه
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 ز رزمی کجا کرده بد با سپاه
 ن خلعتی کمد او را ز شاهوزا

 ز مقناع وز دوکدان سياه
 چنين گفت زان پس که هرگز بخواب

 نبينم رخ شاه با جاه و آب
 هرآنگه که خسرو نشيند بتخت

 ی نيکبخت پسرت آن گرانمايه
 بفرمان او کوه هامون کنم

 بيابان زدشمن چو جيحون کنم
 خواست تا بردرشهريار همی

 گنه روزگار سرآرد مگر بی
 يادکرد اين به نامه درون همی

 فرستاده آمد سوی طيسفون
 ببازارگان گفت مهر درم
 چو هرمزد بيند بپيچد زغم

 چو خسرو نباشد ورا ياروپشت
 ببيند ز من روزگار درشت
 چو آزرمها بر زمين برزنم

 همی بيخ ساسان زبن برکنم
 ی را کرد يزدان زمين نه آن تخمه

 گه آمد برخيزد آن آفرين
 ی نيک پی هبيامد فرستاد

 ببغداد با نامداران ری
 چونامه به نزديک هرمز رسيد

 رخش گشت زان نامه چون شنبليد
 پس آگاهی آمد ز مهر درم
 يکايک بران غم بيفزود غم
 بپيچيد و شد بر پسر بدگمان

 بگفت اين به آيين گشسب آن زمان
 که خسرو بمردی بجايی رسيد
 که از ما همی سر بخواهد کشيد

 ر سازد بنيزدرم را همی مه
 سبک داشتن بيشتر زين چه چيز
 به پاسخ چنين گفت آيين گشسب

 تو مبيناد ميدان و اسب که بی
 بدو گفت هرمز که درناگهان
 مر اين شوخ را گم کنم ازجهان
 نهانی يکی مرد راخواندند
 شب تيره با شاه بنشاندند
 بدو گفت هرمزد فرمان گزين
 ز خسرو بپرداز روی زمين

  که ايدون کنمچنين داد پاسخ
 به افسون ز دل مهر بيرون کنم
 کنون زهر فرمايد از گنج شاه
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 چو او مست گردد شبان سياه
 بجام اندرون کنم زهر با می

 ازان به کجا دست يازم به خون
 ازين ساختن حاجب آگاه شد
 برو خواب وآرام کوتاه شد

 بيامد دوان پيش خسرو بگفت
 همه رازها برگشاد ازنهفت

 وکه شاه جهانچوبشنيد خسر
 کشتن او سگالد نهان همی

 شب تيره از طيسفون درکشيد
 توگفتی که گشت از جهان ناپديد

 نداد آن سر پر بها رايگان
 تاخت تا آذر ابادگان همی

 چو آگاهی آمد بهرمهتری
 که بد مرزبان و سرکشوری
 که خسرو بيازرد از شهريار
 برفتست با خوار مايه سوار
 بپرسش گرفتند گردنکشان
 بجايی که بود از گرامی نشان
 چو بادان پيروز و چون شير زيل
 که با داد بودند و با زور پيل

 چو شيران و وستوی يزدان پرست
 ز عمان چو خنجست و چون پيل مست

 ز کرمان چو بيورد گرد و سوار
 ز شيران چون سام اسفنديار
 يکايک بخسرو نهادند روی

 سپاه و سپهبد همه شاهجوی
 که ای پور شاهگفت هرکس  همی

 تو را زيبد اين تاج و تخت وکاله
 از ايران و از دشت نيزه وران
 ز خنجر گزاران و جنگی سران
 نگر تا نداری هراس از گزند
 بزی شاد و آرام و دل ارجمند
 زمانی بنخچير تازيم اسب

 زمانی نوان پيش آذر کشسب
 برسم نياکان نيايش کنيم
 روان را به يزدان نمايش کنيم

 هر ايران چو سيصد هزارگراز ش
 گزند تو را بر نشيند سوار

 همه پيش تو تن بکشتن دهيم
 سپاسی بران کشتگان برنهيم

 بديشان چنين گفت خسرو که من
 پرازبيمم از شاه و آن انجمن

 اگرپيش آذر گشسب اين سران
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 بيايند و سوگندهای گران
 خورند و مرا يکسر ايمن کنند

 که پيمان من زان سپس نشکنند
 شم بدين مرز با ايمنیببا

 نترسم ز پيکار آهرمنی
 يالن چون شنيدند گفتار اوی
 همه سوی آذر نهادند روی

 بخوردند سوگند زان سان که خواست
 که مهرتو با ديده داريم راست
 چوايمن شد از نامداران نهان
 ز هر سو برافگند کارآگهان
 بفرمان خسرو سواران دلير
 بدرگاه رفتند برسان شير

 ز گريزش چه گويد پدرکه تا ا
 ی نو بسازد دگر مگر چاره

 چوبشنيد هرمز که خسرو برفت
 هم اندر زمان کس فرستاد تفت
 چوگستهم و بندوی را کرد بند
 به زندان فرستاد ناسودمند
 کجا هردو خاالن خسرو بدند
 بمردانگی در جهان نو بدند

 جزين هرک بودند خويشان اوی
 به زندان کشيدند با گفت وگوی

 آيين گشسب آن زمان شاه گفتبه 
 که از رای دوريم و با باد جفت
 چو او شد چه سازيم بهرام را

 ی خرد و بدکام را چنان بنده
 شد آيين گشسب اندران چاره جوی
 که آن کار را چون دهد رنگ وبوی
 بدو گفت کای شاه گردن فراز
 سخنهای بهرام چون شد دراز
 همه خون من جويد اندر نهان

 گشت خسته رواننخستين زمن 
 مرا نزد او پای کرده ببند

 فرستی مگر باشدت سودمند
 بدو گفت شاه اين نه کارمنست
 که اين رای بدگوهر آهرمنست
 سپاهی فرستم تو ساالر باش
 برزم اندرون دست بردار باش
 نخستين فرستيش يک رهنمون
 بدان تا چه بينی به سرش اندرون
 اگر مهتری جويد و تاج و تخت

 جام ازو روی بختبپيچد بفر
 وگر همچنين نيز کهتر بود
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 بفرجامش آرام بهتر بود
 ز گيتی يکی بهره او را دهم
 کاله يالنش به سر برنهم
 مرا يکسر از کارش آگاه کن
 درنگی مکن کارکوتاه کن

 ساخت آيين گشسب اين سخن همی
 کجا شاه فرزانه افگند بن

 يکی مرد بد بسته از شهر اوی
 چاره جویبه زندان شاه اندرون 

 چوبشنيد کيين گشسب سوار
 رفت خواهد سوی کارزار همی

 کسی را ززندان به نزديک اوی
 فرستاد کای مهتر نامجوی
 زشهرت يکی مرد زندانيم
 نگويم همانا که خود دانيم
 مرا گر بخواهی توازشهريار
 دوان با توآيم برين کارزار

 به پيش تو جان رابکوشم به جنگ
 تنگچو يابم رهايی ز زندان 

 فرستاد آيين گشسب آن زمان
 کسی را بر شاه گيتی دمان
 که همشهری من ببند اندرست
 به زندان ببيم و گزند اندرست
 بمن بخشد او را جهاندار شاه
 بدان تاکنون با من آيد به راه
 بدو گفت شاه آن بد نابکار
 به پيش تو درکی کند کارزار
 يکی مرد خونريز و بيکار و دزد

 م داری بمزدبخواهی ز من چش
 وليکن کنون زين سخن چاره نيست

 اگر زو بتر نيز پتياره نيست
 بدو داد مرد بد آميز را

 چنان بدکنش ديو خونريز را
 بياورد آيين گشسب آن سپاه

 راند چون باد لشکر به راه همی
 بدين گونه تا شهر همدان رسيد
 بجايی که لشکر فرود آوريد
 بپرسيد تا زان گرانمايه شهر

 رد از اختر و فال بهرکسی دا
 بدو گفت هر کس که اخترشناس

 بنزد تو آيد پذيرد سپاس
 يکی پيرزن مايه دار ايدرست

 ی اخترست که گويی مگر ديده
 سخن هرچ گويد نيايد جز آن



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2047 

 بگويد بتموز رنگ خزان
 چوبشنيد گفتارش آيين گشسب
 هم اندر زمان کس فرستاد و اسب

 چوآمد بپرسيدش ازکارشاه
 ورد لشکر به راهوزان کو بيا

 بدو گفت ازين پس تو درگوش من
 يکی لب بجنبان که تا هوش من

 ببستر برآيد زتيره تنم
 وگر خسته ازخنجر دشمنم

 گفت با پيرزن راز خويش همی
 نهان کرده ازهرکس آواز خويش
 ميان اندران مرد کو را زشاه
 رهانيد و با او بيامد به راه
 به پيش زن فالگو برگذشت

 کرد واندر گذشتبمهتر نگه 
 بدو پيرزن گفت کين مرد کيست
 که از زخم او برتو بايد گريست

 پسنديده هوش تو بردست اوست
 که مه مغز بادش بتن در مه پوست
 چوبشنيد آيين گشسب اين سخن
 بياد آمدش گفت و گوی کهن
 که از گفت اخترشناسان شنيد

 کرد برخويشتن ناپديد همی
 ای که هوش تو بر دست همسايه

 ی دزد و بيکار و بيمايه ایيک
 برآيد به راه دراز اندرون

 تو زاری کنی او بريزدت خون
 يکی نامه بنوشت نزديک شاه
 که اين را کجا خواستستم به راه
 نبايست کردن ز زندان رها

 ی اژدها که اين بتر از تخمه
 گفت شاه اين سخن با رهی همی

 رهی را نبد فر شاهنشهی
 چوآيد بفرمای تا درزمان

 برد بخنجر سرش بدگمانب
 نبشت و نهاد از برش مهر خويش

 چو شد خشک همسايه را خواند پيش
 فراوانش بستود و بخشيد چيز
 بسی برمنش آفرين کرد نيز
 بدو گفت کين نامه اندر نهان
 ببرزود نزديک شاه جهان
 چوپاسخ کند زود نزد من آر
 نگر تا نباشی بر شهريار
 ازو بستد آن نامه مرد جوان
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 ن پر انديشه بودش روانزرفت
 گفت زندان و بندگران همی

 کشيدم بدم ناچمان و چران
 رهانيد يزدان ازان سختيم
 ازان گرم و تيمار و بدبختيم

 کنون باز گردم سوی طيسفون
 بجوش آمد اندر تنم مغز وخون
 زمانی همی بد بره بر نژند
 پس از نامه شاه بگشاد بند

 ی پهلوان را بخواند چوآن نامه
  جهان در شگفتی بماندزکار

 که اين مرد همسايه جانم بخواست
 گفت کين مهتری را سزاست همی

 م کنون گر شتاب آمدش به خون
 مگر ياد زين بد بخواب آمدش
 ببيند کنون رای خون ريختن
 بياسايد از رنج و آويختن
 پرانديشه دل زره بازگشت
 چنان بد که با باد انباز گشت
 هچو نزديک آن نامور شد ز را
 کسی را نديد اندران بارگاه

 نشسته بخيمه درآيين گشسب
 نه کهتر نه ياور نه شمشير واسب

 دلش پرز انديشه شهريار
 نگر تا چه پيش آردش روزگار
 چو همسايه آمد بخيمه درون
 بدانست کو دست يازد به خون
 بشمشيرزد دست خونخوار مرد
 جهانجوی چندی برو البه کرد

 راهبدو گفت کای مرد گم کرده 
 نه من خواستم رفته جانت ز شاه
 چنين داد پاسخ که گرخواستی
 چه کردم که بدکردن آراستی

 بزد گردن مهتر نامدار
 سرآمد بدو بزم و هم کارزار
 زخيمه بياورد بيرون سرش

 که آگه نبد زان سخن لشکرش
 مبادا که تنها بود نامجوی

 بويژه که دارد سوی جنگ روی
 چو از خون آن کشته بدنام شد

 تاخت تا پيش بهرام شد همی
 بدو گفت اينک سردشمنت
 کجا بد سگاليده بد برتنت

 که با لشکر آمد همی پيش تو
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 نبد آگه از رای کم بيش تو
 بپرسيد بهرام کين مرد کيست

 بدين سربگيتی که خواهد گريست
 بدو گفت آيين گشسب سوار
 که آمد به جنگ از در شهريار
 بدو گفت بهرام کين پارسا

 فته بود از در پادشابدان ر
 که با شاه ما را دهد آشتی
 بخواب اندرون سرش برداشتی
 تو باد افره يابی اکنون زمن
 که بر تو بگريند زار انجمن
 بفرمود داری زدن بر درش
 نظاره بران لشکر و کشورش
 نگون بخت را زنده بردار کرد
 دل مرد بدکار بيدار کرد

 سواران که آيين گشسب سوار
  از در شهرياربياورده بود

 چوکار سپهبد بفرجام شد
 زلشکر بسی پيش بهرام شد
 بسی نيز نزديک خسرو شدند
 بمردانگی در جهان نو شدند

 چنان شد که از بی شبانی رمه
 پراگنده گردد به روز دمه
 چوآگاهی آمد بر شهريار

 ز آيين گشسب آنک بد نامدار
 ز تنگی دربار دادن ببست

 نديدش کسی نيز بامی بدست
 آمد ز آرام وز خورد و خواببر

 بود با ديدگان پر آب همی
 بدربر سخن رفت چندی ز شاه
 که پرده فروهشت از بارگاه

 يکی گفت بهرام شد جنگجوی
 بتخت بزرگی نهادست روی
 دگر گفت خسرو ز آزار شاه
 همی سوی ايران گذارد سپاه
 بماندند زان کار گردان شگفت
 همی هرکسی رای ديگر گرفت

 ون برشد اين گفتگویچو در طيسف
 ازان پادشاهی بشد رنگ وبوی
 سربندگان پرشد از درد و کين
 گزيدند نفرينش بر آفرين
 سپاه اندکی بد بدرگاه بر

 جهان تنگ شد بر دل شاه بر
 ببند وی و گستهم شد آگهی
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 که تيره شد آن فر شاهنشهی
 همه بستگان بند برداشتند
 يکی را بران کار بگماشتند

 ويد که چيستکزان آگهی بازج
 ز جنگ آوران بر در شاه کيست
 ز کار زمانه چو آگه شدند

 ره شدند ز فرمان بگشتند و بی
 شکستند زندان و برشد خروش
 بران سان که هامون برآيد بجوش

 شکری بشهر اندرون هرک به دل
 بماندند بيچاره زان داوری

 رفت گستهم و بندوی پيش همی
 زره دار با لشکر و ساز خويش

 ز ديده بشستند شرميکايک 
 سواران بدرگاه رفتند گرم
 ز بازار پيش سپاه آمدند
 دالور بدرگاه شاه آمدند

 که گر گشت خواهيد با مايکی
 مجوييد آزرم شاه اندکی

 که هرمز بگشتست از رای وراه
 ازين پس مر اورا مخوانيد شاه
 بباد افره او بيازيد دست

 برو بر کنيد آب ايران کبست
 رين پيشروشما را بويم اند

 نشانيم برگاه اوشاه نو
 وگر هيچ پستی کنيد اندرين
 شما را سپاريم ايران زمين

 ای بس کنيم ازجهان يکی گوشه
 بيک سو خراميم باهمرهان
 بگفتار گستهم يکسر سپاه
 گرفتند نفرين برام شاه
 که هرگز مبادا چنين تاجور
 کجا دست يازد به خون پسر

 به گفتار چون شوخ شد لشکرش
 نگه زدند آتش اندر درشهم آ

 شدند اندرايوان شاهنشهی
 به نزديک آن تخت بافرهی
 چوتاج از سرشاه برداشتند
 ز تختش نگونسار برگاشتند
 نهادند پس داغ بر چشم شاه
 شد آنگاه آن شمع رخشان سياه
 ورا همچنان زنده بگذاشتند
 زگنج آنچ بد پاک برداشتند
 چنينست کردار چرخ بلند
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 جی مبنددل اندر سرای سپن
 گهی گنج بينيم ازوگاه رنج
 برايد بما بر سرای سپنج

 اگر صد بود سال اگر صدهزار
 گذشت آن سخن کيد اندر شمار
 کسی کو خريدار نيکوشود
 نگويد سخن تا بدی نشنود
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 ادامه داستان

 چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ
 فگندند مردی سبک بر دو اسپ
 که در شب به نزديک خسرو شود

 به آگاهی نو شوداز ايران 
 فرستاده آمد بر شاه نو

 گذشته شبی تيره از ماه نو
 ز آشوب بغداد گفت آنچ ديد
 جوان شد چو برگ گل شنبليد
 چنين گفت هرکو زراه خرد

 دانشی بگذرد بتيزی ز بی
 نترسد ز کردار چرخ بلند
 شود زندگانيش ناسودمند

 گراين بد که گفتی خوش آمد مرا
 راخور و خواب در آتش آمد م

 وليکن پدر چون به خون آخت دست
 از ايران نکردم سران نشست
 ام هم او را کنون چون يکی بنده
 ام سخن هرچ گويد نيوشنده

 هم اندر زمان داغ دل با سپاه
 بکردار آتش بيامد ز راه

 سپاهی بد از بردع و اردبيل
 رفت با نامور خيل خيل همی

 از ارمينيه نيز چندی سپاه
 ا پور شاهتاخت چون باد ب همی

 چوآمد ببغداد زو آگهی
 که آمد خريدار تخت مهی

 همه شهر ز آگاهی آرام يافت
 جهانجوی از آرامشان کام يافت
 پذيره شدندش بزرگان شهر
 کسی را که از مهتری بود بهر
 نهادند بر پيشگه تخت عاج
 همان طوق زرين وپرمايه تاج
 بشهر اندرون رفت خسرو بدرد
 بنزد پدر رفت با بادسرد
 چه جوييم زين گنبد تيزگرد
 که هرگز نياسايد از کارکرد
 يکی راهمی تاج شاهی دهد
 يکی را بدريا بماهی دهد

 يکی را برهنه سروپای و سفت
 نه آرام و خواب و نه جای نهفت

 ی شهد و شير يکی را دهد توشه
 بپوشد بديبا و خز و حرير
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 سرانجام هردو بخاک اندرند
 بتارک بدام هالک اندرند

 خود نزادی خردمند مرداگر 
 نديدی ز گيتی چنين گرم و سرد
 نديدی جهان ازبنه به بدی
 اگر که بدی مرد اگر مه بدی
 کنون رنج در کارخسرو بريم
 بخواننده آگاهی نو بريم

 
 چو خسرو نشست از برتخت زر
 برفتند هرکس که بودش هنر
 گرانمايگان را همه خواندند
 بر آن تاج نو گوهر افشاندند

 وبد چنين گفت کاين تاج وتختبه م
 نيابد مگر مردم نيک بخت
 مبادا مرا پيشه جز راستی
 که بيدادی آرد همه کاستی
 ابا هرکسی رای ما آشتيست
 ز پيکار کردن سرماتهيست
 ز يزدان پذيرفتم اين تخت نو
 همين روشن و مايه وربخت نو
 شما نيز دلها بفرمان دهيد
 بهرکار بر ما سپاسی نهيد

 مردم پارسااز آزردن 
 و ديگر کشيدن سر از پادشا
 سوم دور بودن ز چيز کسان

 که دودش بود سوی آنکس رسان
 گه کسی رابسوخت که درگاه و بی

 ببی مايه چيزی دلش برفروخت
 دگر هرچ در مردمی در خورد
 مر آن را پذيرنده باشد خرد
 نباشد مرا باکسی داوری
 اگر تاج جويد گر انگشتری

  نژادکرا گوهر تن بود با
 نگويد سخن با کسی جز بداد
 نباشد شما را جز از ايمنی
 نيازد بکردار آهرمنی

 هرآنکس که بشنيد گفتار شاه
 همی آفرين خواند برتاج و گاه
 برفتند شاد از بر تخت او
 بسی آفرين بود بر بخت او
 سپهبد فرود آمد از تخت شاد

 کرد ياد همه شب ز هرمز همی
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 وسچو پنهان شد آن چادر آبن
 بگوش آمد از دوربانگ خروش
 جهانگير شد تابنزد پدر

 نهانش پر ازدرد وخسته جگر
 چو ديدش بناليد و بردش نماز

 بود پيشش زمانی دراز همی
 بدو گفت کای شاه نابختيار
 ز نوشين روان در جهان يادگار
 تو دانی که گر بودمی پشت تو
 بسوزن نخستی سر انگشت تو
 نگر تا چه فرمايی اکنون مرا
 غم آمد تو را دل پر از خون مرا

 گر ای دون که فرمان دهی بر درت
 ام پاسبان سرت يکی بنده

 نجويم کاله و نخواهم سپاه
 ببرم سرخويش در پيش شاه
 بدو گفت هر مزد ای پرخرد
 همين روز سختی ز من بگذرد
 مرا نزد تو آرزو بد سه چيز
 برين بر فزونی نخواهيم نيز
 يکی آنک شبگير هر بامداد
 کنی گوش ما را به آواز شاد
 و ديگر سواری ز گردنکشان
 که از رزم ديرينه دارد نشان
 بر من فرستی که از کارزار

 سخن گويد و کرده باشد شکار
 دگر آنک داننده مرد کهن
 که از شهرياران گزارد سخن
 نوشته يکی دفتر آرد مرا

 بدان درد و سختی سرآرد مرا
 سيم آرزوی آنک خال تواند

 ه و ناهمال تواندپرستند
 نبينند زين پس جهان را بچشم
 بريشان برانی برين سوک خشم
 بدو گفت خسرو که ای شهريار
 مباد آنک برچشم تو سوکوار
 نباشد و گرچه بود درنهان
 که بدخواه تو دور بادازجهان
 وليکن نگه کن بروشن روان
 که بهرام چو بينه شد پهلوان
 سپاهست با او فزون از شمار

 و گردان خنجرگزارسواران 
 اگر ما بگستهم يازيم دست
 بگيتی نيابيم جای نشست
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 دگر آنک باشد دبير کهن
 که برشاه خواند گذشته سخن
 سواری که پرورده باشد برزم
 بداند همان نيز آيين بزم

 ازين هر زمان نو فرستم يکی
 تو با درد پژمان مباش اندکی

 مدان اين زگستهم کاين ايزديست
 ر نابخرديستز گفتار و کردا

 دل تو بدين درد خرسند باد
 همان با خرد نيز پيوند باد

 بگفت اين و گريان بيامد زپيش
 نکرد آشکارا بکس راز خويش

 تر بد از شهريار پسر مهربان
 بدين داستان زد يکی هوشيار
 که يار زبان چرب و شيرين سخن
 که از پير نستوه گشته کهن

 هنر هنرمند گر مردم بی
 ک دارد ببربفرجام هم خا
 

 چوبشنيد بهرام کز روزگار
 چه آمد بران نامور شهريار
 نهادند بر چشم روشنش داغ
 بمرد آن چراغ دو نرگس بباغ
 پسر برنشست از بر تخت اوی
 بپا اندر آمد سر وبخت اوی
 ازان ماند بهرام اندر شگفت
 بپژمرد وانديشه اندر گرفت
 بفرمود تا کوس بيرون برند

 ون برنددرفش بزرگی به هام
 بنه برنهاد وسپه برنشست
 بپيکار خسرو ميان را ببست
 سپاهی بکردار کوه روان

 راند گستاخ تا نهروان همی
 چوآگاه شد خسرو از کاراوی
 غمی گشت زان تيز بازار اوی

 فرستاد بيدار کارآگهان
 که تا بازجويند کارجهان

 به کارآگهان گفت راز ازنخست
 کرد بايد درست زلشکر همی

 و يکی اند لشکر به جنگکه باا
 وگر گردد اين کار ما با درنگ
 دگر آنک بهرام در قلبگاه
 بود بيشتر گر ميان سپاه
 چگونه نشيند بهنگام بار
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 برفتن کند هيچ رای شکار
 برفتند کارآگهان از درش
 نبود آگه از کار وز لشکرش
 چو رفتند و ديدند و بازآمدند
 نهانی بر او فراز آمدند

  با اويکيستکه لشکر بهرکار
 اگر نامدارست وگر کودکيست
 هرانگه که لشکر براند به راه
 بود يک زمان در ميان سپاه
 زمانی شود بر سوی ميمنه
 گهی بر چپ و گاه سوی بنه
 همه مردم خويش دارد براز
 ببيگانگانشان نيايد نياز
 بکردار شاهان نشيند ببار

 همان در در و دشت جويد شکار
  همیچواز رزم شاهان نراند

 همه دفتر دمنه خواهد همی
 چنين گفت خسرو بدستور خويش
 که کاری درازست ما را به پيش
 چو بهرام بر دشمن اسپ افکند

 بدريا دل اژدها بشکند
 دگر آنک آيين شاهنشهان
 بياموخت از شهريار جهان

 سيم کش کليله است ودمنه وزير
 چون او رای زن کس ندارد دبير
 فتازان پس ببندوی و گستهم گ

 که ما با غم و رنج گشتيم جفت
 چوگردوی و شاپور و چون انديان

 سپهدار ارمينيه رادمان
 نشستند با شاه ايران براز
 بزرگان فرزانه رزمساز

 چنين گفت خسرو بدان مهتران
 که ای سرفرازان و جنگ آوران
 هرآن مغز کو را خرد روشنست
 زدانش يکی بر تنش جوشنست
 کس آنرا نبرد مگر تيغ مرگ
 شود موم ازان زخم پوالد ترگ
 کنون من بسال ازشما کهترم
 برای جوانی جهان نسپرم

 ی کارچيست بگوييد تا چاره
 بران خستگيها پرآزار کيست
 بدو گفت موبد انوشه بدی
 همه مغز را فر وتوشه بدی
 چوپيدا شد اين راز گردنده دهر
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 خرد را ببخشيد بر چاربهر
 ی پادشاست چونيمی ازو بهره

 و خرد پادشا را سزاستکه فر 
 ی مردم پارسا دگر بهره

 سديگر پرستنده پادشا
 چو نزديک باشد بشاه جهان
 خرد خويشتن زو ندارد نهان

 يی ماند خرد کنون از خرد پاره
 که دانا ورا بهر دهقان شمرد
 خرد نيست با مردم ناسپاس

 نه آنرا که او نيست يزدان شناس
 اگر بشنود شهريار اين سخن

 بيدار مرد کهنکه گفتست 
 بدو گفت شاه اين سخن گر بزر
 نويسم جز اين نيست آيين و فر
 سخن گفتن موبدان گوهرست
 مرا در دل انديشه ديگرست

 که چون اين دو لشکر برابر شود
 ها بر دو پيکر شود سر نيزه

 نباشد مرا ننگ کز قلبگاه
 سپاه برانم شوم پيش او بی

 بخوانم به آواز بهرام را
  خودکام راسپهدار بدنام

 يکی ز آشتی روی بنمايمش
 نوازمش بسيار و بستايمش
 اگر خود پذيرد سخن به بود
 که چون او بدرگاه برکه بود

 وگر جنگ جويد منم جنگ جوی
 سپه را بروی اندر آريم روی
 همه کاردانان بدين داستان
 کجا گفت گشتند همداستان
 بزرگان برو آفرين خواندند
 ورا شهريار زمين خواندند

 گفت هرکس که ای شهريار همی
 زتو دور بادا بد روزگار

 تو را باد پيروزی و فرهی
 بزرگی و ديهيم شاهنشهی

 چنين گفت خسرو که اين باد وبس
 شکست و جدايی مبيناد کس
 سپه را ز بغداد بيرون کشيد

 ی نور به هامون کشيد سراپرده
 دو لشکر چو تنگ اندر آمد به راه
 هازان روسپهبد وزين روی شا

 چوشمع جهان شد بخم اندرون



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2058 

 بيفشاند زلف شب تيره گون
 طاليه بيامد زهردوسپاه

 که دارد زبدخواه خود را نگاه
 چو از خنجر روز بگريخت شب

 تاخت سوزان دل وخشک لب همی
 تبيره برآمد زهر دو سرای

 بدان رزم خورشيد بد رهنمای
 بگستهم وبندوی فرمود شاه
 که تا برنهادند زآهن کاله

 با بزرگان روشن روانچنين 
 ی نهروان راند تا چشمه همی

 طاليه ببهرام شد ناگزير
 که آمد سپه بر دو پرتاب تير
 چوبشنيد بهرام لشکر براند
 جهانديدگان را برخويش خواند
 نشست از برابلق مشک دم
 خنيده سرافراز رويينه سم

 سليحش يکی هندوی تيغ بود
 که درزخم چون آتش ميغ بود

 راند اسپ همیچوبرق درفشان 
 بدست چپش ريمن آذرگشسپ
 چو آيينه گشسپ ويالن سينه نيز

 برفتند پرکينه و پرستيز
 سه ترک دالور ز خاقانيان
 بران کين بهرام بسته ميان

 پذيرفته هر سه که چون روی شاه
 ببينيم دور ازميان سپاه
 اگربسته گرکشته اورابرت
 بياريم و آسوده شد لشکرت
 انزيک روی خسرو دگر پهلو
 ميان اندرون نهروان روان
 نظاره بران از دو رويه سپاه

 که تا پهلوان چون رود نزد شاه
 

 رسيدند بهرام و خسرو بهم
 گشاده يکی روی و ديگر دژم
 نشسته جهاندار بر خنگ عاج
 فريدون يل بود با فر وتاج
 زديبای زربفت چينی قبای

 چو گردوی پيش اندرون رهنمای
 ت شاهچو بندوی و گستهم بردس

 چو خراد برزين زرين کاله
 هه غرقه در آهن و سيم و زر
 نه ياقوت پيدانه زرين کمر
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 چو بهرام روی شهنشاه ديد
 شد از خشم رنگ رخش ناپديد
 ازان پس چنين گفت با سرکشان

 ی بدنشان که اين روسپی زاده
 زپستی و کندی بمردی رسيد
 توانگر شد و رزمگه برکشيد
 بياموخت آيين شاهنشهان

 زودی سرآرم بدو برجهانب
 ببينيد لشکرش راسر به سر
 که تا کيست زيشان يکی نامور
 سواری نبينم همی رزم جوی
 که بامن بروی اندر آرند روی
 ببيند کنون کار مردان مرد

 تگ اسپ وشمشير وگرز نبرد
 همان زخم گوپال وباران تير
 خروش يالن بر ده ودار وگير
 ندارد بوردگه پيل پای

 اه اندر آيم زجایچومن با سپ
 ز آواز من کوه ريزان شود
 هژبر دالور گريزان شود

 بخنجر بدريا بر افسون کنيم
 بيابان سراسر پرازخون کنيم
 بگفت و برانگيخت ابلق زجای
 توگفتی شد آن باره پران همای
 يکی تنگ آورد گاهی گرفت

 بدو مانده بد لشکر اندر شگفت
 ز آورد گه شد سوی نهروان

 يش فرخ جوانبود بر پ همی
 تنی چند با او ز ايرانيان

 همه بسته برجنگ خسرو ميان
 چنين گفت خسرو که ای سرکشان
 ز بهرام چوبين که دارد نشان
 بدو گفت گردوی کای شهريار
 نگه کن بران مرد ابلق سوار
 قبايش سپيد و حمايل سياه

 راند ابلق ميان سپاه همی
 جهاندار چون ديد بهرام را

 رجام رابدانستش آغاز و ف
 چنين گفت کان دودگون دراز
 نشسته بران ابلق سرفراز

 بدو گفت گردوی که آری همان
 نبردست هرگز به نيکی گمان
 چنين گفت کز پهلو کوژپشت
 بپرسی سخن پاسخ آرد درشت
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 همان خوک بينی و خوابيده چشم
 دل آگنده دارد تو گويی بخشم
 بديده نديدی مر او را بدست

 دستکجا در جهان دشمن ايز
 نبينم همی در سرش کهتری
 نيابد کس او را بفرمانبری

 ازان پس به بندوی و گستهم گفت
 که بگشايم اين داستان از نهفت
 که گر خر نيايد به نزديک بار
 توبار گران را بنزد خر آر

 چو بفريفت چوبينه را نره ديو
 کجا بيند او راه گيهان خديو
 هرآن دل که از آز شد دردمند

 بزرگان پسندنيايدش کار 
 جز از جنگ چو بينه را رای نيست

 ش اندرون داد را جای نيست به دل
 چوبر جنگ رفتن بسی شد سخن

 نگه کرد بايد ز سر تا ببن
 که داندکه در جنگ پيروز کيست
 بدان سردگر لشکر افروز کيست
 برين گونه آراسته لشکری
 بپرخاش بهرام يل مهتری
 دژاگاه مردی چو ديو سترگ

 دار درنده گرگسپاهی بکر
 گر ای دون که باشيم همداستان
 نباشد مرا ننگ زين داستان

 بپرسش يکی پيش دستی کنم
 ازان به که در جنگ سستی کنم
 اگر زو بر اندازه يابم سخن
 نوآيين بديهاش گردد کهن
 زگيتی يکی گوشه اورا دهم
 سپاسی ز دادن بدو برنهم
 همه آشتی گردد اين جنگ ما

 نگ مابرين رزمگه جستن آه
 مرا ز آشتی سودمندی بود

 گمان تاج بندی بود خرد بی
 چو بازارگانی کند پادشا
 ازو شاد باشد دل پارسا

 بدو گفت گستهم کای شهريار
 انوشه بدی تا بود روزگار

 همی گوهر افشانی اندر سخن
 تو داناتری هرچ بايد بکن
 تو پردادی و بنده بيدادگر
 توپرمغزی و او پر از باد سر
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  خسرو بپيمود راهچوبشنيد
 خرامان بيامد به پيش سپاه
 بپرسيد بهرام يل را ز دور

 ی رزم سور جست هنگامه همی
 ببهرام گفت ای سرافراز مرد
 چگونست کارت به دشت نبرد

 ای تودرگاه را همچو پيرايه
 ای همان تخت وديهيم را مايه
 ستون سپاهی بهنگام رزم
 چوشمع درخشنده هنگام بزم

 يزدان پرستجهانجوی گردی و 
 مداراد دارنده باز از تودست

 ام روزگار تو را سگاليده
 بخوبی بسيجيده کارتو را
 تو را با سپاه تو مهمان کنم
 زديدار تو رامش جان کنم
 سپهدار ايرانت خوانم بداد
 کنم آفريننده را بر تو ياد

 سخنهاش بشنيد بهرام گرد
 ی تيزتگ را سپرد عنان باره

 ش نمازهم از پشت آن باره برد
 بود پيشش زمانی دراز همی

 چنين داد پاسخ مر ابلق سوار
 که من خرمم شاد وبه روزگار
 تو را روزگار بزرگی مباد

 نه بيداد دانی ز شاهی نه داد
 االن شاه چون شهرياری کند
 ورا مرد بدبخت ياری کند
 ام تو را روزگاری سگاليده
 ام بنوی کمنديت ماليده

 بزودی يکی دار سازم بلند
 و دستت ببندم بخم کمندد

 بياويزمت زان سزاوار دار
 ببينی ز من تلخی روزگار

 چو خسرو ز بهرام پاسخ شنيد
 برخساره شد چون گل شنبليد
 چنين داد پاسخ که ای ناسپاس
 نگويد چنين مرد يزدان شناس
 چو مهمان بخوان توآيد ز دور
 تو دشنام سازی بهنگام سور
 نه آيين شاهان بود زين نشان

 ن سواران گردنکشاننه آ
 نه تازی چنين کرد ونه پارسی
 اگر بشمری سال صدبار سی
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 ازين ننگ دارد خردمند مرد
 بگرد در ناسپاسی مگرد
 چو مهمانت آواز فرخ دهد
 برين گونه بر ديو پاسخ دهد
 بترسم که روز بد آيدت پيش

 که سرگشته بينمت بر رای خويش
 تو را چاره بر دست آن پادشاست

 ويد وفرانرواستکه زندست جا
 گنهکار يزدانی وناسپاس

 تن اندر نکوهش دل اندر هراس
 مرا چون االن شاه خوانی همی
 زگوهر بيک سوم دانی همی
 مگر ناسزايم بشاهنشهی
 نزيباست برمن کاله مهی
 چون کسری نيا وچوهرمز پدر
 کرا دانی ازمن سزاوارتر

 ورا گفت بهرام کای بدنشان
 نبه گفتار و کردار چون بيهشا

 نخستين ز مهمان گشادی سخن
 سرشتت بدوداستانت کهن

 تو را با سخنهای شاهان چه کار
 نه فرزانه مردی نه جنگی سوار
 االن شاه بودی کنون کهتری

 ی بندگان کمتری هم ازبنده
 گنه کارتر کس توی درجهان
 نه شاهی نه زيباسری ازمهان
 بشاهی مرا خواندند آفرين
 نمانم که پی برنهی برزمين

 رآنک گفتی که بداختریدگ
 نزيبد تو را شاهی و مهتری
 ازان گفتم ای ناسزاوار شاه
 که هرگز مبادی تو درپيش گاه
 که ايرانيان بر تو بر دشمنند
 بکوشند و بيخت زبن برکنند
 بدرند بر تنت بر پوست ورگ
 سپارند پس استخوانت بسگ

 ای بدکنش بدو گفت خسرو که
 ای تند وبرتر منش چراگتشه

 ست بر مرد گفتار زشتکه آهو
 تو را اندر آغاز بود اين سرشت
 ز مغز تو بگسست روشن خرد
 خنک نامور کو خرد پرودرد
 هرآن ديو کايد زمانش فراز
 زبانش به گفتار گردد دراز
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 نخواهم که چون تو يکی پهلوان
 بتندی تبه گردد و ناتوان

 سزد گر ز دل خشم بيرون کنی
 نجوشی وبر تيزی افسون کنی

 ی دادگر يادکن دهز دارن
 خرد را بدين ياد بنياد کن
 يکی کوه داری بزير اندورن
 که گر بنگری برتر از بيستون
 گر از تو يکی شهريار آمدی

 بر ببار آمدی مغيالن بی
 تو را دل پرانديشه مهتريست
 ببينيم تا رای يزدان بچيست
 ندانم که آمختت اين بد تنی
 تو را با چنين کيش آهرمنی

 خن با تو گويد همیهران کاين س
 به گفتار مرگ تو جويد همی
 بگفت وفرود آمد از خنگ عاج
 ز سر بر گرفت آن بهاگير تاج
 بناليد و سر سوی خورشيد کرد

 زيزدان دلش پرزاميد کرد
 چنين گفت کای روشن دادگر
 درخت اميد از تو آيد ببر

 تو دانی که بر پيش اين بنده کيست
 کزين ننگ بر تاج بايد گريست

 نجا سبک شد بجای نمازوزا
 گفت با داور پاک راز همی

 گر اين پادشاهی زتخم کيان
 بخواهد شدن تا نبندم ميان
 پرستنده باشم بتشکده

 نخواهم خورش جز زشير دده
 ندارم به گنج اندرون زر وسيم
 بگاه پرستش بپوشم گليم

 گر ای دون که اين پادشاهی مراست
 پرستنده و ايمن و داد و راست

  گردان سپاه مراتو پيروز
 به بنده مده تاج وگاه مرا

 اگرکام دل يابم اين تاج واسپ
 بيارم دمان پيش آذرگشسپ
 همين ياره وطوق واين گوشوار

 ی زر گوهرنگار همين جامه
 همان نيزده بدره دينار زرد
 فشانم برين گنبد الژورد
 پرستندگان رادهم ده هزار

 درم چون شوم برجهان شهريار
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 گردد اسيرزبهراميان هرک 
 به پيش من آرد کسی دستگير

 پرستنده فرخ آتش کنم
 دل موبد و هيربد خوش کنم

 بگفت اين وز خاک برپای خاست
 ی بود راست ستمديده گوينده

 زجای نيايش بيامد چوگرد
 به بهرام چوبينه آواز کرد

 ی ديو نر ای دوزخی بنده که
 خرد دور و دور از تو آيين وفر
  و زورستمگاره ديويست با خشم

 کزين گونه چشم تو را کرد کور
 بجای خرد خشم و کين يافتی
 زديوان کنون آفرين يافتی

 تو را خارستان شارستانی نمود
 يکی دوزخی بوستانی نمود
 چراغ خرد پيش چشمت بمرد
 زجان و دلت روشنايی ببرد
 نبودست جز جادوی پرفريب
 که اندر بلندی نمودت نشيب

 بشاخی همی يازی امروز دست
 ه برگش بود زهر وبارش کبستک

 نجستست هرگز تبار تواين
 نباشد بجوينده بر آفرين

 تو را ايزد اين فر و برزت نداد
 نياری ز گرگين ميالد ياد
 ايا مرد بدبخت وبيدادگر
 بنابودنيها گمانی مبر

 که خرچنگ رانيست پرعقاب
 نپرد عقاب از بر آفتاب

 به يزدان پاک وبتخت وکاله
 سپاه و را بیکه گر من بيابم ت

 اگر برزنم بر تو برباد سرد
 ندارمت رنجه زگرد نبرد

 سخنها شنيديم چندی درشت
 به پيروزگر بازهشتيم پشت
 اگر من سزاوار شاهی نيم
 مبادا که در زير دستی زيم
 چنين پاسخش داد بهرام باز
 که ای بی خرد ريمن ديوساز

 پدرت آن جهاندار دين دوست مرد
  سردکه هرگز نزد برکسی باد

 چنو مرد را ارج نشناختی
 بخواری زتخت اندرانداختی
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 پس او جهاندار خواهی بدن
 خردمند و بيدار خواهی بدن
 تو ناپاکی و دشمن ايزدی
 نبينی زنيکی دهش جزبدی
 گر ای دون که هرمزد بيداد بود
 زمان و زمين زو بفرياد بود
 تو فرزند اويی نباشد سزا
 به ايران و توران شده پادشا

 ا زندگانی نبايد نه تختتو ر
 يکی دخمه يی بس که دوری زبخت
 هم ان کين هرمز کنم خواستار
 دگرکاندر ايران منم شهريار

 کنون تازه کن برمن اين داستان
 که از راستان گشت همداستان
 که تو داغ بر چشم شاهان نهی
 کسی کو نهد نيز فرمان دهی

 ازان پس بيابی که شاهی مراست
 اهی مراستز خورشيد تا برج م

 بدو گفت خسرو که هرگز مباد
 که باشد بدرد پدر بنده شاد
 نوشته چنين بود وبود آنچ بود
 سخن بر سخن چند بايد فزود

 سازی از خويشتن تو شاهی همی
 که گر مرگت آيد نيابی کفن
 بدين اسپ و برگستوان کسان
 يکی خسروی برزو نارسان

 نه خان و نه مان و نه بوم ونژاد
  ميان پر زباديکی شهرياری

 بدين لشکر و چيز ونامی دروغ
 نگيری بر تخت شاهی فروغ
 زتو پيش بودند کنداوران

 جهانجوی و با گرزهای گران
 نجستند شاهی که کهتر بدند
 نه اندر خور تخت و افسر بدند
 همی هرزمان سرفرازی بخشم
 همی آب خشم اندرآری بچشم
 بجوشد همی برتنت بدگمان

 مانزمانه بخشم آردت هر ز
 جهاندار شاهی ز داد آفريد
 دگر از هنر وز نژاد آفريد

 بدان کس دهد کو سزاوارتر
 خرددارتر هم بی آزارتر

 االن شاه ما را پدر کرده بود
 کجا برمن ازکارت آزرده بود
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 کنون ايزدم داد شاهنشهی
 بزرگی و تخت و کاله مهی
 پذيرفتم اين از خدای جهان
 شناسنده آشکار ونهان

 ز شهرياربدستوری هرم
 کجا داشت تاج پدر يادگار
 ازان نامور پر هنر بخردان
 بزرگان وکارآزموده ردان

 بدان دين که آورده بود از بهشت
 خرديافته پيرسر زردهشت
 که پيغمبر آمد بلهراسپ داد

 پذيرفت زان پس بگشتاسپ داد
 هرآنکس که ما را نمودست رنج
 دگر آنک ازو يافتستيم گنج

 منندهمه يکسر اندر پناه 
 اگر دشمن ار نيک خواه منند
 همه بر زن وزاده بر پادشا
 نخوانيم کس را مگر پارسا

 ز شهری که ويران شداندر جهان
 بجايی که درويش باشد نهان
 توانگر کمن مرد درويش را
 پراگنده و مردم خويش را

 همه خارستانها کنم چون بهشت
 پر از مردم و چارپايان وکشت
 انبمانم يکی خوبی اندر جه

 پس از مرگ نبود نهان که نامم
 بياييم و دل را تو رازو کنيم
 بسنجيم ونيرو ببازو کنيم
 چو هرمز جهاندار وباداد بود
 زمين و زمانه بدو شاد بود

 گمان از پدر تخت يافت پسر بی
 کاله و کمر يافت و هم بخت يافت

 تو ای پرگناه فريبنده مرد
 که جستی نخستين ز هرمز نبرد

 جز بفرمان تونبد هيچ بد 
 وگر تنبل و مکر ودستان تو

 گر ايزد بخواهد من از کين شاه
 کنم بر تو خورشيد روشن سياه
 کنون تاج را درخور کار کيست
 چو من ناسزايم سزاوار کيست
 بدو گفت بهرام کای مرد گرد
 سزا آن بود کز تو شاهی ببرد
 چو از دخت بابک بزاد اردشير
 که اشکانيان را بدی دار وگير
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 ه چون اردشير اردوان را بکشتن
 بنيرو شد و تختش آمد بمشت
 کنون سال چون پانصد برگذشت
 سر تاج ساسانيان سرد گشت
 کنون تخت و ديهيم را روز ماست
 سرو کار با بخت پيروز ماست
 چو بينيم چهر تو وبخت تو
 سپاه وکاله تو وتخت تو
 بيازم بدين کار ساسانيان

 چوآشفته شيری که گردد ژيان
 فتر همه نامشان بسترمزد

 سر تخت ساسانيان بسپرم
 بزرگی مر اشکانيان را سزاست
 اگر بشنود مرد داننده راست
 چنين پاسخ آورد خسرو بدوی

 ای بيهده مرد پيکار جوی که
 اگر پادشاهی زتخم کيان

 بخواهد شدن تو کيی درجهان
 همه رازيان از بنه خود کنيد
 دو رويند وز مردمی برچيند

  آمد سپاه اندکینخست از ری
 که شد با سپاه سکندر يکی
 ميان را ببستند با روميان
 گرفتند ناگاه تخت کيان
 ز ری بود ناپاکدل ماهيار

 کزو تيره شد تخم اسفنديار
 ازان پس ببستند ايرانيان
 بکينه يکايک کمر بر ميان
 نيامد جهان آفرين را پسند

 ازيشان به ايران رسيد آن گزند
 شيرکاله کيی بر سر ارد

 نهاد آن زمان داور دستگير
 بتاج کيان او سزاوار بود

 گنج ودينار بود اگر چند بی
 کنون نام آن نامداران گذشت
 سخن گفتن ماهمه بادگشت
 کنون مهتری را سزاوار کيست
 جهان را بنوی جهاندار کيست
 بدو گفت بهرام جنگی منم
 که بيخ کيان را زبن برکنم

 چنين گفت خسرو که آن داستان
  داننده يادآرد ازباستانکه

 راه وخرد که هرگز بنادان وبی
 سليح بزرگی نبايد سپرد
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 که چون بازخواهی نيايد بدست
 که دارنده زان چيزگشتست مست
 چه گفت آن خردمند شيرين سخن

 بنانرا نشانی ببن که گر بی
 بفرجام کارآيدت رنج ودرد
 بگرد درناسپاسان مگرد
 دالور شدی تيز وبرترمنش

 هر آمد تو را بدکنشز بد گو
 تو را کرد ساالر گردنکشان
 شدی مهتر اندر زمين کشان
 بران تخت سيمين وآن مهرشاه
 سرت مست شد بازگشتی ز راه
 کنون نام چوبينه بهرام گشت

 همان تخت سيمين تو را دام گشت
 بران تخت برماه خواهی شدن
 سپهبد بدی شاه خواهی شدن
 سخن زين نشان مرد دانا نگفت

 که با ديو گشتی تو جفتبرآنم 
 بدو گفت بهرام کای بدکنش
 نزيبد همی بر تو جز سرزنش
 تو پيمان يزدان نداری نگاه

 همی ناسزا خوانی اين پيشگاه
 نهی داغ بر چشم شاه جهان
 سخن زين نشان کی بود درنهان
 همه دوستان بر تو بر دشمنند
 به گفتار با تو به دل بامنند
 بدين کار خاقان مرا ياورست

 همان کاندر ايران وچين لشکرست
 بزرگی من از پارس آرم بری
 نمانم کزين پس بود نام کی
 برافرازم اندر جهان داد را
 کنم تازه آيين ميالد را

 ی نامور آرشم من از تخمه
 چو جنگ آورم آتش سرکشم
 نبيره جهانجوی گرگين منم
 هم آن آتش تيز برزين منم
 شاه به ايران بران رای بد ساوه

 ه تخت ماند نه مهر وکالهکه ن
 کند با زمين راست آتشکده
 نه نوروز ماند نه جشن سده
 همه بنده بودند ايرانيان

 برين بوم تا من ببستم ميان
 تو خودکامه را گر ندانی شمار
 بروچارصد بار بشمر هزار
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 زپيالن جنگی هزار و دويست
 که گفتی که بر راه برجای نيست
 هزيمت گرفت آن سپاه بزرگ

 ز پس خروشان چوديو سترگمن ا
 هنر درجهان چنان دان که کس بی

 بخيره نجويد نشست مهان
 همی بوی تاج آيد ازمغفرم
 همی تخت عاج آيد از خنجرم
 اگر با تو يک پشه کين آورد
 زتختت بروی زمين آورد

 ای شوم پی بدو گفت خسرو که
 چرا ياد گرگين نگيری بری

 که اندر جهان بود وتختش نبود
 اورنگ وبختش نبودبزرگی و 

 ندانست کس نام او در جهان
 فرومايه بد درميان مهان
 بيامد گرانمايه مهران ستاد
 بشاه زمانه نشان تو داد

 زخاک سياهت چنان برکشيد
 شد آن روز برچشم تو ناپديد
 تو را داد گنج وسليح وسپاه
 درفش تهمتن درفشان چو ماه
 نبد خواست يزدان که ايران زمين

  ترکان چينبويرانی آرند
 تو بودی بدين جنگشان يارمند

 کالهت برآمد بابر بلند
 چو دارنده چرخ گردان بخواست
 که آن پادشا را شود کار راست
 تو زان مايه مر خويشتن را نهی
 که هرگز نديدی بهی و مهی
 گرين پادشاهی زتخم کيان

 بخواهد شدن تو چه بندی ميان
 چواسکندری بايد اندر جهان

 خت شاهنشهانکه تيره کند ب
 ی ديو و با رنگ وخاک توبا چهره

 مبادی بگيتی جزاندر مغاک
 زبی راهی وکارکرد تو بود
 که شد روز برشاه ايران کبود
 نوشتی همان نام من بر درم
 زگيتی مرا خواستی کرد کم
 ای بدی را تو اندر جهان مايه

 ای رهان برترين پايه هم از بی
 هران خون که شد درجهان ريخته

 ی بران گيتی آويختهتوباش
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 نيابی شب تيره آن را بخواب
 که جويی همی روز در آفتاب
 ايا مرد بدبخت بيدادگر
 همه روزگارت بکژی مبر

 زخشنودی ايزد انديشه کن
 خردمندی و راستی پيشه کن

 بگذرد که اين بر من و تو همی
 بشمرد زمانه دم ما همی

 که گويد کژی به از راستی
 بکژی چرا دل بياراستی

 و فرمان کنی هرچ خواهی تو راستچ
 يکی بهر ازين پادشاهی تو راست
 بدين گيتی اندر بزی شادمان
 تن آسان و دور از بد بدگمان
 وگر بگذری زين سرای سپنج
 گه بازگشتن نباشی به رنج
 نشايد کزين کم کنيم ارفزون
 که زردشت گويد بزند اندرون

 که هرکس که برگردد از دين پاک
  دل بيم وباکزيزدان ندارد به
 داد بايدش پند بسالی همی

 چو پندش نباشد ورا سودمند
 ببايدش کشتن بفرمان شاه
 فکندن تن پرگناهش به راه

 چو بر شاه گيتی شود بدگمان
 ببايدش کشتن هم اندر زمان

 گمان خون تو بريزند هم بی
 همين جستن تخت وارون تو
 کنون زندگانيت ناخوش بود
 وگر بگذری جايت آتش بود

 گر دير مانی برين هم نشانو
 سر از شاه وز داد يزدان کشان
 پشيمانی آيدت زين کار خويش
 ز گفتار ناخوب و کردار خويش
 تو بيماری وپند داروی تست
 بگوييم تا تو شوی تن درست
 وگر چيزه شد بردلت کام ورشک
 سخن گوی تا ديگر آرم پزشک
 پزشک تو پندست و دارو خرد
 مگر آز تاج از دلت بسترد

 به پيروزی اندر چنين کش شدی
 وز انديشه گنج سرکش شدی
 شنيدی که ضحاک شد ناسپاس
 ز ديو و ز جادو جهان پرهراس
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 چو زو شد دل مهتران پر ز درد
 فريدون فرخنده با او چه کرد
 سپاهت همه بندگان منند
 به دل زنده و مردگان منند
 ز تو لختکی روشنی يافتند
 بدين سان سر از داد برتافتند
 چومن گنج خويش آشکارا کنم

 دل جنگيان پرمدارا کنم
 چو پيروز گشتی تو برساوه شاه
 برآن برنهادند يکسر سپاه

 که هرگز نبينند زان پس شکست
 چو از خواسته سير گشتند ومست
 نبايد که بردست من بر هالک

 بيم وباک شوند اين دليران بی
 تو خواهی که جنگی سپاهی گران

 رانهمه نامداران و کنداو
 شود بوم ايران ازيشان تهی
 شکست اندر آيد بتخت مهی
 که بد شاه هنگام آرش بگوی

 سرآيد مگر بر من اين گفت وگوی
 بدو گفت بهرام کان گاه شاه
 منوچهر بد با کاله و سپاه

 ای بدنهان بدو گفت خسرو که
 چودانی که او بود شاه جهان
 ندانی که آرش ورا بنده بود

 ه بودبفرمان و رايش سرافکند
 بدو گفت بهرام کز راه داد

 تواز تخم ساسانی ای بد نژاد
 که ساسان شبان وشبان زاده بود
 نه بابک شبانی بدو داده بود

 ای بدکنش بدو گفت خسرو که
 نه از تخم ساسان شدی برمنش
 دروغست گفتار تو سر به سر
 سخن گفتن کژ نباشد هنر

 بنان تو از بدتنان بودی وبی
 سيدی بناننه از تخم ساسان ر

 بدو گفت بهرام کاندر جهان
 شبانی ز ساسان نگردد نهان
 ورا گفت خسرو که دارا بمرد
 نه تاج بزرگی بساسان سپرد
 اگر بخت گم شد کجا شد نژاد

 نيايد ز گفتار بيداد داد
 بدين هوش واين رای واين فرهی
 بجويی همی تخت شاهنشهی
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 بگفت و بخنديد وبرگشت زوی
 رویسوی لشکر خويش بنهاد 

 زخاقانيان آن سه ترک سترگ
 که ارغنده بودند برسان گرگ
 کجا گفته بودند بهرام را

 که ما روز جنگ از پی نام را
 اگر مرده گر زنده باالی شاه
 بنزد تو آريم پيش سپاه

 ازيشان سواری که ناپاک بود
 دالور بد و تند و ناباک بود

 راند پرخاشجوی و دژم همی
 مکمندی ببازو و درون شست خ
 چو نزديکتر گشت با خنگ عاج

 بود يازان بپرمايه تاج همی
 بينداخت آن تاب داده کمند
 سرتاج شاه اندرآمد ببند
 يکی تيغ گستهم زد برکمند
 سرشاه را زان نيامد گزند
 کمان را بزه کرد بندوی گرد
 بتير از هوا روشنايی ببرد
 بدان ترک بدساز بهرام گفت
 که جز خاک تيره مبادت نهفت

 فتت که با شاه رزم آزمایکه گ
 نديدی مرا پيش اوبربپای

 پس آمد بلشکر گه خويش باز
 روانش پر ازدرد وتن پرگداز

 
 چوخواهرش بشنيد کامد ز راه
 برادرش پر درد زان رزمگاه
 بينداخت آن نامدار افسرش
 بياورد فرمانبری چادرش
 بيامد بنزد برادر دمان

 دلش خسته ازدرد و تيره روان
 ای مهتر جنگجویبدو گفت ک

 چگونه شدی پيش خسرو بگوی
 گر او ازجوانی شود تيزوتند
 مگردان تو درآشتی رای کند
 بخواهر چنين گفت بهرام گرد
 که او را زشاهان نبايد شمرد
 يی نه جنگی سواری نه بخشنده
 نه داناسری گر درخشنده يی
 هنر بهتر از گوهر نامدار
 هنرمند بايد تن شهريار

  خواهر بدویچنين گفت داننده
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 ای پرهنر مهتر نامجوی که
 تو را چند گويم سخن نشنوی
 به پيش آوری تندی وبدخوی
 نگر تاچه گويد سخن گوی بلخ
 که باشد سخن گفتن راست تلخ
 هرآنکس که آهوی تو باتوگفت
 همه راستيها گشاد ازنهفت
 مکن رای ويرانی شهر خويش
 ز گيتی چو برداشتی بهرخويش

 د کسیبرين بريکی داستان ز
 کجا بهره بودش ز دانش بسی

 که خر شد که خواهد زگاوان سروی
 بيکباره گم کرد گوش وبروی

 نکوهش مخواه از جهان سر به سر
 نبود از تبارت کسی تاجور
 اگر نيستی درميان اين جوان
 نبودی من از داغ تيره روان
 پدرزنده و تخت شاهی بجای
 نهاده تو اندر ميان پيش پای

 اين چون بودندانم سرانجام 
 هميشه دو چشمم پر از خون بود
 جز از درد و نفرين نجويی همی
 گل زهر خيره ببويی همی
 چو گويند چوبينه بدنام گشت
 همه نام بهرام دشنام گشت
 برين نيز هم خشم يزدان بود
 روانت به دوزخ به زندان بود
 نگر تا جز از هرمز شهريار

 که بد درجهان مر تو را خواستار
 ی ساوه شاه ت و آن کالههم آن تخ

 بدست آمد و برنهادی کاله
 چو زو نامور گشتی اندر جهان
 بجويی کنون گاه شاهنشهان
 همه نيکوييها ز يزدان شناس
 مباش اندرين تاجور ناسپاس

 برزمی که کردی چنين کش مشو
 هنرمند بودی منی فش مشو
 به دل ديو را يار کردی همی
 به يزدان گنهگار گردی همی

 ه شد هرمز وبردميدچو آشفت
 به گفتار آذرگشسپ پليد
 تو را اندرين صبر بايست کرد

 نبد بنده را روزگارنبرد
 چو او را چنان سختی آمد بروی



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2074 

 ز بردع بيامد پسر کينه جوی
 ببايست رفتن برشاه ند
 بکام وی آراستن گاه نو

 نکردی جوان جز برای تو کار
 نديدی دلت جز به روزگار

 وزبختتن آسان بدی شاد وپير
 چراکردی آهنگ اين تاج وتخت

 ی اردشير تودانی که ازتخمه
 بجايند شاهان برنا و پير

 شمار ابا گنج وبا لشکر بی
 به ايران که خواند تو را شهريار
 اگر شهرياری به گنج وسپاه
 توانست کردن به ايران نگاه
 نبودی جز از ساوه ساالر چين
 که آورد لشکر به ايران زمين

 ن بروبرگماشتتو راپاک يزدا
 بد او ز ايران و توران بگاشت
 جهاندار تا اين جهان آفريد
 زمين کرد و هم آسمان آفريد
 نديدند هرگز سواری چوسام
 نزد پيش او شيردرنده گام
 چو نوذر شد از بخت بيدادگر

 پدر بپا اندر آورد رای
 همه مهتران سام را خواستند
 همان تخت پيروزه آراستند

 رگز مبادبران مهتران گفت ه
 که جان سپهبد کند تاج ياد
 که خاک منوچهر گاه منست
 سر تخت نوذر کاله منست

 بدان گفتم اين ای برادر که تخت
 نيابد مگر مرد پيروزبخت
 که دارد کفی راد وفر ونژاد

 خردمند و روشن دل و پر ز داد
 ندانم که بر تو چه خواهد رسيد
 که اندر دلت شد خرد ناپديد

 اينست راستبدو گفت بهرام ک
 برين راستی پاک يزدان گواست
 وليکن کنون کار ازين درگذشت
 دل و مغز من پر ز تيمار گشت
 اگر مه شوم گر نهم سر بمرگ
 که مرگ اندر آيد بپوالد ترگ

 
 وزان روی شد شهريار جوان
 چوبگذشت شاد از پل نهروان
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 همه مهتران را زلشکر بخواند
 سزاوار بر تخت شاهی نشاند

 ت کای نيکدل سرورانچنين گف
 جهانديده و کار کرده سران

 بشاهی مرا اين نخستين سرست
 جز از آزمايش نه اندرخورست

 بجای کسی نيست ما را سپاس
 وگر چند هستيم نيکی شناس
 شمارا زما هيچ نيکی نبود
 که چندين غم ورنج بايد فزود

 ايد نياکان ما را پرستيده
 ايد بسی شور و تلخ جهان ديده

 گشادن يکی راز خويشبخواهم 
 نهان دارم از لشکر آواز خويش
 سخن گفتن من بايرانيان
 نبايد که بيرون برند ازميان
 کزين گفتن انديشه من تباه
 شود چون بگويند پيش سپاه

 ام تاختن من امشب سگاليده
 سپه را به جنگ اندر انداختند

 ام در سخن که بهرام را ديده
 سواريست اسپ افگن وکارکن

 خرد داندم کی بیهمی کود
 بگرز و بشمشير ترساندم

 نداند که من شب شبيخون کنم
 برزم اندرون بيم بيرون کنم
 اگريار باشيد بامن به جنگ

 چو شب تيره گردد نسازم درنگ
 چو شويد بعنبر شب تيره روی
 بيفشاند اين گيسوی مشکبوی
 شما برنشينيد با ساز جنگ
 همه گرز و خنجر گرفته بچنگ

  يکسر سپاهبران برنهادند
 که يک تن نگردد زفرمان شاه
 چو خسرو بيامد بپرده سرای
 زبيگانه مردم بپردخت جای
 بياورد گستهم وبندوی را
 جهانديده و گرد گردوی را
 همه کارزار شبيخون بگفت
 که با او مگر يار باشند و جفت
 بدو گفت گستهم کای شهريار
 چرايی چنين ايمن از روزگار

 خون کنیتو با لشکر اکنون شبي
 ز دلها مگر مهر بيرون کنی
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 سپاه تو با لشکر دشمنند
 ابا او همه يک دل ويک تنند
 ز يک سو نبيره ز يک سو نيا
 به مغز اندرون کی بود کيميا
 ازين سو برادر وزان سو پدر
 همه پاک بسته يک اندر دگر
 پدر چون کند با پسر کارزار
 بدين آروز کام دشمن مخار
 ا سپاهنبايست گفت اين سخن ب

 چو گفتی کنون کار گردد تباه
 بدو گفت گردوی کاين خود گذشت
 گذشته همه باد گردد به دشت
 توانايی و کام وگنج وسپاه
 سر مرد بينا نپيچد ز راه

 بدين رزمگه امشب اندر مباش
 ممان تا شود گنج و لشکر به الش

 گمانم کزين راز ما که من بی
 وزين ساختن در نهان سازما

 کنون رسيد آگهیبدان لشکر ا
 نبايد که تو سر بدشمن دهی
 چوبشنيد خسرو پسند آمدش
 به دل رای او سودمند آمدش

 گزين کرد زان سرکشان مرد چند
 که باشند برنيک وبد يارمند

 چو خرداد برزين و گستهم شير
 چوشاپور و چون انديان دلير
 چو بندوی خراد لشکر فروز
 چو نستود لشکرکش نيوسوز

 ه وجای سورتلی بود پر سبز
 ديد خسرو ز دور سپه را همی

 
 وزين روی بنشست بهرام گرد
 بزرگان برفتند با او وخرد

 سپهبد بپرسيد زان سرکشان
 که آمد زخويشان شما را نشان
 فرستيد هرکس که داريد خويش
 که باشند يکدل به گفتار وکيش
 گريشان بيايند وفرمان کنند
 به پيمان روان را گروگان کنند

 ند از بردع واردبيلسپه ما
 مرد وخيل از ارمنيه نيز بی

 ازيشان برزم اندرون نيست باک
 چه مردان بردع چه يک مشت خاک
 شنيدند گردنکشان اين سخن



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2077 

 که بهرام جنگ آور افگند بن
 زلشکر گزيدند مردی دبير
 سخن گوی و داننده ويادگير
 بيامد گوی با دلی پر ز راز

 بود پويان شب ديرياز همی
 چ بشنيد زان مهترانبگفت آن

 ازان نامداران وکنداوران
 از ايرانيان پاسخ ايدون شنيد
 که تا رزم لشکر نيايد پديد
 يکی مازخسرو نگرديم باز
 بترسيم کين کارگردد دراز
 مباشيد ايمن بران رزمگاه

 که خسرو شبيخون کند با سپاه
 چو پاسخ شنيد آن فرستاده مرد
 سوی لشکر پهلوان شد چو گرد

 رآتش برافروختندهمه لشک
 سوختند بهر جای شمعی همی

 
 ز لشکر گزين کرد بهرام شير
 سپاهی جهانگير وگرد دلير
 چوکردند و با او دبيران شمار
 سپه بود شمشير زن صد هزار
 ز خاقانيان آن سه ترک سترگ
 که بودند غرنده برسان گرگ

 آوران گفت چون زخم کوس به جنگ
 برآيد بهنگام بانگ خروس

 خروشيد و اندر دهيدشما بر 
 سران را ز خون بر سرافسر نهيد
 بشد تيز لشکر بفرمان گو

 سه ترک سر افرازشان پيش رو
 برلشکر شهريار آمدند

 جفاپيشه و کينه دار آمدند
 خروش آمد از گرز و گوپال و تيغ
 از آهن زمين بود وز گرد ميغ

 گفت هرکس که خسرو کجاست همی
 که امروز پيروزی روز ماست

 بود خسرو بدرد  همیبباال
 دوديده پر از خون و رخ الژورد
 چنين تا سپيده برآمد ز کوه

 شد از زخم شمشير و کشته ستوه
 چوشد دامن تيره شب تا پديد
 همه رزمگه کشته و خسته ديد
 بگردنکشان گفت ياری کنيد
 برين دشمنان کامگاری کنيد
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 که پيروزگر پشت و يارمنست
 همان زخم شمشير کارمنست

  دمان تا بر آن سه ترکبيامد
 نه ترک دالور سه پيل سترگ
 يکی تاخت تا نزد خسرو رسيد
 پرنداوری از ميان برکشيد

 خواست زد بر سر شهريار همی
 سپر بر سرآورد شاه سوار
 بزير سپر تيغ زهر آبگون

 بزد تيغ و انداختش سرنگون
 خروشيد کای نامداران جنگ
 زمانی دگر کرد بايد درنگ

 برگاشتندسپاهش همه پشت 
 جهانجوی را خوار بگذاشتند

 به بندوی و گستهم گفت آن زمان
 که اکنون شدم زين سخن بدگمان
 رسيده مرا هيچ فرزند نيست
 همان از در تاج پيوند نيست
 اگر من شوم کشته در کارزار
 جهان را نماند يکی شهريار
 بدو گفت بندوی کای سرفراز
 بدين روز هرگز مبادت نياز

  تو ايدر مه ايستسپه رفت اکنون
 که کس در زمانه تو را يار نيست
 بزنگوی گفت آن زمان شهريار
 کز ايدر برو تازيان تاتخوار

 ازين ماندگان بر سواری هزار
 بران رزمگاه آنچ يا بی بيار
 سراپرده ديبه وگنج وتاج

 همان بدره وبرده وتخت عاج
 بزرگان بنه برنهادند وگنج
 فراوان ببردن کشيدند رنج

 گه يکی اژدهافش درفشهم آن
 پديد آمد و گشت گيتی بنفش

 راند بهرام گرد پس اندر همی
 به جنگ از جهان روشنايی ببرد
 رسيدند بهرام و خسرو بهم
 دالور دو جنگی دو شير دژم
 چوپيالن جنگی بر آشوفتند
 همی برسريکدگر کوفتند

 گشت بهرام چون شير نر همی
 سليحش نيامد برو کارگر

 ر ز گنبد بگشتبرين گونه تا خو
 از اندازه آويزش اندر گذشت
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 تخوار آن زمان پيش خسرو رسيد
 که گنج وبنه زان سوی پل کشيد
 چوبشنيد خسرو بگستهم گفت

 که با ما کسی نيست در جنگ جفت
 که ما ده تنيم اين سپاهی بزرگ
 به پيش اندرون پهلوانی سترگ
 هزيمت بهنگام بهتر زجنگ

 چو تنها شدی نيست جای درنگ
 راند ناکار ديده جوان یهم

 برين گونه بر تا پل نهروان
 تاخت بهرام تيز پس اندر همی

 سری پر ز کينه دلی پر ستيز
 چو خسرو چنان ديد بر پل بماند
 جهانديده گستهم را پيش خواند

 بياريد گفتا کمان مرا
 به جنگ اندرون ترجمان مرا
 کمانش ببرد آنک گنجور بود
 بران کار گستهم دستور بود

 مان بر گرفت آن سپهدار گردک
 بتير از هوا روشنايی ببرد

 همی تير باريد همچون تگرگ
 دوخت ترگ بيک چوبه با سر همی

 تاخت بهرام شير پس اندر همی
 کمندی بدست اژدهايی بزير
 چوخسرو و را ديد برگشت شاد
 دو زاغ کمان را بزه برنهاد
 يکی تير زد بر بربارگی
 بشد کار آن باره يکبارگی

 ده سپهبد سپر برگرفتپيا
 ز بيچارگی دست بر سرگرفت
 يالن سينه پيش اندر آمد چوگرد
 جهانجوی کی داشت او را بمرد
 هم اندر زمان اسپ او رابخست
 پياده يالن سينه را پل بجست
 سپه بازگشت از پل نهروان
 هرآنکس که بودند پير و جوان
 چو بهرام برگشت خسرو چوگرد
 دپل نهروان سر به سر باز کر

 راند غمگين سوی طيسفون همی
 دلی پر زغم ديدگان پر زخون
 در شارستانها بهن ببست
 بانبوه انديشگان درنشست
 زهر بر زنی مهتران را بخواند
 بدور ازه بر پاسبانان نشاند
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 وزان جايگه شد به پيش پدر
 دوديده پراز آب و پر خون جگر
 چو روی پدر ديد بردش نماز

 ازبود پيشش زمانی در همی
 بدو گفت کاين پهلوان سوار

 که او را گزين کردی ای شهريار
 بيامد چوشاهان که دارند فر
 سپاهی بياورد بسيارمر

 بگفتم سخن هرچ آمد ز پند
 برو پند من بر نبد سودمند

 همه جنگ و پرخاش بدکام اوی
 که هرگز مبادا روان نام اوی
 بناکام رزمی گران کرده شد
 دفراوان کس از اختر آزرده ش
 زمن بازگشتند يکسر سپاه
 نديدند گفتی مرا جزبه راه
 همی شاه خوانند بهرام را
 نديدند آغاز فرجام را

 پس من کنون تا پل نهروان
 بياورد لشکر چو کوهی گران
 چوشد کاربی برگ بگريختم

 بدام بال در نياويختم
 نگه کردم اکنون به سود و زيان

 نباشند ياور مگر تازيان
 ان دهد شهريارگر ای دون که فرم

 شمار سواران تازی برم بی
 بدو گفت هرمز که اين رای نيست
 که اکنون تو را پای برجای نيست

 نباشند ياور تو را تازيان
 چوجايی نبينند سود و زيان
 بدرد دل اندر تو را زار نيز
 بدشمن سپارند از بهر چيز
 بدين کار پشت تو يزدان بود
 هما و از توبخت خندان بود

 شت خواهی همی مرز وبومچو بگذا
 از ايدر برو تازيان تا بروم

 ی چاره جوی سخنهای اين بنده
 چو رفتی يکايک بقيصر بگوی

 بجايی که دين است و هم وخواستست
 سليح و سپاه وی آراستست
 فريدونيان نيز خويش تواند

 چوکارت شود سخت پيش تواند
 چو بشنيد خسرو زمين بوس داد
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 دبسی بر نهان آفرين کرد يا
 ببندوی و گردوی و گستهم گفت
 که ما با غم و رنج گشتيم جفت
 بسازيد و يکسر بنه برنهيد
 برو بوم ايران بدشمن دهيد

 بگفت اين و از ديده آواز خاست
 ای شاه نيک اختر و داد وراست که

 يکی گرد تيره برآمد ز راه
 درفشی درفشان ميان سپاه
 درفشی کجا پيکرش اژدهاست

 ان کرد راستکه چوبينه بر نهرو
 چوبشنيد خسرو بيامد بدر
 گريزان برفت او ز پيش پدر

 شد سوی روم برسان گرد همی
 درفشی پس پشت او الژورد
 بپيچيد يال و بر و روی را

 نگه کرد گستهم و بند وی را
 راندند آن دو تن نرم نرم همی

 خروشيد خسرو به آوای گرم
 همانا سران تان ز پيش آمدست

  خويش آمدستکه بدخواه تان همچو
 اگر نه چنين نرم راندن چراست
 که بهرام نزديک پشت شماست
 بدو گفت بندوی کای شهريار
 دلت را ببهرام رنجه مدار
 کجا گرد ما را نبيند ز راه

 که دورست ز ايدر درفش سياه
 چنين است يارانت را گفت و گوی
 که ما را بدين تاختن نيست روی
 چو چوبينه آيد بايوان شاه

  به هرمز دهد تاج وگاههم آنگه
 نشيند چو دستور بردست اوی
 بدريا رسد کارگر شست اوی
 بقيصر يکی نامه از شهريار

 ی نابکار نويسد که اين بنده
 گريزان برفتست زين مرز وبوم
 نبايد که آرام گيرد بروم

 هم آنگه که او خويشتن کرد راست
 نژندی وکژی ازين بهر ماست
 چو آيد بران مرز بندش کنيد

 ل شادمان را گزندش کنيدد
 بدين بارگاهش فرستيد باز
 ممانيد تا گردد او سرفراز
 ببنديد هم در زمان با سپاه
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 فرستيد گريان بدين جايگاه
 چنين داد پاسخ که از بخت بد
 سزد زين نشان هرچ بر ما رسد
 سخنها درازست و کاری درشت
 به يزدان کنون باز هشتيم پشت

 و زشتبراند اسپ وگفت آنچ از خوب 
 جهاندار برتارک ما نبشت
 بباشد نگردد بانديشه باز
 مبادا که آيد بدشمن نياز

 چو او برگذشت اين دو بيدادگر
 ازو بازگشتند پر کينه سر
 زراه اندر ايوان شاه آمدند
 پراز رنج و دل پرگناه آمدند

 ز در چون رسيدند نزديک تخت
 زهی از کمان باز کردند سخت
 فگندند ناگاه در گردنش
 بياويختند آن گرامی تنش

 شد آن تاج و آن تخت شاهنشهان
 توگفتی که هرمز نبد درجهان
 چنين است آيين گردنده دهر
 گهی نوش بار آورد گاه زهر

 اگر مايه اينست سودش مجوی
 که درجستنش رنجت آيد بروی
 چوشد گردش روز هرمز بپای
 تهی ماند زان تخت فرخنده جای
 هم آنگاه برخاست آواز کوس

  خونيان گشت چون سندروسرخ
 درفش سپهبد هم آنگه ز راه
 پديد آمد اندر ميان سپاه

 جفا پيشه گستهم و بند وی تيز
 گرفتند زان کاخ راه گريز

 چنين تا بخسرو رسيد اين دومرد
 جهانجوی چون ديدشان روی زرد
 بدانست کايشان دو دل پر ز راز
 چرا از جهاندار گشتند باز
 يدبرخساره شد چون گل شنبل
 نکرد آن سخن بر دليران پديد
 بديشان چنين گفت کزشاه راه
 بگرديد کامد بتنگی سپاه
 بيابان گزينيد وراه دراز

 مداريد يکسر تن از رنج باز
 

 چوبهرام رفت اندر ايوان شاه
 گزين کرد زان لشکر کينه خواه
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 هزار دار و شمشير زن سی زره
 بدان تا شوند از پس شهريار

 دار و گردچنين لشکری نامبر
 ببهرام پور سياوش سپرد

 وزان روی خسرو بيابان گرفت
 همی از بد دشمنان جان گرفت
 چنين تا بنزد رباطی رسيد
 سر تيغ ديوار او ناپديد

 کجا خواندنديش يزدان سرای
 پرستشگهی بود و فرخنده جای
 نشستنگه سوکواران بدی
 بدو در سکوبا و مطران بدی

 چنين گفت خسرو به يزدان پرست
 که از خوردنی چيست کايد بدست

 سکوبا بدو گفت کای نامدار
 ی جويبار فطيرست با تره

 گرای دون که شايد بدين سان خورش
 مبادت جز از نوشه اين پرورش
 ز اسب اندر آمد سبک شهريار
 همان آنک بودند با اوسوار

 جهانجوی با آن دو خسرو پرست
 گرفت از پی و از برسم بدست

 زی که بودبخوردند با شتاب چي
 پس آنگه به زمزم بگفتند زود

 چنين گفت پس با سکوبا که می
 نداری تو ای پيرفرخنده پی

 زخرما کنيم بدو گفت ما می
 به تموز وهنگام گرما کنيم

 کنون هست لختی چو روشن گالب
 به سرخی چو بيجاده در آفتاب
 هم آنگه بياورد جامی نبيد

 که شد زنگ خورشيد زو ناپديد
 ان خسرو از می سه جامبخورد آن زم

 می و نان کشکين که دارد بنام
 ی سرخ گرم چو مغزش شد از باده

 هم آنگه بخفت از بر ريگ نرم
 نهاد از بر ران بندوی سر

 روانش پر از درد و خسته جگر
 همان چون بخواب اندر آمد سرش

 سکوبای مهتر بيامد برش
 که از راه گردی برآمد سياه
 هدران گرد تيره فراوان سپا

 چنين گفت خسرو که بد روزگار
 که دشمن بدين گونه شد خواستا ر
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 نه مردم به کارست و نه بارگی
 فراز آمد آن روز بيچارگی

 بدو گفت بندوی بس چاره ساز
 که آمدت دشمن بتنگی فراز

 بدو گفت خسرو که ای نيک خواه
 مرا اندرين کار بنمای راه

 بدو گفت بندوی کای شهريار
 دين روزگارتو را چاره سازم ب

 وليکن فدا کرده باشم روان
 به پيش جهانجوی شاه جهان
 بدو گفت خسرو که دانای چين
 يکی خوب زد داستانی برين
 که هرکو کند بر درشاه کشت
 بيابد بدان گيتی اندر بهشت
 چو ديوار شهر اندر آمد زپای
 کالته نبايد که ماند بجای

 چو ناچيز خواهد شدن شارستان
 ارستانمماناد ديوار بيم

 جويی دانی اکنون بساز توگر چاره
 نياز ای بی هم از پاک يزدان نه

 بدو گفت بندوی کاين تاج زر
 مرا ده همين گوشوار و کمر
 همان لعل زرين چينی قبای

 چو من پوشم اين را تو ايدر مپای
 برو با سپاهت هم اندر شتاب
 چو کشتی که موجش درآرد ز آب
 بکرد آن زمان هرچ بندوی گفت

 انجايگه گشت با باد جفتوز
 چو خسرو برفت از بر چاره جوی
 جهانديده سوی سقف کرد روی
 که اکنون شما را بدين بر ز کوه
 ببايد شدن ناپديد از گروه

 خود اندر پرستشگه آمد چو گرد
 بزودی در آهنين سخت کرد

 ی زرنگار بپوشيد پس جامه
 به سر برنهاد افسر شهريار
 بران بام برشد نه بر آرزوی

 سپه ديد گرد اندورن چارسوی
 بود تا لشکر رزمساز همی

 رسيدند نزديک آن دژ فراز
 ابرپای خاست آنگه از بام زود
 تن خويشتن را به لشکر نمود
 بديدندش از دور با تاج زر

 همان طوق و آن گوشوار و کمر
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 گفت هر کس که اين خسروست همی
 های نوست که با تاج و با جامه
 ن کان سپاهگما چو بند وی شد بی

 بازنشناسد او را ز شاه همی
 ی خويش تفت فرود آمد و جامه

 بپوشيد ناکام و بربام رفت
 چنين گفت کای رزمسازان نو
 کرا خوانم اندر شما پيش رو
 که پيغام دارم ز شاه جهان
 بگويم شنيده به پيش مهان
 چو پور سياووش ديدش ببام
 منم پيش رو گفت بهرام نام

 ار شاهبدو گفت گويد جهاند
 که من سخت پيچانم از رنج راه
 ستوران همه خسته و کوفته

 زراه دراز اندر آشوفته
 ی سوکواران به رنج بدين خانه

 فرود آمدستيم با يار پنج
 چوپيدا شود چاک روز سپيد
 کنم دل زکار جهان نااميد
 بياييم با تو به راه دراز

 به نزديک بهرام گردن فراز
 برين برکه گفتم نجويم زمان
 مگر يارمندی کند آسمان
 نياکان ماآنک بودند پيش

 نگه داشتندی هم آيين وکيش
 اگرچه بدی بختشان دير ساز
 ز کهتر نبرداشتندی نياز

 کنون آنچ ما را به دل راز بود
 بگفتيم چون بخت ناساز بود
 زرخشنده خورشيد تا تيره خاک
 نباشد مگر رای يزدان پاک
 چو ساالر بشنيد زو داستان

 ر او گشت همداستانبه گفتا
 دگر هرکه بشنيد گفتار اوی
 پر از درد شد دل ز کردار اوی
 فرود آمد آن شب بدانجا سپاه

 داشتی رای خسرو نگاه همی
 دگر روز بندوی بربام شد
 ز ديوار تا سوی بهرام شد
 بدو گفت کامروز شاه از نماز
 همانا نيايد به کاری فراز

 چنين هم شب تيره بيدار بود
  پاک دادار بودی پرستنده
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 همان نيز خورشيد گردد بلند
 زگرما نبايد که يابد گزند
 بياسايد امروز و فردا پگاه

 راند اندر ميان سپاه همی
 چنين گفت بهرام با مهتران

 که کاريست اين هم سبک هم گران
 چو بر خسرو اين کار گيريم تنگ
 مگر تيز گردد بيايد به جنگ
 بتنها تن او يکی لشکرست

 و بيدار و کنداورستجهانگير 
 وگر کشته آيد به دشت نبرد
 برآرد ز ما نيز بهرام گرد

 هم آن به که امروز باشيم نيز
 وگر خوردنی نيست بسيار چيز

 مگر کو بدين هم نشان خوش منش
 بيايد به از جنگ وز سرزنش

 بود تا شب ز کوه چنان هم همی
 برآمد بگرد اندر آمد گروه
 سپاه اندرآمد ز هر پهلوی

 سوختند آتش از هر سوی همی
 

 چوروی زمين گشت خورشيد فام
 سخن گوی بندوی برشد ببام
 ببهرام گفت ای جهانديده مرد
 برانگه که برخاست از دشت گرد
 چو خسرو شما را بديد او برفت
 سوی روم با لشکر خويش تفت
 کنون گر تو پران شوی چون عقاب

 وگر برتر آری سر از آفتاب
  برومنبيند کسی شاه را جز

 که اکنون کهن شد بران مرز وبوم
 کنون گر دهيدم به جان زينهار

 بيايم بر پهلوان سوار
 بگويم سخن هرچ پرسد زمن
 ز کمی و بيشی آن انجمن
 وگرنه بپوشم سليح نبرد
 به جنگ اندر آيم بکردار گرد
 چو بهرام بشنيد زو اين سخن
 دل مرد برنا شد از غم کهن
 ه سودبه ياران چنين گفت کاکنون چ
 اگر من برآرم ز بندوی دود
 همان به که او را برپهلوان

 برم هم برين گونه روشن روان
 بگويد بدو هرچ داند ز شاه
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 اگر سر دهد گر ستاند کاله
 جوی به بندوی گفت ای بد چاره

 تو اين داوريها ببهرام گوی
 فرود آمد از بام بندوی شير

 راند با نامدار دلير همی
  سپاهچوبشنيد بهرام کامد

 سوی روم شد خسرو کينه خواه
 زپور سياوش بر آشفت سخت
 بدو گفت کای بدرگ شوربخت
 نه کار تو بود اينک فرمودمت

 هنر خيره بستودمت همی بی
 جهانجوی بندوی را پيش خواند
 همی خشم بهرام با او براند
 بدو گفت کای بدتن بدکنش
 فريبنده مرد از در سرزنش
 سپاه مرا خيره بفريفتی

 گوهر خويش نشکيفتیزبد 
 تو با خسرو شوم گشتی يکی
 جهانديده يی کردی از کودکی
 کنون آمدی با دلی پر سخن
 که من نو کنم روزگار کهن
 بدو گفت بندوی کای سرفراز
 زمن راستی جوی و تندی مساز
 بدان کان شهنشاه خويش منست
 بزرگيش وراديش پيش منست
 فداکردمش جان وبايست کرد

 کژی مگردتو گر مهتری گرد 
 بدو گفت بهرام من زين گناه
 که کردی نخواهمت کردن تباه

 وليکن تو هم کشته بر دست اوی
 شوی زود و خوانی مرا راست گوی

 نهادند بر پای بندوی بند
 ببهرام دادش ز بهر گزند

 بود تا خور شد اندر نهفت همی
 بيامد پر انديشه دل بخفت

 
 چو خورشيد خنجر کشيد از نيام

  آن مطرف زردفامپديد آمد
 فرستاد و گردنکشان را بخواند
 برتخت شاهی به زانو نشاند
 بهرجای کرسی زرين نهاد

 چوشاهان پيروز بنشست شاد
 چنين گفت زان پس به بانگ بلند

 که هرکس که هست ازشما ارجمند
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 ز شاهان ز ضحاک بتر کسی
 نيامد پديدار بجويی بسی

 که از بهر شاهی پدر را بکشت
 يرانش آمد بمشتوزان کشتن ا

 دگر خسرو آن مرد بيداد و شوم
 پدر را بکشت آنگهی شد بروم
 کنون ناپديدست اندر جهان
 يکی نامداری ز تخت مهان
 که زيبا بود بخشش و بخت را
 کاله و کمر بستن وتخت را
 که داريد که اکنون ببندد ميان
 بجا آورد رسم و راه کيان

 ی آفتاب بلند بدارنده
 دين يارمندکه باشم شما را ب

 شنيدند گردنکشان اين سخن
 که آن نامور مهتر افکند بن

 نپيچيد کس دل ز گفتار راست
 يکی پيرتر بود بر پای خاست
 کجا نام او بود شهران گراز
 گوی پيرسر مهتری ديرياز
 چنين گفت کای نامدار بلند
 توی در جهان تابوی سودمند
 بدی گر نبودی جز از ساوه شاه

 ما با سپاهکه آمد بدين مرز 
 ز آزادگان بندگان خواست کرد
 کجا در جهانش نبد هم نبرد
 ز گيتی بمردی تو بستی ميان
 که آن رنج بگذشت ز ايرانيان
 سپه چاربار از يالن صدهزار

 ی کارزار همه گرد و شايسته
 بيک چوبه تير تو گشتند باز
 برآسود ايران ز گرم و گداز

 کنون تخت ايران سزاوار تست
  بخت بيدارتستبرين برگوا

 کسی کو بپيچد ز فرمان ما
 وگر دور ماند ز پيمان ما

 بفرمانش آريم اگر چه گوست
 و گر داستان را همه خسروست

 بگفت اين و بنشست بر جای خويش
 خراسان سپهبد بيامد به پيش
 چنين گفت کاين پير دانش پژوه
 که چندين سخن گفت پيش گروه
 بگويم که او از چه گفت اين سخن

 جوی و داننده مرد کهنجهان
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 که اين نيکويها ز تو ياد کرد
 دل انجمن زين سخن شاد کرد
 وليکن يکی داستانست نغز
 اگر بشنود مردم پاک مغز

 که زر دشت گويد باستا و زند
 که هرکس که از کردگاربلند
 بپيچد بيک سال پندش دهيد

 ی سودمندش دهيد همان مايه
 سرسال اگر بازنايد به راه

 ن بفرمان شاهببايدش کشت
 چو بر دادگر شاه دشمن شود

 تن شود سرش زود بايد که بی
 خراسان بگفت اين و لب راببست
 بيامد بجايی که بودش نشست
 ازان پس فرخ زاد برپای خاست
 ازان انجمن سر برآورد راست
 چنين گفت کای مهتر سودمند
 سخن گفتن داد به گر پسند
 اگر داد بهتر بود کس مباد

 داد شاد فتار بیکه باشد به گ
 ببهرام گويد که نوشه بدی
 جهان را بديدار توشه بدی
 اگر ناپسندست گفتار ما
 بدين نيست پيروزگر يارما
 انوشه بدی شاد تاجاودان
 زتو دور دست و زبان بدان

 بگفت اين و بنشست مرد دلير
 خزروان خسرو بيامد چو شير

 بدو گفت اکنون که چندين سخن
 نسراينده برنا و مرد که

 سرانجام اگر راه جويی بداد
 هيونی برافگن بکردار باد
 ممان دير تا خسرو سرفراز
 بکوبد بنزد تو راه دراز

 ز کار گذشته به پوزش گرای
 سوی تخت گستاخ مگذار پای
 که تا زنده باشد جهاندار شاه
 نباشد سپهبد سزاوار گاه
 وگر بيم داری ز خسرو به دل

 پی از پارس وز طيسفون برگسل
  خراسان تن آسان بزیبشهر

 که آسانی و مهتری را سزی
 به پوزش يک اندر دگر نامه ساز
 مگر خسرو آيد برای تو باز
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 نه برداشت خسرو پی از جای خويش
 کجا زاد فرخ نهد پای پيش
 سخن گفت پس زاد فرخ بداد

 ای نامداران فرخ نژاد که
 شنيدم سخن گفتن مهتران
 که هستند ز ايران گزيده سران

  سخن گفتن بنده وارنخستين
 که تا پهلوانی شود شهريار

 خردمند نپسندد اين گفت وگوی
 کزان کم شود مرد راآب روی

 خراسان سخن برمنش وار گفت
 نگويم که آن با خرد بود جفت
 فرخ زاد بفزود گفتار تند
 دل مردم پرخرد کرد کند
 چهارم خزروان ساالربود
 که گفتار او با خرد ياربود

 ن جهان کردگارکه تا آفريد اي
 پديد آمد اين گردش روزگار
 ز ضحاک تازی نخست اندرآی
 که بيدادگر بود و ناپاک رای

 که جمشيد برتر منش را بکشت
 به بيداد بگرفت گيتی بمشت
 پر از درد ديدم دل پارسا
 که اندر جهان ديو بد پادشا
 دگر آنک بد گوهر افراسياب
 ز توران بدانگونه بگذاشت آب

  نامداربزاری سر نوذر
 بشمشير ببريد و برگشت کار
 سديگر سکندر که آمد ز روم

 به ايران و ويران شد اين مرز وبوم
 چو دارای شمشير زن را بکشت
 خور و خواب ايرانيان شد درشت
 چهارم چو ناپاک دل خوشنواز
 که گم کرد زين بوم و بر نام و ناز
 چو پيروز شاهی بلند اختری
 جهاندار وز نامداران سری

 تند هيتاليان ناگهانبکش
 نگون شد سرتخت شاه جهان
 کس اندر جهان اين شگفتی نديد
 که اکنون بنوی به ايران رسيد

 که بگريخت شاهی چوخسرو زگاه
 سوی دشمنان شد ز دست سپاه
 بگفت اين و بنشست گريان بدرد
 ز گفتار او گشت بهرام زرد
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 جهانديده سنباد برپای جست
 ميان بسته وتيغ هندی بدست

 ين گفت کاين نامور پهلوانچن
 بزرگست و با داد و روشن روان
 کنون تاکسی از نژادکيان
 بيايد ببندد کمر بر ميان

 هم آن به که اين برنشيند بتخت
 که گردست و جنگاور و نيک بخت
 سرجنگيان کاين سخنها شنيد
 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 چنين گفت کز تخم شاهان زنی

  زنیاگر باز يابيم در بر
 ببرم سرش را بشمشير تيز
 زجانش برآرم دم رستخيز
 نمانم که کس تاجداری کند
 ميان سواران سورای کند
 چوبشنيد با بوی گرد ارمنی
 که ساالر ناپاک کرد آن منی
 کشيدند شمشير و برخاستند
 يکی نو سخن ديگر آراستند
 که بهرام شاهست و ماکهتريم
 سر دشمنان را بپی بسپريم

 رام شمشير ديدکشيده چو به
 خردمندی و راستی برگزيد

 چنين گفت کانکو ز جای نشست
 برآيد بيازد به شمشير دست
 ببرم هم اندر زمان دست اوی
 هشيوار گردد سرت مست اوی
 بگفت اين و از پيش آزادگان
 بيامد سوی گلشن شادگان
 پراگنده گشت آن بزرگ انجمن
 همه رخ پر آژنگ و دل پرشکن

 
 در قيرگونچوپيدا شد آن چا

 درفشان شد اختر بچرخ اندرون
 ی پاس خاست چو آواز دارنده

 قلم خواست بهرام و قرطاس خواست
 بيامد دبير خردمند و راد
 دوات و قلم پيش دانا نهاد
 بدو گفت عهدی ز ايرانيان
 ببايد نوشتن برين پرنيان

 که بهرام شاهست و پيروزبخت
 سزاوار تاج است و زيبای تخت

 استی درجهاننجويد جز از ر



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2092 

 چه در آشکار و چه اندر نهان
 نوشته شد آن شمع برداشتند
 شب تيره بانديشه بگذاشتند
 چو پنهان شد آن چادر الژورد
 جهان شد ز ديدار خورشيد زرد
 بيامد يکی مرد پيروزبخت
 نهاد اندر ايوان بهرام تخت
 برفتند ايوان شاهی چو عاج
 بياويختند از برگاه تاج
 يرگاهبرتخت زرين يکی ز

 نهادند و پس برگشادند راه
 نشست از بر تخت بهرامشاه
 به سر برنهاد آن کيانی کاله
 دبيرش بياورد عهد کيان
 نوشته بران پربها پرنيان
 گوايی نوشتند يکسر مهان
 که بهرام شد شهريار جهان
 بران نامه چون نام کردند ياد
 بروبر يکی مهر زرين نهاد

 چنين گفت کاين پادشاهی مراست
 دين بر شما پاک يزدان گواستب

 چنين هم بماناد سالی هزار
 ی من بود شهريار که از تخمه

 پسر بر پسر هم چنين ارجمند
 بماناد با تاج و تخت بلند
 بذر مه اندر بد و روز هور

 که از شير پر دخته شد پشت گور
 چنين گفت زان پس بايرانيان

 که برخاست پرخاش و کين از ميان
 همداستانکسی کوبرين نيست 

 اگر کژ باشيد اگر راستان
 به ايران مباشيد بيش از سه روز
 چهارم چو از چرخ گيتی فروز
 بر آيد همه نزد خسرو شويد
 برين بوم و بر بيش ازين مغنويد
 نه از دل برو خواندند آفرين
 که پردخته از تو مبادا زمين

 هرآنکس که با شاه پيوسته بود
 بران پادشاهی دلش خسته بود

 ند زان بوم تا مرز رومبرفت
 پراگنده گشتند ز آباد بوم

 
 بود بندوی بسته چو يوز همی

 به زندان بهرام هفتاد روز
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 نگهبان بندوی بهرام بود
 کزان بند او نيک ناکام بود
 ورا نيز بندوی بفريفتی

 ببند اندر از چاره نشکيفتی
 که از شاه ايران مشو نااميد
 اگر تيره شد روز گردد سپيد

  شود بخت او ديرسازاگرچه
 شود بخت پيروز با خوشنواز
 جهان آفرين برتن کيقباد
 ببخشيد و گيتی بدو باز داد
 نماند به بهرام هم تاج وتخت
 چه انديشد اين مردم نيک بخت
 ز دهقان نژاد ايچ مردم مباد
 که خيره دهد خويشتن رابباد
 بانگشت بشمر کنون تا دوماه
 که از روم بينی به ايران سپاه

 دين تاج و تخت آتش اندرزنندب
 همه ز يورش بر سرش بشکنند
 بدو گفت بهرام گر شهريار
 مرا داد خواهد به جان زينهار
 زپند توآرايش جان کنم

 همه هرچ گويی توفرمان کنم
 يکی سخت سوگند خواهم بماه
 به آذرگشسپ و بتخت و کاله
 که گر خسرو آيد برين مرز وبوم
 سپاه آرد از پيش قيصر ز روم
 به خواهی مرا زو به جان زينهار
 نگيری تو اين کار دشوار خوار
 ازو بر تن من نيايد زيان
 نگردد به گفتار ايرانيان

 بگفت اين و پس دفتر زند خواست
 به سوگند بندوی رابند خواست
 چو بندوی بگرفت استا و زند
 چنين گفت کز کردگار بلند
 مبيناد بندوی جز درد ورنج

  سپنجمباد ايمن اندر سرای
 که آنگه که خسرو بيايد زجای
 ببينم من او را نشينم ز پای
 مگر کو به نزد تو انگشتری
 فرستد همان افسر مهتری
 چوبشنيد بهرام سوگند او
 بديد آن دل پاک و پيوند او

 بدو گفت کاکنون همه راز خويش
 بگويم بر افرازم آواز خويش
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 بسازم يکی دام چوبينه را
 ابچاره فراز آورم کينه ر

 به زهراب شمشير در بزمگاه
 بکوشش توانمش کردن تباه
 بدريای آب اندرون نم نماند

 که بهرام را شاه بايست خواند
 بدو گفت بندوی کای کاردان
 خردمند و بيدار و بسياردان
 بدين زودی اندر جهاندار شاه
 بيايد نشيند برين پيشگاه

 تودانی که من هرچ گويم بدوی
 روینپيچد ز گفتار اين بنده 

 بخواهم گناهی که رفت از تو پيش
 ببخشد به گفتار من تاج خويش
 اگر خود برآنی که گويی همی
 به دل رای کژی نجويی همی
 ز بند اين دو پای من آزاد کن
 نخستين ز خسرو برين يادکن
 گشاده شود زين سخن راز تو
 بگوش آيدش روشن آواز تو
 چو بشنيد بهرام شد تازه روی

 برداشت زویهم اندر زمان بند 
 چو روشن شد آن چادر مشک رنگ
 سپيده بدو اندر آويخت چنگ
 ببندوی گفت ارث دلم نشکند
 چو چوبينه امروز چوگان زند

 ام دوش با پنج يار سگاليده
 که از تارک او برآرمم دمار

 چوشد روز بهرام چوبينه روی
 به ميدان نهاد و بچوگان و گوی
 فرستاده آمد ز بهرام زود

 ر سياوش چودودبه نزديک پو
 زره خواست و پوشيد زيرقبای
 ز درگاه باسپ اندر آورد پای
 زنی بود بهرام يل را نه پاک
 که بهرام را خواستی زير خاک
 به دل دوست بهرام چوبينه بود
 که از شوی جانش پر از کينه بود
 فرستاد نزديک بهرام کس
 که تن را نگه دار و فرياد رس
 که بهرام پوشيد پنهان زره

 افگند بند زره را گرهبر
 ندانم که در دل چه دارد ز بد
 تو زو خويشتن دور داری سزد
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 چو بشنيد چو بينه گفتار زن
 گفت چوگان مزن که با او همی

 هرآنکس که رفتی به ميدان اوی
 چو نزديک گشتی بچوگان و گوی
 زدی دست بر پشت اونرم نرم
 سخن گفتن خوب و آواز گرم
 دچنين تا به پور سياوش رسي
 زره در برش آشکارا بديد
 بدو گفت ای بتر از خار گز

 به ميدان که پوشد زره زير خز
 بگفت اين و شمشير کين برکشيد

 سراپای او پاک بر هم دريد
 چوبندوی زان کشتن آگاه شد
 برو تابش روز کوتاه شد

 بپوشيد پس جوشن و برنشست
 ميان يلی لرزلرزان ببست
 ابا چند تن رفت لرزان به راه

 زان شد از بيم بهرامشاهگري
 گرفت او ازان شهر راه گريز
 بدان تا نبينند ازو رستخيز

 به منزل رسيدند و بفزود خيل
 گرفتند تازان ره اردبيل

 زميدان چو بهرام بيرون کشيد
 همی دامن ازخشم در خون کشيد

 ازان پس بفرمود مهر وی را
 که باشد نگهدار بندوی را
 ببهرام گفتند کای شهريار

 را ببندوی رنجه مداردلت 
 که اوچون ازين کشتن آگاه شد
 همانا که با باد همراه شد

 پشيمان شد از کشتن يار خويش
 کزان تيره دانست بازار خويش

 چنين گفت کنکس که دشمن ز دوست
 نداند مبادا ورا مغز و پوست
 يکی خفته بر تيغ دندان پيل
 يکی ايمن از موج دريای نيل
 يردگر آنک بر پادشا شد دل

 چهارم که بگرفت بازوی شير
 ببخشای برجان اين هر چهار
 کزيشان بپيچد سر روزگار
 دگر هرک جنباند او کوه را
 بران يارگر خواهد انبوه را

 تن خويشتن را بدان رنجه داشت
 وزان رنج تن باد در پنجه داشت
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 بکشتی ويران گذشتن برآب
 به آيد که بر کارکردن شتاب

 بچشماگر چشمه خواهی که بينی 
 شوی خيره زو بازگردی بخشم
 کسی راکجا کور بد رهنمون
 بماند به راه دراز اندرون

 هرآنکس که گيرد بدست اژدها
 شد او کشته و اژدها زو رها
 وگر آزمون را کسی خورد زهر
 ازان خوردنش درد و مرگست بهر
 نکشتيم بندوی را از نخست

 ز دستم رها شد در چاره جست
 ريستبرين کرده خويش بايد گ

 ببينيم تا رای يزدان بچيست
 وزان روی بندوی و اندک سپاه
 چوباد دمان بر گرفتند راه

 برد هرکس که بد بردنی همی
 براهی که موسيل بود ارمنی

 راه و جای دده بيابان بی
 سرا پرده يی ديد جايی زده
 نگه کرد موسيل بود ارمنی

 هم آب روان يافت هم خوردنی
 جهان جوی بندوی تنها برفت

 ها روی بنهاد تفت سوی خيمه
 چو مو سيل را ديد بردش نماز
 بگفتند با او زمانی دراز

 بدو گفت موسيل زايدر مرو
 که آگاهی آيد تو را نوبنو

 که در روم آباد خسرو چه کرد
 همی آشتی نو کند گر نبرد
 چو بشنيد بندوی آنجا بماند
 وزان دشت ياران خود رابخواند

 
 اندرونتاخت خسرو به پيش  همی

 نه آب وگيا بود و نه رهنمون
 عنان را بدان باره کرده يله

 راند ناکام تا به اهله همی
 پذيره شدندش بزرگان شهر
 کسی را که از مردمی بود بهر
 چو خسرو به نزديک ايشان رسيد
 بران شهر لشکر فرود آوريد
 همان چون فرود آمد اندر زمان
 نوندی بيامد ز ايران دمان

  يکی نامه داشتز بهرام چوبين
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 همان نامه پوشيده در جامه داشت
 نوشته سوی مهتری باهله
 که گرلشکر آيد مکنشان يله
 سپاه من اينک پس اندر دمان
 بشهر تو آيد زمان تا زمان
 چو مهتر برانگونه برنامه ديد

 هم اندر زمان پيش خسرو دويد
 چوخسرو نگه کرد و نامه بخواند
 ز کار جهان در شگفتی بماند

 سيد که آيد پس او سپاهبتر
 بران نامه بر تنگدل گشت شاه
 ازان شهر هم در زمان برنشست
 ميان کيی تاختن را ببست

 تاخت تا پيش آب فرات همی
 نديد اندرو هيچ جای نبات
 شده گرسنه مرد پير وجوان
 يکی بيشه ديدند و آب روان

 چوخسرو به پيش اندرون بيشه ديد
 سپه را بران سبزه اندر کشيد

  گرسنه مرد ناهاروسستشده
 کمان را بزه کرد نخچير جست
 نديدند چيزی بجايی دوان
 درخت و گيا بود و آب روان
 پديد آمد اندر زمان کاروان

 شتر بود و پيش اندرون ساروان
 چو آن ساربان روی خسرو بديد
 بدان نامدار آفرين گستريد

 بدو گفت خسرو که نام توچيست
 کجا رفت خواهی و کام تو چيست
 بدو گفت من قيس بن حارثم

 ز آزادگان عرب وارثم
 ز مصر آمدم با يکی کاروان
 برين کاروان بر منم ساروان
 به آب فراتست بنگاه من

 از انجا بدين بيشه بد راه من
 بدو گفت خسروکه از خوردنی
 چه داری هم از چيز گستردنی
 که ما ماندگانيم و هم گرسنه
 نه توشست ما را نه بار و بنه

 فت تازی که ايدر بايستبدو گ
 مرا با تو چيز و تن جان يکيست
 چو بر شاه تازی بگسترد مهر
 بياورد فربه يکی ماده سهر
 بکشتند و آتش بر افروختند
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 سوختند ترو خشک هيزم همی
 بر آتش پراگند چندی کباب
 بخوردن گرفتند ياران شتاب
 گرفتند واژ آنک بد دين پژوه
 بخوردن شتابيد ديگر گروه

 نان فراوان کباب ند بیبخورد
 بياراست هر مهتری جای خواب
 زمانی بخفتند و برخاستند
 يکی آفرين نو آراستند
 بدان دادگر کو جهان آفريد
 توانايی و ناتوان آفريد

 ازان پس به ياران چنين گفت شاه
 که هرکس که او بيش دارد گناه
 به پيش من آنکس گرامی ترست
 وزان کهتران نيز نامی ترست

 س کجا بيش دارد بدیهرآنک
 بگشت از من و از ره بخردی
 بما بيش بايد که دارد اميد

 سراسر به نيکی دهيدش نويد
 گرفتند ياران برو آفرين

 که ای پاک دل خسرو پاک دين
 بپرسيد زان مرد تازی که راه

 کدامست و من چون شوم با سپاه
 بدو گفت هفتاد فرسنگ بيش
 شما را بيابان و کوهست پيش

  باشی من ازگوشت و آبچودستور
 به راه آورم گر نسازی شتاب

 بدو گفت خسرو جزين نيست رای
 که با توشه باشيم و با رهنمای
 هيونی بر افگند تازی به راه
 بدان تا برد راه پيش سپاه

 تاخت اندر بيابان و کوه همی
 پر از رنج و تيمار با آن گروه
 يکی کاروان نيز ديگر به راه

 ش سپاهپديد آمد از دور پي
 يکی مرد بازارگان مايه دار
 بيامد هم آنگه بر شهريار

 بدو گفت شاه از کجايی بگوی
 کجا رفت خواهی چنين پوی پوی

 ی اردشير بدو گفت کز خره
 يکی مرد بازارگانم دبير

 بدو گفت نامت چه کرد آنک زاد
 چنين داد پاسخ که مهران ستاد
 ازو توشه جست آن زمان شهريار
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 ای نامداربدو گفت ساالر ک
 خورش هست چندانک اندازه نيست
 اگر چهره بازارگان تازه نيست

 بدو گفت خسرو که مهمان به راه
 بيابی فزونی شود دستگاه
 سر بار بگشاد بازارگان
 درمگان به آمد ز دينارگان

 خورش بر دو بنشست خود بر زمين
 خواند بر شهريار آفرين همی

 چونان خورده شد مرد مهمان پرست
 گرفت آبدستان بدستبيامد 

 چو از دور خراد بر زين بديد
 ز جايی که بد پيش خسرو دويد
 ز بازارگان بستد آن آب گرم
 بدن تا ندارد جهاندار شرم
 پس آن مرد بازارگان پر شتاب

 آورد برسان روشن گالب می
 دگر باره خراد بر زين ز راه

 ازو بستد آن جام و شد نزد شاه
 پرستش پرستنده را داشت سود

 بران برتری برتريها فزود
 ازان پس ببازارگان گفت شاه
 که اکنون سپه را کدامست راه
 نشست تو در خره اردشير
 پذير کجا باشد ای مرد مهمان

 بدو گفت کای شاه با داد ورای
 ز بازارگانان منم پاک رای

 نشانش يکايک به خسرو بگفت
 همه رازها برگشاد از نهفت
 بفرمود تا نام برنا و ده

 ی روزبه سد نويسندهنوي
 ببازارگان گفت پدرود باش

 خرد را به دل تار و هم پود باش
 

 چو بگذشت لشکر بران تازه بوم
 راند تا مرز روم بتندی همی

 چنين تا بيامد بران شارستان
 که قيصر ورا خواندی کارستان
 چواز دور ترسا بديد آن سپاه
 برفتند پويان ببی راه و راه

 دند رختبدان باره اندر کشي
 در شارستان را ببستند سخت
 فروماند زان شاه گيتی فروز
 به بيرون بماندند لشکر سه روز
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 فرستاد روز چهارم کسی
 که نزديک ما نيست لشکر بسی
 خورشها فرستيد و ياری کنيد
 چه برما همی کامگاری کنيد
 به نزديک ايشان سخن خوار بود
 سپاهش همه سست و ناهار بود

 ی تيره ابرهم آنگه برآمد يک
 بغريد برسان جنگی هژبر

 وز ابر اندران شارستان باد خاست
 بهر بر زنی بانگ و فرياد خاست
 چونيمی ز تيره شب اندر کشيد
 ز باره يکی بهره شد ناپديد

 همه شارستان ماند اندر شگفت
 به يزدان سقف پوزش اندر گرفت
 بهر بر زنی بر علف ساختند
 سه پير سکوبا برون تاختند

 ی که بود اندران تازه بومز چيز
 همان جامه هايی که خيزد ز روم

 ببردند باال به نزديک شاه
 که پيدا شد ای شاه برما گناه
 چو خسرو جوان بود و برتر منش
 بديشان نکرد از بدی سرزنش
 بدان شارستان دريکی کاخ بود
 که باالش با ابر گستاخ بود
 فراوان بدو اندرون برده بود

 آورده بودهمان جای قيصر بر
 ز دشت اندرآمد بدانجا گذشت
 فراوان بدان شارستان دربگشت
 همه روميان آفرين خواندند
 بپا اندرش گوهر افشاندند
 چو آباد جايی به چنگ آمدش
 برآسود و چندی درنگ آمدش
 به قيصر يکی نامه بنوشت شاه

 ازان باد وباران وابر سياه
 وزان شارستان سوی مانوی راند

 ار مانوی خواندکه آن را جهاند
 زما نوييان هرک بيدار بود
 خردمند و راد و جهاندار بود
 سکوبا و رهبان سوی شهريار
 برفتند با هديه و با نثار

 رفت با شاه چندی سخن همی
 ز باران و آن شارستان کهن

 ايم گفت هرکس که ما بنده همی
 ايم به گفتار خسرو سر افگنده
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 ببود اندر آن شهر خسرو سه روز

 ارم چو بفروخت گيتی فروزچه
 بابر اندر آورد برنده تيغ

 جهانجوی شد سوی راه وريغ
 که اوريغ بد نام آن شارستان
 بدو در چليپا و بيمارستان
 ببی راه پيدا يکی دير بود
 جهانجوی آواز راهب شنود
 به نزديک دير آمد آواز داد

 که کردار تو جز پرستش مباد
 گر از دير ديرينه آيی فرود

  دهش باد برتو درودزنيکی
 هم آنگاه راهب چو آوا شنيد
 فرود آمد از دير و او را بديد
 گمان بدو گفت خسرو تويی بی

 زتخت پدرگشته نا شادمان
 يی زدست يکی بدکنش بنده
 يی پليدی منی فش پرستنده

 اندازه شد چوگفتار راهب بی
 دل خسرو از مهر او تازه شد
 ز گفتار او در شگفتی بماند

 هان آفرين رابخواندبرو بر ج
 ز پشت صليبی بيازيد دست
 بپرسيدن مرد يزدان پرست
 پرستنده چون ديد بردش نماز
 سخن گفت با او زمانی دراز
 يکی آزمون را بدو گفت شاه

 ام ز ايران سپاه که من کهتری
 پيامی همی نزد قيصر برم

 چو پاسخ دهد سوی مهتر برم
 گرين رفتن من همايون بود

  من چون بودنگه کن که فرجام
 بدو گفت راهب که چونين مگوی
 توشاهی مکن خويشتن شاه جوی
 چو ديدمت گفتم سراسر سخن
 مرا هر زمان آزمايش مکن
 نبايد دروغ ايچ دردين تو
 نه کژی برين راه و آيين تو
 بسی رنج ديدی و آويختی
 سرانجام زين بنده بگريختی
 ز گفتار او ماند خسرو شگفت

  گرفتچو شرم آمدش پوزش اندر
 بدو گفت راهب که پوزش مکن



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2102 

 بپرس از من از بودنيها سخن
 بدين آمدن شاد و گستاخ باش
 جهان را يکی بارور شاخ باش

 نيازی دهد که يزدان تو را بی
 بلند اخترت سرفرازی دهد
 ز قيصر بيابی سليح و سپاه
 يکی دختری از در تاج و گاه
 چو با بندگان کار زارت بود

 بودجهاندار بيدار يارت 
 سرانجام بگريزد آن بد نژاد
 فراوان کند روز نيکيش ياد

 وزان رزم جايی فتد دور دست
 بسازد بران بوم جای نشست
 چو دوری گزيند ز فرمان تو
 بريزند خونش به پيمان تو

 بدو گفت خسرو جزين خود مباد
 که کردی تو ای پيرداننده ياد
 چوگويی بدين چند باشد درنگ

 نگکه آيد مرا پادشاهی بچ
 چنين داد پاسخ که ده با دو ماه
 برين برگذرد بازيابی کاله
 اگر بر سر آيد ده وپنج روز

 تو گردی شهنشاه گيتی فروز
 بپرسيد خسرو کزين انجمن
 که کوشد به رنج و به آزار تن
 چنين داد پاسخ که بستام نام
 گوی برمنش باشد و شادکام
 دگر آنک خوانی و را خال خويش

 و سال خويشبدو تازه دانی مه 
 بپرهيز زان مرد ناسودمند

 که باشدت زو درد و رنج و گزند
 بر آشفت خسرو به بستام گفت
 که با من سخن برگشا از نهفت
 تو را مادرت نام گستهم کرد
 تو گويی که بستامم اندر نبرد

 به راهب چنين گفت کينست خال
 به خون بود با مادر من همال
 بدو گفت راهب که آری همين

 م بينی بسی رنج و کينز گسته
 بدو گفت خسرو که ای رای زن
 ازان پس چه گويی چه خواهد بدن
 بدو گفت راهب که منديش زين
 کزان پس نبينی جز از آفرين
 نيايد بروی تو ديگر بدی
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 مگر سخت کاری بود ايزدی
 بر آشوبد اين سرکش آرام تو
 ازان پس نباشد بجز کام تو
 اگر چند بد گردد اين بدگمان

 ش بدست تو باشد زمانهمان
 بدو گفت گستهم کای شهريار
 دلت را بدين هيچ رنجه مدار
 به پاکيزه يزدان که ماه آفريد
 جهان را بسان تو شاه آفريد

 به آذرگشسپ و به خورشيد و ماه
 به جان و سر نامبردار شاه
 به گفتار ترسا نگر نگروی
 سخن گفتن ناسزا نشنوی
 مرا ايمنی ده ز گفتار اوی

 د خوردم بهانه مجویچوسوگن
 که هرگز نسازم بدی درنهان
 برانديش از کردگار جهان

 بدو گفت خسرو که از ترسگار
 نيايد سخن گفت نابکار
 ز تو نيز هرگز نديدم بدی
 نيازی به کژی و نابخردی
 وليکن ز کار سپهر بلند

 نباشد شگفت ار شوی پر گزند
 چو بايسته کاری بود ايزدی
 بيکسو شود دانش و بخردی

 به راهب چنين گفت پس شهريار
 که شاداب دل باش و به روزگار
 وزان دير چون برق رخشان زميغ
 بيامد سوی شارستان و ريغ
 پذيره شدندش بزرگان شهر
 کسی را که از مردمی بود بهر

 
 چوآمد بران شارستان شهريار
 سوار آمد از قيصر نامدار

 که چيزی کزين مرز بايد بخواه
 هان نگاهمدار آرزو را ز شا

 که هرچند اين پادشاهی مراست
 تو را با تن خويش داريم راست
 بران شارستان ايمن و شاد باش
 ز هر بد که انديشی آزاد باش
 همه روم يکسر تو را کهترند
 اگر چند گردنکش و مهترند
 تو را تا نسازم سليح و سپاه
 نجويم خور و خواب و آرام گاه
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 چو بشنيد خسرو بدان شاد گشت
  از انديشه آزاد گشتروانش

 بفرمود گستهم و بالوی را
 همان انديان جهانجوی را
 بخراد برزين وشاپور شير

 چنين گفت پس شهريار دلير
 که اسپان چو روشن شود زين کنيد

 بباالی آن زين زرين کنيد
 بپوشيد زربفت چينی قبای
 همه يک دالنيد و پاکيزه رای

 ازين شارستان سوی قيصر شويد
 تار او بشنويدبگوييد و گف

 خردمند باشيد وروشن روان
 نيوشنده و چرب و شيرين زبان

 گر ای دون که قيصر به ميدان شود
 کمان خواهد ار نی به چوگان شود
 بکوشيد با مرد خسروپرست
 بدان تا شما را نيايد شکست
 سواری بداند کز ايران برند
 دليری و نيرو ز شيران برند
 بخراد برزين بفرمود شاه

 ی حريرآر و مشک سياهکه چين
 به قيصر يکی نامه بايد نوشت
 چو خورشيد تابان بخرم بهشت
 سخنهای کوتاه و معنی بسی
 که آن ياد گيرد دل هر کسی
 که نزديک او فيلسوفان بوند

 يی نشنوند بدان کوش تا ياوه
 چونامه بخواند زبان برگشای
 به گفتار با تو ندارند پای
 ببالوی گفت آنچ قيصر ز من

 د زبان بر سرانجمنگشاي
 ز فرمان و سوگند و پيمان و عهد
 تو اندر سخن ياد کن همچو شهد

 بدان انجمن تو زبان منی
 بهر نيک و بد ترجمان منی

 به چيزی که برما نيايد شکست
 بکوشيد و با آن بساييد دست
 تو پيمان گفتار من در پذير
 سخن هرچ گفتم همه يادگير
 شنيدند آواز فرخ جوان

 گردان روشن روانجهانديده 
 همه خواندند آفرين سر به سر
 که جز تو مبادا کسی تاجور
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 به نزديک قيصر نهادند روی
 بزرگان روشن دل و راست گوی
 چو بشنيد قيصر کز ايران مهان

 ی شهريار جهان فرستاده
 رسيدند نزديک ايوان ز راه
 پذيره فرستاد چندی سپاه
 بياراست کاخی به ديبای روم

 ر و زر بومهمه پيکرش گوه
 نشست از بر نامور تخت عاج
 به سر برنهاد آن دل افروز تاج
 بفرمود تا پرده برداشتند
 ز دهليزشان تيز بگذاشتند
 گرانمايه گستهم بد پيشرو
 پس او چوبالوی و شاپور گو
 چو خراد برزين و گرد انديان
 همه تاج بر سر کمر برميان
 رسيدند نزديک قيصر فراز
  نمازچو ديدند بردند پيشش

 همه يک زبان آفرين خواندند
 بران تخت زر گوهر افشاندند
 نخستين بپرسيد قيصر ز شاه
 از ايران وز لشکر و رنج راه

 چو بشنيد خراد به رزين برفت
 ی شاه تفت برتخت با نامه

 بفرمان آن نامور شهريار
 نهادند کرسی زرين چهار

 ی نيک رای نشست اين سه پرمايه
 ایبود خراد برزين بپ همی

 بفرمود قيصر که بر زيرگاه
 نشيند کسی کو بپيمود راه
 چنين گفت خراد برزين که شاه
 مرا در بزرگی ندادست راه

 که در پيش قيصر بيارم نشست
 ی شاه ايران بدست چنين نامه

 مگر بندگی را پسند آيمت
 به پيغام او سودمند آيمت

 بدو گفت قيصر که بگشای راز
 چه گفت آن خردمند گردن فراز
 نخست آفرين بر جهاندار کرد
 جهان را بدان آفرين خوارکرد
 که اويست برتر زهر برتری
 توانا و داننده از هر دری
 بفرمان او گردد اين آسمان
 کجا برترست از مکان و زمان
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 اند سپهر و ستاره همه کرده
 اند بدين چرخ گردان برآورده

 چو از خاک مرجانور بنده کرد
 ردنخستين کيومرث را زنده ک

 چنان تا بشاه آفريدون رسيد
 کزان سرفرازان و را برگزيد

 ی اندرجهان پديد آمد آن تخمه
 ببود آشکار آنچ بودی نهان

 رو چنين تا سر کی قباد همی
 که تاج بزرگی به سر برنهاد
 نيامد بدين دوده هرگز بدی
 نگه داشتندی ره ايزدی

 کنون بنده يی ناسزاوار وگست
 بيامد بتخت کيان برنشست

 داد خواهم ز بيدادگر همی
 نه افسر نه تخت و کاله و کمر
 هرآنکس که او برنشيند بتخت
 خرد بايد و نامداری و بخت

 شناسد که اين تخت و اين فرهی
 کرا بود و ديهيم شاهنشهی
 مرا اندرين کار ياری کنيد

 وفا کامگاری کنيد برين بی
 که پوينده گشتيم گرد جهان
 بشرم آمديم از کهان ومهان

 وقيصر بران سان سخنها شنيدچ
 برخساره شد چون گل شنبليد
 گل شنبليدش پر از ژاله شد
 زبان و روانش پر ازناله شد
 چوآن نامه برخواند بفزود درد
 شد آن تخت برچشم او الژورد
 بخراد بر زين جهاندار گفت

 که اين نيست برمرد دانا نهفت
 مرا خسرو از خويش و پيوند بيش

 ش پيشز جان سخن گوی دارم
 سليح است و هم گنج و هم لشکرست

 شما را ببين تا چه اندر خورست
 اگر ديده خواهی ندارم دريغ
 که ديده به از گنج دينار و تيغ

 
 دبير جهانديده را پيش خواند
 بران پيشگاه بزرگی نشاند
 بفرمود تا نامه پاسخ نوشت
 بياراست چون مرغزار بهشت
 ز بس بند و پيوند و نيکو سخن
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  روز تا روزگار کهنازان
 چوگشت از نوشتن نويسنده سير

 نگه کرد قيصر سواری دلير
 سخن گوی و روشن دل و يادگير
 خردمند و گويا و گرد و دبير

 بدو گفت رو پيش خسرو بگوی
 که ای شاه بينا دل و راه جوی

 مرا هم سليحست و هم زر به گنج
 نياورد بايد کسی را به رنج
 وگر نيستيمان ز هر کشوری
 درم خواستيمی ز هر مهتری
 بدان تا تواز روم با کام خويش
 به ايران گذشتی به آرام خويش
 مباش اندرين بوم تيره روان
 چنين است کردار چرخ روان

 که گاهی پناهست و گاهی گزند
 گهی با زيانيم و گه سودمند
 کنون تا سليح و سپاه و درم
 فراز آورم تو نباشی دژم
 بر خسرو آمد فرستاده مرد
 سخنهای قيصر همه ياد کرد

 
 ز بيگانه قيصر به پرداخت جای
 پر انديشه بنشست با رهنمای
 به موبد چنين گفت کای دادخواه
 ز گيتی گرفتست ما را پناه
 بسازيم تا او بنيرو شود

 آهوشود وزان کهتر بد بی
 به قيصر چنين گفت پس رهنمای
 که از فيلسوفان پاکيزه رای
 ببايد تنی چند بيداردل

 که بندند با ما بدين کار دل
 فرستاد کس قيصر نامدار
 برفتند زان فيلسوفان چهار
 جوانان و پيران رومی نژاد
 سخنهای ديرينه کردند ياد

 که ما تا سکندر بشد زين جهان
 ز ايرانيانيم خسته نهان

 ز بس غارت و جنگ و آويختن
 گنه خيره خون ريختن همان بی

 کنون پاک يزدان ز کردار بد
 پيش اندر آوردشان کار بدبه 

 يکی خامشی برگزين از ميان
 چوشد کندرو بخت ساسانيان
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 اگر خسرو آن خسروانی کاله
 بدست آورد سر بر آرد بماه
 هم اندر زمان باژ خواهد ز روم
 بپا اندر آرد همه مرز وبوم
 گرين درخورد با خرد ياد دار
 سخنهای ايرانيان باد دار

 ازيشان چوبشنيد قيصر سخن
  ديگر انديشه افگند بنيکی

 سواری فرستاد نزديک شاه
 يکی نامه بنوشت و بنمود راه

 ز گفتار بيدار دانندگان
 سخنهای ديرينه خوانندگان
 چو آمد به نزديک خسرو سوار
 بگفت آنچ بشنيد با نامدار

 ی قيصر او را سپرد همان نامه
 سخنهای قيصر برو برشمرد

 چو خسرو بديد آن دلش تنگ شد
 رنگ شد انديشه بیرخانش ز 

 چنين داد پاسخ که گر زين سخن
 که پيش آمد از روزگار کهن
 همی بر دل اين ياد بايد گرفت
 همه رنجها باد بايد گرفت
 گرفتيم و گشتيم زين مرز باز
 شما را مبادا به ايران نياز
 نگه کن کنون نا نياکان ما
 گزيده جهاندار و پاکان ما
 به بيداد کردند جنگ ار بداد

  تا ز پيران که دارد بيادنگر
 سزد گر بپرسد ز دانای روم

 که اين بد ز زاغ آمدست ار زبوم
 که هرکس که در رزم شد سرفراز

 نياز همی ز آفريننده شد بی
 نياکان ما نامداران بدند

 به گيتی درون کامگاران بدند
 نبرداشتند از کسی سرکشی

 دانشی بلندی و تندی و بی
 کنون اين سخنها نيارد بها
 که باشد سراندر دم اژدها

 يکی سوی قيصر بر از من درود
 تار و پود بگويش که گفتار بی

 بزرگان نيارند پيش خرد
 به فرجام هم نيک و بد بگذرد
 ازين پس نه آرام جويم نه خواب
 مگر برکشم دامن از تيره آب
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 چو رومی نيابيم فريادرس
 به نزديک خاقان فرستيم کس
 سخن هرچ گفتم همه خيره شد
 که آب روان از بنه تيره شد
 فرستادگانم چوآيند باز

 بدين شارستان در نمانم دراز
 به ايرانيان گفت فرمان کنيد

 دل خويش را زين سخن مشکنيد
 که يزدان پيروزگر يار ماست
 جوانمردی و مردمی کارماست

 گرفت اين سخن بردل خويش خوار
 فرستاد نامه بدست تخوار

 تيی برنوش برين گونه برنامه
 يی اندر و خوب و زشت ز هرگونه

 بيامد ز نزديک خسرو سوار
 چنين تا در قيصر نامدار

 
 چوقيصر نگه کرد و نامه بخواند
 ز هر گونه انديشه بر دل براند
 ازان پس بدستور پرمايه گفت
 که اين راز را بازخواه از نهفت
 نگه کن خسرو بدين کار زار
 شود شاد اگر پيچد از روزگار

 که گويی که پيروز نيستگرای دون 
 ازان پس و را نيز نوروز نيست
 بمانيم تا سوی خاقان شود
 چو بيمار شد نزد درمان شود
 ور ای دون که پيروزگر باشد اوی
 بشاهی بسان پدر باشد اوی
 همان به کز ايدر شود با سپاه
 گرکينه در دل ندارد نگاه

 چو بشنيد دستور دانا سخن
 به فرمود تا زيجهای کهن

 دند مردان اخترشناسببر
 سخن راند تا ماند از شب سه پاس

 سرانجام مرد ستاره شمر
 به قيصر چنين گفت کای تاجور
 نگه کردم اين زيجهای کهن
 کز اختر فالطون فگندست بن

 نه بس دير شاهی به خسرو رسد
 ز شاهنشهی گردش نو رسد

 برين گونه تا سال بر سی وهشت
 برو گرد تيره نيارد گذشت

 قيصر به دستور گفتچوبشنيد 
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 که بيرون شد اين آرزوی از نهفت
 چه گوييم و اين را چه پاسخ دهيم

 بيا تا برين رای فرخ نهيم
 گران مايه دستور گفت اين سخن
 که در آسمان اختر افگند بن

 به مردی و دانش کجا داشت کس
 جهان داورت باد فرياد رس

 چو خسرو سوی مرز خاقان شود
  شودورا ياد خواهد تن آسان

 چولشکر ز جای دگر سازد اوی
 ز کين تو هرگز نپردازد اوی
 نگه کن کنون تو که داناتری
 بدين آرزوها تواناتری

 چنين گفت قيصر که اکنون سپاه
 فرستيم ناچار با پيل وگاه

 سخن چند گويم همان به که گنج
 کنم خوار تا دور مانم ز رنج

 
 هم آنگه يکی نامه بنوشت زود

 ين بر فزودبران آفرين آفر
 که با موبد يکدل و پاک رای
 ز ديم از بد و نيک ناباک رای

 يی داستانها زديم ز هرگونه
 بران رای پيشينه باز آمديم
 کنون رای و گفتارها شد ببن
 گشادم در گنجهای کهن
 به قسطنيه در فراوان سپاه
 ندارم که دارند کشور نگاه
 سخنها ز هرگونه آراستيم
 ستيمز هر کشوری لشکری خوا

 يکايک چوآيند هم در زمان
 فرستيم نزديک تو بی گمان
 همه مولش و رای چندين زدن
 برين نيشتر کام شير آژدن
 ازان بد که کردارهای کهن

 همی ياد کرد آنک داند سخن
 که هنگام شاپور شاه اردشير
 دل مرد برناشد از رنج سير
 ز بس غارت و کشتن و تاختن
 به بيداد برکينها ساختن

 ذری هرمز و کی قبادکزو بگ
 که از داد يزدان نکردند ياد
 نيای تو آن شاه نوشين روان
 که از داد او پير سر شد جوان
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 همه روم ازو شد سراسر خراب
 چناچون که ايران ز افراسياب

 ازين مرز ما سی و نه شارستان
 از ايرانيان شد همه خارستان
 ز خون سران دشت شد آبگير
 يرزن و کودکانشان ببردند اس

 اگر مرد رومی به دل کين گرفت
 نبايد که آيد تو را آن شگفت
 خود آزردنی نيست در دين ما
 مبادا بدی کردن آيين ما

 نديديم چيزی که از راستی
 همان دوری از کژی و کاستی
 ستمديدگان را همه خواندم
 وزين در فراوان سخن راندم

 به افسون دل مردمان پاک شد
 همه زهر گيرنده ترياک شد

 دان برنهادم کزين درسخنب
 نگويد کس از روزگار کهن

 به چيزی که گويی تو فرمان کنم
 روان را به پيمان گروگان کنم
 شما را زبان داد بايد همان

 که بر ما نباشد کسی بدگمان
 بگويی که تا من بوم شهريار

 نگيرم چنين رنجها سست وخوار
 نخواهم من از روميان باژ نيز

 را بچيزنه بفروشم اين رنجها 
 دگر هرچ داريد زان مرز و بوم
 از ايران کسی نسپرد مرز روم
 بدين آرزو نيز بيشی کنيد
 بسازيد با ما و خويشی کنيد
 شما را هر آنگه که کاری بود
 وگر ناسزا کارزاری بود

 همه دوستدار و برادر شويم
 بود نيز گاهی که کهتر شويم
 نياز چو گرديد زين شهر ما بی

 ينه آيد فرازتان همه ک به دل
 ز تور و ز سلم اندر آمد سخن
 ازان بيهوده روزگار کهن

 يکی عهد بايد کنون استوار
 سزاوار مهری برو يادگار

 کزين باره از کين ايرج سخن
 نرانيم و از روزگار کهن

 ازين پس يکی باشد ايران و روم
 جدايی نجوييم زين مرز و بوم
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 ی ما يکی دخترست پس پرده
 رد بهترستکه از مهتران برخ

 بخواهيد بر پاکی دين ما
 چنانچون بود رسم و آيين ما
 بدان تا چو فرزند قيصر نژاد
 بود کين ايرج نيارد بياد

 از آشوب وز جنگ روی زمين
 بياسايد و راه جويد بدين

 کنون چون بچشم خرد بنگری
 مراين را بجز راستی نشمری

 بماند ز پيوند پيمان ما
 ز يزدان چنين است فرمان ما
 ز هنگام پيروز تا خوشنواز
 همانا که بگذشت سال دراز
 که سرها بدادند هر دو بباد
 جهاندار پيمان شکن خود مباد
 مسيح پيمبر چنين کرد ياد

 که پيچد خرد چون به پيچی زداد
 بسی چاره کرد اندران خوشنواز
 که پيروز را سر نيايد به گاز
 چو پيروز با او درشتی نمود

 يره دودبديد اندران جايگه ت
 شد آن لشکر و تخت شاهی بباد
 بپيچد و شد شاه را سر زداد
 تو برنايی و نوز ناديده کار

 چو خواهی که بر يابی از روزگار
 مکن ياری مرد پيمان شکن

 که پيمان شکن کس نيرزد کفن
 بدان شاه نفرين کند تاج و گاه

 که پيمان شکن باشد و کينه خواه
 ی من سراسر بخوان کنون نامه

 انگشتها چرب داری مخوانگر 
 سخنها نگه دار و پاسخ نويس
 همه خوبی انديش و فرخ نويس
 نخواهم که اين راز داند دبير

 ی تيز و ير تو باشی نويسنده
 چو برخوانم اين پاسخ نامه را
 ببينم دل مرد خود کامه را
 همانا سليح و سپاه و درم
 فرستيم تا دل نداری دژم

 هرآنکس که برتو گرامی ترست
 وگر نزد تو نيز نامی ترست
 ابا آنک زو کينه داری به دل

 ها برگسل به مردی ز دل کينه
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 زدان دارنده بخش گناهش بی
 مکن روز بر دشمن و دوست دخش
 چو خواهی که داردت پيروزبخت
 جهاندار و با لشکر و تاج و تخت
 زچيزکسان دست کوتاه دار
 روان را سوی راستی راه دار

 گشت خشکچو عنوان آن نامه بر
 برو برنهادند مهری زمشک
 بران مهر بنهاد قيصر نگين
 فرستاده را داد وکرد آفرين

 
 چو آن نامه نزديک خسرو رسيد
 زپيوستن آگاهی نو رسيد
 به ايرانيان گفت کامروز مهر
 دگرگونه گردد همی برسپهر
 زقيصر يک نامه آمد بلند

 سخن گفتنش سر به سر سودمند
  کينهمی راه جويد که ديرينه

 ببرد ز روم و ز ايران زمين
 چنين يافت پاسخ زايرانيان

 که هرگز نه برخاست کين ازميان
 چواين راست گردد بهنگام تو
 نويسند برتاجها نام تو

 چوايشان بران گونه ديدند رای
 بپردخت خسرو زبيگانه جای

 دوات و قلم خواست وچينی حرير
 بفرمود تا پيش او شد دبير

 پهلویيکی نامه بنوشت بر 
 برآيين شاهان خط خسروی
 که پذرفت خسرو زيزدان پاک
 ز گردنده خورشيد تا تيره خاک
 که تا او بود شاه در پيشگاه
 ورا باشد ايران و گنج و سپاه
 نخواهد ز دارندگان باژ روم

 نه لشکر فرستد بران مرز وبوم
 هران شارستانی کزان مرز بود

 ارز بود اگر چند بيکار و بی
 همه يک بيکبقيصر سپارد 

 ازين پس نوشته فرستيم و چک
 همان نيز دختر کزان مادرست

 ی قيصرست که پاکست وپيوسته
 بهمداستان پدرخواستيم

 بدين خواستن دل بياراستيم
 هران کس که در بارگاه تواند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2114 

 ازايران و اندر پناه تواند
 چوگستهم و شاپور و چون انديان
 چو خراد بر زين زتخم کيان

 بديشان سپارچو لشکر فرستی 
 خرد يافته دختر نامدار

 بخويشی چنانم کنون باتو من
 چو از پيش بود آن بزرگ انجمن
 نخستين کيومرث با جمشيد
 کزو بود گيتی ببيم واميد
 دگر هرچ هستند ايرج نژاد
 که آيين و فر فريدون نهاد
 بدين همنشان تا قباد بزرگ

 که از داد او خويش بدميش وگرگ
 از ميانهمه کينه برداشتيم 

 يکی گشت رومی و ايرانيان
 ز قيصر پذيرفتم آن دخترش

 که از دختران باشد او افسرش
 ازين بر نگردم که گفتم يکی
 ز کردار بسيار تا اندکی

 تو چيزی که گفتی درنگی مساز
 که بودن درين شارستان شد دراز

 ها برين گونه ياد چو کرد اين سخن
 نوشته بخورشيد خراد داد

 اندر آمد زجایسپهبد چو باد 
 باسپ کميت اندر آورد پای

 تاخت تا پيش قيصر چوباد همی
 سخنهای خسرو بدو کرد ياد

 چو قيصر ازان نامه بگسست بند
 بديد آن سخنهای شاه بلند
 بفرمود تا هر که دانا بدند
 به گفتارها بر توانا بدند

 به نزديک قيصر شدند انجمن
 بپرسيد زيشان همه تن بتن

  را چه درمان کنيمکه اکنون مر اين
 ابا شاه ايران چه پيمان کنيم

 بهانه شديم بدين نامه ما بی
 همی روم و ايران يگانه شديم
 بزرگان فرزانه برخاستند
 زبان را به پاسخ بياراستند
 که ما کهترانيم و قيصر تويی
 جهاندار با تخت و افسر تويی

 نگه کن کنون رای و فرمان تو راست
 ان تو راستز ما گر بخواهی تن و ج

 چو بشنيد قيصر گرفت آفرين
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 بدان نامداران با رای و دين
 بود تاشمع گردان سپهر همی

 دگرگونه ترشد به آيين و چهر
 

 رنگ شد چو خورشيد گردنده بی
 ستاره به برج شباهنگ شد
 به فرمود قيصر به نيرنگ ساز

 های دراز که پيش آرد انديشه
 بسازيد جای شگفتی طلسم

 اسد او را به جسمکه کس بازنشن
 نشسته زنی خوب برتخت ناز

 های طراز پراز شرم با جامه
 ازين روی و زان رو پرستندگان
 پس پشت و پيش اندرش بندگان
 نشسته بران تخت بی گفت وگوی
 بگريان زنی ماند آن خوب روی
 زمان تا زمان دست برآفتی
 سرشکی ز مژگان بينداختی
 هرآنکس که ديدی مر او را ز دور

 يافتی شيفته پر ز نورزنی 
 که بگريستی بر مسيحا بزار
 دو رخ زرد و مژگان چو ابر بهار
 طلسم بزرگان چو آمد بجای
 بر قيصر آمد يکی رهنمای
 ز دانا چو بشنيد قيصر برفت
 به پيش طلسم آمد آنگاه تفت
 ازان جادويی در شگفتی بماند
 فرستاد و گستهم را پيش خواند
 بگستهم گفت ای گو نامدار

 ی دختری داشتم چون نگاريک
 بباليد و آمدش هنگام شوی
 يکی خويش بد مرو را نامجوی
 به راه مسيحا بدو دادمش

 دانشی روی بگشادمش ز بی
 فرستادم او رابخان جوان

 سوی آسمان شد روان جوان
 کنون او نشستست با سوک و درد

 شده روز روشن برو الژورد
 نه پندم پذيرد نه گويد سخن

 ج او شد کهنجهان نو از رن
 يکی رنج بردار و او راببين
 سخنهای دانندگان برگزين
 جوانی و از گوهر پهلوان
 مگر با تو او برگشايد زبان
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 بدو گفت گستهم کايدون کنم
 مگر از دلش رنج بيرون کنم
 بنزد طلسم آمد آن نامدار

 گشاده دل و بر سخن کامگار
 چوآمد به نزديک تختش فراز
 ازطلسم از بر تخت بردش نم

 گرانمايه گستهم بنشست خوار
 سخن گفت با دختر سوکوار
 دالور نخست اندر آمد بپند
 سخنها که او را بدی سودمند
 بدو گفت کای دخت قيصر نژاد
 خردمند نخروشد از کار داد
 رهانيست از مرگ پران عقاب

 چه در بيشه شير و چه ماهی در آب
 همه باد بد گفتن پهلوان

 روان بیزبان بود و تن  که زن بی
 به انگشت خود هر زمانی سرشک

 بينداختی پيش گويا پزشک
 چوگستهم ازو در شگفتی بماند
 فرستاد قيصر کس او را بخواند
 چه ديدی بدوگفت از دخترم
 کزو تيره گردد همی افسرم
 بدو گفت بسيار دادمش پند
 نبد پند من پيش او کاربند
 دگر روز قيصر به بالوی گفت

 اش جفتکه امروز با انديان ب
 همان نيز شاپور مهتر نژاد

 کند جان ما رابدين دخت شاد
 شوی پيش اين دختر سوکوار
 سخن گويی ازنامور شهريار
 مگر پاسخی يابی از دخترم
 کزو آتش آيد همی برسرم
 مگر بشنود پند و اندرزتان
 بداند سرماهی وارزتان
 برآنم که امروز پاسخ دهد
 چوپاسخ بواز فرخ دهد

 نده سوکوارشود رسته زين ا
 که خوناب بارد همی برکنار
 برفت آن گرامی سه آزادمرد
 سخن گوی وهريک بننگ نبرد
 ازيشان کسی روی پاسخ نديد

 زبان خامشی برگزيد زن بی
 ازان چاره نزديک قيصر شدند
 ببيچارگی نزد داور شدند
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 که هرچند گفتيم وداديم پند
 نبد پند ما مر ورا سودمند
 زگارچنين گفت قيصر که بد رو

 که ما سوکواريم زين سوکوار
 ازان نامداران چو چاره نيافت
 سوی رای خراد بر زين شتاف
 بدو گفت کای نامدار دبير

 ی اردشير گزين سر تخمه
 يکی سوی اين دختر اندر شوی
 مگر يک ره آواز او بشنوی
 فرستاد با او يکی استوار
 ز ايوان به نزديک آن سوکوار
 چوخراد بر زين بيامد برش

 گه کرد روی و سر و افسرشن
 بود پيشش زمانی دراز همی

 طلسم فريبنده بردش نماز
 بسی گفت و زن هيچ پاسخ نداد
 پرانديشه شد مرد مهتر نژاد

 بنگريد سراپای زن راهمی
 پرستندگان را بر او بديد

 گفت گر زن زغم بيهش است همی
 پرستنده باری چرا خامش است
 اگر خود سرشکست در چشم اوی

 اگر کم شدی خشم اویسزيدی 
 به پيش برش بر چکاند همی
 چپ وراست جنبش نداند همی

 سرشکش که انداخت يک جای رفت
 نه جنبان شدش دست ونه پای رفت

 اگرخود درين کالبد جان بدی
 جز از دست جاييش جنبان بدی
 سرشکش سوی ديگر انداختی
 وگر دست جای دگر آختی

 نبينم همی جنبش جان و جسم
 فيلسوفی طلسمنباشد جز از 

 بر قيصر آمد بخنديد وگفت
 که اين ماه رخ را خرد نيست جفت
 طلسمست کاين روميان ساختند
 که بالوی و گستهم نشناختند
 بايرانيان بربخندی همی

 وگر چشم ما را ببندی همی
 چواين بشنود شاه خندان شود
 گشاده رخ و سيم دندان شود

 
 بدو گفت قيصر که جاويد زی
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 نشهان را سزیکه دستور شاه
 يکی خانه دارم در ايوان شگفت
 کزين برتو را ندازه نتوان گرفت
 يکی اسب و مردی بروبر سوار
 کز انجا شگفتی شود هوشيار

 چوبينی ندانی که اين بند چيست
 ی ايزديست طلسمست گر کرده

 چو خراد برزين شنيد اين سخن
 بيامد بران جايگاه کهن

 بديدش يکی جای کرده بلند
 ستاده درو ارجمندسوار اي

 کجا چشم بيننده چونان نديد
 بدان سان توگفتی خدای آفريد
 بديد ايستاده معلق سوار
 بيامد بر قيصر نامدار

 چنين گفت کز آهنست آن سوار
 همه خانه از گوهر شاهوار
 که دانا و را مغنياطيس خواند

 که روميش بر اسپ هندی نشاند
 هرآنکس که او دفتر هندوان

 اد و روشن روانبخواند شود ش
 بپرسيد قيصر که هندی زراه
 همی تا کجا برکشد پايگاه
 زدين پرستندگان بر چيند

 همه بت پرستند گر خود کيند
 چنين گفت خراد برزين که راه
 بهند اندرون گاو شاهست و ماه
 به يزدان نگروند و گردان سپهر
 ندارد کسی برتن خويش مهر
 ز خورشيد گردنده بر بگذرند

  دانندگان نشمرندچوما را ز
 هرآنکس که او آتشی بر فروخت
 شد اندر ميان خويشتن را بسوخت

 يکی آتشی داند اندر هوا
 به فرمان يزدان فرمان روا
 که دانای هندوش خواند اثير
 سخنهای نعز آورد دلپذير

 چنين گفت که آتش به آتش رسيد
 گناهش ز کردار شد ناپديد
 ازان ناگزير آتش افروختن

  خواند اين سوختنهمان راستی
 همان گفت وگوی شما نيست راست

 برين بر روان مسيحا گواست
 نبينی که عيسی مريم چه گفت
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 بدانگه که بگشاد راز ازنهفت
 که پيراهنت گر ستاند کسی

 آويز با او به تندی بسی می
 وگر بر زند کف به رخسار تو
 شود تيره زان زخم ديدار تو
 مزن هم چنان تابه ماندت نام

 ند رانام بهتر ز کامخردم
 بسو تام را بس کن از خوردنی
 مجو ار نباشدت گستردنی
 بدين سر بدی راببد مشمريد

 آزار ازين تيرگی بگذريد بی
 شما را هوا بر خرد شاه گشت
 دل از آز بسيار بيراه گشت
 که ايوانهاتان بکيوان رسيد

 شماری که شد گنجتان را کليد
 ابا گنجتان نيز چندان سپاه

 ی رومی و رومی کالهها زره
 بهر جای بيداد لشکر کشيد
 ز آسودگی تيغها برکشيد

 همی چشمه گردد بيابان ز خون
 مسيحا نبود اندرين رهنمون
 يکی بينوا مرد درويش بود

 تن خويش بود که نانش ز رنج
 جز از ترف و شيرش نبودی خورش
 فزونيش رخبين بدی پرورش
 چو آورد مرد جهودش بمشت

 ه ديدش بکشتچوبی يار وبيچار
 همان کشته رانيز بردار کرد
 بران دار بر مرو را خوار کرد
 پذير چو روشن روان گشت و دانش
 سخن گوی و داننده و يادگير
 به پيغمبری نيز هنگام يافت
 ببر نايی از زيرکی کام يافت
 تو گويی که فرزند يزدان بد اوی
 بران دار برگشته خندان بد اوی
 دبخندد برين بر خردمند مر

 تو گر بخردی گرد اين فن مگرد
 نياز که هست او ز فرزند و زن بی
 به نزديک او آشکارست راز
 چه پيچی ز دين کيومرثی
 هم از راه و آيين طهمورثی

 که گويند دارا ی گيهان يکيست
 جز از بندگی کردنت رای نيست
 جهاندار دهقان يزدان پرست
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 چوبر واژه برسم بگيرد بدست
 ره آبنشايد چشيدن يکی قط

 گر از تشنگی آب بيند بخواب
 به يزدان پناهند به روز نبرد

 نخواهد به جنگ اندرون آب سرد
 همان قبله شان برترين گوهرست
 که از آب و خاک و هوا برترست
 نباشند شاهان ما دين فروش
 بفرمان دارنده دارند گوش
 بدينار وگوهر نباشند شاد
 نجويند نام و نشان جز بداد

 ی بلندببخشيدن کاخها
 دگر شاد کردن دل مستمند
 سديگر کسی کو به روز نبرد
 بپوشد رخ شيد گردان بگرد
 بروبوم دارد زدشمن نگاه

 جزين را نخواهد خردمند شاه
 جزاز راستی هرک جويد زدين

 آفرين بروباد نفرين بی
 چو بشنيد قيصر پسند آمدش
 سخنهای او سودمند آمدش
 بدو گفت آن کو جهان آفريد

 ار مهان آفريدتو را نامد
 سخنهای پاک ازتو بايد شنيد
 تو داری در رازها را کليد

 کسی راکزين گونه کهتربود
 سرش ز افسر ماه برتر بود

 درم خواست از گنج و دينار خواست
 يکی افسری نامبردار خواست
 بدو داد و بسيارکرد آفرين
 که آباد باد ازتوايران زمين

 
 وزان پس چو دانست کامد سپاه

 شد ز گرد سواران سياهجهان 
 گزين کرد زان روميان صدهزار

 همه نامدار ازدرکارزار
 سليح و درم خواست واسپان جنگ

 سرآمد برو روزگار درنگ
 يکی دخترش بود مريم بنام

 خردمند و با سنگ و با رای وکام
 بخسرو فرستاد به آيين دين

 خواست ازکردگار آفرين همی
 بپذرفت دخترش گستهم گرد

 يکو بخسرو سپردبه آيين ن
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 وزان پس بياورد چندان جهيز
 کزان کند شد بارگيهای تيز
 ز زرينه و گوهر شاهوار

 ی زرنگار ز ياقوت وز جامه
 ز گستردنيها و ديبای روم
 به زر پيکر و از بريشمش بوم
 همان ياره و طوق با گوشوار
 سه تاج گرانمايه گوهرنگار
 عماری بياراست زرين چهار

 اهوا رجليلش پر ازگوهر ش
 چهل مهد ديگر بد از آبنوس

 ز گوهر درفشان چو چشم خروس
 ازان پس پرستنده ماه روی
 زايوان برفتند با رنگ وبوی
 خردمند و بيدار پانصد غالم
 بيامد بزرين وسيمين ستام
 ز رومی همان نيز خادم چهل
 پری چهره و شهره ودلگسل
 وزان فيلسوفان رومی چهار
 خردمند و با دانش ونامدار

 ديشان بگفت آنچ بايست گفتب
 همان نيز با مريم اندرنهفت
 از آرام وز کام و بايستگی

 همان بخشش و خورد و شايستگی
 پس از خواسته کرد رومی شمار
 فزون بد ز سيصد هزاران هزار
 فرستاد هر کس که بد بردرش
 ز گوهر نگار افسری بر سرش
 مهان را همان اسپ و دينار داد

 ر دادز شايسته هر چيز بسيا
 چنين گفت کای زيردستان شاه
 سزد گر بر آريد گردن بماه

 تر در جهان ز گستهم شايسته
 نخيزد کسی از ميان مهان
 چوشاپور مهتر کرانجی بود
 که اندر سخنها ميانجی بود
 يک راز دارست بالوی نيز
 که نفروشد آزادگان را بچيز
 چوخراد برزين نبيند کسی
 اگر چند ماند بگيتی بسی

 فريدش خدای جهانبران آ
 که تا آشکارا شود زو نهان

 بديست چو خورشيد تابنده او بی
 همه کار و کردار او ايزديست
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 همه ياد کرد اين به نامه درون
 برفتند با دانش و رهنمون
 ستاره شمر پيش با رهنمای
 که تارفتنش کی به آيد ز جای
 به جنبيد قيصر به بهرام روز
 به نيک اختر و فال گيتی فروز

 رفت قيصر به راه دو منزل همی
 سديگر بيامد به پيش سياه
 به فرمود تا مريم آمد به پيش
 سخن گفت با او ز اندازه بيش
 بدو گفت دامن ز ايرانيان

 نگه دار و مگشای بند ازميان
 برهنه نبايد که خسرو تو را
 ببيند که کاری رسد نو تو را

 بگفت اين و بدرود کردش به مهر
 رفتن سپهرکه يار تو بادا ب

 نيا طوس جنگی برادرش بود
 بدان جنگ ساالر لشکرش بود

 بدو گفت مريم به خون خويش تست
 بران برنهادم که هم کيش تست
 سپردم تو را دختر وخواسته
 سپاهی برين گونه آراسته
 نياطوس يکسر پذيرفت از وی
 بگفت و گريان بپيچيد روی

 رفت لشکر به راه وريغ همی
 رز وتيغنيا طوس در پيش با گ

 چو بشنيد خسروکه آمد سپاه
 ازان شارستان برد لشکر به راه
 چو آمد پديدار گرد سران
 درفش سواران جوشن وران

 رفت لشکر بکردار گرد همی
 سواران بيدار و مردان مرد
 دل خسرو از لشکر نامدار
 بخنديد چون گل بوقت بهار
 دل روشن راد راتيز کرد

 مران باره را پاشنه خيز کرد
 وس را ديد و در برگرفتنياط

 بپرسيدن آزادی اندرگرفت
 ز قيصر که برداشت زانگونه رنج
 ابا رنج ديگر تهی کرد گنج
 وزانجای سوی عماری کشيد
 بپرده درون روی مريم بديد

 بپرسيد و بر دست او بوس داد
 ز ديدار آن خوب رخ گشت شاد
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 بياورد لشکر به پرده سرای
 نهفته يکی ماه را ساخت جای

 فت و بنشست بااوسه روزسخن گ
 چهارم چو بفروخت گيتی فروز
 گزيده سرايی بياراستند

 نياطوس را پيش اوخواستند
 ابا سرگس و کوت جنگی بهم
 سران سپه را همه بيش و کم
 بديشان چنين گفت کاکنون سران

 کدامند و مردان جنگاوران
 نياطوس بگزيد هفتاد مرد
 که آورد گيرند روز نبرد

 فتی هزارکه زير درفشش بر
 گزيده سواران خنجر گزار

 چو خسرو بديد آن گزيده سپاه
 سواران گردنکش ورزمخواه

 خواند بر کردگار آفرين همی
 که چرخ آفريد و زمان و زمين
 همان بر نياطوس وبر لشکرش
 چه برنامور قيصر وکشورش
 بدان مهتران گفت اگر کردگار

 مرا يارباشد گه کارزار
 توانايی خويش پيداکنم

 ن رابکوکب ثرياکنمزمي
 ی دوستان نباشد جزانديشه

 فلک يارومهر ردان بوستان
 

 بهشتم بياراست خورشيد چهر
 سپه را بکردار گردان سپهر
 ز درگاه برخاست آوای کوس
 هواشد زگرد سپاه آبنوس
 سپاهی گزين کرد زآزادگان
 بيام سوی آذرابادگان

 دو هفته برآمد بفرمان شاه
 هبلشکر گه آمد دمادم سپا

 ی شاه بردشت دوک سرا پرده
 چنان لشکری گشن وراهی سه دوک

 نياطوس را داد لشکر همه
 بدو گفت مهتر تويی بررمه
 وزان جايگه با سواران گرد

 ی تيزتگ راسپرد عنان باره
 سوی راه چيچست بنهاد روی

 راند شادان دل وراه جوی همی
 بجايی که موسيل بود ارمنی
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 که کردی ميان بزرگان منی
 شکر گهش يار بندوی بودبه ل

 که بندوی خال جهانجوی بود
 برفت اين دوگرد ازميان سپاه
 ز لشکر نگه کرد خسرو به راه
 به گستهم گفت آن دالور دومرد
 چنين اسپ تازان به دشت نبرد
 برو سوی ايشان ببين تاکيند
 برين گونه تازان زبهر چيند

 چنين گفت گستهم کای شهريار
 واربرانم که آن مرد ابلق س
 برادرم بندوی کنداورست

 همان يارش ازلشکری ديگرست
 چنين گفت خسرو بگستهم شير
 که اين کی بود ای سوار دلير
 کجاکار بندوی باشد درشت
 مگر پاک يزدان بود ياروپشت
 اگر زنده خواهی به زندان بود
 وگر کشته بردار ميدان بود

 بدو گفت گستهم شاها درست
 بدان سونگه کن که اوخال تست
 گرآيد به نزديک وباشد جزاوی
 ز گستهم گوينده جز جان مجوی
 هم آنگه رسيدند نزديک شاه
 پياده شدند اندران سايه گاه
 چو رفتند نزديک خسرو فراز
 ستودند و بردند پيشش نماز
 بپرسيد خسرو به بندوی گفت
 که گفتم تو راخاک يابم نهفت
 به خسرو بگفت آنچ بر وی رسيد

 م ديدهمان مردمی کو ز بهرا
 وزان چاره جستن دران روزگار

 ی شهريار وزان پوشش جامه
 گفت وخسرو فراوان گريست همی

 ازان پس بدو گفت کاين مردکيست
 بدو گفت کای شاه خورشيد چهر
 تو مو سيل را چون نپرسی زمهر
 که تا تو ز ايران شدستی بروم
 نخفتست هرگز بباد بوم

 سراپرده ودشت جای وی است
 سرای وی استنه خرگاه وخيمه 

 فراوان سپاهست بااوبهم
 سليح بزرگی وگنج درم

 کنون تا تو رفتی برين راه بود
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 نيازش ببرگشتن شاه بود
 جهاندار خسرو به موسيل گفت
 که رنج تو کی ماند اندرنهفت
 بکوشيم تا روز توبه شود

 همان نامت از مهتران مه شد
 بدو گفت موسيل کای شهريار
 بمن بريکی تازه کن روزگار
 که آيم ببوسم رکيب تو را
 ستايش کنم فر و زيب تو را
 بدو گفت خسرو که با رنج تو
 درفشان کنم زين سخن گنج تو
 برون کرد يک پای خويش از رکيب
 شد آن مرد بيدار دل ناشکيب
 ببوسيد پای و رکيب ورا

 همی خيره گشت از نهيب ورا
 چو بيکار شد مرد خسروپرست
 جهانجوی فرمود تا بر نشست

 ان دشت بی بر انگيخت اسپوز
 تاخت تا پيش آذر گشسپ همی

 نوان اندر آمد به آتشکده
 دلش بود يکسر بدرد آژده

 بشد هيربد زند و استا بدست
 به پيش جهاندار يزدان پرست
 گشاد از ميان شاه زرين کمر
 بر آتش بر آگند چندی گهر
 نيايش کنان پيش آذر بگشت
 بناليد وز هيربد برگذشت

  داور داد وپاکگفت کای همی
 سردشمنان اندر آور بخاک
 تودانی که برداد نالم همی
 همه راه نيکی سگالم همی
 تومپسند بيداد بيدادگر

 بگفت اين و بر بست زرين کمر
 سوی دشت دوک اندر آورد روی

 جوی شد خليده دل و راه همی
 چو آمد به لشکر گه خويش باز
 همان تيره گشت آن شب ديرياز

 رآگهانفرستاد بيدار کا
 که تا باز جويند کارجهان
 چو آگاه شد لشکر نيمروز
 که آمد ز ره شاه گيتی فروز

 همه کوس بستند بر پشت پيل
 زمين شد به کردار دريای نيل
 ازان آگهی سر به سر نو شدند
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 بياری به نزديک خسرو شدند
 

 چوآمد به بهرام زين آگهی
 که تازه شد آن فر شاهنشهی

 مجویهمانگه ز لشکر يکی نا
 نگه کرد با دانش و آب روی
 کجا نام او بود دانا پناه

 که بهرام را او بدی نيک خواه
 دبير سرافراز را پيش خواند
 سخنهای بايسته چندی براند

 های بزرگ بفرمود تا نامه
 نويسد بران مهتران سترگ

 بگستهم و گردوی و بندوی گرد
 که از مهتران نام گردی ببرد

  سوارچو شاپور و چون انديان
 هرآنکس که بود از يالن نامدار
 سرنامه گفت از جهان آفرين

 خواهم اندر نهان آفرين همی
 چوبيدار گرديد يکسر ز خواب
 نگيريد بر بد ازين سان شتاب
 که تا درجهان تخم ساسانيان
 پديد آمد اندر کنار و ميان
 ازيشان نرفتست جزبرتری
 بگرد جهان گشتن و داوری

 دشيرنخست از سر بابکان ار
 که اندر جهان تازه شد داروگير
 زمانه ز شمشير او تيره گشت
 سر نامداران همه خيره گشت
 نخستين سخن گويم از اردوان
 ازان نامداران روشن روان

 شنيدی که بر نامور سوفزای
 چه آمد ز پيروز ناپاک رای
 رها کردن ازبند پای قباد
 وزان مهتران دادن او را بباد

 گرفتقباد بد انديش نيرو 
 هنرها بشست از دل آهو گرفت
 چنان نامور نيک دل را بکشت
 برو شد دل نامداران درشت

 کسی کو نشايد به پيوند خويش
 هوا بر گزيند ز فرزند خويش
 به بيگانگان هم نشايد بنيز

 نجويد کسی عاج از چوب شيز
 بساسانيان تا نداريد اميد
 مجوييد ياقوت از سرخ بيد
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 اچواين نامه آرند نزد شم
 که فرخنده باد او رمزد شما

 به نزديک من جايتان روشنست
 برو آستی هم ز پيراهنست
 بيک جای مان بود آرام و خواب
 اگر تيره بد گر بلند آفتاب
 چو آييد يکسر به نزديک من
 شود روشن اين جان تاريک من
 نينديشم از روم وز شاهشان
 بپای اندر آرم سر و گاهشان

 یها مهر او نهادند برنامه
 بيامد فرستاده راه جوی
 بکردار بازارگانان برفت

 بدرگاه خسرو خراميد تفت
 يکی کاروانی ز هرگونه چيز

 ها داشت نيز ها هديه ابا نامه
 بديد آن بزرگی و چندان سپاه

 که گفتی مگر بر زمين نيست راه
 به دل گفت با اين چنين شهريار
 نخواهد ز بهرام يل زينهار

 دشمنم پارسی يکی مرد بی
 همان بار دارم شتروار سی
 چراخويشتن کرد بايد هالک
 بلندی پديدار گشت ازمغاک
 شوم نامه نزديک خسروبرم

 ی نوبرم به نزديک او هديه
 بانديشه آمد به نزديک شاه
 ابا هديه و نامه ونيک خواه

 ها هديه برد درم برد و با نامه
 سخنهاش برشاه گيتی شمرد

 ها را بخواند جهاندار چون نامه
 ر او را بکرسی زرين نشاندم

 بدو گفت کای مرد بسياردان
 تو بهرام را نزد من خوار دان
 کنون ز آنچ کردی رسيدی بکام

 تر مجو اندرين کار نام فزون
 بفرمود تا نزد او شد دبير
 مران پاسخ نامه را ناگزير

 های دراز نوشت اندران نامه
 که اين مهتر گرد گردن فراز

 ديمهای تو برخوان همه نامه
 فرستاده را پيش بنشانديم
 به گفتار بيکار با خسرويم
 به دل با تو همچون بهار نويم
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 چولشکر بياری بدين مرز وبوم
 که انديشد از گرز مردان روم
 همه پاک شمشيرها برکشيم
 به جنگ اندورن روميان را کشيم
 چو خسرو ببيند سپاه تو را
 همان مردی و پايگاه تو را

 ن شوددلش زود بيکار ولرزا
 زپيشت چو روبه گريزان شود

 ها مهر بنهاد شاه بدان نامه
 ی نيک خواه ببرد ان پسنديده

 بدو گفت شاه ای خردمند مرد
 برش گنج يابی ازين کارکرد
 مرو را گهر داد و دينار داد
 گرانمايه ياقوت بسيار داد
 بدو گفت کاين نزد چوبينه بر
 شنيده سخنها برو بر شمر

 
 چوبينه مردبيامد به نزديک 

 شنيده سخنها همه يادکرد
 چو مرد جهانجوی نامه بخواند
 هوارا بخواند وخرد را براند

 ها ساز رفتن گرفت ازان نامه
 بماندند ايرانيان درشگفت
 برفتند پيران به نزديک اوی
 چوديدند کردار تاريک اوی

 گفت هرکس کز ايدر مرو همی
 زرفتن کهن گردد اين روز نو

 ايران زميناگر خسرو آيد به 
 نبينی مگر گرز و شمشير کين
 برين تخت شاهی مخور زينهار

 خيره بفريبدت روزگار همی
 نيامد سخنها برو کارگر
 بفرمود تا رفت لشکر بدر

 تاخت تا آذر آبادگان همی
 سپاهی دالور ز آزادگان
 سپاه اندر آمد بتنگ سپاه
 ببستند بر مور و بر پشه راه

 چنين گفت پس مهتر کينه خواه
 که من کرد خواهم به لشکر نگاه
 ببينم که رومی سواران کيند
 سپاهی کدامند و گردان کيند
 همه برنشستند گردان براسپ
 يالن سينه و مهتر ايزد گشسپ
 بديدار آن لشکر کينه خواه



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2129 

 گرانمايگان برگرفتند راه
 چولشکر بديدند باز آمدند
 به نزديک مهتر فراز آمدند
 دکه اين بی کرانه يکی لشکرن

 بگذرند ز انديشه ما همی
 وزان روی رومی سواران شاه
 برفتند پويان بدان بارگاه

 ببستند بر پيش خسرو ميان
 که ما جنگ جوييم زايرانيان

 بدان کار همداستان گشت شاه
 کزو آرزو خواست رومی سپاه

 
 چوخورشيد برزد سراز تيره کوه
 خروشی برآمد زهر دو گروه
 هرکه گفتی زمين گشت گردان سپ
 گر از تيغها تيره شد روی مهر
 بياراسته ميمن و ميسره

 زمين کوه گشت آهنين يکسره
 از آواز اسپان و بانگ سپاه

 جست بر کوه راه بيابان همی
 چو بهرام جنگی بدان بنگريد
 يکی خنجر آبگون برکشيد

 ش اندرون ترس وبيم نيامد به دل
 دل شير دربيشه شد بد و نيم

 شيدبه ايرانيان گفت صف برک
 همه کشور دوک لشکر کشيد

 گشت گرد سپه يک تنه همی
 که دارد نگه ميسره وميمنه
 يالن سينه را گفت برقلبگاه

 باش تا پيش روی سپاه همی
 که از لشکر امروز جنگی منم
 بگاه گريزش درنگی منم
 نگه کرد خسرو بدان رزمگاه
 جهان ديد يکسر زلشکر سياه
 رخ شيد تابان چوکام هژبر

 ريد گفتی ز ابرهمی تيغ با
 نياطوس و بندوی و گستهم وشاه

 بباال گذشتند زان رزمگاه
 نشستند بر کوه دوک آن سران
 نهاده دو ديده بفرمانبران

 ديد شاه ازان کوه لشکر همی
 چپ وراست و قلب و جناح سپاه
 چوبرخاست آواز کوس از دو روی
 برفتند مردان پر خاشجوی
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 تو گفتی زمين کوه آهن شدست
 بر خاک دشمن شدستسپهر ا ز

 چو خسرو بران گونه پيکار ديد
 فلک تار ديد و زمين قار ديد

 گفت برپهلوی به يزدان همی
 که از برتو ران پاک وبرتر توی
 که برگردد امروز از رزم شاد

 که داند چنين جز تو ای پاک وراد
 کرابخت خواهد شدن کندرو
 سر نيزه که شود خار و خو
 ددل و جان خسرو پرانديشه بو

 جهان پيش چشمش يکی بيشه بود
 که بگسست کوت ازميان سپاه
 ز آهن بکردار کوهی سياه
 بيامد دمان تاميان گروه

 چو نزديک ترشد بران برز کوه
 به خسرو چنين گفت کای سرفراز

 نگه کن بدان بنده ديوساز
 که بااو برزم اندر آويختی

 چواو کامران شد تو بگريختی
 ببين از چپ لشکر ودست راست
 که تا از ميان دليران کجاست
 کنون تا بياموزمش کارزار
 ببيند دل و رزم مردان کار

 چو بشنيد خسرو زکوت اين سخن
 دلش گشت پردرد و کين کهن
 کجا گفت کز بنده بگريختی
 سليح سواران فروريختی

 ورا زان سخن هيچ پاسخ نداد
 دلش گشت پرخون و سر پر ز باد
 چنين گفت پس کوت را شهريار

 وپيش آن مرد ابلق سوارکه ر
 چوبيند تو را پيشت آيد به جنگ
 تومگريز تا لب نخايی زننگ

 چوبشنيد کوت اين سخن بازگشت
 چنان شد که با باد انباز گشت

 رفت جوشان ونيزه بدست همی
 به آوردگه رفت چون پيل مست
 چو نزديک شد خواست بهرام را
 برافراخت زانگونه زونام را

 نگ کرديالن سينه بهرام را با
 که بيدارباش ای سوار نبرد

 که آمد يکی ديو چون پيل مست
 کمندی بفتراک و نيزه بدست



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2131 

 چو بهرام بشنيد تيغ از نيام
 برآهخت چون باد و برگفت نام
 چوخسرو چنان ديد برپای خاست

 سر سر برآورد راست ازان کوه
 نهاده بکوت و به بهرام چشم
 دو ديده پر از آب و دل پر ز خشم

  به نيزه درآمد زجایچو رومی
 جهانجوی بر جای بفشارد پای

 چو نيزه نيامد برو کارگر
 بر وی اندر آورد جنگی سپر
 يکی تيغ زد بر سر و گردنش
 که تاسينه ببريد تيره تنش

 چو آواز تيغش به خسرو رسيد
 بخنديد کان زخم بهرام ديد
 نياطوس جنگی بتابيد چشم

 ی خسرو آمد بخشم ازان خنده
 ن گفت کای نامداربه خسرو چني

 نه نيکو بود خنده درکارزار
 تو رانيست از روم جز کيميا
 دلت خيره بينم بکين نيا

 چو کوت هزاره به ايران و روم
 نبينند هرگز به آباد بوم

 بخندی کنون زانک اوکشته شد
 چنان دان که بخت تو برگشته شد
 بدو گفت خسرو من از کشتنش
 نخندم همی وز بريده تنش

 که هرکس که دارد فسوسچنان دان 
 همو يابد از چرخ گردنده کوس
 مرا گفت کز بنده بگريختی
 نبودت هنر تا نياويختی

 ازان بنده بگريختن نيست ننگ
 که زخمش بدين سان بود روز جنگ

 وزان روی بهرام آواز داد
 ای نامداران فرخ نژاد که

 يالن سينه و رام و ايزد گسسپ
 مرين کشته را بست بايد بر اسپ

 رستيد ز ايدر به لشکر گهشف
 بدان تابريده ببيند شهش
 تن کوت رازود برپشت زين
 بتنگی ببستند مردان کين
 دوان اسپ با مرد گردن فراز

 شد به لشکر گه خويش باز همی
 دل خسرو ازکوت شد دردمند
 گشادند زان کشته بند کمند
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 بران زخم او بر پراگند مشک
 بفرمود پس تا بکردند خشک

 ر دوختش همچنانبه کرباس ب
 زره دربر و تنگ بسته ميان
 به نزديک قيصر فرستاد باز

 ی ديوساز که شمشير اين بنده
 برين گونه برد همی روز جنگ
 ازو گر هزيمت شدم نيست ننگ
 همه رو ميان دلشکسته شدند

 جنگ خسته شدند به دل پاک بی
 ريخت بطريق خونين سرشک همی

 همی رخ پر از آب و دل پر ز رشک
 د ز گردنکشان ده هزاربيام

 همه جاثليقان گرد و سوار
 يکی حمله بردند زان سان که کوه

 بدريد ز آواز رومی گروه
 چکاچک برخاست و بانگ سران
 همان زخم شمشير و گرز گران
 توگفتی که دريا بجوشد همی
 سپهر روان بر خروشد همی
 ز بس کشته اندر ميان سپاه
 بماندند بر جای بربسته راه

 يان کشته شد لشکریازان روم
 هرآنکس که بود از دليران سری
 دل خسرو از درد ايشان بخست
 تن خسته زندگان راببست
 همه کشتگان رابهم برفکند
 تلی گشت برسان کوه بلند

 خواندنديش بهرام چيد همی
 ببريد خسرو ز رومی اميد

 گفت اگر نيز رومی دو بار همی
 کند همی برين گونه بر کارزار

 لشکر روم دان یجهان را تو ب
 همان تيغ پوالد را موم دان

 به سرگس چنين گفت پس شهريار
 که فردا مبر جنگيان را به کار
 تو فردا بياسای تا من سپاه
 بيارم ز ايرانيان کينه خواه
 بايرانيان گفت فردا به جنگ

 درنگ شما را ببايد شدن بی
 همه ويژه گفتند کايدون کنيم
 يمکه کوه و بيابان پر از خون کن

 
 چو بر زد ز دريا درفش سپيد
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 ستاره شد از تيرگی نااميد
 تبيره زنان از دو پرده سرای
 برفتند با پيل و باکرنای

 ی گاودم خروش آمد و ناله
 ی پيل رويينه خم هم از کوهه

 تو گفتی بجنبد همی دشت وراغ
 شده روی خورشيد چون پر زاغ
 چو ايرانيان برکشيدند صف

 بکفهمه نيزه و تيغ هندی 
 زمين سر به سر گفتی ازجوشنست
 ستاره ز نوک سنان روشنست
 چو خسرو بياراست بر قلبگاه
 همه دل گرفتند يکسر سپاه
 وراميمنه دار گردوی بود

 که گرد ودلير وجهانجوی بود
 بدست چپش نامدار ارمنی
 ابا جوشن وتيغ آهرمنی
 مبارز چوشاپور وچون انديان
 بران جنگ بر تنگ بسته ميان

 د گستهم بردست شاهبو همی
 که دارد مر او را ز دشمن
 چوبهرام يل روميان رانديد

 درنگی شد وخامشی برگزيد
 بفرمود تاکوس برپشت پيل

 ببستند وشد گرد لشکر چونيل
 نشست ازبرپشت پيل سپيد
 هم آوردش ازبخت شد نااميد

 راند آن پيل تاميمنه همی
 بشاپور گفت ای بد بدتنه

 ه دروننه پيمانت اين بد به نام
 که پيش من آيی بدين دشت خون

 نه اين باشد آيين پرمايگان
 همی تن بکشتن دهی رايگان
 بدو گفت شاپور کای ديوفش
 سرخويش دربندگی کرده کش
 ازين نامه کی بود نام ونشان
 که گويی کنون پيش گردنکشان
 گرانمايه خسرو بشاپور گفت
 من آن نامه با رای او بود جفت

 بی زمنبه نامه توپاداش يا
 هم ازنامداران اين انجمن
 چوهنگام باشد بگويم تو را
 زانديشه بد بشويم تو را
 چوبهرام آواز خسرو شنيد
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 بانديشه آن جادوی را بديد
 برآشفت وزان کار تنگ آمدش
 چوارغنده شد رای جنگ آمدش
 جفا پيشه برپيل تنها برفت

 سوی قلب خسرو خراميد تفت
 چوخسرو چنان ديد با انديان

 گفت کای نره شير ژيانچين 
 برين پيل برتيرباران کنيد
 کمان را چوابر بهاران کنيد
 از ايرانيان آنک بد روزبه
 کمان برنهادند يکسر بزه

 زپيکان چنان گشت خرطوم پيل
 توگفتی شد از خستگی پيل نيل
 هم آنگاه بهرام باالی خواست
 يکی مغفر خسرو آرای خواست

 همان تيرباران گرفتند باز
  بهرام گردن فرازبرآشفت

 پياده شد آن مرد پرخاشخر
 زره دامنش رابزد برکمر

 سپر برسرآورد وشمشير تير
 برآورد زان جنگيان رستخيز
 پياده زبهرام بگريختند

 کمانهای چاچی فروريختند
 يکی باره بردند هم درزمان
 سپهبد نشست از بر اودمان

 تاخت تا قلبگاه خروشان همی
 سپاه بجايی کجا شاه بد بی

 همه قلبگه پاک برهم دريد
 درفش جهاندار شد ناپديد

 وزان جايگه شد سوی ميسره
 پس پشتش آزادگان يکسره
 نگهبان آن دست گردوی بود
 که مردی دلير وجهانجوی بود
 برادر چوروی برادر بديد

 کمان را بزه کرد واندرکشيد
 دوخونی بران سان برآويختند
 که گفتی بهمشان برآميختند

 نی برآمد درازبدين سان زما
 همی يک زديگر نگشتند باز
 پدر بدو گفت بهرام کای بی

 به خون برادر چه بندی کمر
 بدو گفت گردوی کای پيسه گرگ
 تونشنيدی آن داستان بزرگ
 که هرکو برادر بود دوست به
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 چو دشمن بود بی پی و پوست به
 تو هم دشمن و بد تن و ريمنی
 جهان آفرين را به دل دشمنی

 در برادر به جنگبه پيش برا
 نيايد اگر باشدش نام و ننگ
 چوبشنيد بهرام زو بازگشت

 برآشفت و با او دژم ساز گشت
 راند گردوی نا نزد شاه همی

 ز آهن شده روی جنگی سياه
 برو آفرين کرد خسرو به مهر
 که پاداش بادت ز گردان سپهر
 فرستاده خسرو به شاپور کس
 که موسيل راباش فريادرس

 ت پشت آوريدبکوشيد تا پش
 مگر بخت روشن به مشت آوريد
 به گستهم گفت آن زمان شهريار
 که گر هيچ رومی کند کارزار
 چو بهرام جنگی شکسته شود
 وگر نيز در جنگ خسته شود
 همه روميان سر به گردون برند
 سخنها ز اندازه بيرون برند
 نخواهم که رومی بود سرفراز
 به ما برکنند اندرين جنگ ناز

 رهای رومی همهبديدم هن
 بسان رمه روزگار دمه

 هم آن به که من با سپاه اندکی
 ز چوبينه آورد خواهم يکی
 نخواهم درين کار ياری ز کس
 اميدم به يزدان فريادرس

 بدو گفت گستهم کای شهريار
 به شيرين روانت مخور زينهار
 چو رايت چنين است مردان کين
 بخواه و مکن تيره روی زمين

  اينست رویبدو گفت خسرو که
 که گفتی ز لشکر کنون يار جوی
 گزين کرد گستهم ز ايران سوار
 ده و چار گردنکش نامدار

 نخستين ازين جنگيان نام خويش
 نوشت و بياورد و بنهاد پيش
 دگر گرد شاپور با انديان

 چو بند وی و گردوی پشت کيان
 چو آذرگشسپ و دگر شير ذيل
 چو زنگوی گستاخ با شير و پيل

 ه در جنگ غمخواره بودتخواره ک
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 يالن سينه را زشت پتياره بود
 فرخ زاد و چون خسرو سرفراز
 چو اشتاد پيروز دشمن گداز
 چو فرخنده خورشيد با اور مزد
 که دشمن بدی پيش ايشان فرزد
 چومردان گزين کرد ز ايران دو هفت
 ز لشکر بيک سو خراميد تفت
 چنين گفت خسرو بدين مهتران

 مانبرانکه ای سرفرازن و فر
 همه پشت را سوی يزدان کنيد
 دل خويش را شاد و خندان کنيد
 جز از خواست يزدان نباشد سخن

 چنين بود تا بود چرخ کهن
 برزم اندرون کشته بهتر بود

 ات بنده مهتر بود که در خانه
 نگهدار من بود بايد به جنگ
 بهنگام جنبش نسازم درنگ
 همه هم زبان آفرين خواندند

 ين خواندندورا شهريار زم
 بکردند پيمان که از شهريار
 کسی برنگردد ازين کارزار
 سپهدار بشنيد و آرام يافت

 خوش آمدش وز مهتران کام يافت
 سپه رابه بهرام فرخ سپرد

 رفت با چارده مرد گرد همی
 گاه هم آنگه خروش آمد از ديده
 به بهرام گفتند کامد سپاه

 جهان جوی بيدار دل برنشست
  و تيغی بدستکمندی به فتراک

 ز باال چو آن مايه مردم بديد
 تنی چند زان جنگيان برگزيد
 يالن سينه راگفت کاين بد نژاد
 به جنگ اندرون دادمردی بداد

 که من دانم کنون جزو نيست اين
 که يارد چميدن برين دشت کين
 برين مايه مردم به جنگ آمدست
 وگر پيش کام نهنگ آمدست
 ستفزون نيست با او سرافراز بي

 ازيشان کسی را ندانم که کيست
 اگر پيشم آيد جهان را بسم
 اگر بر نيايم ازو ناکسم

 به ايزد گشسپ ويالن سينه گفت
 که مردان ندارند مردی نهفت
 نبايد که ما بيش باشيم چار
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 به خسرو مرا کس نيايد به کار
 يکی بد کجا نام او جان فروز
 که تيره شبان برگزيدی به روز

  و خود پيش رفتسپه را بدو داد
 همی تاخ با اين سه بيدار تفت
 چو بهرام را ديد خسرو ز راه
 به ايرانيان گفت کامد سپاه
 کنون هيچ دل را مداريد تنگ
 که آمد مرا روزگار درنگ

 من و گرز و چوبينه بدنشان
 شما رزم سازيد با سرکشان
 شما چارده يار و ايشان سه تن
 مبادا که بينيد هرگز شکن

 لشکر رومياننياطوس با 
 ببستند ناچار يکسر ميان
 برفتند زان رزمگه سوی کوه
 که ديدار بودی بهر دو گروه

 گفت هرکس که پر مايه شاه همی
 چرا جان فروشد ز بهر کاله

 بماند بدين دشت چندين سوار
 شود خيره تنها سوی کارزار
 همه دست برآسمان داشتند
 که او را همه کشته پنداشتند

 انگيخت اسپچو بهرام جنگی بر
 يالن سينه و گرد ايزد گشسپ
 بديدند ياران خسروهمه

 شد او گرگ و آن نامداران رمه
 بماند آنگهی شاه ز آويختن
 وزان شورش و باره انگيختن
 جهاندار ناکام برگاشت اسپ

 رفت ايزدگشسپ پس اندر همی
 چوگستهم وبندوی وگردوی ماند

 گوتاجور نام يزدان بخواند
  شهرياربگستهم گفت آن زمان

 که تنگ اندرآمد بد روزگار
 چه بايست اين بيهده رستخيز
 بديدند پشت من اندر گريز
 بدو گفت گستهم کامد سوار
 توتنهاشدی چون کنی کارزار

 نگه کرد خسرو پس پشت خويش
 ازان چار بهرام را ديد پيش

 داشت تن رازدشمن نگاه همی
 ببريد برگستوان سياه
 ازوبازماندند هردوسوار
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  اودشمن کينه دارپس پشت
 به پيش اندر آمد يکی غار تنگ
 سه جنگی پس اندر بسان پلنگ
 بن غارهم بسته آمد زکوه
 بماند آن جهاندار دور ازگروه
 فرود آمد از اسپ فرخ جوان
 پياده بران کوه برشد دوان
 پياده شد وراه اوبسته شد
 دل نامداران ازو خسته شد
 نه جای درنگ ونه جای گريز

 رفت بهرام تيز پس اندر همی
 بخسرو چنين گفت کای پرفريب
 به پيش فراز توآمد نشيب

 برمن چراتاختی هوش خويش
 نهاده برين گونه بردوش خويش
 چوشد زان نشان کار برشاه تنگ

 پس پشت شمشير و در پيش سنگ
 به يزدان چنين گفت کای کردگار

 توی برتر از گردش روزگار
 بدين جای بيچارگی دست گير

 الم به کيوان و تيرتو باشی نن
 هم آنگه چو از کوه برشد خروش
 پديد آمد از راه فرخ سروش

 اش سبز و خنگی به زير همه جامه
 ز ديدار او گشت خسرو دلير

 چو نزديک شد دست خسرو گرفت
 ز يزدان پاک اين نباشد شگفت
 چواز پيش بدخواه برداشتش
 به آسانی آورد و بگذاشتش

 بدو گفت خسرو که نام تو چيست
 گفت چندی و چندی گريست همی

 فرشته بدو گفت نامم سروش
 چو ايمن شدی دور باش از خروش
 کزين پس شوی بر جهان پادشا
 نبايد که باشی جز از پارسا

 بدين زودی اندر بشاهی رسی
 بدين ساليان بگذرد هشت و سی
 بگفت اين سخن نيز و شد ناپديد
 کس اندر جهان اين شگفتی نديد

 يره بماندچو آن ديد بهرام خ
 جهان آفرين را فراوان بخواند

 گفت تا جنگ مردم بود همی
 مبادا که مردی ز من گم بود
 برآنم که جنگم کنون با پريست
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 برين تخت تيره ببايد گريست
 نياطوس زان روی بر کوهسار

 خواست از دادگر زينهار همی
 خراشيد مريم دو رخسار خويش
 ز تيمار جفت جهاندار خويش

 ه و هامون وراغسپه بود برکو
 دل روميان زو پر از درد و داغ
 نياطوس چون روی خسرو نديد
 عماری زرين به يکسو کشيد
 بمريم چنين گفت کاندر نشين

 که ترسم که شد شاه ايران زمين
 هم آنگاه خسرو بران روی کوه
 پديد آمد از راه دور از گروه
 همه لشکر نامور شاد شد
 دل مريم از درد آزاد شد

  مريم بگفت آنچ ديدچوآمد به
 وزان کوه خارا سر اندر کشيد
 چنين گفت کای ماه قيصر نژاد

 مرا داور دادگر داد داد
 نه از کاهلی بدنه از بد دلی
 که در جنگ بد دل کند کاهلی

 راه در ماندم بدان غار بی
 به دل آفريننده را خواندم
 نهان داشت دارنده کارجهان
 برين بنده گشت آشکارا نهان

  فرخ نديد اين به خوابفريدون
 نه تورو نه سلم و نه افراسياب
 که امروز من ديدم ای سرکشان
 ز پيروزی و شهرياری نشان

 بديشان بگفت آن کجا ديد شاه
 از آن پس به فرمود تا آن سپاه
 همه جنگ را تاختن نوکنند
 برزم اندرون ياد خسرو کنند
 وزان روی بهرام شد پر ز درد
 رکردپشيمان شده زان همه کا

 
 هم آنگه ز کوه اندر آمد سپاه
 جهان شد ز گرد سواران سياه
 وزان روی بهرام لشکر براند
 به روز اندرون روشنايی نماند

 گفت هرکس که راند سپاه همی
 خرد بايد و مردی و دستگاه
 دليران که ديدند خشت مرا
 همان پهلوانی سرشت مرا
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 مرا برگزيدند بر خسروان
 ين روانبه خاک افگنم نام نوش

 ز لشکر بر شاه شد خيره خير
 کمان را بزه کرد و يک چوبه تير
 بزد ناگهان بر کمرگاه شاه
 بکژ اندر آويخت پيکان به راه
 يکی بنده چون زخم پيکان بديد
 بيامد ز ديباش بيرون کشيد
 سبک شهريار اندر آمد دمان

 ی بد نشان به بهرام چوبينه
 يی بر کمربند اوی بزد نيزه
 گسست پيوند اویزره بود ن

 سنان سر نيزه شد به دونيم
 راه شد پر ز بيم دل مرد بی

 چو بشکست نيزه بر آشفت شاه
 بزد تيغ بر مغفر کينه خواه

 سراسر همه تيغ برهم شکست
 بدان پيکر مغفر اندر نشست
 همی آفرين کرد هرکس که ديد
 هم آنکس که آواز آهن شنيد
 گرانمايگان از پس اندر شدند

 را بهم بر زدندچنان لشکری 
 خراميد بندوی نزديک شاه

 ای تاج تو برتو راز چرخ ماه که
 يکی لشکرست اين چومور وملخ
 گرفته بيابان همه ريگ و شخ
 نه واال بود خيره خون ريختن
 نه اين شاه با بنده آويختن

 هر آنکس که خواهد ز ما زينهار
 به از کشته يا خسته در کارزار
 بدو گفت خسرو که هرگز گناه
 بپيچيد برو من نيم کينه خواه
 همه پاک در زينهار منند
 به تاج اندرون گوشوار منند

 برآمد هم آنگه شب از تيره کوه
 سپه بازگشتند هر دو گروه
 چوآمد غوپاسبان و جرس

 ز لشکر نبد خفته بسيار کس
 جهان جوی بندوی ز آنجا برفت
 ميان دو لشکر خراميد تفت
 ز لشکر نگه کرد کنداوری

 واز و گويا منا ديگریخوش آ
 بفرمود تا بارگی برنشست
 به بيدار کردن ميان را ببست
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 چنين تا ميان دولشکر براند
 کزو تا بدشمن فراوان نماند
 خروشی برآورد کای بندگان
 گنه کرده و بخت جويندگان
 هران کز شما او گنهکارتر
 به جنگ اندرون نامبردارتر

 به يزدانش بخشيد شاه جهان
 د آشکار و نهانکه کر گناهی

 به تيره شبان چون برآمد خروش
 نهادند هرکس به آواز گوش
 همه نامداران بهراميان

 برفتن ببستند يک سر ميان
 چو برزد سر از کوه گيتی فروز
 زمين را به ملحم بياراست روز

 مرد و خرگاه بود همه دشت بی
 که بهرام زان شب نه آگاه بود

 ها در نديدند کس بدان خيمه
 ويژه ياران بهرام و بسجز از 

 چو بهرام زان لشکر آگاه گشت
 ها برگذشت بيامد بران خيمه

 به ياران چنين گفت کاکنون گريز
 به آيد ز آرام با رستخيز

 شتر خواست از ساروان سه هزار
 هيو نان کفک افگن و نامدار
 ز چيزی که در گنج بد بردنی
 ز گستردنيها و از خوردنی
 اجز زرين و سيمين وز تخت ع
 همان ياره و طوق زرين وتاج

 همه بار کردند و خود برنشست
 ميان از پی بازگشتن ببست

 
 چو خورشيد روشن بياراست گاه
 طاليه بيامد ز نزديک شاه

 به پرده سرای اندرون کس نديد
 همان خيمه بر پای بر بس نديد
 طاليه بيامد بگفت اين به شاه
 دل شاه شد تنگ زان رزمخواه

  جنگيان سه هزارگزين کرد زان
 زره دار و برگستوان ور سوار
 به نستود فرمود تا برنشست
 ميان يلی تاختن را ببست

 راند نستود دل پر ز درد همی
 نبد مرد بهرام روز نبرد

 همان نيز بهرام با لشکرش
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 نبود ايمن از راه وز کشورش
 راه دل پر ز بيم راند بی همی
 برد با خويشتن زر و سيم همی

 و گرد ايزد گشسپيالن سينه 
 راند اسپ ز يک سوی لشکر همی

 راندند راه لشکر همی به بی
 خواندند سخنهای شاهان همی

 پديد آمد از دور يک پاره ده
 کجا ده نبود از در مرد مه

 راند بهرام پيش اندرون همی
 پشيمان شده دل پر از درد و خون
 چو از تشنگی خشک شدشان دهن

 بيامد به خان يکی پيرزن
 را به چربی بياراستندزبان 

 وزان پيرزن آب و نان خواستند
 زن پير گفتار ايشان شنيد
 يکی کهنه غربيل پيش آوريد

 برو بر به گسترده يک پاره مشک
 نهاده به غربيل بر نان کشک

 يالن سينه به رسم به بهرام داد
 نيامد همی در غم از واژ ياد
 گرفتند واژ و بخوردند نان
 ناننظاره بدان نامداران ز

 چو کشکين بخوردند می خواستند
 زبانها به زمزم بياراستند

 زن پير گفت ار ميت آرزوست
 ميست و يکی نيز کهنه که دوست
 بريدم کدو را که نوبد سرش
 يکی جام کردم نهادم برش
 بدو گفت بهرام چون می بود
 ازان خوبتر جامها کی بود
 زن پير رفت و بياورد جام

 ازان جام بهرام شد شادکام
 يکی جام پر بر کفش برنهاد
 بدان تا شود پيرزن نيز شاد
 بدو گفت کای مام با فرهی
 ز کار جهان چيستت آگهی
 بدو پيرزن گفت چندان سخن
 شنيدم کزان گشت مغزم کهن
 ز شهر آمد امروز بسيار کس
 همی جنگ چوبينه گويند و بس
 که شد لشکر او به نزديک شاه

 سپاه سپهبد گريزان به شد بی
 ت بهرام کای پاک زنبدو گف
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 مرا اندرين داستانی بزن
 که اين از خرد بود بهرام را
 وگر برگزيد از هوا کام را

 بدو پيرزن گفت کای شهره مرد
 چرا ديو چشم تو را تيره کرد
 ندانی که بهرام پور گشسپ
 چوبا پور هرمز بر انگيزد اسپ
 بخندد برو هرک دارد خرد

 کس اورا ز گردنکشان نشمرد
 بهرام گر آرزویبدو گفت 

 خوران در کدوی چنين کرد گو می
 برين گونه غربيل بر نان جو

 دار در پيش تا جو درو همی
 بران هم خورش يک شب آرام يافت
 همی کام دل جست و ناکام يافت
 چو خورشيد برچرخ بگشاد راز
 سپهدار جنگی بزد طبل باز
 بياورد چندانک بودش سپاه
 گرانمايگان برگرفتند راه

  يکی نيستان بود نوبره بر
 درو بسی اندرو مردم نی

 چو از دور ديدند بهرام را
 چنان لشکرگشن و خودکام را
 به بهرام گفتند انوشه بدی
 ز راه نيستان چرا آمدی

 مر سپاهست پيش اندرون که بی
 همه جنگ را دست شسته به خون

 چنين گفت بهرام کايدر سوار
 نباشد جز از لشکر شهريار

 ران نيستانفرود آمدند اند
 همه جنگ را تنگ بسته ميان
 شنيدم که چون ما ز پرده سرای
 بسی چيدن راه کرديم رای
 جهاندار بگزيد نستود را

 پود را تار و بی جهان جوی بی
 ابا سه هزار از سواران مرد
 کجا پای دارند روز نبرد
 بدان تا بيايد پس ما دمان
 چو بينم مر او را سرآرم زمان

  برکشيدهمه اسپ را تنگها
 همه گرد اين بيشه لشکر کشيد
 سواران سبک برکشيدند تنگ
 گرفتند شمشير هندی به چنگ
 همه نيستان آتش اندر زدند



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2144 

 سپه را يکايک بهم بر زدند
 نيستان سراسر شد افروخته
 يکی کشته و ديگری سوخته
 چونستود را ديد بهرام گرد

 ی تيزتگ را سپرد عنان باره
 ز زين برگرفتش به خم کمند
 بياورد و کردش هم آنگه ببند

 خواست نستود زو زينهار همی
 گفت کای نامور شهريار همی

 چرا ريخت خواهی همی خون من
 ببخشای بر بخت و ارون من
 مکش مر مرا تا دوان پيش تو
 بيايم بوم زار درويش تو

 بدو گفت بهرام من چون تو مرد
 نخواهم که باشد به دشت نبرد
 نبرم سرت را که ننگ آيدم

 که چون تو سواری به جنگ آيدم
 چو يابی رهايی ز دستم بپوی
 ز من هرچ ديدی به خسرو بگوی
 چو بشنيد نستود روی زمين
 ببوسيد و بسيار کرد آفرين
 وزان بيشه بهرام شد تابری
 ابا او دليران فرخنده پی

 ببود و برآسود و ز آنجا برفت
 به نزديک خاقان خراميد تفت

 
 رزمگاهازين سوی خسرو بران 

 بيامد که بهرام بد با سپاه
 همه رزمگاهش به تاراج داد
 سپه را همه بدره و تاج داد

 ی تيز رو برنشست يکی باره
 ميان را ز بهر پرستش ببست
 به پيش اندر آمد يکی خارستان
 پياده ببود اندران کارستان

 به غلتيد در پيش يزدان به خاک
 گفت کای داور داد و پاک همی

 وم برداشتیپی دشمن از ب
 همه کار ز انديشه بگذاشتی

 ام پرستنده و ناسزا بنده
 ام به فرمان و رايت سرافگنده

 وزان جايگه شد به پرده سرای
 بيامد به نزديک او رهنمای
 بفرمود تا پيش او شد دبير

 يی برحرير نوشتند زو نامه
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 ز چيزی که رفت اندران رزمگاه
 به قيصر نوشت اندران نامه شاه

 ن کرد بر دادگرنخست آفري
 کزو ديد مردی و بخت و هنر
 دگر گفت کز کردگار جهان
 همه نيکوی ديدم اندر نهان
 به آذرگشسپ آمدم با سپاه
 دوان پيش بازآمدم کينه خواه
 بدان گونه تنگ اندر آمد به جنگ
 که بر من ببد کار پيکار تنگ
 چو يزدان پاکش نبد دستگير
 بمرد آن دم آتش و دار و گير

 تر گشت و لشکر نماند چوبيچاره
 گريزان به شبگير ز آنجا براند
 همه لشکرش را بهم بر زديم
 به لشکر گهش آتش اندرزديم
 به فرمان يزدان پيروزگر
 ببندم برو نيز راه گذر

 نهادند برنامه بر مهرشاه
 فرستادگان بر گرفتند راه
 فرستاده با نامه شهريار
 بشد تا بر قيصر نامدار

  قيصر ز تختچو آن نامه برخواند
 فرود آمد آن مرد بيداربخت

 به يزدان چنين گفت کای رهنمای
 هميشه توی جاودانه بجای
 تو پيروز کردی مر آن بنده را
 کشنده توی مرد افگنده را
 فراوان به درويش دينار داد
 همان خوردنيهای بسيار داد
 مر آن نامه را نيز پاسخ نوشت
 بسان درختی به باغ بهشت

  جهاندار يادسرنامه کرد از
 خداوند پيروزی و فرو داد
 خداوند ماه و خداوند هور
 خداونت پيل و خداوند مور

 بزرگی و نيک اختری زو شناس
 وزو دار تا زنده باشی سپاس
 جز از داد و خوبی مکن در جهان
 چه در آشکار و چه اندر نهان
 يکی تاج کز قيصران يادگار

 داشتی تا کی آيد به کار همی
 طوق با گوشوارهمان خسروی 

 ی زرنگار صدوشست تا جامه
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 دگر سی شتر بار دينار بود
 همان در و ياقوت بسيار بود
 صليبی فرستاد گوهر نگار
 يکی تخت پرگوهر شاهوار
 يکی سبز خفتان به زر بافته
 بسی شوشه زر برو تافته
 ازان فيلسوفان رومی چهار
 برفتند با هديه وبا نثار

 یچو زان کارها شد به شاه آگه
 ز قيصر شدش کاربا فرهی
 پذيره فرستاد خسرو سوار
 گرانمايگان گرامی هزار

 بزرگان به نزديک خسرو شدند
 همه پاک با هديه نو شدند

 چو خسرو نگه کرد و نامه بخواند
 ازان خواسته در شگفتی بماند
 به دستور فرمود پس شهريار

 ی روم گوهر نگار که آن جامه
 نه آيين پرمايه دهقان بود

 ی جاثليقان بود  جامهکجا
 ی ما چليپا بود چو بر جامه

 نشست اندر آيين ترسا بود
 وگر خود نپوشم بيازارد اوی
 همانا دگرگونه پندارد اوی
 وگر پوشم اين نامداران همه
 بگويند کاين شهريار رمه

 مگر کز پی چيز ترسا شدست
 که اندر ميان چليپا شدست

 به خسرو چنين گفت پس رهنمای
 ت شاها به پوشش بپایکه دين نيس

 تو بردين زر دشت پيغمبری
 اگر چند پيوسته قيصری

 ی شهريار بپوشيد پس جامه
 بياويخت آن تاج گوهرنگار
 برفتند رومی و ايرانيان
 ز هر گونه مردم اندر ميان

 کسی کش خرد بود چون جامه ديد
 بدانست کور ای قيصر گزيد
 دگر گفت کاين شهريار جهان

 ندر نهانهمانا که ترسا شد ا
 

 دگر روز خسرو بياراست گاه
 به سر برنهاد آن کيانی کاله
 نهادند در گلشن سور خوان
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 چنين گفت پس روميان را بخوان
 بيامد نياطوس با روميان

 نشستند با فيلسوفان بخوان
 چو خسرو فرود آمد از تخت بار

 ی روم گوهر نگار ابا جامه
 خراميد خندان و برخوان نشست

 وی برسم بدستبشد نيز بند 
 جهاندار بگرفت و از نهان

 به زمزم همی رای زد با مهان
 نياطوس کان ديد بنداخت نان
 از آشفتگی باز پس شد ز خوان

 گفت و ازو چليپا بهم همی
 ز قيصر بود بر مسيحا ستم

 چو بندوی ديد آن بزد پشت دست
 بخوان بر به روی چليپا پرست

 غمی گشت زان کار خسرو چوديد
 شد چون گل شنبليدبر خساره 

 خرد به گستهم گفت اين گو بی
 خورد داوری می نبايد که بی

 ورا با نياطوس رومی چه کار
 تن خويش را کرد امروز خوار
 نياطوس زان جايگه برنشست

 به لشکرگه خويش شد نيم مست
 بپوشيد رومی زره رزم را
 ز بهر تبه کردن بزم را

 سواران رومی همه جنگ جوی
 هادند رویبه درگاه خسرو ن

 هم آنگه ز لشکر سواری چو باد
 به خسرو فرستاد رومی نژاد

 که بندوی ناکس چرا پشت دست
 پرست زند بر رخ مرد يزدان

 گر او را فرستی به نزديک من
 و گرنه ببين شورش انجمن

 ز من بيش پيچی کنون کز رهی
 که جويد همی تخت شاهنشهی
 چو بشنيد خسرو برآشفت و گفت

  نيارد نهفتکه کس دين يزدان
 کيومرث و جمشيد تا کی قباد
 کسی از مسيحا نکردند ياد
 مبادا که دين نياکان خويش
 گزيده سرافراز و پاکان خويش
 گذارم بدين مسيحا شوم

 نگيرم بخوان واژ و ترسا شوم
 تو تنها همی کژگيری شمار
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 هنر ديدم از روميان روز کار
 به خسرو چنين گفت مريم که من

 ن انجمنبپا آورم جنگ اي
 به من ده سرافراز بندوی را
 که تا روميان از پی روی را
 ببينند و باز آرمش تن درست

 کسی بيهوده جنگ هرگز نجست
 فرستاد بندوی را شهريار
 به نزد نياطوس با ده سوار
 همان نيز مريم زن هوشمند
 که بودی هميشه لبانش بپند
 بدو گفت رو با برادر پدر

 بگو ای بدانديش پرخاشخر
 ديدی که با شاه قيصر چه گفتن

 ز بهر بزرگی ورا بود جفت
 ز پيوند خويشی و از خواسته
 ز مردان وز گنج آراسته
 برکنی تو پيوند خويشی همی

 همان فر قيصر ز من بفگنی
 ز قيصر شنيدی که خسرو ز دين
 بگردد چو آيد به ايران زمين
 مگو ايچ گفتار نا دلپذير

 تو بندوی را سر به آغوش گير
 نی که دهقان ز دين کهنندا

 نپيچد چرا خام گويی سخن
 مده رنج و کردار قيصر بباد

 بمان تا به باشيم يک چند شاد
 ام بکين پدر من جگر خسته
 ام کمر بر ميان سوک را بسته

 دل او سراسر پر از کين اوست
 زبانش پر از رنج و تيماراوست
 که او از پی واژ شد زشت گوی

 یخرد هوشمندی مجو تو از بی
 چو مريم برفت اين سخنها بگفت
 نياطوس بشنيد و کينه نهفت
 هم از کار بندوی دل کرد نرم
 کجا داشت از روی بندوی شرم
 بيامد به نزديک خسرو چو گرد

 دل خويش خوش کرد زان گفته مرد
 نياطوس گفت ای جهانديده شاه
 خردمندی از مست رومی مخواه
 توبس کن بدين نياکان خويش

 ردد ز کيشخردمند مردم نگ
 برين گونه چون شد سخنها دراز
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 به لشکر گه آمد نياطوس باز
 

 بخراد برزين بفرمود شاه
 که رو عرض گه ساز وديوان بخواه
 همه لشکر روميان عرض کن
 هر آنکس که هستند نوگر کهن
 درمشان بده روميان را زگنج
 بدادن نبايد که بينند رنج

 کسی کو به خلعت سزاوار بود
 گ از در کار بودکجا روز جن

 بفرمود تا خلعت آراستند
 ز در اسپ پرمايگان خواستند
 نياطوس را داد چندان گهر

 چه اسپ و پرستار و زرين کمر
 کز اندازه هديه برتر گذاشت
 سرش را ز پر مايگان برفراشت
 هر آن شهرکز روم بستد قباد
 چه هرمز چه کسری فرخ نژاد
 نياطوس را داد و بنوشت عهد

 نظل پراگند شهدبران جام ح
 برفتند پس روميان سوی روم
 بدان مرز آباد و آباد بوم

 دگر هفته برداشت با ده سوار
 که بودند بينا دل و نامدار

 ز لشکر گه آمد به آذرگشسپ
 به گنبد نگه کرد و بگذاشت اسپ

 رفت و ديده پر آب پياده همی
 به زردی دو رخساره چون آفتاب
 چو از دربه نزديک آتش رسيد

 از آب ديده رخش ناپديدشد 
 خواند استا وزند دو هفته همی

 گشت بر گرد آذر نژند همی
 بهشتم بيامد ز آتشکده
 چو نزديک شد روزگار سده
 به آتش بداد آنچ پذيرفته بود
 سخن هرچ پيش ردان گفته بود
 ز زرين و سيمين گوهرنگار
 ز دينار وز گوهر شاهوار

 به درويش بخشيد گنج درم
 وم و برکس دژمنماند اندران ب

 وزان جايگه شد با نديو شهر
 که بردارد از روز شاديش بهر
 کجا کشور شورستان بود مرز
 کسی خاک او راندانست ارز
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 به ايوان که نوشين روان کرده بود
 بسی روزگار اندر آن برده بود
 گرانمايه کاخی بياراستند

 همان تخت زرين به پيراستند
 بيامد به تخت پدر برنشست

 ر پيروز يزدان پرستجهاندا
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 همان راهبر موبد تيزوير
 نوشتند منشور ايرانيان
 برسم بزرگان و فرخ مهان
 بدان کار بندوی بد کدخدای
 رای جهانديده و راد و فرخنده

 خراسان سراسر به گستهم داد
 بفرمود تا نو کند رسم وداد
 بهرکار دستور بد بر ز مهر

  و خوب چهردبيری جهانديده
 چو بر کام او گشت گردنده چرخ
 ببخشيد داراب گرد و صطرخ
 به منشور برمهر زرين نهاد
 يکی درکف رام برزين نهاد
 بفرمود تا نزد شاپور برد

 پرستنده و خلعت او را سپرد
 دگر مهر خسرو سوی انديان
 بفرمود بردن برسم کيان
 دگر کشوری را بگردوی داد
 ادبران نامه بر مهر زرين نه

 ببالوی داد آن زمان شهر چاچ
 فرستاد منشور با تخت عاج
 کليد در گنجها بر شمرد
 سراسر بپور تخواره سپرد
 بفرمود تا هر که مهتر بدند
 به فرمان خراد برزين شدند
 به گيتی رونده بود کام او
 به منشورها بر بود نام او

 ز لشکر هر آنکس که هنگام کار
 بماندند با نامور شهريار

 خلعت خسروی دادشانهمی 
 به شاهی به مرزی فرستادشان

 گشت گويا مناديگری همی
 خوش آواز و بيدار دل مهتری
 که ای زيردستان شاه جهان
 مخوانيد جز آفرين در نهان
 مجوييد کين و مريزيد خون
 مباشيد بر کار بد رهنمون
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 گر از زيردستان بنالد کسی
 گر از لشکری رنج يابد بسی

 دار جاینيابد ستمگاره جز 
 همان رنج و آتش بديگر سرای
 همه پادشاهند برگنج خويش

 کسی راکه گرد آمد از رنج خويش
 خوريد و دهيد آنک داريد چيز

 همان کز شماهست درويش نيز
 چو بايد خورش بامداد پگاه

 سه من می بيابد ز گنجور شاه
 به پيمان که خواند بران آفرين
 که کوشد که آباد دارد زمين

 ه زين سان بود پادشاگر ايدون ک
 به از دانشومند ناپارسا

 
 مرا سال بگذشت برشست و پنج
 نه نيکو بود گر بيازم به گنج
 مگر بهره بر گيرم از پند خويش
 بر انديشم از مرگ فرزند خويش
 مرا بود نوبت برفت آن جوان
 روان ز دردش منم چون تن بی

 شتابم همی تا مگر يابمش
 چويابم به بيغاره بشتابمش

 کام من که نوبت مرا به بی
 چرا رفتی و بردی آرام من
 ز بدها تو بودی مرا دستگير
 چرا چاره جستی ز همراه پير
 مگر همرهان جوان يافتی
 که از پيش من تيز بشتافتی

 جوان را چو شد سال برسی و هفت
 نه بر آرزو يافت گيتی برفت

 بود همواره با من درشت همی
 برآشفت و يکباره بنمود پشت
 برفت و غم و رنجش ايدر بماند

 ی من به خون درنشاند دل و ديده
 کنون او سوی روشنايی رسيد
 پدر را همی جای خواهد گزيد

 برآمد چنين روزگار دراز
 کزان همرهان کس نگشتند باز
 همانا مرا چشم دارد همی
 ز دير آمدن خشم دارد همی

 ورا سال سی بد مرا شصت و هفت
 رفتنپرسيد زين پير و تنها ب

 وی اندر شتاب و من اندر درنگ
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 ز کردارها تا چه آيد به چنگ
 روان تو دارنده روشن کناد

 خرد پيش جان تو جوشن کناد
 خواهم از کردگار جهان همی

 ز روزی ده آشکار و نهان
 که يکسر ببخشد گناه مرا
 درخشان کند تيره گاه مرا

 
 کنون داستانهای ديرينه گوی
 سخنهای بهرام چوبينه گوی

 که چون او سوی شهر ترکان رسيد
 به نزد دلير و بزرگان رسيد
 ز گردان بيدار دل ده هزار
 پذيره شدندش گزيده سوار
 پسر با برادرش پيش اندرون
 ابا هر يکی موبدی رهنمون
 چو آمد بر تخت خاقان فراز
 برو آفرين کرد و بردش نماز

 چو خاقان ورا ديد برپای جست
 ببوسيد و بسترد رويش بدست
 بپرسيد بسيارش از رنج راه
 ز کار و ز پيکار شاه و سپاه

 هم ايزد گشسپ و يالن سينه را
 بپرسيد و خراد برزينه را

 چو بهرام برتخت سيمين نشست
 گرفت آن زمان دست خاقان بدست

 بدو گفت کای مهتر بافرين
 سپهدار ترکان و ساالر چين
 تو دانی که از شهريار جهان
 ننباشد کسی ايمن اندر نها
 بر آسايد از گنج و بگزايدش
 تن آسان کند رنج بفزايدش
 گر ايدون که اندر پذيری مرا

 گيری مرا بهرنيک و بد دست
 يار يار توام بدين مرز بی

 بهر نيک و بد غمگسار توام
 وگر هيچ رنج آيدت بگذرم
 زمين را سراسر بپی بسپرم

 گر ايدون که باشی تو همداستان
 از ايدر شوم تا به هندوستان
 بدو گفت خاقان که ای سرفراز
 بدين روز هرگز مبادت نياز

 بدارم تو را همچو پيوند خويش
 چه پيوند برتر ز فرزند خويش
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 همه بوم با من بدين ياورند
 اگر کهترانند اگر مهترند

 تو را بر سران سرفرازی دهم
 نيازی دهم هم از مهتران بی

 بدين نيز بهرام سوگند خواست
 بند خواستزيان بود بر جان او 

 بدو گفت خاقان به برتر خدای
 که هست او مرا و تو را رهنمای

 ام ويژه يار توام که تا زنده
 بهر نيک و بد غمگسار توام
 ازان پس دو ايوان بياراستند

 ها خواستند يی جامه زهر گونه
 پرستنده و پوشش و خوردنی
 ز چيزی که بايست گستردنی
 ز سيمين و زرين که آيد به کار

 ار وز گوهر شاهوارز دين
 فرستاد خاقان به نزديک اوی
 درخشنده شد جان تاريک اوی

 به چوگان و مجلس به دشت شکار
 نرفتی مگر کو بدی غمگسار
 برين گونه بر بود خاقان چين

 خواند بهرام را آفرين همی
 يکی نامبردار بد يار اوی

 برزم اندرون دست بردار اوی
 ازو مه به گوهر مقاتوره نام

 ان ازو يافتی نام و کامکه خاق
 به شبگير نزديک خاقان شدی
 دولب را به انگشت خود بر زدی
 بران سان که کهتر کند آفرين
 بران نامبردار ساالر چين
 هم آنگه زدينار بردی هزار
 ز گنج جهانديده نامدار

 ديد بهرام يک چندگاه همی
 کرد خيره نگاه به خاقان همی

 بخنديد يک روز گفت ای بلند
 ر مهان جهان ارجمندتوی ب

 بهر بامدادی بهنگام بار
 چنين مرد دينار خواهد هزار
 ببخشش گرين بيستگانی بود
 همه بهر او زرکانی بود

 بدو گفت خاقان که آيين ما
 چنين است و افروزش دين ما

 که از ما هر آنکس که جنگی ترست
 به هنگام سختی درنگی ترست
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 چو خواهد فزونی نداريم باز
  آور جنگ سازز مردان رزم

 فزونی مر او راست برما کنون
 بدينار خوانيم بر وی فسون
 چو زو بازگيرم بجوشد سپاه
 ز لشکر شود روز روشن سياه
 جهانجوی گفت ای سر انجمن
 تو کردی و را خيره بر خويشتن
 چو باشد جهاندار بيدار و گرد
 عنان را به کهتر نبايد سپرد
 اگر زو رهانم تو را شايدت

 آزرم او بايدتوگر ويژه 
 بدو گفت خاقان که فرمان تو راست
 بدين آرزو رای و پيمان تو راست
 مرا گر توانی رهانيد ازوی

 سرآورده باشی همه گفت و گوی
 بدو گفت بهرام که اکنون پگاه
 چو آيد مقاتوره دينار خواه

 مخند و بر و هيچ مگشای چشم
 مده پاسخ و گر دهی جز به خشم

 گاهگذشت آن شب و بامداد پ
 بيامد مقاتوره نزديک شاه
 جهاندار خاقان بدو ننگريد

 نه گفتار آن ترک جنگی شنيد
 ز خاقان مقاتوره آمد بخشم

 يکايک برآشفت و بگشاد چشم
 بخاقان چين گفت کای نامدار
 چرا گشتم امروز پيش تو خوار
 همانا که اين مهتر پارسی
 که آمد بدين مرز با يار سی
 بکوشد همی تا بپيچی ز داد
 سپاه تو را داد خواهد بباد

 بدو گفت بهرام که ای جنگوی
 چرا تيزگشتی بدين گفت وگوی
 چو خاقان برد راه و فرمان من
 خرد را نپيچد ز پيمان من
 نمانم که آيی تو هر بامداد

 تن آسان دهی گنج او را به باد
 بران نه که هستی تو سيصد سوار
 به رزم اندرون شيرجويی شکار

 مداد پگاهنيرزد که هر با
 به خروار دينار خواهی ز شاه
 مقاتوره بشنيد گفتار اوی

 سرش گشت پرکين ز آزار اوی
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 بخشم و به تندی بيازيد چنگ
 ز ترکش برآورد تير خدنگ

 به بهرام گفت اين نشان منست
 برزم اندرون ترجمان منست
 چو فردا بيايی بدين بارگاه

 دار پيکان ما را نگاه همی
 يز چنگچو بشنيد بهرام شد ت

 يکی تير پوالد پيکان خدنگ
 بدو داد و گفتا که اين يادگار
 بدار و ببين تا کی آيد به کار
 مقاتوره از پيش خاقان برفت
 بيامد سوی خرگه خويش تفت

 
 چوشب دامن تيره اندر کشيد
 سپيده ز کوه سيه بر دميد
 مقاتوره پوشيد خفتان جنگ
 بيامد يکی تيغ توری به چنگ

  باالی خواستچو بهرام بشنيد
 يکی جوشم خسرو آرای خواست
 گزيدند جايی که هرگز پلنگ

 آب ننهاد چنگ بران شخ بی
 چو خاقان شنيد اين سخن برنشست

 برفتند ترکان خسرو پرست
 بدان کارتازين دو شيردمان
 کرا پيشتر خواه آمد زمان

 مقاتوره چون شد به دشت نبرد
 ز هامون به ابر اندر آورد گرد

 نکش آواز دادبه بهرام گرد
 که اکنون ز مردی چه داری بياد
 تو تازی بدين جنگ بر پيشدست
 وگر شير دل ترک خاقان پرست
 بدو گفت بهرام پيشی تو کن

 ای اين سخن کجا پی تو افگنده
 مقاتوره کرد از جهاندار ياد
 دو زاغ کمان را به زه برنهاد
 زه و تير بگرفت شادان بدست

 چو شد غرق پيکانش بگشاد شست
 بزد بر کمربند مرد سوار
 نسفت آهن از آهن آبدار

 بود بهرام دير زمانی همی
 که تاشد مقاتوره از رزم سير
 مقاتوره پنداشت کو شد تباه
 خروشيد و برگشت زان رزمگاه
 بدو گفت برهام کای جنگجوی
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 نکشتی مرا سوی خرگه مپوی
 تو گفتی سخن باش و پاسخ شنو

 اگر بشنوی زنده مانی برو
 وشن گذاری خدنگنگه کر ج

 که آهن شدی پيش او نرم و سنگ
 بزد بر ميان سوار دلير

 سپهبد شد از رزم و دينار سير
 مقاتوره چون جنگ را برنشست
 برادر دو پايش بزين بر ببست
 بروی اندر آمد دو ديده پرآب

 همان زين توری شدش جای خواب
 به خاقان چنين گفت کای کامجوی
 همی گورکن خواهد آن نامجوی

 دو گفت خاقان که بهتر ببينب
 کجا زنده خفتست بر پشت زين
 بدو گفت بهرام کای برمنش

 هم اکنون به خاک اندر آيد تنش
 تن دشمن تو چنين خفته باد
 که او خفت بر اسپ توری نژاد
 سواری فرستاد خاقان دلير
 به نزديک آن نامبردار شير

 ورا بسته و کشته ديدند خوار
 بر آسوده از گردش روزگار
 بخنديد خاقان به دل در نهان
 شگفت آمدش زان سوار جهان
 پر انديشه بد تا بايوان رسيد

 کالهش ز شادی به کيوان رسيد
 سليح و درم خواست و اسپ ورهی
 همان تاج و هم تخت شاهنشهی

 ز دينار وز گوهر شاهوار
 ز هرگونه يی آلت کار زار
 فرستاده از پيش خاقان ببرد

 پردور بهرام جنگی س به گنج
 

 چو چندی برآمد برين روزگار
 شب و روز آسايش آموزگار

 چنان بد که در کوه چين آن زمان
 دد و دام بودی فزون از گمان
 ددی بود مهتر ز اسپی بتن

 فروهشته چون مشک گيسو رسن
 به تن زرد و گوش و دهانش سياه
 نديدی کس او را مگر گرمگاه
 دو چنگش به کردار چنگ هژبر

 ذشتی ز ابربرگ خروشش همی
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 همی سنگ را درکشيدی به دم
 شده روز ازو بر بزرگان دژم

 خواندند ورا شير کپی همی
 ز رنجش همه بوم در ماندند

 يکی دختری داشت خاتون چوماه
 اگر ماه دارد دو زلف سياه

 دو لب سرخ و بينی چو تيغ قلم
 دو بی جاده خندان و نرگس دژم
 بران دخت لرزان بدی مام وباب

  بر سرش آفتاباگر تافتی
 چنان بد که روزی پياده به دشت
 همی گرد آن مرغزاران بگشت
 جهاندار خاقان ز بهر شکار
 بدشتی دگر بود زان مرغزار
 همان نيز خاتون به کاخ اندورن
 همی رای زد با يکی رهنمون
 چوآن شير کپی ز کوهش بديد
 فرود آمد او را به دم درکشيد
 بيک دم شد او از جهان در نهان

 آمد بران خوب چهره جهانسر
 چو خاقان شنيد آن سيه کرد روی
 همان مادرش نير بر کند موی
 ز دردش همه ساله گريان بدند
 چو بر آتش تيز بريان بدند

 همی چاره جستند زان اژدها
 که تا چين کی آيد ز چنگش رها
 چو بهرام جنگ مقاتوره کرد
 وزان مرد جنگی برآورد گرد

 یرفت خاتون بديدار او همی
 گفت کردار اوی بهر کس همی

 چنان بد که يک روز ديدش سوار
 از ايران همان نيز صد نامدار
 پياده فراوان به پيش اندرون

 راند بهرام با رهنمون همی
 بپرسيد خاتون که اين مرد کيست

 ی ايزديست که با برز و با فره
 بدو گفت کهتر که دوری ز کام
 که بهرام يل راندانی بنام

 ی چند گه شاه بودبه ايران يک
 سرتاج او برتر از ماه بود
 بزرگانش خوانند بهرام گرد
 که از خسروان نام مردی ببرد
 کنون تا بيامد ز ايران بچين

 به لرزد همی زير اسپش زمين
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 خداوند خواند همی مهترش
 همی تاج شاهی نهد بر سرش
 بدو گفت خاتون که با فراوی
 سز دگر بنازيم در پر اوی

 بخواهم درستيکی آرزو زو 
 چو خاقان نگردد بدان کارسست
 بخواهد مگر ز اژدها کين من
 برو بشنود درد و نفرين من
 بدو گفت کهتر گر اين داستان
 بخواند برو مهتر راستان

 تو از شير کپی نيابی نشان
 مگر کشته و گرگ پايش کشان

 چو خاتون شنيد اين سخن شاد شد
 ز تيمار آن دختر آزاد شد

 يش خاقان رسيدتاخت تا پ همی
 يکايک بگفت آنچ ديد وشنيد
 بدو گفت خاقان که عاری بود
 بجايی که چون من سواری بود
 همی شر کپی خورد دخترم
 بگوييم و ننگی شود گوهرم
 ندانند کان اژدهای دژم

 همی کوه آهن ربايد به دم
 اگر دختر شاه نامی بود

 همان شاه را جان گرامی بود
 ويشبدو گفت خاتون که من کين خ

 بخواهم ز بهر جهان بين خويش
 اگر ننگ باشد وگر نام من
 بگويم برآيد مگر کام من
 برآمد برين نيز روز دراز

 داشت راز نهانی ز هرکس همی
 چنان بد که خاقان يکی سور کرد
 جهان را بران سور پر نور کرد
 فرستاد بهرام يل رابخواند

 چو آمدش برتخت زرين نشاند
 شنيدچو خاتون پس پرده آوا 

 بشد تيز و بهرام يل را بديد
 فراوانش بستود وکرد آفرين
 که آباد بادا بتو ترک و چين
 يکی آرزو خواهم از شهريار
 که باشد بران آرزو کامگار

 بدو گفت بهرام فرمان تو راست
 برين آرزو کام و پيمان تو راست
 بدو گفت خاتون کز ايدر نه دور
 يکی مرغزارست زيبای سور
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 ندران مرغزارجوانان چين ا
 يکی جشن سازند گاه بهار
 ازان بيشه پرتاب يک تيروار

 تر ز قار يکی کوه بينی سيه
 بران کوه خارا يکی اژدهاست

 که اين کشور چين ازو در بالست
 يکی شير کپيش خواند همی
 دگر نيز نامش نداند همی
 يکی دخترم بد ز خاقان چين
 که خورشيد کردی برو آفرين

 آن جشنگاهاز ايوان بشد نزد 
 که خاقان به نخچير بد با سپاه
 بيامد ز کوه اژدهای دژم
 کشيد آن بهار مرا او بدم
 کنون هر بهاری بران مرغزار
 چنان هم بيايد ز بهر شکار
 برين شهر ما را جوانی نماند
 همان نامور پهلوانی نماند
 شدند از پی شيرکپی هالک
 برانگيخت از بوم آباد خاک

 کارسواران چينی ومردان 
 بسی تاختند اندران کوهسار
 چو از دور بينند چنگال اوی

 برو پشت و گوش و سر و يال اوی
 بغرد بدرد دل مرد جنگ

 مر او را چه شير و چه پيل و نهنگ
 کس اندر نيارد شدن پيش اوی
 چوگيرد شمار کم و بيش اوی
 بدو گفت بهرام فردا پگاه

 بيايم ببينم من اين جشنگاه
 او داد زوربه نيروی يزدان که 

 ی ماه وهور بلند آفريننده
 بپردازم از اژدها جشنگاه
 چو بشگير ما را نمايند راه

 
 چو پيدا شد ازآسمان گرد ماه
 شب تيره بفشاند گرد سياه
 پراکنده گشتند و مستان شدند
 وز آنجای هرکس به ايوان شدند
 چو پيداشد آن فرخورشيد زرد
 به پيچيد زلف شب الژورد

 د بهرام گردقژ آگند پوشي
 گرامی تنش را به يزدان سپرد

 کمند و کمان برد و شش چوبه تير
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 يکی نيزه دو شاخ نخچيرگير
 چوآمد به نزديک آن برزکوه
 بفرمود تا بازگردد گروه

 بران شير کپی چو نزديک شد
 تو گفتی برو کوه تاريک شد
 ميان اندارن کوه خارا ببست
 بخم کمند از بر زين نشست

  وبر زه نهادکمان را بماليد
 ز يزدان نيکی دهش کرد باد
 تر چو بر اژدها برشدی موی
 نبودی برو تير کس کارگر

 شد آن شير کپی به چشمه درون
 به غلتيد و برخاست و آمد برون
 بغريد و بر زد بران سنگ دست
 همی آتش از کوه خارا بجست
 کمان را بماليد بهرام گرد
 به تير از هوا روشنايی ببرد

 اخت شير دليرخدنگی بيند
 برشير کپی شد از جنگ سير
 دگر تير بهرام زد بر سرش

 فرو ريخت چون آب خون ازبرش
 سيوم تير و چارم بزد بر دهانش
 که بردوخت برهم دهان و زبانش
 به پنجم بزد تير بر چنگ اوی

 ديد نيروی و آهنگ اوی همی
 بهشتم ميانش گشاد از کمند
 بجست از بر کوهسار بلند

 بر ميان ددهيی  بزد نيزه
 که شد سنگ خارا به خون آژده
 وزان پس بشمشير يازيد مرد
 تن اژدها را به دونيم کرد

 سر از تن جدا کند و بفگند خوار
 ازان پس فرود آمد از کوهسار
 ازان بيشه خاقان و خاتون برفت
 دمان و دنان تا برکوه تفت
 خروشی برآمد ز گردان چين
 کز آواز گفت بلرزد زمين

 برآفرين خواندندبه بهرام 
 بسی گوهر و زر برافشاندند

 چو خاتون بشد دست او بوس داد
 برفتند گردان فرخ نژاد

 همه هم زبان آفرين خواندند
 ورا شاه ايران زمين خواندند
 گرفتش سپهدار چين در کنار
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 وزان پس ورا خواندی شهريار
 چو خاقان چينی به ايوان رسيد

 يی مهربان برگزيد فرستاده
 ه بدره گنجی درمفرستاد د

 همن به دره و برده از بيش و کم
 که رو پيش بهرام جنگی بگوی
 که نزديک ما يافتی آب روی

 ی ما يکی دخترست پس پرده
 که بر تارک اختران افسرست
 کنون گر بخواهی ز من دخترم
 سپارم بتو لشکر و کشورم
 بدو گفت بهرام کاری رواست
 جهاندار بر بندگان پادشاست

 اد آن زمان دخترشبه بهرام د
 به فرمان او شد همه کشورش
 بفرمود تا پيش او شد دبير
 نوشتند منشور نو بر حرير

 بدو گفت هرکس کز ايران سرست
 ببخشش نگر تا کرا در خورست
 بر آيين چين خلعت آراستند
 فراوان کاله و کمر خواستند
 جزاز داد و خورد شکارش نبود
 غم گردش روزگارش نبود

  گردنکشانبزرگان چينی و
 ز بهرام يل داشتندی نشان

 ايم گفت ما بنده همه چين همی
 ايم ز بهر تو اندر جهان زنده

 خورد بهرام و بخشيد چيز همی
 برو بر بسی آفرين بود نيز

 
 چنين تا خبرها به ايران رسيد
 بر پادشاه دليران رسيد

 که بهرام را پادشاهی و گنج
 ازان تو بيش است نابرده رنج

  و غم شد ز تيمار اویپراز درد
 دلش گشت پيچان ز کردار اوی
 همی رای زد با بزرگان بهم

 بسی گفت و انداخت از بيش و کم
 شب تيره فرمود تا شد دبير
 سرخامه را کرد پيکان تير

 به خاقان چينی يکی نامه کرد
 تو گفتی که از خنجرش خامه کرد
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 توانا و دانا و به روزگار
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 ی هور و کيوان و ماه برازنده
 نشاننده شاه بر پيش گاه

 ی هرکه جويد بدی گزاينده
 ی دانش ايزدی فزاينده

 ز نادانی و دانش وراستی
 ز کمی و کژی و از کاستی

 بيابی چو گويی که يزدان يکيست
 ورا يار وهمتا و انباز نيست

 بيابد هر آنکس که نيکی بجست
 مباد آنک او دست بد را بشست

 بنده بد شاه را ناسپاسيکی 
 نه مهتر شناس و نه يزدان شناس

 نام بود يکی خرد و بيکار و بی
 پدر بر کشيدش که هنگام بود
 نهان نيست کردار او در جهان
 ميان کهان و ميان مهان

 کس او را نپذيرفت کش مايه بود
 وگر در خرد برترين پايه بود
 بنزد تو آمد بپذرفتيش

 چو پر مايگان دست بگرفتيش
 کس اين راه برگيرد از راستان ؟
 نيم من بدين کار هم داستان
 چو اين نامه آرند نزديک تو
 پر انديشه کن رای تاريک تو
 گر آن بنده را پای کرده ببند
 فرستی بر ما شوی سودمند
 وگر نه فرستم ز ايران سپاه
 به توران کنم روز روشن سياه
 چوآن نامه نزديک خاقان رسيد

 خسرو شنيدبران گونه گفتار 
 فرستاده را گفت فردا پگاه
 چو آيی بدر پاسخ نامه خواه
 فرستاده آمد دلی پر شتاب

 نبد زان سپس جای آرام و خواب
 بود تا شمع رخشان بديد همی

 به درگاه خاقان چينی دويد
 بياورد خاقان هم آنگه دبير

 ابا خامه و مشک و چينی حرير
 به پاسخ نوشت آفرين نهان

 دگار جهانز من بنده بر کر
 دگر گفت کان نامه برخواندم
 فرستاده را پيش بنشاندم
 توبا بندگان زين سان سخن
 نزيبد از آن خاندان کهن
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 که مه را ندارند يکسر به مه
 نه که را شناسند بر جای که

 همه چين و توران سراسر مراست
 به هيتال بر نيز فرمان رواست
 نيم تا بدم مرد پيمان شکن

 ستانها مزنتو با من چنين دا
 چو من دست بهرام گيرم بدست
 وزان پس به مهر اندرم آرم شکست

 نخواند مرا داور از آب پاک
 جز ار پاک ايزد مرا نيست باک
 تو را گر بزرگی بيفزايدی

 خرد بيشتر زين بدی شايدی
 بران نامه بر مهر بنهاد و گفت
 که با باد بايد که باشيد جفت
 فرستاده آمد به نزديک شاه

 اه کهتر به پيمود راهبيک م
 چو برخواند آن نامه را شهريار
 بپيچيد و ترسان شد از روزگار
 فرستاد و ايرانيان را بخواند
 سخنهای خاقان سراسر براند
 همان نامه بنمود و برخواندند
 بزرگان به انديشه درماندند
 چنين يافت پاسخ ز ايرانيان
 که ای فرو آورند و تاج کيان

 سان مگيرچنين کارها بر دل آ
 يکی رای زن با خردمند پير
 به نامه چنين کار آسان مکن
 مکن تيره اين فر و شمع کهن
 گزين کن از ايران يکی مرد پير
 خردمند و زيبا و گرد و دبير
 کز ايدر به نزديک خاقان شود
 سخن گويد و راه او بشنود
 بگويد که بهرام روز نخست

 که بود و پس از پهلوانی چه جست
 ر او گشت راستهمی تا کا

 خداوند را زان سپس بنده خواست
 کار چو نيکو گردد به يک ماه

 تمامی بسالی برد روزگار
 چو بهرام داماد خاقان بود
 ازو بد سرودن نه آسان بود

 به خوبی سخن گفت بايد بسی
 نهانی نبايد که داند کسی

 
 ازان پس چو بشنيد بهرام گرد
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 کز ايران به خاقان کسی نامه برد
 مد دمان پيش خاقان چينبيا

 بدو گفت کای مهتر به آفرين
 شنيدم که آن ريمن بد هنر
 همی نامه سازد يک اندر دگر
 سپاهی دالور ز چين برگزين
 بدان تا تو را گردد ايران زمين
 بگيرم به شمشير ايران و روم
 تو راشاه خوانم بران مرز و بوم
 بنام تو بر پاسبانان به شب

 يند لببه ايران و توران گشا
 هنر ببرم سر خسرو بی

 که مه پای بادا ازيشان مه سر
 چون من کهتری را ببندم ميان
 ز بن برکنم تخم ساسانيان

 چو بشنيد خاقان پر انديشه شد
 ورا در دل انديشه چون بيشه شد

 ان را که بودند پير بخواند آنکس
 سخنگوی و داننده و يادگير
 بديشان بگفت آنچ بهرام گفت

 رگشاد از نهفتهمه رازها ب
 چنين يافت پاسخ ز فرزانگان
 ز خويشان نزديک و بيگانگان
 که اين کارخوارست و دشوارنيز
 که بر تخم ساسان پرآمد قفيز
 وليکن چو بهرم راند سپاه
 نمايد خردمند را رای و راه

 به ايران بسی دوستدارش بود
 چو خاقان يکی خويش و يارش بود

 برآيد ببخت تو اين کار زود
 ای بهرام بايد شنودسخنه

 چو بشنيد بهرام دل تازه شد
 بخنديد و بر ديگر اندازه شد
 بران برنهادند يکسر گوان
 که بگزيد بايد دو مردجوان
 که زيبد بران هر دو بر مهتری
 همان رنج کش بايد و لشکری
 به چين مهتری بود حسنوی نام
 دگر سرکشی بود ز نگوی نام
 فرستاد خاقان يالن رابخواند

 ديوان دينار دادن نشاندبه 
 چنين گفت مهتر بدين هر دو مرد
 که هشيار باشيد روز نبرد

 هميشه به بهرام داريد چشم
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 چه هنگام شادی چه هنگام خشم
 گذرهای جيحون بداريد پاک
 ز جيحون به گردون برآريد خاک
 سپاهی دالور بديشان سپرد
 همه نامداران و شيران گرد
 برآمد ز درگاه بهرام کوس

 خورشد از گرد چون آبنوسرخ 
 ز چين روی يکسر به ايران نهاد
 به روز سفندار مذ بامداد

 
 چو آگاهی آمد به شاه بزرگ
 که از بيشه بيرون خراميد گرگ
 سپاهی بياورد بهرام گرد
 که از آسمان روشنايی ببرد
 بخراد بر زين چنين گفت شاه
 که بگزين برين کار بر چارماه

 پویمايه  يکی سوی خاقان بی
 سخن هرچ دانی که بايد بگوی
 به ايران و نيران تو داناتری
 همان بر زبان بر تواناتری
 در گنج بگشاد و چندان گهر
 بياورد شمشير و زرين کمر
 که خراد برزين بران خيره ماند
 همی در نهان نام يزدان بخواند

 ها راه چين بر گرفت چو باهديه
 به جيحون يکی راه ديگر گرفت

 رگاه خاقان رسيدچو نزديک د
 يی برگزيد نگه کرد و گوينده

 بدان تا بگويد که از نزد شاه
 فرستاده آمد بدين بارگاه

 چو بشنيد خاقان بياراست گاه
 بفرمود تا برگشادند راه
 فرستاده آمد به تنگی فراز
 زبان کرد کوتاه و بردش نماز

 بدو گفت هرگه که فرمان دهی
 بگفتن زبان بر گشايد رهی

 اقان به شيرين زبانبدو گفت خ
 دل مردم پير گردد جوان

 بگو آن سخنها که سود اندروست
 سخن گفت مغزست و ناگفته پوست
 چو خراد بر زين شنيد آن سخن
 بياد آمدش کينهای کهن
 نخست آفرين کرد بر کردگار

 ی روزگار توانا داننده
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 که چرخ و مکان و زمان آفريد
 توانايی و ناتوان آفريد

 ی بی ستون ههمان چرخ گردند
 چرا نه به فرمان او در نه چون
 بدان آفرين کو جهان آفريد
 بلند آسمان و زمين گستريد
 توانا و دانا و دارنده اوست

 سپهر و زمين رانگارنده اوست
 به چرخ اندرون آفتاب آفريد

 شب و روز و آرام و خواب آفريد
 ايم توانايی اوراست ما بنده
 ايم همه راستيهاش گوينده

 ا دهد تاج و تخت بلنديکی ر
 يکی را کند بنده و مستمند

 نه با اينش مهر و نه با آنش کين
 نداند کس اين جز جهان آفرين
 ايم که يک سر همه خاک را زاده
 ايم به بيچاره تن مرگ را داده

 نخست اندر آيم ز جم برين
 جهاندار طهمورث بافرين

 چنين هم برو تاسر کی قباد
 يادهمان نامداران که داريم 

 برين هم نشان تا به اسفنديار
 چو کيخسرو و رستم نامدار

 ز گيتی يکی دخمه شان بود بهر
 چشيدند بر جای ترياک زهر

 کنون شاه ايران بتن خويش تست
 همه شاد و غمگين به کم بيش تست

 به هنگام شاهان با آفرين
 پدر مادرش بود خاقان چين
 بدين روز پيوند ما تازه گشت

  اندازه گشتهمه کار بر ديگر
 ز پيروز گر آفرين بر تو باد
 سرنامداران زمين تو باد

 گفت و خاقان بدو داده گوش همی
 چنين گفت کای مرد دانش فروش
 به ايران اگر نيز چون توکسست
 ستاينده آسمان او بسست
 بران گاه جايی بپرداختش

 به نزديکی خويش به نشاختش
 ها پيش برد به فرمان او هديه
 ور او برشمرد يکايک به گنج

 خواسته بدو گفت خاقان که بی
 مبادی تو اندر جهان کاسته
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 گر از من پذيرفت خواهی تو چيز
 بگو تا پذيرم من آن چيز نيز
 تری وگر نه ز هديه تو روشن

 بدانندگان جهان افسری
 يکی جای خرم بپرداختند

 ها ساختند يی جامه ز هر گونه
 بخوان و شکار و ببزم و به می

 خاقان بدی نيک پیبه نزديک 
 جست و روزيش جايی بيافت همی

 به مردی به گفتارش اندر شتافت
 گفت بهرام بدگوهرست همی

 از آهر من بد کنش بدترست
 فروشد جهانديدگان را به چيز
 که آن چيزگفت نيرزد پشيز
 ورا هرمز تاجور برکشيد

 بارجش ز خورشيد برتر کشيد
 ندانست کس در جهان نام اوی

 د همه کام اویز گيتی بر آم
 اگر با تو بسيار خوبی کند
 به فرجام پيمان تو بشکند

 چنان هم که با شاه ايران شکست
 نه خسرو پرست و نه يزدان پرست
 گر او را فرستی به نزديک شاه
 سر شاه ايران بر آری به ماه

 ازان پس همه چين و ايران تو راست
 نشستن گه آنجا کنی کت هواست

  خيره شدچو خاقان شنيد اين سخن
 دو چشمش ز گفتار او تيره شد
 بدو گفت زين سان سخنها مگوی
 که تيره کنی نزد ما آب روی

 نيم من بدانديش و پيمان شکن
 که پيمان شکن خاک يابد کفن
 چو بشنيد خراد برزين سخن
 بدانست کان کار او شد کهن
 که بهرام دادش به ايران اميد
 سخن گفتن من شود باد و بيد

 ان بدو تيره گشتچو اميد خاق
 به بيچارگی سوی خاتون گذشت

 جست تاکيست نزديک اوی همی
 که روشن کند جان تاريک اوی
 يکی کد خدايی بدست آمدش
 همان نيز با او نشست آمدش
 سخنهای خسرو بدو ياد کرد

 تن بدان شاد کرد دل مرد بی
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 بدو گفت خاتون مرا دستگير
 بود تا شوم بر درش بر دبير

 ره گر کدخدایچنين گفت با چا
 کزو آرزوها نيايد بجای

 که بهرام چوبينه داماد اوست
 و زويست بهرام را مغز وپوست
 تو مردی دبيری يکی چاره ساز
 وزين نيز بر باد مگشای راز

 چو خراد برزين شنيد اين سخن
 نه سر ديد پيمان او را نه بن
 يکی ترک بد پير نامش قلون
 که ترکان ورا داشتندی زبون

 ين بود پوشيدنشهمه پوست
 ز کشک و ز ارزن بدی خوردنش
 کسی را فرستاد و او را بخواند
 بران نامور جايگاهش نشاند
 مر او را درم داد و دينار داد

 همان پوشش و خورد بسيار داد
 چو بر خوان نشستی ورا خواندی

 بر نامدارانش بنشاندی
 پرانديشه بد مرد بسياردان
 شکيبا دل و زيرک و کاردان

 وی با کدخدای سرایوزان ر
 گفت رای ز خاتون چينی همی

 همان پيش خاقان به روز و به شب
 داشتی بسته لب چو رفتی همی

 چنين گفت با مهتر آن مرد پير
 که چون تو سرافراز مردی دبير
 اگر در پزشکيت بهره بدی
 وگر نامت از دور شهره بدی
 يکی تاج نو بوديی بر سرش
 به ويژه که بيمار شد دخترش

  گفت کاين دانشم نيز هستبدو
 چو گويی بسايم برين کاردست
 بشد پيش خاتون دوان کد خدای
 که دانا پزشکی نوآمد به جای
 بدو گفت شادان زی و نوش خور
 بيارش مخار اندرين کارسر
 بيامد بخراد برزين بگفت

 که اين راز بايد که داری نهفت
 برو پيش او نام خود را مگوی
 روی هپزشکی کن از خويشتن تاز

 گر به نزديک خاتون شد آن چاره
 تبه ديد بيمار او را جگر
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 بفرمود تا آب نار آورند
 ی جويبار آورند همان تره

 کجا تره گر کاسنی خواندش
 تبش خواست کز مغز بنشاندش
 به فرمان يزدان چوشد هفت روز

 گيتی فروز شد آن دخت چون ماه
 بياورد دينار خاتون ز گنج
  پنجيکی بدره و تای زربفت

 بدو گفت کاين ناسزاوار چيز
 بگير و بخواه آنچ بايدت نيز

 چنين داد پاسخ که اين را بدار
 بخواهم هر آنگه که آيد به کار

 
 وزان روی بهرام شد تا به مرو
 بياراست لشکر چو پر تذرو

 کس آمد به خاقان که از ترک و چين
 تا کس آيد به ايران زمين ممان

 که آگاهی ما به خسرو برند
 ی نو برند ورا زان سخن هديه

 مناديگری کرد خاقان چين
 مهر ماکس به ايران زمين که بی

 شود تاميانش کنم بدو نيم
 به يزدان که نفروشم او را به سيم

 بود خراد برزين سه ماه همی
 داشت اين رازها را نگاه همی

 به تنگی دل اندر قلون را بخواند
 بران نامور جايگاهش نشاند

 ی که کس در جهانبدو گفت روز
 ندارد دلی کش نباشد نهان
 تو نان جو و ارزن و پوستين

 فراوان به جستی ز هردر به چين
 کنون خوردنيهات نان و بره

 های سره همان پوششت جامه
 چنان بود يک چند و اکنون چنين
 چه نفرين شنيدی و چه آفرين
 کنون روزگار تو بر سرگذشت

 بسی روز و شب ديدی و کوه و دشت
 ی کار دارم تو را بيمناکيک

 اگرتخت يابی اگر تيره خاک
 ستانم يکی مهر خاقان چين
 چنان رو که اندر نوردی زمين
 به نزديک بهرام بايد شدن
 به مروت فراوان ببايد بدن

 بپوشی همان پوستين سياه
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 يکی کارد بستان و بنورد راه
 نگه دار از آن ماه بهرام روز
 برو تا در مرو گيتی فروز

  روز را شوم دارد به فالوی آن
 نگه داشتيم بسيار سال
 نخواهد که انبوه باشد برش
 به ديبای چينی بپوشد سرش
 چنين گوی کز دخت خاقان پيام
 رسانم برين مهتر شادکام
 همان کارد در آستين برهنه

 دار تا خواندت يک تنه همی
 چو نزديک چوبينه آيی فراز
 چنين گوی کان دختر سرفراز

 راز گويی بگوشمرا گفت چون 
 سخنها ز بيگانه مردم بپوش

 چو گويد چه رازست با من بگوی
 تو بشتاب و نزديک بهرام پوی
 بزن کارد و نافش سراسر بدر
 وزان پس ب چه گر بيابی گذر
 هر آنکس که آواز او بشنود
 ز پيش سهبد به آخر دود

 يکی سوی فرش و يکی سوی گنج
 نيايد ز کشتن بروی تو رنج

 ای ت جهانديدهوگر خود کشند
 ای همه نيک و بدها پسنديده
 همانا بتو کس نپردازی

 که با تو بدانگه بدی سازدی
 گر ايدون که يابی زکشتن رها
 جهان را خريدی و دادی بها
 تو را شاه پرويز شهری دهد
 همان از جهان نيز بهری دهد
 چنين گفت با مرد دانا قلون
 که اکنون ببايد يکی رهنمون

 بر صد رسيدهمانا مرا سال 
 به بيچارگی چند خواهم کشيد
 فدای تو بادا تن و جان من
 به بيچارگی بر جهانبان من
 چو بشنيد خراد برزين دويد
 ازان خانه تا پيش خاتون رسيد
 بدو گفت کامد گه آرزوی

 بگويم تو را ای زن نيک خوی
 ببند اندرند اين دو کسهای من
 سزد گرگشاده کنی پای من

 اقان مرايکی مهر بستان ز خ
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 ای جان مرا چنان دان که بخشيده
 بدو گفت خاتون که خفتست مست
 مگر گل نهم از نگينش بدست
 ز خراد برزين گل مهر خواست

 به بالين مست آمد از حجره راست
 گل اندر زمان برنگينش نهاد
 بيامد بران مرد جوينده داد
 بدو آفرين کرد مرد دبير

 بيامد سپرد آن بدين مرد پير
 

  بستد آن مهر وت ازان چو غروقلون
 بيامد ز شهر کشان تا به مرو

 بود تا روز بهرام شد همی
 که بهرام را آن نه پدارم شد
 به خانه درون بود با يک رهی
 نهاده برش نار و سيب و بهی
 قلون رفت تنها بدرگاه اوی

 به دربان چنين گفت کای نامجوی
 ام من از دخت خاقان فرستاده

 ام ه آزادهام ن نه جنگی کسی
 يکی راز گفت آن زن پارسا
 بدان تا بگويم بدين پادشا
 ز مهر ورا از در بستن است
 همان نيز بيمار و آبستن است
 گر آگه کنی تا رسانم پيام
 بدين تاجور مهتر نيک نام
 بشد پرده دار گرامی دوان
 چنين تا در خانه پهلوان

 چننی گفت کامد يکی بدنشان
 فرستاده و پوستينی کشان

 گويد از دخت خاقان پيام همی
 رسانم بدين مهتر شادکام
 چنين گفت بهرام کورا بگوی
 که هم زان در خانه بنمای روی
 بيامد قلون تا به نزديک در
 بکاف در خانه بنهاد سر

 چو ديدش يکی پير بد سست و زار
 بدو گفت گرنامه داری بيار

 قلون گفت شاها پيامست و بس
 نخواهم که گويم سخن پيش کس
 ورا گفت زود اندر آی و بگوی
 بگوشم نهانی بهانه مجوی
 قلون رفت با کارد در آستی
 پديدار شد کژی و کاستی
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 رفت تا راز گويد بگوش همی
 بزد دشنه وز خانه برشد خروش
 چو بهرام گفت آه مردم ز راه
 برفتند پويان به نزديک شاه
 چنين گفت کاين را بگيريد زود
 بپرسيد زو تا که راهش نمود
 برفتند هرکس که بد در سرای
 مران پير سر را شکستند پای
 همه کهتران زو بر آشوفتند

 به سيلی و مشتش بسی کوفتند
 خورد سيلی و نگشاد لب همی

 ی روز تا نيم شب هم از نيمه
 چنين تا شکسته شدش دست و پای

 فکندندش اندر ميان سرای
 به نزديک بهرام بازآمدند
 جگر خسته و پرگداز آمدند

 رفت خون ازتن خسته مرد میه
 لبان پر ز باد و رخان الژورد
 بيامد هم اندر زمان خواهرش
 همه موی برکند پاک از سرش
 نهاد آن سر خسته را بر کنار

 کرد با خويشتن کار زار همی
 گفت زار ای سوار دلير همی

 کزو بيشه بگذاشتی نره شير
 که برد اين ستون جهان را ز جا

 رهنمای بد که بد  برانديشه
 اال ای سوار سپهبد تنا

 جهانگير و ناباک و شير اوژنا
 نه خسرو پرست و نه ايزدپرست

 وار سپهبد که خست تن پيل
 اال ای برآورده کوه بلند

 ز دريای خوشاب بيخت که کند
 که کند اين چنين سبز سرو سهی
 که افگند خوار اين کاله مهی
 که آگند ناگاه دريا به خاک

 در مغاککه افگند کوه روان 
 غريبيم و تنها و بی دوستدار
 بشهر کسان در بمانديم خوار

 گفتم ای خسرو انجمن همی
 که شاخ وفا را تو از بن مکن
 که از تخم ساسان اگر دختری
 بماند به سر برنهد افسری
 همه شهر ايرانش فرمان برند

 ی هرگز به دل نگذرند ازان تخمه
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 سپهدار نشنيد پند مرا
 اسخن گفتن سودمند مر

 ها بر پشيمان بری برين کرده
 گنهکار جان پيش يزدان بری
 بد آمد بدين خاندان بزرگ

 همه ميش گشتيم و دشمن چو گرک
 چو آن خسته بشنيد گفتار او
 بديد آن دل و رای هشيار او

 به ناخن رخان خسته و کنده موی
 پر از خون دل و ديده پر آب روی
 به زاری و سستی زبان برگشاد

  خواهر پاک ورادچنين گفت کای
 ز پند تو کمی نبد هيچ چيز
 وليکن مرا خود پر آمد قفيز
 همی پند بر من نبد کارگر
 ز هر گونه چون ديو بد راه بر
 نبد خسروی برتر از جمشيد
 کزو بود گيتی به بيم واميد
 کجا شد به گفتار ديوان ز شاه
 جهان کرد بر خويشتن بر سياه
 همان نيز بيدار کاوس کی

 يک اختر و نيک پیجهاندار ن
 تبه شد به گفتار ديو پليد
 شنيدی بديها که او را رسيد

 همان به آسمان شد که گردان سپهر
 ببيند پراگندن ماه و مهر

 راه کرد مرا نيز هم ديو بی
 ز خوبی همان دست کوتاه کرد
 پشيمانم از هرچ کردم ز بد
 کنون گر ببخشد ز يزدان سزد
 نوشته برين گونه بد بر سرم

 رده های کهن چون خورمغم ک
 ز تارک کنون آب برتر گذشت
 غم و شادمانی همه باد گشت
 نوشته چنين بود وبود آنچ بود
 نوشته نکاهد نه هرگز فزود
 همان پند تويادگارمنست
 سخنهای توگوشوارمنست
 سرآمد کنون کار بيداد و داد
 سخنهات برمن مکن نيزياد
 شماروی راسوی يزدان کنيد

 دان کنيدهمه پشت بربخت خن
 زبدها جهاندارتان ياربس

 مگوييد زاندوه وشادی بکس
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 نبودم بگيتی جزين نيز بهر
 ام ز دهر سرآمد کنون رفتنی

 يالن سينه راگفت يکسر سپاه
 سپردم تو رابخت بيدارخواه
 نگه کن بدين خواهرپاک تن
 زگيتی بس اومرتو رارای زن
 مباشيد يک تن زديگر جدا
 جدايی مبادا ميان شما

 بوم دشمن ممانيد ديربرين 
 که رفتيم وگشتيم ازگاه سير
 همه يکسره پيش خسرو شويد
 بگوييد و گفتار او بشنويد
 گر آموزش آيد شما راز شاه
 جز او رامخوانيد خورشيد و ماه
 مرا دخمه در شهرايران کنيد
 بری کاخ بهرام ويران کنيد

 بسی رنج ديدم ز خاقان چين
 نديدم که يک روز کرد آفرين

 ن بود زان رنج پاداش مننه اي
 که ديوی فرستد بپرخاش من
 وليکن همانا که او اين سخن
 اگر بشنود سر نداند ز بن
 نبود اين جز از کار ايرانيان
 همی ديو بد رهنمون درميان
 بفرمود پس تا بيامد دبير

 يی بر حرير نويسد يکی نامه
 بگويد بخاقان که بهرام رفت

 کام رفت به زاری و خواری و بی
 و اين ماندگان راز من ياددارت

 ز رنج و بد دشمن آزاد دار
 که من با تو هرگز نکردم بدی
 همی راستی جستم و بخردی
 بسی پندها خواند بر خواهرش
 ببر در گرفت آن گرامی سرش
 دهن بر بنا گوش خواهر نهاد

 دو چشمش پر از خون شد و جان بداد
 برو هر کسی زار بگريستند

 يستندز به درد دل اندر همی
 همی خون خروشيد خواهر ز درد
 سخنهای او يک به يک ياد کرد
 ز تيمار او شد دلش به دونيم
 يکی تنگ تابوت کردش ز سيم
 به ديبا بياراست جنگی تنش
 قصب کرد در زير پيراهنش
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 ريخت کافور گرد اندرش همی
 بدين گونه برتا نهان شد سرش
 چنين است کار سرای سپنج

 مرنجچودانی که ايدر نمانی 
 

 چو بشنيد خاقان که بهرام را
 چه آمد بروی از پی نام را

 چوآن نامه نزديک خاقان رسيد
 شد از درد گريان هران کان شنيد
 از آن آگهی شد دلش پر ز درد
 دو ديده پر از خون و رخ الژورد
 ازان کار او در شگفتی بماند
 جهانديدگان را همه پيش خواند
 بگفت آنک بهرام يل را رسيد

 شد زار و گريان هران کوشنيدب
 همه چين برو زار و گريان شدند
 ابی آتش تيز بريان شدند

 يکايک همه کار او را بساخت
 نگه کرد کاين بدبريشان که تاخت
 قلون را به توران دو فرزند بود

 يی خويش و پيوند بود ز هر گونه
 چو دانسته شد آتشی بر فروخت
 سرای و همه بر زن او بسوخت

  او را بر آتش نهاددو فرزند
 همه چيز او را به تاراج داد

 ازان پس چو نوبت به خاتون رسيد
 ز پرده به گيسوش بيرون کشيد
 به ايوان کشيد آن همه گنج اوی
 نکرد ايچ ياد از در رنج اوی
 فرستاد هرسو هيونان مست
 نيامدش خراد بر زين بدست
 همه هرچ در چين و را بنده بود

 کبودهای  به پوشيدشان جامه
 بيک چند با سوک بهرام بود
 که خاقان ازان کار بدنام بود

 
 چوخراد بر زين به خسرو رسيد
 بگفت آن کجا کرد و ديد و شنيد
 دل شاه پرويز ازان شاد شد
 کزان بد گهر دشمن آزاد شد
 به درويش بخشيد چندی درم
 ز پوشيدنيها و از بيش وکم
 يی بهر پادشاهی و خودکامه

 يی  نامهنوشتند بر پهلوی
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 که دارای دارنده يزدان چه کرد
 ز دشمن چگونه برآورد گرد

 به قيصر يکی نامه بنوشت شاه
 چناچون بود درخور پيشگاه

 به يک هفته مجلس بياراستند
 خواستند بهر بر زنی رود و می

 به آتشکده هم فرستاد چيز
 بران موبدان خلعت افگند نيز
 بخراد برزين چنين گفت شاه

 گر دهم تاج و گاهکه زيبد تو را
 دهانش پر از گوهر شاهوار
 بياگند و دينار چون صد هزار

 ريخت گنجور در پای اوی همی
 برين گونه تا تنگ شد جای اوی
 بدو گفت هرکس که پيچد ز راه
 شود روز روشن برو بر سياه
 چو بهرام باشد به دشت نبرد
 کزو ترک پيرش برآورد گرد
 همه موبدان خواندند آفرين

 و مبيناد کهتر زمينکه بی ت
 چو بهرام باد آنک با مهر تو

 نخواهد که رخشان بود چهر تو
 

 ازآن پس چو خاقان به پردخت دل
 ز خون شد همه کشور چين چوگل
 چنين گفت يک روز کز مرد سست

 نيايد مرگ کار نا تندرست
 بدان نامداری که بهرام بود
 مر ازو همه رامش و کام بود
 مدارکنون من ز کسهای آن نا

 چرا بازماندم چنين سست و خوار
 نکوهش کند هرک اين بشنود
 ازين پس به سوگند من نگرود
 نخوردم غم خرد فرزند اوی

 ی خويش و پيوند اوی نه انديشه
 چو با ما به فرزند پيوسته شد

 به مهر و خرد جان او شسته شد
 بفرمود تا شد برادرش پيش
 سخن گفت با او زا ندازه بيش

 ام يل را ببينکه کسهای بهر
 فراوان برايشان بخواند آفرين
 ام بگو آنک من خود جگر خسته

 ام ام بسته بدين سوک تا زنده
 به خون روی کشور بشستم ز کين
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 همه شهر نفرين بدو آفرين
 بدين درد هر چند کين آورم
 وگر آسمان بر زمين آورم
 ز فرمان يزدان کسی نگذرد
 چنين داند آنکس که دارد خرد

  زمانه بران گونه بودکه او را
 همه تنبل ديو وارونه بود

 بران زينهارم که گفتم سخن
 بران عهد و پيمان نهاديم بن

 يی بد جدا سوی گرديه نامه
 که ای پاکدامن زن پارسا
 همه راستی و همه مردمی
 سرشتت فزونی و دور از کمی
 ز کار تو انديشه کردم دراز
 نشسته خرد با دل من براز

  کسی کدخدایبه از تو نديدم
 بيار ای ايوان ما را برای

 بدارم تو را همچوجان و تنم
 بکوشم که پيمان تو نشکنم

 وزان پس بدين شهر فرمان تو راست
 گروگان کنم دل بدانچت هواست
 کنون هرکه داری همه گرد کن
 به پيش خردمند گوی اين سخن
 ازين پس ببين تاچه آيدت رای
 به روشن روانت خرد رهنمای

 بران مردمان شاه کنخرد را 
 مرا زآن سگاليده آگاه کن

 رفت برسان قمری ز سرو همی
 بيامد برادرش تازان به مرو
 جهانجوی با نامور رام شد
 به نزديک کسهای بهرام شد
 بگفت آنچ خاقان بدو گفته بود
 که از کين آن کشته آشفته بود
 ازان پس چنين گفت کای بخردان

 پسنديده و کار ديده ردان
  بدين مزد بسيار بادشما را

 ورا داور دادگر يار باد
 يکی ناگهان مرگ بود آن نه خرد
 که کس در جهان ز آن گمانی نبرد
 پس آن نامه پنهان به خواهرش داد
 سخنهای خاقان همه کرد ياد
 ز پيوند وز پند و نيکوسخن
 چه از نو چه از روزگار کهن
 ز پاکی و از پارسايی زن
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 زنکه هم غمگسارست و هم رای 
 جوان گفت و آن پاکدامن شنيد
 ز گفتار او خامشی برگزيد

 وزان پس چو برخواند آن نامه را
 سخنهای خاقان خود کامه را
 خرد را چو با دانش انباز کرد
 به دل پاسخ نامه را ساز کرد
 بدو گفت کاين نامه برخواندم
 خرد رابر خويش بنشاندم

 چنان کرد خاقان که شاهان کنند
 گاهان کنندجهانديده و پيش

 بد و باد روشن جهان بين من
 که چونين بجويد همی کين من
 دل او ز تيمار خسته مباد
 اميد جهان زو گسسته مباد
 مباد ايچ گيتی ز خاقان تهی
 بدو شاد بادا کاله مهی

 کنون چون نشستيم با يکدگر
 بخوانيم نامه همه سر به سر
 بدان کو بزرگست و دارد خرد

 ديکايک بدين آرزو بنگر
 کنون دوده را سر به سر شيونست

 ی اين سخن گفتنست نه هنگامه
 چو سوک چنان مهتر آيد به سر
 ز فرمان خاقان نباشد گذر

 مرا خود به ايران شدن روی نيست
 زن پاک رابه تو راز شوی نيست
 اگر من بدين زودی آيم به راه
 چه گويد مرا آن خردمند شاه

 شرم خواند مرا خردمند بی
  آزرم داند مراچو خاقان بی

 بدين سوک چون بگذرد چار ماه
 سواری فرستم به نزديک شاه
 همه بشنوم هرچ بايد شنيد
 بگويندگان تا چه آيد پديد
 بگويم يکايک به نامه درون
 چو آيد به نزديک او رهنمون
 تو اکنون از ايدر به شادی خرام
 به خاقان بگو آنچ دادم پيام
 فراوان فرستاده را هديه داد

 يده از مرو برگشت شادجهاند
 

 وزان پس جوان و خردمند زن
 به آرام بنشست با رای زن
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 چنين گفت کامد يکی نو سخن
 که جاويد بر دل نگردد کهن
 جهاندار خاقان بياراستست
 سخنها ز هر گونه پيراستست
 ازو نيست آهو بزرگست شاه
 دلير و خداوند توران سپاه
 وليکن چو با ترک ايرانيان

 ويشی بود در ميانبکوشد که خ
 ز پيوند وز بند آن روزگار

 غم و رنج بيند به فرجام کار
 نگر تا سياوش از افراسياب
 چه برخورد جز تابش آفتاب

 سر خويش داد از نخستين بباد
 جوانی که چون او ز مادر نزاد
 همان نيز پور سياوش چه کرد
 ز توران و ايران برآورد گرد
 بسازيد تا ما ز ترکان و نهان

  ايران بريم اين سخن ناگهانبه
 ام به گردوی من نامه يی کرده
 ام هم از پيش تيمار اين خورده
 که بر شاه پيدا کند کار ما
 بگويد ز رنج و ز تيمار ما
 به نيروی يزدان چنو بشنود
 بدين چرب گفتار من بگرود
 بو گفت هرکس که بانو توی

 به ايران و چين پشت و بازو توی
  جاینجنباندت کوه آهن ز

 يالن را به مردی توی رهنمای
 زمرد خردمند بيدارتر

 ز دستور داننده هشيارتر
 همه کهترانيم و فرمان تو راست
 برين آرزو رای و پيمان تو راست
 چو بشنيد زيشان عرض رابخواند
 درم داد و او را به ديوان نشاند
 بيامد سپه سر به سر بنگريد
 هزار و صد و شست يل برگزيد

 ری بهنگام کارکزان هر سوا
 نبر گاشتندی سر از ده سوار
 درم داد و آمد سوی خانه باز
 چنين گفت با لشکر رزمساز

 که هرکس که ديد او دوال رکيب
 نپيچد دل اندر فراز ونشيب
 نترسد ز انبوه مردم کشان
 گر از ابر باشد برو سرفشان
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 به توران غريبيم و بی پشت و يار
 ميان بزرگان چنين سست و خوار

 رفت خواهم چو تيره شود همی
 سر دشمن از خواب خيره شود
 شما دل به رفتن مداريد تنگ
 که از چينيان لشکر آيد به جنگ

 گمان از پس من سران که خود بی
 بيايند با گرزهای گران

 همه جان يکايک به کف برنهيد
 اگر لشکر آيد دميد و دهيد

 وگر بر چنين رويتان نيست رای
 جایاز ايدر مجنبيد يک تن ز

 به آواز گفتند ما کهتريم
 ز رای و ز فرمان تو نگذريم
 برين برنهادند و برخاستند
 همه جنگ چين را بياراستند

 يالن سينه و مهر و ايزد گشسپ
 نشستند با نامداران بر اسپ

 گفت هرکس که مردن به نام همی
 به از زنده و چينيان شادکام

 هم آنگه سوی کاروان برگذشت
  شد ز دشتشترخواست تاپيش او

 گزين کرد زان اشتران سه هزار
 بدان تا بنه برنهادند و بار

 چو شب تيره شد گرديه برنشست
 چو گردی سرافراز و گرزی بدست

 برافگند پر مايه بر گستوان
 ابا جوشن و تيغ و ترگ گوان

 راند چون باد لشکر به راه همی
 به رخشنده روز و شبان سياه

 
 ز لشکر بسی زينهاری شدند

  نزديک خاقان به زاری شدندبه
 برادر بيامد به نزديک اوی

 که ای نامور مهتر جنگ جوی
 سپاه دالور به ايران کشيد
 بسی زينهاری بر ما رسيد
 ازين ننگ تا جاودان بر درت
 بخندد همی لشکر و کشورت
 سپهدار چين کان سخنها شنيد
 شد از خشم رنگ رخش ناپديد
 بدو گفت بشتاب و برکش سپاه

  که لشکر کجا شد به راهنگه کن
 بريشان رسی هيچ تندی مکن
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 نخستين فراز آر شيرين سخن
 ازيشان نداند کسی راه ما
 مگر بشکنی پشت بدخواه ما
 به خوبی سخن گوی و بنوازشان
 به مردانگی سر بر افرازشان

 وگر هيچ سازد کسی با تو جنگ
 تو مردی کن و دور باش از درنگ
 وازيشان يکی گورستان کن به مر
 که گردد زمين همچو پر تذرو
 بيامد سپهدار با شش هزار
 گزيده ز ترکان جنگی سوار
 به روز چهارم بريشان رسيد
 زن شير دل چون سپه را بديد
 ازيشان به دل بر نکرد ايچ ياد
 زلشکر سوی ساربان شد چوباد
 يکايک بنه از پس پشت کرد
 بيامد نگه کرد جای نبرد
 سليح برادر به پوشيد زن

  از بر باره گام زننشست
 دو لشکر برابر کشيدند صف
 همه جانها برنهاده به کف
 به پيش سپاه اندر آمد تبرگ
 که خاقان ورا خواندی پير گرگ
 به ايرانيان گفت کان پاک زن
 مگر نيست با اين بزرگ انجمن
 بشد گرديه با سليح گران
 ميان بسته برسان جنگاوران
 دالور تبرگش ندانست باز

 شد بر او فرازبزد پاشنه 
 چنين گفت کان خواهرکشته شاه
 کجا جويمش در ميان سپاه

 که با او مرا هست چندی سخن
 چه از نو چه از روزگار کهن
 بدو گرديه گفت اينک منم

 که بر شير درنده اسپ افگنم
 چو بشنيد آواز او را تبرگ

 بران اسپ جنگی چو شير سترگ
 شگفت آمدش گفت خاقان چين

 دشاهی گزينتو را کرد زين پا
 بدان تا تو باشی و را يادگار
 ز بهرام شير آن گزيده سوار

 گفت پاداش آن نيکوی همی
 بجای آورم چون سخن بشنوی
 مرا گفت بشتاب و او را بگوی
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 که گرز آنک گفتم نديدی تو روی
 چنان ان که اين خود نگفتم ز بن
 مگر نيز باز آمدم زان سخن
 ازين مرز رفتن مرا روی نيست

 زو گر تو را شوی نيستمکن آر
 سخنها برين گونه پيوند کن
 ورگ پند نپذيردت بند کن

 همان را که او را بدان داشتست
 سخنها ز اندازه بگذاشتست
 بدو گرديه گفت کز رزمگاه

 به يکسو شويم از ميان سپاه
 سخن هرچ گفتی تو پاسخ دهم

 تو را اندرين رای فرخ نهم
 ز پيش سپاه اندر آمد تبرگ

 نامدار سترگبيامد بر 
 چو تنها به ديدش زن چاره جوی
 از آن مغفر تيره بگشاد روی

 ای بدو گفت بهرام را ديده
 سواری و رزمش پسنديده ای
 مرا بود هم مادر و هم پدر
 کنون روزگار وی آمد به سر
 کنون من تو را آزمايش کنم
 يکی سوی رزمت نمايش کنم
 اگر از در شوی يابی بگوی

 ت شویهمانا مرا خود پسندس
 بگفت اين وزان پس برانگيخت اسپ

 تاخت ايزد گشسپ پس او همی
 يکی نيزه زد بر کمربند اوی

 که بگسست خفتان و پيوند اوی
 يالن سينه با آن گزيده سپاه
 برانگيخت اسپ اندر آن رزمگاه
 همه لشکر چين بهم بر شکست
 بس کشت و افگند و چندی بخست

 شد ز پس دو فرسنگ لشکر همی
 نماندند بسيار کسبر اسپان 

 سراسر همه دشت شد رود خون
 سر و ديگری سرنگون يکی بی

 
 چو پيروز شد سوی ايران کشيد

 بر شهريار دليران کشيد
 به روز چهارم به آموی شد
 نديدی زنی کو جهانجوی شد
 به آموی يک چند بنشست و بود
 به دلش اندرون داوريها فزود
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 يکی نامه سوی برادر بدرد
 کارش آگاه کردنوشت و زهر 

 نخستين سخن گفت بهرام گرد
 به تيمار و درد برادر بمرد
 تو را و مرا مزد بسيار باد

 آزار باد روان وی از ما بی
 دگر گفت با شهريار بلند

 بگوی آنچ از من شنيدی ز پند
 پس ما بيامد سپاهی گران
 همه نامداران جنگاوران

 برآن گونه برگاشتمشان ز رزم
 ان پس نه بزمکه نه رزم بينند ز

 بسی نامور مهتران با منند
 نبادی که آيد بريشان گزند
 نشستم به آموی تا پاسخم

 بيارد مگر اختر فرخم
 

 ازآن پس به آرام بنشست شاه
 چو برخاست بهرام جنگی ز راه
 نديد از بزرگان کسی کينه جوی
 که با او بروی اندر آورد روی
 به دستور پاکيزه يک روز گفت

 ا کی بود در نهفتکه انديشه ت
 ی پدر هر زمان پيش من کشنده
 بگذرد چون بود خويش من همی

 چوروشن روانم پر از خون بود
 همی پادشاهی کنم چون بود
 نهادند خوان و می چند خورد
 هم آن روز بندوی رابند کرد
 ازان پس چنين گفت با رهنما

 اکنون ببردست وپا که او را هم
 بريدند هم در زمان او بمرد

  از خون روانش به خسرو سپردپر
 

 وزان پس بسوی خراسان کسی
 گسی کرد و اندرز دادش بسی
 بدو گفت با کس مجنبان زبان
 از ايدر برو تا در مرزبان

 به گستهم گو ايچ گونه مپا
 چو اين نامه من بخوانی بيا

 فرستاده چون در خراسان رسيد
 به درگاه مرد تن آسان رسيد

 ودبگفت آنچ فرمان پرويز ب
 که شاه جوان بود و خونريز بود
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 چو گستهم بشنيد لشکر براند
 پراگنده لشکر همه باز خواند
 چنين تا به شهر بزرگان رسيد
 ز ساری و آمل به گرگان رسيد
 شنيد آنک شد شاه ايران درشت
 برادرش را او به مستی بکشت
 چوبشنيد دستش به دندان بکند
 فرود آمد از پشت اسپ سمند

 هلوی کرد چاکی پ همه جامه
 ريخت خاک خروشان به سر بر همی

 بدانست کو را جهاندار شاه
 به کين پدر کرد خواهد تباه
 خروشان ازان جايگه بازگشت
 تو گفتی که با باد انباز گشت
 سپاه پراگنده کرد انجمن

 تاخت تا بيشه نارون همی
 چو نزديکی کوه آمل رسيد

 سپه را بدان بيشه اندر کشيد
 سوی تاختنبرد بر هر  همی

 بدان تاختن بود کين آختن
 به هر سو که بيکار مردم بدند

 ی او شدند به نانی همی بنده
 به جايی کجا لشکر شاه بود
 که گستهم زان لشکر آگاه بود
 همی بر سرانشان فرود آمدی
 سپه رايکايک بهم برزدی

 وزان پس چو گردوی شد نزد شاه
 بگفت آن کجا خواهرش با سپاه

  خاقان چه کردبدان مرزبانان
 که در مرو زيشان برآورد گرد
 وزان روی گستهم بشنيد نيز
 که بهرام يل را پر آمد قفيز
 همان گرديه با سپاه بزرگ
 برفت از بر نامدار سترگ
 پس او سپاهی بيامد بکين
 چه کرد او بدان نامداران چين
 پذيره شدن را سپه برنشاند
 ازان جايگه نيز لشکر براند

 يه رفت پيشچو آگاه شد گرد
 از آموی با نامدران خويش

 چو گستهم ديد آن سپه را ز راه
 بر انگيخت اسپ از ميان سپاه

 بيامد بر گرديه پر ز درد
 فراوان ز بهرام تيمار خورد
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 همان درد بندوی او رابگفت
 همی به آستين خون مژگان برفت
 يالن سينه را ديد و ايزد گشسپ
 فرود آمد از دور گريان زاسپ

 نک بندوی را شهرياربگفت آ
 تبه کرد و بد شد مرا روزگار

 تو گفتی نه از خواهرش زاده بود
 نه از بهر او تن به خون داده بود
 به تارک مر او را روا داشتی
 روان پيش خاکش فدا داشتی
 نخستين ز تن دست و پايش بريد
 بران سان که از گوهر او سزيد
 شما را بدو چيست اکنون اميد

  با دست و بيدکجا همچو هنگام
 ابا همگنانتان بتر زان کند

 به شهر اندرون گوشت ارزان کند
 چو از دور بيند يالن سينه را
 بر آشوبد و نو کند کينه را
 که ساالر بودی تو بهرام را
 ازو يافتی در جهان کام را
 ازو هرکه داندش پرهيز به
 گلوی و را خنجر تيز به

 گر ای دون که باشيد با من بهم
 ندرين رای بر بيش و کمز نيم ا

 پذيرفت ازو هر که بشنيد پند
 جست هر کس ز راه گزند همی

 زبان تيز با گرديه بر گشاد
 کرد کردار بهرام ياد همی

 ز گفتار او گرديه گشت سست
 ها بر دلش بر درست شدانديشه

 ببودند يکسر به نزديک اوی
 درخشان شد آن رای تاريک اوی
 يالن سينه راگفت کاين زن بشوی
 چه گويد بجويد بدين آب روی
 چنين داد پاسخ که تا گويمش
 به گفتار بسيار دل جويمش
 يالن سينه با گرديه گفت زن

 ام رای زن به گيتی تو را ديده
 ز خاقان کرانه گزيدی سزيد
 که رای تو آزادگان را گزيد

 چه گويی ز گستهم يل خال شاه
 توانگر سپهبد يلی با سپاه
  بودبدو گفت شويی کز ايران

 ی ما نه ويران بود ازو تخمه
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 يالن سينه او را بگستهم داد
 دالور گوی بود فرخ نژاد

 داشتش چون يکی تازه سيب همی
 که اندر بلندی نديدی نشيب
 سپاهی که از نزد خسرو شدی

 برو روزگار کهن نو شدی
 هر آنگه که ديدی شکست سپاه
 کمان را بر افراشتی تا به ماه

 
 ن چندگاهچنين تا برآمد بري

 ز گستهم پر درد شد جان شاه
 برآشفت روزی به گردوی گفت
 که گستهم با گرديه گشت جفت
 سوی او شدند آن بزرگ انجمن
 برانم که او بودشان رای زن
 از آمل کس آمد ز کارآگهان
 همه فاش کرد آنچ بودی نهان

 گفت زين گونه تا تيره گشت همی
 ز گفتار چشم يالن خيره گشت

 خواستند  شمع ومیچو سازدندگان
 همه کاخ ا ورا بياراستند
 ز بيگانه مردم بپردخت جای
 نشست از بر تخت با رهنمای
 همان نيز گردوی و خسرو بهم

 رفت از گرديه بيش و کم همی
 بدو گفت ز ايدر فراوان سپاه

 ام کينه خواه به آمل فرستاده
 همه خسته وکشته بازآمدند

 پرازناله وبا گداز آمدند
 ن رای ما را يکيستکنون اندري

 که از رای ما تاج و تخت اندکيست
 چو بهرام چوبينه گم کرد راه
 هميشه بدی گرديه نيک خواه

 يی هست نزديک من کنون چاره
 مگو اين سخن بر سر انجمن
 سوی گرديه نامه بايد نوشت
 چو جويی پر از می بباغ بهشت
 که با تو همی دوستداری کنم
 بهر جای و هر کار ياری کنم

 رآمد برين روزگاری درازب
 زبان بر دلم هيچ نگشاد راز

 کنون روزگار سخن گفتن است
 که گردوی ما رابجای تنست

 يی نگر تا چگونه کنی چاره
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 يی کزان گم شود زشت پتياره
 آوری که گستهم را زير سنگ

 ی ما به چنگ آوری دل وخانه
 چو اين کرده باشی سپاه تو را
 همان در جهان نيک خواه تو را

 مر آن را که خواهی دهم کشوری
 بگردد بر آن کشور اندر سری
 توآيی به مشکوی زرين من
 سرآورده باشی همه کين من
 برين برخورم سخت سوگند نيز
 فزايم برين بندها بند نيز

 اگر پيچم اين دل ز سوگند من
 مبادا ز من شاد پيوند من
 بدو گفت گردوی نوشه بدی
 چو ناهيد در برج خوشه بدی

 نی که من جان و فرزند خويشتو دا
 برو بوم آباد و پيوند خويش
 بجای سر تو ندارم به چيز
 گرين چيزها ارجمندست نيز

 بدين کس فرستم به نزديک اوی
 درفشان کنم جان تاريک اوی
 يکی رقعه خواهم برو مهر شاه
 همان خط او چون درخشنده ماه
 به خواره فرستم زن خويش را

 راکنم دور زين در بد انديش 
 که چونين سخن نيست جز کارزن
 به ويژه زنی کو بود رای زن

 بنگرم برين نيز هر چون همی
 پيام تو بايد بر خواهرم
 بر آيد بکام تو اين کار زود

 برين بيش و کم بر نبايد فزود
 چو بشنيد خسرو بران شاد شد
 همه رنجها بر دلش باد شد

 هم آنگه ز گنجور قرطاس خواست
 اس خواستز مشک سيه سوده انق

 يکی نامه بنوشت چون بوستان
 گل بوستان چون رخ دوستان
 پر از عهد و پيوند و سوگندها

 يی البد و پندها ز هر گونه
 چو برگشت عنوان آن نامه خشک
 نهادند مهری برو بر ز مشک
 نگينی برو نام پرويز شاه
 نهادند بر مهر مشک سياه
 يکی نامه بنوشت گردوی نيز
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 يار چيزبگفت اندرو پند و بس
 سرنامه گفت آنک بهرام کرد
 همه دوده و بوم بدنام کرد
 که بخشايش آراد يزدان بروی
 مبادا پشيمان ازان گفت وگوی
 هرآنکس که جانش ندارد خرد
 کم و بيشی کارها ننگرد
 گر او رفت ما از پس اورويم
 بداد خدای جهان بگرويم

 چو جفت من آيد به نزديک تو
 درخشان کند جان تاريک تو
 ز گفتار او هيچ گونه مگرد

 چو گردی شود بخت را روی زرد
 نهاد آن خط خسرو اندر ميان
 بپيچيد برنامه بر پرنيان

 زن چاره گر بستد آن نامه را
 شنيد آن سخنهای خود کامه را

 ی نارون تاخت تا بيشه همی
 ی زن به نزديک زن فرستاده

 ازو گرديه شد چو خرم بهار
  نگارهمان رخ پر از بوی و رنگ و

 زبهرام چندی سخن راندند
 همی آب مژگان بر افشاندند

 ی شوی با خط شاه پس آن نامه
 نهانی بدو داد و بنمود راه

 ی شاه ديد چو آن شير زن نامه
 تو گفتی بر وی زمين ماه ديد

 بخنديد و گفت اين سخن رابه رنج
 ندارد کسی کش بود يار پنج
 بخواند آن خط شاه بر پنج تن

 ن نامدار انجمننهان داشت زا
 چو بگشاد لب زود پيمان ببست
 گرفت آن زمان دست او را بدست
 همان پنج تن را بر خويش خواند
 به نزديکی خوابگه برنشاند

 چو شب تيره شد روشنايی بکشت
 لب شوی بگرفت ناگه بمشت
 ازان مردمان نيز يار آمدند
 به بالين آن نامدار آمدند

 بکوشيد بسيار با مرد مست
 م گويا زبانش ببستسر انجا

 سپهبد به تاريکی اندر بمرد
 شب و روز روشن به خسرو سپرد
 بشهر اندرون بانگ و فرياد خاست
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 بهر بر زنی آتش وباد خاست
 چو آواز بشنيد ناباک زن
 بخفتان رومی بپوشيد تن
 شب تيره ايرانيان رابخواند

 سخنهای آن کشته چندی براند
 ی شاه بنمودشان پس آن نامه
 فزودشان  تندی بیدليری و

 همه سرکشان آفرين خواندند
 بران نامه برگوهر افشاندند

 
 دوان و قلم خواست ناباک زن
 ز هرگونه انداخت با رای زن
 يکی نامه بنوشت نزديک شاه
 ز بدخواه وز مردم نيک خواه
 سر نامه کرد آفرين از نخست

 بر آنکس که او کينه از دل بشست
 دگر گفت کاری که فرمود شاه
 بر آمد بکام دل نيک خواه

 پراگنده گشت آن سپاه سترگ
 به بخت جهاندار شاه بزرگ

 ازين پس کنون تا چه فرمان دهی
 چه آويزی از گوشوار رهی

 چو آن نامه نزديک خسرو رسيد
 از آن زن و را شادی نو رسيد

 يی خواست شيرين سخن فرستاده
 که داند همه داستان کهن
 يکی نامه برسان ارژنگ چين

 شتند و کردند چند آفريننو
 گرانمايه زن را به درگاه خواند
 به نامه و را افسر ماه خواند
 فرستاده آمد بر زن چوگرد
 سخنهای خسرو بدو يادکرد

 ی شهريار زن شير زان نامه
 چو رخشنده گل شد به وقت بهار
 سپه را به در خواند و روزی بداد
 چو شد روز روشن بنه برنهاد

 هريارچو آمد به نزديکی ش
 شمار سپاهی پذيره شدش بی

 زره چون بدرگاه شد بار يافت
 دل تاجور پر ز تيمار يافت
 بياورد زان پس نثاری گران
 هر آنکس که بودند با اوسران

 همان گنج و آن خواسته پيش برد
 ور اوبرشمرد يکايک به گنج



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2190 

 ز دينار وز گوهر شاهوار
 کس آن را ندانست کردن شمار

 ج و کمرز ديبای زر بفت و تا
 همان تخت زرين و زرين سپر
 نگه کرد خسرو بران زاد سرو
 برخ چون بهار و برفتن تذرو

 به رخساره روز و به گيسو چو شب
 همی در بارد تو گويی ز لب
 ورا در شبستان فرستاد شاه
 ز هر کس فزون شد و را پايگاه
 فرستاد نزد برادرش کس
 همان نزد دستور فريادرس

 و رابخواستبر آيين آن دين مر ا
 داشت راست بپذرفت با جان همی

 بيارانش بر خلعت افگند نيز
 درم داد و دينار و هرگونه چيز

 
 دو هفته برآمد بدو گفت شاه

 به خورشيد و ماه و به تخت و کاله
 که برگويی آن جنگ خاقانيان
 ببندی کمر همچنان بر ميان
 بدو گفت شاها انوشه بدی
 روان را به ديدار توشه بدی

 فرمای تا اسپ و زين آورندب
 کمان و کمند و کمين آورند

 همان نيزه و خود و خفتان جنگ
 يکی ترکش آگنده تير خدنگ

 يی را بفرمود شاه پرستنده
 که درباغ گلشن بيارای گاه
 برفتند بيدار دل بندگان

 ز ترک و ز رومی پرستندگان
 ز خوبان رومی هزار و دويست
 تو گفتی به باغ اندرون راه نيست
 چو خورشيد شيرين به پيش اندرون
 خرامان به باالی سيمين ستون
 بشد گرديه تا به نزديک شاه

 زره خواست از ترک و رومی کاله
 بيامد خرامان ز جای نشست
 کمر بر ميان بست و نيزه بدست
 بشاه جهان گفت دستور باش
 يکی چشم بگشا ز بد دور باش
 بدان پر هنر زن بفرمود شاه

  اسپ سياهزن آمد به نزديک
 بن نيزه را بر زمين برنهاد
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 ز باال بزين اندرآمد چوباد
 به باغ اندر آورد گاهی گرفت
 چپ وراست بيگانه راهی گرفت
 همی هر زمان باره برگاشتی
 وز ابر سيه نعره برداشتی

 ام جنگ تبرگ بدو گفت هنگ
 بدين گونه بودم چوغر نده گرگ
 چنين گفت شيرين که ای شهريار

 ت کار زاربدشمن دهی آل
 تو با جامه پاک بر تخت زر
 ورا هر زمان برتو باشد گذر

 بخنده به شيرين چنين گفت شاه
 کزين زن جز از دوستداری مخواه

 تاخت گرد اندرش گرديه همی
 برآورد گاهی برش گرديه

 بدو مانده بد خسرو اندر شگفت
 بدان برز و باال و آن يال و کفت
 چنين گفت با گرديه شهريار

 يبی از گردش روزگارع که بی
 کنون تا ببينم که با جام می

 يکی سست باشی اگر سخت پی
 بگرد جهان چار ساالر من

 که هستند بر جان نگهبان من
 ابا هريکی زان ده و دو هزار
 ز ايران بپای اند جنگی سوار
 چنين هم به مشکوی زرين من

 ی گوهر آگين من چه در خانه
 پرستار باشد ده و دو هزار

  با طوق و با گوشوارهمه پاک
 ازان پس نگهدار ايشان توی
 که با رنج و تيمار خويشان توی
 نخواهم که گويند زيشان سخن
 جز از تو اگر نو بود گر کهن

 شنيد آن سخن گرديه شاد شد
 ی دشمن آزاد شد ز بيغاره
 رفت روی زمين را بروی همی

 همی آفرين خواند بر فر اوی
 

 برآمد برين روزگاری دراز
 د گرديه را به چيزی نيازنب

 خورد با بخردان چنين می همی
 بزرگان و رزم آزموده ردان

 بدان مجلس اندر يکی جام بود
 نوشته برو نام بهرام بود
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 بفرمود تا جام بنداختند
 وزان هرکسی دل بپرداختند
 گرفتند نفرين به بهرام بر

 ی جام بر بران جام و آرنده
 چنين گفت که اکنون بر بوم ری

 کوبند پيالن جنگی بپیبه 
 همه مردم از شهر بيرون کنند

 همه ری بپی دشت و هامون کنند
 گرانمايه دستور با شهريار

 چنين گفت کای از کيان يادگار
 نگه کن که شهری بزرگست ری
 نشايد که کوبند پيالن بپی
 که يزدان دران کار همداستان
 نباشد نه هم بر زمين راستان
 رياربه دستور گفت آن زمان شه
 که بد گوهری بايد و نابکار
 که يک چند باشد بری مرزبان
 يکی مرد بی دانش و بد زبان
 بدو گفت بهمن که گر شهريار
 بخواهد نشان چنين نابکار
 بجوييم و اين را بجا آوريم

 رهنما آوريم نبايد که بی
 چنين گفت خسرو که بسيارگوی
 نژند اختری بايدم سرخ موی
  زشتتنش سرخ و بينی کژ وروی

 همان دوزخی روی دور از بهشت
 يکی مرد بدنام و رخساره زرد
 بد انديش و کوتاه دل پر ز درد
 فروغ همان بد دل و سفله و بی

 سرش پر ز کين و زبان پر دروغ
 دو چشمش کژ و سبز و دندان بزرگ
 بران اندرون کژ رود همچو گرگ
 همه موبدان مانده زو در شگفت
 فتکه تا ياد خسرو چنين چون گر

 جست هرکس بگرد جهان همی
 ز شهر کسان از کهان و مهان
 چنان بد که روزی يکی نزد شاه
 بيامد کزين گونه مردی به راه
 بديدم بيارم به فرمان کی

 بدان تا فرستدش خسرو بری
 بفرمود تا نزد او آورند
 وز آنگونه بازی بکو آورند

 ببردند زين گونه مردی برش
 بخنديد زو کشور و لشکرش
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 گفت خسرو ز کردار بدبدو 
 خرد چه داری بياد ای بد بی

 چنين گفت با شاه کز کار بد
 نياسايم و نيست با من خرد
 سخن هرچ گويی دگرگون کنم
 تن و جان مردم پر از خون کنم

 ی من دروغست و بس سرمايه
 سوی راستی نيستم دست رس
 بدو گفت خسرو که بد اخترت
 نوشته مبادا جزين بر سرت

 شتند منشور ریبه ديوان نو
 ز زشتی بزرگی شد آن شوم پی

 سپاه پراگنده او را سپرد
 برفت از درو نام زشتی ببرد
 چوآمد بری مرد ناتندرست

 دل و ديده از شرم يزدان بشست
 بفرمود تا ناودانهای بام

 بکندند و او شد بران شادکام
 وزان پس همه گربکان رابکشت
 دل کد خدايان ازو شد درشت

 فت با رهنمایر به هرسو همی
 مناديگری پيش او بر بپای

 گفت گر ناودانی بجای همی
 يی در سرای ببينی و گر گربه

 بدان بوم وبر آتش اندر زنم
 ز برشان همی سنگ بر سرزنم

 جست جايی که بد يک درم همی
 خداوند او را فگندی به غم
 همه خانه از موش بگذاشتند
 دل از بوم آباد برداشتند

 انی نبودچو باران بدی ناود
 به شهر اندرون پاسبانی نبود

 ی شوم پی ازان زشت بد کامه
 که آمد ز درگاه خسرو بری
 شد آن شهر آباد يکسر خراب

 تافتی آفتاب به سر بر همی
 همه شهر يکسر پر از داغ و درد
 کس اندر جهان ياد ايشان نکرد

 
 چنين تا بيامد مه فوردين
 بياراست گلبرگ روی زمين

 ر پر ژاله شدجهان از نم اب
 همه کوه وهامون پراز الله شد
 بزرگان به بازی به باغ آمدند
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 همه ميش و آهو به راغ آمدند
 چو خسرو گشاده در باغ ديد

 ی باغ پر ماغ ديد همه چشمه
 بفرمود تا دردميدند بوق
 بياورد پس جامهای خلوق

 نشستند بر سبزه می خواستند
 به شادی زبان را بياراستند

 ديه گربکیبياورد پس گر
 که پيدا نبد گربه از کودکی
 بر اسپی نشانده ستامی بزر
 به زر اندرون چند گونه گهر
 فروهشته از گوش او گوشوار
 به ناخن بر از الله کرده نگار
 بديده چوقار و به رخ چون بهار

 خواره بد چشم او پر خمار چو می
 تاخت چون کودکی گرد باغ همی

 فروهشته از باره زرين جناغ
 شاه ايران پر از خنده شدلب 

 همه کهتران خنده را بنده شد
 ابا گرديه گفت کز آرزوی

 چه بايد بگو ای زن خوب روی
 زن چاره گر برد پيشش نماز
 بدو گفت کای شاه گردن فراز
 بمن بخش ری را خرد ياد کن
 دل غمگنان از غم آزاد کن
 ز ری مردک شوم رابازخوان
 ورا مرد بد کيش و بد ساز دان

 گربه از خانه بيرون کندهمی 
 دگر ناودان يک به يک بشکند
 بخنديد خسرو ز گفتار زن

 بدو گفت کای ماه لشکرشکن
 ز ری باز خوان آن بد انديش را
 چو آهرمن آن مرد بد کيش را
 فرستاد کس زشت رخ رابخواند
 همان خشم بهرام با او براند
 بکشتند او را به زاری و درد
 ردکجا بد بد انديش و بيکار م

 هممی هر زمانش فزون بود بخت
 ازان تاجور خسروانی درخت

 
 ازان پس چو گسترده شد دست شاه
 سراسر جهان شد ورا نيک خواه
 همه تاجدارانش کهتر شدند
 همه کهتران زو توانگر شدند
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 گزين کرد از ايران چل و هشت هزار
 جهانديده گردان و جنگی سوار
 در گنجای کهن برگشاد

  و فرخ قبادکه بنهاد پيروز
 جهان را ببخشيد بر چار بهر
 يکايک همه نامزد کرد شهر
 از آن نامدران ده و دو هزار

 گزين کرد ز ايران و نيران سوار
 فرستاد خسرو سوی مرز روم
 نگهبان آن فرخ آزاد بوم

 بدان تا ز روم اندر ايران سپاه
 نيايد که کشور شود زو تباه

 مگر هرکسی برکند مرز خويش
 مايه و ارز خويشبداند سر 

 هم از نامداران ده و دو هزار
 سواران هشيار خنجرگزار

 بدان تا سوی ز ابلستان شوند
 ز بوم سيه در گلستان شوند
 بديشان چنين گفت هرکو ز راه

 بگردد ندارد زبان را نگاه
 به خوبی مر او را به راه آوريد
 کزين بگذرد بند و چاه آوريد
 به هرسو فرستيد کارآگهان

 تا نماند سخن در نهانبدان 
 طاليه ببايد به روز و شبان

 پاسبان مخسپيد در خيمه بی
 ز لشکر ده و دو هزار دگر
 دالور سواران پرخاشخر

 ها دادشان بخواند و بسی هديه
 به راه االنان فرستادشان
 بديشان سپرد آن در باختر
 بدان تا نيايد ز دشمن گذر

 بدان سرکشان گفت بيدار بيد
 جهاندار بيدهمه در پناه 

 ده ودو هزار دگر برگزيد
 ز مردان جنگی چنان چون سزيد
 به سوی خراسان فرستادشان
 بسی پند و اندرزها دادشان
 که از مرز هيتال تا مرزچين
 نبايد که کس پی نهد بر زمين
 مگر به آگهی و بفرمان ما
 روان بسته دارد به پيمان ما
 بهر کشوری گنج آگنده هست

 ن دوردستکه کس را نبايد شد
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 چو بايد بخواهيد و خرم بويد
 خردمند باشيد و بی غم بويد
 در گنج بگشاد و چندی درم
 که بودی ز هرمز برو بر رقم
 بياورد و گريان به درويش داد
 چو درويش پيوسته بد بيش داد
 از آنکس که او يار بندوی بود
 به نزديک گستهم و زنگوی بود
 که بودند يازان به خون پدر

 ايشان جدا کرد سرز تنهای 
 چو از کين و نفرين به پردخت شاه

 بدانش يکی ديگر آورد راه
 از آن پس شب و روز گردنده دهر
 نشست و ببخشيد بر چار بهر
 از آن چار يک بهر موبد نهاد
 که دارد سخنهای نيکو بياد
 ز کار سپاه و ز کار جهان

 به گفتی به شاه آشکار و نهان
 چو در پادشاهی به ديدی شکست
 ز لشکر گر از مردم زير دست
 سبک دامن داد بر تافتی
 گذشته بجستی و دريافتی
 دگر بهر شادی و رامشگران
 نشسته به آرام با مهتران
 نبودی نه انديشه کردی ز بد
 چنان کز ره نامداران سزد
 سيم بهره گاه نيايش بدی
 جهان آفرين را ستايش بدی
 چهارم شمار سپهر بلند

 ون و چندهمی بر گرفتی چه و چ
 ستاره شمر پيش او بر بپای
 که بودی به دانش ورا رهنمای
 وزين بهره نيمی شب دير ياز
 نشستی همی با بتان طراز
 همان نيز يک ماه بر چار بهر
 ببخشيد تا شاد باشد ز دهر
 يکی بهره ميدان چوگان و تير
 يکی نامور پيش او يادگير

 دگر بهره زو کوه و دشت شکار
 را روزگارازان تازه گشتی و

 هر آنگه که گشتی ز نخچير باز
 به رخشنده روز و شب دير ياز
 هر آنکس که بودی و را پيش گاه
 ببستی به شهر اندر آيين و راه
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 دگر بهره شطرنج بودی و نرد
 سخن گفت از روزگار نبرد

 سه ديگر هر آنکس که داننده بود
 ی چيز و خواننده بود فزاينده

 به نوبت و را پيش بنشاندی
 خنهای ديرينه برخواندیس

 چهارم فرستادگان را ز راه
 خواندندی به نزديک شاه همی

 نوشتی همه پاسخ نامه باز
 بدادی بدان مرد گردن فراز

 فرستاده با خلعت و کام خويش
 ز در بازگشتی به آرام خويش
 همه روز منشور هر کشوری
 نوشتی سپردی بهر مهتری
 چو بودی سر سال نو فوردين

 ی در دل از هور دينکه رخشان شد
 نهادی يکی گنج خسرو نهان
 که نشناختی کهتری در جهان

 
 سال چو بر پادشاهيش شد پنج

 به گيتی نبودش سراسر همال
 ششم سال زان دخت قيصر چو ماه

 يکی پورش آمد همانند شاه
 نبود آن زمان رسم بانگ نماز
 به گوش چنان پروريده بناز
 يکی نام گفتی مر او را پدر

 ی دگر آشکارا دگرنهان
 نهانی به گفتی بگوش اندرون

 خواندی آشکارا برون همی
 بگوش اندرون خواند خسرو قباد

 گفت شير وی فرخ نژاد همی
 چو شب کودک آمد گذشته سه پاس

 بيامد بر خسرو اخترشناس
 از اخترشناسان بپرسيد شاه
 که هرکس که دارند اختر نگاه
 بديدی که فرجام اين کار چيست

 ختر اين جهاندار چيستز زيچ ا
 چنين داد پاسخ ستاره شمر
 که بر چرخ گردان نيابی گذر
 ازين کودک آشوب گيرد زمين
 نخواند سپاهت برو آفرين
 هم از راه يزدان بگردد به نيز
 ازين بيشتر چون سراييم چيز
 دل شاه غمگين شد از کارشان
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 وزان ناسزاوار گفتارشان
 چنين گفت با مرد داننده شاه

 و کنيد اندر اختر نگاهکه نيک
 نگر تا نگردد زبانتان برين
 به پيش بزرگان ايران زمين

 داشت آن اختران را نگاه همی
 نهاده بران بسته بر مهر شاه
 پر انديشه بد زان سخن شهريار
 بران هفته کس را ندادند بار

 ز نخچير و از می به يکسو کشيد
 بدان چندگه روی کس را نديد

  شدندهمه مهتران سوی موبد
 يی داستانها زدند ز هر گونه

 بدان تا چه بد نامور شاه را
 که بربست بر کهتران راه را
 چو بشنيد موبد بشد نزد شاه
 بدو داد يکسر پيام سپاه
 چنين داد پاسخ ورا شهريار

 که من تنگ دل گشتم از روزگار
 ز گفتار اين مرد اخترشناس
 ز گردون گردان شدم ناسپاس

 کی پرنيانور گفت آن ي به گنج
 بياور يکی رقعه اندر ميان
 بياورد گنجور و موبد بديد

 دلش تنگ شد خامشی برگزيد
 ازان پس بدو گفت يزدان بس است
 کجا برتر از دانش هر کس است
 گر ای دون که ناچار گردان سپهر
 دگرگون نمايد به جوينده چهر
 به تيمار کی باز گردد ز بد

 چنين گفته از دانشی کی سزد
 ادمانيت هرگز مبادجز از ش

 ز گفتار ايشان مکن هيچ ياد
 ز موبد چو بشنيد خسرو سخن
 بخنديد و کاری نو افگند بن
 دبير پسنديده را خواند پيش
 سخن گفت با او ز اندازه بيش

 
 به قيصر يکی نامه فرمود شاه
 که برنه سزاوار شاهی کاله
 که مريم پسر زاد زيبا يکی
 که هرگز نديدی چنو کودکی

 د مگر دانش و تخت رانشاي
 وگر در هنر بخشش و بخت را
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 چو من شادمانم تو شادان بزی
 که شاهی و گردنکشی را سزی
 چو آن نامه نزديک قيصر رسيد
 نگه کرد و توقيع پرويز ديد
 بفرمود تا گاو دم بر درش

 دميدند و پر بانگ شد کشورش
 راه و راه ببستند آيين به بی

 پر آواز شير وی پرويز شاه
 مد هم آواز رامشگرانبرآ

 همه شهر روم از کران تا کران
 بدرگاه بردند چندی صليب
 نسيم گالن آمد و بوی طيب

 بيک هفته زين گونه با رود و می
 ببودند شادان ز شيروی کی
 بهشتم بفرمود تا کاروان
 بيامد بدرگاه با ساروان

 صد اشتر ز گنج درم بار کرد
 چو پنجه شتر بار دينار کرد

 ربفت رومی دويستز ديبای ز
 که گفتی ز زر جامه با رزيکيست
 چهل خوان زرين پايه بسد
 چنان کز در شهر ياران سزد
 همان چند زرين و سيمين دده
 بگوهر بر و چشمشان آژده
 بمريم فرستاد چندی گهر
 يکی نره طاوس کرده بزر

 ی نرم رومی حرير چه از جامه
 ز در و زبرجد يکی آبگير

 چار بارهمان باژ کشور که تا 
 ز دينار رومی هزاران هزار

 فرستاد چون مرد رومی چهل
 کجا هر چهل بود بيدار دل
 گوی پيش رو نام او خانگی
 که همتا نبودش به فرزانگی

 شد برين گونه با ساروان همی
 شتربار دينار ده کاروان

 چوآگاهی آمد به پرويز شاه
 که پيغمبر قيصر آمد ز راه
 به فرخ بفرمود تا برنشست

 ی مرزبان بود خسروپرستيک
 که ساالر او بود بر نيمروز
 گرانمايه گردی و گيتی فروز
 برفتند با او سواران شاه
 به سر برنهادند زرين کاله
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 چو از دور ديد آن سپه خانگی
 به پيش اندر آمد به بيگانگی
 چنين تا به نزديک شاه آمدند
 بران نامور پيشگاه آمدند
 چو ديدند زيبا رخ شاه را

 گاه را  گونه آراستهبران
 نهادند همواره سر بر زمين

 خواندند آفرين برو بر همی
 بماليد پس خانگی رخ بخاک

 گفت کای داور داد وپاک همی
 ز پيروزگر آفرين بر تو باد

 مبادی هميشه مگر شاه و راد
 بزرگانش از جای برخاستند
 به نزديک شه جايش آراستند
 چنين گفت پس شاه را خانگی

 که باشد به فرزانگیکه چون تو 
 تر ز خورشيد بر چرخ تابنده
 تر ز جان سخنگوی پاينده

 چنين شهريار مبادا جهان بی
 برومند بادا برو روزگار

 کام تو مبيناد کس روز بی
 نوشته بخورشيد بر نام تو

 جهان بی سر و افسر تو مباد
 بر و بوم بی لشکر تو مباد
 ز قيصر درود و ز ما آفرين

 ار زمينبرين نامور شهري
 ی شاه شاد کسی کو درين سايه

 نباشد ورا روشنايی مباد
 ابا هديه و باژ روم آمدم
 برين نامبردار بوم آمدم
 برفتيم با فيلسوفان بهم

 بران تا نباشد کس از ما دژم
 ز قيصر پذيرد مگر باژ و چيز
 که با باژ و چيز آفرينست نيز
 بخنديد از آن پر هنر مرد شاه

 شگاهنهادند زرين يکی پي
 فرستاد پس چيزها سوی گنج
 بدو گفت چندين نبايست رنج
 بخراد بر زين چنين گفت شاه

 که اين نامه برخوان به پيش سپاه
 به عنوان نگه کرد مرد دبير

 يی بود و هم يادگير که گوينده
 چنين گفت کاين نامه سوی مهست

 جهاندار پرويز يزدان پرست
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 جهاندار و بيدار و پدرام شهر
  تاج و خرد داد بهرکه يزدانش

 جهاندار فرزند هرمزد شاه
 که زيبای تاج است و زيبای گاه
 ز قيصر پدر مادر شير نام
 که پاينده بادا بدو نام و کام
 ابا فر و با برز و پيروز باد
 همه روزگارانش نوروز باد

 به ايران و تورانش بر دست رس
 به شاهی مباداش انباز کس

 هميشه به دل شاد و روشن روان
 هميشه خرد پير و دولت جوان
 گران مايه شاهی کيومرثی
 همان پور هوشنگ طهمورثی
 پدر بر پدر و پسر بر پسر

 مبادا که اين گوهر آيد به سر
 برين پاک يزدان کند آفرين
 بزرگان ملک و بزرگان دين

 نه چون تو خزان و نه چون تو بهار
 نه چون تو بايوان چين بر نگار
 همه مردمی و همه راستی
 مبيناد جانت بد کاستی

 به ايران و توران و هندوستان
 همان ترک تا روم و جا دوستان
 تو را داد يزدان به پاکی نژاد
 کسی چون تو از پاک مادر نزاد
 فريدون چو ايران بايرج سپرد
 ز روم و ز چين نام مردی ببرد
 برو آفرين کرد روز نخست

 دلش را ز کژی و تاری بشست
  اختریهمه بی نيازی و نيک

 بزرگی و مردی و افسونگری
 تو گويی که يزدان شما را سپرد
 وزان ديگران نام مردی ببرد
 هنر پرور و راد و بخشنده گنج

 ی هرگز نبد کس به رنج ازين تخمه
 نهادند بر دشمنان باژ و ساو
 بد انديشتان بارکش همچو گاو
 ز هنگام کسری نوشين روان
 که بادا هميشه روانش جوان

 ف دريا برآورد پیکه از ژر
 بران گونه ديوار بيدار کی

 ی نارون ز ترکان همه بيشه
 بشستند وبی رنج گشت انجمن
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 ز دشمن برستند چندی جهان
 برو آفرين از کهان و مهان
 ز تازی و هندی و ايرانيان
 ببستند پيشش کمر بر ميان
 روا رو چنين تا به مرز خزر
 ز ارمينيه تا در باختر

 رقند و چاچز هيتال و ترک و سم
 بزرگان با فر او اورند وتاج
 اند همه کهتران شما بوده
 اند برين بندگی بر گوا بوده

 که شاهان ز تخم فريدون بدند
 دگر يکسر از داد بيرون بدند

 ام بدين خويشی اکنون که من کرده
 ام بزرگی به دانش برآورده

 بدان گونه شادم که تشنه بر آب
 ی تيره بر آفتاب وگر سبزه

 ندار بيدار فرخ کنادجها
 مرا اندرين روز پاسخ کناد
 يکی آرزو خواهم از شهريار

 کجا آن سخن نزد او هست خوار
 که دار مسيحا به گنج شماست
 چو بينيد دانيد گفتار راست
 برآمد برين ساليان دراز

 سزد گر فرستد بما شاه باز
 بدين آرزو شهريار جهان

 ببخشايد از ما کهان و مهان
 بر کنند آفرينز گيتی برو 

 که بی تو مبادا زمان و زمين
 بدان من ز خسرو پذيرم سپاس
 نيايش کنم روز و شب در سه پاس
 همان هديه و باژ و ساوی که من
 فرستم به نزديک آن انجمن
 پذيرد پذيرم سپاسی بدان
 مبيناد چشم تو روی بدان

 شود فرخ اين جشن و آيين ما
 درخشان شود در جهان دين ما

 ی پاک يک شنبدی همان روزه
 ی ايزدی ز هر در پرستنده

 برو سوکواران بمالند روی
 بروبر فراوان بسايند موی

 شود آن زمان بر دل ما درست
 که از کينه دلها بخواهيم شست

 که بود از گه آفريدون فراز
 که با تور و سلم اندر آمد براز
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 شود کشور آسوده از تاختن
 يی کينها ساختن بهر گوشه

 اند روميان بردهزن و کودک 
 اند دل ما ز هر گونه آزرده

 برين خويشی ما جهان رام گشت
 همه کار بيهوده پدرام گشت
 درود جهان آفرين بر تو باد
 همان آفرين زمين بر تو باد

 ی قيصر آمد ببن چو آن نامه
 جهاندار بشنيد چندان سخن
 ازان نامه شد شاه خرم نهان
 برو تازه شد روزگار مهان

 کرد برخانگیبسی آفرين 
 بدو گفت بس کن ز بيگانگی
 گرانمايه را جايگه ساختند
 دو ايوان فرخ بپرداختند

 ببردند چيزی که بايست برد
 به نزديک آن مرد بيدار گرد
 بيامد بديد آن گزين جايگاه

 بود نزديک شاه وزان پس همی
 بخوان و نبيد و شکار و نشست

 بود با شاه مهتر پرست همی
 نزديک شاهبرين گونه يک ماه 

 بود شادان دل و نيک خواه همی
 

 چويک ماه شد نامه پاسخ نوشت
 سخنهای با مغز و فرخ نوشت
 سرنامه گفت آفرين مهان
 بران باد کو باد دارد جهان
 بد و نيک بيند ز يزدان پاک
 وزو دارد اندر جهان بيم و باک
 کند آفرين بر خداوند مهر

 کزين گونه بر پای دارد سپهر
 کردی ستايش مرانخست آنک 

 به نامه نمودی نيايش مرا
 بدانستم و شاد گشتم بدان
 سخن گفتن تاجور بخردان
 پذيرفتم آن نامور گنج تو

 نخواهم که چندان بود رنج تو
 ازی را جهاندار يزدان پاک
 برآورد بوم تو را بر سماک

 ز هند و ز سقالب و چين و خزر
 چنين ارجمند آمد آن بوم و بر

 ش چه پرهيز و دينچه مردی چه دان
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 ز يزدان شما را رسيد آفرين
 چو کار آمدم پيش يارم بدی
 بهر دانشی غمگسارم بدی
 چنان شاد گشتم ز پيوند تو
 بدين پر هنر پاک فرزند تو

 که کهتر نباشد به فرزند خويش
 ببوم و بر و پاک پيوند خويش
 همه مهتران پشت برگاشتند
 مرا در جهان خوار بگذاشتند

 ی پدر بوديمتو تنها بجا
 همان از پدر بيشتر بوديم

 تو را همچنان دارم اکنون که شاه
 پدر بيند آزاده و نيک خواه

 دگر هرچ گفتی ز شيروی من
 ازان پاک تن پشت و نيروی من
 بدانستم و آفرين خواندم

 بران دين تو را پاک دين خواندم
 دگر هرچ گفتی ز پاکيزه دين

 ی به آفرين ز يک شنبدی روزه
 اند بر ما يکايک دبيرهمه خو

 سخنهای بايسته و دلپذير
 بما بر ز دين کهن ننگ نيست

 به گيتی به از دين هوشنگ نيست
 همه داد و نيکی و شرمست و مهر

 نگه کردن اندر شمار سپهر
 به هستی يزدان نيوشان ترم
 هميشه سوی داد کوشان ترم
 ندانيم انباز و پيوند و جفت
 نگردد نهان و نگردد نهفت

 ی دل نگنجد خدای نديشهدر ا
 به هستی همو با شدت رهنمای
 دگر کت ز دار مسيحا سخن
 بياد آمد از روزگار کهن

 مدان دين که باشد به خوبی بپای
 بدان دين نباشد خرد رهنمای

 کسی را که خوانی همی سوگوار
 که کردند پيغمبرش را بدار

 که گويد که فرزند يزدان بد اوی
 د اویبران دار بر کشته خندان ب

 چو پور پدر رفت سوی پدر
 تو اندوه اين چوب پوده مخور
 ز قيصر چو بيهوده آمد سخن
 بخندد برين کار مرد کهن

 همان دار عيسی نيرزد به رنج
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 که شاهان نهادند آن را به گنج
 از ايران چو چوبی فرستم بروم
 بخندد بما بر همه مرز و بوم
 به موبد نبايد که ترسا شدم

 سکوبا شدمگر از بهر مريم 
 دگر آرزو هرچ بايد بخواه

 شمار سوی ما گشادست راه
 پسنديدم آن هديه های تو نيز
 کجا رنج بردی ز هر گونه چيز

 به شيروی بخشيدم اين برده رنج
 پی افگندم او را يکی تازه گنج
 ام ز روم و ز ايران پر انديشه

 ام شب تيره انديشه شد پيشه
 بترسم که شيروی گردد بلند

 بروم و به ايران گزندز ساند 
 نخست اندر آيد ز سلم بزرگ
 ز اسکندر آن کينه دار سترگ
 ز کين نو آيين و کين کهن

 مگر در جهان تازه گردد سخن
 سخنها که پرسيدم از دخترت
 چنان دان که او تازه کرد افسرت
 بدين مسيحا بکوشد همی
 سخنهای ما کم نيوشد همی
 به آرام شادست و پيروزبخت

 نی نو آيين درختبدين خسروا
 هميشه جهاندار يار تو باد
 سر اختر اندر کنار تو باد
 نهادند بر نامه بر مهر شاه

 داشت خراد برزين نگاه همی
 گشادند زان پس در گنج باز
 کجا گرد کرد او به روز دراز

 نخستين صد و شست بند اوسی
 که پند او سی خواندش پارسی
 به گوهر بياگنده هر يک چو سنگ

 بر هر يکی مهر تنگنهادند 
 بران هر يکی دانه ها صد هزار

 بها بود بر دفتر شهريار
 بياورد سيصد شتر سرخ موی
 سيه چشم و آراسته راه جوی
 مران هر يکی را درم دو هزار
 بها داده بد نامور شهريار

 ز ديبای چينی صد و چل هزار
 ازان چند زربفت گوهرنگار
 دگر پانصد در خوشاب بود
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 ی آب بود  قطرهکه هر دانه يی
 صد و شست ياقوت چون ناردان

 ی مردم کاردان پسنديده
 ز هندی و چينی و از بربری

 ی پهلوی ز مصری و از جامه
 ز چيزی که خيزد ز هر کشوری
 که چونان نبد در جهان ديگری
 فرستاد سيصد شتروار بار
 از ايران بر قيصر نامدار

 يکی خلعت افگند بر خانگی
 يگانگیتر ز خويشی و ب فزون

 همان جامه و تخت و اسب و ستام
 ز پوشيدنيها که برديم نام

 بدينسان چنين صد شتر بارکرد
 از آن ده شتربار دينار کرد
 ببخشيد بر فيلسوفان درم

 يی بيش وکم ز دينار و هرگونه
 برفتند شادان ازان مرز وبوم
 به نزديک قيصر ز ايران بروم
 همه مهتران خواندند آفرين

 شهريار زمينبران پر هنر 
 کنون داستان کهن نو کنيم

 سخنهای شيرين و خسرو کنيم
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 گفتار اندر داستان خسرو و شيرين

 ی باستان کهن گشته اين نامه
 ز گفتار و کردار آن راستان

 ها زين سخن همی نوکنم گفته
 ز گفتار بيدار مرد کهن

 بود بيست شش بار بيور هزار
 سخنهای شايسته و غمگسار

 ی پارسی مهنبيند کسی نا
 نوشته به ابيات صدبار سی
 اگر بازجويی درو بيت بد

 همانا که کم باشد از پانصد
 يی چنين شهرياری و بخشنده
 يی به گيتی ز شاهان درخشنده
 نکرد اندرين داستانها نگاه
 ز بدگوی و بخت بد آمد گناه
 حسد کرد بدگوی در کار من
 تبه شد بر شاه بازار من
 ای نغزچو ساالر شاه اين سخنه

 بخواند ببيند به پاکيزه نغز
 ز گنجش من ايدر شوم شادمان

 کزو دور بادا بد بدگمان
 وزان پس کند ياد بر شهريار
 مگر تخم رنج من آيد ببار

 که جاويد باد افسر و تخت اوی
 تر بخت اوی ز خورشيد تابنده

 چنين گفت داننده دهقان پير
 که دانش بود مرد را دستگير

 يد کشيدغم و شادمانی ببا
 ز هر شور و تلخی ببايد چشيد

 جوانان داننده و باگهر
 نگيرند بی آزمايش هنر
 چو پرويز ناباک بود و جوان
 پدر زنده و پور چون پهلوان

 ورا در زمين دوست شيرين بدی
 برو بر چو روشن جهان بين بدی
 پسندش نبودی جزو در جهان
 ز خوبان وز دختران مهان
 ز شيرن جدا بود يک روزگار

 بدان گه که بد در جهان شهريار
 آرام بود بگرد جهان در بی

 که کارش همه رزم بهرام بود
 چو خسرو به پردخت چندی به مهر

 چهر شب و روز گريان بدی خوب
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 ادامه داستان

 چنان بد که يک روز پرويز شاه
 همی آرزو کرد نخچيرگاه

 بياراست برسان شاهنشهان
 که بوند ازو پيشتر در جهان

 الی سيصد به زرين ستامچو با
 ببردند با خسرو نيک نام

 هزار و صد و شست خسرو پرست
 رفت ژوپين بدست پياده همی

 هزار و چهل چوب و شمشير داشت
 که ديبای در بر زره زير داشت
 پس اندر بدی پانصد بازدار

 هم از واشه و چرغ و شاهين کار
 ازان پس برفتند سيصد سوار

 پس بازداران با يوزدار
 زنجير هفتاد شيروپلنگبه 

 به ديبای چين اندرون بسته تنگ
 پلنگان و شيران آموخته
 به زنجير زرين دهن دوخته
 قالده بزر بسته صد بود سگ
 که دردشت آهو گرفتی بتگ
 پس اندر ز رامشگران دوهزار
 همه ساخته رود روز شکار
 به زير اندرون هريکی اشتری
 به سر برنهاده ز زر افسری

 اه و پرده سرایز کرسی و خرگ
 همان خيمه و آخر چارپای
 شتر بود پيش اندرون پانصد
 همه کرده آن بزم را نامزد
 ز شاهان برنای سيصد سوار

 راند با نامور شهريار همی
 ابا ياره و طوق و زرين کمر

 يی در نشانده گهر بهر مهره
 دوصد برده تامجمر افروختند

 سوختند برو عود و عنبر همی
 فرمانبراندوصد مرد برنای 

 ابا هريکی نرگس و زعفران
 همه پيش بردند تا باد بوی
 چو آيد ز هر سو رساند بدوی

 همه پيش آنکس که با بوی خوش
 رفت با مشک صد آبکش همی

 که تا ناورد ناگهان گرد باد
 نشاند بران شاه فرخ نژاد
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 چو بشنيد شيرين که آمد سپاه
 به پيش سپاه آن جهاندار شاه

 شک بویيکی زرد پيراهن م
 بپوشيد و گلنارگون کرد روی
 يکی از برش سرخ ديبای روم
 همه پيکرش گوهر و زر بوم
 به سر برنهاد افسر خسروی
 نگارش همه پيکر پهلوای
 از ايوان خسرو برآمد ببام
 به روز جوانی نبد شادکام

 بود تاخسرو آنجا رسيد همی
 سرشکش ز مژگان برخ برچکيد
 چو روی ورا ديد برپای خاست

 پرويز بنمود باالی راستبه 
 زبان کرد گويا بشيرين سخن

 گفت زان روزگار کهن همی
 به نرگس گل و ارغوان را بشست
 که بيمار بد نرگس وگل درست
 بدان آبداری و آن نيکوی
 زبان تيز بگشاد برپهلوی
 که تهما هژب را سپهبدتنا
 خجسته کياگرد شيراوژنا

 کجا آن همه مهر و خونين سرشک
 رين بد او را پزشککه ديدار شي

 کجا آن همه روز کردن به شب
 دل و ديده گريان و خندان دو لب
 کجا آن همه بند و پيوندما

 کجا آن همه عهد و سوگند ما
 گفت وز ديده خوناب زرد همی
 ی الژورد ريخت برجامه همی

 به چشم اندر آورد زو خسرو آب
 به زردی رخش گشت چون آفتاب

 فرستاد باالی زرين ستام
 ومی چهل خادم نيک نامز ر

 که او را به مشکوی زرين برند
 ی گوهر آگين برند سوی خانه

 ازان جايگه شد به دشت شکار
 ابا باده ورود و با ميگسار

 چو از کوه وز دشت برداشت بهر
 رفت شادی کنان سوی شهر همی

 ببستند آذين بشهر و به راه
 که شاه آمد از دشت نخچيرگاه

 ودز ناليدن بوق و بانگ سر
 تار و پود هوا گشت ز آواز بی
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 چنان خسروی برز و شاخ بلند
 ز دشت اندر آمد به کاخ بلند
 ز مشکوی شيرين بيامد برش
 ببوسيد پای و زمين و برش

 به موبد چنين گفت شاه آن زمان
 که بر ما مبر جز به نيکی گمان
 مرين خوب رخ را به خسرو دهيد

 ی نو دهيد جهان را بدين مژده
 ه آيين پيشی بخواستمر او را ب

 که آن رسم و آيين بد آنگاه راست
 

 چو آگاهی آمد ز خسرو به راه
 به نزد بزرگان و نزد سپاه

 که شيرين به مشکوی خسرو شدست
 کهن بود کار جهان نوشدست
 همه شهر زان کار غمگين شدند
 پر انديشه و درد و نفرين شدند
 نرفتند نزديک خسرو سه روز

 تی فروزچهارم چوب فروخت گي
 فرستاد خسرو مهان را بخواند
 بگاه گران مايگان برنشاند

 بديشان چنين گفت کاين روز چند
 نديدم شما را شدم مستمند

 بيازردم از بهر آزارتان
 پرانديشه گشتم ز تيمارتان

 کس گفت و پاسخ نداد ايچ همی
 ز گفتن زبانها ببستند بس

 هرآنکس که او داشت آزار و خشم
 مودند چشميکايک به موبد ن

 چو موبد چنان ديد برپای خاست
 به خسرو چنين گفت کای راد وراست

 به روز جوانی شدی شهريار
 بسی نيک و بد ديدی از روزگار
 شنيدی بسی نيک و بد در جهان

 ز کار بزرگان و کار مهان
 ی مهتر آلوده شد کنون تخمه

 ی پالوده شد بزرگی ازين تخمه
 هنر پدر پاک و مادر بود بی

  دان که پاکی نيايد ببرچنان
 ز کژی نجويد کسی راستی
 که از راستی برکنی کاستی
 دل ما غمی شد ز ديو سترگ
 که شد يار با شهريار بزرگ
 به ايران اگر زن نبودی جزين
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 که خسرو بدو خواندی آفرين
 نبودی چو شيرين به مشکوی او
 بهر جای روشن بدی روی او
 نياکانت آن دانشی راستان

 از چنين داستاننکردند ياد 
 چوگشت آن سخنهای موبد دراز

 باز شهنشاه پاسخ نداد ايچ
 چنين گفت موبد که فردا پگاه
 بياييم يکسر بدين بارگاه
 مگر پاسخ شاه يابيم باز

 که امروزمان شد سخنها دراز
 دگر روز شبگير برخاستند
 همه بندگی را بياراستند

 يکی گفت موبد ندانست گفت
 ود جفتدگر گفت کان با خرد ب

 سيوم گفت که امروز پاسخ دهد
 سزد زو که آواز فرخ نهد
 همه موبدان برگرفتند راه
 خرامان برفتند نزديک شاه
 بزرگان گزيدند جای نشست
 بيامد يکی مرد تشتی بدست

 چو خورشيد رخشنده پالوده گشت
 يکايک بران مهتران برگذشت
 بتشت اندرون ريختش خون گرم
 چو نزديک شد تشت بنهاد نرم
 از آن تشت هرکس بپيچيد روی
 همه انجمن گشت پر گفت و گوی

 کرد هر کس به خسرو نگاه همی
 همه انجمن خيره از بيم شاه

 به ايرانيان گفت کاين خون کيست
 نهاده بتشت اندر از بهر چيست
 بدو گفت موبد که خون پليد

 کزو دشمنش گشت هرکش بديد
 چوموبد چنين گفت برداشتش

 شتشهمه دست بردست بگذا
 ز خون تشت پر مايه کردند پاک
 ببستند روشن به آب و به خاک
 چو روشن شد و پاک تشت پليد
 بکرد آنک او شسته بد پرنبيد
 بمی بر پراگند مشک وگالب

 رنگ چون آفتاب شد آن تشت بی
 ز شيرين بران تشت بد رهنمون
 که آغاز چون بود و فرجام چون

 به موبد چنين گفت خسرو که تشت
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 اين گر دگرگونه گشتهمانا بد 
 بدو گفت موبد که نوشه بدی
 پديدار شد نيکوی از بدی

 بفرمان ز دوزخ توکردی بهشت
 همان خوب کردی تو کردار زشت
 چنين گفت خسرو که شيرين بشهر

 منش تشت زهر چنان بد که آن بی
 کنون تشت می شد به مشکوی ما

 برين گونه پربو شد ازبوی ما
 ز من گشت بدنام شيرين نخست
 ز پرمايگان نامداری نجست
 همه مهتران خواندند آفرين

 تاج وتختت مبادا زمين که بی
 بهی آن فزايد که تو به کنی

 مه آن شد بگيتی که تومه کنی
 که هم شاه وهم موبد وهم ردی

 ی ايزدی مگر بر زمين سايه
 

 ازان پس فزون شد بزرگی شاه
 که خورشيد شد آن کجا بود ماه

 صر بدیهمه روز با دخت قي
 همو بر شبستانش مهتر بدی

 بود شيرين بدرد ز مريم همی
 هميشه ز رشکش دو رخساره زرد
 به فرجام شيرين ورا زهر داد
 شد آن نامور دخت قيصرنژاد

 کس ازان چاره آگه نبد هيچ
 که او داشت آن راز تنها و بس
 چو سالی برآمد که مريم بمرد
 شبستان زرين به شيرين سپرد

 ال شد بر دو هشتچو شيرويه را س
 به باال زسی سالگان برگذشت

 بياورد فرزانگان را پدر
 بدان تا شود نامور پر هنر

 داشت موبد مر او را نگاه همی
 شب و روز شادان به فرمان شاه
 چنان بد که يک روز موبد ز تخت
 بيامد به نزديک آن نيک بخت
 چو آمد به نزديک شيرويه باز
 هميشه به بازيش بودی نياز

  دفتری ديد پيش اندرشيکی
 نوشته کليله بران دفترش
 بدست چپ آن جوان سترگ
 بريده يکی خشک چنگال گرگ
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 سروی سر گاوميشی براست
 همی اين بران بر زدی چونک خواست

 غمی شد دل موبد از کاراوی
 ز بازی و بيهوده کردار اوی

 به فالش بد آمد هم آن چنگ گرگ
 شخ گاو و رای جوان سترگ

  غمی گشت سختز کار زمانه
 ازان برمنش کودک شور بخت
 کجا طالع زادنش ديده بود
 ز دستور وگنجور بشنيده بود
 سوی موبد موبد آمد بگفت

 که بازيست باآن گرانمايه جفت
 بشد زود موبد بگفت آن به شاه

 داشت خسرو مر او را نگاه همی
 ز فرزند رنگ رخش زرد شد
 ز کار زمانه پراز درد شد

 ره شمرز گفتار مرد ستا
 دلش بود پر درد و پيچان جگر

 گفت تا کردگار سپهر همی
 چگونه نمايد بدين کرده چهر

 چو بر پادشاهيش بيست وسه سال
 گذر کرد شيرويه به فراخت يال

 بيازرد زو شهريار بزرگ
 که کودک جوان بود و گشته سترگ
 پر از درد شد جان خندان اوی
 وز ايوان او کرد زندان اوی

 ی اوبدند يوستههم آن را که پ
 گه رای جستن براو شدند
 بسی ديگر از مهتر و کهتران
 که بودند با او ببندگران

 برگرفتند زيشان شمار همی
 که پرسه فزون آمد از سه هزار
 همه کاخها رايک اندر دگر
 بريد آنک بد شاه را کارگر
 ز پوشيدنيها و از خوردنی

 ز بخشيدنی هم ز گستردنی
 ندبه ايوانهاشان بياراست

 پرستنده و بندگان خواستند
 فرستاد و رامشگران همان می

 کران همه کاخ دينار بد بی
 به هنگامشان رامش و خورد بود
 نگهبان ايشان چهل مرد بود

 
 کنون داستان گوی در داستان
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 ازان يک دل ويک زبان راستان
 ز تختی که خوانی ورا طاق ديس

 که بنهاد پرويز دراسپريس
 اک بودی آن ز ضح سرمايه

 که ناپارسا بود و ناپاک بود
 بگاهی که رفت آفريدون گرد
 وزان تا زيان نام مردی ببرد
 يکی مرد بد در دماوند کوه

 که شاهش جدا داشتی ازگروه
 کجا جهن بر زين بدی نام اوی
 رسيده بهر کشوری کام اوی
 يکی نامور شاه را تخت ساخت
 گهر گرد بر گرد او در نشاخت

 دوشاد بودکه شاه آفريدون ب
 که آن تخت پرمايه آزاد بود
 هزار درم داد مر جهن را سی

 يکی تاج زرين و دو گوشوار
 همان عهد ساری و آمل نوشت
 که بد مرز منشور او چون بهشت
 بدانگه که ايران به ايرج رسيد
 کزان نامداران وی آمد پديد

 جهاندار شاه آفريدون سه چيز
 بران پادشاهی برافزود نيز

 ی گاوسار  آن گرزهيکی تخت و
 که ماندست زو در جهان يادگار
 سديگر کجا هفت چشمه گهر

 خواندی نام او دادگر همی
 چو ايرج بشد زو بماند اين سه چيز
 همان شاد بد زو منوچهر نيز

 هر آنکس که او تاج شاهی به سود
 برفزود بران تخت چيزی همی

 چو آمد به کيخسرو نيک بخت
 فراوان بيفزود باالی تخت

 رين هم نشان تا به لهراسپ شدب
 وزو همچنان تا به گشتاسپ شد
 چو گشتاسپ آن تخت راديد گفت
 که کار بزرگان نشايد نهفت

 به جاماسپ گفت ای گرانمايه مرد
 فزونی چه داری به دين کارکرد
 يکايک ببين تا چه خواهی فزود
 پس از مرگ ما راکه خواهد ستود
 چو جا ماسپ آن تخت رابنگريد

  در گنج دانش کليدبديد از
 برو بر شمار سپهر بلند
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 کرد پيدا چه و چون وچند همی
 ز کيوان همه نقشها تا به ماه
 بران تخت کرد او به فرمان شاه
 چنين تابگاه سکندر رسيد

 ز شاهان هر آنکس که آن گاه ديد
 برفزودی برو چند چيز همی

 ز زر و ز سيم و ز عاج و ز شيز
 دمر آن را سکندر همه پاره کر
 ز بی دانشی کار يکباره کرد
 بسی از بزرگان نهان داشتند
 همی دست بر دست بگذاشتند
 بدين گونه بد تا سر اردشير
 کجا گشته بد نام آن تخت پير
 ازان تخت جايی نشانی نيافت
 بران آرزو سوی ديگر شتاف
 بمرد او و آن تخ ازو بازماند
 ازان پس که کام بزرگی براند

 رويزشاهبدين گونه بد تا به پ
 رسيد آن گرامی سزاوار گاه
 ز هر کشوری مهتران رابخواند
 وزان تخت چندی سخنها براند
 ازيشان فراوان شکسته بيافت

 به شادی سوی گرد کردن شتافت
 بياورد پس تخت شاه اردشير
 ز ايران هر آنکس که بد تيزوير
 بهم بر زدند آن سزاوار تخت
 به هنگام آن شاه پيروزبخت

  ز روم و ز چينورا درگر آمد
 ز مکران و بغداد و ايران زمين
 هزار و صد و بيست استاد بود
 که کردار آن تختشان يادبود

 که او را بنا شاه گشتاسپ کرد
 برای و به تدبير جاماسپ کرد
 ابا هريکی مرد شاگرد سی
 ز رومی و بغدادی و پارسی
 نفرمود تا يک زمان دم زدند
 بدو سال تا تخت برهم زدند

 ای کردند تخت بلندچوبر پ
 درخشنده شد روی بخت بلند
 برش بود باالی صد شاه رش
 چو هفتاد رش برنهی ازبرش

 صد و بيست رش نيز پهناش بود
 که پهناش کمتر ز باالش بود
 بلنديش پنجاه و صد شاه رش
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 چنان بد که بر ابر سودی سرش
 همان شاه رش هر رشی زو سه رش

 کزان سر بديدی بن کشورش
  ماه هر بامدادبسی روز در

 يکی فرش بودی به ديگر نهاد
 همان تخت به دوازده لخت بود
 جهانی سراسر همه تخت بود
 بروبش زرين صد و چل هزار
 ز پيروزه بر زر کرده نگار

 ی خام بد ميخ بش همه نقره
 يکی صد به مثقال با شست و شش

 چو اندر بره خور نهادی چراغ
 پسش دشت بودی و در پيش باغ

 درشيرگشتی درشتچوخورشيد 
 مرآن تخت را سوی او بود پشت

 ی تير ماه آمدی چو هنگامه
 گه ميوه و جشنگاه آمدی

 سوی ميوه و باغ بوديش روی
 بدان تا بيابد زهرميوه بوی
 زمستان که بودی گه با دونم
 بر آن تخت برکس نبودی دژم
 همه طاقها بود بسته ازار
 ز خز و سمور از در شهريار

 سيمين هزارهمان گوی زرين و 
 دار تافتی جامه بر آتش همی

 به مثقال ازان هريکی پانصد
 کز آتش شدی سرخ همچون به سد

 يکی نيمه زو اندر آتش بدی
 دگر پيش گردان سرکش بدی
 شمار ستاره ده و دو و هفت
 همان ماه تابان ببرجی که رفت
 چه زو ايستاده چه مانده بجا
 بديدی به چشم سر اخترگرا

 که چندی گذشتز شب نيز ديدی 
 سپهر از بر خاک بر چند گشت
 ازان تختها چند زرين بدی

 چه مايه ز زر گوهر آگين بدی
 شمارش ندانست کردن کسی
 اگر چند بوديش دانش بسی
 هرآن گوهری کش بهاخوار بود
 کمابيش هفتاد دينار بود

 بسی نيز بگذشت بر هفتصد
 گير زين گونه از نيک و بد همی

 هابسی سرخ گوگرد بدکش ب
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 ندانست کس مايه و منتها
 که روشن بدی در شب تيره چهر
 چوناهيد رخشان شدی بر سپهر
 دو تخت از بر تخت پرمايه بود
 ز گوهر بسی مايه بر مايه بود
 کهين تخت را نام بد ميش سار
 سر ميش بودی برو بر نگار
 مهين تخت راخواندی الژورد
 که هرگز نبودی بر و باد و گرد

 پيروزه بودسه ديگر سراسر ز 
 بدو هر که ديديش دلسوزه بود
 ازين تابدان پايه بودی چهار
 همه پايه زرين و گوهرنگار

 هرآنکس که دهقان بد و زيردست
 وراميش سر بود جای نشست

 سواران ناباک روز نبرد
 شدندی بران گنبد الژورد
 به پيروزه بر جای دستور بود
 که از کدخداييش رنجور بود

 ودی نشستچو بر تخت پيروزه ب
 خردمند بودی و مهترپرست
 چو رفتی به دستوری رهنمای
 مگر يافتی نزد پرويز جای
 يکی جامه افکنده بد زربفت
 برش بود وباالش پنجاه و هفت

 ها بافته بگوهر همه ريشه
 ی زر برو تافته زبر شوشه

 بدو کرده پيدانشان سپهر
 چو بهرام و کيوان و چون ماه و مهر

 ردنده ماهز کيوان و تير و ز گ
 پديدار کرده ز هر دستگاه

 هم از هفت کشور برو بر نشان
 ز دهقان و از رزم گردنکشان
 برو بر نشان چل و هشت شاه
 پديدار کرده سر تاج و گاه
 برو بافته تاج شاهنشهان
 چنان جامه هرگز نبد درجهان

 همال به چين دريکی مرد بد بی
 بافت آن جامه راهفت سال همی

 وردينسرسال نو هرمز ف
 بيامد بر شاه ايران زمين

 ببرد آن کيی فرش نزديک شاه
 گران مايگان برگرفتند راه
 به گسترد روز نو آن جامه را
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 ز شادی جداکرد خوکامه را
 بران جامه بر مجلس آراستند

 ی رود و می خواستند نوازنده
 همی آفرين خواند سرکش برود
 شهنشاه را داد چندی درود

 اندندبزرگان به رو گوهر افش
 خواندند که فرش بزرگش همی

 
 همی هر زمان شاه برتر گذشت

 چوشد سال شاهيش بر بيست و هشت
 کسی رانشد بر درش کار بد
 ز درگاه آگاه شد بار بد

 بدو گفت هر کس که شاه جهان
 گزيدست را مشگری در نهان
 اگر با تو او را برابر کند

 تو را بر سر سرکش افسر کند
 وشيدش آزچو بشنيد مرد آن بج

 وگر چه نبودش به چيزی نياز
 ز کشور بشد تا به درگاه شاه

 کرد رامشگران را نگاه همی
 چوبشنيد سرکش دلش تيره شد
 به زخم سرود اندرو خيره شد
 بيامد به درگاه ساالر بار
 درم کرد و دينار چندی نثار

 بدو گفت رامشگری بر درست
 که از من به سال و هنربرترست

  خسرو شودنبايد که در پيش
 که ما کهنه گشتيم و او نو شود
 ز سرکش چو بشنيد دربان شاه
 ز رامشگر ساده بربست راه
 چو رفتی به نزديک او بار بد
 همش کاربد بود هم بار بد
 ندادی ورا بار ساالر بار

 نه نيزش بدی مردمی خواستار
 چو نوميد برگشت زان بارگاه
 ابا به ربط آمد سوی باغ شاه

 د مردوی نامکجا باغبان بو
 شد از ديدنش بار بد شادکام
 بدان باغ رفتی به نوروز شاه

 دو هفته به بودی بدان جشنگاه
 سبک باربد نزد مرد همبوی شد
 هم آن روز بامرد همبوی شد
 چنين گفت با باغبان باربد

 که گويی تو جانی و من کالبد
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 کنون آرزو خواهم از تو يکی
 کجاهست نزديک تو اندکی

  باغ شاه جهانچو آيد بدين
 مرا راه ده تاببينم نهان

 که تاچون بود شاه را جشنگاه
 ببينم نهفته يکی روی شاه
 بدو گفت مرد وی کايدون کنم
 ز مغز تو انديشه بيرون کنم

 خواست کايد بباغ چو خسرو همی
 دل ميزبان شد چو روشن چراغ
 بر باربد شد بگفت آنک شاه

 رفت خواهد بران جشنگاه همی
 ا بار بد سبز کردهمه جامه ر

 همان به ربط و رود ننگ و نبرد
 بشد تابجايی که خسرو شدی
 بهاران نشستن گهی نو شدی
 يکی سرو بد سبز و برگش گشن
 ورا شاخ چون رزمگاه پشن
 بران سرو شد به ربط اندر کنار

 بود تا شهريار زمانی همی
 ز ايوان بيامد بدان جشنگاه
 بياراست پيروزگر جای شاه

 ی ميگسار چهرهبيامد پری 
 يکی جام بر کف بر شهريار
 جهاندار بستد ز کودک نبيد
 بلور از می سرخ شد ناپديد

 بدانگه که خورشيد برگشت زرد
 بود تاگشت شب الژورد همی

 زننده بران سرو برداشت رود
 همان ساخته پهلوانی سرود
 يکی نغز دستان بزد بر درخت
 کزان خيره شد مرد بيداربخت

 وش برکشيدسرودی به آواز خ
 که اکنون تو خوانيش داد آفريد
 بماندند يک مجلس اندر شگفت
 همی هرکسی رای ديگر گرفت
 بدان نامداران بفرمود شاه

 که جويند سرتاسر آن جشنگاه
 فراوان بجستند و باز آمدند
 به نزديک خسرو فراز آمدند
 جهانديده آنگه ره اندر گرفت

 که از بخت شاه اين نباشد شگفت
 ل سبز را مشگرشکه گردد گ

 که جاويد بادا سر و افسرش
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 بياورد جامی دگر ميگسار
 چو از خوب رخ بستد آن شهريار
 زننده دگرگون بياراست رود
 برآورد ناگاه ديگر سرود

 خواندند که پيکار گردش همی
 چنين نام ز آواز او را ندند

 چو آن دانشی گفت و خسرو شنيد
 به آواز او جام می در کشيد

 ن رابجای آوريدبفرمود کاي
 همه باغ يک سر به پای آوريد
 بجستند بسيار هر سوی باغ
 ببردند زير درختان چراغ

 نديدند چيزی جز از بيد و سرو
 خرامان به زير گل اندر تذرو

 شهنشاه پس جام ديگر بخواست
 بر آواز سربرآورد راست
 برآمد دگر باره بانگ سرود
 همان ساخته کرده آواز رود

  خوانی کنونهمی سبز در سبز
 برين گونه سازند مکر و فسون
 چوبشنيد پرويز برپای خاست
 به آواز او بر يکی جام خواست
 که بود اندر آن جام يک من نبيد
 به يکدم می روشن اندر کشيد
 چنين گفت کاين گر فرشته بدی
 ز مشک و زعنبر سرشته بدی
 وگر ديو بودی نگفتی سرود
 همان نيز نشناختی زخم رود

 رباغ تا اين کجاستبجوييد د
 همه باغ و گلشن چپ و دست راست

 دهان و برش پر ز گوهر کنم
 برين رود سازانش مهتر کنم
 چو بشنيد رامشگر آواز اوی
 همان خوب گفتار دمساز اوی
 فرود آمد از شاخ سرو سهی

 رفت با رامش و فرهی همی
 بيامد بماليد برخاک روی

 بدو گفت خسرو چه مردی بگوی
 ام کی بندهبدو گفت شاهاي

 ام به آواز تو در جهان زنده
 سراسر بگفت آنچ بود از بنه

 که رفت اندر آن يک دل و يک تنه
 بديدار او شاد شد شهريار
 بسان گلستان به ماه بهار
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 به سرکش چنين گفت کای بد هنر
 تو چون حنظلی بار بد چون شکر
 چرا دور کردی تو او را ز من
 دريغ آمدت او درين انجمن

  او شاد می درکشيدبه آواز
 همان جام ياقوت بر سرکشيد
 برين گونه تا سرسوی خواب کرد
 دهانش پر از در خوشاب کرد
 ببد بار بد شاه رامشگران
 يکی نامدارای شد از مهتران

 ی باريد سر آمد کنون قصه
 مبادا که باشد تو را يار بد

 
 از ايوان خسرو کنون داستان
 بگويم که پيش آمد از راستان

 ن بر کهان و مهان بگذردجها
 خردمند مردم چرا غم خورد

 بسی مهتر و کهتر از من گذشت
 نخواهم من از خواب بيدار گشت

 هماناکه شد سال بر شست و شش
 نه نيکو بود مردم پيرکش
 چواين نامور نامه آيد ببن

 زمن روی کشور شود پر سخن
 ام ازان پس نميرم که من زنده
 ام که تخم سخن من پراگنده

  آنکس که دارد هش و رای و دينهر
 پس از مرگ بر من کند آفرين
 کنون از مداين سخن نو کنم
 صفتهای ايوان خسرو کنم

 چنين گفت روشن دل پارسی
 که بگذاشت با کام دل چارسی
 که خسرو فرستاد کسها بروم
 به هند و به چين و به آباد بوم
 برفتند کاری گران سه هزار
 ز هر کشوری آنک بد نامدار

 ازيشان هر آنکس که استاد بود
 ز خشت و ز گچ بر دلش ياد بود
 چو صد مرد بيرون شد از روميان
 ز ايران و اهواز وز هر ميان
 ازيشان دالور گزيدند سی

 ازان سی دو رومی و دو پارسی
 بر خسرو آمد جهانديده مرد
 برو کار و زخم بناياد کرد

 گرانمايه رومی که بد هندسی
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 پارسیبه گفتار بگذشت از 
 بدو گفت شاه اين ز من درپذير
 سخن هرچ گويم ز من يادگير
 يکی جای خواهم که فرزند من
 همان تا دو صدسال پيوند من
 نشيند بدو در نگردد خراب
 ز باران وز برف وز آفتاب

 مهندس بپذيرفت ايوان شاه
 بدو گفت من دارم اين دستگاه
 فرو برد بنياد ده شاه رش
 رشهمان شاه رش پنج کرده ب

 ز سنگ و ز گچ بود بنياد کار
 چنين بايد آن کو دهد داد کار
 چوديوار ايوانش آمد به جای
 بيامد به پيش جهان کد خدای
 که گر شاه بيند يکی کاردان
 گذشته برو سال و بسياردان
 فرستد تنی صد بدين بارگاه
 پسنديده با موبد نيک خواه

 بدو داد زان گونه مردم که خواست
  ديوار راستبرفتند و ديدند

 بريشم بياورد تا انجمن
 بتابند باريک تابی رسن
 ز باالی آن تا به داده رسن
 به پيموده در پيش آن انجمن
 رسن سوی گنج شهنشاه برد
 ابا مهر گنجور او را سپرد

 وزان پس بيامد به ايوان شاه
 که ديوار ايوان برآمد به ماه
 چو فرمان دهد خسرو زود ياب

  شتابنگيرم برين کار کردن
 چهل روز تا کار بنشيندم
 ز کاری گران شاه بگزيندم

 ی زخم ايوان بود چو هنگامه
 بلندی ايوان چو کيوان بود

 بدان زخم خشمت نبايد نمود
 مرا نيز رنجی نبايد فزود

 بدو گفت خسرو که چندين زمان
 چرا خواهی از من توای بدگمان
 نبايد که داری ازين دست باز

 ازبه آزرم بودن بيامد ني
 بفرمود تا سی هزارش درم
 بدادند تا او نباشد دژم

 بدانست کاری گر راست گوی
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 که عيب آورد مرد دانا بروی
 که گيرد بران زخم ايوان شتاب
 اگر بشکند کم کند نان و آب
 شب آمد بشد کارگر ناپديد

 چنان شد کزان پس کس او را نديد
 چو بشنيد خسور که فرعان گريخت

 ن بريختبگوينده به رخشم فرعا
 چنين گفت کان را که دانش نبود
 چرا پيش ما در فزونی نمود
 بفرمود تا کار او بنگرند

 همه روميان را به زندان برند
 دگر گفت کاری گران آوريد

 گچ و خشت و سنگ گران آوريد
 بجستند هرکس که ديوار ديد
 ز بوم و بر شاه شد ناپديد

 به بيچارگی دست ازان بازداشت
 وی اهواز داشتهمی گوش و دل س

 کزان شهر کاری گر آيد کسی
 نماند چنان کار بی بر بسی

 جست استاد آن تا سه سال همی
 همال نديدند کاريگری بی

 بسی ياد کردند زان کارجوی
 به سال چهارم پديد آمد اوی
 يکی مرد بيدار با فرهی
 به خسرو رسانيد زو آگهی
 هم آنگاه رومی بيامد چو گرد

 ار مردای گنهک بدو گفت شاه
 بگو تا چه بود اندرين پوزشت

 چه گفتی که پيش آمد آموزشت
 چنين گفت رومی که گر شهريار
 فرستد مرا با يکی استوار
 بگويم بدان کاردان پوزشم
 به پوزش بجا آيد افروزشم
 فرستاد و رفتند ز ايوان شاه
 گران مايه استاد با نيک خواه

 برد دانای رومی رسن همی
 خويشتنهمان مرد را نيز با 

 به پيمود باالی کار و برش
 کم آمد ز کار از رسن هفت رش
 رسن باز بردند نزديک شاه
 بگفت آنک با او بيامد به راه

 چنين گفت رومی که ار زخم کار
 برآورد می بر سر ای شهريار
 نه ديوار ماندی نه طاق ونه کار
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 نه من ماندمی بر در شهريار
 بدانست خسرو که او راست گفت

 ی را نيارد نهفتکسی راست
 رها کرد هر کو به زندان بدند

 گزندان بدند بد انديش گر بی
 مراو را يکی به دره دينار داد
 به زندانيان چيز بسيار داد
 بران کار شد روزگار دراز
 به کردار آن شاه را بد نياز

 چوشد هفت سال آمد ايوان بجای
 ی خسرو پاک رای پسنديده

 مر او را بسی آب داد و زمين
 رم داد و دينار و کرد آفريند

 کرد هرکس به ايوان نگاه همی
 به نوروز رفتی بدان جايگاه

 کس اندر جهان زخم چونين نديد
 نه ازکاردانان پيشين شنيد
 يکی حلقه زرين بدی ريخته
 ازان چرخ کار اندر آويخته
 فروهشته زو سرخ زنجير زر

 يی در نشانده گهر به هر مهره
 عاجچو رفتی شهنشاه بر تخت 
 بياويختندی ز زنجير تاج

 به نوروز چون برنشستی به تخت
 به نزديک او موبد نيک بخت
 فروتر ز موبد مهان را بدی
 بزرگان و روزی دهان را بدی
 به زير مهان جای بازاريان
 بياراستندی همه کاريان

 تر جای درويش بود فرومايه
 کجا خوردش ازکوشش خويش بود
 فروتر بريده بسی دست و پای

 سی کشته افگنده در زيرجایب
 ز ايوان ازان پس خروشد آمدی
 کز آوازها دل به جوش آمدی
 که ای زيردستان شاه جهان
 مباشيد تيره دل و بدگمان

 هر آنکس که او سوی باال نگاه
 کند گردد انديشه او تباه
 ز تخت کيان دورتر بنگريد

 هر آنکس که کهتر بود بشمريد
 وزان پس تن کشتگان را به راه
 کزان بگذری کرد بايد نگاه
 وزان پس گنهگار و گر بيگناه
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 نماندی کسی نيز دربند شاه
 ها داد نيز به ارزانيان جامه

 ز ديبا و دينار و هرگونه چيز
 هرآنکس که درويش بودی به شهر

 که او را نبودی ز نوروز بهر
 به درگاه ايوانش بنشاندند
 در مهای گنجی بر افشاندند

 کار از ویپر از بيم بودی گنه
 شده مردم خفته بيدار از وی
 مناديگری ديگر اندر سرای
 برفتی گه بازگشتن به جای
 که ای نامور پر هنر سرکشان
 ز بيشی چه جوييد چندين نشان
 به کار اندر انديشه بايد نخست
 بدان تا شود ايمن و تن درست
 سگاليد هر کاروزان پس کنيد
 دل مردم کم سخن مشکنيد

 پس آنگه بريدبر انداخت بايد 
 سخنهای داننده بايد شنيد
 ببينيد تا از شما ريز کيست

 که بر جان بدبخت بايد گريست
 هرآنکس که او راه دارد نگاه
 بخسپد برين گاه ايمن ز شاه
 دگر هرک يازد به چيز کسان

 بود چشم ما سوی آنکس رسان
 

 کنون از بزرگی خسرو سخن
 بگويم کنم تازه روز کهن

  کس اندر جهانبران سان بزرگی
 ندارد بياد از کهان و مهان

 هر آنکس که او دفتر شاه خواند
 ز گيتيش دامن ببايد فشاند
 سزد گر بگويم يکی داستان
 که باشد خردمند هم داستان
 مبادا که گستاخ باشی به دهر
 که از پای زهرش فزونست زهر
 مساايچ با آز و با کينه دست
 ز منزل مکن جايگاه نشست

 ت با راه و روسرای سپنجس
 تو گردی کهن ديگر آرند نو
 يکی اندر آيد دگر بگذرد

 زمانی به منزل چمد گر چرد
 چو برخيزد آواز طبل رحيل

 به خاک اندر آيد سر مور وپيل
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 ز پرويز چون داستانی شگفت
 ز من بشنوی ياد بايد گرفت
 که چندی سزاواری دستگاه
 بزرگی و اورنگ و فر و سپاه

 ر جهانکزان بيشتر نشنوی د
 اگر چند پرسی ز دانا مهان
 ز توران وز هند وز چين و روم
 ز هرکشوری کان بد آباد بوم
 همی باژ بردند نزديک شاه
 به رخشنده روز و شبان سياه
 غالم و پرستنده از هر دری
 ز در و ز ياقوت و هر گوهری
 ز دينار و گنجش کرانه نبود
 چنو خسرو اندر زمانه نبود

 ران عقابز شاهين وز باز و پ
 ز شير و پلنگ و نهنگ اندر آب
 همه برگزيدند پيمان اوی

 چو خورشيد روشن بدی جان اوی
 نخستين که بنهاد گنج عروس
 ز چين و ز برطاس وز روم و روس
 دگر گنج پر در خوشاب بود
 که باالش يک تير پرتاب بود
 که خضرا نهادند نامش ردان
 همان تازيان نامور بخردان

 ش خواندنددگر گنج باد آور
 شمارش بکردند و در ماندند

 بشنوی دگر آنک نامش همی
 ی خسروی تو گويی همه ديبه

 دگر نامور گنج افراسياب
 که کس را نبودی به خشکی و آب
 دگر گنج کش خواندی سوخته
 کزان گنج بد کشور افروخته
 دگر آنک بد شادورد بزرگ
 که گويند رامشگران سترگ
 به زر سرخ گوهر برو بافته

 ها تافته  زر اندرون رشتهبه
 ز رامشگران سرکش ور بار بد
 که هرگز نگشتی به آواز بد
 به مشکوی زرين ده و دوهزار
 کنيزک به کردار خرم بهار

 دگر پيل بد دو هزار و دويست
 که گفتی ازان بر زمين جای نيست
 فغستان چينی و پيل و سپاه
 که بر زين زرين بدی سال و ماه
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 ش هزاردگر اسب جنگی ده و ش
 دو صد بارگی کان نبد در شمار
 ده و دوهز را اشتر بارکش

 عماری کش وگام زن شست وشش
 که هرگز کس اندر جهان آن نديد
 نه از پير سر کاردانان شنيد
 چنويی به دست يکی پيشکار
 تبه شد تو تيمار و تنگی مدار
 تو بی رنجی از کارها برگزين
 چو خواهی که يابی بداد آفرين

 بد اندر جهان بگذردکه نيک و 
 بشمرد زمانه دم ما همی

 اگر تخت يابی اگر تاج و گنج
 وگر چند پوينده باشی به رنج

 سرانجام جای تو خاکست و خشت
 جز از تخم نيکی نبايدت کشت

 
 بدان نامور تخت و جای مهی
 بزرگی و ديهيم شاهنشهی
 جهاندار هم داستانی نکرد
 از ايران و توران برآورد گرد

 دادگر شاه بيداد گشتچو آن 
 ز بيدادی کهتران شادگشت
 بيامد فرخ زاد آزرمگان

 دژم روی با زيردستان ژکان
 ز هرکس همی خواسته بستدی
 همی اين بران آن برين بر زدی
 به نفرين شد آن آفرينهای پيش
 که چون گرگ بيدادگر گشت ميش
 بياراست بر خويشتن رنج نو
 نکرد آرزو جز همه گنج نو

 نان و بی تن شدند  بیآب و چو بی
 ز ايران سوی شهر دشمن شدند
 هر آنکس کزان بتری يافت بهر
 همی دود نفرين برآمد ز شهر

 هنر بود نامش گراز يکی بی
 کزو يافتی خواب و آرام و ناز
 که بودی هميشه نگهبان روم
 يکی ديو سر بود بيداد و شوم
 چو شد شاه با داد بيدادگر
 از ايران نخست او بپيچيد سر
 دگر زاد فرخ که نامی بدی
 به نزديک خسرو گرامی بدی
 نيارست کس رفت نزديک شاه
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 همه زاد فرخ بدی بار خواه
 شهنشاه را چون پرآمد قفيز
 دل زاد فرخ تبه گشت نيز

 يکی گشت با سالخورده گراز
 ز کشور به کشور به پيوست راز
 گراز سپهبد يکی نامه کرد
 به قيصر و را نيز بدکامه کرد

 فت برخيز و ايران بگيربدو گ
 نخستين من آيم تو را دستگير
 چو آن نامه برخواند قيصر سپاه

 فراز آوريد از در رزمگاه
 بياورد لشکر هم آنگه ز روم
 بيامد سوی مرز آباد بوم

 چو آگاه شد زان سخن شهريار
 داشت آن کار دشوار خوار همی

 بدانست کان هست کارگر از
 که گفته ست با قيصر رزمساز

 جست خواند و او چاره ان کش همیبد
 داشت آن نامور شاه سست همی

 ز پرويز ترسان بد آن بدنشان
 ز درگاه او هم ز گردنکشان
 شهنشاه بنشست با مهتران
 هر آنکس که بودند ز ايران سران
 ز انديشه پاک دل رابشست

 يی چاره جست فراوان زهر گونه
 چو انديشه روشن آمد فراز
 رازيکی نامه بنوشت نزد گ

 که از تو پسنديدم اين کارکرد
 ستودم تو را نزد مردان مرد
 ز کردارها برفزودی فريب
 سر قيصر آوردی اندر نشيب
 چواين نامه آرند نزديک تو
 پرانديشه کن رای تاريک تو

 باش تا من بجنبم زجای همی
 تو با لکشر خويش بگذار پای

 چو زين روی و زان روی باشد سپاه
  تباهشود در سخن رای قيصر

 به ايران و را دستگير آوريم
 همه روميان را اسير آوريم
 ز درگه يکی چاره گر برگزيد

 سخن دان و گويا چناچون سزيد
 بدو گفت کاين نامه اندر نهان
 همی بر بکردار کارآگهان

 چنان کن که روميت بيند کسی
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 بره بر سخن پرسد از تو بسی
 بگيرد تو را نزد قيصر برد

 ر بردگرت نزد ساالر لشک
 بپرسد تو را کز کجايی مگوی
 جوی بگويش که من کهتری چاره
 به پيمودم اين رنج راه دراز
 يکی نامه دارم بسوی گراز

 تواين نامه بربند بردست راست
 گر ايدون که بستاند از تو رواست
 برون آمد از پيش خسرو نوند
 به بازو مر آن نامه را کرد بند
 بيامد چو نزديک قيصر رسيد

 د به طريق او را بديديکی مر
 سوی قيصرش برد سر پر ز گرد
 دو رخ زرد و لبها شده الژورد

 بدو گفت قيصر که خسرو کجاست
 ببايدت گفت بما راه راست
 ازو خيره شد کهتر چاره جوی
 ز بيمش باسخ دژم کرد روی
 بجوييد گفت اين بالجوی را
 بدانديش و بدکام و بدگوی را
 بجستند و آن نامه از دست اوی
 گشاد آنک دانا بد و راه جوی
 ازان مرز دانا سری را بجست
 که آن پهلوانی بخواند درست
 چو آن نامه برخواند مرد دبير
 رخ نامور شد به کردار قير

 به دل گفت کاين بد کمين گر از
 دلير آمدستم به دامش فراز

 شهنشاه و لشکر چو سيصد هزار
 کس از پيل جنگش نداند شمار

 ر دام اویمرا خواست افگند د
 که تاريک بادا سرانجام اوی
 وازن جايگه لشکر اندر کشيد
 شد آن آرزو بر دلش ناپديد
 چو آگاهی آمد به سوی گراز
 که آن نامور شد سوی روم باز
 دلش گشت پر درد و رخساره زرد

 سواری گزيد ازدليران مرد
 يکی نامه بنوشت با باد و دم
 که بر من چرا گشت قيصر دژم

  بازگشتی بگویاز ايران چرا
 جوی مرا کردی اندر جهان چاره

 شهنشاه داند که من کردم اين
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 دلش گردد از من پر از درد وکين
 چو قيصر نگه کرد و آن نامه ديد

 يی برگزيد ز لشکر گرانمايه
 فرستاد تازان به نزد گراز

 بد بی نياز کزان ايزدت کرده
 که ويران کنی تاج و گاه مرا
 به آتش بسوزی سپاه مرا
 کز آن نامه جز گنج دادن بباد
 نيامد مرا از تو ای بد نژاد

 مرا خواستی تا به خسرو دهی
 که هرگز مبادت بهی و مهی

 يی به ايران نخواهند بيگانه
 يی نه قيصر نژادی نه فرزانه

 به قيصر بسی کرد پوزش گراز
 به کوشش نيامد بدامش فراز
 گزين کرد خسرو پس آزاده يی

 ده يیسخن گوی و دانا فرستا
 يکی نامه بنوشت سوی گراز

 ای بی بها ريمن ديو ساز که
 تو را چند خوانم برين بارگاه
 همی دورمانی ز فرمان و راه
 کنون آن سپاهی که نزد تواند
 بسال و به ماه اور مزد تواند
 برای و به دل ويژه با قيصرند
 نهانی به انديشه ديگرند
 اند برما فرست آنک پيچيده
 اند چيدههمه سرکشی رابسي

 چواين نامه آمد بنزد گراز
 پر انديشه شد کهتر ديوساز
 گزين کرد زان نامداران سوار
 از ايران و نيران ده و دو هزار

 بدان مهتران گفت يک دل شويد
 سخن گفتن هرکسی مشنويد
 بباشيد يک چند زين روی آب
 مگيريد يک سر به رفتن شتاب
 چو هم پشت باشيد با همرهان

  بن بر توانيکی کوه کندن ز
 ی اردشير سپه رفت تاخره

 هر آنکس که بودند برنا و پير
 کشيدند لشکر بران رودبار

 بدان تا چه فرمان دهد شهريار
 چو آگاه شد خسرو از کارشان

 نبود آرزومند ديدارشان
 بفرمود تا زاد فرخ برفت
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 به نزديک آن لشکر شاه تفت
 چنين بود پيغام نزد سپاه

 ک خواهکه از پيش بودی مرا ني
 چرا راه دادی که قيصر ز روم
 بياورد لشکر بدين مرز و بوم
 که بود آنک از راه يزدان بگشت
 ز راه و ز پيمان ما برگذشت

 چو پيغام خسرو شنيد آن سپاه
 شد از بيم رخسار ايشان سياه
 کس آن راز پيدا نيارست کرد
 بماندند با درد و رخساره زرد
 پيمبر يکی بد به دل با گراز

 اشت از آب وز باد رازد همی
 بيامد نهانی به نزديکشان
 برافروخت جانهای تاريکشان

 مترسيد گفت ای بزرگان که شاه
 نديد از شما آشکارا گناه

 مباشيد جز يک دل و يک زبان
 مگوييد کز ما که شد بدگمان
 وگر شد همه زير يک چادريم
 به مردی همه ياد هم ديگريم
 همان چون شنيدند آواز اوی

  هر مهتری راز اویبدانست
 مهان يکسر از جای برخاستند
 بران هم نشان پاسخ آراستند
 بر شاه شد زاد فرخ چو گرد
 سخنهای ايشان همه ياد کرد
 بدو گفت رو پيش ايشان بگوی
 که اندر شما کيست آزار جوی
 که به فريفتش قيصر شوم بخت
 به گنج و سليح و به تاج و به تخت

 که نزديک ما او گنهکار شد
 م از تاج و ارونگ بيزار شده

 فرستيد يک سر بدين بارگاه
 کسی راکه بودست زين سرگناه
 بشد زاد فرخ بگفت اين سخن
 رخ لشکر نو ز غم شد کهن
 نيارست لب را گشود ايچ کس
 پر از درد و خامش بماندند و بس
 سبک زاد فرخ زبان برگشاد

 کرد گفتار نا خوب ياد همی
 کزين سان سپاهی دلير و جوان
 نبينم کس اندر ميان ناتوان
 شما را چرا بيم باشد ز شاه
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 به گيتی پراگنده دارد سپاه
 بزرگی نبينم به درگاه اوی
 که روشن کند اختر و ماه اوی
 شما خوار داريد گفتار من
 مترسيد يک سر ز آزار من
 به دشنام لب را گشاييد باز

 چه بر من چه بر شاه گردن فراز
 سخنهر آنکس که بشنيد زو اين 

 بدانست کان تخت نوشد کهن
 همه يکسر از جای برخاستند
 به دشنام لبها بياراستند

 بشد زاد فرخ به خسرو بگفت
 که لشکر همه يار گشتند و جفت
 مرا بيم جانست اگر نيز شاه
 فرستد به پيغام نزد سپاه

 بدانست خسرو که آن کژگوی
 همی آب و خون اندر آرد به جوی
 ز بيم برادرش چيزی نگفت

 داشت آن راستی در نهفت همی
 که پيچيده بد رستم از شهريار
 بجايی خود و تيغ زن ده هزار
 دل زاده فرخ نگه داشت نيز
 سپه را همه روی برگاشت نيز

 
 بدانست هم زاد فرخ که شاه
 ز لشکر همه زو شناسد گناه
 چو آمد برون آن بد انديش شاه
 نيارست شد نيز در پيشگاه

 رکسیبود تا ه بدر بر همی
 کرد زان آزمايش بسی همی
 ساخت همواره تا آن سپاه همی

 به پيچيد يکسر ز فرمان شاه
 راند با هر کسی داستان همی

 شدند اندر آن کار همداستان
 که شاهی دگر برنشيند به تخت
 کزين دور شد فرو آيين و بخت

 بر زاد فرخ يکی پير بود
 که برکارها کردن آژير بود
  شاهچنين گفت بازاد فرخ که

 همی از تو بيند گناه سپاه
 کنون تا يکی شهرياری پديد
 نياری فزون زين نبايد چخيد
 که اين بوم آباد ويران شود
 از اندوه ايران چونيران شود
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 نگه کرد بايد به فرزند اوی
 گفت و گوی کدامست با شرم و بی

 ورا شاد بر تخت بايد نشاند
 بران تاج دينار بايد فشاند

 مهتر پسرچو شيروی بيدار 
 به زندان بود کس نبايد دگر

 همی رای زد زين نشان هرکسی
 برين روز و شب برنيامد بسی
 که برخاست گرد سپاه تخوار
 همه کارها زو گرفتند خوار
 پذيره شدنش زاد فرخ به راه
 فراوان برفتند با او سپاه
 رسيدند پس يک بديگر فراز
 سخن رفت چند آشکارا و راز

 رگشادهمان زاد فرخ زبان ب
 بديهای خسرو همه کرد ياد

 گفت لشکر به مردی و رای همی
 کرد خواهند شاهی بپای همی

 سپهبد چنين داد پاسخ بدوی
 ی گفت وگوی که من نيستم چامه

 اگر با سپاه اندر آيم به جنگ
 کنم بر بدان جهان جای تنگ
 گرامی بد اين شهريار جوان
 به نزد کنارنگ و هم پهلوان

 رد او سياهچو روز چنان مرد ک
 مبادا که بيند کسی تاج و گاه
 نژند آن زمان شد که بيداد شد
 به بيدادگر بندگان شاد شد
 سخنهاش چون زاد فرخ شنيد
 مر او را ز ايرانيان برگزيد

 بدو گفت کاکنون به زندان شويم
 به نزديک آن مستمندان شويم

 باک شيروی را بياريم بی
 جوان و دلير جهانجوی را

  زندان اوستسپهبد نگهبان
 کزو داشتی بيشتر مغز و پوست
 ابا شش هزار آزموده سوار

 دارد آن بستگان را به زار همی
 چنين گفت با زاد فرخ تخوار
 که کار سپهبد گرفتيم خوار
 گرين بخت پرويز گردد جوان
 نماند به ايران يکی پهلوان
 مگر دار دارند گر چاه وبند
 گزند نماند به ايران کسی بی
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 و از جای برکند اسپبگفت اين 
 تاخت برسان آذر گشسپ همی

 سپاه اندر آورد يکسر به جنگ
 سپهبد پذيره شدش بی درنگ
 سر لشکر نامور گشته شد

 سپهبد به جنگ اندرون کشته شد
 پراگنده شد لشکر شهريار

 سيه گشت روز و تبه گشت کار
 به زندان تنگ اندر آمد تخوار

 ی کارزار بدان چاره با جامه
  گردنکش آواز دادبه شيروی

 سبک پاسخش نامور باز داد
 بدانست شيروی کان سرفراز
 بدانگه به زندان چرا شد فراز
 چو روی تخوار او فروزان بديد
 از اندوه چندان دلش بردميد

 بدو گفت گريان که خسرو کجاست
 رها کردن مانه کار شماست

 زاده تخوار چنين گفت با شاه
 که گر مردمی کام شيران مخوار

 ر تو بدين کار همداستاناگ
 نباشی تو کم گير زين راستان
 يکی کم بود شايد از شانزده
 برادر بماند تو را پانزده

 بشايند هرکس به شاهنشهی
 بديشان بود شاد تخت مهی
 فروماند شيروی گريان بجای

 ی تنگ بگذارد پای ازان خانه
 

 همان زاد فرخ بدرگاه بر
 بود و کس را ندادی گذر همی
 ه شدی زان سخن شهريارکه آگ

 به درگاه بر بود چون پرده دار
 چو پژمرده شد چادر آفتاب

 ساخت هر مهتری جای خواب همی
 بفرمود تا پاسبانان شهر

 هر آنکس که از مهتری داشت بهر
 برفتند يکسر سوی بارگاه
 بدان جای شادی و آرام شاه

 بديشان چنين گفت کامشب خروش
 تر کرد بايد ز دوش دگرگونه
 ه پاسبانان بنام قبادهم
 کرد بايد بهر پاس ياد همی

 چنين داد پاسخ که ای دون کنم
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 ز سر نام پرويز بيرون کنم
 چو شب چادر قيرگون کرد نو
 ز شهر و ز بازار برخاست غو
 همه پاسبانان بنام قباد
 چو آواز دادند کردند ياد

 شب تيره شاه جهان خفته بود
 چو شيرين به بالينش بر جفته بود

  آواز آن پاسبانان شنيدچو
 غمی گشت و زيشان دلش بردميد
 بدو گفت شاها چه شايد بدن
 برين داستانی ببايد زدن
 از آواز او شاه بيدار شد

 دلش زان سخن پر ز آزار شد
 به شيرين چنين گفت کای ماه روی
 چه داری بخواب اندرون گفت وگوی
 بدو گفت شيرين که بگشای گوش

 خروشيدن پاسبانان نيوش
 چو خسرو بدان گونه آوا شنيد
 به رخساره شد چون گل شنبليد

 چنين گفت کز شب گذشته سه پاس
 بيابيد گفتار اخترشناس

 که اين بد گهر تا ز مادر بزاد
 نهانی و را نام کردم قباد
 به آواز شيرويه گفتم همی
 دگر نامش اندر نهفتم همی
 ورا نام شيروی بد آشکار

 خواند اين پيشکار قبادش همی
 شب تيره بايد شدن سوی چين
 وگر سوی ما چين و مکران زمين
 بريشان به افسون بگيريم راه
 ز فغفور چينی بخواهم سپاه

 ازان کاخترش به آسمان تيره بود
 سخنهای او بر زمين خيره بود
 شب تيره افسون نيامد به کار

 آمدش کار دشوار خوار همی
 به شيرين چنين گفت که آمد زمان

 يره شد بدگمانبر افسون ما چ
 بدو گفت شيرين که نوشه بدی
 هميشه ز تو دور دست بدی

 ی خويش ساز بدانش کنون چاره
 مبادا که آيد به دشمن نياز

 چو روشن شود دشمن چاره جوی
 گمان سوی اين کاخ روی نهد بی

 هم آنگه زره خواست از گنج شاه
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 دو شمشير هندی و رومی کاله
 همان ترکش تيرو زرين سپر

 ی گرد و پرخاشخر هيکی بند
 گون اندر آمد به باغ شب تيره

 بدان گه که برخيزد ازخواب زاغ
 به باغ بزرگ اندر از بس درخت
 نبد شاه را در چمن جای تخت
 بياويخت از شاخ زرين سپر
 بجايی کزو دور بودی گذر

 نشست از برنرگس و زعفران
 يکی تيغ در زير زانو گران

 چو خورشيد برزد سنان از فراز
  کاخ شد دشمن ديو سازسوی

 يکايک بگشتند گرد سرای
 تهی بد ز شاه سرافراز جای
 به تاراج دادند گنج ورا
 نکرد ايچ کس ياد رنج ورا
 همه باز گشتندديده پرآب
 گرفته ز کار زمانه شتاب
 چه جوييم ازين گنبد تيزگرد
 که هرگز نياسايد از کارکرد
 يک را همی تاج شاهی دهد

 ی دهديکی رابه دريا به ماه
 يکی را برهنه سر و پای و سفت
 نه آرام و خورد و نه جای نهفت
 يکی را دهد نوشه و شهد و شير
 بپوشد به ديبا و خز و حرير
 سرانجام هردو به خاک اندرند
 به تاريک دام هالک اندرند
 اگر خود نزادی خردمند مرد
 نبودی ورا روز ننگ و نبرد
 نديدی جهان از بنه به بدی

 رد اگر مه بدیاگر که بدی م
 کنون رنج در کار خسرو بريم
 بخواننده آگاهی نوبريم

 
 بود خسرو بران مرغزار همی

 درخت بلند ازبرش سايه دار
 چو بگذشت نيمی ز روز دراز
 بنان آمد آن پادشا رانياز

 به باغ اندرون بد يکی پايکار
 ی شهريار که نشناختی چهره

 پرستنده راگفت خورشيد فش
 ن کمر بازکشکه شاخی گهر زي
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 ی زر پنج بران شاخ برمهره
 ز هرگونه مهره بسی برده رنج
 چنين گفت با باغبان شهريار

 ها تا کت آيد به کار که اين مهره
 يی گوشت خر به بازار شو بهره
 راه جايی گذر دگر نان و بی

 مرآن گوهران را بها سی هزار
 درم بد کسی را که بودی به کار
 سوی نانبا شد سبک باغبان
 بدان شاخ زرين ازو خواست نان

 بدو نانوا گفت کاين رابها
 ندانم نيارمت کردن رها

 ببردند هر دو به گوهر فروش
 که اين را بها کن بدانش بکوش

 ها رابديد چو داننده آن مهره
 بدو گفت کاين را که يارد خريد
 چنين شاخ در گنج خسرو بدی
 برين گونه هر سال صد نوبدی

 ای  دزديدهتو اين گوهران از که
 ای گر از بنده خفته ببريده

 سوی زاد فرخ شدند آن سه مرد
 ابا گوهر و زر و با کارکرد
 چو آن گوهران زاد فرخ بديد
 سوی شهريار نو اندر کشيد
 به شيروی بنمود زان سان گهر
 بريده يکی شاخ زرين کمر
 چنين گفت شيروی با باغبان
 که گر زين خداوند گوهر نشان

  ببرم سرتنگويی هم اکنون
 همان را که او باشد از گوهرت
 بدو گفت شاها به باغ اندرست
 زره پوش مردی کمانی بدست
 بباال چو سرو و به رخ چون بهار

 ی شهريار بهر چيز ماننده
 سراسر همه باغ زو روشنست
 چو خورشيد تابنده در جوشنست
 فروهشته از شاخ زرين سپر
 يکی بنده در پيش او با کمر

 ن شاخ گوهر ازویبريد اين چني
 مراداد و گفتا کز ايدر بپوی
 ز بازار نان آور و نان خورش

 هم اکنون برفتم چو باد از برش
 بدانست شيروی کو خسروست
 که ديدار او در زمانه نوست
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 ز درگاه رفتند سيصد سوار
 چو باد دمان تا لب جويبار

 چو خسرو ز دور آن سپه را بديد
 به پژمرد و شمشير کين برکشيد

  روی شهنشاه ديد آن سپاهچو
 همه باز گشتند گريان ز راه
 يکايک بر زاد فرخ شدند

 بسی هر کسی داستانی زدند
 که ما بندگانيم و او خسروست
 بدان شاه روز بد اکنون نوست
 نيارد برو زد کسی باد سرد
 چه در باغ باشد چه اندر نبرد
 بشد زاد فرخ به نزديک شاه
 ز درگاه او برد چندی سپاه

 نزديک او رفت تنها ببودچو 
 فراوان سخن گفت و خسرو شنود
 بدو گفت اگر شاه بارم دهد

 ها زينهارم دهد برين کرده
 بيايم بگويم سخن هرچ هست
 وگرنه بپويم به سوی نشست
 بدو گفت خسرو چه گفتی بگوی
 نه انده گساری نه پيکارجوی

 چنين گفت پس مرد گويا به شاه
 که درکار هشياتر کن نگاه

  نه که کشتی تو جنگی هزاربران
 سرانجام سيرآيی از کارزار
 همه شهر ايران تو را دشمنند
 به پيکار تو يک دل و يک تنند
 بپا تا چه خواهد نمودن سپهر
 مگر کينها بازگردد به مهر

 بدو گفت خسرو که آری رواست
 همه بيمم از مردم ناسزاست
 که پيش من آيند و خواری کنند

 نندبيم بر مگر کامگاری ک
 چو بشنيد از زاد فرخ سخن
 دلش بد شد از روزگار کهن
 که او را ستاره شمر گفته بود
 ز گفتار ايشان برآشفته بود
 که مرگ توباشد ميان دو کوه
 بدست يکی بنده دور از گروه
 يکی کوه زرين يکی کوه سيم
 نشسته تو اندر ميان دل به بيم

 ز بر آسمان تو زرين بود
 بودزمين آهنين بخت پرکين 
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 کنون اين زره چون زمين منست
 سپر آسمان زرين منست

 دو کوه اين دو گنج نهاده به باغ
 کزين گنجها بد دلم چون چراغ
 همانا سرآمد کنون روز من
 کجا اختر گيتی افروز من
 کجا آن همه کام و آرام من
 که بر تاجها بر بدی نام من
 ببردند پيلی به نزديک اوی
 ویپر از درد شد جان تاريک ا

 ی پيل بنشست شاه بران کوهه
 ز باغش بياورد لشکر به راه
 چنين گفت زان پيل بر پهلوی
 که ای گنج اگر دشمن خسروی
 مکن دوستی نيز با دشمنم
 که امروز در دست آهرمنم
 به سختی نبوديم فريادرس

 نهان باش و منمای رويت بکس
 به دستور فرمود زان پس قباد
 کزو هيچ بر بد مکن نيز ياد

 و تاسوی طيسفونش برندبگ
 ی رهنمونش برند بدان خانه

 بباشد به آرام ما روز چند
 نبايد نمايد کس او را گزند
 برو بر موکل کنند استوار
 گلينوش را با سواری هزار

 چو گردنده گردون به سر بر بگشت
 شد آن شاه را سال بر سی و هشت

 کجا ماه آذر بدی روز دی
 گه آتش و مرغ بريان و می

 آمد و تاج بر سر نهادقباد 
 به آرام بر تخت بنشست شاد
 ز ايران بر و کرد بيعت سپاه
 درم داد يک ساله از گنج شاه
 نبد پادشاهيش جز هفت ماه

 تو خواهيش ناچيز خوان خواه شاه
 چنين است رسم سرای جفا
 نبايد کزو چشم داری وفا

 
 چو شيروی بنشست برتخت ناز
 به سر برنهاد آن کيی تاج آز

 فتند گوينده ايرانيانبر
 برو خواندند آفرين کيان

 گفت هريک به بانگ بلند همی
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 که ای پر هنر خسرو ارجمند
 چنان هم که يزدان تو را داد تاج
 نشستی به آرام بر تخت عاج
 بماناد گيتی به فرزند تو

 چنين هم به خويشان و پيوند تو
 چنين داد پاسخ بديشان قباد
 دکه همواره پيروز باشيد و شا
 نباشيم تا جاودان بد کنش
 چه نيکو بود داد باخوش منش
 جهان رابداريم با ايمنی
 ببريم کردار آهرمنی

 تر کار پيشی مرا ز بايسته
 که افزون بود فرو خويشی مرا
 پيامی فرستم به نزد پدر

 بگويم بدو اين سخن در به در
 ز ناخوب کاری که او را ندست
 برين گونه کاری به پيش آمدست

 دان کند پوزش او از گناهبه يز
 گراينده گردد به آيين و راه
 بپردازم آن گه به کار جهان
 بکوشم به داد آشکار و نهان
 به جای نکوکار نيکی کنيم
 دل مرد درويش رانشکنيم
 دوتن بايدم راد و نيکوسخن
 کجا ياد دارم کارکهن

 بدان انجمن گفت کاين کارکيست
 ز ايرانيان پاک و بيدار کيست

  گردان سراسر به چشمنمودند
 دو استاد را گر نگيرند خشم
 بدانست شير وی که ايرانيان
 کر ابر گزينند پاک از ميان
 چو اشتاد و خراد برزين پير
 دو دانا و گوينده و يادگير

 بديشان چنين گفت کای بخردان
 جهانديده و کارکرده ردان
 مداريد کار جهان را به رنج
 که از رنج يابد سرافراز گنج

 کام برخاستند  داننده بیدو
 پر از آب مژگان بياراستند

 چو خراد بر زين و اشتاگشسپ
 به فرمان نشستند هر دو بر اسپ
 بديشان چنين گفت کز دل کنون
 به بايد گرفتن ره طيسفون
 پيامی رسانيد نزد پدر
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 سخن يادگيری همه در بدر
 بگويی که ما رانبد اين گناه
 نه ايرانيان رابد اين دستگاه

 ی ايزدی يافتی  بادا فرهکه
 چو از نيکوی روی بر تافتی
 يکی آنک ناباک خون پدر
 نريزد ز تن پاک زاده پسر

 نباشد همان نيز هم داستان
 که پيشش کسی گويد اين داستان
 دگر آنک گيتی پر از گنج تست
 رسيده بهر کشوری رنج تست
 نبودی بدين نيز هم داستان
 پر از درد کردی دل راستان

 ه چندان دلير و سوارسديگر ک
 که بود اندر ايران همه نامدار
 نبودند شادان ز فرزند خويش
 ز بوم و برو پاک پيوند خويش

 يکی سوی چين بد يکی سوی روم
 پراگنده گشته بهر مرز و بوم
 دگر آنک قيصر بجای تو کرد
 ز هر گونه از تو چه تيمار خورد
 سپه داد و دختر تو را داد نيز

 ج بسيار چيزهمان گنج و با گن
 خواست دار مسيحا بروم همی

 بدان تا شود خرم آباد بوم
 به گنج تو از دار عيسی چه سود
 که قيصر به خوبی همی شاد بود
 ز بيچارگان خواسته بستدی
 ز نفرين بروی تو آمد بدی

 ز يزدان شناس آنچ آمدت پيش
 بر انديش زان زشت کردار خويش
 بدان بد که کردی بهانه منم

 ست آستانه منمسخن را نخ
 به يزدان که از من نبد اين گناه
 نجستم که ويران شود گاه شاه
 کنون پوزش اين همه بازجوی
 بدين نامداران ايران بگوی

 ز هر بد که کردی به يزدان گرای
 کجا هست بر نيکوی رهنمای
 مگر مر تو را او بود دستگير
 بدين رنجهايی که بودت گزير
 دگر آنک فرزند بودت دو هشت

 ب و روز ايشان به زندان گذشتش
 بدر بر کسی ايمن از تو نخفت
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 ز بيم تو بگذاشتندی نهفت
 چو بشنيد پيغام او اين دو مرد
 برفتند دلها پر از داغ و درد
 برين گونه تا کشور طيسفون
 همه ديده پرآب و دل پر ز خون
 نشسته بدر بر گلينوش بود

 که گفتی زمين زو پر از جوش بود
 سر آراستههمه لشکرش يک 

 کشيده همه تيغ و پيراسته
 ابا جوشن و خود بسته ميان
 همان تازی اسپان ببر گستوان
 به جنگ اندرون گرز پوالد داشت
 همه دل پر از آتش و باد داشت
 چو خراد به رزين و اشتاگشسپ
 فرود آمدند اين دو دانا ازاسپ
 گلينوش بر پای جست آن زمان
 ز ديدار ايشان به بد شادمان

 ی که بايست بنشاندشانبجاي
 همی مهتر نامور خواندشان

 سخن گوی خراد به رزين نخست
 زبان را به آب دليری بشست
 گلينوش را گفت فرخ قباد
 به آرام تاج کيان برنهاد

 به ايران و توران و روم آگهيست
 که شيروی بر تخت شاهنشهيست
 تواين جوشن و خود و گبر و کمان
 چه داری همی کيستت بد گمان

 لينوش گفت ای جهانديده مردگ
 به کام تو بادا همه کارکرد
 که تيمار بردی ز نازک تنم
 کجا آهنين بود پيراهنم

 برين مهر بر آفرين خوانمت
 سزايی که گوهر برافشانمت
 نباشد به جز خوب گفتار تو
 که خورشيد بادا نگهدار تو
 به کاری کجا آمدستی بگوی
 پس آنگه سخنهای من بازجوی

 پاسخ که فرخ قبادچنين داد 
 به خسرو مرا چند پيغام داد
 اگر باز خواهی بگويم همه
 پيام جهاندار شاه رمه

 گلينوش گفت اين گرانمايه مرد
 که داند سخنها همه ياد کرد
 ز ليکن مرا شاه ايران قباد
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 بسی اندرين پند و اندرز داد
 که همداستانی مکن روز و شب
 که کس پيش خسرو گشايد دو لب

 گفتار او بشنویمگر آنک 
 اگرپارسی گويد ار پهلوی

 چنين گفت اشتاد کای شادکام
 من اندر نهانی ندارم پيام
 پياميست کان تيغ بار آورد
 سر سرکشان در کنار آورد

 تو اکنون ز خسرو برين بارخواه
 بدان تا بگويم پيامش ز شاه

 گلينوش بشنيد و بر پای جست
 همه بندها رابهم برشکست

 رده بکشبر شاه شد دست ک
 چنا چون ببايد پرستار فش
 بدو گفت شاها انوشه بدی
 مبادا دل تو نژند از بدی

 چو اشتاد و خراد به رزين به شاه
 پيام آوريدند زان بارگاه

 بخنديد خسرو به آواز گفت
 که اين رای تو با خرد نيست جفت
 گرو شهريارست پس من کيم
 درين تنگ زندان ز بهر چيم

 دت خواستکه از من همی بار باي
 اگر کژ گويی اگر راه راست
 بيامد گلينوش نزد گوان

 بگفت اين سخن گفتن پهلوان
 کنون دست کرده بکش در شويد

 بگوييد و گفتار او بشنويد
 گوی دو مرد خردمند و پاکيزه

 به دستار چينی بپوشيد روی
 چو ديدند بردند پيشش نماز
 ببودند هر دو زمانی دراز
 گجهاندار بر شاد و رد بزر

 نوشته همه پيکرش ميش و گرگ
 همان زر و گوهر برو بافته
 سراسر يک اندر دگر تافته
 نهاليش در زير ديبای زرد
 پس پشت او مسند الژورد
 بهی تناور گرفته بدست

 دژم خفته بر جايگاه نشست
 چوديد آن دو مرد گرانمايه را
 به دانايی اندر سرمايه را

 از آن خفتگی خويشتن کرد راست
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 ريننده را يار خواستجهان آف
 به بالين نهاد آن گرامی بهی
 بدان تا بپرسيد ز هر دو رهی

 بهی زان دو بالش به نرمی بگشت
 آزار گردان ز مرقد گذشت بی

 بدين گونه تا شاد ورد مهين
 گشت تاشد به روی زمين همی

 به پوييد اشتاد و آن برگرفت
 به ماليدش از خاک و بر سر گرفت

 گاشت رویجهاندار از اشتاد بر
 بدان تا نديد از بهی رنگ و بوی
 بهی رانهادند بر شاد ورد

 بود برپای پيش اين دو مرد همی
 پر انديشه شد نامدار از بهی
 نديد اندر و هيچ فال بهی

 همانگه سوی آسمان کرد روی
 چنين گفت کای داور راست گوی
 که برگيرد آن راکه تو افگنی
 که پيوندد آن را که تو بشکنی

 ام بخت روشن بگشت دودهچو از 
 غم آورد چون روشنايی گذشت
 به اشتاد گفت آنچ داری پيام
 ازان بی منش کودک زشت کام

 دانشند وزان بد سگاالن که بی
 اند ز بی دانشی ويژه بی رامش
 همان زان سپاه پراگندگان
 پر انديشه و تيره دل بندگان

 بخواهد شدن بخت زين دودمان
 مانی کس شاد نماند درين تخمه

 سوی ناسزايان شود تاج وتخت
 تبه گردد اين خسروانی درخت
 نماند بزرگی به فرزند من

 نه بر دوده و خويش و پيوند من
 همه دوستان ويژه دشمن شوند
 بدين دوده بد گوی و بد تن شوند
 نهان آشکارا به کرد اين بهی

 که بی توشود تخت شاهی تهی
 سخن هرچ بشنيدی اکنون بگوی

 ر از آب جویپيامش مرا کمت
 گشادند گويا زبان اين دو مرد
 برآورد پيچان يکی باد سرد

 
 بدان نامور گفت پاسخ شنو
 يکايک ببر سوی ساالر نو
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 به گويش که زشت کسان را مجوی
 جز آن را که برتابی از ننگ روی
 سخن هرچ گفتی نه گفتارتست

 مماناد گويا زبانت درست
 مگو آنچ بدخواه تو بشنود

 وده شادان شودز گفتار بيه
 بدان گاه چندان نداری خرد
 که مغزت بدانش خرد پرورد

 بر چو نيرو کنی به گفتار بی
 روان و خرد را پر آهو کنی
 کسی کو گنهکار خواند تو را
 از آن پس جهاندار خواند تو را
 نبايد که يابد بر تو نشست

 بگيرد کم و بيش چيزی بدست
 مينديش زين پس برين سان پيام

 شود بر تو بر شادکامکه دشمن 
 به يزدان مرا کار پيراستست

 ام خواستست نهاده بران گيتی
 بدين جستن عيبهای دروغ
 به نزد بزرگان نگيری فروغ
 بيارم کنون پاسخ اين همه
 بدان تا بگوييد پيش رمه

 پس از مرگ من يادگاری بود
 سخن گفتن راست ياری بود
 چو پيدا کنم بر تو انبوه رنج

 نج ماخاست گنجبدانی که از ر
 نخستين که گفتی ز هرمز سخن

 به بيهوده از آرزوی کهن
 ز گفتار بدگوی ما را پدر

 برآشفت و شد کار زير و زبر
 از انديشه او چو آگه شديم

 از ايران شب تيره بی ره شديم
 هما راه جستيم و بگريختيم
 به دام بال بر نياويختيم

 ی او گناهم نبود از انديشه
 اه را هم نبودجز از جستن او ش

 شنيدم که بر شاه من بد رسيد
 ز بردع برفتم چو گوش آن شنيد
 گنهکار بهرام خود با سپاه
 بياراست در پيش من رزمگاه
 ازو نيز بگريختم روز جنگ

 بدان تا نيايم من او را به چنگ
 ازان پس دگر باره باز آمدم

 ش فراز آمدم دالور به جنگ
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 نه پرخاش بهرام يکباره بود
 بران جنگ نظاره بودجهانی 

 به فرمان يزدان نيکی فزای
 که اويست بر نيک و بد رهنمای
 چو ايران و توران به آرام گشت
 همه کار بهرام ناکام گشت
 چو از جنگ چوبينه پرداختم
 نخستين بکين پدر تاختم

 چو بند وی و گستهم خاالن بدند
 هماالن بدند به هر کشوری بی

 فدا کرده جان را همی پيش من
 ه دل هم زبان و به تن خويش منب

 چو خون پدر بود و درد جگر
 نکرديم سستی به خون پدر
 بريديم بند وی را دست و پای
 کجا کرد بر شاه تاريک جای

 چو گستهم شد در جهان ناپديد
 يی برگزيد ز گيتی يکی گوشه

 به فرمان ما ناگهان کشته شد
 سر و رای خونخوارگان گشته شد

 کار خويشدگر آنک گفتی تو از 
 از آن تنگ زندان و بازار خويش
 بد آن تا ز فرزند من کار بد
 نيايد کزان بر سرش بد رسد
 به زندان نبد بر شما تنگ و بند
 همان زخم خواری و بيم گزند
 بدان روزتان خوار نگذاشتم
 همه گنج پيش شما داشتم
 بر آيين شاهان پيشين بديم

 کار و بر ديگر آيين بديم نه بی
 و ز گوی و رامشگرانز نخچير 

 ز کاری که اندر خور مهتران
 شمارا به چيزی نبودی نياز
 ز دينار وز گوهر و يوز و باز

 يکی کاخ بد کرده زندانش نام
 همی زيستی اندرو شادکام
 همان نيز گفتار اخترشناس

 که ما را همی از تو دادی هراس
 که از تو بد آيد بدين سان که هست

 نينداختم اخترت را زدست
 وزان پس نهاديم مهری بر وی

 به شيرين سپرديم زان گفت و گوی
 چو شاهيم شد سال بر سی و شش

 ميان چنان روزگاران خوش
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 گمان تو داری بياد اين سخن بی
 اگر چند بگذشت بر ما زمان
 مرا نامه آمد ز هندوستان
 بدم من بدان نيز همداستان
 ز رای برين نزد مانامه بود

 جامه بوديی  گهر بود و هر گونه
 يکی تيغ هندی و پيل سپيد
 جزين هرچ بودم به گيتی اميد
 ابا تيغ ديبای زربفت پنج

 يی اندرو برده رنج ز هر گونه
 سوی تو يکی نامه بد بر پرند
 نوشته چو من ديدم از خط هند
 بخواندم يکی مرد هندی دبير

 گوی و داننده و يادگير سخن
 چوآن نامه را او به من بر بخواند

 سرفشاند آب ديده همیپر از 
 بدان نامه در بد که شادان بزی
 که با تاج زر خسروی را سزی
 که چون ماه آذر بد و روز دی
 جهان را تو باشی جهاندار کی

 شده پادشاهی پدر سی و هشت
 ستاره برين گونه خواهد گذشت
 درخشان شود روزگار بهی
 که تاج بزرگی به سر برنهی

 مرا آن زمان اين سخن بد درست
 ز دل مهربانی نبايست شست
 من آگاه بودم که از بخت تو
 ز کار درخشيدن تخت تو

 نباشد مرا بهره جز درد و رنج
 تو را گردد اين تخت شاهی وگنج
 ز بخشايش و دين و پيوند و مهر

 زان نامه چهر نکردم دژم هيچ
 به شيرين سپردم چو برخواندم

 ها را ندم ز هر گونه انديشه
  بهمبر اوست با اختر تو

 نداند کسی زان سخن بيش و کم
 گر ای دون که خواهی که بينی به خواه

 اگر خود کنی بيش و کم را نگاه
 برانم که بينی پشيمان شوی

 ها سوی درمان شوی وزين کرده
 دگر آنک گفتی ز زندان و بند
 گر آمد ز ما برکسی برگزند
 چنين بود تا بود کارجهان

 بزرگان و شاهان و رای مهان
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  ندانی به موبد بگویاگر تو
 کند زين سخن مر تو را تازه روی
 که هرکس که او دشمن ايزدست
 ورا در جهان زندگانی بدست
 به زندان ما ويژه ديوان بدند
 که نيکان ازيشان غريوان بدند
 چو ما را نبد پيشه خون ريختن
 بدان کار تنگ اندر آويختن

 داشتم بدان را به زندان همی
 شتمگزند کسان خوار نگذا

 بسی گفت هرکس که آن دشمنند
 ز تخم بدانند و آهرمنند
 چو انديشه ايزدی داشتيم

 خوار بگذاشتيم سخنها همی
 کنون من شنيدم که کردی رها
 مرد آن را که بد بتر از اژدها
 ازين بد گنهکار ايزد شدی
 به گفتار و کردارها بد شدی
 چو مهتر شدی کار هشيار کن
 ندانی تو داننده را يار کن

 مبخشای بر هر که رنجست زوی
 اگر چند اميد گنجست زوی
 بر آنکس کزو در جهان جزگزند
 نبينی مر او را چه کمتر ز بند
 ای دگر آنک از خواسته گفته
 ای خردمندی و رای بنهفته

 ز کس مانجستيم جز باژ و ساو
 هر آنکس که او داشت با باژ تاو
 ز يزدان پذيرفتم آن تاج و تخت

 ان رنج سختفراوان کشيدم از
 جهان آفرين داور داد وراست

 همی روزگاری دگرگونه خواست
 نيم دژمنش نيز درخواست او
 فزونی نجوييم درکاست او
 به جستيم خشنودی دادگر
 ز بخشش نديدم بکوشش گذر
 چو پرسد ز من کردگار جهان
 بگويم بو آشکار و نهان

 بپرسد که او از توداناترست
 بهر نيک و بد بر تواناترست

 مين پرگناهان که پيش توانده
 نه تيماردار و نه خويش تواند
 ز من هرچ گويند زين پس همان
 شوند اين گره بر تو بر بد گمان
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 ی سيم و زرند و بس همه بنده
 کسی را نباشند فريادرس

 ازيشان تو را دل پر آسايش است
 گناه مرا جای پااليش است
 نگنجد تو را اين سخن در خرد

 ی کسی برخوردنه زين بد که گفت
 وليکن من از بهر خود کامه را
 که برخواند آن پهلوی نامه را
 همان در جهان يادگاری بود
 خردمند را غمگساری بود

 پس از ماهر آنکس که گفتار ما
 بخوانند دانند بازار ما

 ز برطاس وز چين سپه رانديم
 سپهبد بهر جای بنشانديم
 ببرديم بر دشمنان تاختن

 راختننيارست کس گردن اف
 چو دشمن ز گيتی پراگنده شد
 همه گنج ما يک سر آگنده شد
 همه بوم شد نزد ما کارگر
 ز دريا کشيدند چندان گهر

 که مالح گشت از کشيدن ستوه
 مرا بود هامون و دريا و کوه
 چو گنج در مها پراگنده شد
 ز دينار نو به دره آگنده شد
 ز ياقوت وز گوهر شاهوار

 اری زرنگ همان آلت و جامه
 چو ديهيم ما بيست وشش ساله گشت

 ز هر گوهری گنجها ماله گشت
 درم را يکی ميخ نو ساختم
 سوی شادی و مهتری آختم
 بدان سال تا باژ جستم شمار
 چوشد باژ دينار بر صد هزار
 پراگنده افگند پند او سی

 همه چرم پند او سی پارسی
 يی در ده و دو هزار بهر به دره

 ارپراگنده دينار بد شاهو
 جز از باژ و دينار هندوستان
 جز از کشور روم و جا دوستان
 جز از باژ وز ساو هر کشوری
 ز هر نامداری و هر مهتری
 جز از رسم و آيين نوروز و مهر

 ی خوب چهر از اسپان وز بنده
 جز از جوشن و خود و گوپال و تيغ
 ز ما اين نبودی کسی را دريغ
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 جز از مشک و کافور و خز و سمور
 و سپيد و ز کيمال بورسياه 

 هران کس که ما را بدی زيردست
 چنين باژها بر هيونان مست

 تاختند به درگاه ما همی
 نپيچيد گردن کس از راه ما
 ز هر در فراوان کشيديم رنج
 بدان تا بيا گند زين گونه گنج
 دگر گنج خضرا و گنج عروس
 کجا داشتيم از پی روز بوس
 فراوان ز نامش سخن را نديم

 جام باد آورش خوانديمسران
 چنين بيست و شش سال تا سی و هشت

 به جز به آرزو چرخ بر ما نگشت
 همه مهتران خود تن آسان بدند
 بد انديش يک سر هراسان بدند
 همان چون شنيدم ز فرمان تو
 جهان را بد آمد ز پيمان تو

 نماند کس اندر جهان رامشی
 نبايد گزيدن به جز خامشی

 پرگزندکرد خواهی جهان  همی
 پراز درد کاری و ناسودمند
 همان پرگزندان که نزد تواند
 که تيره شبان اور مزد تواند

 داد خواهند تختت بباد همی
 بدان تا نباشی به گيتی تو شاد
 چو بودی خردمند نزديک تو

 که روشن شدی جان تاريک تو
 به دادن نبودی کسی رازيان
 که گنجی رسيدی به ارزانيان

  اندک خردايا پور کم روز و
 روانت ز انديشه رامش برد

 چنان دان که اين گنج من پشت تست
 زمانه کنون پاک در مشت تست
 هم آرايش پادشاهی بود

 درم در تباهی بود جهان بی
 درم شاه بيدادگر شود بی

 تهی دست را نيست هوش و هنر
 به بخشش نباشد ورا دستگاه
 بزرگان فسوسيش خوانند شاه

 ه دشمن رسدار ای دون که از تو ب
 همی بت بدست بر همن رسد
 ز يزدان پرستنده بيزار گشت
 ورا نام و آواز تو خوار گشت
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 گنج باشی نپايد سپاه چو بی
 تو را زيردستان نخوانند شاه

 ی نان بود سگ آن به که خواهنده
 چو سيرش کنی دشمن جان بود
 دگر آنک گفتی ز کار سپاه

 که در بو مهاشان نشاندم به راه
 نشی اين نيايد پسنددا ز بی

 ندانی همی راه سود از گزند
 چنين است پاسخ که از رنج من
 فراز آمد اين نامور گنج من
 ز بيگانگان شهرها بستدم

 همه دشمنان را به هم بر زدم
 بدان تا به آرام برتخت ناز

 رنج و گرم و گداز نشينيم بی
 سواران پراگنده کردم به مرز
 پديد آمد اکنون ز ناارز ارز

 و از هر سوی بازخوانی سپاهچ
 گشاده ببيند بد انديش راه

 که ايران چوباغيست خرم بهار
 شکفته هميشه گل کامگار
 پراز نرگس و نار و سيب و بهی
 چو پاليز گردد ز مردم تهی
 سپر غم يکايک ز بن برکنند
 همه شاخ نارو بهی بشکنند
 سپاه و سليحست ديوار اوی

 ها خار اوی به پرچينش بر نيزه
 گر بفگنی خيره ديوار باغا

 چه باغ و چه دشت و چه درياچه راغ
 نگر تا تو ديوار او نفگنی

 دل و پشت ايرانيان نشکنی
 کزان پس بود غارت و تاختن
 خروش سواران و کين آختن
 زن و کودک و بوم ايرانيان

 ی بد منه در ميان به انديشه
 چو سالی چنين بر تو بر بگذرد

 ردخ خردمند خواند تو را بی
 من ای دون شنيدم کجا تو مهی

 همه مردم ناسزا رادهی
 چنان دان که نوشين روان قباد
 به اندرز اين کرد در نامه ياد

 که هرکو سليحش به دشمن دهد
 همی خويشتن رابه کشتن دهد
 که چون بازخواهد کش آيد به کار

 بدانديش با او کند کارزار
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 دگر آنک دادی ز قيصر پيام
 و خويش کاممرا خواندی دو دل 

 سخنها نه از يادگار تو بود
 که گفتار آموزگار تو بود
 وفا کردن او و از ما جفا

 تو خود کی شناسی جفا از وفا
 بدان پاسخش ای بد کم خرد
 نگويم جزين نيز که اندر خورد
 تو دعوی کنی هم تو باشی گوا

 چنين مرد بخرد ندارد روا
 چو قيصر ز گرد بال رخ بشست

 ز داماد جستبه مردی چو پروي
 هر آنکس که گيتی ببد نسپرد
 به مغز اندرون باشد او را خرد
 بدانم که بهرام بسته ميان
 ابا او يکی گشته ايرانيان

 به رومی سپاهی نشايد شکست
 نسايد روان ريگ با کوه دست
 بدان رزم يزدان مرا ياربود

 سپاه جهان نزد من خوار بود
 شنيدند ايرانيان آنچ بود

 شان ببايد شنودتو را نيز زي
 مرا نيز چيزی که بايست کرد
 به جای نياطوس روز نبرد
 ام ز خوبی و از مردمی کرده
 ام به پاداش او روز بشمرده
 بگويد تو را زاد فرخ همين

 جهان را به چشم جوانی مبين
 گشسپ آنک بد نيز گنجور ما
 همان موبد پاک دستور ما

 که از گنج ما به دره بد صد هزار
 ان روميان يادگارکه دادم بد

 نياطوس را مهره دادم هزار
 ز ياقوت سرخ از در گوشوار

 يی بد هزار کجا سنگ هر مهره
 ز مثقال گنجی چو کردم شمار
 همان در خوشاب بگزيده صد
 درو مرد دانا نديد ايچ بد

 يی را چو پنجه هزار که هرحقه
 به دادی درم مرد گوهر شمار
 صد اسپ گرانمايه پنجه به زين

 رده از آخر ما گزينهمه ک
 دگر ويژه با جل ديبه بدند

 که در دشت با باد همره بدند
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 به نزديک قيصر فرستادم اين
 پس از خواسته خواندمش آفرين
 ز دار مسيحا که گفتی سخن
 به گنج اندر افگنده چوبی کهن
 نبد زان مرا هيچ سود و زيان
 ز ترسا شنيدی تو آواز آن

 شگفت آمدم زانک چون قيصری
 فراز مردی و نام آوریسر ا

 همه گرد بر گرد او بخردان
 همش فيلسوفان و هم موبدان
 که يزدان چرا خواند آن کشته را
 گرين خشک چوب وتبه گشته را
 گر آن دار بيکار يزدان بدی

 ی اور مزد آن بدی سرمايه
 برفتی خود از گنج ما ناگهان

 مسيحا شد او نيستی در جهان
 دگر آنک گفتی که پوزش بگوی
 کنون توبه کن راه يزدان بجوی
 ورا پاسخ آن بد که ريزنده باد
 زبان و دل و دست و پای قباد
 مرا تاج يزدان به سر برنهاد
 پذيرفتم و بودم از تاج شاد

 بپردان سپرديم چون بازخواست
 ندانم زبان در دهانت چراست
 به يزدان بگويم نه با کودکی
 که نشناسد او بد ز نيک اندکی

 ام ان پسنديدههمه کار يزد
 ام همان شور و تلخی بسی ديده

 مرا بود شاهی سی و هشت سال
 کس از شهر ياران نبودم همال
 کسی کاين جهان داد ديگر دهد

 برنهد نه بر من سپاسی همی
 برين پادشاهی کنم آفرين
 که آباد بادا به دانا زمين
 چو يزدان بود يار و فريادرس

 کس نيازد به نفرين ما هيچ
 ک زشت و نادان بگویبدان کود

 که ما را کنون تيره گشت آب روی
 که پدرود بادی تو تا جاودان
 سر و کار ما باد با به خردان
 شما ای گرامی فرستادگان
 سخن گوی و پر مايه آزادگان
 ز من هر دو پدرود باشيد نيز
 سخن جز شنيده مگوييد چيز
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 کنم آفرين بر جهان سر به سر
 که او را نديدم مگر برگذر
 بميرد کسی کو ز مادر بزاد
 ز کيخسرو آغاز تا کی قباد

 چو هوشنگ و طهمورث و جمشيد
 کزيشان بدی جای بيم واميد
 که ديو و دد و دام فرمانش برد
 چو روشن سرآمد برفت و بمرد
 فريدون فرخ که او از جهان
 بدی دور کرد آشکار و نهان

 ز بد دست ضحاک تازی ببست
 به مردی زچنگ زمانه نجست

  آرش که بردی به فرسنگ تيرچو
 چو پيروزگر قارن شيرگير
 قباد آنک آمد ز البرز کوه

 به مردی جهاندار شد با گروه
 که از آبگينه همی خانه کرد
 وزان خانه گيتی پر افسانه کرد
 همه در خوشاب بد پيکرش
 ز ياقوت رخشنده بودی درش
 سياوش همان نامدار هژير

 که کشتش به روز جوانی دبير
 نگ دژ کرد جايی به رنجکجا گ

 وزان رنج برده نديد ايچ گنج
 کجا رستم زال و اسفنديار

 کزيشان سخن ماندمان يادگار
 چو گودرز و هفتاد پور گزين
 سواران ميدان و شيران کين

 چو گشتاسپ شاهی که دين بهی
 پذيرفت و زو تازه شد فرهی

 چو جا ماسپ کاندر شمار سپهر
 تر بد ز گردنده مهر فروزنده

 دند آن بزرگان و دانندگانش
 سواران جنگی و مردانگان
 که اندر هنر اين ازان به بدی
 به سال آن يکی از دگر مه بدی
 به پرداختند اين جهان فراخ
 بماندند ميدان و ايوان و کاخ
 ز شاهان مرا نيز همتانبود
 اگر سال را چند باال نبود

 جهان را سپردم به نيک و به بد
  من بد رسدنه آن را که روزی به

 بسی راه دشوار بگذاشتيم
 بسی دشمن از پيش برداشتيم
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 همه بومها پر ز گنج منست
 کجا آب و خاکست رنج منست
 چو زين گونه بر من سرآيد جهان
 همی تيره گردد اميد مهان
 نماند به فرزند من نيز تخت
 بگردد ز تخت و سرآيدش بخت
 فرشته بيايد يکی جان ستان

 ستانبگويم بدو جانم آسان 
 گذشتن چو بر چينود پل بود
 به زير پی اندر همه گل بود
 به توبه دل راست روشن کنيم

 آزاری خويش جوشن کنيم بی
 درستست گفتار فرزانگان
 جهانديده و پاک دانندگان

 که چون بخت بيدار گيرد نشيب
 يی ديد بايد نهيب ز هر گونه

 چو روز بهی بر کسی بگذرد
 اگر باز خواند ندارد خرد

 ام من اينست سوی جهانپي
 به نزد کهان و به نزد مهان
 شما نيز پدرود باشيد و شاد
 ز من نيز بر بد مگيريد ياد
 چو اشتاد و خراد به رزين گو
 شنيدند پيغام آن پيش رو

 به پيکان دل هر دو دانا بخست
 به سر بر زدند آن زمان هر دو دست
 ز گفتار هر دو پشيمان شدند

 زدندبه رخسارگان بر تپنچه 
 ببر بر همه جامشان چاک بود
 سر هر دو دانا پر از خاک بود
 برفتند گريان ز پيشش به در
 پر از درد جان و پراندوه سر

 به نزديک شيرويه رفت اين دو مرد
 پر آژنگ رخسار و دل پر ز درد
 يکايک بدادند پيغام شاه

 دستگاه مغز و بی به شيروی بی
 

 چوبشنيد شيروی بگريست سخت
 ت ترسان ازان تاج وتختدلش گش

 چوازپيش برخاستند آن گروه
 داشتندی ستوه که او راهمی

 به گفتار زشت و به خون پدر
 سوختندی جگر جوان را همی

 فرود آمد از تخت شاهی قباد
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 دودست گرامی به سر برنهاد
 ز مژگان همی بر برش خون چکيد
 چو آگاهی او به دشمن رسيد
 چوبرزد سرازتيره کوه آفتاب

 نديش را سر بر آمد ز خواببد ا
 برفتند يکسر سوی بارگاه

 چو بشنيد بنشست برگاه شاه
 برفتند گردنکشان پيش او
 ز گردان بيگانه و خويش او
 نشستند با روی کرده دژم
 زبانش نجنبيد بر بيش و کم
 بدانست کايشان بدانسان دژم
 نشسته چرايند بادرد وغم

 بديشان چنين گفت کان شهريار
  پشت پروردگارکجا باشد از

 که غمگين نباشد به درد پدر
 نخوانمش جز بد تن و بد گهر
 نبايد که دارد بدو کس اميد

 تر باشد از پوده بيد که او پوده
 چنين يافت پاسخ زمرد گناه

 که هرکس که گويد پرستم دو شاه
 تو او رابه دل نا هشيوار خوان
 وگر ارجمندی بود خوار خوان
 اهچنين داد شيروی پاسخ که ش
 چوبی گنج باشد نيرزد سپاه
 سخن خوب را نيم يک ماه نيز
 ز راه درشتی نگوييم چيز
 مگر شاد باشيم ز اندرز او

 که گنجست سرتاسر اين مرز او
 چو پاسخ شنيدند برخاستند

 ها رفتن آراستند سوی خانه
 به خواليگران شاه شيروی گفت
 که چيزی ز خسرو نبايد نهفت
 دبه پيشش همه خوان زرين نهي
 خورشها بر و چرب و شيرين نهيد

 برد و خسرو نخورد برنده همی
 ز چيزی که ديدی بخوان گرم و سرد
 همه خوردش از دست شيرين بدی
 که شيرين بخوردنش غمگين بدی

 
 کنون شيرين بار بد گوش دار
 سر مهتران رابه آغوش دار
 چو آگاه شد بار بد زانک شاه

 کام گاه به پرداخت بی داد و بی
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 هرم بيامد سوی طيسفونز ج
 پر از آب مژگان و دل پر ز خون
 بيامد بدان خانه او را بديد
 شده لعل رخسار او شنبليد

 بود در پيش شاه زمانی همی
 خروشان بيامد سوی بارگاه
 همی پهلوانی برو مويه کرد
 دو رخساره زرد و دلی پر ز درد
 چنان بد که زاريش بشنيد شاه
 اههمان کس کجا داشت او را نگ
 نگهبان که بودند گريان شدند
 چو بر آتش مهر بريان شدند

 گفت االيا ردا خسروا همی
 بزرگاسترگاتن آور گوا

 کجات آن همه بزرگی و آن دستگاه
 کجات آن همه فرو تخت وکاله
 کجات آن همه برز وباال وتاج
 کجات آن همه ياره وتخت عاج
 کجات آن همه مردی و زور و فر

 ر پرداشتی زي جهان راهمی
 کجا آن شبستان و رامشگران
 کجا آن بر و بارگاه سران
 کجا افسر و کاويانی درفش
 کجا آن همه تيغهای بنفش
 کجا آن دليران جنگ آوران
 کجا آن رد و موبد و مهتران
 کجا آن همه بزم وساز شکار
 کجا آن خراميدن کارزار
 کجا آن غالمان زرين کمر
 کجا آن همه رای وآيين وفر

 فراز جان و سپارکجا آن سرا
 که با تخت زر بود و با گوشوار
 کجا آن همه لشکر و بوم و بر
 کجا آن سرافرازی و تخت زر
 کجا آن سرخود و زرين زره
 ز گوهر فگنده گره بر گره

 کجا اسپ شبديز و زرين رکيب
 که زير تو اندر بدی ناشکيب
 کجا آن سواران زرين ستام

 که دشمن بدی تيغشان رانيام
 ه رازوان بخردیکجا آن هم

 کجا آن همه فره ايزدی
 کجا آن همه بخشش روز بزم
 کجا آن همه کوشش روز رزم
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 کجا آن همه راهوار استران
 عماری زرين و فرمانبران
 هيونان و باال وپيل سپيد

 همه گشته از جان تو نااميد
 کجاآن سخنها به شيرين زبان
 کجا آن دل و رای و روشن روان

 ندیز هر چيز تنها چرا ما
 ز دفتر چنين روز کی خواندی
 مبادا که گستاخ باشی به دهر
 که زهرش فزون آمد از پای زهر
 پسر خواستی تابود يار و پشت
 کنون از پسر رنجت آمد به مشت
 ز فرزند شاهان به نيرو شوند
 ز رنج زمانه بی آهو شوند

 شهنشاه را چونک نيرو بکاست
 چو باالی فرزند او گشت راست

 و کار خسرو شنودهر آنکس که ا
 به گيتی نبايدش گستاخ بود
 همه بوم ايران تو ويران شمر
 کنام پلنگان و شيران شمر
 سر تخم ساسانيان بود شاه
 که چون اونبيند دگر تاج و گاه

 ی ويران و ايران همان شد اين تخمه
 ی بدگمان برآمد همه کامه

 فزون زين نباشد کسی را سپاه
 ز لشکر که آمدش فريادخواه

 ند آمد از پاسبان بزرگگز
 کنون اندر آيد سوی رخنه گرگ
 نباشد سپاه تو هم پايدار
 چو برخيزد از چار سو کار زار
 روان تو را دادگر يار باد

 سر بد سگاالن نگونسار باد
 به يزدان و نام تو ای شهريار
 به نوروز و مهر و بخرم بهار

 که گر دست من زين سپس نيز رود
 درودبسايد مبادا به من بر 

 بسوزم همه آلت خويش را
 بدان تا نبينم بدانديش را
 ببريد هر چارانگشت خويش

 داشت در مشت خويش بريده همی
 چو در خانه شد آتشی بر فروخت
 همه آلت خويش يکسر بسوخت

 
 هر آنکس که بد کرد با شهريار
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 شب و روز ترسان بد از روزگار
 چو شيروی ترسنده و خام بود

 ش دام بودهمان تخت پيش اندر
 بدانست اختر شمر هرک ديد
 که روز بزرگان نخواهد رسيد
 برفتند هرکس که بد کرده بود
 بدان کار تاب اندر آورده بود
 ز درگاه يکسر به نزد قباد
 از آن کار تاب بيداد کردند ياد

 که يک بار گفتيم و اين ديگرست
 تو را خود جزين داوری درسرست
 نشسته به يک شهر بی بر دو شاه

 يکی گاه دارد يکی زيرگاه
 چو خويشی فزايد پدر با پسر
 همه بندگان راببرند سر
 نييم اندرين کار همداستان

 مزن زين سپس پيش ما داستان
 بترسيد شيروی و ترسنده بود
 که در چنگ ايشان يکی بنده بود
 چنين داد پاسخ که سرسوی دام

 نيارد مگر مردم زشت نام
 شما را سوی خانه بايد شدن

 ن آرزو رای بايد زدنبرا
 به جوييد تا کيست اندر جهان
 که اين رنج برماسرآرد نهان

 جست بدخواه شاه کشنده همی
 بدان تا کنندش نهانی تباه

 ی آن نداشت کس اندر جهان زهره
 ی آن نداشت زمردی همان بهره

 که خون چنان خسروی ريختی
 کوه در گردن آويختی همی

 جست بدخواه شاه ز هر سو همی
 ن تا بديدند مردی به راهچني

 دو چشمش کبود و در خساره زرد
 تنی خشک و پر موی و رخ الژورد
 پر از خاک پای و شکم گرسنه

 تن مرد بيدادگر برهنه
 ندانست کس نام او در جهان
 ميان کهان و ميان مهان

 بر زاد فرخ شد اين مرد زشت
 که هرگز مبيناد خرم بهشت
 بدو گفت کاين رزم کارمنست

 م کنی اين شکار منستچو سير
 بدو گفت روگر توانی بکن
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 وزين بيش مگشای لب بر سخن
 يکی کيسه دينار دادم تو را
 چو فرزند او يار دادم تو را

 يکی خنجری تيز دادش چوآب
 بيامد کشنده سبک پرشتاب
 چو آن بدکنش رفت نزديک شاه
 ورا ديده پابند در پيش گاه
 به لرزيد خسرو چو او را بديد

 مژگان به رخ برچکيدسرشکش ز 
 بدو گفت کای زشت نام تو چيست
 که زاينده را برت و بايد گريست
 مرا مهر هرمزد خوانند گفت

 يار و جفت غريبم بدين شهر بی
 چنين گفت خسرو که آمد زمان

 ی بدگمان بدست فرومايه
 چهراو به مردم نماند همی

 به گيتی نجويد کسی مهر او
 يکی ريدکی پيش او بد بپای

 ک چنين گفت کای رهنمایبريد
 بروتشت آب آر و مشک و عبير

 ی دلپذير يکی پاک ترجامه
 پرستنده بشنيد آواز اوی

 ندانست کودک همی رازاوی
 ز پيشش بيامد پرستار خرد
 يکی تشت زرين بر شاه برد
 ابا جامه و آبدستان وآب

 کرد خسرو ببردن شتاب همی
 چو برسم بديد اندر آمد بواژ

  گفتار ژاژنه گاه سخن بود و
 ها را بپوشيد شاه چو آن جامه

 به زمزم همی توبه کرد از گناه
 يکی چادر نو به سر در کشيد
 بدان تا رخ جان ستان رانديد
 بشد مهر هرمزد خنجر بدست

 ی پادشا راببست در خانه
 سبک رفت و جامه ازو در کشيد
 جگرگاه شاه جهان بر دريد
 بپيچيد و بر زد يکی سرد باد

 ان جامه بر جان بدادبه زاری بر
 برين گونه گردد جهان جهان

 همی راز خويش از تو دارد نهان
 رنج گر مرد الف سخن سنج بی

 نبيند ز کردار او جز گزاف
 اگر گنج داری و گر گرم ورنج
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 نمانی همی در سرای سپنج
 آزاری و راستی برگزين بی

 چو خواهی که يابی به داد آفرين
 چو آگاهی آمد به بازار و راه
 که خسرو بران گونه برشد تباه
 همه بدگمانان به زندان شدند
 به ايوان آن مستمندان شدند
 گرامی ده و پنج فرزند بود
 به ايوان شاه آنک دربند بود
 گناه به زندان بکشتندشان بی

 بدانگه که برگشته شد بخت شاه
 جهاندار چيزی نيارست گفت

 داشت آن انده اندر نهفت همی
 چندی گريستچو بشنيد شيرويه 

 از آن پس نگهبان فرستاد بيست
 بدان تا زن و کودکانشان نگاه

 بدارد پس از مرگ آن کشته شاه
 شد آن پادشاهی و چندان سپاه
 بزرگی و مردی و آن دستگاه

 که کس را ز شاهنشهان آن نبود
 نه از نامداران پيشين شنود
 يکی گشت با آنک نانی فراخ
 نيابد نبيند برو بوم و کاخ

 ند گويد نيارد بهاخردم
 هر آنکس که ايمن شد از اژدها
 جهان رامخوان جز دالور نهنگ
 بخايد به دندان چو گيرد به چنگ
 سرآمد کنون کار پرويز شاه

 شد آن نامور تخت و گنج و سپاه
 

 چو آوردم اين روز خسرو ببن
 ز شيروی و شيرين گشايم سخن
 چو پنجاه و سه روز بگذشت زين

 ه با آفرينکه شد کشته آن شا
 به شيرين فرستاد شيروی کس

 دست رس که ای نره جادوی بی
 همه جادويی دانی و بدخويی
 به ايران گنکار ترکس تويی

 داشتی شاه را به تنبل همی
 به چاره فرود آوری ماه را

 بترس ای گنهکار و نزد من آی
 به ايوان چنين شاد و ايمن مپای
 برآشفت شيرين ز پيغام او

 ت دشنام اووزان پرگنه زش
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 چنين گفت کنکس که خون پدر
 بريزد مباداش باال وبر

 نبينم من آن بدکنش راز دور
 نه هنگام ماتم نه هنگام سور

 دبيری بياورد انده بری
 همان ساخته پهلوی دفتری
 بدان مرد داننده اندرز کرد

 همه خواسته پيش او ارز کرد
 داشت لختی به صندوق زهر همی

 ه شهرکه زهرش نبايست جستن ب
 داشت آن زهر با خويشتن همی
 دوخت سرو چمن را کفن همی

 فرستاد پاسخ به شيروی باز
 که ای تاجور شاه گردن فراز

 سخنها که گفتی تو برگست و باد
 دل و جان آن بدکنش پست باد
 کجا در جهان جادويی جز بنام

 شنو دست و بو دست زان شادکام
 وگر شاه ازين رسم و اندازه بود

  از جادوی تازه بودکه رای وی
 که جادو بدی کس به مشکوی شاه
 به ديده به ديدی همان روی شاه

 مرا از پی فرخی داشتی
 که شبگير چون چشم بگماشتی
 ز مشکوی زرين مرا خواستی
 به ديدار من جان بياراستی
 ز گفتار چونين سخن شرم دار
 چه بندی سخن کژ بر شهريار
 ز دادار نيکی دهش ياد کن

 اندر مگو اين سخنبه پيش کس 
 ببردند پاسخ به نزديک شاه
 بر آشفت شيروی زان بيگناه

 چنين گفت کز آمدن چاره نيست
 چو تو در زمانه سخن خواره نيست
 چو بشنيد شيرين پراز درد شد
 بپيچيد و رنگ رخش زرد شد
 چنين داد پاسخ که نزد تو من
 نيايم مگر با يکی انجمن
 که باشند پيش تو دانندگان

 ده و چيز خوانندگانجهاندي
 فرستاد شيروی پنجاه مرد
 بياورد داننده و سالخورد

 وزان پس بشيرين فرستاد کس
 که برخيز و پيش آی و گفتار بس
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 چو شيرين شنيد آن کبود و سياه
 بپوشيد و آمد به نزديک شاه
 بشد تيز تا گلشن شادگان
 که با جای گوينده آزادگان

 يی پادشا نشست از پس پرده
 ود مردم پارساچناچون ب

 به نزديک او کس فرستاد شاه
 که از سوک خسرو برآمد دو ماه
 کنون جفت من باش تا برخوری
 بدان تا سوی کهتری ننگری
 بدارم تو را هم بسان پدر

 تر تر و خوب وزان نيز نامی
 بدو گفت شيرين که دادم نخست
 بده وانگهی جان من پيش تست
 وزان پس نياسايم از پاسخت

 رای و دل فرختز فرمان و 
 بدان گشت شيروی همداستان
 که برگويد آن خوب رخ داستان
 زن مهتر از پرده آواز داد

 که ای شاه پيروز بادی و شاد
 تو گفتی که من بد تن و جادوام
 ز پا کی و از راستی يک سوام

 بدو گفت که شيرويه بود اين چنين
 ز تيزی جوانان نگيرند کين

 چنين گفت شيرين به آزادگان
 ه بودند در گلشن شادگانک

 چه ديديد ازمن شما از بدی
 ز تاری و کژی و نابخردی
 بسی سال بانوی ايران بدم
 بهر کار پشت دليران بدم

 نجستم هميشه جز از راستی
 ز من دور بد کژی وکاستی

 بسی کس به گفتار من شهر يافت
 يی از جهان بهر يافت ز هر گونه

 ام به ايران که ديد از بنه سايه
 ام ی تاج و پيرايه ر سايهوگ

 بگويد هر آنکس که ديد و شنيد
 همه کار ازين پاسخ آمد پديد
 بزرگان که بودند در پيش شاه
 ز شيرين به خوبی نمودند راه

 که چون او زنی نيست اندر جهان
 چه در آشکار و چه اندر نهان

 چنين گفت شيرين که ای مهتران
 جهان گشته و کار ديده سران
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  زنان رابهیبسه چيز باشد
 که باشند زيبای گاه مهی

 يکی آنک باشرم و باخواستست
 که جفتش بدو خانه آراستست

 دگرآنک فرخ پسر زايد او
 ز شوی خجسته بيفزايد او
 سه ديگر که باال و رويش بود
 به پوشيدگی نيز مويش بود

 بدان گه که من جفت خسرو بدم
 به پيوستگی در جهان نو بدم

 امد ز رومدل بي کام و بی چو بی
 نشستن نبود اندرين مرز و بوم
 از آن پس بران کامگاری رسيد
 که کس در جهان آن نديد و شنيد

 وزو نيز فرزند بودم چهار
 بديشان چنان شاد بد شهريار
 چو نستود و چون شهريار و فرود
 چو مردان شه آن تاج چرخ کبود
 ز جم و فريدون چو ايشان نزاد
 زبانم مباد ار بپيچم ز داد

 گفت اين و بگشاد چادر ز رویب
 همه روی ماه و همه پشت موی

 سه ديگر چنين است رويم که هست
 يکی گر دروغست بنمای دست
 مرا از هنر موی بد در نهان

 که آن رانديدی کس اندر جهان
 نمودم همه پيشت اين جادويی
 نه از تنبل و مکر وز بدخويی

 نه کس موی من پيش ازين ديده بود
 نيز بشنيده بودنه از مهتران 

 ز ديدار پيران فرو ماندند
 خيو زير لبها برافشاندند

 چو شيروی رخسار شيرين بديد
 روان نهانش ز تن برپريد
 ورا گفت جز تو نبايد کسم

 چو تو جفت يابم به ايران بسم
 زن خوب رخ پاسخش داد باز

 نياز که از شاه ايران نيم بی
 سه حاجت بخواهم چو فرمان دهی

 اناد شاهنشهیکه بر تو بم
 بدو گفت شيروی جانم توراست
 دگر آرزو هرچ خواهی رواست
 بدو گفت شيرين که هر خواسته
 که بودم بدين کشور آراسته
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 ازين پس يکايک سپاری به من
 همه پيش اين نامور انجمن

 بدين نامه اندر نهی خط خويش
 که بيزارم از چيز او کم و بيش
 بکرد آنچ فرمود شيروی زود

 وها چو پاسخ شنودزن از آرز
 به راه آمد از گلشن شادگان
 ز پيش بزرگان و آزادگان

 به خانه شد و بنده آزاد کرد
 بدان خواسته بنده را شاد کرد
 دگر هرچ بودش به درويش داد
 بدان کو ورا خويش بد بيش داد
 ببخشيد چندی به آتشکده

 چه برجای و روز و جشن سده
 دگر بر کنامی که ويران شدست

 ه آرام شيران بدسترباطی ک
 به مزد جهاندار خسرو بداد
 به نيکی روان ورا کرد شاد
 بيامد بدان باغ و بگشاد روی

 رنگ و بوی نشست از بر خاک بی
 همه بندگان را بر خويش خواند
 مران هر يکی رابه خوبی نشاند
 چنين گفت زان پس به بانگ بلند

 که هرکس که هست از شما ارجمند
  منهمه گوش داريد گفتار

 نبيند کسی نيز ديدار من
 مگوييد يک سر جز از راستی
 نيايد ز دانندگان کاستی

 که زان پس که من نزد خسرو شدم
 به مشکوی زرين او نوشدم
 سر بانوان بودم و فر شاه

 از آن پس چو پيدا شد از من گناه
 نبايد سخن هيچ گفتن بروی
 چه روی آيد اندر زنی چاره جوی

 تندهمه يکسر از جای برخاس
 زبانها به پاسخ بياراستند
 که ای نامور بانوی بانوان

 گوی و دانا و روشن روان سخن
 به يزدان که هرگز تو راکس نديد
 نه نيز از پس پرده آوا شنيد
 همانا ز هنگام هوشنگ باز
 چو تو نيز ننشست بر تخت ناز
 همه خادمان و پرستندگان
 جهانجوی و بيدار دل بندگان



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2267 

 سرفرازبه آواز گفتند کای 
 ستوده به چين و به روم و طراز
 که يارد سخن گفتن از تو به بد
 بدی کردن از روی تو کی سزد

 چنين گفت شيرين که اين بدکنش
 که چرخ بلندش کند سرزنش
 پدر را بکشت از پی تاج و تخت
 کزين پس مبيناد شادی و بخت
 مگر مرگ را پيش ديوار کرد
 که جان پدر را به تن خوار کرد

 فرستاد نزديک منپيامی 
 که تاريک شد جان باريک من
 ام بدان گفتم اين بد که من زنده
 ام جهان آفرين را پرستنده

 پديدار کردم همه راه خويش
 پراز درد بودم ز بدخواه خويش
 پس از مرگ من بر سر انجمن
 زبانش مگر بد سرايد ز من
 ز گفتار او ويژه گريان شدند
 هم از درد پرويز بريان شدند

 تند گويندگان نزد شاهبرف
 گناه شنيده به گفتند زان بی

 بپرسيد شيروی کای نيک خوی
 سه ديگر چه چيز آمدت آرزوی
 فرستاد شيرين به شيروی کس
 که اکنون يکی آرزو ماند و بس

 ی شاه باز گشايم در دخمه
 به ديدار او آمدستم نياز

 چنين گفت شيروی کاين هم رواست
 بديدار آن مهتر او پادشاست

 گهبان در دخمه را باز کردن
 زن پارسا مويه آغاز کرد

 بشد چهر بر چهر خسرو نهاد
 گذشته سخنها برو کرد ياد
 هم آنگه زهر هالهل بخورد
 ز شيرين روانش برآورد گرد
 نشسته بر شاه پوشيده روی
 به تن بريکی جامه کافور بوی
 به ديوار پشتش نهاد و بمرد
 بمرد و ز گيتی نشانش ببرد

  شيروی بيمار گشتچو بشنيد
 ز ديدار او پر ز تيمار گشت
 بفرمود تا دخمه ديگر کنند

 ز مشک وز کافورش افسر کنند
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 ی شاه کرد استوار در دخمه
 برين بر نيامد بسی روزگار
 که شيروی را زهر دادند نيز
 جهان را ز شاهان پرآمد قفيز

 به شومی بزاد و به شومی بمرد
 همان تخت شاهی پسر را سپرد

 ادشاهی کند هفت ماهکسی پ
 بهشتم ز کافور يابد کاله

 به گيتی بهی بهتر از گاه نيست
 بدی بتر از عمر کوتاه نيست
 کنون پادشاهی شاه اردشير
 بگويم که پيش آمدم ناگزير

 
 چو بنشست بر تخت شاه اردشير

 از ايران برفتند برنا و پير
 بسی نامداران گشته کهن
 بدان تا چگونه سرآيد سخن

 رگشاد اردشير جوانزبان ب
 چنين گفت کای کار ديده گوان

 هر آنکس که برگاه شاهی نشست
 گشاده زبان باد و يزدان پرست
 بر آيين شاهان پيشين رويم
 همان از پس فره و دين رويم
 ز يزدان نيکی دهش ياد باد
 همه کار و کردار ما داد باد
 پرستندگان راهمه برکشيم

 ستمگارگان را به خون درکشيم
  کس به گفتارش آرام يافتبسی

 از آرام او هرکسی کام يافت
 به پيروز خسرو سپردم سپاه

 که از داد شادست و شادان ز شاه
 به ايران چو باشد چنو پهلوان
 بمانيد شادان و روشن روان

 
 پس آگاهی به نزد گر از

 که زو بود خسرو بگرم و گداز
 يی راز روم فرستاد گوينده

 ی شومکه در خاک شد تاج شيرو
 که جانش به دوزخ گرفتار باد

 ی او نگون سار باد سر دخمه
 که دانست هرگز که سرو بلند
 به باغ از گيا يافت خواهد گزند
 چو خسرو که چشم و دل روزگار

 نبيند چنو نيز يک شهريار
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 چو شيروی را شهرياری دهد
 همه شهر ايران به خواری دهد
 چنو رفت شد تاجدار اردشير

  برنا و پيربدو شادمان جان
 مراگر ز ايران رسد هيچ بهر

 نخواهم که بروی رسد باد شهر
 نبودم من آگه که پرويز شاه
 به گفتار آن بدتنان شد تباه
 بيايم کنون با سپاهی گران
 ز روم و ز ايران گزيده سران
 ببينيم تا کيست اين کدخدای

 که باشد پسندش بدين گونه رای
 چنان برکنم بيخ او را ز بن

 س نراند ز شاهی سخنکزان پ
 نوندی برافگند پويان به راه
 به نزديک پيران ايران سپاه
 دگرگونه آهنگ بدکامه کرد
 به پيروز خسرو يکی نامه کرد
 که شد تيره اين تخت ساسانيان
 جهانجوی بايد که بندد ميان

 يی ساختن توانی مگر چاره
 ز هرگونه انديشه انداختن
 به جويی بسی يار برنا و پير

  را بپردازی از اردشيرجهان
 ازان پس بيابی همه کام خويش
 شوی ايمن و شاد زارام خويش
 گر ای دون که اين راز بيرون دهی
 همی خنجر کينه را خون دهی
 من از روم چندان سپاه آورم

 که گيتی به چشمت سياه آورم
 دار گفتار من به ژرفی نگه

 مبادا که خوار آيدت کار من
 ه ديدچو پيروز خسرو چنان نام

 همه پيش و پس رای خودکامه ديد
 دل روشن نامور شد تباه

 که تا چون کند بد بدان زادشاه
 ورا خواندی هر زمان اردشير
 که گوينده مردی بد و يادگير
 برآسای دستور بودی ورا
 همان نيز گنجور بودی ورا

 بيامد شبی تيره گون بار يافت
 می روشن و چرب گفتار يافت

 ش اردشيرنشسته به ايوان خوي
 تين چند با او ز برنا و پير
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 چو پيروز خسرو بيامد برش
 تو گفتی ز گردون برآمد سرش
 بفرمود تا برکشيدند رود

 شد ايوان پر از بانگ رود و سرود
 چو نيمی شب تيره اندرکشيد
 سپهبد می يک منی در کشيد
 شده مست ياران شاه اردشير
 نماند ايچ رامشگر و يادگير

 و را براندبد انديش ياران ا
 جز از شاه و پيروز خسرو نماند
 جفا پيشه از پيش خانه بجست
 لب شاه بگرفت ناگه به دست

 داشت تا شد تباه اردشير همی
 همه کاخ شد پر ز شمشير و تير
 همه يار پيروز خسرو شدند
 اگر نو جهانجوی اگر گو بدند
 هيونی برافگند نزد گر از

 يی نيز با آن دراز يکی نامه
 چون شد به نزديک اوفرستاده 

 چو خورشيد شد جان تاريک اوی
 بياورد زان بوم چندان سپاه

 که بر مور و بر پشه بر بست راه
 تاخت چون باد تا طيسفون همی

 سپاهش همه دست شسته به خون
 ز لشکر نيارست دم زد کسی
 نبد خود دران شهر مردم بسی

 
 فرايين چو تاج کيان برنهاد

 ادگفت چيزی که آمدش ي همی
 گفت شاهی کنم يک زمان همی

 نشينم برين تخت بر شادمان
 به از بندگی توختن شست سال

 برآورده رنج و فرو برده يال
 پس از من پسر بر نشيند بگاه
 نهد بر سر آن خسروانی کاله
 نهانی بدو گفت مهتر پسر
 که اکنون به گيتی توی تا جور
 مباش ايمن و گنج را چاره کن

 باره کنجهان بان شدی کار يک
 ی شهرياران کسی چو از تخمه

 بيايد نمانی تو ايدر بسی
 وزان پس چنين گفت کهتر پسر
 که اکنون به گيتی توی تاجور

 سزاوار شاهی سپاهست و گنج
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 چو با گنج باشی نمانی به رنج
 فريدون که بد آبتينش پدر
 مر او را که بد پيش او تاجور
 جهان را بسه پور فرخنده داد

 او بد از داد شادکه اندر جهان 
 به مرد و به گنج اين جهان را بدار
 نزايد ز مادر کسی شهريار

 ورا خوش نيامد بدين سان سخن
 به مهتر پسر گفت خامی مکن
 عرض را به ديوان شاهی نشاند
 سپه را سراسر به درگاه خواند
 شب تيره تا روز دينار داد
 بسی خلعت ناسزاوار داد

 به دو هفته از گنج شاه اردشير
 نماند از بهايی يکی پر تير

 هر آنگه که رفتی به می سوی باغ
 نبردی جز از شمع عنبر چراغ

 همان تشت زرين و سيمين بدی
 چو زرين بدی گوهر آگين بدی

 چو هشتاد در پيش و هشتاد پس
 پس شمع ياران فريادرس

 همه شب بدی خوردن آيين اوی
 دل مهتران پرشد ازکين اوی
 دیشب تيره همواره گردان ب

 به پاليزها گر به ميدان بدی
 نماندش به ايران يکی دوستدار
 شکست اندر آمد به آموزگار
 فرايين همان ناجوانمرد گشت

 بخشش و خورد گشت ابی داد و بی
 همی زر بر چشم بر دوختی
 جهان را به دينار بفروختی

 گناه ريخت خون سر بی همی
 از آن پس برآشفت به روی سپاه

 استندبه دشنام لبها بيار
 جهانی همه مرگ او خواستند
 شب تيره هر مزد شهران گراز

 گفت چندان به راز سخنها همی
 گزيده سواری ز شهر صطخر
 که آن مهتران را بدو بود فخر
 به ايرانيان گفت کای مهتران
 شد اين روزگار فرايين گران

 دارد او مهتران را سبک همی
 چرا شد چنين مغز و دلتان تنگ

  شده پر سرشکها زو همه ديده
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 جگر پر ز خون شد ببايد پزشک
 چنين داد پاسخ مرا او را سپاه
 که چون کس نماند از در پيشگاه

 آيد از رشک ياد نه کس را همی
 که پردازدی دل به دين بد نژاد
 بديشان چنين گفت شهران گراز
 که اين کار ايرانيان شد دراز
 گر ايدون که بر من نسازيد بد

 گردی سزدکنيد آنک از داد و 
 هم اکنون به نيروی يزدان پاک
 مر او را ز باره در آرم به خاک
 چنين يافت پاسخ ز ايرانيان
 که بر تو مبادا که آيد زيان
 همه لشکر امروز يار توايم
 گرت زين بد آيد حصار توايم

 چو بشنيد ز ايشان ز ترکش نخست
 يکی تير پوالد پيکان بجست
 برانگيخت از جای اسپ سياه

 شت لشکر مر او را نگاهدا همی
 درکشيد کمان رابه بازو همی

 گهی در بروگاه بر سرکشيد
 گری تير بازه ببست به شورش

 چو شد غرفه پيکانش بگشاد شست
 بزد تير ناگاه بر پشت اوی
 بيفتاد تازانه از مشت اوی
 همه تيرتا پر در خون گذشت
 سرآهن ازناف بيرون گذشت
 ز باره در افتاد سرسرنگون

 ت زان زخم او جوی خونروان گش
 بپيچيد و برزد يکی باد سرد
 به زاری بران خاک دل پر ز درد
 سپه تيغها بر کشيدند پاک
 برآمد شب تيره از دشت خاک
 همه شب همی خنجر انداختند
 يکی از دگر باز نشناختند

 همی اين از آن بستد و آن ازين
 يکی يافت نفرين دگر آفرين
 پراگنده گشت آن سپاه بزرگ

 يشان بد دل که بينند گرگچوم
 فراوان بماندند بی شهريار
 نيامد کسی تاج را خواستار
 بجستند فرزند شاهان بسی
 نديدند زان نامداران کسی
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 پادشاهی پوران دخت

 يکی دختری بود پوران بنام
 چو زن شاه شد کارها گشت خام
 بران تخت شاهيش بنشاندند
 بزرگان برو گوهر افشاندند

 ت پوران که منچنين گفت پس دخ
 نخواهم پراگندن انجمن

 کسی راکه درويش باشد ز گنج
 توانگر کنم تانماند به رنج

 مبادا ز گيتی کسی مستمند
 که از درد او بر من آيد گزند
 ز کشور کنم دور بدخواه را
 بر آيين شاهان کنم گاه را

 نشانی ز پيروز خسرو بجست
 بياورد ناگاه مردی درست

 ان رسيدخبر چون به نزديک پور
 ز لشکر بسی نامور برگزيد
 ببردند پيروز راپيش اوی

 بدو گفت کای بد تن کينه جوی
 ز کاری که کردی بيابی جزا
 چنانچون بود در خور ناسزا
 مکافات يابی ز کرده کنون
 برانم ز گردن تو را جوی خون

 ز آخر هم آنگه يکی کره خواست
 به زين اندرون نوز نابوده راست

  بر همچوسنگببستش بران باره
 فگنده به گردن درون پالهنگ

 ی تيز ناديده زين چنان کره
 به ميدان کشيد آن خداوند کين
 سواران به ميدان فرستاد چند
 به فتراک بر گرد کرده کمند

 تاختی که تا کره او را همی
 زمان تا زمانش بينداختی

 زدی هر زمان خويشتن بر زمين
 بران کره بربود چند آفرين

 و بر بدريد چرمچنين تا بر
 رفت خون از برش نرم نرم همی

 سرانجام جانش به خواری به داد
 چرا جويی از کار بيداد داد

 داشت اين زن جهان را به مهر همی
 نجست از بر خاک باد سپهر

 چو شش ماه بگذشت بر کار اوی
 ببد ناگهان کژ پرگار اوی
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 به يک هفته بيمار گشت و بمرد
 ابا خويشتن نام نيکی ببرد
 چنين است آيين چرخ روان
 توانا بهرکار و ما ناتوان
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 پادشاهی آزرم دخت

 يکی دخت ديگر بد آزرم نام
 ز تاج بزرگان رسيده به کام
 بيامد به تخت کيان برنشست
 گرفت اين جهان جهان رابه دست
 نخستين چنين گفت کای بخردان
 جهان گشته و کار کرده ردان
 همه کار بر داد و آيين کنيم

 پس همه خشت بالين کنيمکزين 
 هر آنکس که باشد مرا دوستدار
 چنانم مر او را چو پروردگار
 کس کو ز پيمان من بگذرد
 بپيچيد ز آيين و راه خرد

 به خواری تنش را برآرم بدار
 ز دهقان و تازی و رومی شمار

 بود بر تخت بر چار ماه همی
 به پنجم شکست اندر آمد به گاه

 تآزرم گش از آزرم گيتی بی
 پی اختر رفتنش نرم گشت

 شاه ماند شد اونيز و آن تخت بی
 به کام دل مرد بدخواه ماند
 همه کار گردنده چرخ اين بود

 ی خويش پرکين بود ز پرورده
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 پادشاهی فرخ زاد

 ز جهرم فرخ زاد راخواندند
 بران تخت شاهيش بنشاندند
 چو برتخت بنشست و کرد آفرين
 ز نيکی دهش بر جهان آفرين

 گفت فرزند شاهنشهانمنم 
 نخواهم جز از ايمنی در جهان
 ز گيتی هرآنکس که جويد گزند
 چو من شاه باشم نگردد بلند

 هر آنکس که جويد به دل راستی
 نيارد به کار اندرون کاستی

 بدارمش چون جان پاک ارجمند
 گزندان گزند نجويم ابر بی

 چو يک ماه بگذشت بر تخت اوی
 یبخاک اندر آمد سر و بخت او
 همين بودش از روز و آرام بهر
 يکی بنده در می برآميخت زهر

 بخورد و يکی هفته زان پس بزيست
 هرآنکس که بشنيد بروی گريست
 همی پادشاهی به پايان رسيد
 ز هر سو همی دشمن آمد پديد
 چنين است کردار گردنده دهر
 نگه کن کزو چند يابی تو بهر
 بخور هرچ داری به فردا مپای

 ر ديگر آيدش رایکه فردا مگ
 ستاند ز تو ديگری را دهد

 گمان بر جهد جهان خوانيش بی
 بخور هرچ داری فزونی بده

 ای بهر دشمن منه تو رنجيده
 هرآنگه که روز تو اندر گذشت
 نهاده همه باد گردد به دشت
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 ادامه داستان

 چو بگذشت زو شاه شد يزدگرد
 به ماه سفندار مذ روز ارد
  دليرچه گفت آن سخنگوی مرد

 چو از گردش روز برگشت سير
 که باری نزادی مرا مادرم
 نگشتی سپهر بلند از برم
 به پرگار تنگ و ميان دو گوی

 چه گويم جز از خامشی نيست روی
 نه روز بزرگی نه روز نياز

 نماند همی برکسی بر دراز
 زمانه زمانيست چون بنگری
 ندارد کسی آلت داوری

 به يارای خوان و به پيمای جام
 ز تيمار گيتی مبر هيچ نام
 اگر چرخ گردان کشد زين تو
 سرانجام خاکست بالين تو
 دلت را به تيمار چندين مبند
 بس ايمن مشو بر سپهر بلند
 که با پيل و با شيربازی کند

 نيازی کند چنان دان که از بی
 تو بيجان شوی او بماند دراز
 درازست گفتار چندين مناز
 یتو از آفريدون فزونتر نه ا

 چو پرويز باتخت و افسر نه ای
 به ژرفی نگه کن که با يزدگرد
 چه کرد اين برافراخته هفت گرد
 چو بر خسروی گاه بنشست شاد

 کاله بزرگی به سر برنهاد
 چنين گفت کز دور چرخ روان
 منم پاک فرزند نوشين روان
 پدر بر پدر پادشاهی مراست

 خور و خوشه و برج ماهی مراست
 کهتر بودبزرگی دهم هر که 

 نيازارم آن راکه مهتر بود
 نجويم بزرگی و فرزانگی

 همان رزم و تندی و مردانگی
 که برکس نماند همی زور و بخت
 نه گنج و نه ديهيم شاهی نه تخت

 همی نام جاويد بايد نه کام
 بنداز کام و برافراز نام

 برين گونه تا سال شد بر دو هشت
 همی ماه و خورشيد بر سر گذشت
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 عد وقاس را با سپاهعمر س

 فرستاد تا جنگ جويد ز شاه
 چو آگاه شد زان سخن يزگرد
 ز هر سو سپاه اندر آورد گرد
 بفرمود تا پور هرمزد راه

 به پيمايد و بر کشد با سپاه
 که رستم بدش نام و بيدار بود
 خردمند و گرد و جهاندار بود

 ستاره شمر بود و بسيار هوش
 به گفتارش موبد نهاده دو گوش
 برفت و گرانمايگان راببرد

 هر آنکس که بودند بيدار و گرد
 برين گونه تا ماه بگذشت سی
 همی رزم جستند در قادسی

 بسی کشته شد لشکر از هر دو سوی
 سپه يک ز ديگر نه برگاشت روی
 بدانست رستم شمار سپهر
 ستاره شمر بود و با داد و مهر

 گفت کاين رزم را روی نيست همی
 ن جوی نيستره آب شاهان بدي

 بياورد صالب و اختر گرفت
 ز روز بال دست بر سر گرفت
 يکی نامه سوی برادر به درد
 نوشت و سخنها همه ياد کرد
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 کزو ديد نيک و بد روزگار

 دگر گفت کز گردش آسمان
 پژوهنده مردم شود بدگمان
 گنهکارتر در زمانه منم
 ازی را گرفتار آهرمنم

 خانه از پادشاهی تهيستکه اين 
 نه هنگام پيروزی و فرهيست

 بنگرد آفتاب ز چارم همی
 کزين جنگ ما را بد آيد شتاب

 ست ما را گزند ز بهرام و زهره
 نشايد گذشتن ز چرخ بلند

 همان تير و کيوان برابر شدست
 عطارد به برج دو پيکر شدست

 چنين است و کاری بزرگست پيش
 شهمی سير گردد دل از جان خوي
 همه بودنيها ببينم همی

 وزان خامشی برگزينم همی
 بر ايرانيان زار و گريان شدم
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 ز ساسانيان نيز بريان شدم
 دريغ اين سر و تاج و اين داد و تخت
 دريغ اين بزرگی و اين فر و بخت
 کزين پس شکست آيد از تازيان
 ستاره نگردد مگر بر زيان
 برين ساليان چار صد بگذرد

  کسی نشمردی گيتی کزين تخمه
 ازيشان فرستاده آمد به من
 سخن رفت هر گونه بر انجمن
 که از قادسی تا لب رودباد
 زمين را ببخشيم با شهريار
 وزان سو يکی برگشاييم راه
 به شهری کجاهست بازارگاه
 بدان تا خريم و فروشيم چيز
 ازين پس فزونی نجوييم نيز
 پذيريم ما ساو و باژ گران

 راننجوييم ديهيم کند او 
 شهنشاه رانيز فرمان بريم
 گر از ما بخواهد گروگان بريم

 چنين است گفتار و کردار نيست
 جز از گردش کژ پرگار نيست
 برين نيز جنگی بود هر زمان
 که کشته شود صد هژبر دمان
 بزرگان که بامن به جنگ اندرند

 ننگرند به گفتار ايشان همی
 چو ميروی طبری و چون ارمنی

 يش آهرمنیاند با ک به جنگ
 چو کلبوی سوری و اين مهتران
 که گوپال دارند و گرز گران

 همی سر فرازند که ايشان کيند
 به ايران و مازنداران برچيند

 اگرمرز و راهست اگر نيک و بد
 به گرز و به شمشير بايد ستد
 بکوشيم و مردی به کار آوريم
 به ريشان جهان تنگ و تار آوريم
 نداند کسی راز گردان سپهر

 تر گشت برما به مهر دگر گونه
 چو نامه بخوانی خرد را مران
 بپرداز و بر ساز با مهتران

 همه گردکن خواسته هرچ هست
 ی برنشست پرستنده و جامه

 همی تاز تا آذر آبادگان
 به جای بزرگان و آزادگان

 همی دون گله هرچ داری زاسپ
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 ببر سوی گنجور آذرگشسپ
 ز زابلستان گر ز ايران سپاه

 کس که آيند زنهار خواههرآن
 بدار و به پوش و بيارای مهر
 نگه کن بدين گردگردان سپهر
 ازو شادمانی و زو در نهيب

 زمانی فرازست و روزی نشيب
 سخن هرچ گفتم به مادر بگوی

 نبيند همانا مرانيز روی
 درودش ده ازما و بسيار پند
 بدان تا نباشد به گيتی نژند
 گراز من بد آگاهی آرد کسی

  اندرين کار غمگين بسیمباش
 چنان دان که اندر سرای سپنج
 کسی کو نهد گنج با دست رنج
 چوگاه آيدش زين جهان بگذرد
 از آن رنج او ديگری برخورد

 هميشه به يزدان پرستان گرای
 بپرداز دل زين سپنجی سرای
 که آمد به تنگ اندرون روزگار
 نبيند مرا زين سپس شهريار

  بودی ما تو با هر که از دوده
 اگر پير اگر مرد برنا بود

 همه پيش يزدان نيايش کنيد
 شب تيره او را ستايش کنيد
 بکوشيد و بخشنده باشيد نيز
 ز خوردن به فردا ممانيد چيز

 که من با سپاهی به سختی درم
 به رنج و غم و شوربختی درم
 رهايی نيابم سرانجام ازين
 خوشا باد نوشين ايران زمين

 شهريارچو گيتی شود تنگ بر 
 تو گنج و تن و جان گرامی مدار

 ی نامدار ارجمند کزين تخمه
 نماندست جز شهريار بلند

 ز کوشش مکن هيچ سستی به کار
 به گيتی جزو نيستمان يادگار
 ز ساسانيان يادگار اوست بس

 ی کس کزين پس نبينند زين تخمه
 دريغ اين سر و تاج و اين مهر و داد
 که خواهدشد اين تخت شاهی بباد

 آزار باش تو پدرود باش و بی
 ز بهر تن شه به تيمار باش
 گراو رابد آيد تو شو پيش اوی
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 به شمشير بسپار پرخاشجوی
 چو با تخت منبر برابر کنند
 همه نام بوبکر و عمر کنند
 تبه گردد اين رنجهای دراز
 نشيبی درازست پيش فراز

 نه تخت و نه ديهيم بينی نه شهر
 بهرز اختر همه تازيان راست 
 چو روز اندر آيد به روز دراز
 شود ناسزا شاه گردن فراز
 بپوشد ازيشان گروهی سياه
 ز ديبا نهند از بر سر کاله

 نه تخت ونه تاج و نه زرينه کفش
 نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش
 به رنج يکی ديگری بر خورد
 ننگرد به داد و به بخشش همی

 شب آيد يکی چشمه رخشان کند
  خروشان کندنهفته کسی را

 ی روزشان ديگرست ستاننده
 کمر بر ميان و کله بر سرست
 ز پيمان بگردند وز راستی
 گرامی شود کژی و راستی
 پياده شود مردم جنگجوی

 سوار آنک الف آرد و گفت وگوی
 هنر کشاورز جنگی شود بی
 نژاد و هنر کمتر آيد ببر

 ربايد همی اين ازآن آن ازين
 ز نفرين ندانند باز آفرين
 نهان بدتر از آشکارا شود

 دل شاهشان سنگ خارا شود
 بدانديش گردد پدر بر پسر
 گر پسر بر پدر هم چنين چاره

 هنر شهريار ی بی شود بنده
 نژاد و بزرگی نيايد به کار
 به گيتی کسی رانماند وفا
 روان و زبانها شود پر جفا
 از ايران وز ترک وز تازيان
 نژادی پديد آيد اندر ميان

 ان نه ترک و نه تازی بودنه دهق
 سخنها به کردار بازی بود
 همه گنجها زير دامن نهند

 بميرند و کوشش به دشمن دهند
 بود دانشومند و زاهد به نام
 بکوشد ازين تا که آيد به کام

 چنان فاش گردد غم و رنج و شور
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 که شادی به هنگام بهرام گور
 نه جشن ونه رامش نه کوشش نه کام

  و ساز دامی ورزش همه چاره
 پدر با پسر کين سيم آورد

 خورش کشک و پوشش گليم آورد
 زيان کسان از پی سود خويش
 بجويند و دين اندر آرند پيش
 نباشد بهار و زمستان پديد
 نيارند هنگام رامش نبيد

 چو بسيار ازين داستان بگذرد
 کسی سوی آزادگی ننگرد
 بريزند خون ازپی خواسته
 شود روزگار مهان کاسته

  من پر از خون شد و روی زرددل
 دهن خشک و لبها شده الژورد
 که تامن شدم پهلوان از ميان
 چنين تيره شد بخت ساسانيان

 وفا گشت گردان سپهر چنين بی
 دژم گشت و ز ما ببريد مهر
 مرا تيز پيکان آهن گذار

 همی بر برهنه نيايد به کار
 همان تيغ کز گردن پيل و شير

 سيرنگشتی به آورد زان زخم 
 نبرد همی پوست بر تازيان
 ز دانش زيان آمدم بر زيان

 مرا کاشکی اين خرد نيستی
 گر انديشه نيک و بد نيستی
 بزرگان که در قادسی بامنند
 درشتند و بر تازيان دشمنند
 گمانند کاين بيش بيرون شود
 ز دشمن زمين رود جيحون شود
 ز راز سپهری کس آگاه نيست
 تندانند کاين رنج کوتاه نيس

 يی بگذرد روزگار ی چو برتخمه
 چه سود آيد از رنج و ز کارزار
 تو را ای برادر تن آباد باد

 دل شاه ايران به تو شاد باد
 که اين قادسی گورگاه منست
 کفن جوشن و خون کاله منست
 چنين است راز سپهر بلند
 تو دل را به درد من اندر مبند
 دو ديده زشاه جهان برمدار

 ر کارزارفدی کن تن خويش د
 که زود آيد اين روز آهرمنی
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 چو گردون گردان کند دشمنی
 چو نامه به مهر اندر آورد گفت
 که پوينده با آفرين باد جفت
 که اين نامه نزد برادر برد
 بگويد جزين هرچ اندر خورد

 
 ی نيز چون برق و رعد فرستاده

 فرستاد تازان به نزديک سعد
 يی بر حرير سپيد يکی نامه
  بنوشت تابان چوشيدنويسنده

 به عنوان بر از پور هرمزد شاه
 جهان پهلوان رستم نيک خواه
 سوی سعد و قاص جوينده جنگ
 جهان کرده بر خويشتن تار و تنگ
 سرنامه گفت از جهاندار پاک
 ببايد که باشيم با بيم و باک
 کزويست بر پای گردان سپهر
 همه پادشاهيش دادست و مهر

 ازو باد بر شهريار آفرين
 که زيبای تاجست و تخت و نگين
 که دارد به فر اهرمن راببند
 خداوند شمشير و تاج بلند

 به پيش آمد اين ناپسنديده کار
 به بيهوده اين رنج و اين کارزار

 به من بازگوی آنک شاه تو کيست
 چه مردی و آيين و راه تو چيست
 به نزد که جويی همی دستگاه
 برهنه سپهبد برهنه سپاه

 سيری و هم گرسنهبنانی تو 
 نه پيل و نه تخت و نه بارو بنه
 به ايران تو را زندگانی بس است
 که تاج و نگين بهر ديگر کس است
 که با پيل و گنجست و با فروجاه

 پدر بر پدر نامبردار شاه
 به ديدار او بر فلک ماه نيست
 به باالی او بر زمين شاه نيست
 هر آن گه که در بزم خندان شود

  سيم دندان شودگشاده لب و
 به بخشد بهای سر تازيان
 که بر گنج او زان نيايد زيان

 سگ و يوز و بازش ده و دو هزار
 که با زنگ و زرند و با گوشوار
 به سالی هم دشت نيزه وران
 نيابند خورد از کران تا کران
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 که او را به بايد به يوز و به سگ
 که در دشت نخچير گيرد به تگ

 ن خوردسگ و يوز او بيشتر زا
 نشمرد که شاه آن به چيزی همی

 شما را به ديده درون شرم نيست
 ز راه خرد مهر و آزرم نيست

 بدان چهره و زاد و آن مهر و خوی
 چنين تاج و تخت آمدت آرزوی
 جهان گر بر اندازه جويی همی
 سخن بر گزافه نگويی همی
 سخن گوی مردی بر مافرست
 جهانديده و گرد و زيبافرست

 ويد که رای تو چيستبدان تا بگ
 به تخت کيان رهنمای تو کيست
 سواری فرستيم نزديک شاه
 بخواهيم ازو هرچ خواهی بخواه
 تو جنگ چنان پادشاهی مجوی
 که فرجام کارانده آيد بروی
 نبيره جهاندار نوشين روان
 که با داد او پيرگردد جوان

 پدر بر پدر شاه و خود شهريار
 زمانه ندارد چنو يادگار

 مکن پر ز نفرين خويشجهانی 
 مشو بد گمان اندر آيين خويش
 به تخت کيان تا نباشد نژاد
 نجويد خداوند فرهنگ و داد

 ی پندمند نگه کن بدين نامه
 مکن چشم و گوش و خرد را ببند
 چو نامه به مهر اندر آمد به داد
 به پيروز شاپور فرخ نژاد
 بر سعد وقاص شد پهلوان
 از ايران بزرگان روشن روان

 مه غرقه در جوشن و سيم و زره
 سپرهای زرين و زرين کمر

 
 چو بشنيد سعد آن گرانمايه مرد
 پذيره شدش با سپاهی چو گرد
 فرود آوريدندش اندر زمان
 بپرسيد سعد از تن پهلوان

 هم از شاه و دستور و ز لشکرش
 ز ساالر بيدار و ز کشورش
 ردا زير پيروز بفگند و گفت

  جفتکه ما نيزه و تيغ داريم
 ز ديبا نگويند مردان مرد
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 ز رز و ز سيم و ز خواب و ز خورد
 گرانمايه پيروزنامه به داد

 کرد ياد سخنهای رستم همی
 سخنهاش بشنيد و نامه بخواند
 دران گفتن نامه خيره بماند
 بتازی يکی نامه پاسخ نوشت
 پديدار کرد اندرو خوب و زشت
 ز جنی سخن گفت وز آدمی

 یز گفتار پيغمبر هاشم
 ز توحيد و قرآن و وعد و وعيد
 ز تأييد و ز رسمهای جديد
 ز قطران و ز آتش و ز مهرير
 ز فردوس وز حور وز جوی شير
 ز کافور منشور و ماء معين
 درخت بهشت و می و انگبين
 اگر شاه بپذيرد اين دين راست

 دو عالم به شاهی و شادی وراست
 همان تاج دارد همان گوشوار

 رنگ و نگارهمه ساله با بوی و 
 شفيع از گناهش محمد بود
 تنش چون گالب مصعد بود
 بکاری که پاداش يابی بهشت
 نبايد به باغ بال کينه کشت
 تن يزدگرد و جهان فراخ

 چنين باغ و ميدان و ايوان وکاخ
 همه تخت گاه و همه جشن و سور

 نخرم به ديدار يک موی حور
 دو چشم تو اندر سرای سپنج

 تاج و گنجچنين خيره شد از پی 
 بس ايمن شدستی برين تخت عاج
 بدين يوز و باز و بدين مهر و تاج
 جهانی کجا شربتی آب سرد
 نيرزد دلت را چه داری به درد

 هرآنکس که پيش من آيد به جنگ
 نبيند به جز دوزخ و گور تنگ
 بهشتست اگر بگروی جای تو
 نگر تا چه باشد کنون رای تو
 به قرطاس مهر عرب برنهاد

 کرد ياد حمد همیدرود م
 چو شعبه مغيره بگفت آن زمان

 که آيد بر رستم پهلوان
 ز ايران يکی نامداری ز راه
 بيامد بر پهلوان سپاه

 يی پيروسست که آمد فرستاده
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 نه اسپ و سليح و نه چشمی درست
 يکی تيغ باريک بر گردنش
 پديد آمده چاک پيراهنش
 چورستم به گفتار او بنگريد

 رکشيدی ب ز ديبا سراپرده
 ز زربفت چينی کشيدند نخ
 سپاه اندر آمد چو مور و ملخ
 نهادند زرين يکی زيرگاه

 نشست از برش پهلوان سپاه
 بر او از ايرانيان شست مرد
 سواران و مردان روز نبرد

 های بنفش به زر بافته جامه
 بپا اندرون کرده زرينه کفش
 همه طوق داران با گوشوار
 سرا پرده آراسته شاهوار

 عبه به باالی پرده سرایچو ش
 بيامد بران جامه ننهاد پای

 رفت برخاک برخوار خوار همی
 ز شمشير کرده يکی دستوار

 نشست از بر خاک و کس را نديد
 سوی پهلوان سپه ننگريد

 بدو گفت رستم که جان شاددار
 بدانش روان و تن آباد دار

 بدو گفت شعبه که ای نيک نام
 اگر دين پذيری شوم شادکام

 چيد رستم ز گفتار اویبپي
 بروهاش پرچين شد و زرد روی
 ازو نامه بستد بخواننده داد
 سخنها برو کرد خواننده ياد
 چنين داد پاسخ که او رابگوی
 که نه شهرياری نه ديهيم جوی

 ات بخت را نديده سرنيزه
 دلت آرزو کرد مر تخت را

 سخن نزد دانندگان خوارنيست
 تو را اندرين کار ديدار نيست

 ر سعد با تاج ساسان بدیاگ
 مرا رزم او کردن آسان بدی

 وفاست وليکن بدان کاخترت بی
 چه گوييم کامروز روز بالست
 تو را گر محمد بود پيش رو
 بدين کهن گويم از دين نو
 همان کژ پرگار اين گوژپشت

 بود با ما درشت بخواهد همی
 تو اکنون بدين خرمی بازگرد



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2287 

 که جای سخن نيست روز نبرد
 ش که در جنگ مردن بنامبگوي

 به اززنده دشمن بدو شادکام
 

 بفرمود تابرکشيدند نای
 سپاه اندر آمد چو دريا ز جای
 برآمد يکی ابر و برشد خروش
 همی کر شد مردم تيزگوش
 سنانهای الماس در تيره گرد

 ی الژورد چو آتش پس پرده
 همی نيزه بر مغفر آبدار
 نيامد به زخم اندرون پايدار

 اندر آن جايگه جنگ بودسه روز 
 سر آدمی سم اسپان به سود
 شد ازتشنگی دست گردان ز کار
 هم اسپ گرانمايه از کارزار

 لب رستم از تشنگی شد چو خاک
 دهن خشک و گويا زبان چاک چاک
 چو بريان و گريان شدند از نبرد

 گل تر به خوردن گرفت اسپ و مرد
 خروشی بر آمد به کردار رعد

 ان روی سعدازين روی رستم وز
 برفتند هر دو ز قلب سپاه
 بيکسو کشيدند ز آوردگاه

 چو از لشکر آن هر دو تنها شدند
 به زير يکی سرو باال شدند

 تاختند اندر آوردگاه همی
 دو ساالر هر دو به دل کينه خواه
 خروشی برآمد ز رستم چو رعد
 يکی تيغ زد بر سر اسپ سعد
 چواسپ نبرد اندرآمد به سر

 عد پرخاشخرجدا شد ازو س
 بر آهيخت رستم يکی تيغ تيز
 بدان تا نمايد به دو رستخيز

 خواست از تن سرش رابريد همی
 ز گرد سپه اين مران را نديد
 فرود آمد از پشت زين پلنگ
 به زد بر کمر بر سر پالهنگ
 بپوشيد ديدار رستم ز گرد
 بشد سعد پويان به جای نبرد
 يکی تيغ زد بر سر ترگ اوی

 آمد ز تارک برویکه خون اندر 
 چو ديدار رستم ز خون تيره شد
 جهانجوی تازی بدو چيره شد
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 دگر تيغ زد بربر و گردنش
 به خاک اندر افگند جنگی تنش
 سپاه از دو رويه خودآگاه نه
 کسی را سوی پهلوان راه نه

 جست مر پهلوان را سپاه همی
 برفتند تا پيش آوردگاه

 بديدندش از دور پر خون و خاک
 کردن به شمشير چاکسرا پای 

 هزيمت گرفتند ايرانيان
 بسی نامور کشته شد در ميان
 بسی تشنه بر زين بمردند نيز
 پر آمد ز شاهان جهان را قفيز
 سوی شاه ايران بيامد سپاه
 شب تيره و روز تازان به راه
 به بغداد بود آن زمان يزدگرد
 که او را سپاه اندآورد گرد

 
 فرخ زاد هر مزد با آب چشم

 ه اروند رود اندر آمد بخشمب
 به کرخ اندر آمد يکی حمله برد
 که از نيزه داران نماند ايچ گرد
 هم آنگه ز بغداد بيرون شدند

 سوی رزم جستن به هامون شدند
 چو برخاست گرد نبرد از ميان
 شکست اندر آمد به ايرانيان

 به فرخ زاد برگشت و شد نزد شاه
 پر از گرد با آلت رزمگاه

 از باره بردش نمازفرود آمد 
 دو ديده پر از خون و دل پرگداز
 بدو گفت چندين چه مولی همی
 که گاه کيی را بشولی هيم
 ز تخم کيان کس جز از تو نماند
 که با تاج بر تخت شايد نشاند
 توی يک تن و دشمنان صد هزار
 ميان جهان چون کنی کار زار

 ی نارون برو تا سوی بيشه
 جهانی شود بر تو بر انجمن
 وزان جايگاه چون فريدون برو
 جوانی يکی کار بر ساز نو

 فرخ زاد گفت و جهانبان شنيد
 يکی ديگر انديشه آمد پديد
 دگر روز برگاه بنشست شاه
 به سر برنهاد آن کيانی کاله
 يکی انجمن کرد با بخردان
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 بزرگان و بيدار دل موبدان
 چه بينيد گفت اندرين داستان
 چه داريد ياد از گه باستان
 فرخ زاد گويد که با انجمن

 ی نارون گذر کن سوی بيشه
 به آمل پرستندگان تواند
 به ساری همه بندگان تواند
 چولشکر فراوان شود بازگرد

 به مردم توان ساخت ننگ و نبرد
 شما را پسند آيد اين گفت و گوی
 به آواز گفتند کاين نيست روی

 شهنشاه گفت اين سخن درخورست
 ديگرستی  مرا در دل انديشه

 بزرگان ايران و چندين سپاه
 بر و بوم آباد و تخت و کاله
 سر خويش گيرم بمانم بجای
 بزرگی نباشد نه مردی ورای
 مرا جنگ دشمن به آيد ز ننگ
 يکی داستان زد برين بر پلنگ
 که خيره به بدخواه منمای پشت
 چو پيش آيدت روزگاری درشت
 چنان هم که کهتر به فرمان شاه

 د که دارد نگاهبد و نيک باي
 جهاندار بايد که او را به رنج
 نماند بجای وشود سوی گنج
 بزرگان برو خواندند آفرين

 که اينست آيين شاهان دين
 نگه کن کنون تا چه فرمان دهی
 چه خواهی و با ما چه پيمان نهی
 مهان را چنين پاسخ آورد شاه
 کز انديشه گردد دل من تباه
 همانا که سوی خراسان شويم

 يکار دشمن تن آسان شويمز پ
 کزان سو فراوان مرا لشکرست
 همه پهلوانان کنداورست
 بزرگان و ترکان خاقان چين
 بيايند و بر ما کنند آفرين

 بران دوستی نيز بيشی کنيم
 که با دخت فغفور خويشی کنيم
 بياری بيايد سپاهی گران
 بزرگان و ترکان جنگاوران
 کنارنگ مروست ماهوی نيز

 يل و هر گونه چيزابا لشکر و پ
 کجاپيشکارشبانان ماست
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 ی دشتبانان ماست برآورده
 ورا بر کشيدم که گوينده بود
 همان رزم را نيز جوينده بود

 ارز رانام داديم و ارز چو بی
 کنارنگی و پيل و مردان و مرز

 تنست مايه و بی اگر چند بی
 ی بارگاه منست برآورده

 ز موبد شنيدستم اين داستان
 ی باستان د از گفتهکه با خوان

 ای که پرهيز از آن کن که بد کرده
 ای که او را به بيهوده آزرده

 بدان دار اوميد کو را به مهر
 سر از نيستی بردی اندر سپهر
 فرخ زاد برهم بزد هر دودست
 بدو گفت کای شاه يزدان پرست
 به بد گوهران بر بس ايمن مشو
 که اين را يکی داستانست نو

 هر افسون کنیکه هر چند بر گو
 به کوشی کزو رنگ بيرون کنی
 چو پروردگارش چنان آفريد
 تو بر بند يزدان نيابی کليد
 ازيشان نبرند رنگ و نژاد

 تو را جز بزرگی و شاهی مباد
 ای هژبر ژيان بدو گفت شاه

 ازين آزمايش ندارد زيان
 ببود آن شب و بامداد پگاه
 گرانمايگان برگرفتند راه

  گرفتز بغداد راه خراسان
 هم رنجها بر دل آسان گرفت
 بزرگان ايران همه پر ز درد
 برفتند با شاه آزاد مرد

 خواندند آفرين برو بر همی
 که بی تو مبادا زمان و زمين
 خروشی برآمد ز لشکر به زار
 ز تيمار وز رفتن شهريار

 ازيشان هر آنکس که دهقان بدند
 وگر خويش و پيوند خاقان بدند

 مدندخروشان بر شهريار آ
 همه ديده چون جويبار آمدند
 که ما را دل از بوم و آرامگاه
 چگونه بود شاد بی روی شاه
 همه بوم آباد و فرزند وگنج
 بمانيم و با تو گزينيم رنج

 تخت تو زمانه نخواهيم بی
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 مبادا که پيچان شود بخت تو
 همه با توآييم تا روزگار
 چه بازی کند دردم کارزار
  گویز خاقانيان آنک بد چرب

 به خاک سيه برنهادند روی
 که ما بوم آباد بگذاشتيم
 جهان در پناه تو پنداشتيم

 کنون داغ دل نزد خاقان شويم
 ز تازی سوی مرز دهقان شويم
 شهنشاه مژگان پر از آب کرد
 چنين گفت با نامداران بدرد
 که يکسر به يزدان نيايش کنيد
 ستايش ورا در فزايش کنيد

 یمگر باز بينم شما رايک
 شود تيزی تا زيان اندکی
 همه پاک پروردگار منيد
 همان از پدر يادگار منيد

 نخواهم که آيد شما را گزند
 مباشيد با من ببد يارمند
 ببينيم تا گرد گردان سپهر

 ازين سوکنون برکه گردد به مهر
 شماساز گيريد با پای او

 گذر نيست با گردش و رای او
 وزان پس به بازارگانان چين

 فت کاکنون به ايران زمينچنين گ
 مباشيد يک چند کز تازيان

 بدين سود جستن سرآيد زيان
 ازو باز گشتند با درد و جوش
 ز تيمار با ناله و با خروش
 فرخ زاد هرمزد لشکر براند
 ز ايران جهانديدگان را بخواند

 رفت با ناله و درد شاه همی
 سپهبد به پيش اندرون با سپاه

 بریچو منزل به منزل بيامد 
 بر آسود يک چند با رود و می
 ز ری سوی گرگان بيامد چو باد

 بود يک چند نا شاد و شاد همی
 ز گرگان بيامد سوی راه بست
 پر آژنگ رخسار و دل نادرست

 
 دبير جهانديده راپيش خواند
 دل آگنده بودش همه برفشاند
 جهاندار چون کرد آهنگ مرو
 به ماهوی سوری کنارنگ مرو
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 شت با درد و خشميکی نامه بنو
 پر از آرزو دل پر از آب چشم
 نخست آفرين کرد بر کردگار
 خداوند دانا و پروردگار

 خداوند گردنده بهرام وهور
 خداوند پيل و خداوند مور

 کند چون بخواهد ز ناچيز چيز
 که آموزگارش نبايد به نيز

 بگفت آنک ما را چه آمد بروی
 وزين پادشاهی بشد رنگ و بوی

  کشته شد روز جنگز رستم کجا
 ز تيمار بر ما جهان گشت تنگ
 بدست يکی سعد وقاص نام
 نه بوم و نژاد و نه دانش نه کام
 کنون تا در طيسفون لشکرست
 همين زاغ پيسه به پيش اندرست
 تو با لشکرت رزم را سازکن
 سپه را برين برهم آواز کن
 من اينک پس نامه برسان باد
 بيايم به نزد تو ای پاک وراد

 ی ديگر از انجمن ستادهفر
 گزين کرد بينا دل و رای زن

 
 يکی نامه بنوشت ديگر بطوس

 پر از خون دل و روی چون سندروس
 نخست آفرين کرد بر دادگر
 کزو ديد نيرو و بخت و هنر
 خداوند پيروزی و فرهی
 خداوند ديهيم شاهنشهی
 پی پشه تا پر و چنگ عقاب

 به خشکی چو پيل و نهنگ اندر آب
 ان و فرمان او نگذردز پيم

 دم خويش بی رای او نشمرد
 ز شاه جهان يزدگرد بزرگ
 پدر نامور شهريار سترگ
 سپهدار يزدان پيروزگر
 نگهبان جنبده و بوم و بر
 ز تخم بزرگان يزدان شناس
 که از تاج دارند از اختر سپاس
 کزيشان شد آباد روی زمين

 ی تاج و تخت و نگين فروزنده
 ج و گاهسوی مرزبانان با گن

 که با فرو برزند و با داد و راه
 شميران و رويين دژ و رابه کوه
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 کالت از دگر دست و ديگر گروه
 نگهبان ما باد پروردگار

 گزند از بد روزگار شما بی
 مبادا گزند سپهر بلند
 مه پيکار آهرمن پرگزند
 همانا شنيدند گردنکشان

 خنيده شد اندر جهان اين نشان
 نژادکه بر کارزای و مرد 

 دل ما پر آزرم و مهرست و داد
 به ويژه نژاد شما را که رنج
 فزونست نزديک شاهان ز گنج
 چو بهرام چوبينه آمد پديد
 ز فرمان ديهيم ما سرکشيد
 شما را دل از شهر ای فراخ
 به پيچيد وز باغ و ميدان و کاخ
 برين باستان راع و کوه بلند
 کده ساختيد از نهيب گزند

 و دهد کردگارگر ای دون که نير
 به کام دل ما شود روزگار
 ز پاداش نيکی فزايش کنيم
 برين پيش دستی نيايش کنيم
 همانا که آمد شما را خبر

 که ما را چه آمد ز اختر به سر
 ازين مارخوار اهرمن چهرگان
 ز دانايی و شرم بی بهرگان

 نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد
 داد خواهند گيتی بباد همی

  گوهر پراگنده شدبسی گنج و
 بسی سر به خاک اندر آگنده شد
 چنين گشت پرگار چرخ بلند
 که آيد بدين پادشاهی گزند

 آب و رنگ ازين زاغ ساران بی
 نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ
 که نوشين روان ديده بود اين به خواب

 کزين تخت به پراگند رنگ و آب
 چنان ديد کز تازيان صد هزار

  گسسته مهارهيونان مست و
 گذر يافتندی با روند رود

 نماندی برين بوم بر تار و پود
 به ايران و بابل نه کشت و درود
 به چرخ زحل برشدی تيره دود
 هم آتش به مردی به آتشکده
 شدی تيره نوروز و جشن سده
 از ايوان شاه جهان کنگره
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 فتادی به ميدان او يکسره
 کنون خواب راپاسخ آمد پديد

 دن بخواهد کشيدز ما بخت گر
 شود خوار هرکس که هست ارجمند

 فرومايه را بخت گردد بلند
 پراگنده گردد بدی در جهان
 گزند آشکارا و خوبی نهان
 يی بهر کشوری در ستمگاره
 يی پديد آيد و زشت پتياره

 نشان شب تيره آمد پديد
 همی روشنايی بخواهد پريد
 کنون ما به دستوری رهنمای

  رایهمه پهلوانان پاکيزه
 به سوی خراسان نهاديم روی
 بر مرزبانان ديهيم جوی
 ببينيم تا گردش روزگار

 چه گويد بدين رای نا استوار
 پس اکنون ز بهر کنارنگ طوس
 بدين سو کشيديم پيالن وکوس
 فرخ زاد با ما ز يک پوستست
 به پيوستگی نيز هم دوستست

 ست او کنون رزمجوی بالتونيه
 سوی جنگ دشمن نهادست روی

 نون کشمگان پور آن رزمخواهک
 بر ما بيامد بدين بارگاه

 بگفت آنچ آمد ز شايستگی
 هم ازبندگی هم ز بايستگی
 شينديم زين مرزها هرچ گفت
 بلندی و پستی و غار و نهفت
 دژ گنبدين کوه تا خرمنه
 دگر الژوردين ز بهر بنه

 ز هر گونه بنمود آن دل گسل
 ز خوبی نمود آنچ بودش به دل

 ه شد بهر جای کسوزين جايگ
 پژوهنده شد کارها پيش وپس

 چنين لشکری گشن ما را که هست
 برين تنگ دژها نشايد نشست
 نشستيم و گفتنيم با رای زن
 همه پهلوانان شدند انجمن
 ز هر گونه گفتيم و انداختيم
 سر انجام يکسر برين ساختيم
 که از تاج و ز تخت و مهر و نگين

 نی روم و کشمير و چي همان جامه
 ز پر مايه چيزی که آمد بدست
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 ز روم و ز طايف همه هرچ هست
 همان هرچه از ماپراگند نيست

 گر از پوشش است ار ز افگند نيست
 ی نابريد ز زرينه و جامه

 ز چيزی که آن رانشايد کشيد
 هم از خوردنيها ز هر گونه ساز

 که ما را بيايد برو بر نياز
 ز گاوان گردون کشان چل هزار

 رد تا که آيد به کارکه رنج آو
 به خروار زان پس ده و دو هزار
 به خوشه درون گندم آرد ببار
 همان ارزن و پسته و ناردان
 بيارد يکی موبدی کاردان
 شتروار زين هريکی ده هزار
 هيونان بختی بيارند بار

 همان گاو گردون هزار از نمک
 بيارند تا بر چه گردد فلک
 ز خرما هزار و ز شکر هزار

 ته و راست کرده شماربود سخ
 ده و دو هزار انگبين کندره
 بدژها کشند آن همه يکسره

 نمک خورده سرپوست چون چل هزار
 بيارند آن راکه آيد به کار

 شتروار سيصد ز زربفت شاه
 بيارند بر بارها تا دو ماه
 بيايد يکی موبدی با گروه
 ز گاه شميران و از را به کوه
 به ديدار پيران و فرهنگيان

 اند از کنارنگيان گان کهبزر
 به دو روز نامه به دژها نهند
 يکی نامه گنجور ما را دهند
 دگر خود بدارند با خويشتن
 بزرگان که باشند زان انجمن
 همانا بران راغ و کوه بلند
 ز ترک و ز تازی نيايد گزند
 شما را بدين روزگار سترگ
 يکی دست باشد بر ما بزرگ
 هنرمند گوينده دستور ما

 ور ما ايد اکنون به گنجبفرم
 که هرکس اين را ندارد به رنج
 فرستد ورا پارسی جامه پنج
 يکی خوب سربند پيکر به زر
 بيابند فرجام زين کار بر
 بدين روزگار تباه و دژم
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 بيابد ز گنجور ما چل درم
 به سنگ کسی کو بود زيردست
 يکی زين درمها گر ايد بدست

 از آن شست بر سرش و چاردانگ
 نبشته بخواند به بانگبيارد 

 بيک روی برنام يزدان پاک
 کزويست اميد و زو ترس وباک
 دگر پيکرش افسر و چهر ما
 زمين بارور گشته از مهر ما

 به نوروز و مهر آن هم آراستست
 دو جشن بزرگست و با خواستست

 درود جهان بر کم آزار مرد
 کسی کو ز ديهيم ما ياد کرد
 بلند اختری نامجوی سواری

 ی شهريار د به کف نامهبيام
 

 وزان جايگه برکشيدند کوس
 ز بست و نشاپور شد تا به طوس
 خبر يافت ماهوی سوری ز شاه
 که تا مرز طوس اندر آمد سپاه
 پذيره شدشت با سپاه گران
 همه نيزه داران جوشن وران
 چو پيداشد آن فرو آورند شاه
 درفش بزرگی و چندان سپاه
 دپياده شد از باره ماهوی زو
 بران کهتری بندگيها فزود

 رفت نرم از بر خاک گرم همی
 دو ديده پر ا زآب کرده زشرم
 زمين را ببوسيد و بردش نماز

 بود پيشش زمانی دراز همی
 فرخ زاد چون روی ماهوی ديد
 سپاهی بران سان رده برکشيد
 ز ماهوی سوری دلش گشت شاد

 برو بر بسی پندها کرد ياد
 نکه اين شاه را از نژادکيا

 سپردم تو را تا ببندی ميان
 نبايد که بادی برو بر جهد
 وگر خود سپاسی برو برنهد
 مرا رفت بايد همی سوی ری
 ندانم که کی بينم اين تاج کی
 که چون من فراوان به آوردگاه

 داران تباه شد از جنگ آن نيزه
 چو رستم سواری به گيتی نبود
 نه گوش خردمند هرگز شنود
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  شدبدست يکی زاغ سرکشته
 به من بر چنين روز برگشته شد
 که يزدان و را جای نيکان دهاد
 سيه زاغ را درد پيکان دهاد
 بدو گفت ماهوی کای پهلوان

 مرا شاه چشمست و روشن روان
 پذيرفتم اين زينهار تو را
 سپهر تو را شهريار تو را
 فرخ زاد هرمزد زان جايگاه

 سوی ری بيامد به فرمان شاه
 ی سپهربرين نيز بگذشت چند

 جداشد ز مغز بد انديش مهر
 شبان را همی تخت کرد آرزوی

 تر شد به آيين و خوی دگرگونه
 تن خويش يک چند بيمار کرد
 پرستيدن شاه دشوار کرد

 
 يکی پهلوان بود گسترده کام
 نژادش ز طرخان و بيژن بنام

 نشستش به شهر سمرقند بود
 بران مرز چنديش پيوند بود

 امه شدچو ماهوی بدبخت خودک
 ازو نزد بيژن يکی نامه شد

 گزند ی بی که ای پهلوان زاده
 يکی رزم پيش آمدت سودمند

 که شاه جهان با سپاه ای درست
 ابا تاج و گاهست و با افسرست
 گرآيی سر و تاج و گاهش تو راست
 همان گنج و چتر سياهش تو راست
 چو بيژن نگه کرد و آن نامه ديد
 جهان پيش ماهوی خودکامه ديد
 به دستور گفت ای سر راستان
 چه داری بياد اندرين داستان
 بياری ماهوی گر من سپاه
 برانم شود کارم ايدر تباه

 به من برکند شاه چينی فسوس
 منش خواند و چاپلوس مرا بی

 وگرنه کنم گويد از بيم کرد
 ترسد از روز ننگ و نبرد همی

 چنين داد دستور پاسخ بدوی
 که ای شير دل مرد پرخاشجوی
 از ايدر تو را ننگ باشد شدن
 به ياری ماهوی و باز آمدن
 ببرسام فرمای تا با سپاه
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 بياری شود سوی آن رزمگاه
 به گفتار سوری شوی سوی جنگ
 سبکسار خواند تار مرد سنگ
 چنين گفت بيژن که اينست رای
 مرا خود نجنبيد بايد ز جای
 ببرسام فرمود تا ده هزار
 نبرده سواران خنجرگزار

 و اندرون ساز جنگ آوردبه مر
 مگر گنج ايران به چنگ آورد
 سپاه از بخارا چوپران تذرو

 بيامد به يک هفته تا شهر مرو
 شب تيره هنگام بانگ خروس
 از آن مرز برخاست آواز کوس
 جهاندار زين خود نه آگاه بود
 که ماهوی سوريش بدخواه بود
 به شبگير گاه سپيده دمان

 سواری سوی خسرو آمد دوان
  ماهوی گويد که آمد سپاهکه

 ز ترکان کنون برچه رايست شاه
 سپهدار خانست و فغفور چين
 سپاهش همی بر نتابد زمين
 بر آشفت و جوشن بپوشيد شاه
 شد از گرد گيتی سراسر سياه
 چو نيروی پرخاش ترکان بديد
 بزد دست و تيغ از ميان برکشيد
 به پيش سپاه اندر آمد چو پيل

 ای نيلزمين شد به کردار دري
 چو بر لشکر ترک بر حمله برد
 پس پشت او در نماند ايچ گرد
 همه پشت بر تاجور گاشتند
 ميان سوارانش بگذاشتند

 چو برگشت ماهوی شاه جهان
 بدانست نيرنگ او در نهان
 چنين بود ماهوی را رای و راه
 که او ماند اندر ميان سپاه

 شهنشاه در جنگ شد ناشکيب
 و رکيبزد به تيغ و به پای  همی

 فراوان از آن نامداران بشکت
 تر گشت بنمود پشت چو بيچاره

 ز ترکان بسی بود در پشت اوی
 يکی کابلی تيغ در مشت اوی

 تاخت جوشان چو از ابر برق همی
 يکی آسيا بد برآن آب زرق
 فرود آمد از باره شاه جهان
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 ز بدخواه در آسيا شد نهان
 سواران بجستن نهادند روی

 پر از گفت و گویهمه زرق ازو شد 
 ازو بازماند اسپ زرين ستام
 همان گرز و شمشير زرين نيام
 بجستنش ترکان خروشان شدند
 از آن باره و ساز جوشان شدند

 ی آسيا نهان گشته در خانه
 نشست از بر خشک لختی گيا
 چنين است رسم سرای فريب
 فرازش بلند و نشيبش نشيب
 بدانگه که بيدار بد بخت اوی

 ی فلک تخت اویبگردون کشيد
 کنون آسيابی بيامدش بهر
 ز نوشش فراوان فزون بود زهر
 چه بندی دل اندر سرای فسوس
 که هم زمان به گوش آيد آواز کوس
 خروشی برآيد که بربند رخت

 ی گور تخت نبينی به جز دخمه
 دهان ناچريده دوديده پرآب

 بود تا برکشيد آفتاب همی
 گشاد آسيابان در آسيا

  بار و لختی گيابه پشت اندرون
 يی بود خسرو به نام فرومايه

 نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام
 خور خويش زان آسيا ساختی
 به کاری جزين خود نپرداختی
 گوی ديد برسان سرو بلند

 نشسته به ران سنگ چون مستمند
 يکی افسری خسروی بر سرش
 درفشان ز ديبای چينی برش
 به پيکر يکی کفش زرين بپای

 اب و زر آستين قبایز خوش
 نگه کرد خسرو بدو خيره ماند
 بدان خيرگی نام يزدان بخواند

 بدو گفت کای شاه خورشيد روی
 برين آسيا چون رسيدی تو گوی
 چه جای نشستت بود آسيا
 پر از گندم و خاک و چندی گيا

 چه مردی به دين فر و اين برز و چهر
 که چون تو نبيند همانا سپهر

 گفت شاهاز ايرانيانم بدو 
 هزيمت گرفتم ز توران سپاه
 بدو آسيابان به تشوير گفت
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 که جز تنگ دستی مرانيست جفت
 اگر نان کشکينت آيد به کار

 ی جويبار ورين ناسزا تره
 بيارم جزين نيز چيزی که هست
 خروشان بود مردم تنگ دست
 به سه روز شاه جهان را ز رزم
 نبود ايچ پردازش خوان و بزم

  داری بياربدو گفت شاه آنچ
 خورش نيز با به رسم آيد به کار
 سبک مرد بی مايه چبين نهاد
 برو تره و نان کشکين نهاد
 برسم شتابيد و آمد به راه
 به جايی که بود اندران واژگاه

 گذار بر مهتر زرق شد بی
 که برسم کند زو يکی خواستار
 بهر سو فرستاد ماهوی کس

 ز گيتی همی شاه را جست و بس
 بان بپرسيد مهاز آن آسيا

 که برسم کرا خواهی ای روزبه
 بدو گفت خسرو که در آسيا
 نشستست کنداوری برگيا
 به باال به کردار سرو سهی
 به ديد را خورشيد با فرهی
 دو ابرو کمان و دو نرگس دژم
 دهن پر ز باد ابروان پر زخم
 برسم همی واژ خواهد گرفت
 سزد گر بمانی ازو در شگفت

 دم به پيشيکی کهنه چبين نها
 برو نان کشکين سزاوار خويش
 بدو گفت مهترکز ايدر بپوی

 چنين هم به ماهوی سوری بگوی
 نبايد که آن بد نژاد پليد

 چو اين بشنود گوهر آرد پديد
 سبک مهتر او را بمردی سپرد
 جهان ديده را پيش ماهوی برد
 بپرسيد ماهوی زين چاره جوی

 که برسم کرا خواستی راست گوی
 پاسخ ورا ترسکارچنين داد 

 که من بار کردم همی خواستار
 در آسيا را گشادم به خشم

 چنان دان که خورشيد ديدم به چشم
 دو نرگس چونر آهو اندر هراس

 دو ديده چو از شب گذشته سه پاس
 چو خورشيد گشتست زو آسيا
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 خورش نان خشک و نشستش گيا
 هر آنکس که او فر يزدان نديد
 ازين آسيابان ببايد شنيد
 پر از گوهر نابسود افسرش
 ز ديبای چينی فروزان برش
 بهاريست گويی در ارديبهشت
 به باالی او سرو دهقان نکشت

 
 چو ماهوی دل را برآورد گرد
 بدانست کو نيست جز يزدگرد
 بدو گفت بشتاب زين انجمن

 هم اکنون جدا کن سرش را ز تن
 و گرنه هم اکنون ببرم سرت
 نمانم کسی زنده از گوهرت

 نيدند ازو اين سخن مهترانش
 بزرگان بيدار و کنداوران

 همه انجمن گشت ازو پر ز خشم
 زبان پر ز گفتار و پر آب چشم
 بکی موبدی بود را دوی نام
 به جان و خرد برنهادی لگام

 به ماهوی گفت ای بد انديش مرد
 چرا ديو چشم تو را تيره کرد

 چنان دان که شاهی و پيغمبری
 انگشتریدو گوهر بود در يک 
 بشکنی ازين دو يکی را همی

 روان و خرد را به پا افگنی
 نگر تا چه گويی بپرهيز ازين
 مشو بد گمان با جهان آفرين
 نخستين ازو بر تو آيد گزند
 به فرزند مانی يکی کشتمند
 که بارش کبست آيد وبرگ خون
 به زودی سرخويش بينی نگون
 همی دين يزدان شود زو تباه

 کند تاج و گاههمان برتو نفرين 
 برهنه شود درجهان زشت تو

 گمان کشت تو پسر بدرود بی
 وری بود يزدان پرست يکی دين

 که هرگز نبردی به بد کار دست
 که هرمزد خراد بدنام او
 بدين اندرون بود آرام او

 به ماهوی گفت ای ستمگاره مرد
 چنين از ره پاک يزدان مگرد
 همی تيره بينم دل و هوش تو

 م در آغوش توهمی خار بين
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 مغز و جان نزار تنومند و بی
 همی دود ز آتش کنی خواستار
 تو را زين جهان سرزنش بينم آز
 ببر گشتنت گرم و رنج گداز
 کنون زندگانيت ناخوش بود

 چو رفتی نشستت در آتش بود
 نشست او و شهر وی بر پای خاست
 به ماهوی گفت اين دليری چراست

 شهنشاه را کارزار آمدی
  ز فغفور يار آمدیز خان و
 کس بسی يافتند ی بی ازين تخمه

 که هرگز بکشتنش نشتافتند
 ای خون شاهان مريز توگر بنده

 که نفرين بود بر تو تا رستخيز
 بگفت اين و بنشست گريان به درد
 پر از خون دل و مژه پر آب زرد

 چو بنشست گريان بشد مهرنوش
 پر از درد با ناله و با خروش

  بد بد نژادبه ماهوی گفت ای
 که نه رای فرجام دانی نه داد
 ز خون کيان شرم دارد نهنگ
 اگر کشته بيند ندرد پلنگ

 ايا بتر از دد به مهر و به خوی
 همی گاه شاه آيدت آرزوی

 چو بر دست ضحاک جم کشته شد
 چه مايه سپهر از برش گشته شد
 چو ضحاک بگرفت روی زمين
 پديد آمد اندر جهان آبتين

  فرخ نژادبزاد آفريدون
 جهان را يکی ديگر آمد نهاد
 شنيدی که ضحاک بيدادگر

 چه آورد از آن خويشتن را به سر
 برو سال بگذشت ما نا هزار
 به فرجام کار آمدش خواستار
 و ديگر که تور آن سرافراز مرد
 کجا آز ايران و را رنجه کرد
 همان ايرج پاک دين رابکشت
 برو گردش آسمان شد درشت

 ی آمد پديد مهمنوچهر زان تخ
 شد آن بند بد را سراسر کليد
 سه ديگر سياوش ز تخم کيان

 آرزو در ميان کمر بست بی
 به گفتار گرسيوز افراسياب
 ببرد از روان و خرد شرم و آب



 

www.orderbyproxy.com www.iranEman.com www.Fehrest.com 
2303 

 جهاندار کيخسرو از پشت اوی
 بيامد جهان کرد پرگفت و گوی
 نيا را به خنجر به دونيم کرد
 سرکينه جويان پر از بيم کرد

  سخن کين ارجاسپ بودچهارم
 که ريزنده خون لهراسپ بود
 چو اسفنديار اندر آمد به جنگ
 ز کينه ندادش زمانی درنگ

 به پنجم سخن کين هرمزد شاه
 چو پرويز را گشن شد دستگاه
 به بندوی و گستهم کرد آنچ کرد
 نيا سايد اين چرخ گردان ز گرد

 چو دستش شد او جان ايشان ببرد
 ن شمرددر کينه را خوار نتوا

 تو را زود ياد آيد اين روزگار
 ی نابکار به پيچی ز انديشه

 توزين هرچ کاری پسر بدرود
 نغنود زمانه زمانی همی

 به پرهيز زين گنج آراسته
 وزين مردری تاج و اين خواسته
 همی سر به پيچی به فرمان ديو
 ببری همی راه گيهان خديو
 به چيزی که برتو نزيبد همی

 بد همیندانی که ديوت فري
 به آتش نهال دلت را مسوز
 مکن تيره اين تاج گيتی فروز
 سپاه پراگنده راگرد کن

 وزين سان که گفتی مگردان سخن
 ازی در به پوزش برشاه رو
 چو بينی ورا بندگی ساز نو
 وزان جايگه جنگ لشکر بسيچ
 ز رای و ز پوزش مياسای هيچ
 کزين بدنشان دو گيتی شوی
 چو گفتار دانندگان نشنوی
 چو کاری که امروز بايدت کرد
 به فردا رسد زو برآرند گرد
 همی يزدگرد شهنشاه را
 بتر خواهی ازترک بدخواه را

 که در جنگ شيرست برگاه شاه
 درخشان به کردار تابنده ماه
 يکی يادگاری ز ساسانيان
 که چون او نبندد کمر بر ميان

 پذير پدر بر پدر داد و دانش
 رز نوشين روان شاه تا اردشي
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 بود اردشيرش بهشتم پدر
 جهاندار ساسان با داد و فر
 که يزدانش تاج کيان برنهاد
 همه شهريارانش فرخ نژاد

 چو تو بود مهتر به کشور بسی
 نکرد اينچنين رای هرگز کسی
 چو بهرام چو بين که سيصد هزار
 عناندار و بر گستوان ور سوار
 به يک تير او پشت برگاشتند
 دبدو دشت پيکار بگذاشتن

 چواز رای شاهان سرش سير گشت
 سر دولت روشنش زير گشت
 فرآيين که تخت بزرگی بجست
 نبودش سزادست بد را بشست
 بران گونه برکشته شد زار و خوار

 گزافه بپرداز زين روزگار
 بترس از خدای جهان آفرين

 که تخت آفريدست و تاج و نگين
 تن خويش بر خيره رسوا مکن

  سخنکه بر تو سر آرند زود اين
 هر آنکس که با تو نگويد درست
 چنان دان که او دشمن جان تست
 تو بيماری اکنون و ما چون پزشک
 پزشک خروشان به خونين سرشک

 ی بندگان کمتری تو از بنده
 ی دل مکن مهتری به انديشه

 همی کينه با پاک يزدان نهی
 ز راه خرد جوی تخت مهی

 شبان زاده را دل پر از تخت بود
  موبدان سخت بودورا پند آن

 چنين بود تابود و اين تازه نيست
 که کار زمانه برانداره نيست
 يکی رابرآرد به چرخ بلند

 يکی را کند خوار و زار و نژند
 نه پيوند با آن نه با اينش کين
 که دانست راز جهان آفرين

 همه موبدان تا جهان شد سياه
 بر آيين خورشيد بنشست ماه

 نه جویبه گفتند زين گونه با کي
 نبد سوی يک موی زان گفت وگوی
 چوشب تيره شد گفت با موبدان
 شمارا ببايد شد ای بخردان
 من امشب بگردانم اين با پسر

 يی دانش آرم ببر زهر گونه
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 ز لشگر بخوانيم داننده بيست
 بدان تا بدين بر نبايد گريست
 برفتند دانندگان از برش

 بيامد يکی موبد از لشکرش
 با راستانچو بنشست ماهوی 

 چه بينيد گفت اندرين داستان
 اگر زنده ماند تن يزدگرد

 ز هر سو برو لشکر آيند گرد
 برهنه شد اين راز من در جهان
 شنيدند يکسر کهان و مهان
 بيايد مرا از بدش جان به سر
 نه تن ماند ايدر نه بوم و نه بر
 چنين داد پاسخ خردمند مرد

 که اين خود نخستين نبايست کرد
 اه ايران شود دشمنتاگر ش

 گمان برتنت ازو بد رسد بی
 وگر خون او را بريزی بدست

 که کين خواه او در جهان ايزدست
 چپ و راست رنجست و اندوه و درد
 نگه کن کنون تا چه بايدت کرد
 پسر گفت کای باب فرخنده رای
 چو دشمن کنی زو بپرداز جای
 سپاه آيد او را ز ما چين و چين

  روی زمينبه ما بر شود تنگ
 تو اين را چنين خردکاری مدان
 چوچيره شدی کام مردان بران
 گر از دامن او درفشی کنند
 تو را با سپاه از بنه برکنند

 
 چو بشنيد ماهوی بيدادگر
 سخنها کجا گفت او را پسر
 چنين گفت با آسيابان که خيز
 سواران ببر خون دشمن بريز
 چو بشنيد ازو آسيابان سخن

 آن کار پيدانه بننه سرديد از 
 شبانگاه نيران خرداد ماه

 سوی آسيابان رفت نزديک شاه
 ز درگاه ماهوی چون شد برون
 دو ديده پر از آب دل پر ز خون
 سواران فرستاد ماهوی زود
 پس آسيابان به کردار دود
 بفرمود تا تاج و آن گوشوار

 ی شاهوار همان مهر و آن جامه
 نبايد که يکسر پر از خون کنند
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 ی شاه بيرون کنند ن جامهز ت
 بشد آسيابان دو ديده پر آب

 به زردی دو رخساره چون آفتاب
 گفت کای روشن کردگار همی

 تويی برتر از گردش روزگار
 تو زين ناپسنديده فرمان او

 هم اکنون به پيچان تن و جان او
 بر شاه شد دل پر از شرم و باک
 رخانش پر آب و دهانش چو خاک

  آمد به هوشبه نزديک تنگ اندر
 چنان چون کسی راز گويد بگوش
 يکی دشنه زد بر تهيگاه شاه
 رهاشد به زخم اندر از شاه آه
 به خاک اندر آمد سرو افسرش
 همان نان کشکين به پيش اندرش
 اگر راه يابد کسی زين جهان
 بباشد ندارد خرد در نهان

 ز پرورده سير آيد اين هفت گرد
 شود کشته بر بيگنه يزدگرد

 گونه بر تاجداری بمردبرين 
 که از لشکر او سواری نبرد
 خردنيست با گرد گردان سپهر
 نه پيدابود رنج و خشمش ز مهر
 همان به که گيتی نبينی به چشم
 نداری ز کردار او مهر و خشم
 سواران ماهوی شوريده بخت
 به ديدند کان خسروانی درخت

 ز تخت و ز آوردگه آرميد
 بشد هر کسی روی او را بديد

 شادند بند قبای بنفشگ
 همان افسر و طوق و زرينه کفش
 فگنده تن شاه ايران به خاک

 پر از خون و پهلو به شمشير چاک
 ز پيش شهنشاه برخاستند
 زبان را به نفرين بياراستند
 که ماهوی را باد تن همچنين
 پر از خون فگنده بروی زمين
 به نزديک ماهوی رفتند زود
 ابا ياره و گوهر نابسود

 ماهوی گفتند کان شهرياربه 
 برآمد ز آرام وز کارزار

 بفرمود کو را به هنگام خواب
 از آن آسيا افگنند اندر آب
 بشد تيز بد مهر دو پيشکار
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 کشيدند پر خون تن شهريار
 کجا ارج آن کشته نشناختند
 به گرداب زرق اندر انداختند

 چو شب روز شد مردم آمد پديد
 دو مرد گرانمايه آنجا رسيد

 آن سوگواران پرهيزگاراز 
 بيامد يکی بر لب جويبار
 تن او برهنه بديد اندر آب

 بشوريد و آمد هم اندر شتاب
 چنين تا در خان راهب رسيد
 بدان سوگواران بگفت آنچ ديد
 که شاه زمانه به غرق اندرست
 برهنه به گرداب زرق اندرست
 برفتند زان سوگواران بسی
 سکوبا و رهبان ز هر در کسی

 بر آمد ز راهب به دردخروشی 
 که ای تاجور شاه آزاد مرد

 چنين گفت راهب که اين کس نديد
 نه پيش ازمسيح اين سخن کس شنيد

 يی که بر شهرياری زند بنده
 يی يکی بدنژادی و افگنده

 به پرورد تا بر تنش بد رسد
 ازين بهر ماهوی نفرين سزد
 دريغ آن سر و تاج و باالی تو

 ی تودريغ آن دل و دانش و را
 ی اردشير دريغ آن سر تخمه

 دريغ اين جوان و سوار هژير
 تنومند بودی خرد با روان

 ببردی خبر زين بنوشين روان
 که در آسيا ماه روی تو را
 جهاندار و ديهيم جوی تو را
 بدشنه جگرگاه بشکافتند
 برهنه به آب اندر انداختند
 سکوبا از آن سوگواران چهار
 برهنه شدند اندران جويبار
 گشاده تن شهريار جوان
 نبيره جهاندار نوشين روان

 به خشکی کشيدند زان آبگير
 بسی مويه کردند برنا و پير

 يی ساختند به باغ اندرون دخمه
 سرش را با براندر افراختند

 سر زخم آن دشنه کردند خشک
 بدبق و به قير و به کافور و مشک

 بياراستندش به ديبای زرد
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 ردقصب زير و دستی ز بر الژو
 می و مشک و کافور و چندی گالب

 سکوبا بيندود بر جای خواب
 چه گفت آن گرانمايه دهقان مرو
 که به نهفت باالی آن زاد سرو
 که بخشش ز کوشش بود درنهان
 که خشنود بيرون شود زين جهان
 دگر گفت اگر چند خندان بود
 چنان دان که از دردمندان بود
 که از چرخ گردان پذيرد فريب

 ا نمايد فراز و شيبکه او ر
 دگر گفت کان را تو دانا مخوان
 که تن را پرستد نه راه روان

 خواسته جويد و نام بد همی
 بترسد روانش ز فرجام بد

 دگر گفت اگر شاه لب را ببست
 نبيند همی تاج و تخت نشست

 ی بارگاه نه مهر و پرستنده
 نه افسر نه کشور نه تاج و کاله
 دگر گفت کز خوب گفتار اوی
 ستايش ندارم سزاوار اوی

 همی سرو کشت او به باغ بهشت
 ببيند روانش درختی که کشت
 دگرگفت يزدان روانت ببرد
 تنت رابدين سوگواران سپرد
 روان تو را سودمند اين بود
 تن بد کنش را گزند اين بود
 کنون در بهشتست بازار شاه
 به دوزخ کند جان بدخواه راه
 دگر گفت کای شاه دانش پذير

  با شهرياری و با اردشيرکه
 درودی همان بر که کشتی به باغ
 درفشان شد آن خسروانی چراغ
 دگر گفت کای شهريار جوان
 بخفتی و بيدار بودت روان

 لبت خامش و جان به چندين گله
 برفت و تنت ماند ايدر يله

 تو بيکاری و جان به کاران درست
 تن بد سگالت بباراندرست
  شدبگويد روان گر زبان بسته

 بياسود جان گر تنت خسته شد
 اگر دست بيکار گشت از عنان
 روانت به چنگ اندر آرد سنان
 دگر گفت کای نامبردار نو
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 تو رفتی و کردار شد پيش رو
 تو را در بهشتست تخت اين بس است

 زمين بال بهرديگر کس است
 دگر گفت کنکس که او چون توکشت

 به بيند کنون روزگار درشت
 گان تويمسقف گفت ما بند

 نيايش کن پاک جان تويم
 که اين دخمه پرالله باغ توباد
 کفن دشت شادی و راغ تو باد
 به گفتند و تابوت برداشتند

 ز هامون سوی دخمه بگذاشتند
 بران خوابگه رفت ناکام شاه
 سرآمد برو رنج و تخت و کاله

 
 چنين دادخوانيم بر يزدگرد

 وگرکينه خوانيم ازين هفت گرد
 داند همی کين و داداگر خود ن

 مرا فيلسوف ايچ پاسخ نداد
 وگر گفت دينی همه بسته گفت
 بماند همی پاسخ اندر نهفت
 گرهيچ گنجست ای نيک رای
 بيار ای و دل را به فردا مپای
 که گيتی همی بر تو بر بگذرد

 بشمرد زمانه دم ما همی
 در خوردنت چيره کن برنهاد
 اگر خود بمانی دهد آنک داد

  خرج ار برابر بدیمرا دخل و
 زمانه مرا چون برادر بدی

 تگرگ آمدی امسال برسان مرگ
 مرا مگر بهتر بدی از تگرگ
 در هيزم و گندم و گوسفند
 ببست اين برآورده چرخ بلند

 آور که از روزمان بس نماند می
 چنين تا بود و برکس نماند

 
 کس آمد به ماهوی سوری بگفت
 که شاه جهان گشت با خاک جفت

 با و قسيس و رهبان رومسکو
 همه سوگواران آن مرز و بوم
 برفتند با مويه برنا و پير
 تن شاه بردند زان آبگير

 يکی دخمه کردند او رابه باغ
 بلند و بزرگيش برتر ز راغ

 چنين گفت ماهوی بدبخت و شوم
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 که ايران نبد پش ازين خويش روم
 فرستاد تا هر که آن دخمه کرد

  خوردهم آنکس کزان کار تيمار
 بکشتند و تاراج کردند مرز
 چنين بود ماهوی را کام و ارز
 ازان پس بگرد جهان بنگريد
 ز تخم بزرگان کسی را نديد
 همان تاج با او بد و مهر شاه
 شبان زاده را آرزو کردگاه

 همه رازدارانش را پيش خواند
 سخن هرچ بودش به دل در براند
 به دستور گفت ای جهانديده مرد

 ن روز ننگ و نبردفراز آمد آ
 نه گنجست بامن نه نام و نژاد

 داد خواهم سرخود بباد همی
 بر انگشتری يزدگردست نام
 به شمشير بر من نگردند رام
 همه شهر ايران ورا بنده بود
 اگر خويش بد ار پراگنده بود
 نخواند مرا مرد داننده شاه
 نه بر مهرم آرام گيرد سپاه
 جزين بود چاره مرا در نهان

 ريختم خون شاه جهانچرا 
 همه شب ز انديشه پر خون بدم
 جهاندار داند که من چون بدم

 بدو رای زن گفت که اکنون گذشت
 ازين کار گيتی پر آواز گشت
 کنون بازجويی همی کارخويش

 ی تار خويش که بگسستی آن رشته
 کنون او بدخمه درون خاک شد

 روان ورا زهر ترياک شد
 جهانديدگان را همه گرد کن

 بان تيز گردان به شيرين سخنز
 چنين گوی کاين تاج انگشتری
 مرا شاه داد از پی مهتری

 چو دانست کامد ز ترکان سپاه
 تر شد مرا خواند شاه چوشب تيره

 مرا گفت چون خاست باد نبرد
 که داند به گيتی که برکيست گرد
 تواين تاج و انگشتری را بدار
 بود روز کين تاجت آيد به کار

 زی جزين در جهانمرانيست چي
 همانا که هست اين ز تازی نهان
 تو زين پس به دشمن مده گاه من
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 نگه دار هم زين نشان راه من
 من اين تاج ميراث دارم ز شاه
 به فرمان او بر نشينم به گاه
 بدين چاره ده بند بد را فروغ

 که داند که اين راستست از دروغ
 چوبشنيد ماهوی گفتا که زه

 و بر نيست مهتو دستوری و بر ت
 همه مهتران را ز لشکر بخواند
 وزين گونه چندين سخنها براند

 بدانست لشکر که اين نيست راست
 به شوخی ورا سر بريدن سزاست
 يکی پهلوان گفت کاين کار تست
 سخن گر درستست گر نادرست
 چوبشنيد بر تخت شاهی نشست
 به افسون خراسانش آمد بدست
 ببخشيد روی زمين بر مهان

 گفت با مهر شاه جهانمنم 
 جهان را سراسر به بخشش گرفت
 ستاره نظاره برو ای شگفت
 به مهتر پسر داد بلخ و هری
 فرستاد بر هر سوی لشکری
 بد انديشگان را همه برکشيد
 بدانسان که از گوهر او سزيد
 بدان را بهرجای ساالر کرد
 خردمند را سرنگونسارکرد
 چو زيراندر آمد سر راستی

  هر سوی کاستیپديد آمد از
 چولشکر فراوان شد و خواسته
 دل مرد بی تن شد آراسته
 سپه را درم داد و آباد کرد
 سر دوده خويش پرباد کرد
 به آموی شد پهلو پيش رو
 ابا لشکری جنگ سازان نو
 طاليه به پيش سپاه اندرون

 يی نام او گرستون جهان ديده
 به شهر بخارا نهادند روی
 یچنان ساخته لشکری جنگجو
 بدو گفت ما را سمرقند و چاچ
 ببايد گرفتن بدين مهر و تاج
 به فرمان شاه جهان يزدگرد

 که ساالر بد او بر اين هفت گرد
 ز بيژن بخواهم به شمشير کين
 کزو تيره شد بخت ايران زمين
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 چنين تا به بيژن رسيد آگهی
 که ماهوی بگرفت تخت مهی
 بهر سوی فرستاد مهر و نگين

 برو بر زمينهمی رام گردد 
 کنون سوی جيحون نهادست روی
 به پرخاش با لشکری جنگجوی
 بپرسيد بيژن که تاجش که داد

 بروکرد گوينده آن کارياد
 بدو گفت برسام کای شهريار
 چو من بردم از چاچ چندان سوار

 بياوردم از مرو چندان بنه
 بشد يزدگرد از ميان يک تنه
 تو را گفته بد تخت زرين اوی

 ی گوهر آگين اوی همان ياره
 همان گنج و تاجش فرستم به چاج
 تو را بايد اندر جهان تخت عاج
 به مرو اندرون رزم کردم سه روز
 چهارم چو بفروخت گيتی فروز
 شدم تنگدل رزم کردم درشت
 جفا پيشه ماهوی بنمود پشت
 چو ماهوی گنج خداوند خويش

 رنج و بنهاد پيش بياورد بی
 زتن به چي چوآگنده شد مرد بی

 مرا خود تو گفتی نديدست نيز
 به مرو اندرون بود لشکر دوماه
 به خوبی نکرد ايچ برمانگاه
 بکشت او خداوند را در نهان
 چنان پادشاهی بزرگ جهان
 سواری که گفتی ميان سپاه

 برگذارد سر از چرخ ماه همی
 ز ترکان کسی پيش گرزش نرفت
 همی زو دل نامداران بگفت
 رفتچو او کشته شد پادشاهی گ
 بدين گونه ناپارسايی گرفت

 گويد آمد سپاه طاليه همی
 نبايد که بر ما بگيرند راه

 چو بدخواه جنگی به بالين رسيد
 نبايد تو را با سپاه آرميد

 چنين گل به پاليز شاهان مباد
 چو باشد نيايد ز پاليز ياد

 چو بشنيد بيژن سپه گرد کرد
 ز ترکان سواران روز نبرد

  دمانز قجقار باشی بيامد
 گونه بره بر زمان نجست ايچ
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 چونزديک شهر بخارا رسيد
 همه دشت نخشب سپه گستريد
 به ياران چنين گفت که اکنون شتاب

 مداريد تا او بدين روی آب
 به پيکار ما پيش آرد سپاه
 مگر باز خواهيم زوکين شاه
 ازان پس بپرسيد کز نامدار
 که ماند ايچ فرزند کايد به کار

 رادر به دستجهاندار شه را ب
 پسر گر نبود ايچ دختر به دست
 که او را بياريم و ياری دهيم
 به ماهوی بر کامگاری دهيم
 بدو گفت به رسام کای شهريار

 ی بر روزگار سرآمد برين تخمه
 بران شهرها تازيان راست دست
 که نه شاه ماند نه يزدان پرست
 چو بشنيد بيژن سپه برگرفت
 ز کار جهان دست بر سرگرفت

 يه بيامد که آمد سپاهطال
 به پيکند سازد همی رزمگاه
 سپاهی بکشتی برآمد ز آب
 که از گرد پيدا نبود آفتاب
 سپهدار بيژن به پيش سپاه
 بيامد که سازد همی رزمگاه
 چو ماهوی سوری سپه را بديد
 تو گفتی که جانش ز تن برپريد
 ز بس جوشن و خود و زرين سپر
 ز بس نيزه و گر ز وچاچی تبر

  شد برابر صفی برکشيدغمی
 هوا نيلگون شد زمين ناپديد

 
 چو بيژن سپه را همه راست کرد
 به ايرانيان برکمين خواست کرد
 بدانست ماهوی و از قلبگاه
 خروشان برفت ازميان سپاه
 نگه کرد بيژن درفشش بديد

 بدانست کو جست خواهد گزيد
 به برسام فرمود کز قلبگاه

 به يکسو گذار آنک داری سپاه
 نبايد که ماهوی سوری ز جنگ

 درنگ بترسد به جيحون کشد بی
 به تيزی ازو چشم خود برمدار
 که با او دگرگونه سازيم کار

 چو برسام چينی درفشش بديد
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 سپه را ز لشکر به يکسو کشيد
 تاخت تاپيش ريگ فرب همی

 پر آژنگ رخ پر ز دشنام لب
 مر او را بريگ فرب دربيافت

 شتافترکابش گران کرد و اندر 
 چو نزديک ماهو برابر به بود
 نزد خنجر او را دليری نمود
 کمربند بگرفت و او را ز زين
 برآورد و آسان بزد بر زمين
 فرود آمد و دست او را ببست

 به پيش اندر افگند و خود برنشست
 همانگه رسيدند ياران اوی

 همه دشت ازو شد پر از گفت و گوی
 ببرسام گفتند کاين را مبر

 دن گردنش راتبرببايد ز
 چنين داد پاسخ که اين راه نيست
 نه زين تاختن بيژن آگاه نيست
 همانگه به بيژن رسيد آگهی
 که آمد بدست آن نهانی رهی
 جهانجوی ماهوی شوريده هش

 دين خداوندکش پر آزار و بی
 چو بشنيد بيژن از آن شادشد
 بباليد وز انديشه آزاد شد
 شراعی زدند از بر ريگ نرم

  ماهوی چون باد گردمرفت همی
 گنهکار چون روی بيژن بديد
 خردشد ز مغز سرش ناپديد
 روان شد از بيم همچون تن بی
 به سر بر پراگند ريگ روان
 بدو گفت بيژن که ای بدنژاد
 که چون تو پرستار کس را مباد
 چرا کشتی آن دادگر شاه را
 خداوند پيروزی و گاه را

 پدر بر پدر شاه و خود شهريار
 ن روان در جهان يادگارز نوشي

 چنين داد پاسخ که از بدکنش
 نيايد مگر کشتن و سرزنش
 بدين بد کنون گردن من بزن
 بينداز در پيش اين انجمن

 بترسيد کش پوست بيرون کشد
 تنش رابدان کينه در خون کشد
 نهانش بدانست مرد دلير

 بود دير به پاسخ زمانی همی
 چنين داد پاسخ که ای دون کنم
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 ز دل خويش بيرون کنمکه کين ا
 بدين مردی و دانش و رای و خوی
 هم تاج وتخت آمدت آرزوی

 به شمشير دستش ببريد و گفت
 که اين دست را در بدی نيست جفت

 چو دستش ببريد گفتا دو پا
 ببريد تا ماند ايدر بجا

 بفرمود تا گوش و بينيش پست
 بريدند و خود بارگی برنشست
 بفرمود کاين را برين ريگ گرم
 بداريد تا خوابش آيد ز شرم
 مناديگری گرد لشکر بگشت

 يی برگذشت به درگاه هرخيمه
 که ای بندگان خداوند کش
 مشوريد بيهوده هرجای هش
 چو ماهوی باد آنکه بر جان شاه
 نبخشود هرگز مبيناد گاه

 سه پور جوانش به لشکر بدند
 همان هر سه با تخت و افسر بدند
 همان جايگه آتشی بر فروخت

 ر را و هر سه پسر را بسوختپد
 ی کس در زمانه نماند از آن تخمه

 وگر ماند هرکو بديدش براند
 بزرگان بارن دوده نفرين کنند
 سرازکشتن شاه پرکين کنند
 که نفرين برو باد و هرگز مباد
 که او را نه نفرين فرستد بداد
 کنون زين سپس دور عمر بود
 چو دين آورد تخت منبر بود

 
 ال ازبرم شست و پنجچو بگذشت س

 ی درد و رنج فزون کردم انديشه
 به تاريخ شاهان نياز آمدم
 به پيش اختر ديرساز آمدم
 بزرگان و با دانش آزادگان
 نبشتند يکسر همه رايگان
 نشسته نظاره من از دورشان
 تو گفتی بدم پيش مزدورشان
 ام جزاحسنت ازيشان نبد بهره
 ام به کتف اندراحسنت شان زهره

 های کهن بسته شد هسربدر
 وزان بند روشن دلم خسته شد

 ازين نامور نامداران شهر
 علی ديلمی بود کوراست بهر
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 که همواره کارش بخوبی روان
 به نزد بزرگان روشن روان

 حسين قتيب است از آزادگان
 که ازمن نخواهد سخن رايگان
 ازويم خور و پوشش و سيم و زر
 وزو يافتم جنبش و پای و پر

 از اصل و فرع خراجنيم آگه 
 غلتم اندر ميان دواج همی

 جهاندار اگر نيستی تنگ دست
 مرا بر سرگاه بودی نشست
 چو سال اندر آمد به هفتاد ويک
 همی زير بيت اندر آرم فلک
 همی گاه محمود آباد باد

 سرش سبز باد و دلش شاد باد
 چنانش ستايم که اندر جهان
 سخن باشد از آشکار ونهان

  ستايش بودمرا از بزرگان
 ستايش ورا در فزايش بود
 که جاويد باد آن خردمند مرد
 هميشه به کام دلش کارکرد

 همش رای و هم دانش وهم نسب
 چراغ عجم آفتاب عرب

 ی يزدگرد سرآمد کنون قصه
 به ماه سفندار مد روز ارد
 ز هجرت شده پنج هشتادبار
 به نام جهانداور کردگار
 چواين نامور نامه آمد ببن

 روی کشور شود پرسخنز من 
 ام از آن پس نميرم که من زنده
 ام که تخم سخن من پراگنده

 هر آنکس که دارد هش و رای و دين
 پس از مرگ بر من کند آفرين


