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 كه جستكه نام بزرگى بگيتى  گوى دهقان چه گويد نخستسخن

 ندارد كس آن روزگاران بياد كه بود آنكه ديهيم بر سر نهاد

 بگويد ترا يك بيك در بدر مگر كز پدر ياد دارد پسر

 كرا بود از آن برتران پايه بيش كه نام بزرگى كه آورد پيش

 كه از پهلوانان زند داستان پژوهنده نامه باستان

 و او بود شاه كيومرث آورد چنين گفت كآيين تخت و كاله

 جهان گشت با فّر و آيين و آب چو آمد ببرج حمل آفتاب

 كه گيتى جوان گشت ازان يك سره بتابيد از آن سان ز برج بره

 نخستين بكوه اندرون ساخت جاى كيومرث شد بر جهان كدخداى

 پلنگينه پوشيد خود با گروه سر بخت و تختش بر آمد بكوه

 كه پوشيدنى نو بد و نو خورش پرورشازو اندر آمد همى 

 بخوبى چو خورشيد بر گاه بود گيتى درون سال سى شاه بوده ب

 چو ماه دو هفته ز سرو سهى همى تافت زو فّر شاهنشهى

 ز گيتى بنزديك او آرميد دد و دام و هر جانور كش بديد

 از آن بر شده فّره و بخت او شدندى بر تخت اودو تا مى

 و زو بر گرفتند آيين خويش نماز آمدنديش پيشرسم ه ب

 هنرمند و همچون پدر نامجوى پسر بد مر او را يكى خوبروى

 كيومرث را دل بدو زنده بود سيامك بدش نام و فرخنده بود

 

 کیومرث

 بود سال سى پارسيان شاهان نخستين گيومرت پادشاهى  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز بيم جداييش بريان بدى جانش بر از مهر گريان بدىه ب

 فروزنده شد دولت شهريار بر آمد برين كار يك روزگار

 مگر بدكنش ريمن آهرمنا گيتى نبودش كسى دشمناه ب

 همى راى زد تا بباليد بال بر شك اندر آهرمن بدسگال

 دالور شده با سپاه بزرگ يكى بچه بودش چو گرگ سترگ

 ز بخت سيامك و زان پايگاه ن ديو بچه سياهآجهان شد بر 

 جستهمى تخت و ديهيم كى شاه  سپه كرد و نزديك او راه جست

 جهان كرد يك سر پر آواى خويش همى گفت با هر كسى راى خويش

 كه تخت مهى را جز او شاه بود كيومرث زين خود كى آگاه بود

 پلنگينه پوش ءبسان پرى يكايك بيامد خجسته سروش

 كه دشمن چه سازد همى با پدر بگفتش ورا زين سخن در بدر

 کشته شدن سیامک بدست دیو 

 ز كردار بدخواه ديو پليد بگوش سيامك رسيدسخن چون 

 سپاه انجمن كرد و بگشاد گوش دل شاه بچه بر آمد بجوش

 كه جوشن نبود و نه آيين جنگ بپوشيد تن را بچرم پلنگ

 سپه را چو روى اندر آمد بروى پذيره شدش ديو را جنگ جوى

 بر آويخت با پور آهرمنا سيامك بيامد برهنه تنا

 دو تا اندر آورد باالى شاه وارونه ديو سياهبزد چنگ 

 بچنگال كردش كمرگاه چاك فكند آن تن شاهزاده بخاك

 خديوتبه گشت و ماند انجمن بى سيامك بدست خروزان ديو

 ز تيمار گيتى برو شد سياه چو آگه شد از مرگ فرزند شاه

 زنان بر سر و موى و رخ را كنان فرود آمد از تخت ويله كنان
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 دو ديده پر از نم چو ابر بهار دو رخساره پر خون و دل سوگوار

 كشيدند صف بر در شهريار خروشى بر آمد ز لشكر بزار

 دو چشم ابر خونين و رخ با درنگ همه جامها كرده پيروزه رنگ

 برفتند ويله كنان سوى كوه دد و مرغ و نخچير گشته گروه

 شاه برخاست گرد ز درگاه كى برفتند با سوگوارى و درد

 پيام آمد از داور كردگار نشستند سالى چنين سوگوار

 كزين بيش مخروش و بازآر هوش درود آوريدش خجسته سروش

 برآور يكى گرد از آن انجمن سپه ساز و بركش بفرمان من

 بپرداز و پردخته كن دل ز كين از آن بدكنش ديو روى زمين

 و بدخواست بر بدگمانبر آورد  كى نامور سر سوى آسمان

 بخواند و بپالود مژگانش را بر آن برترين نام يزدانش را

 شب و روز آرام و خفتن نيافت و زان پس بكين سيامك شتافت

 كه نزد نيا جاه دستور داشت خجسته سيامك يكى پور داشت

 تو گفتى همه هوش و فرهنگ بود گرانمايه را نام هوشنگ بود

 نيا پروريده مر او را ببر پدربنزد نيا يادگار 

 جز او بر كسى چشم نگماشتى نيايش بجاى پسر داشتى

 بخواند آن گرانمايه هوشنگ را چو بنهاد دل كينه و جنگ را

 همه رازها برگشاد از نهفت همه گفتنيها بدو باز گفت

 خروشى برآورد خواهم همى كه من لشكرى كرد خواهم همى

 تو ساالر نو امكه من رفتنى روترا بود بايد همى پيش 

 ز درندگان گرگ و ببر دلير پرى و پلنگ انجمن كرد و شير
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 دستور داشتكه نزد نيا جاه  خجسته سيامك يكى پور داشت

 تو گفتى همه هوش و فرهنگ بود گرانمايه را نام هوشنگ بود

 بره نيا پروريده مر او را ب بنزد نيا يادگار پدر

 جز او بر كسى چشم نگماشتى نيايش بجاى پسر داشتى

 بخواند آن گرانمايه هوشنگ را چو بنهاد دل كينه و جنگ را

 برگشاد از نهفتهمه رازها  همه گفتنيها بدو باز گفت

 خروشى برآورد خواهم همى كه من لشكرى كرد خواهم همى

 تو ساالر نو امكه من رفتنى روترا بود بايد همى پيش

 ز درندگان گرگ و ببر دلير پرى و پلنگ انجمن كرد و شير

 سپهدار پر كين و كند آورى سپاهى دد و دام و مرغ و پرى

 پيش اندرون با سپاهه نبيره ب پس پشت لشكر كيومرث شاه

 همى باسمان بر پراگند خاك بيامد سيه ديو با ترس و باك

 شده سست از خشم كيهان خديو ز هراى درندگان چنگ ديو

 شدند از دد و دام ديوان ستوه بهم بر شكستند هر دو گروه

 جهان كرد بر ديو نستوه تنگ بيازيد هوشنگ چون شير چنگ

 همالسپهبد بريد آن سر بى دوالكشيدش سراپاى يكسر 

 دريده برو چرم و برگشته كار بپاى اندر افگند و بسپرد خوار

 سر آمد كيومرث را روزگار چو آمد مر آن كينه را خواستار

 

 کیومرث

 رفتن هوشنگ و کیومرث به جنگ دیو سیاه  – 2بخش 

 
 اولدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نگر تا كرا نزد او آبروى درى ماند ازوىبرفت و جهان مر

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

 نماند بد و نيك بر هيچ كس جهان سربسر چو فسانست و بس

 

 

 


