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 يكى داستانى بيآراى نغز بيدار مغز گوىكنون اى سخن

 رامش بردروان سراينده  سخن چون برابر شود با خرد

 بدان ناخوشى راى او گش بود كسى را كه انديشه ناخوش بود

 پيش خردمند رسوا كنده ب همى خويشتن را چليپا كند

 ترا روشن آيد همه خوى خويش و ليكن نبيند كس آهوى خويش

 بيآراى ازين پس بدانا نماى اگر داد بايد كه ماند بجاى

 در آب چون ديده گشتجوى تو ه ب چو دانا پسندد پسنديده گشت

 تو برخوان و برگوى با راستان ز گفتار دهقان كنون داستان

 همى نو شود بر سر انجمن كهن گشته اين داستانها ز من

 برين وين خّرم بمانم دراز اگر زندگانى بود دير ياز

 كه نازد همى بار او بر چمن يكى ميوه دارى بماند ز من

 بسر بر فراوان شگفتى گذشت هشت ازان پس كه بنمود پنجاه و

 همى روز جويد بتقويم و فال همى آز كمتر نگردد بسال

 كه هرگز نگردد كهن گشته نو چه گفتست آن موبد پيش رو

 خردمند باش و جهانجوى باش باش گوىتو چندان كه گويى سخن

 اگر نيك باشدت جاى ار بدست چو رفتى سر و كار با ايزدست

 سخن هر چه گويى همان بشنوى كارى همان بدروىنگر تا چه 

 جز نيكويى در زمانه مجوىه ب گوىدرشتى ز كس نشنود نرم

 

 سیاووشداستان 

  1بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نگر تا چه گويد سراينده مرد گفتار دهقان كنون باز گرده ب
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 بدانگه كه برخاست بانگ خروس چنين گفت موبد كه يك روز طوس

 برفتند شاد از در شهريار خود و گيو گودرز و چندى سوار

 ابا باز و يوزان نخچير جوى نخچير گوران بدشت دغوىه ب

 علوفه چهل روزه را ساختند فراوان گرفتند و انداختند

 زمينش ز خرگاه تاريك بود جايگه ترك نزديك بودبدان 

 نزديك مرز سواران توره ب يكى بيشه پيش اندر آمد ز دور

 پس اندر پرستنده چند نيو همى راند در پيش با طوس گيو

 بگشتند بر گرد آن مرغزار بران بيشه رفتند هر دو سوار

 پر از خنده لب هر دو بشتافتند بيشه يكى خوب رخ يافتنده ب

 برو بر ز خوبى بهانه نبود بديدار او در زمانه نبود

 ترا سوى اين بيشه چون بود راه بدو گفت گيو اى فريبنده ماه

 بزد دوش بگذاشتم بوم و بر چنين داد پاسخ كه ما را پدر

 همان چون مرا ديد جوشان ز دور شب تيره مست آمد از دشت سور

 از تن سرم را بريدهمان خواست  يكى خنجرى آبگون بر كشيد

 يك كرد ياده ن يك ببرو سرو  بپرسيد زو پهلوان از نژاد

 شاه آفريدون كشد پروزمه ب بدو گفت من خويش گرسيوزم

 و رهنمون آمدى بارهكه بى پياده بدو گفت چون آمدى

 ز سستى مرا بر زمين بر نشاند چنين داد پاسخ كه اسپم بماند

 

 سیاووشداستان 

 سیاووشداستان مادر   – 2بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بسر بر يكى تاج زر داشتم زّر و گهر داشتم اندازهبى

 نيام يكى تيغ بر من زدند بران روى باال ز من بستدند

 سوارى فرستد پِس من دمان گمانچو هشيار گردد پدر بى

 نخواهد كزين بوم و بر بگذرم بيآيد همى تازيان مادرم

 گشت آزرمسر طوس نوذر بى دل پهلوانان بدو نرم گشت

 از ايرا چنين تيز بشتافتم گفت من يافتم شه نوذرى

 سپاهنه با من برابر بدى بى بدو گفت گيو اى سپهدار شاه

 كجا پيش اسپ من اينجا رسيد همان طوس نوذر بدان بستهيد

 كه من تاختم پيش نخچير جوى بدو گيو گفت اين سخن خود مگوى

 نگردد جوانمرد پرخاش جوى ز بهر پرستنده گرمگوى

 كه اين ماه را سر ببايد بريد تندى بجايى رسيده ب شانسخن

 ميانجى بر آمد يكى سرفراز ميانشان چو آن داورى شد دراز

 بدان كو دهد هر دو فرمان بريد كه اين را بر شاه ايران بريد

 بر شاه ايران نهادند روى نگشتند هر دو ز گفتار اوى

 بدندان گزيدبخنديد و لب را  چو كاوس روى كنيزك بديد

 كه كوتاه شد بر شما رنج راه بهر دو سپهبد چنين گفت شاه

 كه خورشيد گيرند گردان بيوز برين داستان بگذرانيم روز

 شكارى چنين از در مهترست گوزنست اگر آهوى دلبرست

 كه چهرت همانند چهر پريست بدو گفت خسرو نژاد تو چيست

 بر فريدونيمز سوى پدر  ورا گفت از مام خاتونيم

 بران مرز خرگاه او مركزست نيايم سپهدار گرسيوزست

 باده همى خواستى داد هر سه ب بدو گفت كين روى و موى و نژاد

 سر ماه رويان كنم بايدت مشكوى زّرين كنم شايدته ب
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 ز گردنكشان بر گزيدم ترا چنين داد پاسخ كه ديدم ترا

 تا بر نشيند بگاهبفرمود  بت اندر شبستان فرستاد شاه

 ياقوت و پيروزه و الجوردبه ب ديباى زرده راستندش بابي

 يكى سرخ ياقوت بد نابسود دگر ايزدى هر چه بايست بود
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 خّرم بهاره كه رنگ اندر آمد ب مد برين روزگارابسى بر ني

 چهره بسان بت آزرىه ب جدا گشت زو كودكى چون پرى

 كه بر خوردى از ماه فرخنده پى بگفتند با شاه كاوس كى

 كنون تخت بر ابر بايد كشيد فّرخ آمد پديد ۀيكى بچّ 

 كس موى و روىكزان گونه نشنيد  جهان گشت از آن خوب پر گفت و گوى

 برو چرخ گردنده را بخش كرد جهاندار نامش سياوخش كرد

 بدانست نيك و بد و چون و چند ازان كو شمارد سپهر بلند

 غمى گشت چون بخت او خفته ديد ستاره بران بّچه آشفته ديد

 يزدان پناهيد از كار اوه ب بديد از بد و نيك آزار او

 تهمتن بيآمد بر شهريار چنين تا بر آمد برين روزگار

 كشه مرا پرورانيد بايد ب چنين گفت كاين كودك شيرفش

 مر او را بگيتى چو من دايه نيست چو دارندگان ترا مايه نيست

 نيآمد همى بر دلش بر گران بسى مهتر انديشه كرد اندر آن

 جهانجوى گرد پسنديده را رستم سپردش دل و ديده راه ب

 نشستنگهش ساخت در گلستان زابلستانه تهمتن ببردش ب

 عنان و ركيب و چه و چون و چند سوارى و تير و كمان و كمند

 همان باز و شاهين و كار شكار نشستنگه مجلس و ميگسار

 سخن گفتن رزم و راندن سپاه ز داد و ز بيداد و تخت و كاله
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 از مادر سیاووشزادن   – 3بخش 
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 بره بسى رنج بر داشت و آمد ب هنرها بياموختش سربسر

 بمانند او كس نبود از مهان چنان شد كه اندر جهان سياوش

 سوى گردن شير شد با كمند چو يك چند بگذشت و او شد بلند

 كه آمد بديدار شاهم نياز چنين گفت با رستم سرفراز

 هنرهاى شاهانم آموختى بسى رنج بردى و دل سوختى

 هنرهاى آموزش پيل تن پدر بايد اكنون كه بيند ز من

 فرستادگان را ز هر سو بتاخت دل كار او را بساخت گو شير

 ز مهر و ز تخت و كاله و كمر ز اسپ و پرستنده و سيم و زر

 ورد آوردنىاز هر سو بي ز پوشيدنى هم ز گستردنى

 ز گيتى فرستاد و آورد زود ازين هر چه در گنج رستم نبود

 نظاره سپاهكه شد بر سياوش  راهه گسى كرد از آن گونه او را ب

 بدان تا نباشد سپهبد دژم همى رفت با او تهمتن بهم

 چو خشنودى نامور خواستند راستنداآيين بيه جهانى ب

 ز گنبد بسر بر همى ريختند آميختندعنبر بره همه زر ب

 در و بام هر برزن آراسته جهان گشته پر شادى و خواسته

 يك تن دژم ايران نبودنده ب زير پى تازى اسپان درمه ب

 بر اندوده مشك و مى و زعفران همه يال اسپ از كران تا كران

 از زابلستان سیاووشبازآمدن 

 كه آمد سياوش با فّرهى كاوس شاه آگهىه چو آمد ب

 برفتند با ناى رويين و كوس بفرمود تا با سپه گيو و طوس

 چو گرگين و خّراد لشكر شكن همه نامداران شدند انجمن

 نزد سياوش فرخنده راىه ب پذيره برفتند يك سر ز جاى
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 خروش آمد و بر گشادند راه چو ديدند گردان گو پور شاه

 كشه نظاره برو دست كرده ب پرستار با مجمر و بوى خوش

 ميان در سياوش آزاده بود بهر ُكنج در سيصد استاده بود

 خواندندسراسر همه آفرين  بسى زر و گوهر بر افشاندند

 ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج چو كاوس را ديد بر تخت عاج

 زمانى همى گفت با خاك راز نخست آفرين كرد و بردش نماز

 سپهبد گرفتش سر اندر كنار مد بر شهرياراو زان پس بي

 برو بر همى نام يزدان بخواند شگفتى ز ديدار او خيره ماند

 گفتى روانش خرد پروردكه  بدان اندكى سال و چندان خرد

 بخواند و بماليد رخ بر زمين بسى آفرين بر جهان آفرين

 خداوند هوش و خداوند مهر همى گفت كاى كردگار سپهر

 نيايش ز فرزند گيرم نخست همه نيكويها بگيتى ز تست

 بران تخت پيروزه بنشاختش ز رستم بپرسيد و بنواختش

 شادان بر شهرياربرفتند  بزرگان ايران همه با نثار

 بدادار بر آفرين خواندند ز فّر سياوش فرو ماندند

 ببستند گردان لشكر ميان بفرمود تا پيشش ايرانيان

 جهانى بشادى نهادند روى بكاخ و بباغ و بميدان اوى

 مى و رود و رامشگران خواستند راستنداهر جاى جشنى بيه ب

 نكرد از مهان كسى پيش از وى يكى سور فرمود كاندر جهان

 هشتم در گنجها برگشاده ب يك هفته زان گونه بودند شادبهب

 ز مهر و ز تيغ و ز تخت و كاله ز هر چيز گنجى بفرمود شاه

 ز برگستوان و ز خفتان جنگ زين پلنگه از اسپان تازى ب

 ز ديباى و از گوهر بيش و كم ز دينار و از بدرهاى درم
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 بدان كودكى تاج در خور نبود نبودجز افسر كه هنگام افسر 

 ز خوبى بدادش فراوان اميد سياوش را داد و كردش نويد

 هر كار جز پاك زاده نبوده ب چنين هفت سالش همى آزمود

 ز گوهر در افشان كاله و كمر هشتم بفرمود تا تاج زره ب

 رسم بزرگان و فّر كيانه ب نبشتند منشور بر پرنيان

 كه بود او سزاى بزرگى و گاه داد شاهزمين كهستان ورا 

 كه خوانى ورا ماوراءالنهر بر چنين خواندندش همى پيشتر 

 سیاووشدلدادگی سودابه بر 

 پر نگار ۀچنان بد كه سوداب بر آمد برين نيز يك روزگار

 پر انديشه گشت و دلش بردميد ز ناگاه روى سياوش بديد

 پيش آتش نهاده يخ استو گر  چنان شد كه گفتى طراز نخ است

 كه پنهان سياوش را اين بگوى كسى را فرستاد نزديك اوى

 نباشد شگفت ار شوى ناگهان كه اندر شبستان شاه جهان

 بر آشفت زان كار او نيكنام فرستاده رفت و بدادش پيام 

 مجويم كه پا بند و دستان نيم بدو گفت مرد شبستان نيم

 بر شاه ايران خراميد تفت رفتدگر روز شبگير سودابه 

 كه چون تو نديدست خورشيد و ماه بدو گفت كاى شهريار سپاه

 جهان شاد بادا به پيوند تو نه اندر زمين كس چو فرزند تو

 بر خواهران و فغستان خويش فرستش بسوى شبستان خويش

 پر از خون دلست و پر از آب چهر همه روى پوشيدگان را ز مهر

 درخت پرستش ببار آورند برند و نثار آورندنمازش 

 برو بر ترا مهر صد مادرست بدو گفت شاه اين سخن در خورست
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 كه خون و رگ و مهر نتوان نهفت سپهبد سياوش را خواند و گفت

 چو سودابه خود مهربان مادرست من ترا خواهرست ۀپس پرد

 كت بديدكه مهر آورد بر تو هر  ترا پاك يزدان چنان آفريد

 چو از دور بيند ترا چون بود خون بود ۀبويژه كه پيوست

 زمانى بمان تا كنند آفرين پس پرده پوشيدگان را ببين

 همى كرد خيره بدو در نگاه سياوش چو بشنيد گفتار شاه

 بكوشيد تا دل بشويد ز گرد زمانى همى با دل انديشه كرد

 چه دارد بسرپژوهد همى تا  گمانى چنان برد كو را پدر

 هشيوار و بينا دل و بدگمان كه بسيار دان است و چيره زبان

 از انجام آهنگ آغاز كرد بپيچيد و بر خويشتن راز كرد

 ز سودابه يابم بسى گفت و گوى كه گر من شوم در شبستان اوى

 مرا داد فرمان و تخت و كاله سياوش چنين داد پاسخ كه شاه

 بر آيد كند خاك را ارجمند بلندكز آن جايگه كآفتاب 

 خوبى و دانش به آيين و راهه ب چو تو شاه ننهاد بر سر كاله

 بزرگان و كار آزموده ردان مرا موبدان ساز با بخردان

 كه چون پيچم اندر صف بدگمان دگر نيزه و گرز و تير و كمان

 دگر بزم و رزم و مى و ميگسار دگر گاه شاهان و آيين بار

 بدانش زنان كى نمايند راه آموزم اندر شبستان شاهچه 

 و را پيش من رفتن آيين بود گرايدونك فرمان شاه اين بود

 هميشه خرد را تو بنياد باش بدو گفت شاه اى پسر شاد باش

 فزايد همى مغز كين بشنوى سخن كم شنيدم بدين نيكوى

 همه شادى آراى و غم برگسل بد بدل ۀمدار ايچ انديش

 مگر شادمانه شوند اندكى ببين پردگى كودكان را يكى 
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 پر از مهر و سودابه چون مادرست پس پرده اندر ترا خواهرست

 يم كنم هر چه او كرد يادابي سياوش چنين گفت كز بامداد

 به نزد سودابه  سیاووشآمدن 

 زدوده دل و مغز و رايش ز بد يكى مرد بد نام او هيربد

 كليد در پرده او داشتى هيچ نگذاشتى كه بتخانه را

 كه چون بر كشد تيغ هور از نهفت فرزانه گفته سپهدار ايران ب

 نگر تا چه فرمايد آن دار گوش به پيش سياوش همى رو بهوش

 نثار آورد گوهر و مشك و بوى سودابه فرمود تا پيش اوىه ب

 زبرجد فشانند بر زعفران پرستندگان نيز با خواهران

 سياوش بر آمد بر شهريار چو خورشيد بر زد سر از كوهسار

 رازه سخن گفت با او سپهبد ب برو آفرين كرد و بردش نماز

 سخنهاى شايسته چندى براند چو پردخته شد هيربد را بخواند

 بيآراى دل را بديدار نو سياوش را گفت با او برو

 غم روان شادمان و تهى دل ز برفتند هر دو بيك جا بهم

 سياوش همى بود ترسان ز بد چو برداشت پرده ز در هيربد

 پر از شادى و بزم ساز آمدند شبستان همه پيشباز آمدند

 پر از مشك و دينار و پر زعفران همه جام بود از كران تا كران

 عقيق و زبرجد بر آميختند درم زير پايش همى ريختند

 خوشاب روى زمينپر از در  زمين بود در زير ديباى چين

 همه بر سران افسران گران مى و رود و آواى رامشگران 

 پر از خوبرويان و پر خواسته شبستان بهشتى شد آراسته 

 يكى تخت زّرين درفشنده ديد سياوش چو نزديك ايوان رسيد
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 راسته شاهواراديبا بيه ب برو بر ز پيروزه كرده نگار

 بهشتى پر از رنگ و بوىبسان  بران تخت سودابه ماه روى

 سر جعد زلفش سراسر شكن نشسته چو تابان سهيل يمن

 فرو هشته تا پاى مشكين كمند يكى تاج بر سر نهاده بلند

 پاى ايستاده سر افگنده پسته ب پرستار نعلين زّرين بدست

 فرود آمد از تخت سودابه تفت سياوش چو از پيش پرده برفت

 بر در گرفتش زمانى درازه ب نمازمد خرامان و بردش یاب

 مد ز ديدار آن شاه سيریان همى چشم و رويش ببوسيد دير

 نيايش كنم روز و شب بر سه پاس همى گفت صد ره ز يزدان سپاس

 همان شاه را نيز پيوند نيست كه كس را بسان تو فرزند نيست

 چنان دوستى نزه ره ايزديست سياوش بدانست كان مهر چيست

 كه آن جايگه كار ناساز بود نزديك خواهر خراميد زوده ب

 بكرسى زّرينش بنشاندند برو خواهران آفرين خواندند

 خرامان بيآمد سوى تخت باز بر خواهران ُبد زمانى دراز

 كه اينت سر و تاج فرهنگ جوى شبستان همه شد پر از گفت و گوى

 روانش خرد بر فشاند همى تو گويى بمردم نماند همى

 پرده سراِى نهفته كه ديدم ب پيش پدر شد بگفته سياوش ب

 ز يزدان بهانه نبايدت جست همه نيكويى در جهان بهر تست

 شمشير و گاهه گنج و به فزونى ب ز جّم و فريدون و هوشنگ شاه

 بيآراست ايوان چو خّرم بهار ز گفتار او شاد شد شهريار

 بودنيها بپرداختنددل از  مى و بربط و ناى برساختند

 شد اندر شبستان شه نامدار چو شب گشت پيدا و شد روز تار

 كه اين رازت از من نبايد نهفت پژوهنده سودابه را شاه گفت
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 ز باال و ديدار و گفتار اوى ز فرهنگ و راى سياوش بگوى

 از آواز به گرز ديدن بهست پسند تو آمد خردمند هست

 نديدست بر گاه خورشيد و ماه شاهبدو گفت سودابه همتاى 

 چرا گفت بايد سخن در نهان چو فرزند تو كيست اندر جهان

 نبايد كه بيند ورا چشم بد مردى رسده بدو گفت شاه ار ب

 پذيرد شود راى را جفت من بدو گفت سودابه گر گفت من

 نه از نامداران برزن دهم هم از تخم خويشش يكى زن دهم

 ديدار او در ميان مهانه ب ورا در جهان كه فرزند آرد

 ز تخم تو و پاك پيوند تو مرا دخترانند مانند تو

 شادى كند آفرين بخواهد ب گر از تخم كى آرش و كى پشين

 فرجام نام منسته بزرگى ب بدو گفت اين خود بكام منست

 همى آفرين خواند بر تاج و گاه ش بشبگير شد نزد شاه سياو

 ز بيگانه مردم نهفتن گرفت پسر راز گفتن گرفتپدر با 

 يكى آرزو دارم اندر نهان همى گفت كز كردگار جهان

 ز تخم تو آيد يكى شهريار كه ماند ز تو نام من يادگار

 ديدار اوىه ب  تو دل برگشايى تازه روى امچنان كز تو من گشته

 ز گفت ستاره شمر موبدان چنين يافتم اخترت را نشان

 كه اندر جهان يادگارى بود كه از پشت تو شهريارى بود

 كى پشينۀ نگه كن پس پرد كنون از بزرگان يكى بر گزين

 ز هر سو بيآراى و بپساو دست خان كى آرش همان نيز هسته ب

 امفرمان و رايش سر افگندهه ب امبدو گفت من شاه را بنده

 بر بندگان پادشاستجهاندار  هر آن كس كه او برگزيند رواست 

 دگر گونه گويد بدين نگرود نبايد كه سودابه اين بشنود
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 مرا در شبستان او كار نيست سودابه زين گونه گفتار نيسته ب

 نه آگاه بد ز آب در زير كاه ز گفت سياوش بخنديد شاه

 ازو هيچ منديش و ز انجمن گزين تو بايد بدو گفت زن

 بجان تو بر پاسبانى بود كه گفتار او مهربانى بود

 نهانش ز انديشه آزاد شد سياوش ز گفتار او شاد شد

 نوان پيش تختش نيايش گرفت شاه جهان بر ستايش گرفته ب

 همى بود پيچان و خسته جگر چاره گر ۀنهانى ز سوداب

 همى زو بدّريد بر تنش پوست بدانست كان نيز گفتار اوست
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 سپهر از بر كوِه تيره بگشت بدين داستان نيز شب بر گذشت

 ز ياقوت و زر افسرى بر نهاد نشست از بر تخت سودابه شاد

 بيآراست و بر تخت زّرين نشاند همه دختران را بر خويش خواند

 كز ايدر برو با سياوش بگوى چنين گفت با هيربد ماه روى

 نمايى مرا سرو باالى خويش كه بايد كه رنجه كنى پاى خويش

 برآورد پوشيده راز از نهفت بشد هيربد با سياوش گفت 

 بديد آن نشست و سر و افسرش خرامان بيآمد سياوش برش

 تو گفتى بهشتست كاخ و سراى پاىه نو آيين ببه پيشش بتان 

 گوهر بياراسته روى و موىه ب فرود آمد از تخت و شد پيش اوى

 ز پيشش بكش كرده سودابه دست سياوش بر تخت زّرين نشست

 كه بودند چون گوهر نابسود شاه نو آيين نموده بتان را ب

 كاله پرستنده چندين بزّرين بدو گفت بنگر بدين تخت و گاه

 كه بسرشتشان ايزد از شرم و ناز همه نارسيده بتان طراز

 نگه كن بديدار و باالى او كسى كت خوش آيد از يشان بگوى

 از يشان يكى چشم ازو بر نداشت سياوش چو چشم اندكى بر گماشت

 نيارد بدين شاه كردن نگاه همه يك بديگر بگفتند ماه

 و شمارنده بر بخت خويشژكان  برفتند هر يك سوى تخت خويش

 كه چندين چه دارى سخن در نهفت چو ايشان برفتند سودابه گفت

 

 سیاووشداستان 

 دو دیگر بار به شبستان سیاووشآمدن   – 4بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه بر چهر تو فّر چهر پريست نگويى مرا تا مراد تو چيست

 شود بيهش و برگزيند ترا هر آن كس كه از دور بيند ترا

 نگه كن كه با تو كه اندر خورد ازين خوب رويان بچشم خرد

 چنين آمدش بر دل پاك ياد ماند و پاسخ ندادسياوش فرو 

 به آيد كه از دشمنان زن كنم كه من بر دل پاك شيون كنم

 همه داستانهاى هاماوران شنيدستم از نامور مهتران

 ز گردان ايران بر آورد گرد كه از پيش با شاه ايران چه كرد

 پوست نخواهد همی دوده را مغز و پر از بند سوادبه کاو دخت اوست

 پری جهره برداشت از رخ قصب چو بگشاد لب سیاووشبه پاسخ 

 گر ایدون که بینند بر گاه نو بدو گفت خورشید با ماه نو

 تو خورشید داری خود اندر کنار نباشد شگفت ار شود ماه خوار

 زیاقوت و پیروزه بر سرش تاج  کسی کو چو من دید بر تخت عاج 

 کسی را به خوبی به کس نشمرد نباشد شگفت ار به مه ننگرد

 نپیچی و اندیشه آسان کنی اگر با من اکنون تو پیمان کنی

 کنم چون پرستار پیشت به پای یکی دختری نارسیده به جای

 ز گفتار من سر مپیچ اندکی به سوگند پیمان کن اکنون یکی 

 تو خواهی بدن زو مرا یادگار چو بیرون شود زین جهان شهریار

 بداری مرا همچو او ارجمند آید به من برگزندنمانی که 

 تن و جان شیرین ترا داده ام  من اینک به پیش تو استاده ام 

 برآرم نپیچم سر از دام تو ز من هرچ خواهی همه کام تو

 بداد و نبود آگه از شرم و باک سرش تنگ بگرفت و یک پوشه چاک

 ناب گرمخوه بياراست مژگان ب رخان سياوش چو گل شد ز شرم

 مرا دور داراد گيهان خديو چنين گفت با دل كه از كار ديو
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 نه با اهرمن آشنايى كنم كنم وفايىنه من با پدر بى

 بجوشد دلش گرم گردد ز خشم چشمو گر سرد گويم بدين شوخ

 بدو بگرود شهريار جهان يكى جادوى سازد اندر نهان

 و دارمش چرب و گرم سخن گويم آواز نرمه همان به كه با او ب

 كه اندر جهان خود ترا كيست جفت سودابه گفته سياوش از ان پس ب

 گيتى بجز شاه راه نشايى ب ماه را ۀنمانى مگر نيم

 نشايد بجز او كه باشد مرا كنون دخترت بس كه باشد مرا

 نگه كن كه پاسخ چه يابى ازوى برين باش و با شاه ايران بگوى

 زبان را بنزدت گروگان كنم و پيمان كنم بخواهم من او را

 نيآيد بديگر كسى راى من باالى منه كه تا او نگردد ب

 بيآميخت با جان تو مهر من و ديگر كه پرسيدى از چهر من

 چنان آفريد اى نگارين ز پيش مرا آفريننده از فّر خويش

 مرا جز نهفتن همان نيست روى تو اين راز مگشاى و با كس مگوى

 من ايدون گمانم كه تو مادرى سر بانوانى و هم مهترى

 ز گفتار او بود آسيمه سر بگفت اين و غمگين برون شد بدر

 نگه كرد سودابه او را بديد چو كاوس كى در شبستان رسيد

 ز كار سياوش بسى كرد ياد بر شاه شد زان سخن مژده داد

 رمهبتان سيه چشم كردم  كه آمد نگه كرد ايوان همه

 كه گفتى همى بارد از ماه مهر چنان بود ايوان ز بس خوب چهر

 ز خوبان كسى ارجمندش نبود جز از دختر من پسندش نبود

 كه ماه آمدش گفتى اندر كنار چنان شاد شد زان سخن شهريار

 ز ديباى زربفت و زّرين كمر در گنج بگشاد و چندان گهر

 و هم تخت كنداورىهمان طوق  همان ياره و تاج و انگشترى

 جهانى سراسر پر از خواسته ز هر چيز گنجى بد آراسته
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 به انديشه افسون فراوان بخواند نگه كرد سودابه خيره بماند

 روا دارم ار بگسلد جان من فرمان منه كه گر او نيايد ب

 كنند آشكارا و اندر نهان بد و نيك و هر چاره كاندر جهان

 كنم زو فغان بر سر انجمن بپيچد ز منبسازم گر او سر 

 سدیگر بار در شبستان سیاووشرفتن 

 سر بر نهاد افسرى پر نگاره ب نشست از بر تخت با گوشوار

 ز هر گونه با او سخنها براند سياوخش را در بر خويش خواند

 كزان سان نديدست كس تاج و گاه بدو گفت گنجى بياراست شاه

 اگر بر نهى پيل بايد دويست اندازه نيستز هر چيز چندان كه 

 نگه كن بروى و سر و افسرم بتو داد خواهد همى دخترم

 بپيچى ز باال و از چهر من بهانه چه دارى تو از مهر من

 امخروشان و جوشان و آزرده امبرده امكه تا من ترا ديده

 بر آنم كه خورشيد شد الجورد همى روز روشن نبينم ز درد

 همى خون چكاند بدين چهر من ست تا مهر منكنون هفت سال 

 ببخشاى روز جوانى مرا يكى شاد كن در نهانى مرا

 بيارايمت ياره و تاج و گاه فزون زان كه دادت جهاندار شاه

 نيايد دلت سوى پيمان من و گر سر بپيچى ز فرمان من

 شاه شود تيره بر روى تو چشم كنم بر تو بر پادشاهى تباه

 باده كه از بهر دل سر دهم من ب سياوش بدو گفت هرگز مباد

 ز مردى و دانش جدايى كنم كنم وفايىچنين با پدر بى

 سزد كز تو نايد بدينسان گناه تو بانوى شاهى و خورشيد گاه

 بدو اندر آويخت سودابه چنگ و زان تخت برخاست با خشم و جنگ

 بگفتم نهان از بد انديش تو بدو گفت من راز دل پيش تو
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 كنى رعنا خردمند بپيش كنى رسوا كه خواهى خيره مرا

 را  کاووسفریب دادن سودابه 

 بناخن دو رخ را همى كرد چاك بزد دست و جامه بدّريد پاك

 كوىه فغانش ز ايوان بر آمد ب بر آمد خروش از شبستان اوى

 رستخيزست راست كه گفتى شب يكى غلغل از باغ و ايوان بخاست

 فرود آمد از تخت شاهنشهى گوش سپهبد رسيد آگهىه ب

 سوى شبستان خراميد تفته ب پر انديشه از تخت زّرين برفت

 خراشيده و كاخ پر گفت و گوى بيامد چو سودابه را ديد روى

 ندانست كردار آن سنگ دل ز هر كس بپرسيد و شد تنگ دل

 همى ريخت آب و همى كند موى خروشيد سودابه در پيش اوى

 بر آراست چنگ و برآويخت سخت تخته چنين گفت كامد سياوش ب

 جز اينت همى راند بايد سخن كه جز تو نخواهم كسى را ز بن

 چه پرهيزى از من تو اى خوب چهر كه از تست جان و دلم پر ز مهر 

 چنين چاك شد جامه اندر برم بينداخت افسر ز مشكين سرم

 سخن كرد هر گونه را خواستار انديشه شد زان سخن شهريار پر

 وزين گونه زشتى نجويد همى دل گفت ار اين راست گويد همىه ب

 بدينسان بود بند بد را كليد سياوش را سر ببايد بريد

 خوى شرم ازين داستان گشت خون خردمند مردم چه گويد كنون

 مهتر پرستان بدندهشيوار و  كسى را كه اندر شبستان بدند

 سياوش و سودابه را پيش خواند گسى كرد و بر گاه تنها بماند

 كه اين راز بر من نشايد نهفت هوش و خرد با سياوش گفته ب

 امز گفتار بيهوده آزرده امنكردى تو اين بد كه من كرده

 كنون غم مرا بود و دستان ترا چرا خواندم در شبستان ترا
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 سخن بر چه سانست بنماى روى و با من بگوى كنون راستى جوى

 و زان در كه سودابه آشفته بود سياوش گفت آن كجا رفته بود

 كه او از بتان جز تن من نخواست چنين گفت سودابه كين نيست راست

 بدو داد خواست آشكار و نهان بگفتم همه هرچ شاه جهان

 آراستهز دينار و ز گنج  ز فرزند و ز تاج و ز خواسته

 دختر دهمه همه نيكويها ب بگفتم كه چندين برين بر نهم

 دختر مرا راه ديدار نيسته ب مرا گفت با خواسته كار نيست

 نه كس توكارست بىه نه گنجم ب ترا بايدم زين ميان گفت بس

 دو دست اندر آويخت چون سنگ تنگ مرا خواست كارد بكارى بچنگ

 بكند و خراشيده شد روى من نكردمش فرمان همى موى من

 ز پشت تو اى شهريار جهان يكى كودكى دارم اندر نهان

 جهان پيش من تنگ و تاريك بود ز بس رنج كشتنش نزديك بود

 كاره كه گفتار هر دو نيايد ب چنين گفت با خويشتن شهريار

 خوابه كه تنگى دل آرد خرد را ب برين كار بر نيست جاى شتاب

 گواهى دهد دل چو گردد درست بايد بدين در نخستنگه كرد 

 بباد افره بد سزاوار كيست ببينم كزين دو گنهكار كيست

 ببوييد دست سياوش نخست بدان باز جستن همى چاره جست

 سراسر ببوييد هر جاى او بر و بازو و سر و باالى او

 همى يافت كاوس بوى گالب ز سودابه بوى مى و مشك ناب

 نشان بسودن نبود اندروى از سياوش بدان گونه بوىنديد 

 دل خويشتن را پر آزار كرد غمى گشت و سودابه را خوار كرد

 ببايد كنون كردنش ريز ريز شمشير تيز دل گفت كاين را به ب

 كه آشوب خيزد پر آواز و درد ز هاماوران زان پس انديشه كرد
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 خويش و نه پيوند بودبر او نه  و ديگر بدانگه كه در بند بود

 كه پيچيد ازان درد و نگشاد لب پرستار سودابه بد روز و شب

 ببايست زو هر بد اندر گذاشت سه ديگر كه يك دل پر از مهر داشت

 غم خرد را خوار نتوان شمرد چهارم كزو كودكان داشت خرد

 خردمندى وى بدانست شاه گناهسياوش ازان كار بد بى

 هشيوارى و راى و دانش بسيچ خود مينديش هيچبدو گفت ازين 

 نبايد كه گيرد سخن رنگ و بوى مكن ياد ازين هيچ و با كس مگوى

 چاره ساختن سودابه و زن جادو

 همان سرد شد بر دل شهريار چو دانست سودابه كو گشت خوار

 ز كينه درختى بنّوى بكشت يكى چاره جست اندر آن كار زشت

 پر از جادوى بود و رنگ و فسون سپرده درونزنى بود با او 

 همى از گرانى بسختى گذاشت گران بود و اندر شكم بّچه داشت

 كز آغاز پيمانت خواهم نخست بدو راز بگشاد و زو چاره جست

 سخن گفت ازين در مكن هيچ ياد چو پيمان ستد چيز بسيار داد

 نشكنىتهى مانى و راز من  يكى داروى ساز كين بفگنى

 بدين بّچگان تو باشد فروغ مگر كين همه بند و چندين دروغ

 چنين كشته بر دست اهريمنند كاوس گويم كه اين از مننده ب

 اين ببايدت جست ۀكنون چار مگر كين شود بر سياوش درست

 شود تيره و دور مانم ز گاه گرين نشنوى آب من نزد شاه

 امبفرمان و رايت سر افگنده امبدو گفت زن من ترا بنده

 اهرمن ۀكه بفتاد زو بچّ  چو شب تيره شد داروى خورد زن

 چه گونه بود بّچه جادونژاد دو بّچه چنانچون بود ديوزاد
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 فغانش بر آمد ز كاخ نهفت نهان كرد زن را و او خود بخفت

 نزديك سودابه رفتند زوده ب در ايوان پرستار چندانك بود

 بگفت آن سخن با پرستار خويش زّرين بياريد پيشيكى طشت 

 خروشيد و بفگند بر جامه تن اهرمن ۀنهاد اندران بچّ 

 كيوان فغان برگذشته از ايوان ب طشته دو كودك بديدند مرده ب

 بلرزيد در خواب و بگشاد گوش چو بشنيد كاوس از ايوان خروش

 رخ روزگاركه چون گشت بر ماه  بپرسيد و گفتند با شهريار

 شبگير برخاست و آمد دژمه ب غمى گشت آن شب نزد هيچ دم

 سراسر شبستان بر آشفته ديد برانگونه سودابه را خفته ديد

 خوارى و خسته جگره فگنده ب دو كودك بران گونه بر طشت زر

 بدو گفت روشن ببين آفتاب بباريد سودابه از ديده آب

 گفتار او خيره ايمن شدىه ب همى گفت بنگر چه كرد از بدى

 برفت و در انديشه شد يك زمان دل شاه كاوس شد بدگمان

 نشايد كه اين بر دل آسان كنم همى گفت كاين را چه درمان كنم

 کار بچگان را  کاووسپرسیدن 

 كسى را كه كردى به اختر نگاه ازان پس نگه كرد كاوس شاه

 بر تخت زّرين نشاند بپرسيد و بجست و ز ايشان بر خويش خواند

 سخن گفت هر گونه با مهتران ز سودابه و رزم هاماوران

 بدانش بدانند كردار اوى بدان تا شوند آگه از كار اوى

 همى داشت پوشيده اندر نهفت و زان كودكان نيز بسيار گفت

 بر آن كار يك هفته بگذاشتند همه زيج و صرالب برداشتند

 جامى كه زهر افگنى مى بوده ب ودسرانجام گفتند كين كى ب
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 نه از پشت شاه و نه زين مادرند دو كودك ز پشت كسى ديگرند

 ازين زيجها جستن آسان بدى گر از گوهر شهرياران بدى

 نه اندر زمين اين شگفتى بدان نه پيداست رازش درين آسمان

 بگفتند با شاه در انجمن نشان بد انديش ناپاك زن

 همى داشت پوشيده اندر نهفت كاوس و با كس نگفتنهان داشت 

 ز جادو جهان را بر آمد قفيز برين كار بگذشت يك هفته نيز

 ز شاه جهاندار فرياد خواست بناليد سودابه و داد خواست

 افگندن از تخت و گاهه زخم و به ب همى گفت همداستانم ز شاه

 بگسلم زمان تا زمان سر ز تن ز فرزند كشته بپيچد دلم

 چه گويى سخنهاى نادلپذير بدو گفت اى زن تو آرام گير

 بفرمود تا بر گرفتند راه همه روزبانان درگاه شاه

 زن بد كنش را بجاى آورند همه شهر و برزن بپاى آورند

 جهان ديدگان نيز بشتافتند نزديكى اندر نشان يافتنده ب

 نزديك شاهخوارى ببردند ه ب كشيدند بدبخت زن را ز راه

 بسى روز را داد نيزش نويد خوبى بپرسيد و كردش اميده ب

 پردخت از او شهريار بلنده ب بنده خوارى و زخم و به و زان پس ب

 مايه همداستانرنبد شاه پُ  نبد هيچ خستو بدان داستان

 بسى چاره جويند و افسون برند بفرمود كز پيش بيرون برند

 ببّريد و اين دانم آيين و فرّ  ارچو خستو نيايد ميانش به 

 ز شمشير گفتند و ز دار و چاه ببردند زن را ز درگاه شاه

 چه گويم بدين نامور پيشگاه گناهچنين گفت جادو كه من بى

 جهان آفرين داند اندر نهفت بگفتند با شاه كين زن چه گفت

 ستاره شمر گفت گفتار خويش سودابه فرمود تا رفت پيشه ب
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 پديدند كز پشت اهريمنند كه اين هر دو كودك ز جادو زنند

 كه نزديك ايشان جز اينست راز چنين پاسخ آورد سودابه باز

 ز بهر سياوش نيارند گفت فزونستشان زين سخن در نهفت

 بلرزد همى شير در انجمن ز بيم سپهبد گو پيلتن

 ببندد چو خواهد ره آب نيل كجا زور دارد به هشتاد پيل

 گريزند ازو در صف كارزار همان لشكر نامور صد هزار

 مگر ديده همواره پر خون بود مرا نيز پاياب او چون بود

 چه گويد سخن و ز كه دارد سپاس جزان كو بفرمايد اخترشناس

 مرا هم فزون از تو پيوند نيست ترا گر غم خرد فرزند نيست

 افگندم اين داورىبدان گيتى  سخن گر گرفتى چنين سرسرى

 كه بردارد از رود نيل آفتاب ز ديده فزون زان بباريد آب

 همى زار بگريست با او بهم سپهبد ز گفتار او شد دژم

 بران كار بنهاد پيوسته دل گسى كرد سودابه را خسته دل

 بنه پژوهيم تا خود چه آيد ب چنين گفت كاندر نهان اين سخن

 ز سودابه چندى سخنها براند بخواندز پهلو همه موبدان را 

 كه درد سپهبد نماند نهان شاه جهانه چنين گفت موبد ب

 ببايد زدن سنگ را بر سبوى چو خواهى كه پيدا كنى گفت و گوى

 دل شاه از انديشه يابد گزند كه هر چند فرزند هست ارجمند

 پر انديشه گشتى بديگر كران وزين دختر شاه هاماوران

 بر آتش يكى را ببايد گذشت در سخن چون بدين گونه گشتز هر 

 نيايد گزند گناهانكه بر بى چنين است سوگند چرخ بلند

 همى با سياوش بگفتن نشاند جهاندار سودابه را پيش خواند

 نگردد مرا دل نه روشن روان سرانجام گفت ايمن از هردوان
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 كند گنه كرده را زود رسوا مگر كاتش تيز پيدا كند

 گفتار خويشه كه من راست گويم ب چنين پاسخ آورد سودابه پيش

 ازين بيشتر كس نبيند گناه شاهه فگنده دو كودك نمودم ب

 كه اين بد بكرد و تباهى بجست سياوش را كرد بايد درست

 كه رايت چه بيند كنون اندرين پور جوان گفت شاه زمينه ب

 دوزخ مرا زين سخن گشت خواركه  سياوش چنين گفت كاى شهريار

 ازين تنگ خوارست اگر بگذرم اگر كوه آتش بود بسپرم

 بر آتش سیاووشگذشتن 

 نيك پى ۀز فرزند و سوداب پر انديشه شد جان كاوس كى

 ازان پس كه خواند مرا شهريار كزين دو يكى گر شود نابكار

 نغزكرا بيش بيرون شود كار  چو فرزند و زن باشدم خون و مغز

 دلگسل ۀبشويم كنم چار همان به كزين زشت كردار دل

 كه با بد دلى شهريارى مكن چه گفت آن سپهدار نيكو سخن

 هيون آرد از دشت صد كاروان دستور فرمود تا ساروانه ب

 همه شهر ايران بديدن شدند هيزم كشيدن شدنده هيونان ب

 خاشجوىهمى هيزم آورد پر  صد كاروان اشتر سرخ موىه ب

 شمارش گذر كرد بر چون و چند نهادند هيزم دو كوه بلند

 چنين جست و جوى بال را كليد ز دور از دو فرسنگ هر كش بديد

 ز كار زن آيد همه كاستى همى خواست ديدن در راستى

 به آيد ترا گر بدين بگروى چو اين داستان سربسر بشنوى

 نظاره شده هم گروهجهانى  نهادند بر دشت هيزم دو كوه

 گذارميانه برفتى بتنگى  گذر بود چندان كه گويى سوار
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 چنين بود آيين و اين بود راه بدانگاه سوگند پر مايه شاه

 كه بر چوب ريزند نفط سياه موبد بفرمود شاهه و زان پس ب

 روزه دميدند گفتى شب آمد ب بيآمد دو صد مرد آتش فروز

 زبانه بر آمد پس از دود زود دود نخستين دميدن سيه شد ز

 جهانى خروشان و آتش دمان زمين گشت روشنتر از آسمان

 بران چهر خندانش گريان شدند سراسر همه دشت بريان شدند

 يكى خود زّرين نهاده بسر پيش پدره سياوش بيامد ب

 لبى پر ز خنده دلى پر اميد هشيوار و با جامهاى سپيد

 ماهه همى خاك نعلش بر آمد ب سياهيكى تازيى بر نشسته 

 چون بود رسم و ساز كفنچنان پراگنده كافور بر خويشتن

 فرود آمد از باره بردش نماز بدانگه كه شد پيش كاوس باز

 سخن گفتنش با پسر نرم ديد رخ شاه كاوس پر شرم ديد

 كزين سان بود گردش روزگار سياوش بدو گفت انده مدار

 رهايى مراست گناهماگر بى بهايى مراستسر پر ز شرم و 

 جهان آفرينم ندارد نگاه ور ايدونك زين كار هستم گناه

 كزين كوه آتش نيابم تپش نيروى يزدان نيكى دهشه ب

 غم آمد جهان را از ان كار بهر خروشى بر آمد ز دشت و ز شهر

 ايوان و آتش بديده بر آمد ب چو از دشت سودابه آوا شنيد

 همى بود جوشان پر از گفت و گوى خواست كو را بد آيد بروىهمى 

 زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم كاوس چشمه جهانى نهاده ب

 نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت تاخته سياوش سيه را بتندى ب

 كسى خود و اسپ سياوش نديد ز هر سو زبانه همى بركشيد

 آيد ز آتش برونكه تا او كى  يكى دشت با ديدگان پر ز خون
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 كه آمد ز آتش برون شاه نو چو او را بديدند برخاست غو

 شدى برز تّرى همه جامه بى اگر آب بودى مگر تر شدى

 كه گفتى سمن داشت اندر كنار چنان آمد اسپ و قباى سوار

 دم آتش و آب يكسان بود چو بخشايش پاك يزدان بود

 آمد ز شهر و ز دشتخروشيدن  چو از كوه آتش بهامون گذشت

 همه دشت پيشش درم ريختند سواران لشكر برانگيختند

 ميان كهان و ميان مهان يكى شادمانى بد اندر جهان

 دادگر گنهكه بخشود بر بى همى داد مژده يكى را دگر

 همى ريخت آب و همى خست روى همى كند سودابه از خشم موى

 آتش نه گرد و نه خاك نه دود و نه چو پيش پدر شد سياوش پاك

 پياده سپهبد پياده سپاه فرود آمد از اسپ كاوس شاه

 ز كردار بد پوزش اندر گرفت سياوش را تنگ در بر گرفت

 خاكه بيامد بماليد رخ را ب سياوش به پيش جهاندار پاك

 دشمنان گشت پست ۀهمه كام كه از تّف آن كوه آتش برست

 كه پاكيزه تخمى و روشن روان بدو گفت شاه اى دلير جوان

 بزايد شود در جهان پادشا چنانى كه از مادر پارسا

 سر بر نهاد كاله كيانى ب به ايوان خراميد و بنشست شاد

 همه كامها با سياوش براند مى آورد و رامشگران را بخواند

 نبد بر در گنج بند و كليد سه روز اندر آن سور مى در كشيد

 از پدر سیاووشبخشش جان سودابه خواستن 

 يكى گرزه گاو پيكر بدست تخت كيى بر نشسته چهارم ب

 گذشته سخنها برو بر براند بر آشفت و سودابه را پيش خواند
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 ایهفراوان دل من بيازرد ایو بد بسى كرده شرمىكه بى

 كه بر جان فرزند من زينهار فرجام كاره يكى بد نمودى ب

 برين گونه بر جادويى ساختى بخوردى و در آتش انداختى

 بپرداز جاى و بر آراى كار كاره نيايد ترا پوزش اكنون ب

 جز آويختن نيست پاداش اين نشايد كه باشى تو اندر زمين

 تو آتش بدين تارك من ببار بدو گفت سودابه كاى شهريار

 من رسيد مكافات اين بد كه بر مرا گر همى سر ببايد بريد

 كينه نبود آتش تيز با او ب بفرماى و من دل نهادم برين

 دل شاه از غم بشويد همى سياوش سخن راست گويد همى

 نخواهم كه دارى دل از من بكين همه جادوى زال كرد اندرين

 نگردد همى پشت شوخيت كوز بدو گفت نيرنگ دارى هنوز

 اين ساخت اندر نهانكزين بد كه  به ايرانيان گفت شاه جهان

 همه شاه را خواندند آفرين چه سازم چه باشد مكافات اين

 ز بد كردن خويش پيچان شود شود جانكه پاداش اين آنكه بى

 ز دار اندر آويز و برتاب روى كوىه دژخيم فرمود كين را به ب

 شبستان همه بانگ برداشتند چو سودابه را روى برگاشتند

 نهان داشت رنگ رخش زرد شد درد شددل شاه كاوس پر 

 كه دل را بدين كار رنجه مدار سياوش چنين گفت با شهريار

 راهه پذيرد مگر پند و آيد ب من بخش سودابه را زين گناهه ب

 گر ايدونكه سودابه گردد تباه همى گفت با دل كه بر دست شاه

 ز من بيند او غم چو پيچان شود بفرجام كار او پشيمان شود

 بدان تا ببخشد گذشته گناه بهانه همى جست زان كار شاه

 ازان پس كه خون ريختن ديدمش سياوش را گفت بخشيدمش



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  29
 

 
 

 

 و زان تخت برخاست و آمد بدر سياوش ببوسيد تخت پدر

 دويدند و بردند او را نماز شبستان همه پيش سودابه باز

 برو گرمتر شد دل شهريار برين گونه بگذشت يك روزگار

 كه ديده نه برداشت از چهر اوى چنان شد دلش باز از مهر اوى

 همى جادوى ساخت اندر نهان دگر باره با شهريار جهان

 بدانسان كه از گوهر او سزد بدان تا شود با سياوش بد

 نكرد ايچ بر كس پديد از مهان ز گفتار او شاه شد در گمان

 دانش و دين و دادخرد بايد و  بجايى كه كارى چنين اوفتاد 

 كام دل مرد كاره بر آيد ب چنانچون بود مردم ترسكار 

 ازو نوش خيره مكن خواستار بجايى كه زهر آگند روزگار

 ایهمشو تيز گر پرورنده ن ایتو با آفرينش بسنده نه

 نخواهد گشادن همى بر تو چهر چنينست كردار گردان سپهر

 فزون نيست از مهر خون كه مهرى برين داستان زد يكى رهنمون

 ز مهر زنان دل ببايد بريد چو فرزند شايسته آمد پديد
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 گفتار كار آگهانكه بشنيد  مهر اندرون بود شاه جهانه ب

 گزيده ز تركان شمرده سوار كه افراسياب آمد و صد هزار

 و زو گشت كشور پر از گفت و گوى سوى شهر ايران نهادست روى 

 كه از بزم رايش سوى جنگ شد دل شاه كاوس ازان تنگ شد

 كسى را كه بد نيكخواه كيان يكى انجمن كرد از ايرانيان

 ز باد و ز آتش ز خاك و ز آب كافراسياببديشان چنين گفت 

 مگر خود سپهرش دگرگونه كشت همانا كه ايزد نكردش سرشت

 خوبى گروگان كنده زبان را ب سوگند پيمان كنده كه چندين ب

 بتابد ز پيمان و سوگند روى چو گرد آورد مردم كينه جوى

 كنم روز روشن بدو بر سياه جز از من نشايد ورا كينه خواه

 و گر نه چو تير از كمان ناگهان مگر گم كنم نام او در جهان

 بسى زين بر و بوم ويران كند سپه سازد و رزم ايران كند

 آوردگاهه چو خود رفت بايد ب بدو گفت موبد چه بايد سپاه

 در گنج چندين چه بايد گشاد چرا خواسته داد بايد بباد

 بدخواه خويشه بتيزى بسپردى  دو بار اين سر نامور گاه خويش

 سزاوار جنگ و سزاوار كين كنون پهلوانى نگه كن گزين

 نبينم كسى را بدين انجمن چنين داد پاسخ بديشان كه من

 مرا رفت بايد چو كشتى بر آب كه دارد پى و تاب افراسياب

 

 سیاووشداستان 

 از آمدن افراسیاب کاووسآگاهی یافتن   – 5بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بپيچم يكى دل برين رهنمون شما باز گرديد تا من كنون

 روان را از انديشه چون بيشه كرد انديشه كردسياوش ازان دل پر 

 بخوبى بگويم بخواهم ز شاه بدل گفت من سازم اين رزمگاه

 ز سودابه و گفت و گوى پدر مگر كم رهايى دهد دادگر

 دام آورمه چنين لشكرى را ب دگر گر ازين كار نام آورم

 بدو گفت من دارم اين پايگاه بشد با كمر پيش كاوس شاه

 گرده سر سروران اندر آرم ب با شاه توران بجويم نبردكه 

 توران زمينه كه او جان سپارد ب چنين بود راى جهان آفرين

 كجا باز گردد بد روزگار نابكار ۀانديشه راى و به ب

 كه بندد برين كين سياوش كمر بدين كار همداستان شد پدر

 ساختشنّوى يكى پايگه ه ب ازو شادمان گشت و بنواختش

 تو گويى سپه سربسر خويش تست بدو گفت گنج و گهر پيش تست

 ايران زمينه كه خوانند بر تو ب ز گفتار و كردار و از آفرين

 بسى داستانهاى نيكو براند گو پيل تن را بر خويش خواند

 چو گرد پى رخش تو نيل نيست بدو گفت همزور تو پيل نيست

 پروردگار سياوش توى كه ز گيتى هنرمند و خامش توى

 گشاده شود چون تو بستى كمر كان در گهره چو آهن ببندد ب

 سخن گفت با من چو شير ژيان سياوش بيامد كمر بر ميان

 تو با او برو روى ازو برمتاب همى خواهد او جنگ افراسياب

 چو آرام يابى شتاب آيدم چو بيدار باشى تو خواب آيدم

 سر ماه با چرخ در زير تست شمشير تستجهان ايمن از تير و 

 امسخن هرچ گويى نيوشنده امتهمتن بدو گفت من بنده

 سر تاج او آسمان منست سياوش پناه و روان منست
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 كه با جان پاكت خرد باد جفت چو بشنيد ازو آفرين كرد و گفت

 سیاووشلشگر کشیدن 

 سپهدار طوسبرآمد بيامد  و زان پس خروشيدن ناى و كوس

 در گنج دينار بگشاد شاه درگاه بر انجمن شد سپاهه ب

 همان خود و درع و سنان و سپر ز شمشير و گرز و كاله و كمر

 فرستاد نزد سياوش كليد نابريد ۀد جامگنجى كه بُ ه ب

 توى ساز كن تا چه آيدت راى كه بر جان و بر خواسته كدخداى

 دليران جنگى ده و دو هزار گزين كرد ازان نامداران سوار

 ز گيالن جنگى و دشت سروچ هم از پهلو پارس و كوچ و بلوچ

 گزين كرد شاه از در كارزار سپرور پياده ده و دو هزار 

 دلير و خردمند و آزاده بود از ايران هر آن كس كه گوزاده بود

 خردمند و بيدار و خامش بدند بباال و سال سياوش بدند 

 شاوران ۀچو بهرام و چون زنگ جنگى و نام آورانز گردان 

 بر افراختند اختر كاويان همان پنج موبد از ايرانيان

 ز پهلو سوى دشت و هامون شدند بفرمود تا جمله بيرون شدند

 كه بر خاك او نعل را پاى نيست تو گفتى كه اندر زمين جاى نيست

 اندر ميانچو ماه درخشنده  سر اندر سپهر اختر كاويان

 يكى تيز برگشت گرد سپاه  س شاهوز پهلو برون رفت كاو

 كه اى نامداران فرخنده پى مايه كىيكى آفرين كرد پر 

 شده تيره ديدار بد خواهتان مبادا جز از بخت همراهتان 

 پيروزى و شاد باز آمدنه ب نيك اختر و تندرستى شدنه ب 

 گردان بفرمود و خود بر نشسته ب و زان جايگه كوس بر پيل بست 
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 راهه همى بود يك روز با او ب وس شاهودو ديده پر از آب كا 

 گرفتند هر دو چو ابر بهار سرانجام مر يكدگر را كنار

 زارى خروشى بر انگيختنده ب ز ديده همى خون فرو ريختند

 كه ديدار از آن پس نخواهد بدن گواهى همى داد دل در شدن

 گاه زهر گهى نوش بار آورد كردار گردنده دهر چنين است

 سياوش ابا لشكر جنگ جوى س روىوسوى گاه بنهاد كاو

 ابا پيل تن سوى دستان كشيد سپه را سوى زابلستان كشيد

 نزديك دستان فرخنده پىه ب همى بود يك چند با رود و مى

 گهى با زواره گزيدى نشست گهى با تهمتن بدى مى بدست

 گهى در شكار و شبستان بدى شاد بر تخت دستان بدىگهى 

 گو پيل تن رفت و دستان بماند چو يك ماه بگذشت لشكر براند

 ز زابل هم از كابل و هندوان سپاهى برفتند با پهلوان

 شهر هرىه بخواند و بيامد ب ز هر سو كه بد نامور لشكرى

 شاوران را سپرد ۀبنه زنگ از يشان فراوان پياده ببرد

 سپهرش همى داد گفتى درود سوى طالقان آمد و مرو رود

 گفتار تلخه نيازرد كس را ب زديك بلخه ناز آن پس بيامد ب

 كشيدند لشكر چو باد دمان و زان روى گرسيوز و بارمان

 خبر شد بديشان ز ساالر نو سپهرم بد و بارمان پيش رو

 ايران گو پيلتن پهلواناز  كه آمد سپاهى و شاهى جوان 

 برافگند برسان كشتى بر آب نزديك افراسيابه هيونى ب

 سپهبد سياوش و با او سران كه آمد ز ايران سپاهى گران

 ديگر كفنه يك دست خنجر به ب سپه كش چو رستم گو پيلتن

 كه از باد كشتى بجنبد ز جاى تو لشكر بياراى و چندين مپاى
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 كزين سان سخن راند با رهنمون آتش هيونبرانگيخت برسان 

 سوى بلخ چون باد لشكر براند پاسخ نمانده وش زين سو بوسيا

 پاسخ نگاهه نشايست كردن ب چو تنگ اندر آمد ز ايران سپاه

 جز از جنگ جستن نديد ايچ روى نگه كرد گرسيوز جنگ جوى

 بلخ بر خاست جنگ ۀدروازه ب تنگه چو ز ايران سپاه اندر آمد ب

 بيامد سياوش لشكر فروز دو جنگ گران كرده شد در سه روز

 بلخ اندر آمد گران لشكرىه ب پياده فرستاد بر هر درى

 بشد با سپه نزد افراسياب گريزان سپهرم بدان روى آب

 کاووسبه  سیاووشنامه 

 يكى نامه فرمود نزديك شاه سياوش در بلخ شد با سپاه

 چنانچون سزاوار بد بر حرير مشك و گالب و عبيره نوشتن ب

 كزو گشت پيروز و به روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 تاج و تخت و كاله ۀفرازند خداوند خورشيد و گردنده ماه

 يكى را كند سوگوار و نژند كسى را كه خواهد بر آرد بلند

 رهنمونخرد كرد بايد بدين  چرا نه بفرمانش اندر نه چون

 ابا آشكارا نهان آفريد ازان دادگر كو جهان آفريد

 همه نيكوى باد فرجام كار همى آفرين باد بر شهريار

 فّر جهاندار با تاج و تخته ب بلخ آمدم شاد و پيروز بخته ب

 چهارم ببخشود پروردگار سه روز اندرين جنگ شد روزگار

 از كمانبكردار ناوك بجست  سپهرم بترمذ شد و بارمان

 جهان زير فّر كاله منست كنون تا بجيحون سپاه منست

 سپاه و سپهبد بدان روى آب سغد است با لشكر افراسيابه ب
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سپه بگذرانم كنم كارزار گر ايدونك فرمان دهد شهريار                     

 کاووساز کی سیاووشپاسخ نامه 

 كيوان رسيده ب سر تاج و تختش چو نامه بر شاه ايران رسيد

 بدان تا ببار آيد آن نو درخت يزدان پناهيد و زو جست بخته ب

 چو تازه بهارى در ارديبهشت شادى يكى نامه پاسخ نوشته ب

 تاج و گاه ۀجهاندار و بخشند هور و ماه ۀكه از آفرينند

 ز درد و بال گشته آزاد دل ترا جاودان شادمان باد دل

 كاله بزرگى و تاج مهى فّرهىپيروزى و ه هميشه ب

 كه بخت و هنر دارى و راستى سپه بردى و جنگ را خواستى

 كه زد بر كمان تو از جنگ توز همى از لبت شير بويد هنوز

 كام دل روشنته رسيده ب هميشه هنرمند بادا تنت

 كار اندرون كرد بايد درنگه ب جنگه ازان پس كه پيروز گشتى ب

 بپيماى روز و بر آراى گاه كردن سپاهنبايد پراگنده 

 كه هم بد نژادست و هم بد تنست كه آن ترك بد پيشه و ريمنست

 همى سر بر آرد ز تابنده ماه همان با كالهست و با دستگاه

 جنگ تو آيد خود افراسيابه ب مكن هيچ بر جنگ جستن شتاب

 همى دامن خويش در خون كشد گرايدونك زين روى جيحون كشد

 همانگه فرستاده را خواند پيش نهاد از بر نامه بر مهر خويش

 همى تاخت اندر نشيب و فراز بدو داد و فرمود تا گشت باز

 چو آن نامه شاه ايران بديد فرستاده نزد سياوش رسيد

 ز هر غم دل پاك آزاد كرد زمين را ببوسيد و دل شاد كرد

 بسر بر نهاد بخنديد و نامه شاه چون گشت شاد ۀازان نام
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 نپيچيد دل را ز پيمان اوى نگه داشت بيدار فرمان اوى

 بيامد بر شاه تركان چو گرد و زان سو چو گرسيوز شوخ مرد

 بلخه كه آمد سپهبد سياوش ب بگفت آن سخنهاى ناپاك و تلخ

 بسى نامداران و جنگ آوران سپه كش چو رستم سپاهى گران

 گاوميش ۀسرافراز با گرز ز هر يك ز ما بود پنجاه بيش

 سپردار با تير و تركش بدند كردار آتش بدنده پياده ب

 يكى را سر اندر نيايد بخواب نپّرد بكردار ايشان عقاب

 غمى شد سر و اسپ گردنكشان سه روز و سه شب بود هم زين نشان

 ز جنگش بدانگه شتاب آمدى از يشان كسى را كه خواب آمدى

 نّوى يكى جنگ آراستىه ب برخاستىبخفتى و آسوده 

 كه چندين چه گويى ز آرام و خواب بر آشفت چون آتش افراسياب

 كه گفتى ميانش بخواهد بريد گرسيوز اندر چنان بنگريده ب

 كجا خواست راندن برو خشم خويش يكى بانگ بر زد براندش ز پيش

 بخوانيد و ز بزم سازيد كار بفرمود كز نامداران هزار

 سغد اندر آرايش چين نهيده ب سراسر همه دشت پرچين نهيد

 چو از چشم شد دور گيتى فروز بدين سان بشادى گذر كرد روز

 بغلتيد بر جامه افراسياب بخواب و بآرامش آمد شتاب
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 تبه چنانچون كسى راز گويد ب چو يك پاس بگذشت از تيره شب

 بلرزيد بر جاى آرام و خواب خروشى بر آمد ز افراسياب

 خروشيدن و غلغل آراستند پرستندگان تيز برخاستند

 كه شد تيره ديهيم شاهنشهى گرسيوز آن آگهىه چو آمد ب

 راهه ورا ديد بر خاك خفته ب نزديك شاهه تيزى بيامد به ب

 كه اين داستان با برادر بگوى بر در گرفتش بپرسيد ز وىه ب

 مگو اين زمان ايچ با من سخن چنين داد پاسخ كه پرسش مكن

 بر گير و سختم بدار اندكىه ب بمان تا خرد بازيابم يكى

 خروش جهان ديده با ناله و با هوشه زمانى بر آمد چو آمد ب

 سان درخته همى بود لرزان ب تخته نهادند شمع و بر آمد ب

 كه بگشاى لب زين شگفتى بگوى بپرسيد گرسيوز نامجوى

 خوابه كه هرگز كسى اين نبيند ب چنين گفت پر مايه افراسياب

 امز پير و جوان نيز نشنيده امكجا چون شب تيره من ديده

 جهان پر ز گرد آسمان پر عقاب خوابه بيابان پر از مار ديدم ب

 بدو تا جهان بود ننمود چهر زمين خشك شّخى كه گفتى سپهر

 گردش سپاهى ز كند آورانه ب من زده بر كران ۀسراپرد

 درفش مرا سر نگونسار كرد يكى باد برخاستى پر ز گرد

 سراپرده و خيمه گشتى نگون برفتى ز هر سو يكى جوى خون

 

 سیاووشداستان 

 خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن  – 6بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بريده سران و تن افگنده خوار فزون از هزارو زان لشكر من 

 چه نيزه بدست و چه تير و كمان سپاهى ز ايران چو باد دمان

 و زان هر سوارى سرى در كنار همه نيزهاشان سر آورده بار

 سيه پوش و نيزه وران صد هزار بر تخت من تاختندى سوار

 مرا تاختندى همى بسته دست برانگيختندى ز جاى نشست

 ز پيوسته پيشم نبودى كسى نگه كردمى نيك هر سو بسى

 يكى باد سر نامور پهلوان وس بردى دوانومرا پيش كا

 وس شاهونشسته برو پور كا يكى تخت بودى چو تابنده ماه

 چو ديدى مرا بسته در پيش خويش دو هفته نبودى ورا سال بيش

 تيغه ميانم بدو نيم كردى ب كردار غّرنده ميغه دميدى ب

 مرا ناله و درد بيدار كرد خروشيدمى من فراوان ز درد

 نيك خواه ۀنباشد جز از كام بدو گفت گرسيوز اين خواب شاه

 نگون گشته بر بدسگال تو بخت همه كام دل باشد و تاج و تخت

 كه از دانش اندازه دارد بسى خواب بايد كسى ۀگزارند

 اخترشناسان و از بخرداناز  بخوانيم بيدار دل موبدان

 پرسیدن افراسیاب موبدان را از خواب

 پراگنده گر بر در شه بود هر آن كس كزين دانش آگه بود

 بدان تا چرا كردشان خواستار شدند انجمن بر در شهريار

 سخن راند با هر يك از كم و بيش بخواند و سزاوار بنشاند پيش

 پى بخرداندل نيكپاككه اى  چنين گفت با نامور موبدان

 ز كس بشنوم آشكار و نهان گر اين خواب و گفتار من در جهان

 اگر زين سخن بر لب آرند دم يكى را نمانم سر و تن بهم
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 بيمه بدان تا نباشد كسى زو ب ببخشيدشان بيكران زّر و سيم

 چو موبد ز شاه آن سخنها شنيد ازان پس بگفت آنچ در خواب ديد

 كه اين خواب را كى توان گفت راست و ز شاه زنهار خواستبترسيد 

 پاسخ گروگان كنده زبان را ب مگر شاه با بنده پيمان كند

 گشاييم بر شاه و يابيم داد كزين در سخن هرچ داريم ياد

 كزان بد از يشان نبيند گناه زنهار دادن زبان داد شاهه ب

 هاى نغزكجا برگشادى سخن زبان آورى بود بسيار مغز

 به بيدارى آمد سپاهى گران چنين گفت كز خواب شاه جهان

 جهان ديده با وى بسى رهنمون پيش اندرونه يكى شاهزاده ب 

 كه اين بوم گردد بما بر تباه بران طالع او را گسى كرد شاه 

 رنگه چو ديبه شود روى گيتى ب اگر با سياوش كند شاه جنگ

 غمى گردد از جنگ او پادشا ز تركان نماند كسى پارسا

 توران نماند سر و تاج و گاهه ب و گر او شود كشته بر دست شاه

 كينه جنگ و به ز بهر سياوش ب سراسر پر آشوب گردد زمين

 كه ويران شود كشور از كاستى بدانگاه ياد آيدت راستى

 برين چرخ گردان نيابد گذر جهاندار گر مرغ گردد بپر

 گهى پر ز خشم و گهى پر ز مهر كرد خواهد سپهربرين سان گذر 

 نكرد ايچ بر جنگ جستن شتاب غمى شد چو بشنيد افراسياب

 نهفته سخنها بسى كرد ياد گرسيوز آن رازها برگشاده ب

 نرانم نيايد كسى كينه خواه وش سپاهوجنگ سياه كه گر من ب

 انجمنبر آسايد از گفت و گوى  جنگ و نه منه نه او كشته آيد ب

 نه آشوب گيرد سراسر زمين وس خواهد ز من نيز كينونه كا

 جز آشتى هيچ كاره مبادم ب بجاى جهان جستن و كارزار
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 همان تاج و تخت و فراوان گهر نزديك او سيم و زره فرستم ب

 كه ترسم روانم فرو پژمرد مگر كين بالها ز من بگذرد

 رنجه سپهرم نخواهد بسزد گر  گنجه چو چشم زمانه بدوزم ب

 چنان زيست بايد كه يزدان سرشت نخواهم زمانه جز آن كو نوشت

 سگالش افراسیاب با مهتران

 درخشنده خورشيد بنمود چهر چو بگذشت نيمى ز گردان سپهر

 پرستنده و با كاله آمدند بزرگان بدرگاه شاه آمدند

 ردانهشيوار و كار آزموده  يكى انجمن ساخت با بخردان

 نبينم همى بهره جز كارزار بديشان چنين گفت كز روزگار

 جنگ اندرين انجمنه تبه شد ب بسا نامداران كه بر دست من

 بسى بوستان نيز شد خارستان بسى شارستان گشت بيمارستان

 بهر سو نشان سپاه منست بسا باغ كان رزمگاه منست

 نهان همه نيكوى باشد اندر ز بيدادى شهريار جهان

 باز را ديده كور ۀشود بچّ  هنگام در دشت گوره نزايد ب

 خويش قير ۀشود آب در چشم نپّرد ز پستان نخچير شير

 نافه درون بوى مشكه نگيرد ب آب خشكۀ شود در جهان چشم

 پديد آيد از هر سوى كاستى ز كّژى گريزان شود راستى

 آوريم بجاى غم و رنج داد كنون دانش و داد ياد آوريم

 نبايد كه مرگ آيد از ناگهان بر آسايد از ما زمانى جهان

 به ايران و توران سراى منست دو بهر از جهان زير پاى منست

 بيارند هر سال باژ گران نگه كن كه چندين ز كند آوران

 رستم فرستم يكى داستانه ب گر ايدونك باشيد همداستان
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 چيز اندازهفرستم بىبجويم  وش نيزودر آشتى با سيا

 همى خوبى و راستى خواستند يك پاسخ آراستنده سران يك ب

 بران دل نهاده كه فرمان دهى كه تو شهريارى و ما چون رهى

 نيامد كسى را غم و رنج ياد همه بازگشتند سر پر ز داد

 كه ببسيج كار و بپيماى راه گرسيوز آنگه چنين گفت شاهه ب

 ز لشكر گزين كن سوارى دويست ايسترا مه زودى بساز و سخنه ب

 ز هر چيز گنجى بياراسته وش بر خواستهونزد سياه ب

 زّرين نيامه ز شمشير هندى ب زّرين ستامه از اسپان تازى ب

 ز گستردنى صد شتروار بار يكى تاج پر گوهر شاهوار

 بگويش كه با تو مرا جنگ نيست غالم و كنيزك ببر هم دويست

 كه ما سوى ايران نكرديم روى فراوان و او را بگوى بپرسش

 سغديم و اين پادشاهى جداسته ب زمين تا لب رود جيحون مراست

 زبر شد جهان آن كجا بود زير همانست كز تور و سلم دلير

 ز مغز بزرگان خرد گشته شد كشته شد گنهاز ايرج كه بر بى

 جنگ آشنايى نبودكه با كين و  ايران جدايى نبوده ز توران ب

 كه آيد درود و خرام و نويد ز يزدان بران گونه دارم اميد

 كه بر مهر ديد از دليران ترا بر انگيخت از شهر ايران ترا

 شود جنگ و ناخوبى اندر نهان بخت تو آرام گيرد جهانه ب

 بار آيد آن راى تاريك توه ب نزديك توه چو گرسيوز آيد ب

 گردان سپرده كه گيتى ببخشش ب فريدون گردگاه ه چون بچنان

 آوريمز جنگ و ز كين پاى باز آوريمببخشيم و آن راى باز

 مگر نرم گردد سر جنگجوى تو شاهى و با شاه ايران بگوى

 چربى بسى داستانها بزنه ب سخنها همى گوى با پيل تن
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 پرستنده و اسپ و زّرين ستام برين هم نشان نزد رستم پيام

 بر تا شود كار پيراستهه ب نزديك او هم چنين خواستهه ب

تن پهلوان از در گاه نيست جز از تخت زّرين كه او شاه نيست              
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 كه روى زمين زو شد آراسته بياورد گرسيوز آن خواسته

 ز گردان فرستاده برگزيد دمان تا لب رود جيحون رسيد

 كه گرسيوز آمد بدان فّرهى شاه آگهىه بدان تا رساند ب

 بيامد سوى بلخ دل پر شتاب يك روز بگذاشت آبه كشتى به ب

 راهه گرسيوز آمد ببگفتند  درگاه شاهه فرستاده آمد ب

 و زين داستان چند گونه براند تن را بخواندلش گو پيوسياو

 بفرمود تا برگشادند راه درگاه شاهه چو گرسيوز آمد ب

 بخنديد و بسيار پوزش بخواست وش ورا ديد بر پاى خاستوسيا

 رخش پر ز شرم و دلش پر ز باك ببوسيد گرسيوز از دور خاك

 از افراسيابش بپرسيد سخت تختسياوش بنشاندش زير 

 بديد آن سر و افسر شاه نو چو بنشست گرسيوز از گاه نو

 چو از تو خبر يافت اندر شتاب برستم چنين گفت كافراسياب

 راهه فرستاد با من كنون در ب نزديك شاهه يكى يادگارى ب

 ش بگذاشتندوچشم سياوه ب بفرمود تا پرده برداشتند

 درم بود و اسپ و غالم و كاله شهر تا بارگاه ۀز درواز

 ز دينار و ز تاج و تخت بلند كس اندازه نشناخت آن را كه چند

 پرستنده با ياره و طوق زر غالمان همه با كاله و كمر

 نگه كرد و بشنيد پيغام اوى پسند آمدش سخت بگشاد روى

 

 سیاووشداستان 

 سیاووشآمدن گرسیوز نزد   – 7بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 يادهمى باش تا پاسخ آريم  تهمتن بدو گفت يك هفته شاد

 همان نيز پرسيدن از هر كسى بدين خواهش انديشه بايد بسى 

 زمين را ببوسيد و كرد آفرين چو بشنيد گرسيوز پيش بين

 بديبا و خواليگران خواستند يكى خانه او را بياراستند

 سگالش گرفتند بر بيش و كم همه نشستند بيدار هر دو ب

 گرسيوز آمد دمانكزان گونه  ازان كار شد پيلتن بدگمان

 چون ببايست بر ساختندچنان طاليه ز هر سو برون تاختند

 كه اين راز بيرون كنيد از نهفت سياوش ز رستم بپرسيد و گفت

 نگه كن كه ترياك اين زهر چيست كه اين آشتى جستن از بهر چيست

 ببين تا كدامند صد نامجوى نزديك اوىه خون ب ۀز پيوست

 كند روشن اين راى تاريك ما نزديك ماه گروگان فرستد ب

 زير گليمه همى طبل سازد ب نبايد كه از ما غمى شد ز بيم

 خواهفرستاده بايد يكى نيك چو اين كرده باشيم نزديك شاه

 مگر مغز گرداند از كين تهى برد زين سخن نزد او آگهى

 جزين روى پيمان نيايد بجاى چنين گفت رستم كه اينست راى

 به افراسیاب سیاووشپیمان کردن 

 چنانچون بود با كاله و كمر شبگير گرسيوز آمد بدره ب

 ببوسيد و بر شاه كرد آفرين پيش سياوش زمينه بيامد ب

 پر انديشه بودم ز گفتار تو سياوش بدو گفت كز كار تو

 كه از كينه دل را بخواهيم شست كنون راى يك سر بران شد درست

 كه از كين اگر شد سرت پر شتاب افراسيابه فرستى بتو پاسخ 

 ز كردار بد بازگشتن سزد كسى كو ببيند سرانجام بد
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 يكى گنج گردد پر از خواسته دلى كز خرد گردد آراسته

 دلت را ز رنج و زيان بهر نيست اگر زير نوش اندرون زهر نيست

 نخواهيم جستكه آزار و كينه  چو پيمان همى كرد خواهى درست

 كجا نامشان بر تو خواند همى ز گردان كه رستم بداند همى

 گفتار تو بر گواه كه باشد ب رسم نواه بر من فرستى ب

 دسته كه آن شهرها را تو دارى ب و ديگر ز ايران زمين هرچ هست

 زمانى ز جنگ و ز كين بغنوى توران شوىه بپردازى و خود ب

 كينه نبندم كمر بر ميانه ب مياننباشد جز از راستى در 

 مگر بآشتى باز خواند سپاه فرستم يكى نامه نزديك شاه

 فرستاده چون هژبر دمان بر افگند گرسيوز اندر زمان

 برو تازيان نزد افراسياب بدو گفت خيره منه سر بخواب

 همى هرچ جستم همه يافتم بگويش كه من تيز بشتافتم

 چو خواهى كه برگردد از كارزار شهريارگروگان همى خواهد از 

 ز شاه و ز گرسيوز نيك نام فرستاده آمد بدادش پيام

 فراوان بپيچيد و گم كرد راه چو گفت فرستاده بشنيد شاه

 گرايدونك كم گردد از انجمن همى گفت صد تن ز خويشان من

 نماند بر من كسى نيك خواه شكست اندر آيد بدين بارگاه

 سر گفت و گوىه دروغ آيدش سرب گويم از من گروگان مجوىو گر 

 ندارد روا گروگاناگر بى فرستاد بايد بر او نوا

 ز خويشان نزديك صد بر شمرد بران سان كه رستم همى نام برد

 بسى خلعت و نيكوى دادشان بر شاه ايران فرستادشان

 زدند و فروهشت پرده سراى بفرمود تا كوس با كّره ناى

 سپيجاب و آن كشور و تخت عاج بخارا و سغد و سمرقند و چاچ
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 بهانه نجست و فريب و درنگ تهى كرد و شد با سپه سوى گنگ

 روانش ز انديشه كوتاه شد چو از رفتنش رستم آگاه شد

 شنيده سخنها همه ياد كرد ش بيامد چو گردونزد سياوه ب

 باز گردد رواستچو گرسيوز ار  بدو گفت چون كارها گشت راست

 سليح و كاله و كمر خواستند بفرمود تا خلعت آراستند

 زّرين نيامه يكى تيغ هندى ب زّرين ستامه يكى اسپ تازى ب

 تو گفتى مگر بر زمين ماه ديد چو گرسيوز آن خلعت شاه ديد

 تو گفتى مگر بر نوردد زمين بشد با زبانى پر از آفرين

 وسورستم را به نزد کا سیاووشفرستادی 

 بياويخته بر سر عاج تاج ش نشست از بر تخت عاجوسياو

 كسى كو سخن را دهد رنگ و بوى همى راى زد با يكى چرب گوى

 كه با او بسازد دم شهريار ز لشكر همى جست گردى سوار

 كزين در كه يارد گشادن سخن چنين گفت با او گو پيلتن

 ز تندى نكاهد نخواهد فزود همانست كاوس كز پيش بود

 كنم آشكارا برو بر نهان مگر من شوم نزد شاه جهان

 ز رفتن نبينم همى جز بهى ببّرم زمين گر تو فرمان دهى

 حديث فرستادگان باد شد سياوش ز گفتار او شاد شد

 سخن راند هر گونه از بيش و كم همه سپهدار بنشست و رستم ب

 نوشتن يكى نامه بر حرير بفرمود تا رفت پيشش دبير

 كزو ديد نيروى و فّر و هنر نخست آفرين كرد بر دادگر

 خرد پروراند همى با روان خداوند هوش و زمان و مكان

 كسى كو بگردد ز پيمان او گذر نيست كس را ز فرمان او
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 بدو باشد افزونى و راستى ز گيتى نبيند مگر كاستى

 جهاندار و ز نامداران گزين ازو باد بر شهريار آفرين

 ستون خرد گشته باالى او هر نيك و بد راى اوه رسيده ب

 همه شادمان بودم از روزگار خّرم بهاره بلخ و به رسيدم ب

 سيه شد بچشم اندرش آفتاب ز من چون خبر يافت افراسياب

 جهان تيره شد بخت او خوار گشت بدانست كش كار دشوار گشت

 بسى خوبرويان آراسته با خواستهبيامد برادرش 

 سپارد بدو تاج و تخت مهان كه زنهار خواهد ز شاه جهان

 بداند همى پايه و ارز خويش بسنده كند زين جهان مرز خويش

 بشويد دل از كينه و جنگ پاك از ايران زمين بسپرد تيره خاك

 بدين خواهش آمد گو پيلتن ز خويشان فرستاد صد نزد من

 كه بر مهر او چهر او بر گواست را ببخشد ز مهرش سزاست گر او

 سوى شاه كاوس بنهاد روى چو بنوشت نامه يل جنگجوى

 بيامد بر شاه توران سپاه خواهو زان روى گرسيوز نيك

 ز شاهان كسى نيست جفت كه او را ش بگفتوهمه داستان سياو

 گفتار اوز هوش و دل و شرم و  ز خوبى ديدار و كردار او

 تو گويى خرد دارد اندر كنار و گرد و سوار گوىدلير و سخن

 خواهكه چاره به از جنگ اى نيك بخنديد و با او چنين گفت شاه

 ز باال بديدم نشان نشيب و ديگر كزان خوابم آمد نهيب

 بدان تا نبينم نشيب و فراز پر از درد گشتم سوى چاره باز

 كنون شد بران سان كه من خواستم آراستمگنج و درم چاره ه ب
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 را  کاووسپیغام دادن رستم 

 بيامد بر شاه ايران چو گرد و زان روى چون رستم شير مرد

 بر آمد سپهبد ز جاى نشست پيش اندر آمد بكش كرده دسته ب

 ز فرزند و از گردش روزگار بپرسيد و بگرفتش اندر كنار

 و زان تا چرا باز گشت او ز راه سپاهز گردان و از رزم و كار 

 ستودش فراوان و نامه بداد نخست از سياوش زبان برگشاد

 رخ شهريار جهان شد چو قير چو نامه برو خواند فّرخ دبير

 جوانست و بد نارسيده بروى برستم چنين گفت گيرم كه اوى

 جنگ از تو جويند شيران هنره ب چو تو نيست اندر جهان سر بسر

 كه گم شد ز ما خورد و آرام و خواب نديدى بديهاى افراسياب

 مرا بود با او سرى پر ز جنگ مرا رفت بايست كردم درنگ

 بمان تا بسيچد جهاندار نو نرفتم كه گفتند ز ايدر مرو

 مكافات بدها بدى خواست بود چو بادافره ايزدى خواست بود

 دل آراسته بدان گونه بر شد شما را بدان مردرى خواسته

 بدان تا بپيچيدتان دل ز راه گناهكجا بستد از هر كسى بى

 كه نام پدرشان نداريد ياد صد ترك بيچاره و بد نژاده ب

 همان پيش چشمش همان خاك كو كنون از گروگان كى انديشد او

 نه من سيرم از جنگ و از كارزار شما گر خرد را بسيچيد كار

 يكى مرد پر دانش و پر فسون نزد سياوش فرستم كنونه ب

 ببند گران پاى تركان ببند بفرمايمش كآتشى كن بلند

 يك چيز دسته نگر تا نيازى ب بر آتش بنه خواسته هرچ هست

 گسست شانكه من سر بخواهم ز تن پس آن بستگان را بر من فرست
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 درنگبرو تا بدرگاه او بى تو با لشكر خويش سر پر ز جنگ

 چو گرگ اندر آيد بپيش بره بگشاى تا يك سرههمه دست 

 سپاهت كند غارت و سوختن چو تو ساز گيرى بد آموختن

 چو گردد برو ناخوش آرام و خواب بيايد بجنگ تو افراسياب

 دلت را بدين كار غمگين مدار تهمتن بدو گفت كاى شهريار

 پس آنگه جهان زير فرمان تست سخن بشنو از من تو اى شه نخست

 مران تيز لشكر بران روى آب تو گفتى كه بر جنگ افراسياب

 درنگكه او خود شتاب آورد بى جنگه بمانيد تا او بيايد ب

 در آشتى او گشاد از نخست ببوديم يك چند در جنگ سست

 رزمه نه نيكو بود پيش رفتن ب كسى كاشتى جويد و سور و بزم

 نيك خواه ۀپسنديدنباشد  و ديگر كه پيمان شكستن ز شاه

 برفتى بسان دالور پلنگ جنگه سياوش چو پيروز بودى ب

 تن آسانى و گنج ايران زمين چه جستى جز از تخت و تاج و نگين

 دل روشنت بآب تيره مشوى همه يافتى جنگ خيره مجوى

 به پيمان شكستن بخواهد نهفت گر افراسياب اين سخنها كه گفت

 بجايست شمشير و چنگال شير نگشتيم سيرهم از جنگ جستن 

 مكن آنچ نه اندر خورد با كاله ز فرزند پيمان شكستن مخواه

 سياوش ز پيمان نگردد ز بن نهانى چرا گفت بايد سخن

بر آشوبد اين نامور پيشگاه وزين كار كانديشه كردست شاه                 

 رستم را به سیستان کاووسفرستادن 

 بر آشفت زان كار و بگشاد چشم بشنيد شد پر ز خشم چو كاوس

 كه ايدون نماند سخن در نهان رستم چنين گفت شاه جهانه ب
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 ایهچنين بيخ كين از دلش كند ایكه اين در سر او تو افگنده

 نه افروزش تاج و تخت و نگين تن آسانى خويش جستى برين

 كار بر پيل كوسببندد برين  تو ايدر بمان تا سپهدار طوس

 با سخنهاى تلخ ایيكى نامه بلخه من اكنون هيونى فرستم ب

 فرمان منه بپيچد نيايد ب سياوش اگر سر ز پيمان من

 راهه خود و ويژگان باز گردد ب طوس سپهبد سپارد سپاهه ب

 گر او را چنين داورى در سرست ببيند ز من هرچ اندر خورست

 كه گردون سر من بيارد نهفت گفتآواز ه غمى گشت رستم ب

 چنان دان كه رستم ز گيتى كم است از رستم است تراگر طوس جنگى

 پر از خشم چشم و پر آژنگ روى بگفت اين و بيرون شد از پيش اوى

 راهه بفرمود لشكر كشيدن ب هم اندر زمان طوس را خواند شاه

 بوق و كوسبفرمود تا لشكر و  چو بيرون شد از پيش كاوس طوس

 و زان رزمگه راه كوته كنند بسازند و آرايش ره كنند
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 راهه بفرمود تا باز گردد ب هيونى بياراست كاوس شاه

 بكرسى زر پيكرش برنشاند نامه را پيش خواند ۀنويسند

 زبان تيز و رخساره چون بادرنگ يكى نامه فرمود پر خشم و جنگ

 خداوند آرامش و كارزار نخست آفرين كرد بر كردگار

 خداوند نيك و بد و فّر و جاه خداوند بهرام و كيوان و ماه

 ازو باز گسترده هر جاى مهر بفرمان اويست گردان سپهر

 هميشه بماناد با تاج و تخت ترا اى جوان تندرستى و بخت

 ز خواب جوانى سرت خيره گشت اگر بر دلت راى من تيره گشت

 چو پيروز شد روزگار نبرد ايران چه كرده شنيدى كه دشمن ب

 برين بارگه بر مبر آبروى كنون خيره آزرم دشمن مجوى

 گردان نخواهى نهيبگر از چرخ  منه با جوانى سر اندر فريب

 بسى بازگشتم ز پيگار او كه من زان فريبنده گفتار او

 مرا از خود اندازه بايد گرفت ترا گر فريبد نباشد شگفت

 ز فرمان من روى برگاشتى نرفت ايچ با من سخن ز آشتى

 نخواهد شدن سير از خواسته همان رستم از گنج آراسته

 سر از جنگ جستن تهى ترا شد ازان مردرى تاج شاهنشهى

 كشور بود شاه را آبروىه ب شمشير جوىه ب نيازىدر بى

 بسازد چو بايد كم و بيش تو چو طوس سپهبد رسد پيش تو
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 هم اندر زمان بار كن بر خران گروگان كه دارى ببند گران

 درگه فرسته بزودى مر آن را ب پرستار و ز خواسته هرچ هست

 مگردان دراز هاازين در سخن را بساز تو شو كين و آويختن

 ز خاك سيه رود جيحون كنى چو تو ساز جنگ شبيخون كنى 

 جنگ تو افراسيابه بيايد ب خوابه سپهبد سر اندر نيارد ب 

 نخواهى كه خواندت پيمان شكن و گر مهر دارى بران اهرمن

 مرد پرخاش روز نبردای نه سپه طوس رد را ده و باز گرد

 بزم اندر از رزم بگريختىه ب با خوبرويان برآميختىتو 

 هيون پر بر آورد و ببريد راه نهادند بر نامه بر مهر شاه

 بران گونه گفتار ناخوب ديد نزد سياوش رسيده چو نامه ب

 ازو كرد يك سر سخنها درست فرستاده را خواند و پرسيد چست

 وس كاشفته بودوز طوس و ز كا بگفت آنك با پيلتن رفته بود

 ز رستم غمى گشت و بر تافت روى سياوش چو بشنيد گفتار اوى

 ز تركان و از روزگار نبرد ز كار پدر دل پر انديشه كرد

 ز خويشان شاهى چنين نامدار همى گفت صد مرد ترك و سوار

 نزديك شاهه اگرشان فرستم ب گناههمه نيك خواه و همه بى

 همانگه كند زنده بر دارشان كارشاننپرسد نه انديشه از 

 بد آيد ز كار پدر بر سرم نزديك يزدان چه پوزش برمه ب

 چنان خيره با شاه توران سپاه گناهور ايدونك جنگ آورم بى

 گشايند بر من زبان انجمن جهاندار نپسندد اين بد ز من

 طوس سپهبد سپارم سپاهه ب نزديك شاهه و گر باز گردم ب

 چپ و راست بد بينم و پيش بد نيز هم بر تنم بد رسدازو 

 ندانم چه خواهد رسيد ايزدى نيايد ز سودابه خود جز بدى
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 با بهرام و زنگه سیاووشسگالش 

 شاوران ۀچو بهرام و چون زنگ دو تن را ز لشكر ز كندآوران

 بپرداخت ايوان و بنشاند پيش بران رازشان خواند نزديك خويش

 ازان پس كه رستم شد از انجمن هم بود با هر دو تنه بكه رازش 

 فراوان همى بر تنم بد رسد بديشان چنين گفت كز بخت بد

 بسان درختى پر از برگ و بار بدان مهربانى دل شهريار

 تو گفتى كه زهر گزاينده گشت چو سودابه او را فريبنده گشت

 من غمى شد دل و بخت خندان شبستان او گشت زندان من

 كه با مهر او آتش آورد بار چنين رفت بر سر مرا روزگار

 مگر دور مانم ز چنگ نهنگ گزيدم بدان شوربختيم جنگ

 سپهبد چو گرسيوز كينه خواه بلخ اندرون بود چندان سپاهه ب

 پر از كينه با تيغ زن صد هزار سغد اندرون شهرياره نشسته ب

 جنگ ايشان زمان نجستيم در برفتيم بر ساِن باد دمان

 گروگان و آن هديها ساختند چو كشور سراسر بپرداختند

 كه ما باز گرديم زين رزم گاه همه موبدان آن نمودند راه

 آزار منه رنج و به بكوشد ب پسندش نيامد همى كار من

 بترسم كه سوگند بگزايدم خيره همى جنگ فرمايدمه ب

 چنگه آمد و كشور آمد بچو گنج  ورا گر ز بهر فزونيست جنگ

 كين اندر آويختنه چنين دل ب چه بايد همى خيره خون ريختن

 فراوان نكوهش ببايد شنيد همى سر ز يزدان نبايد كشيد

 كام دل اهرمنه بمانم ب دو گيتى همى برد خواهد ز من

 و گر زاد مرگ آمدى بر سرم نزادى مرا كاشكى مادرم
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 ز گيتى همى زهر بايد چشيد كشيدكه چندين بالها ببايد 

 اميزدان و سوگندها خوردهه ب امبدين گونه پيمان كه من كرده

 فراز آيد از هر سوى كاستى اگر سر بگردانم از راستى

 كه با شاه تركان فگنديم بن پراگنده شد در جهان اين سخن

 چون سزدبهر جاى بر من چنان بده زبان برگشايند هر كس ب

 كشيدن سر از آسمان و زمين كين بازگشتن بريدن ز دينه ب

 كجا بر دهد گردش روزگار چنين كى پسندد ز من كردگار

 وس ماند نهانوكه نامم ز كا شوم كشورى جويم اندر جهان

 كه فرمان دادار گيهان بود كه روشن زمانه بران سان بود

 نه از بّترى باز داند بهى سرى كش نباشد ز مغز آگهى

 ورا نيز هم رفته بايد شمرد قباد آمد و رفت و گيتى سپرد

 رنج گرانه بياراى تن را ب شاوران ۀتو اى نامور زنگ

 خوابه درنگى مباش و منه سر ب درگاه افراسيابه برو تا ب

 ز دينار و ز تاج و تخت نشست گروگان و اين خواسته هرچ هست

 ما را چه آمد بروىبگويش كه  ببر همچنين جمله تا پيش اوى

 كه اين نامور لشكر و مرز را بفرمود بهرام گودرز را

 بمان تا بيايد سپهدار طوس سپردم ترا گنج و پيالن كوس

 همه كارها يك سر آراسته بدو ده تو اين لشكر و خواسته

 ز گنج و ز تاج و ز تخت نشست يكايك برو بر شمر هرچ هست

 تيمار اوىه دلش گشت پيچان ب چو بهرام بشنيد گفتار اوى

 بنفريد بر بوم هاماوران شاوران ۀبباريد خون زنگ

 روانشان ز گفتار او شد دژم همه پر از غم نشستند هر دو ب

 در جهان جاى نيست پدرترا بى بدو باز گفتند كين راى نيست
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 دگر باره زو پيلتن را بخواه يكى نامه بنويس نزديك شاه

 دل دراز ۀمكن خيره انديش فرمان دهد جنگ سازاگر جنگ 

 باره چو آمد درخت بزرگى ب مگردان بما بر دژم روزگار

 دگرگونه بد راز چرخ بلند نپذرفت زان دو خردمند پند

 برانم كه برتر ز خورشيد و ماه چنين داد پاسخ كه فرمان شاه

 نباشد ز خاشاك تا پيل و شير فرمان يزدان دليره و ليكن ب

 سراسيمه شد خويشتن را نيافت كسى كو ز فرمان يزدان بتافت

 بكين دو كشور بدن رهنمون خونه همى دست يازيد بايد ب

 كرا بركشد گردش روزگار و زان پس كه داند كزين كارزار

 سخنهاى گم كرده باز آرد او ز بهر نواهم بيازارد او

 آوردسرشك غم اندر كنار  همان خشم و پيگار بار آورد

 بپيچيد سرتان ز گفتار من شد دل از كار من تاناگر تيره

 بمانم برين دشت پرده سراى فرستاده خود باشم و رهنماى

 بپژمرد جان دو گردن فراز سياوش چو پاسخ چنين داد باز

 چو بر آتش تيز بريان شدند ز بيم جداييش گريان شدند

 با شهرياركه اندر نهان چيست  همى ديد چشم بد روزگار

 ازان چشم گريان شد از كار او نخواهد بدن نيز ديدار او

 ايممهر سپهبد دل آگندهه ب ايمچنين گفت زنگه كه ما بنده

 چنين باد تا مرگ پيمان ما فداى تو بادا تن و جان ما

 چنين گفت با زنگه بيدار شاه چو پاسخ چنين يافت از نيكخواه

 كه زين كار ما را چه آمد بروى بگوىكه رو شاه توران سپه را 

 رد و زهر منستهمه نوش تو د ازين آشتى جنگ بهر منست

 و گر دور مانم ز تخت مهى ز پيمان تو سر نگردد تهى
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 زمين تخت و گردون كاله منست جهاندار يزدان پناه منست

 نشايست رفتن بر شهريار و ديگر كه بر خيره ناكرده كار

 بجايى كه كرد ايزد آبشخورم تا بگذرم يكى راه بگشاى

 وس ماند نهانوكه نامم ز كا يكى كشورى جويم اندر جهان 

 ز پيگار او يك زمان بغنوم ز خوى بد او سخن نشنوم 

 رفتن زنگه پيش افراسياب 

 گروگان ببرد از در شهريار بشد زنگه با نامور صد سوار

 بديد بانشو ديدهخروش آمد  چو در شهر ساالر تركان رسيد

 كجا نام او بود جنگى طورگ پذيره شدش نامدارى بزرگ

 سپهدار بر خاست از پيشگاه نزديك شاهه چو زنگه بيامد ب

 گرامى بر خويش بنشاختش گرفتش ببر تنگ و بنواختش

 سراسر سخنها بدو كرد ياد چو بنشست با شاه پيغام داد

 پر درد و سر پر ز تابدلش گشت  چو بشنيد پيچان شد افراسياب

 ورا چون سزا بود بنواختند بفرمود تا جايگه ساختند

 سخن رفت با نامور كدخداى چو پيران بيامد تهى كرد جاى

 ز خوى بد و راى و پيگار او س و ز خام گفتار اووز كاو

 ش دل پر ز غموز كار سياو همى گفت و رخساره كرده دژم

 كرد از كران تا كران همه ياد شاوران ۀفرستادن زنگ

 و زين چاره جستن چه پيمان كنيم بپرسيد كاين را چه درمان كنيم

 انوشه بدى تا بود روزگار بدو گفت پيران كه اى شهريار

 ببايستها بر تواناترى هر كار داناترىه تو از ما ب

 چنينست انديشه بر جاى من گمان و دل و دانش و راى من



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  57
 

 
 

 

 توانا بود آشكار و نهان نيكوى در جهانكه هر كس كه بر 

 ز گنج و ز رنج آنچ آيد فراز ازين شاهزاده نگيرند باز

 كسى نيست مانند او از مهان من ايدون شنيدم كه اندر جهان

 شايستگىه بفرهنگ و راى و ب بباال و ديدار و آهستگى

 ز مادر چنو شاهزاده نزاد هنر با خرد نيز بيش از نژاد

 گرانمايه و شاهزاد و مهست كنون از شنيدن بهستبديدن 

 كه از خون صد نامور با پدر و گر خود جز اينش نبودى هنر

 همى از تو جويد بدين گونه راه بر آشفت و بگذاشت تخت و كاله

 كزين كشور آن نامور بگذرد نه نيكو نمايد ز راه خرد

 گرانسر او همان از تو گردد  ترا سرزنش باشد از مهتران

 ز تخت آمدش روزگار گذر س شد پير سروو ديگر كه كاو

 بدو ماند آيين و تخت مهى سياوش جوانست و با فّرهى

 سودمند ۀنويسد يكى نام راى بلنده اگر شاه بيند ب

 نوازد جوان خردمند را چنانچون نوازند فرزند را

 بدارد سزاوار اندر خورش يكى جاى سازد بدين كشورش

 بداردش با ناز و با آبروى دهد دخترش را بدوى بر آيين

 كند كشور و بومت آرامگاه مگر كو بماند بنزديك شاه

 ترا بهترى باشد از روزگار و گر باز گردد سوى شهريار

 بزرگان گيتى كنند آفرين سپاسى بود نزد شاه زمين

 اگر آردش نزد ما دادگر بر آسايد از كين دو كشور مگر

 كه گردد زمانه بدين جنگ راست آفرين اين سزاست ز داد جهان

 چنان هم همه بودنيها بديد چو ساالر گفتار پيران شنيد

 همى داشت بر نيك و بد بر گمان پس انديشه كرد اندر آن يك زمان
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 كه هست اينك گفتى همه دلپذير پيران پيره چنين داد پاسخ ب

 راى همداستانكه باشد بدين  و ليكن شنيدم يكى داستان

 چو دندان كند تيز كيفر برى شير نر پرورى ۀكه چون بچّ 

 پروردگار اندر آويزد اوه ب چو با زور و با چنگ بر خيزد او

 يكى شاه كندآوران بنگرد بدو گفت پيران كاندر خرد

 نگيرد ازو بد خويى كى سزد كسى كز پدر كّژى و خوى بد

 ديرينه گشت او ببايد گذشتچو  س ديرينه گشتونبينى كه كاو

 و ايوان و كاخ رنجبسى گنج بى سياوش بگيرد جهان فراخ

 بختچنين خود كه يابد مگر نيك دو كشور ترا باشد و تاج و تخت

 نامه افراسياب به سياوش

 يكى راى با دانش افگند بن چو بشنيد افراسياب اين سخن

 برگشاد و سخن بر فشاندزبان  دبير جهان ديده را پيش خواند

 عنبر سر خامه را كرد مسته ب نخستين كه بر خامه بنهاد دست

 بزرگى و دانش نمايش گرفت جهان آفرين را ستايش گرفت

 بدو كى رسد بندگان را گمان كجا برترست از مكان و زمان

 خردمند را داد او پرورد خداوند جانست و آن خرد

 خداوند گوپال و شمشير و خود ازو باد بر شاهزاده درود

 ز بيداد و كّژى دل و دست پاك خداوند شرم و خداوند باك

 شاوران ۀز بيدار دل زنگ شنيدم پيام از كران تا كران

 چنين تيز شد با تو اندر نهان غمى شد دلم زانك شاه جهان

 چه جويد خردمند بيدار بخت و ليكن بگيتى بجز تاج و تخت

 اگر شهريارى و گر خواستست يدر آراستستترا اين همه ا
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 مهر تو باشد نيازه مرا خود ب همه شهر توران برندت نماز

 پدر پيش فرزند بسته كمر تو فرزند باشى و من چون پدر

 بران گونه يك روز نگشاد چهر مهره وس بر تو بوچنان دان كه كا 

 سپارم بتو تاج و تخت نشست كجا من گشايم در گنج بست

 گيتى تو مانى ز من يادگاره ب فرزندوار رنجبدارمت بى

 نكوهش كنندم كهان و مهان چو از كشورم بگذرى در جهان

 مگر ايزدى باشد آيين و فرّ  وزين روى دشوار يابى گذر

 گذر كرد بايد بدرياى چين بدين راه پيدا نبينى زمين

 بنازخوبى ه هم ايدر بباش و ب نيازازين كرد يزدان ترا بى

 برفتن بهانه نبايدت جست سپاه و در گنج و شهر آن تست

 سپارم ترا تاج و زّرين كمر چو راى آيدت آشتى با پدر

 دلسوزگى با تو راهه ببندم ب ايران شوى با سپاهه كه زايدر ب

 كهن شد سرش گردد از جنگ سير نماند ترا با پدر جنگ دير

 رنجه از باِد پيرى برسد آتش  گر آتش ببيند پى شصت و پنج

 كشور رساند كالهه ز كشور ب ترا باشد ايران و گنج و سپاه

 جان و به تنه خوبى به بكوشم ب پذيرفتم از پاك يزدان كه من

 ده ببه انديشه دل را نيازم ب بده نفرمايم و خود نسازم ب

 نيك خواه ۀبفرمود تا زنگ مهر اندر آورد شاهه چو نامه ب

 يكى خلعت آراست با سيم و زر برفتن ببندد كمربزودى 

 شاوران ۀبيامد دمان زنگ يكى اسپ بر سر ستام گران

 بگفت آنچ پرسيد و بشنيد و ديد چو نزديك تخت سياوش رسيد

 ديگر پر از درد و فرياد شده ب يك روى زان شاد شده سياوش ب

 ز آتش كجا بردمد باد سرد كه دشمن همى دوست بايست كرد
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 به بهرام سیاووشسپاه سپردن 

 د در بدرهمه ياد كرد آنچ بُ  يكى نامه بنوشت نزد پدر

 هر نيك و بد نيز بشتافتمه ب كه من با جوانى خرد يافتم

 دل من بر افروخت اندر نهان ازان زن يكى مغز شاه جهان

 ز خون دلم رخ ببايست شست شبستان او درد من شد نخست

 مرا زار بگريست آهو بدشت گذشتببايست بر كوه آتش 

 چنگ نهنگ آمدمه خرامان ب جنگ آمدمه ازان ننگ و خوارى ب

 دل شاه چون تيغ پوالد گشت دو كشور بدين آشتى شاد گشت

 گشادن همان و همان بود بند نيايد همى هيچ كارش پسند

 بر سير ديده نباشند دير چو چشمش ز ديدار من گشت سير

 شدم من ز غم در دم اژدها او رها ز شادى مبادا دل

 راز اندر از كين و مهره چه دارد ب ندانم كزين كار بر من سپهر

 كه اندر جهان تازه كن كام را ازان پس بفرمود بهرام را

 همان گنج آگنده و تخت و جاى سپردم ترا تاج و پرده سراى

 چو ايدر بيايد سپهدار طوس درفش و سواران و پيالن كوس

 تو بيدار دل باش و به روزگار چنين هم پذيرفته او را سپار

 لب راد مردان پر از باد سرد ز ديده بباريد خوناب زرد 

 كارزارۀ همه گرد و شايست ز لشكر گزين كرد سيصد سوار

 پرستار و زّرين كمر صد غالم زّرين ستامه صد اسپ گزيده ب

 بشمرند سليح و ستام و كمر بفرمود تا پيش او آورند

 ز دينار و ز گوهر شاهوار درم نيز چندان كه بودش بكار

 سخنهاى بايسته چندى براند ازان پس گرانمايگان را بخواند
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 گذشتست پيران بدين روى آب چنين گفت كز نزد افراسياب

 ست از انجمندويه كه ايمن ب منه يكى راز پيغام دارد ب

 هم ايدر ببايد بدنشما را  همى سازم اكنون پذيره شدن

 مپيچيد دل را ز گفتار اوى همه سوى بهرام داريد روى

 بران خوب ساالر با آفرين همى بوسه دادند گردان زمين
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 هوا شد سياه و زمين شد درشت چو خورشيد تابنده بنمود پشت

 مژگان همى از جگر خون كشيده ب جيحون كشيده سياوش لشكر ب

 بسان بهاران پر از رنگ و بوى ترمذ درون بام و كوىه چو آمد ب

 تو گفتى عروسيست با طوق و تاج چاچه چنان بد همه شهرها تا ب

 خورشهاى زيبا و گستردنى ساخته خوردنىهر منزلى ه ب

 فرود آمد آنجا و چندى بماند قچقار باشى برانده چنين تا ب

 همه سركشان با تبيره شدند چو آگاهى آمد پذيره شدند

 پذيره شدن را بر آراست كار ز خويشان گزين كرد پيران هزار

 سپه را همه داد يك سر نويد بياراسته چار پيل سپيد

 درفشنده مهدى بسان درخت نهاده ز پيروزه تختيكى بر 

 زر بافته پرنيانى درفشه ب سرش ماه زّرين و بومش بنفش

 صد از ماه رويان زّرين كمر ابا تخت زّرين سه پيل دگر

 مهره بياراست روى زمين را ب سپاهى بران سان كه گفتى سپهر

 ديبا بياراسته سر بسره ب صد اسپ گرانمايه با زين زر

 پذيره شدن را بياراست شاه سياوش بشنيد كامد سپاه

 خروشيدن پيل و اسپان شنيد درفش سپهدار پيران بديد

 بپرسيدش از نامور شهريار بشد تيز و بگرفتش اندر كنار

 راهه چرا رنجه كردى روان را ب بدو گفت كاى پهلوان سپاه

 

 سیاووشداستان 

 به ترکستان سیاووشیادآوری راه   – 9بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تندرست كه بيند دو چشمم ترا همه بر دل انديشه اين بد نخست

 همان خوب چهر دالراى او ببوسيد پيران سر و پاى او

 مرا گر بخواب اين نمودى روان چنين گفت كاى شهريار جوان

 چو ديدم ترا روشن و تندرست ستايش كنم پيش يزدان نخست

 همه بنده باشيم زين روى آب ترا چون پدر باشد افراسياب

 پرستندگانند با گوشوار ز پيوستگان هست بيش از هزار

 ترا بنده باشد همى مرد و زن دل هيچ دم برمزن كامتو بى

 ز بهر پرستش ببندم كمر مرا گر پذيرى تو با پير سر

 سخن ياد كردند بر بيش و كم همه برفتند هر دو بشادى ب

 همى خفته را سر بر آمد ز خواب همه ره ز آواى چنگ و رباب

 همى اسپ تازى بر آورد پر مشك و زرهمى خاك مشكين شد از 

 خشمه بباريد و ز انديشه آمد ب سياوش چو آن ديد آب از دو چشم

 كابلستانه بياراسته تا ب كه ياد آمدش بوم زابلستان

 همى بركشيد از جگر سرد باد ياده همان شهر ايرانش آمد ب

 كردار آتش رخش بر فروخته ب ز ايران دلش ياد كرد و بسوخت

 سپهبد بديد آن غم و درد اوى پيران بپيچيد و پوشيد روى ز

 لب بر نهاده غمى گشت و دندان ب بدانست كو را چه آمد بياد

 نشستند و يكبار دم بر زدند قچقار باشى فرود آمدنده ب

 نشست و بر و يال و گفتار او ديدار اوه نگه كرد پيران ب

 زمان نام يزدان بخواندهمى هر  بدو در دو چشمش همى خيره ماند

 ز شاهان گيتى توى يادگار بدو گفت كاى نامور شهريار

 كسى را نباشد ز تخم مهان سه چيزست بر تو كه اندر جهان

 همى از تو گيرند گويى نژاد قبادكىۀ يكى آنك از تخم
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 گفتار نيكو بياراستىه ب و ديگر زبانى بدين راستى

 ببارد همى بر زمين مهر تو سه ديگر كه گويى كه از چهر تو

 كه اى پير پاكيزه و راست گوى چنين داد پاسخ سياوش بدوى

 ز آهرمنى دور و دور از جفا مهر و وفاه گيتى به خنيده ب

 شناسم كه پيمان من مشكنى گر ايدونك با من تو پيمان كنى

 خود نبايد گريستۀ برين كرد گر از بودن ايدر مرا نيكويست

 نمايى ره كشورى ديگرم فرماى تا بگذرم و گر نيست

 چو اندر گذشتى ز ايران زمين بدو گفت پيران كه منديش زين

 مكن هيچ گونه برفتن شتاب مگردان دل از مهر افراسياب

 و ليكن جز اينست مرد ايزديست گيتى بديسته پراگنده نامش ب

 راه گزنده خيره نيايد به ب خرد دارد و راى و هوش بلند

 همش پهلوانم همش رهنمون خونه مرا نيز خويشيست با او ب

 فرمان من بيش باشد سواره ب همانا برين بوم و بر صد هزار

 هم اسپ و سليح و كمان و كمند همم بوم و بر هست و هم گوسفند

 نهفته جزين نيز هستم بسى از هر كسى نيازيستمرا بى

 شادى نشسته سازى بگرايدونك  فداى تو بادا همه هرچ هست

 راى و دل هوشمندان تراه ب پذيرفتم از پاك يزدان ترا

 نداند كسى راز چرخ بلند كه بر تو نيايد ز بدها گزند

 بياميزى از دور ترياك و زهر شهره مگر كز تو آشوب خيزد ب

 برافروخت و اندر خور جام شد سياوش بدان گفتها رام شد

 سياوش پسر گشت و پيران پدر بخوردن نشستند يك با دگر

 ره بر نجستند جايى زمانه ب برفتند با خنده و شادمان

 كزان بود خّرم سراى درنگ چنين تا رسيدند در شهر گنگ
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 افراسیاب را  سیاووشدیدن 

 از ايوان ميان بسته و پر شتاب كوى آمد افراسيابه پياده ب

 و پيشش دويد فرود آمد از اسپ سياوش چو او را پياده بديد

 بسى بوس دادند بر چشم و سر بره گرفتند مر يكدگر را ب

 خوابه كه گردان جهان اندر آمد ب ازان پس چنين گفت افراسياب

 آبشخور آيند ميش و پلنگبه  ازين پس نه آشوب خيزد نه جنگ

 كنون روى گيتى شد از جنگ سير بر آشفت گيتى ز تور دلير

 جهان را دل از آشتى كور بود شور بوددو كشور سراسر پر از 

 بر آسايد از جنگ و ز جوش خون تو رام گردد زمانه كنونه ب

 اندمهر تو آگندهه همه دل ب اندكنون شهر توران ترا بنده

 تن خويش تسته جان و به سپهبد ب مرا چيز با جان همى پيش تست

 كه از گوهر تو مگر داد بخت سياوش برو آفرين كرد سخت

 كزويست آرام و پرخاش و كين سپاس از خداى جهان آفرين

 تخت مهى بر نشسته بيامد ب سپهدار دست سياوش بدست

 گيتى كسى نيست جفته كه اين را ب بروى سياوش نگه كرد و گفت

 چنين روى و باال و فّر مهان نه زين گونه مردم بود در جهان

 وس تندست و اندك خردوكه كا پيران چنين گفت رده ازان پس ب

 چنين برز باال و چندين هنر كه بشكيبد از روى چونين پسر

 بماندست دل خيره از كار او مرا ديده از خوب ديدار او

 دو ديده بگرداند اندر زمين كه فرزند باشد كسى را چنين

 همه كاخ زربفتها گستريد از ايوانها پس يكى برگزيد

 همه پايها چون سر گاوميش يكى تخت زّرين نهادند پيش
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 فراوان پرستندگان خواستند ديباى چينى بياراستنده ب

 كام و نشيند فراخه بباشد ب بفرمود پس تا رود سوى كاخ

 كيوان رسيده سر طاق ايوان ب سياوش چو در پيش ايوان رسيد

 هشيوار جان اندر انديشه بست بيامد بران تخت زر بر نشست

 وش را خواستندوكس آمد سيا بياراستندچو خوان سپهبد 

 همه شادمانى فگندند بن رفت بر خوان سخنای ز هر گونه

 نشستنگه مى بياراستند چو از خوان ساالر برخاستند

 باده نشستند يك سر سرانه ب برفتند با رود و رامشگران

 نيامدش خواب شوسياوهمى بى بدو داد جان و دل افراسياب

 سر ميگساران ز مى خيره شد تا جهان تيره شدهمى خورد مى 

 مستى ز ايران نيامدش ياده ب سياوش به ايوان خراميد شاد

 بدان كس كه بودند بر بزمگاه بدان شب هم اندر بفرمود شاه

 ش ز خوابوكه چون سر برآرد سياو ه افراسيابدچنين گفت با شي

 انجمنكسى كو بود مهتر  تو با پهلوانان و خويشان من

 گرانمايه اسپان زّرين ستام بشبگير با هديه و با غالم

 ز دينار و ز گوهر شاهوار ز لشكر همى هر كسى با نثار

 هشيوار و بيدار و خامش روند ازين گونه پيش سياوش روند

 بدين گونه يك هفته بگذشت نيز فراوان سپهبد فرستاد چيز

 پیش افراسیاب سیاووش هنرنمودن

 كه فردا بسازيم هر دو پگاه سياوش چنين گفت شاهشبى با 

 زمانى بتازيم و خندان شويم ميدان شويمه كه با گوى و چوگان ب

 ميدان توه نبينند گردان ب ز هر كس شنيدم كه چوگان تو
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 تو تاج كيانى و پشت سپاه تو فرزند مايى و زيباى گاه

 بدى ديدار توشهه روان را ب بدو گفت شاها انوشه بدى

 هر كار بر تو گذره كه يابد ب همى از تو جويند شاهان هنر

 همى از تو خواهم بد و نيك جست ديدار تسته مرا روز روشن ب

 گرازان و تازان و خندان شدند ميدان شدنده شبگير گردان به ب

 كه ياران گزينيم در زخم گوى چنين گفت پس شاه توران بدوى

 بدو نيم هم زين نشان انجمن روى منتو باشى بدان روى و زين 

 كاره كجا باشدم دست و چوگان ب سياوش بدو گفت كاى شهريار

 ميدان هم آورد ديگر بجوىه ب برابر نيارم زدن با تو گوى

 برين پهن ميدان سوار توام چو هستم سزاوار يار توام

 سخن گفتن هر كسى باد شد سپهبد ز گفتار او شاد شد

 كه با من تو باشى هم آورد و جفت س گفتوشاه كاوجان و سر ه ب

 بدان تا نگويند كو بد گزيد پيش سواران پديده هنر كن ب

 شكفته شود روى خندان من كنند آفرين بر تو مردان من

 سواران و ميدان و چوگان تراست سياوش بدو گفت فرمان تراست

 راچو گرسيوز و جهن و پوالد  سپهبد گزين كرد كلباد را

 چو هومان كه بر دارد از آب گوى چو پيران و نستيهن جنگجوى

 نامدار ۀچو رويين و چون شيد نزد سياوش فرستاد ياره ب

 چو ارجاسپ اسپ افگن نّره شير دگر اندريمان سوار دلير

 از يشان كه يارد شدن پيش گوى سياوش چنين گفت كاى نامجوى

 چوگان يكتا منمنگهبان  همه يار شاهند و تنها منم

 ميدان ز ايران سواره بيارم ب گر ايدونك فرمان دهد شهريار

 بران سان كه آيين بود بر دو روى مرا يار باشند بر زخم گوى 
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 بران داستان گشت هم داستان سپهبد چو بشنيد زو داستان 

 كاركرد ۀگزين كرد شايست سياوش از ايرانيان هفت مرد 

 همى خاك با آسمان گشت راست بخاست خروش تبيره ز ميدان

 تو گفتى بجنبيد ميدان ز جاى از آواى صنج و دم كّره ناى

 گرده پيشش به چو گوى اندر آمد ب سياوش بر انگيخت اسپ نبرد

 بران سان كه از چشم شد ناپديد ميدان رسيده بزد هم چنان چون ب

 نزد سياوش برنده كه گويى ب بفرمود پس شهريار بلند

 بر آمد خروشيدن ناى و كوس سياوش بران گوى بر داد بوس

 دسته بيانداخت آن گوى خسرو ب سياوش باسپى دگر بر نشست

 چنان شد كه با ماه ديدار كرد چوگان برو كار كرده ازان پس ب

 تو گفتى سپهرش همى بركشيد ز چوگان او گوى شد ناپديد 

 بر آمد ز خوابسر نامداران  ازان گوى خندان شد افراسياب

 نديديم بر زين چنين نامدار آواز گفتند هرگز سواره ب

 بيامد نشست از بر گاه شاه يك سو نهادند گاهه ز ميدان ب

 بديدار او شاد شد شاه سخت تخته سياوش بنشست با او ب

 كه ميدان شما را و چوگان و گوى لشگر چنين گفت پس نامجوىه ب

 خورشيد گرده بر آمد همى تا ب نبردهمى ساختند آن دو لشكر 

 همى بردن گوى را خواستند تندى بياراستنده چو تركان ب

 بماندند تركان ز كردار خويش ربودند ايرانيان گوى پيش

 سخن گفت بر پهلوانى زبان سياوش غمى گشت ز ايرانيان

 برين گردش و بخشش روزگار كه ميدان بازيست گر كارزار

 بديشان سپاريد يك بار گوى بتابيد روى چو ميدان سر آيد

 نكردند زان پس كسى اسپ گرم سواران عنانها كشيدند نرم
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 كردار آتش همى تاختنده ب يكى گوى تركان بينداختند

 بدانست كان پهلوانى چه بود سپهبد چو آواز تركان شنود

 گفتست با من يكى نيك خواهکه  چنين گفت پس شاه توران سپاه 

 تير و كمان چون گشايد دو سفته ب او را ز گيتى كسى نيست جفتكه 

 ز قربان كمان كيى بر كشيد سياوش چو گفتار مهتر شنيد

 يكى بر گرايد كه فرمان برد سپهبد كمان خواست تا بنگرد

 بسى آفرين كيانى بخواند كمان را نگه كرد و خيره بماند

 زهه آور بكه خانه بمال و در  بگرسيوز تيغ زن داد مه

 نيامد برو خيره شد بدگمان بكوشيد تا بر زه آرد كمان

 بماليد خانه كمان را بدست زانو نشسته ازو شاه بستد ب

 راهه كه اينت كمانى چو بايد ب زه كرد و خندان چنين گفت شاهه ب

 چنين بود و اكنون دگر شد زمان مرا نيز گاه جوانى كمان

 هنگام جنگه نيارد گرفتن ب چنگه را ببتوران و ايران كس اين 

 نخواهد كمان نيز بر دشت كين بر و يال و كتف سياوش جزين

 سياوش نكرد ايچ با كس مكيس نشانى نهادند بر اسپريس

 بر افشارد ران و بر آمد غريو نشست از بر بادپايى چو ديو

 نهاده بدو چشم گردنكشان يكى تير زد بر ميان نشان

 بينداخت از باد و بگشاد پر باره با چار پر خدنگى دگر

 مغربل بكرد اندر انداختن يك تاختنه نشانه دوباره ب

 بزد بار ديگر بران سو كه خواست عنان را بپيچيد بر دست راست

 بيامد بر شهريار بلند بازو فگنده زه بر به كمان را ب

 خواستبرو آفرين ز آفريننده  فرود آمد و شاه بر پاى خاست

 برفتند شادان دل و ارجمند و زان جايگه سوى كاخ بلند
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 كسى كو سزا بود بنشاستند نشستند خوان و مى آراستند

 بنام سياوش كردند ياد چند خوردند و گشتند شاد ییم

 از اسپ و ستام و ز تخت و كاله بخوان بر يكى خلعت آراست شاه

 پيش از آن كس نديدكه اندر جهان  نابريد ۀهمان دست زر جام

 ز ياقوت و پيروزه و بيش و كم ز دينار و ز بدرهاى درم

 يكى پر ز ياقوت رخشنده جام پرستار بسيار و چندى غالم

 همه سوى كاخ سياوش برند بفرمود تا خواسته بشمرند

 ورا مهربانى برو بيش بود توران زمين خويش بوده ز هر كش ب

 شما خيل باشيد هم چون رمه بخويشان چنين گفت كو را همه 

 به شکار سیاووشرفتن افراسیاب و 

 نخچيرگاهه كه يك روز با من ب بدان شاهزاده چنين گفت شاه

 كنيم غمنخچير بىه روان را ب گر آيى كه دل شاد و خّرم كنيم

 بران سو كه دل رهنماى آيدت بدو گفت هر گه كه راى آيدت

 رفت با يوز و با باز شاه همى نخچيرگاهه برفتند روزى ب

 نخچير تفته از ايران و توران ب سپاهى ز هر گونه با او برفت

 چو باد از ميان سپه بردميد سياوش بدشت اندرون گور ديد

 همى تاخت اندر فراز و نشيب سبك شد عنان و گران شد ركيب

 دو دستش ترازو بد و گور سيم شمشير زد بدو نيمه يكى را ب

 نظاره شد آن لشكر شاه زود ز ديگر گرانتر نبود بيك جو

 كه اينت سرافراز و شمشير زن بگفتند يك سر همه انجمن

 كه ما را بد آمد ز ايران بسر آواز گفتند يك با دگره ب

 سزد گر بسازيم با شاه جنگ ننگه سر سروران اندر آمد ب
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 گورهمى تاخت و افگند در دشت  نخچير بوره سياوش هميدون ب

 نيزه بياخته شمشير و تير و به ب هامون بتاخته كوه و به غار و به ب

 سپه را ز نخچير آسوده كرد هر جايگه بر يكى توده كرده ب

 همه شاد دل بر گرفتند راه و زان جايگه سوى ايوان شاه

 همه بجز با سياوش نبودى ب سپهبد چه شادان چه بودى دژم

 بكس راز نگشاد و شادان نبود بودز جهن و ز گرسيوز و هرك 

 خنده دو لبه ازو برگشادى ب مگر با سياوش بدى روز و شب

 هم داشتنده غم و شادمانى ب برين گونه يك سال بگذاشتند

 سیاووشبه زن دادن پیران دختر خود را به 

 نشستند و گفتند هر بيش و كم همه سياوش يكى روز و پيران ب

 چنانى كه باشد كسى بر گذر بوم و بربدو گفت پيران كزين 

 آرامگاهه بنام تو خسپد ب بدين مهربانى كه بر تست شاه

 نگارش تويى غمگسارش توى چنان دان كه خّرم بهارش توى

 ماهه سر از بس هنرها رسيده ب س شاهوبزرگى و فرزند كاو

 نگر سر ز تاج كيى نگسلى پدر پير سر شد تو بر نادلى

 ز شاهان يكى پر هنر يادگار توران توى شهريارايران و ه ب

 چنانچون بود در خور كام و ناز بنه دل برين بوم و جايى بساز 

 كجا داردى مهر بر تو بسى خون كسى ۀنبينمت پيوست

 چو شاخ گلى بر كنار چمن برادر ندارى نه خواهر نه زن

 پيشاز ايران منه درد و تيمار  يكى زن نگه كن سزاوار خويش

 همان تاج و تخت دليران تراست س ايران تراستوپس از مرگ كاو

 سه ماهست با زيور اندر نهان شهريار جهان ۀپس پرد
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 از ايشان نه برداشتى چشم ماه اگر ماه را ديده بودى سياه

 كه از مام و ز باب با پروزاند سه اندر شبستان گرسيوزاند

 جاه دارند و هم تاج و گاهكه هم  نبيره فريدون و فرزند شاه

 كه از دامن شاه جويى گهر و ليكن ترا آن سزاوارتر

 چو بايد ترا بنده بايد شمرد من چهارند خرد ۀپس پرد

 كه از خوبرويان ندارد همال از يشان جريرست مهتر بسال

 چو ماه درخشنده با خواسته يكى دخترى هست آراسته

 بجز چهر شاهش دالراى نيست نخواهد كسى را كه آن راى نيست

 بود روز رخشنده دمساز تو ز خوبان جريرست انباز تو

 ايستپيش تو اندر پرستندهه ب ايستاگر راى باشد ترا بنده

 مرا خود ز فرزند برتر شناس سياوش بدو گفت دارم سپاس

 نخواهم جز و كس ازين انجمن گر او باشدم نازش جان و تن

 حق آن نسپرم امكه تا زنده بر سرم سپاسى نهى زين همى

 خويش بنهاد روى ۀسوى خان پس آنگاه پيران ز نزديك اوى 

 نزديك گلشهر تازيد تفته ب وش برفتوچو پيران ز پيش سيا

 نازه وش خسرو بوفّر سياه ب بدو گفت كار جريره بساز

 كه داماد باشد نبيره قباد چگونه نباشيم امروز شاد

 نهاد از بر تارك افسرش را دخترش رابيآورد گلشهر 

 رنگ و بهر بيش و كمه بوى و به ب ديبا و دينار و در و درمه ب

 فرستاد در شب بر شهريار بياراست او را چو خّرم بهار

 نشاند از بر گاه چون ماه نو مر او را بپيوست با شاه نو

 ز ياقوت و ز تاج گوهر نگار ندانست كس گنج او را شمار

 خوش آمدش خنديد و شادى گزيد ش چو روى جريره بديدوسياو
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 س و دستانش يادونيامد ز كاو همى بود با او شب و روز شاد

 رخه سياوش را بد ز نيكيش ب برين نيز چندى بگرديد چرخ

 فزونتر بدى حشمت و جاه و آب و را هر زمان پيش افراسياب

 از فرنگیس سیاووشسخن گفتن پیران با 

 سياوش را گفت كاى نامدار پيران به به روزگار يكى روز

 ز اوج فلك بر فرازد كاله تو دانى كه ساالر توران سپاه

 دل و هوش و توش و توانش توى شب و روز روشن روانش توى

 افزون شوىه ازين پايه هر دم ب خون شوى ۀچو با او تو پيوست

 پايداركه خواهى بدن پيش او  تو استواره بباشد اميدش ب

 مرا غم ز بهر كم و بيش تست اگر چند فرزند من خويش تست

 گيتى چنان موى و روىه نبينى ب فرنگيس مهتر ز خوبان اوى

 ز مشك سيه بر سرش افسرست باال ز سرو سهى برترسته ب

 پيشه خرد را پرستار دارد ب هنرها و دانش ز اندازه بيش

 كشمير و كابل كجاسته ب چنو بت از افراسياب ار بخواهى رواست

 درفشان شود فّر و اورند تو شود شاه پر مايه پيوند تو

 بجويم بدين نزد او آبروى چو فرمان دهى من بگويم بدوى

 كه فرمان يزدان نشايد نهفت پيران نگه كرد و گفته سياوش ب

 مرا با سپهر روان نيست پاى اگر آسمانى چنين است راى

 وس ديدونخواهم همى روى كا نخواهم رسيدايران ه اگر من ب

 تهمتن كه روشن بهار منست چو دستان كه پروردگار منست

 جزين نامداران كنداوران شاوران ۀچو بهرام و چون زنگ

 توران همى جاى بايد گزيده ب چو از روى ايشان ببايد بريد
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 رازه مگو اين سخن با زمين جز ب پدر باش و اين كدخدايى بساز

 همانا دهد ره به پيوند شاه اگر بخت باشد مرا نيكخواه 

 همى برزد اندر ميان باد سرد همى گفت و مژگان پر از آب كرد

 نسازد خرد يافته كارزار بدو گفت پيران كه با روزگار

 كزويست آرام و پرخاش و مهر نيابى گذر تو ز گردان سپهر

 و بگذاشتىيزدان سپردى ه ب ايران اگر دوستان داشتىه ب

 دست اندرسته سر تخت ايران ب نشست و نشانت كنون ايدرست

 چو آگاه گشت از كم و بيش او بگفت اين و برخاست از پيش او

 سخن گفتن پیران با افراسیاب

 فرود آمد و بر گشادند راه شادى بشد تا بدرگاه شاهه ب

 بدو گفت ساالر نيكو گمان همى بود بر پيش او يك زمان

 گيتى چه آيدت راىه چه خواهى ب پاىه پيشم به كه چندين چه باشى ب

 مرا سودمندى كم و بيش تست سپاه و در گنج من پيش تست

 گشادنش درد و گزند منست زندان و بند منسته كسى كو ب

 ز بهر تو پيگار من باد گشت ز خشم و ز بند من آزاد گشت

 و ز مهر و ز تخت و كالهز تيغ  ز بسيار و اندك چه بايد بخواه

 نيازكه از تو مبادا جهان بى خردمند پاسخ چنين داد باز

 بخت تو هم تيغ و هم تاج و گاهه ب مرا خواسته هست و گنج و سپاه

 رازه گوش سپهبد به رسانم ب ز بهر سياوش پيامى دراز

 كه من شاد دل گشتم و نامجوى مرا گفت با شاه تركان بگوى

 همه شادى آورد بخت تو بار چون پدر در كناربپرورديم 

 نيازنيك و بد از تو نيم بىه ب كنون همچنين كدخدايى بساز
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 كه ايوان و تخت مرا در خورست پس پرده تو يكى دخترست

 شوم شاد اگر باشم اندر خورش فرنگيس خواند همى مادرش

 چنين گفت با ديده كرده پر آب پر انديشه شد جان افراسياب

 نبودى بران گفته همداستان پيش ازين داستان امكه من گفته

 كه رايش خرد بود و دانش بلند چنين گفت با من يكى هوشمند

 بره چه رنجى كه جان هم نيارى ب شير نر ۀبچّ  ۀكه اى داي

 ز كار ستاره شمر بخردان و ديگر كه از پيش كندآوران

 دره همه دربهمى راندندى  پيش پدره شمار ستاره ب

 بيايد بگيرد جهان در كنار كزين دو نژاده يكى شهريار

 كاله من اندازد از كين نخست توران نماند برو بوم و ُرسته ب

 كه گردون گردان چه دارد نهفت كنون باورم شد كه او اين بگفت 

 كه بارش بود زهر و برگش كبست چرا كشت بايد درختى بدست

 چو آتش بود تيز يا موج آب افراسيابوس و ز تخم وز كا

 و گر سوى ايران كند پاك چهر مهره توران گرايد به ندانم ب

 دم مار خيره نبايد گزيد چرا بر گمان زهر بايد چشيد

 دلت را بدين كار غمگين مدار بدو گفت پيران كه اى شهريار

 خردمند و بيدار و خامش بود كسى كز نژاد سياوش بود

 خرد گير و كار سياوش بسيچ شمر مگر و ايچ بگفت ستاره

 خورشيد تابنده سره بر آرد ب كزين دو نژاده يكى نامور

 دو كشور بر آسايد از كارزار ايران و توران بود شهرياره ب

 انديشه مهره بيفزايدش هم ب و گر زين نشان راز دارد سپهر

 نكاهد بپرهيز افزودنى بودنى گمانبخواهد بدن بى

 ز بخت آنچ پرسند پاسخ بود كن كه اين كار فّرخ بود نگه
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 زين نباشد نژاد ترفروزنده قبادز تخم فريدون و ز كى

 كاره كه راى تو بر بد نيايد ب پيران چنين گفت پس شهرياره ب

 برو هرچ بايد بخوبى بكن فرمان و راى تو كردم سخنه ب

 برگشت باز بسى آفرين كرد و دو تا گشت پيران و بردش نماز

 برو بر شمرد آن كجا رفته بود وش خراميد زودوبنزد سيا

 بباده بشستند جان را ز غم همه نشستند شادان دل آن شب ب

 سیاووشعروسی فرنگیس با 

 بر آورد برسان زّرين سپر چو خورشيد از چرخ گردنده سر

 يكى باره تيز رو بر نشست سپهدار پيران ميان را ببست

 بسى آفرين خواند بر فّر اوى ش بنهاد روىوسياوكاخ ه ب

 مهمانى دختر شهرياره ب بدو گفت كامروز بر ساز كار 

 ميان را ببندم پى كار او چو فرمان دهى من سزاوار او 

 ز پيران رخانش پر از شرم بود ش را دل پر آزرم بودوسياو

 تو دانى كه از تو مرا نيست راز بدو گفت رو هرچ بايد بساز

 دل و جان ببست اندر آن كار تفت چو بشنيد پيران سوى خانه رفت

 گلشهر بسپرد پيران كليده ب نابريد ۀجام ۀدر خان

 ستوده زنى بود روشن روان كجا بود كدبانوى پهلوان

 گزيده ز زربفت چينى هزار گنج اندرون آنچ بد نامداره ب

 مشك و پر عود خام فۀپر از نا زبرجد طبقها و پيروزه جام

 دو ياره يكى طوق و دو گوشوار دو افسر پر از گوهر شاهوار

 ز زربفت پوشيدنيها سه دست ز گستردنيها شتروار شست

 برو بافته چند گونه گهر زره همه پيكرش سرخ كرده ب
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 پارسى ۀطبقها و از جام ز سيمين و زّرين شتربار سى

 نعلين زّرين زبرجدنگارسه  يكى تخت زّرين و كرسى چهار

 خواهز خويشان نزديك صد نيك زّرين كالهه پرستنده سيصد ب

 گرفته ازان جام هر يك بدست پرستار با جام زّرين دو شست

 فرمانبرانه سپردند يك سر ب همان صد طبق مشك و صد زعفران

 برفتند با خواسته خيل خيل زّرين عمارى و ديبا جليله ب

 ز دينار با خويشتن سى هزار ز بهر نثاربيآورد بانو 

 روانشان پر از آفرين بود نيز بنزد فرنگيس بردند چيز

 ز بهر سياوش همه پر شتاب و زان روى پيران و افراسياب

 نيآمد سِر يك تن اندر نهفت بيك هفته بر مرغ و ماهى نخفت

 ز شادى و آواى رامشگران زمين باغ گشت از كران تا كران

 چو زين عهد و پيمان بپرداختند پيوستگى بر گوا ساختنده ب

 بگلشهر گفتا فرنگيس زود پيامى فرستاد پيران چو دود

 خردمند و بيدار و خامش رود هم امشب بكاخ سياوش رود

 بسوى فرنگيس بنهاد روى چو بانوى بشنيد پيغام اوى

 كه خورشيد را گشت ناهيد جفت زمين را ببوسيد گلشهر و گفت

 ماهه بياراستن گاه او را ب هم امشب ببايد شدن نزد شاه

 نزديك آن تاجور شاه نوه ب بيامد فرنگيس چون ماه نو

 را  سیاووشکشور دادن افراسیاب 

 سپهبد بياراست بسيار چيز بدين كار بگذشت يك هفته نيز

 همان جوشن و خود و تيغ و كمند از اسپان تازى و از گوسفند

 ز پوشيدنيها و از بيش و كم بدرهاى درم ز دينار و از
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 همى نام بردند شهر و زمين وزين مرز تا پيش درياى چين

 نشايست پيمود پهناى او فرسنگ صد بود باالى اوه ب 

 رسم كيانه همه پادشاهى ب نوشتند منشور بر پرنيان

 يكى تخت زّرين و زّرين كاله خان سياوش فرستاد شاهه ب

 هر آن كس كه رفتى ز نزديك و دور بياراست ميدان سورازان پس 

 بخوردى و هر چند بر تافتى مى و خوان و خواليگران يافتى

 بدى شاد يك هفته مهمان خويش ببردى و رفتى سوى خان خويش

 ازو شادمان بخت و او نيز شاد در بسته زندانها برگشاد

 ديك شاهنزه ابا گرد پيران ب هشتم سياوش بيامد پگاهه ب

 كه اى مهتر و شهريار زمين گرفتند هر دو برو آفرين

 شادى و بدخواه را پشت كوزه ب هميشه ترا جاودان باد روز

 بسى از جهاندار كردند ياد و زان جايگه بازگشتند شاد

 همى گشت بيدار بر داد و مهر چنين نيز يك سال گردان سپهر

 خواهيكى نيكبنزد سياوش  فرستاده آمد ز نزديك شاه

 همى گويد اى مهتر نامدار كه پرسد همى شاه را شهريار

 وزين برنشستن گزيرد همى بود كت ز من دل بگيرد همى

 يكى گرد برگرد و بنگر زمين چينه تا ب اماز ايدر ترا داده

 جاى آيدته همان آرزوها ب شهرى كه آرام و راى آيدته ب

 خوبى مپرداز دل يك زمان ز نيكى بمانه شادى بباش و ببه 

 بزد ناى و كوس و بنه بر نهاد سياوش ز گفتار او گشت شاد

 راهه ببردند زين گونه با او ب سليح و سپاه و نگين و كاله 

 پس پرده خوبان بپيراستند فراوان عمارى بياراستند 

 بنه بر نهاد و سپه را براند فرنگيس را در عمارى نشاند
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 بنه بر نهاد و سپه را ببرد پيران گردازو باز نگسست 

 همه نامداران شدند انجمن شادى برفتند سوى ختنه ب

 بود بهركه از بدگمانيش بى كه ساالر پيران ازان شهر بود

 بران سر چنين بود پيمان او همى بود يك ماه مهمان او

 گهى رود و مى گاه نخچيرگاه ز خوردن نياسود يك روز شاه

 برانگه كه خيزد خروش خروس برخاست آواى كوسسِر ماه 

 سپاه از پِس پشت و پيران ز پيش بيامد سوى پادشاهى خويش

 راه شهنشه شدنده بزرگان ب بران مرز و بوم اندر آگه شدند

 جهانى بآيين بياراستند بشادى دل از جاى برخاستند

 تو گفتى زمين گشت با چرخ راست ازان پادشاهى خروشى بخاست

 تو گفتى بجنبد همى دل ز جاى كّر ناى ۀز بس رامش و نال

 يكى خوب فرخنده بنياد بود جايى رسيدند كاباد بوده ب

 برو بر ز نخچير گشته گروه بيك روى دريا و يك روى كوه

 همى شد دل سالخورده جوان درختان بسيار و آب روان

 نهادكه اينت بر و بوم فّرخ  پيران سخن برگشاده سياوش ب

 شادى مرا رهنماىه كه باشد ب بسازم من ايدر يكى خوب جاى

 فراوان كنم اندر و باغ و كاخ بر آرم يكى شارستان فراخ

 چون بود در خور تاج و گاهچنان ماهه نشستنگهى بر فرازم ب

 بران رو كه انديشه آرد بجاى بدو گفت پيران كه اى خوب راى

 بر آرم يكى جاى تا ماه راست خواست چو فرمان دهد من بران سان كه

 زمان و زمين از تو دارم سپنج نخواهم كه باشد مرا بوم و گنج

 فراوان بدو اندر ايوان و كاخ يكى شارستان سازم ايدر فراخ

 باره درخت بزرگى تو آرى ب سياوش بدو گفت كاى بختيار
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 نخستهر جاى رنج تو بينم ه ب مرا گنج و خوبى همه زاِن تست

 كه خيره بماند دل انجمن يكى شهر سازم بدين جاى من

 بودنیهابا پیران از  سیاووش سخن گفتن

 سياوش همى بود با دل براز ازان بوم خّرم چو گشتند باز

 كه گر سازم ايدر يكى جايگاه از اختر شناسان بپرسيد شاه

 و گر كار با جنگ سازان بود سامان بوده ازو فّر و بختم ب

 كه بس نيست فرخنده بنياد اين شاه گزينه بگفتند يك سر ب

 دلش گشت پر درد و پر آب چشم از اخترشناسان برآورد خشم

 كه چون بگذرد چرخ بر كار خويش كجا گفته بودند با او ز پيش 

 زشتى شود بخت آموزگاره ب سرانجام چون گرددت روزگار 

 ديدگان آب گرمهمى ريخت از  عنان تگاور همى داشت نرم

 چه بودت كه گشتى چنين سوگوار بدو گفت پيران كه اى شهريار

 دلم كرد پر درد و جانم نژند چنين داد پاسخ كه چرخ بلند

 هم از گنج و هم تاج آراسته كه هر چند گرد آورم خواسته

 بدى بد بود مرگ بر تن رسد دشمن رسده فرجام يك سر به ب

 همان رنج بردار خوانندگان كجا آن حكيمان و دانندگان 

 كجا آن دالور گرامى مهان كجا آن سر تاج شاهنشهان 

 سخن گفتن خوب و آواى نرم كجا آن بتان پر از ناز و شرم 

 رميده ز آرام و ز كام و نام كجا آنك بر كوه بودش كنام 

 مزن داستانتو ايدر ببودن  چو گيتى تهى ماند از راستان 

 همه جاى ترسست و تيمار و باك ز خاكيم و بايد شدن زير خاك 

 كسى آشكارا نداند ز راز تو رفتى و گيتى بماند دراز 
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 چرا زو همه بهر من غفلتست جهان سر بسر عبرت و حكمتست 

 ز بيشّى و از رنج بر تاب روى چو شد سال بر شست و شش چاره جوى 

 گذشتند بر تو بسى همرهان تو چنگ فزونى زدى بر جهان 

 تو تاج فزونى چرا بر نهى چو زان نامداران جهان شد تهى 

 باستان ۀيكى شو بخوان نام نباشى بدين گفته همداستان 

 بدانگه كه اندر جهان داد بود كزيشان جهان يك سر آباد بود 

 شهر گنگ دژ سیاووشساختن 

 بدين داستان باش همداستان ز من بشنو از گنگ دژ داستان 

 زمينى دالراى نيست سانبدان كه چون گنگ دژ در جهان جاى نيست

 بسى اندر و رنجها برده بود كه آن را سياوش بر آورده بود 

 بود آن زمان و زمين نامكه بى يك ماه زان روى درياى چينه ب 

 دشت آبببينى يكى پهن بى بيابان بيايد چو دريا گذشت 

 كزان شهرها بر توان داشت بهر كزين بگذرى بينى آباد شهر 

 كه باالى او برتر از چون و چند ازان پس يكى كوه بينى بلند 

 بدان كت ز دانش نيايد زيان مرين كوه را گنگ دژ در ميان 

 باالى او چشم گردد ستوهز  چو فرسنگ صد گرد بر گرد كوه 

 همه گرد بر گرد او در يكيست ز هر سو كه پويى بدو راه نيست 

 ازين روى و زان روى ديوار سنگ بدين كوه بينى دو فرسنگ تنگ 

 بباشد براه از پى كار كرد بدين چند فرسنگ اگر پنج مرد 

 ور سوارو برگستوان دارزره نيابد بريشان گذر صد هزار 

 همه گلشن و باغ و ايوان و كاخ چو زين بگذرى شهر بينى فراخ 

 هر برزنى آتش و رنگ و بوىه ب همه شهر گرمابه و رود و جوى 
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 چو اين شهر بينى نشايد گذشت همه كوه نخچير و آهو بدشت 

 بيابى چو از كوهها بگذرى تذروان و طاووس و كبك درى 

 همه جاى شادى و آرام و خورد نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 

 يكى بوستاِن بهشتست و بس نبينى بدان شهر بيمار كس 

 هميشه بر و بوم او چون بهار همه آبها روشن و خوشگوار 

 بود گر بپيمايدش پارسى درازى و پهناش سى بار سى 

 كه از رفتنش مرد گردد ستوه يك و نيم فرسنگ باالى كوه 

 كزان خوبتر جايها كس نديد و زان روى هامونى آيد پديد 

 كيوان بَود ه كش ايوانها سر ب همه گلشن و باغ و ايوان بَود 

 مر آن را ز ايران همى بر گزيد وس و آنجاى ديدوبشد پور كا 

 فزونى يكى نيز ديوار كرد تن خويش را نامبردار كرد 

 جوهرى كش ندانيم نامو زان  ز سنگ و ز گچ بود و چندى رخام 

 همان سى و پنج ست پهناى اوى دو صد رش فزونست باالى اوى 

 تو گويى ز گوينده گيرند خشم چشمه كه آن را كسى تا نبيند ب 

 ببايد ترا ديدن آن ناگزير نيايد برو منجنيق و نه تير 

 همه گرد بر گرد خاكش مغاك ز تيغش دو فرسنگ تا بوم خاك 

 هم از بر شدن مرد گردد ستوه نبيند ز بن ديده بر تيغ كوه 

 ابا آشكارا نهان آفريد بدان آفرين كان چنان آفريد 

 برو بر همه كار دشوار خوار نبايست يار و نه آموزگار 

 جز او را مدان آشكار و نهان جز او را مخوان كردگار جهان 

 هر يكى همچنينيارانش بر ه ب پيغمبرش بر كنيم آفرينه ب 

 خردمندى و بخت بيدار بود مرا فّر نيكى دهش يار بود

 پروين پرداختنده سرش را ب برين سان يكى شارستان ساختند
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 بدو در فراوان نگار آوريم كنون اندرين هم بكار آوريم

 گنجه رنج و چه نازى به چه يازى ب چه بندى دل اندر سراى سپنج

 جهانجوى دشمن چرا پرورد خوردكه از رنج ديگر كسى بر 

 پديد آيد از هر سوى خواسته چو خّرم شود جاى آراسته

 نشيند برين جاى ديگر كسى نباشد مرا بودن ايدر بسى

 نه پر مايه گردى ز پيوند من نه من شاد باشم نه فرزند من

 نيازز كاخ و ز ايوان شوم بى نباشد مرا زندگانى دراز

 مرگ بر من شتاب گنهكند بى افراسيابشود تخت من گاه 

 گهى شاد دارد گهى مستمند چنين است راى سپهر بلند

 دل دراز ۀمكن خيره انديش بدو گفت پيران كاى سرفراز

 شاهى نگين اندر انگشت تسته ب كه افراسياب از بال پشت تست

 بكوشم كه پيمان تو نشكنم مرا نيز تا جان بود در تنم

 و گر موى بر تو هوا بشمرد تو بگذرده بادى بنمانم كه 

 نبينم جز از نيكناميت كام سياوش بدو گفت كاى نيكنام

 و ليكن فلك را جز اينست خواست تو پيمان چنين دارى و راى راست

 كه بيدار دل بادى و تندرست همه راز من آشكارا به تست

 آگهمهم از راز چرخ بلند  من آگاهى از فّر يزدان دهم

 ز ايوان و كاخ اندر آيم نخست بگويم ترا بودنيها درست

 ش چرا شد نهانوكه اين بر سياو بدان تا نگويى چو بينى جهان

 بدين گفتها پهن بگشاى گوش تو اى گرد پيران بسيار هوش

 كه بر دست بيدار دل شهريار فراوان بدين نگذرد روزگار

 ديگر آرايد اين تاج و گاهكسى  گناهشوم زار من كشته بر بى

 بر سرم بد رسد گنهچنين بى ز گفتار بدخواه و ز بخت بد
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 همه بر آشوبد ايران و توران ب ز كشته شود زندگانى دژم

 دو كشور شود پر ز شمشير و كين پر از رنج گردد سراسر زمين

 از ايران و توران ببينى درفش بسى سرخ و زرد و سياه و بنفش

 پراگندن گنج آراسته غارت و بردن خواستهبسى 

 جوى آب شوره بكوبند و گردد ب پاى ستوره بسا كشورا كان ب

 جوشه جهانى ز خون من آيد ب از ايران و توران بر آيد خروش

 بفرمان او بر دهد هرچ كشت جهاندار بر چرخ چونين نوشت

 خويشپشيمان شود هم ز گفتار  سپهدار تركان ز كردار خويش

 كه بر خيزد از بوم آباد دود پشيمانى آنگه نداردش سود

 چو گاه گذشتن بود بگذريم شادى خوريم و دهيمه بيا تا ب

 ز گفتار او شد دلش پر ز درد چو بشنيد پيران و انديشه كرد

 گر او راست گويد همى اين سخن منه چنين گفت كز من بد آمد ب

 پراگندم اندر جهان تخم كين توران زمينه ورا من كشيده ب

 چنين هم همى گفت با من پگاه شمردم همه باد گفتار شاه

 كه از جنبش و راز گردان سپهر مهره و زان پس چنين گفت با دل ب

 همانا ز ايرانش آمد بياد چه داند بدو رازها كى گشاد

 بياد آمدش روزگار بهى وس و ز تخت شاهنشهىوز كا

 نه آهنگ راى خردمند كرد خرسند كرددل خويش زان گفته 

 دل از بودنيها پر از جست و جوى همه راه زين گونه بد گفت و گوى

 ز گفتار يكباره دم برزدند چو از پشت اسپان فرود آمدند

 مى و رود و رامشگران خواستند يكى خوان زّرين بياراستند
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 فرستادن افراسیاب پیران را در کشورها

 ز شاهان گيتى گرفتند ياد هفته زين گونه شادببودند يك 

 نزديك ساالر توران سپاهه ب هشتم يكى نامه آمد ز شاهه ب

 مكران زمينه ازان پس گذر كن ب درياى چينه كز انجا برو تا ب

 درياى سنده و زان جا گذر كن ب همى رو چنين تا سر مرز هند

 در سپاهمرز خزر ه بگستر ب همه باژ كشور سراسر بخواه

 ز بانگ تبيره زمين شد نوان بر آمد خروش از در پهلوان

 يكى لشكرى گشت پرخاش جوى روىه ز هر سو سپاه انجمن شد ب

 ز دينار و اسپان آراسته نزد سياوش بسى خواستهه ب

 بفرمان برفت و سپه را براند هنگام پدرود كردن بمانده ب

 گرد را سیاووش سیاووشبناکرن 

 چو آتش بيامد بهنگام خواب ز نزديك افراسيابهيونى 

 نوشته بكردار گردان سپهر مهره يكى نامه سوى سياوش ب

 نيم يك زمان غماز انديشه بى كه تا تو برفتى نيم شادمان

 توران بجستم همى جاى توه ب و ليكن من اندر خور راى تو

 است غمچنانچون ببايد دلت بى گر آنجا كه هستى خوش و خّرم است

 تو شادان بدانديش تو با غمان نيكى بمانه شادى بباش و به ب 

 گرده سر بدسگال اندر آور ب بدان پادشاهى همى باز گرد

 بدان سو كه فرمود ساالر تفت سياوش سپه برگرفت و برفت

 چهل را همه بار دينار كرد صد اشتر ز گنج و درم بار كرد

 نهادند با رنگ و بوى بنه بر هزار اشتر بختى سرخ موى
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 برفتند شمشير زن ده هزار از ايران و توران گزيده سوار

 عمارى و خوبان آراسته پيش سپاه اندرون خواستهه ب

 چه از طوق و ز تاج و ز گوشوار ز ياقوت و ز گوهر شاهوار

 چه ديبا و چه تختهاى حرير چه مشك و چه كافور و عود و عبير

 همى رفت با او شتر بار سى پارسىز مصرى و چينى و از 

 دو فرسنگ باال و پهناش ساخت چو آمد بران شارستان دست آخت

 ز پاليز و ز گلشن ارجمند از ايوان و ميدان و كاخ بلند

 هامون گل و سنبل و الله كشته ب بياراست شهرى بسان بهشت

 ز شاهان و ز بزم و ز كارزار بر ايوان نگاريد چندى نگار

 نگاريد با ياره و گرز و گاه وس شاهوسر و تاج كا نگار

 همان زال و گودرز و آن انجمن بر تخت او رستم پيلتن

 چو پيران و گرسيوز كينه خواه ز ديگر سو افراسياب و سپاه

 ابر اندر افراختهه سرش را ب گنبدى ساخته ایهر گوشهه ب

 سرانسر اندر ستاره سراِن  نشسته سراينده رامشگران

 همه شهر زان شارستان شادكام ش گردش نهادند ناموسياو

 گردسیاووشآمدن پیران به 

 سخن رفت زان شهر با آفرين چو پيران بيامد ز هند و ز چين

 كز اختر بنش كرده شد روز ارد ش گردوتوران سياوه خنيده ب

 ز كوه و در و رود و ز دشت و راغ از ايوان و كاخ و ز پاليز و باغ

 چه كرد اندران نامور جايگاه شتاب آمدش تا ببيند كه شاه

 بدان مرز با او سزاوار بود هر آن كس كه او از در كار بود

 رفتن آمد ببرد ۀچو هنگام هزار از هنرمند گردان گرد
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 سياوش پذيره شدش با سپاه نزديك آن جايگاهه چو آمد ب

 دور كو را بديدپياده شد از  نزد سياوش رسيده چو پيران ب

 مر او را گرفت اندر آغوش تنگ سياوش فرود آمد از نيل رنگ

 ز هر در زدند از هنر داستان بگشتند هر دو بدان شارستان

 همى ديد هر سو بناى فراخ سراسر همه باغ و ميدان و كاخ

 ش بخواندوبسى آفرين بر سياو سپهدار پيران ز هر سو براند

 نبوديت با دانش اندر جهان كيان بدو گفت گر فّر و برز

 پاىه كجا آمدى جاى زين سان ب كى آغاز كردى بدين گونه جاى

 ميان دليران و گردنكشان بماناد تا رستخيز اين نشان

 جهاندار و پيروز و فّرخ نژاد پسر بر پسر همچنين شاد باد

 وش رسيدوايوان و باغ سياه ب چو يك بهره از شهر خّرم بديد

 چنان شاد و پيروز و ديهيم جوى كاخ فرنگيس بنهاد روىه ب

 بپرسيد و دينار كردش نثار پذيره شدش دختر شهريار

 بران سان بهشتى دالراى ديد چو بر تخت بنشست و آن جاى ديد

 جهان آفرين را نيايش گرفت بدان نيز چندى ستايش گرفت

 ميگسارمى و خوان و رامشگر و  ازان پس بخوردن گرفتند كار

 گهى خّرم و شاد دل گاه مست ببودند يك هفته با مى بدست

 شارستان چون سزيد ۀهمان هدي پيش آوريد آوردهشتم رهه ب

 ز دينار و ز تاج گوهرنگار ز ياقوت و ز گوهر شاهوار

 زّرين ستام و جناغ خدنگبه  زين پلنگه ز ديبا و اسپان ب

 طوق گوهر نگار همان ياره و فرنگيس را افسر و گوشوار

 همى راى زد شاد با انجمن بداد و بيامد بسوى ختن

 همانگاه شد در شبستان خويش شادى بايوان خويشه چو آمد ب
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 نديد و نداند كه رضوان چه كشت گلشهر گفت آنك خّرم بهشته ب

 آيين و با فّر و هوشه نشسته ب چو خورشيد بر گاه فّرخ سروش

 ش ببينوبرو شارستان سياو زمينرامش بپيماى لختى ه ب

 تو گويى فروزنده خاورست خداوند ازان شهر نيكوترست

 همى رفت برسان كشتى بر آب و زان جايگه نزد افراسياب

 همان باژ كشور كه آورده بود بيامد بگفت آن كجا كرده بود

 بدادش ز كشور سراسر خبر بياورد پيشش همه سر بسر

 درياى رومه ز درياى چين تا ب بوم كه از داد شه گشت آباد

 سراسر همه ياد كرد آنچ ديد وش رسيدوكار سياه و ز آنجا ب

 و زان شهر و آن كشور و جايگاه وش بپرسيد شاهوز كار سيا

 ارديبهشته كسى كو نبيند ب بدو گفت پيران كه خّرم بهشت

 كه چونان نگاريدش آن بوم و بر سروش آوريدش همانا خبر

 نه خورشيد ازان مهتر سرفراز ندانند ازان شهر باز همانا

 توران و چينه نبيند دگر كس ب يكى شهر ديدم كه اندر زمين

 بر آميخت گفتى خرد با روان ز بس باغ و ايوان و آب روان

 ميدان سوره چو گنج گهر بد ب چو كاخ فرنگيس ديدم ز دور

 دل شاد تستكام ه ز خوبى ب بدان زيب و آيين كه داماد تست

 ترا چون نباشد ز گيتى گله گله كرد بايد بگيتى يله

 نباشد بدان فّر و اورنگ و هوش گر ايدونك آيد ز مينو سروش

 هوشه بر آسود چون مهتر آمد ب و ديگر دو كشور ز جنگ و ز جوش

 دل هوشمندان و راى ردان بماناد بر ما چنين جاودان

 باره دخت برومندش آمد ب كه ز گفتار او شاد شد شهريار
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 سیاووشفرستادن افراسیاب گرسیوز را نزد 

 سخنهاى پيران همه كرد ياد بگرسيوز اين داستان برگشاد

 نهفته همه برگشاد از نهفت گرسيوز آهسته گفته پس آنگه ب

 ببين تا چه جايست بر گرد گرد وش گردوبدو گفت رو تا سيا

 از ايران نگيرد دگر هيچ ياد توران زمين دل نهاده سياوش ب

 چو گودرز و بهرام و كاوس شاه مگر كرد پدرود تخت و كاله

 همى بوم و بر سازد و شارستان بران خّرمى بر يكى خارستان

 برآورد و دارد همى ارجمند فرنگيس را كاخهاى بلند

 روىه چشم بزرگى نگه كن به ب خوبى فراوان بگوىه چو بينى ب

 نشينند پيشت ز ايران گروه مى باشد و دشت و كوهچو نخچير و 

 شادى ببايد نشسته چو خوردى ب بدانگه كه ياد من آيد بدست

 ز دينار و ز اسب و زّرين كمر يكى هديه آراى بسيار مر

 همان ياره و گرز و تيغ و نگين همان گوهر و تخت و ديباى چين

 چنگه چه آيد بببين تا ز گنجت  ز گستردنيها و از بوى و رنگ

 برو با زبانى پر از آفرين فرنگيس را هديه بر همچنين

 بران شهر خّرم دو هفته بمان اگر آب دارد ترا ميزبان
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 هزارسواران تركان گزيده  نگه كرد گرسيوز نامدار

 بشد شادمان تا سياوش گرد خنيده سپاه اندر آورد گرد

 پذيره شدش تازيان با سپاه سياوش چو بشنيد بسپرد راه

 سياوش بپرسيد از شهريار گرفتند مر يكدگر را كنار

 سياوش بياراست جاى سپاه ايوان كشيدند زان جايگاهه ب

 بياورد خلعت ز نزديك شاه دگر روز گرسيوز آمد پگاه

 نگه كرد و شد چون گل اندر بهار سياوش بدان خلعت شهريار

 سواران ايران شدند انجمن زنگام ۀنشست از بر بار

 نمود و سوى كاخ بنهاد روى همه شهر و برزن يكايك بدوى

 سوارى بيامد و را مژده داد هم آنگه بنزد سياوش چو باد

 شاهمانند ه يكى كودك آمد ب كه از دختر پهلوان سپاه

 تيره شب آمد چو پيران شنوده ب ورا نام كردند فّرخ فرود

 بگفت اينك شو شاه را مژده بر زودى مرا با سوارى دگره ب

 جريره سر بانوان بلند همان مادر كودك ارجمند

 رد بر زعفرانزدن دست آن خُ  فرمانبرانه بفرمود يك سر ب

 خودكامه برش وكه پيش سياو نهادند بر پشت اين نامه بر

 دم پاك يزدان مرا شاد كردبُ  بگويش كه هر چند من سالخورد

 ازين تخمه هرگز مبادا تهى وش بدو گفت گاه مهىوسيا

 

 سیاووش

  11بخش 
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 كه آرنده گشت از كشيدن دژم فرستاده را داد چندان درم

 بديد آن بزرگى فّرخ نژاد كاخ فرنگيس رفتند شاده ب

 تاج در پيش گاه فرنگيس با زّرين كالهه پرستار چندى ب

 بپرسيدش از شهر و ز شهريار فرود آمد از تخت و بردش نثار

 آيين و هوشه شد ب تردگرگونه جوشه دل و مغز گرسيوز آمد ب

 كس نشمرده سياوش كسى را ب دل گفت سالى چنين بگذرده ب

 همش گنج و هم دانش و هم سپاه همش پادشاهيست و هم تاج و گاه

 همى بود پيچان و رخساره زرد پيدا نكردنهان دل خويش 

 همه سال شادان دل از گنج خويش بدو گفت برخوردى از رنج خويش

 نشستند شادان دل و نيك بخت نهادند در كاخ زّرين دو تخت

 بيامد بر تخت گوهرنگار رود با ميگسار ۀنوازند

 شادى همى داد دل را دروده ب ز ناليدن چنگ و رود و سرود

 سیاووشگفتار اندر گوی زدن 

 هر جاى بنمود چهر از فرازه ب چو خورشيد تابنده بگشاد راز

 بازى همى گرد ميدان بگشته ب ميدان گذشته سياوش ز ايوان ب

 سپهبد پس گوى بنهاد روى چو گرسيوز آمد بينداخت گوى

 هم آورد او خاك ميدان گرفت چو او گوى در زخم چوگان گرفت

 تو گفتى سپهرش همى بر كشيد او گوى شد ناپديدز چوگان 

 ميدان پرخاش ژوپين نهنده ب بفرمود تا تخت زّرين نهند

 بدان تا كرا برفروزد هنر دو مهتر نشستند بر تخت زر

 هنرمند و ز خسروان يادگار بدو گفت گرسيوز اى شهريار

 تركان هنره سزد گر نمايى ب هنر بر گهر نيز كرده گذر
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 زمين آورد تيرگى يك زمان تير و كمانه سنان و بنوك ه ب

 زين اندر آمد ز تخت نشسته ب بر زد سياوش بدان كار دسته ب

 رنجه كه از يك زره تن رسيدى ب زره را بهم بر ببستند پنج

 نظاره برو بر ز هر سو سپاه نهادند بر خّط آوردگاه

 كجا داشتى از پدر يادگار سياوش يكى نيزه شاهوار

 نخچير بر شير بگذاشتىه ب كه در جنگ مازندران داشتى

 عنان را بپيچيد چون پيل مست آوردگه رفت نيزه بدسته ب

 زره را نماند ايچ بند و گره بزد نيزه و برگرفت آن زره

 زره را بينداخت زان سو كه خواست از آورد نيزه برآورد راست 

 نيزهاى درازبرفتند با  سواران گرسيوز دام ساز 

 هز ميدان نه بر شد زره يك گر فراوان بگشتند گرد زره 

 دو چوبين و دو ز آهن آبدار سياوش سپر خواست گيلى چهار

 تنگه شش اندر ميان زد سه چوبه ب كمان خواست با تيرهاى خدنگ

 گردش سپاهى گرانه نظاره ب يكى در كمان راند و بفشارد ران

 گذر كرد پيكان آن نامور آهن سپربران چار چوبين و ز 

 برو آفرين كرد برنا و پير بزد هم بر آن گونه دو چوبه تير

 برو هر كسى نام يزدان بخواند نماند گذارهازان ده يكى بى

 ايران و توران ترا نيست ياره ب بدو گفت گرسيوز اى شهريار

 بتازيم هر دو به پيش سپاه بيا تا من و تو بآوردگاه

 بكردار جنگى دو پرخاشخر بگيريم هر دو دوال كمر

 چو اسپم نبينى ز اسپان بسى ز تركان مرا نيست همتا كسى

 هم آورد تو گر بباالى تو بميدان كسى نيست همتاى تو

 ترا ناگهان بر زنم بر زمين گر ايدونك بردارم از پشت زين
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 برترماسپ و بمردى ز تو ه ب چنان دان كه از تو دالورترم

 نگردم بجايى كه جويند كين و گر تو مرا بر نهى بر زمين

 كه تو مهترى شير و پرخاش جوى ش بدو گفت كين خود مگوىوسياو

 كاله تو آذر گشسپ منست همان اسپ تو شاه اسپ منست 

 كه با من بگردد نه بر راه كين جز از خود ز تركان يكى برگزين

 روىه بازى نشانى نيايد ب ز بدو گفت گرسيوز اى نامجوى

 نبرد برادر كنى جاى نيست سياوش بدو گفت كين راى نيست

 پر از خشم دل چهره خندان بود نبرد دو تن جنگ و ميدان بود

 همى زير نعل آورى ماه را ز گيتى برادر توى شاه را

 برين نشكنم راى و پيمان تو فرمان توه كنم هرچ گويى ب

 برين تيزتگ بارگى بر نشان جنگى بخوانز ياران يكى شير 

 سر سركشان زير گرد منست گر ايدونك رايت نبرد منست

 همانا خوش آمدش گفتار اوى بخنديد گرسيوز نامجوى

 كه خواهد كه گردد بگيتى نشان بياران چنين گفت كاى سركشان

 سر سركشان زير گرد آورد يكى با سياوش نبرد آورد

 پاسخ بيامد گروى زرهه ب با گره نيوشنده بودند لب

 اگر نيست او را كسى هم نبرد كار كرد ۀمنم گفت شايست

 برو كرد پرچين رخان پر گره سياوش ز گفت گروى زره

 ز تركان لشكر ورا نيست يار بدو گفت گرسيوز اى نامدار

 نبرد دليران مرا خوار گشت ش بدو گفت كز تو گذشتوسياو

 ميدان نبرد مرا خواستهه ب آراسته از يشان دو يل بايد

 زوره كه همتا نبودش بتركان ب يكى نامور بود نامش دمور

 نزد جهانجوى شاه كيانه ب بيامد بران كار بسته ميان
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 برفتند پيچان دمور و گروى آورد بنهاد روىه ش بوسياو

 فرو برد چنگال و برزد گره ببند ميان گروى زره

 گرز و كمنده نيازش نيامد ب ميدان فگنده ز زين بر گرفتش ب

 زوره گرفت آن بر و گردن او ب و زان پس بپيچيد سوى دمور

 كه لشكر بدو ماند اندر شگفت چنان خوارش از پشت زين بر گرفت

 كه گفتى ندارد كسى زير كش چنان پيش گرسيوز آورد خوش

 نشستپر از خنده بر تخت زّرين  فرود آمد از باره بگشاد دست

 پر از غم شدش دل پر از رنگ روى بر آشفت گرسيوز از كار اوى

 تو گفتى كه بر اوج كيوان شدند ايوان شدنده و زان تخت زّرين ب

 مى و ناز و رامشگران و سرود نشستند يك هفته با ناى و رود

 بزرگان و گرسيوز سرفراز هشتم برفتن گرفتند سازه ب

 پر از البه و پرسش و نيكخواه يكى نامه بنوشت نزديك شاه

 برفتند زان شهر آباد شاد ازان پس مر او را بسى هديه داد

 ازان پر هنر شاه و آن بوم و بر رهشان سخن رفت يك با دگره ب

 كه ما را ز ايران بد آمد بروى جوىچنين گفت گرسيوز كينه

 نشاندخوى در ه كه از ننگ ما را ب يكى مرد را شاه ز ايران بخواند

 كه بودند گردان پرخاش جوى دو شير ژيان چون دمور و گروى

 به چنگال ناپاك تن يك سوار چنين زار و بيكار گشتند و خوار

 نه سر بينم اين كار او را نه بن سرانجام ازين بگذراند سخن

 بازگشتن گرسیوز و بدگوی کردن پیش افراسیاب

 جوى جز تيره آب نرفت اندران درگاه افراسيابه چنين تا ب

 رسيدند و هر گونه پرسيد شاه چو نزديك ساالر توران سپاه
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 بخواند و بخنديد و زو گشت شاد فراوان سخن گفت و نامه بداد

 بدان تازه رخساره شهريار دارنگه كرد گرسيوز كينه

 بدانگه كه خورشيد شد الژورد همى رفت يكدل پر از كين و درد

 قيرگون كرد چاك ۀچو شب جام روز پاكهمه شب بپيچيد تا 

 نزديك افراسيابه بيامد ب سر مرد كين اندر آمد ز خواب

 نشستند و جستند هر گونه راى ز بيگانه پردخته كردند جاى

 سياوش جزان دارد آيين و كار بدو گفت گرسيوز اى شهريار

 نزديك او چند گاهه نهانى ب وس شاهوفرستاده آمد ز كا

 جامه س گيرد بوهمى ياد كاو ز چين نيزش آمد پيام ز روم و

 بپيچيد ازو يك زمان جان شاه برو انجمن شد فراوان سپاه

 ايرج نكردى ستمه ز گيتى ب اگر تور را دل نگشتى دژم

 بدل يك ز ديگر گرفته شتاب دو كشور يكى آتش و ديگر آب

 آورىهمى باد را در نهفت  تو خواهى كشان خيره جفت آورى

 مرا زشت نامى بدى در جهان اگر كردمى بر تو اين بد نهان

 پر از غم شد از روزگار گزند دل شاه زان كار شد دردمند

 بجنبيد و شد مر ترا رهنمون بدو گفت بر من ترا مهر خون

 سخنهاى بهتر بجاى آوريم سه روز اندرين كار راى آوريم

 كه درمان چه بايدت جستبگويم  چو اين راى گردد خرد را درست

 كله بر سر و تنگ بسته كمر چهارم چو گرسيوز آمد بدر

 ز كار سياوش فراوان براند سپهدار تركان ورا پيش خواند

 گيتى جز از تو بچنگه چه دارم ب بدو گفت كاى يادگار پشنگ

 ژرفى ببين تا چه آيدت ياده ب همه رازها بر تو بايد گشاد

 مغز اندر آورد لختى كمىه ب دلم شد غمىازان خواب بد چون 
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 ازو نيز ما را نيامد زيان جنگ سياوش ميانه نبستم ب

 خرد تار كرد و مرا پود كرد چو او تخت پر مايه پدرود كرد

 چو از من چنان نيكويها بيافت ز فرمان من يك زمان سر نتافت

 خويشنكرديم ياد از غم و رنج  سپردم بدو كشور و گنج خويش

 دل از كين ايران بپرداختم خون نيز پيوستگى ساختمه ب

 گرامى دو ديده سپردم بدوى بپيچيدم از جنگ و فرزند روى

 فدى كردن كشور و تاج و گنج پس از نيكويها و هر گونه رنج

 ز گيتى بر آيد يكى گفت و گوى گرايدونك من بد سگالم بدوى

 بدو اندكى بد رسد گر از من بدو بر بهانه ندارم ببد

 درفشى شوم در ميان جهان زبان بر گشايند بر من مهان

 نه نيز از بزرگان روى زمين نباشد پسند جهان آفرين

 كه اندر دلش بيم شمشير نيست از شير نيست ترز دد تيزدندان

 كند مرغزارش پناه از گزند اگر بّچه از پدر دردمند

 پسندد چنين داور هور و ماه؟ سزد گر بد آيد بدو از پناه؟

 و ز ايدر فرستمش نزد پدر دره ندانم جز آن كش بخوانم ب

 ازين بوم و بر بگسلد داورى اگر گاه جويد گر انگشترى

 مگير اين چنين كار پر مايه خوار بدو گفت گرسيوز اى شهريار

 بر و بوم ما پاك ويران شود از ايدر گر او سوى ايران شود

 بدانست راز كم و بيش تو بيگانه شد خويش توهر آنگه كه 

 كند رهنمونى بديوانگى چو جويى دگر زو تو بيگانگى

 نمك را پراگنده بر سوخته يكى دشمنى باشد اندوخته

 كه بادى كه از خانه آيد برون بدين داستان زد يكى رهنمون

 و گر بگذرى نگذرد روزگار ندانى تو بستن برو رهگذار
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 هم از كار تو هم ز گفتار تو داند همه كار توسياوش 

 پراگندن دوده و نام و گنج نبينى تو زو جز همه درد و رنج

 نبيند ز پرورده جز درد و چنگ ندانى كه پروردگار پلنگ

 همه گفت گرسيوز آمد درست چو افراسياب اين سخن باز جست

 خويش همى كّژ دانست بازار پشيمان شد از راى و كردار خويش

 نه سر نيك بينم بال را نه بن چنين داد پاسخ كه من زين سخن

چگونه گشايد بدين كار چهر بباشيم تا راى گردان سپهر        

 بمان تا بر آيد بلند آفتاب هر كار بهتر درنگ از شتابه ب

 رخ شمع چرخ روان سوى كيست ببينم كه راى جهاندار چيست

 بجويم سخن تا چه دارد براز بازو گر سوى درگاه خوانمش 

 همى بنگرم تا چه گردد زمان گماننگهبان او من بسم بى

 شود مداراكه با چاره دل بى چو زو كّژيى آشكارا شود

 مكافات بد جز بدى نيست بس كسه ازان پس نكوهش نبايد ب

 گوىكه اى شاه بينا دل و راست چنين گفت گرسيوز كينه جوى

 بدان ايزدى شاخ و آن تيغ و گرز آلت و فّر و برزسياوش بران 

 شود بر تو بر تيره خورشيد و ماه درگاه تو با سپاهه بيايد ب

 همى ز آسمان بر گذارد كاله سياوش نه آنست كش ديد شاه

 نيازتو گويى شدست از جهان بى فرنگيس را هم ندانى تو باز

 رى دمهتو باشى رمه گر نيا سپاهت بدو باز گردد همه

 بدان بخشش و راى و آن ماه روى نوىسپاهى كه شاهى ببيند چُ 

 مهر من آگنده باشه خوارى به ب تو خوانى كه ايدر مرا بنده باش

 نه آتش دمان از بر و آب زير نديدست كس جفت با پيل شير

 بپوشد كسى در ميان حرير شير ناخورده شير ۀاگر بچّ 
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 نترسد ز آهنگ پيل بزرگ بگوهر شود باز چون شد سترگ

 غمى گشت و انديشه پيوسته شد پس افراسياب اندر آن بسته شد

 كه پيروز باشد خداوند سنگ همى از شتابش به آمد درنگ

 بدين داستان زد يكى هوشيار ستوده نباشد سر بادسار

 نماندى بر و بيشه و پر و پاى كه گر باد خيره بجستى ز جاى

 تن سرو باال بوده و گر چه ب واال بودسبكسار مردم نه 

 پر از كين دل از روزگار كهن برفتند پيچان و لب پر سخن

 بد انديشه گرسيوز بدگمان بر شاه رفتى زمان تا زمان

 دل شاه تركان بر انگيختى ز هر گونه رنگ اندر آميختى

 پر از درد و كين شد دل شهريار چنين تا بر آمد برين روزگار

 كه پردخت ماند ز بيگانه جاى چنين ديد يك روز راى سپهبد

 ز كار سياوش بسى كرد ياد گرسيوز اين داستان برگشاده ب

 بر او فراوان نبايد بدن ترا گفت ز ايدر ببايد شدن

 نخواهى همى كرد كس را نگاه گاهبپرسّى و گويى كزان جشن

 آىيكى با فرنگيس خيز ايدر  بمهرت همى دل بجنبد ز جاى

 بدان پر هنر جان بيدار تو ديدار توه نيازست ما را ب

 ز جام زبرجد مى و شير هست برين كوه ما نيز نخچير هست

 چو آيدت از شهر آباد ياد گذاريم يك چند و باشيم شاد

 مى و جام با من چرا شد حرام شادى خرامه رامش بباش و به ب

 سیاووشباز آمدن گرسیوز نزد 

 دلى پر ز كين و سرى پر ز راز سازگرسيوز دامبر آراست 

 ز لشكر زبان آورى برگزيد چو نزديك شهر سياوش رسيد
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 كه اى پاك زاده كى نام جوى بدو گفت رو با سياوش بگوى

 وس شاهوديهيم كاه فّر و به ب جان و سر شاه توران سپاهه ب

 راهه نه پيش من آيى پذيره ب هر من بر نخيزى ز گاهه كه از ب

 تخته تاج و به فّر و نژاد و به ب فرهنگ و بخته كه تو زان فزونى ب

 تهى كردن آن جايگاه كيان كه هر باد را بست بايد ميان

 زمين را ببوسيد كو را بديد فرستاده نزد سياوش رسيد

 سياوش غمى گشت و اندر نهفت چو پيغام گرسيوز او را بگفت

 زيره همى گفت رازيست اين را ب پر انديشه بنشست بيدار دير

 چه گفتست از من بدان بارگاه ندانم كه گرسيوز نيكخواه 

 كوه پذيره بيامد ز ايوان ب چو گرسيوز آمد بران شهر نو

 ز رسم سپاه و ز تخت و كاله بپرسيدش از راه و ز كار شاه

 سياوش ز پيغام او گشت شاد پيام سپهدار توران بداد

 نگردانم از تيغ پوالد روى كه با ياد اوىچنين داد پاسخ 

 امعنان با عنان تو پيوسته امرفتن كمر بستهه من اينك ب

 بباشيم و ز باده سازيم كار سه روز اندرين گلشن زرنگار

 بد آن را كه با غم بود در سپنج كه گيتى سپنج است پر درد و رنج

 خواهبپيچيد گرسيوز كينه چو بشنيد گفت خردمند شاه

 نزديك شاهه سياوش بيايد ب بدل گفت ار ايدونك با من براه

 كمان مرا زير پى بسپرد بدين شير مردى و چندين خرد

 من دروغ ۀشود پيش او چار فروغسخن گفتن من شود بى

 دلش را براه بد انداختن يكى چاره بايد كنون ساختن

 سياوش بماندروى ه دو چشمش ب ش بماندمُ زمانى همى بود و خا

 آب دو ديده همى چاره كرده ب فرو ريخت از ديدگان آب زرد
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 مهره بسان كسى كو بپيچد ب سياوش ورا ديد پر آب چهر

 غمى هست كان را بشايد شنود بدو گفت نرم اى برادر چه بود

 بديده در آوردى از درد نم گر از شاه تركان شدستى دژم

 كنم جنگ با شاه توران سپاه راهه من اينك همى با تو آيم ب

 چرا كهتر از خويشتن داردت بدان تا ز بهر چه آزاردت

 كه تيمار و رنجش ببايد كشيد و گر دشمنى آمدستت پديد

 توام دارچو جنگ آورى مايه هر كار يار توامه من اينك ب

 ترا تيره گشتست بر خيره آب ور ايدونك نزديك افراسياب

 كسى برتر از تو گرفتست جاى آزماىبگفتار مرد دروغ 

 مرا اين سخن نيست با شهريار بدو گفت گرسيوز نامدار

 مردى و گنجه نه از چاره دورم ب رنجه نه از دشمنى آمدستم ب

 كه ياد آمدم زان سخنهاى راست ز گوهر مرا با دل انديشه خاست

 ايزدى ۀكه برخاست زو فر نخستين ز تور ايدر آمد بدى

 آغاز كينه چه افگند بنه ب شنيدى كه با ايرج كم سخن

 شدست آتش ايران و توران چو آب افراسيابه و زان جايگه تا ب

 ز پند و خرد هر دو بگريختند يك جاى هرگز نياميختنده ب

 چرم اندرسته كنون گاو پيسه ب سپهدار تركان ازان بّترست

 بدى را زمانبمان تا بيايد  گمانندانى تو خوى بدش بى

 كه بر دست او كشته شد خيره خير نخستين ز اغريرث اندازه گير

 را بكشت گنهچنان پر خرد بى برادر بد از كالبد هم ز پشت

 شدستند بر دست او بر تباه گناهازان پس بسى نامور بى

 كه بيدار دل بادى و تن درست مرا زين سخن ويژه اندوه تست

 سره كسى را نيامد بد از تو ب بوم و برتو تا آمدستى بدين 
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 دانش بياراستىه جهانى ب همه مردمى جستى و راستى

 ورا از تو كردست آزرده دل كنون خيره آهرمن دل گسل

 ندانم چه خواهد جهان آفرين دلى دارد از تو پر از درد و كين

 هر نيك و بد ويژه يار توامه ب تو دانى كه من دوستدار توام

 كه من بودم آگاه زين داورى نبايد كه فردا گمانى برى

 كه يارست با من جهان آفرين سياوش بدو گفت منديش زين

 روز سپيده كه بر من شب آرد ب سپهبد جزين كرد ما را اميد

 سرم بر نيفراختى ز انجمن گر آزار بوديش در دل ز من

 و گنج و سپاهبر و بوم و فرزند  من كشور و تاج و گاهه ندادى ب

 ماه او گوندرخشان كنم تيره درگاه اوه كنون با تو آيم ب

 فروغ دروغ آورد كاستى هرانجا كه روشن بود راستى

 از بر سپهر آفتاب تردرخشان نمايم دلم را بر افراسياب

 بد در گمانه مداره روان را ب جز شادمانه مداره تو دل را ب

 جهان آفرين نگذرد ز راى كسى كو دم اژدها بسپرد

 تو او را بدان سان كه ديدى مدان بدو گفت گرسيوز اى مهربان

 چهره شود تند و چين اندر آرد ب و ديگر بجايى كه گردان سپهر

 كه از چنبر او سر آرد برون خردمند دانا نداند فسون

 بدين سرو باال و راى بلند بدين دانش و اين دل هوشمند

 ببايد كه بخت بد آيد فراز مهر بازندانى همى چاره از 

 اروند چشم خرد را بدوخته ب همى مر ترا بند و تنبل فروخت

 خيره شدى زان سخن شادكامه ب دامه نخست آنك داماد كردت ب

 روى بزرگان يكى سور كرده ب و ديگر كت از خويشتن دور كرد

 فرو ماند اندر جهان گفت و گوى بدان تا تو گستاخ باشى بدوى
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 فزون نيست خويشى و پيوند و بند ترا هم ز اغريرث ارجمند

 سپه را بكردار او بيم كرد خنجر بدو نيم كرده ميانش ب

 خونه چنين دان و ايمن مشو زو ب نهانش ببين آشكارا كنون

 خرد بود و ز هر درى پيشه بود مرا هرچ اندر دل انديشه بود

 تيز دل شهريار ورازين كينه همان آزمايش بد از روزگار

 چو خورشيد تابنده بر خواندم يك راندمه همه پيش تو يك ب

 توران همى شارستان ساختىه ب ايران پدر را بينداختىه ب

 بگشتى همى گرد تيمار او گفتار اوه چنين دل بدادى ب

 كجا بار او زهر و بيخش كبست دسته درختى بد اين بر نشانده ب

 پر افسون دل و لب پر از باد سرد از آب زردهمى گفت و مژگان پر 

 ز ديده نهاده برخ بر دو جوى سياوش نگه كرد خيره بدوى

 كزو بگسلد مهر چرخ بلند چو ياد آمدش روزگار گزند

 روز جوانى سر آيدش كاره ب نماند برو بر بسى روزگار

 پر از غم دل و لب پر از باد سرد دلش گشت پر درد و رخساره زرد

 باد افره بد نه اندر خورمه ب گفت هر چونك مى بنگرم بدو

 ز من هيچ ناخوب نشنيد كس ز گفتار و كردار بر پيش و پس

 بپيچد همانا تن از رنج او چو گستاخ شد دست با گنج او

 هم از راى و فرمان او نگذرم اگر چه بد آيد همى بر سرم

 آزار شاهببينم كه از چيست  سپاهبيايم برش هم كنون بى

 ترا آمدن پيش او نيست روى بدو گفت گرسيوز اى نامجوى

 نه بر موج دريا بر ايمن بدن بپا اندر آتش نشايد شدن

 سر بخت خندان بخواب آورى همى خيره بر بد شتاب آورى

 بر آتش يكى بر زنم آب سرد ترا من همانا بسم پايمرد
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 خوب و زشت پديدار كردن همه يكى پاسخ نامه بايد نوشت

 درخشان شود روزگار بهى ز كين گر ببينم سر او تهى

 درفشان كنم راى تاريك تو نزديك توه سوارى فرستم ب

 آشكار و نهان هۀشناسند اميدستم از كردگار جهان

 شود دور از و كّژى و كاستى كه او باز گردد سوى راستى

 اندر شتابهيونى فرستم هم  و گر بينم اندر سرش هيچ تاب

 مكن كار بر خويشتن بر دراز تو زان سان كه بايد بزودى بساز

 هر نامدارى و هر مهترىه ب هر كشورىه برون ران از ايدر ب

 ايران زمينه همان سيصد و سى ب چينه صد و بيست فرسنگ ز ايدر ب 

 پرستنده و غمگسار تواند ازين سو همه دوستدار تواند

 جهان بنده خويش و پيوند تست آرزومند تستو زان سو پدر 

 بسيچيده باش و درنگى مساز بهر كس يكى نامه كن دراز

 چنان جان بيدار او بغنويد گفتار او بگرويده سياوش ب

 ز پيمان و رايت نگردم ز بن بدو گفت ازان در كه رانى سخن

 همى راستى جوى و بنماى راه تو خواهشگرى كن مرا زو بخواه
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 سخنهاى آگنده را برفشاند دبير پژوهنده را پيش خواند

 ز وام خرد جانش آزاد كرد نخست آفريننده را ياد كرد

 ابر شاه تركان نيايش گرفت ازان پس خرد را ستايش گرفت

 زمانه مبادا ز تو يادگار كه اى شاه پيروز و به روزگار

 كه بادا نشست تو با موبدان مرا خواستى شاد گشتم بدان

 مهر و وفا دل بياراستىه ب و ديگر فرنگيس را خواستى

 تن ناچمانه لب ناچران و به ب فرنگيس نالنده بود اين زمان

 ميان دو گيتيش بينم نشست بالين ببستبخفت و مرا پيش 

 دو كشور پر از رنج و آزار تست مرا دل پر از راى و ديدار تست

 فداى تن شاه كشور شود ز نالندگى چون سبكتر شود

 نهانم پر از درد و تيمار اوست بهانه مرا نيز آزار اوست

 گرسيوز بدنژاده زودى به ب مهر اندر آمد بداده چو نامه ب

 همى تاخت يك سر شب و روز راست دالور سه اسپ تگاور بخواست

 پر از بد روان و زبان پر گناه چهارم بيامد بدرگاه شاه

 چو ديدش پر از رنج و سر پر شتاب فراوان بپرسيدش افراسياب

 چگونه سپردى چنين تند راه چرا با شتاب آمدى گفت شاه

 بد روزگاره شمردن بنشايد  بدو گفت چون تيره شد روى كار

 راهه پذيره نيامد مرا خود ب سياوش نكرد ايچ بر كس نگاه

 

 سیاووشداستان 

 به افراسیاب سیاووشنامه   – 11بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مرا پيش تختش بزانو نشاند سخن نيز نشنيد و نامه نخواند

 مادر همى مهر او بسته شده ب ز ايران بدو نامه پيوسته شد

 همى هر زمان بر خروشد زمين سپاهى ز روم و سپاهى ز چين

 چنگ آورىه مگر باد زان پس ب درنگ آورىتو در كار او گر 

 چنگ آورده مردى به دو كشور ب و گر دير گيرى تو جنگ آورد

 كه يارد شدن پيش او كينه خواه و گر سوى ايران براند سپاه

ازين پس بپيچى ز كردار خويش ترا كردم آگه ز ديدار خويش                 

 سیاووشآمدن افراسیاب به جنگ 

 برو تازه شد روزگار كهن بشنيد افراسياب اين سخنچو 

 دلش گشت پر آتش و سر چو باد گرسيوز از خشم پاسخ نداده ب

 نج و شيپور و هندى دراىسهمان  بفرمود تا بر كشيدند ناى

 ابا نامداران پرخاش جوى سوى سياوش بنهاد روىه ب

 گران كرد بر زين دوال ركيب بدانگه كه گرسيوز بد فريب

 تن لرز لرزان و رخساره زرده ب درده پرده در آمد به سياوش ب

 رنگه چه بودت كه ديگر شدستى ب فرنگيس گفت اى گو شير چنگ

 توران زمين شد مرا آب روىه ب چنين داد پاسخ كه اى خوبروى

 ز پرگار بهره مرا مركزست بدين سان كه گفتار گرسيوزست

 فندق بخسته ارغوان را بگل  فرنگيس بگرفت گيسو بدست

 پر از آب چشم و پر از گرد روى پر از خون شد آن بّسد مشك بوى

 دو نيمه دو الله ز خوشاب شد ب همى اشك باريد بر كوه سيم

 ز گفتار و كردار افراسياب همى كند موى و همى ريخت آب

 چه سازى كنون زود بگشاى راز بدو گفت كاى شاه گردن فراز
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 از ايران نيارى سخن ياد كرد دلى دارد از تو بدرد پدر خود

 نپويى سوى چين كه تنگ آيدت سوى روم ره با درنگ آيدت

 پناهت خداوند خورشيد و ماه ز گيتى كرا گيرى اكنون پناه

 كجا بر تن تو شود بد سگال ستم باد بر جان او ماه و سال

 نزديك شاهبيايد همانا ز  همى گفت گرسيوز اكنون ز راه

 سیاووشخواب دیدن 

 بخواب اندرون بود با رنگ و بوى چهارم شب اندر بر ماهروى

 خروشى برآورد چون پيل مست بلرزيد و ز خواب خيره بجست

 بدو گفت شاها چبودت ز مهر همى داشت اندر برش خوب چهر

 برش عود و عنبر همى سوختند خروشيد و شمعى برافروختند

 خوابه كه فرزانه شاها چه ديدى ب افراسياب بپرسيد زو دخت

 لبت هيچ مگشاى بر انجمن سياوش بدو گفت كز خواب من

 رود آب كرانكه بودى يكى بى خوابه چنين ديدم اى سرو سيمين ب

 ورانگرفته لب آب نيزه ديگر كرانه يكى كوه آتش ب

 وش گردوبرافروختى از سيا ز يك سو شدى آتش تيزگرد

 به پيش اندرون پيل و افراسياب دست آتش ز يك دست آبز يك 

 دميدى بران آتش تيز دم بديدى مرا روى كرده دژم

 از افروختن مر مرا سوختى چو گرسيوز آن آتش افروختى 

 نباشد نگر يك زمان بغنوى جز نيكوىه فرنگيس گفت اين ب

 شود كشته بر دست ساالر روم بگرسيوز آيد همى بخت شوم

 بدرگاه ايوان زمانى بماند سياوش سپه را سراسر بخواند

 طاليه فرستاد بر سوى گنگ چنگه بسيچيد و بنشست خنجر ب
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 طاليه هم آنگه بيامد ز دشت دو بهره چو از تيره شب در گذشت

 راهه پديد آمد از دور تازان ب كه افراسياب و فراوان سپاه

 جان ميان را ببند ۀكه بر چار ز نزديك گرسيوز آمد نوند

 از آتش نديدم جز از تيره دود نيامد ز گفتار من هيچ سود

 سپه را كجا بايد انداختن نگر تا چه بايد كنون ساختن

 همى راست آمدش گفتار او سياوش ندانست زان كار او

 ما در نگاهه مكن هيچ گونه ب فرنگيس گفت اى خردمند شاه

 ايچ ايمن بتوران زمينمباش  يكى باره گام زن برنشين

 سر خويش گير و كسى را مپاى ترا زنده خواهم كه مانى بجاى

 فرنگیس را سیاووشاندرز کردن 

 بجا آمد و تيره شد آب من سياوش بدو گفت كان خواب من

 غم و درد و انده در آيد همى مرا زندگانى سر آيد همى

 مستمندگهى شاد دارد گهى  چنين است كار سپهر بلند

 همان زهر گيتى ببايد چشيد كيوان كشيده گر ايوان من سر ب

 بجز خاك تيره مرا جاى نيست اگر سال گردد هزار و دويست

 كجا بهره دارد ز دانش بسى ز شب روشنايى نجويد كسى

 ازين نامور گر بود رستنى ترا پنج ماهست ز آبستنى

 آورد يكى نامور شهريار درخت تو گر نر ببار آورد

 غم خوردن او دل آرام كنه ب نام كن خسروشسرافراز كى

 سراى كهن را نخوانند نو چنين گردد اين گنبد تيز رو

 خوابه مرا تيره بخت اندر آيد ب فرمان افراسيابه ازين پس ب

 ز خون جگر بر نهند افسرم بر سرم گنهببّرند بر بى
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 بگريد كسى ز انجمننه بر من  نه تابوت يابم نه گور و كفن

 سراى كهن كام شيران بود نهالى مرا خاك توران بود

 مهره نخواهد شدن رام با من ب برين گونه خواهد گذشتن سپهر

 گذر نيست از داد يزدان پاك ز خورشيد تابنده تا تيره خاك

 راهه سر و تن برهنه برندت ب خوارى ترا روزبانان شاهه ب

 بخواهش بخواهد ترا از پدر دره بيايد سپهدار پيران ب

 ايوان خويشش برد زار و خواره ب خواهدت زينهار گنهبجان بى

 بفرمان دادار بسته كمر گرو ز ايران بيايد يكى چاره

 سوى رود جيحون برد در نهان از ايدر ترا با پسر ناگهان

 بفرمان بود مرغ و ماهى ورا نشانند بر تخت شاهى ورا

 جوشه آيد ب خسروزمانه ز كى سراسر خروش ز گيتى بر آرد

 پر آشوب گردد سراسر زمين كينه ز ايران يكى لشكر آرد ب

 توران كسى را بكس نشمرده ب پى رخش فّرخ زمين بسپرد

 نبينى جز از گرز و شمشير تيز كين من امروز تا رستخيزه ب

 تن از ناز و آرام پردخت كن برين گفتها بر تو دل سخت كن

 خروشان بدو اندر آويخت جفت ش چو با جفت غمها بگفتوسياو

 سوى آُخر تازى اسپان گذشت رخش پر ز خون دل و ديده گشت

 كه دريافتى روز كين باد را بياورد شبرنگ بهزاد را

 لگام و فسارش ز سر برگرفت خروشان سرش را ببر در گرفت

 با كس مسازكه بيدار دل باش و  گوش اندرش گفت رازى درازه ب

 عنانش ترا بايد آراستن كين خواستنه آيد ب خسروچو كى

 چوبه چنانچون سر مار افعى ب ورا بارگى باش و گيتى بكوب

 كين بارگىه كه او را تو باشى ب از آُخر بُبر دل بيكبارگى
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 برافروخت برسان آتش زنى دگر مركبان را همه كرد پى

 به دست افراسیاب سیاووشگرفتار شدن 

 رخ از خون ديده شده ناپديد خود و سركشان سوى ايران كشيد

 رسيد اندرو شاه توران سپاه چو يك نيم فرسنگ ببريد راه

 سياوش زده بر زره بر گره سپه ديد با خود و تيغ و زره

 سخن زين نشانى كه بود در نهفت بدل گفت گرسيوز اين راست گفت

 مگر گفت بدخواه گردد نهان بيم جانسياوش بترسيد از 

 كه كينه نبدشان بدل پيش ازين همى بنگريد اين بدان آن بدين

 گرفتند آرام و هوش و درنگ وش سواران جنگوز بيم سيا

 مردى مكوشه كه با اختر بد ب چه گفت آن خردمند بسيار هوش

 كه اى پر هنر شاه با جاه و آب افراسيابه چنين گفت زان پس ب

 گناهچرا كشت خواهى مرا بى چرا جنگ جوى آمدى با سپاه

 زمان و زمين پر ز نفرين كنى سپاه دو كشور پر از كين كنى

 كزين در سخن خود كى اندر خورد چنين گفت گرسيوز كم خرد

 چرا با زره نزد شاه آمدى آمدى گناهگر ايدر چنين بى

 شاه نيست ۀهديسنان و سپر  پذيره شدن زين نشان راه نيست

 بر آشفتن شه ز بازار اوست سياوش بدانست كان كار اوست 

 شنيد و بر آمد بلند آفتاب چو گفتار گرسيوز افراسياب

 درين دشت كشتى بخون بر نهيد تركان بفرمود كاندر دهيده ب

 همه نامدار از در كارزار از ايران سپه بود مردى هزار

 بستند خون ريختن را ميانه ب رده بر كشيدند ايرانيان

 نديدند جاى فسون و درنگ همه با سياوش گرفتند جنگ
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 خون در كشنده ببايد كه تنها ب كنون خيره گفتند ما را كشند

 ببينند و مشمر چنين كار خرد بمان تا ز ايرانيان دست برد

 همان جنگ را مايه و پاى نيست سياوش چنين گفت كين راى نيست

 دست بدان كرد خواهد تباهه ب گناهگردان اگر بىمرا چرخ 

 كه با كردگار جهان جنگ نيست مردى كنون زور و آهنگ نيسته ب

 همه كشته گشتند و برگشته كار سر آمد بريشان بر آن روزگار

 نگون اندر آمد ز پشت سياه ز تير و ز ژوپين ببد خسته شاه

 او را ببست گروى زره دست همى گشت بر خاك و نيزه بدست

 دو دست از پس پشت بسته چو سنگ نهادند بر گردنش پالهنگ

 چنان روز ناديده چشم جوان ارغوان ۀدوان خون بران چهر

 پِس پشت و پيِش سپه بود گرد برفتند سوى سياوش گرد

 كه ايدر كشيدش بيك سو ز راه چنين گفت ساالر توران سپاه

 بشّخى كه هرگز نرويد گيا خنجر سر از تن جداه كنيدش ب 

 ممانيد دير و مداريد باك بريزيد خونش بران گرم خاك 

 كزو شهريارا چه ديدى گناه چنين گفت با شاه يك سر سپاه

 بگريد برو زار با تخت عاج چرا كشت خواهى كسى را كه تاج

 نشايد بريد اى خردمند شاه سرى را كجا تاج باشد كاله

 كه زهر آورد بار او روزگار مكاربهنگام شادى درختى 

 ز بيهودگى يار مردم كشان همى بود گرسيوز بد نشان

 كزو داشت درد دل اندر نبرد ريزد بدرده وش بوكه خون سيا

 برادر بد او را و فّرخ همال ز پيران يكى بود كهتر بسال

 يكى پر هنر بود و روشن روان كجا پيلسم بود نام جوان

 دست و غمكه اين شاخ را بار در شاه را پيلسمچنين گفت مر 
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 خرد شد بران نيز همداستان ز دانا شنيدم يكى داستان

 هم آشفته را هوش درمان شود كه آهسته دل كم پشيمان شود

 پشيمانى جان و رنج تنست شتاب و بدى كار آهرمنست

 بتيزى بريدن نبينم روا سرى را كه باشى بدو پادشا

 برين بد ترا باشد آموزگار دار تا روزگارببندش همى 

 از ان پس ورا سر بريدن سزد چو باد خرد بر دلت بروزد

 بنه كه تندى پشيمانى آرد ب بفرماى بند و تو تندى مكن

 وس و رستم بود كينه خواهوكه كا گناهچه بّرى سرى را همى بى

 فرجام زين روزگاره بپيچى ب پدر شاه و رستمش پروردگار

 پيل كوسۀ ببندند بر كوه چو گودرز و چون گيو و برزين و طوس

 كه خوارند بر چشم او انجمن دمنده سپهبد گو پيلتن

 كه هرگز نديدش كس از جنگ سير فريبرز كاوس دّرنده شير

 وردر و دشت گردد پر از كينه برين كينه بندند يك سر كمر

 اين انجمن نه گردى ز گردان نه من پاى دارم نه پيوند من

 ازو بشنود داستان نيز شاه همانا كه پيران بيايد پگاه

 مگستر يكى تا جهانست كين مگر خود نيازت نيايد بدين

 بگفت جوانان هوا را مبند بدو گفت گرسيوز اى هوشمند

 گر از كين بترسى ترا اين بس است از ايرانيان دشت پر كرگس است

 كه خيره همى بشنوى پند كس بسهمين بد كه كردى ترا خود نه 

 پر از گرز و شمشير بينى زمين ش چو بخروشد از روم و چينوسياو

 بديبا بپوشيد خواهى برش بريدى دم مار و خستى سرش

 دهى من نباشم بر شهريار جان زينهاره گرايدونك او را ب

 زودى سر آيد زمانه مگر خود ب به بيغوله خيزم از بيم جان
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 بر شاه تركان پر از رنگ و بوى پيچان دمور و گروىبرفتند 

 كه آرام خوار آيد اندر بسيچ خون سياوش مپيچه كه چندين ب

 برآراى و بردار دشمن ز جاى گفتار گرسيوز رهنماىه ب

 ز ايران بر آيد يكى هاى و هوى زدى دام و دشمن گرفتى بدوى

 ببايد شكستدل بد سگاالن  سزا نيست اين را گرفتن بدست

 نگر تا چگونه بود راى شاه سپاهى بدين گونه كردى تباه

 آب اين گنه را توانست شسته ب اگر خود نيازردتى از نخست

 نباشد پديد آشكار و نهان كنون آن به آيد كه اندر جهان

 ديده گناهه كزو من نديدم ب بديشان چنين پاسخ آورد شاه

 فرجام زو سختى آيد بسره ب و ليكن ز گفت ستاره شمر

 يكى گرد خيزد ز ايران زمين كينه گر ايدونك خونش بريزم ب

 همان كشتنش رنج و درد منست رها كردنش بّتر از كشتنست

 غم و درد و بند مرا آمدست توران گزند مرا آمدسته ب

آسمان ۀنداند كسى چار خردمند گر مردم بد گمان                    

 کردن فرنگیس پیش افراسیابزاری 

 ميان را بزّنار خونين ببست فرنگيس بشنيد رخ را بخست

 خون رنگ داده دو رخساره ماهه ب نزديك شاهه پياده بيامد ب

 خروشان بسر بر همى ريخت خاك پيش پدر شد پر از درد و باكه ب

 چرا كرد خواهى مرا خاكسار بدو گفت كاى پر هنر شهريار

 همى از بلندى نبينى نشيب بستى اندر فريب دلت را چرا

 كه نپسندد اين داور هور و ماه گناهسر تاج داران مبر بى

 همى از جهان بر تو كرد آفرين وش كه بگذاشت ايران زمينوسيا
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 چنان افسر و تخت و آن گاه را بيازرد از بهر تو شاه را

 بردت ز راهكنون زو چه ديدى كه  بيامد ترا كرد پشت و پناه

 كه با تاج بر تخت ماند بسى نبّرد سر تاج داران كسى

 كه گيتى سپنج است با باد و دم بر تن من ستم گنهمكن بى

 يكى با كله بر نشاند بگاه گناهچاه افگند بىه يكى را ب

 چنگ مغاك اندرنده ز اختر ب خاك اندرنده سرانجام هر دو ب

 ستمگاره ضّحاك تازى چه برد شنيدى كه از آفريدون گرد

 تور سترگه سلم و به چه آمد ب همان از منوچهر شاه بزرگ

 خواهچو دستان و چون رستم كينه وس شاهوكنون زنده بر گاه كا

 جنگش نيرزد همىه كه توران ب جهان از تهمتن بلرزد همى

 كه ننديشد از گرز كنداوران چو بهرام و چون زنگه شاوران

 همى چرم روباه پوشد پلنگ كز بيم او روز جنگ همان گيو

 كجا برگ خون آورد بار كين درختى نشانى همى بر زمين

 افراسيابه كند زار نفرين ب كين سياوش سيه پوشد آبه ب

 بسى يادت آيد ز گفتار من بر تن خويشتن ایستمگاره

 شور افگنىه دگر آهوان را ب نه اندر شكارى كه گور افگنى

 درين كار به زين نگه كن پگاه همى شهريارى ربايى ز گاه

 ببايد كه روز بد آيدت ياد خيره بباده مده شهر توران ب

 دو رخ را بكند و فغان بر كشيد ش بديدوبگفت اين و روى سياو

 همى خيره چشم خرد را بدوخت دل شاه توران برو بر بسوخت

 كزين بد مرا چيست راىچه دانى  بدو گفت بر گرد و ايدر مپاى

 فرنگيس زان خانه بيگانه بود كاخ بلندش يكى خانه بوده ب

 در خانه را بند برساختند مر او را دران خانه انداختند
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 به دست گروی سیاووشکشته شدن 

 و خاموش را كينمر آن شاه بى وش راوبفرمود پس تا سيا

 فريادرسنباشد ورا يار و  كه اين را بجايى بريدش كه كس

 تنش كرگسان را بپوشد كفن سرش را ببّريد يك سر ز تن

 نبويد نرويد گيا روز كين ببايد كه خون سياوش زمين

 چنان روزبانان مردم كشان همى تاختندش پياده كشان

 كه اى برتر از گردش روزگار سياوش بناليد با كردگار

 انجمنچو خورشيد تابنده بر  يكى شاخ پيدا كن از تخم من

 كند تازه در كشور آيين خويش كه خواهد ازين دشمنان كين خويش

 دو ديده پر از خون و دل پر ز غم همى شد پس پشت او پيلسم

 زمين تار و تو جاودان پود باش سياوش بدو گفت پدرود باش

 بگويش كه گيتى دگر شد بسان درودى ز من سوى پيران رسان

 همى پند او باد ُبد من چو بيد بودم اميدبه پيران نه زين گونه 

 و برگستوانور سوار دارزره مرا گفته بود او كه با صد هزار

 بگاِه چرا مرغزار توام چو بر گرددت روز يار توام

 پياده چنين خوار و تيره روان كنون پيش گرسيوز اندر دوان

 كه بخروشدى زار بر من بسى نبينم همى يار با خود كسى

 كشانش ببردند بر سوى دشت از شهر و ز لشكر اندر گذشت چو

 گروى زره بستد از بهر خون ز گرسيوز آن خنجر آبگون

 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باك خاكه بيفگند پيل ژيان را ب

 جدا كرد زان سرو سيمين سرش يكى تشت بنهاد زّرين برش

 كردش نگونگروى زره برد و  بجايى كه فرموده بد تشت خون
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 بر آمد بپوشيد خورشيد و ماه يكى باد با تيره گردى سياه

 گرفتند نفرين همه بر گروى همى يكدگر را نديدند روى
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 خوابه سر شهريار اندر آمد ب چو از سرو بن دور گشت آفتاب

 نجنبيد و بيدار هرگز نگشت چه خوابى كه چندين زمان بر گذشت

 مه خورشيد بادا مه سرو سهى چو از شاه شد گاه و ميدان تهى

 سر و پاى گيتى نيابم همى چپ و راست هر سو بتابم همى

 جهان بنده و بخت خويش آيدش بد كند نيك پيش آيدشيكى 

 همى از نژندى فرو پژمرد يكى جز بنيكى جهان نسپرد

 گيتى مكن جان و دل را دژمه ب مدار ايچ تيمار با او بهم

 جوشه جهانى ز گرسيوز آمد ب ز خان سياوش برآمد خروش

 خراشيده روى و بمانده نژند ز سر ماهرويان گسسته كمند

 فرنگيس مشكين كمند دراز همه بندگان موى كردند باز

 فندق گل ارغوان را بخسته ب گيسو ببسته بريد و ميان را ب

 همى كرد نفرين و مى ريخت آب واز بر جان افراسيابه آب

 چو آن ناله و زار نفرين شنيد گوش سپهبد رسيده خروشش ب

 از نهفتكه او را بكوى آوريد  گرسيوز بدنشان شاه گفته ب

 بر روزبانان مردم كشان ز پرده بدرگه بريدش كشان

 بدّرند بر بر همه چادرش بدان تا بگيرند موى سرش

 بريزد برين بوم توران زمين زنندش همى چوب تا تخم كين

 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت نخواهم ز بيخ سياوش درخت

 

 سیاووشداستان 

 بعد از کشته شدنش سیاووشغمگین شدن فرنگیس بر   – 12بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تنه برو تن بگرفتند نفرين  همه نامداران آن انجمن

 ازين گونه نشنيد كس داورى كه از شاه و دستور و ز لشكرى

 روان پر ز داغ و رخان پر زنم بيامد پر از خون دو رخ پيلسم

 سراسر سخنها همه ياد كرد نزديك لّهاك و فرشيد ورده ب

 نبايد بدين كشور آرام و خواب كه دوزخ به از بوم افراسياب

 تيمار و درد اسيران شويمه ب ن شويمبتازيم و نزديك پيرا

 همى برنوشتند گفتى زمين سه اسپ گرانمايه كردند زين

 رخان پر ز خون همچو ابر بهار پيران رسيدند هر سه سواره ب

 كه بخت از بديها چه افگند بن برو بر شمردند يك سر سخن

 نبيند كسى از كهان و مهان يكى زاريى خاست كاندر جهان

 فگندند در گردنش پالهنگ را دست بسته چو سنگسياوش 

 پيش گروىه پياده دوان در ب بدشتش كشيدند پر آب روى

 فگندند و از كس نكردند باك تن پيل وارش بران گرم خاك

 بپيچيد چون گوسفندانش روى يكى تشت بنهاد پيشش گروى

 فگندش چو سرو سهى بر چمن بريد آن سر شاهوارش ز تن

 چشم اندرون آب چون ژاله گشته ب پر زارى و ناله گشت همه شهر

 ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش چو پيران بگفتار بنهاد گوش

 همى كند موى و همى ريخت خاك همى جامه را بر برش كرد چاك

 كه دردى بدين درد و سختى فزود بدو پيلسم گفت بشتاب زود

 گونه برين كار پشتمكن هيچ  فرنگيس را نيز خواهند كشت

 بر روزبانان مردم كشان بدرگاه بردند مويش كشان

 ز كردار بد گوهر افراسياب جهانى بدو كرده ديده پر آب

 كه اكنون فرنگيس را بر دو نيم كه اين هول كاريست با درد و بيم
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 مر او را نخواند كسى نيز شاه زنند و شود پادشاهى تباه

 رهانیدن پیران فرنگیس را 

 ده اسپ سوار آزموده جوان ز آُخر بياورد پس پهلوان

 بر آورد زان راه ناگاه گرد خود و گرد رويين و فرشيدورد

 در نامور پر جفا پيشه ديد بدو روز و دو شب بدرگه رسيد

 گرفته ورا روزبانان كشان فرنگيس را ديد چون بيهشان

 ز درگاه برخواسته رستخيز تيزبچنگال هر يك يكى تيغ 

 كسى كش خرد بود گشتند شاد همانگاه پيران بيامد چو باد

 شد از خون ديده رخش ناپديد پيران رسيده چو چشم گرامى ب

 چرا خيره بر آتش انداختى بدو گفت با من چه بد ساختى

 همه جامه پهلوى كرده چاك خاكه ز اسپ اندر افتاد پيران ب

 زمانى ز فرمان بتابند سر روزبانان دربفرمود تا 

 دل از درد خسته دو ديده پر آب بيامد دمان پيش افراسياب

 روان را بديدار توشه بدى بدو گفت شاها انوشه بدى

 كه آوردت اين روز بد آرزوى چه آمد ز بد بر تو اى نيكخوى

 ببرد از رخت شرم گيهان خديو چرا بر دلت چيره شد راى ديو

 خاك اندر انداختى نام و جاهه ب گناهبكشتى سياوش را بى

 كه شد خشك پاليز سرو سهى ايران رسد زين بدى آگهىه ب

 كه با لشكر آيند پر درد و كين بسا تاج داران ايران زمين

 شده آشكارا ره ايزدى جهان آرميده ز دست بدى

 بيامد دل شاه تركان بخست فريبنده ديوى ز دوزخ بجست

 كه پيچد روانت سوى راه بد بران اهرمن نيز نفرين سزد
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 گرم و گدازه بپيچى زمانى ب روز درازه پشيمان شوى زين ب

 و زين آفريننده را راى چيست ندانم كه اين گفتن بد ز كيست

 چنين خيره بد را بياراستى چو ديوانه از جاى برخاستى

 بيچاره پيوند خويشرسيدى به  فرزند خويشه كنون زو گذشتى ب

 نه اورنگ شاهى نه تاج و نه تخت نجويد همانا فرنگيس بخت

 درفشى مكن خويشتن در جهان فرزند با كودكى در نهانه ب

 پس از زندگى دوزخ آيين بود كه تا زنده بر تو نفرين بود

 فرستد و را سوى ايوان من اگر شاه روشن كند جان من

 همانا كه اين درد و رنج اندك است است گرايدونك انديشه زين كودك

 بپيش تو آرم بدو ساز بد بمان تا جدا گردد از كالبد

 نيازمرا كردى از خون او بى بدو گفت زينسان كه گفتى بساز

 از انديشه و درد آزاد شد سپهدار پيران بدان شاد شد

 بسى نيز بر روزبانان شمرد درگاه و او را ببرده بيامد ب

 خروشان همه درگه و انجمن بردش بسوى ختن آزاربى

 كه اين خوب رخ را ببايد نهفت گلشهر گفته ايوان به چو آمد ب

 بباش و بدارش پرستاروار تو بر پيش اين نامور زينهار

 گران شد فرنگيس گيتى فروز برين نيز بگذشت يك چند روز
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 خواب اندرون مرغ و دام و ددهه ب شبى قيرگون ماه پنهان شده

 كه شمعى بر افروختى ز آفتاب خوابه چنان ديد ساالر پيران ب

 آواز گفتى نشايد نشسته ب سياوش بر شمع تيغى بدست

 ز فرجام گيتى يكى ياد كن كزين خواب نوشين سر آزاد كن 

 خسروستشب سور آزاده كى كه روز نو آيين و جشنى نوست

 بجنبيد گلشهر خورشيد فش سپهبد بلرزيد در خواب خوش

 خرامنده پيش فرنگيس شو بدو گفت پيران كه برخيز و رو

 از بر سپهر آفتاب تردرخشان خوابه ش را ديدم اكنون بوسياو

 آى خسروجشن جهانجوى كىه ب كه گفتى مرا چند خسپى مپاى

 جدا گشته بود از بر ماه شاه همى رفت گلشهر تا پيش ماه

 همانگاه گيتى پر آواز گشت شادى سبك باز گشته بديد و ب

 كه اينت بآيين خور و ماه جفت پيران بگفته شادى به بيامد ب

 بزرگى و راى جهان آفرين شگفتى ببينيكى اندر آى و 

 و گر جوشن و ترگ و تاراج را تو گويى نشايد مگر تاج را

 بسى آفرين كرد و بردش نثار سپهبد بيامد بر شهريار

 تو گويى برو بر گذشتست سال بران برز و باال و آن شاخ و يال

 همى كرد نفرين بر افراسياب وش دو ديده پر آبوز بهر سيا

 كه گر بگلسد زين سخن جان من گفت با نامدار انجمن چنين

 

 سیاووشداستان 

 اندر زادن کیخسرو  – 13بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چنگ نهنگه مرا گر سپارد ب نمانم كه يازد بدين شاه چنگ

 بخواب اندر آمد سر تيره مهر بدانگه كه بنمود خورشيد چهر

 نزديك شاهه دمان اندر آمد ب چو بيدار شد پهلوان سپاه

 تخت شدبنزديك آن نامور  همى ماند تا جاى پردخت شد

 جهاندار و بيدار و افسونگرا بدو گفت خورشيد فش مهترا

 تو گفتى ورا مايه دادست هوش بدر بر يكى بنده بفزود دوش

 تو گويى كه بر گاه شاهست و بس نماند ز خوبى جز از تو بكس

 بديدار چهرش نياز آمدى اگر تور را روز باز آمدى

 پاىه دست و به چهر و به فّر و به ب فريدون گردست گويى بجاى

 شهريار ۀبدو تازه شد فرّ  بر ايوان چنو كس نبيند نگار

 بر افراز تاج و بر افراز دل بد بپرداز دل ۀاز انديش

 كزو دور شد جنگ و بيداد و كين چنان كرد روشن جهان آفرين

 بر آورد بر لب يكى باد سرد وش بدردوروانش ز خون سيا

 گفتار بيهوده آزرده بوده ب كرده بودپشيمان بشد زان كجا 

 سخنها شنيدستم از هر كسى بدو گفت من زين نو آمد بسى

 همه ياد دارم ز آموزگار پر آشوب جنگست زو روزگار

 بدل بر همه نيك بودش گمان در پهلوان شادمانه بيامد ب

 بشاه جهان بر ستايش گرفت جهان آفرين را نيايش گرفت

كزان رنج و مهرش چه آيد پديد ايوان رسيده بپر انديشه بد تا                

 سپردن پیران کیخسرو را به شبانان

 و زان خرد چندى سخنها براند شبانان كوه قال را بخواند

 نبايد كه بيند ورا باد و خاك كه اين را بداريد چون جان پاك
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 اگر ديده و دل كند خواستار نبايد كه تنگ آيدش روزگار

 يكى دايه با او فرستاد نيز شبان را ببخشيد بسيار چيز

 جهانجوى گرد پسنديده را بريشان سپرد آن دل و ديده را

 خسرو بر از مهر بخشود چهره ب بدين نيز بگذشت گردان سپهر

 هنر با نژادش همى گفت راز چو شد هفت ساله گو سرفراز

 را گره ز هر سو برافگند زه ز چوبى كمان كرد و ز روده زه

 دشت اندر آهنگ نخچير كرده ب ابى پّر و پيكان يكى تير كرد

 زخم گراز آمد و خرس و گرگه ب چو ده ساله شد گشت گردى سترگ

 هم آن چوب خّميده بد ساِز جنگ شير و پلنگه و زان جايگه شد ب

 فرمان آموزگاره بيامد ب چنين تا بر آمد برين روزگار

 بناليد و نزديك پيران گذشت ز دشت شبان اندر آمد ز كوه و

 سوى پهلوان آمدم با گله كه من زين سرافراز شير يله

 بر شير و جنگ پلنگان نجست همى كرد نخچير آهو نخست

 همانست و نخچير آهو همان كنون نزد او جنگ شير دمان

 بياويزدم پهلوان بلند نبايد كه آيد برو برگزند

 نماند نژاد و هنر در نهفت گفت چو بشنيد پيران بخنديد و

 بيامد بر خسرو شيرفش نشست از بر باره دست كش

 نگه كرد پيران بران فّر و چهر مهره بفرمود تا پيش او شد ب

 همى گفت با داور پاك راز بر در گرفتش زمانى درازه ب

 تو باد رخشنده توران زمينه ب پاك دين خسروبدو گفت كى

 جز از مهربانت نخواند همى نداند همىازيرا كسى كت 

 بگيرى و از كس نيايدت عار را چنين در كنار ایزادهشبان

 كردار آتش رخش بر فروخته ب خردمند را دل برو بر بسوخت
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 پسنديده و ناسپرده جهان بدو گفت كاى يادگار مهان

 كه گويد كه پور شبانان توى كه تاج سر شهرياران توى 

 و زين داستان هست با من بسى نيست از گوهر تو كسىشبان 

 همان جامه خسرو آراى خواست ز بهر جوان اسپ و باالى خواست

 روانش ز بهر سياوش دژم همه ايوان خراميد با او به ب

 بدو شادمان گردش روزگار همى پرورانيدش اندر كنار

 مهر مغز اندرون داشت با شاهه ب بدين نيز بگذشت چندى سپهر

 آوردن پیران کیخسرو را پیش افراسیاب

 كس آمد ز نزديك افراسياب شب تيره هنگام آرام و خواب

 گذشته سخنها فراوان براند بران تيرگى پهلوان را بخواند

 بپيچيد و ز غم همى بگسلم بد همه شب دلم ۀكز انديش

 تو گفتى مرا روز شد ناپديد وش رسيدوازين كودكى كز سيا

 ز راى و خرد اين كى اندر خورد فريدون شبان پرورد نبيره

 نشايد گذشتن كه آن ايزديست من بر بديسته ازو گر نوشته ب

 زيد شاد و ما نيز باشيم شاد ياده چو كار گذشته نيارد ب

 بسان پدر سر ببايد بريد و گر هيچ خوى بد آرد پديد

 آموزگارترا خود نبايد كس  بدو گفت پيران كه اى شهريار

 ز كار گذشته چه دارد نشان يكى كودكى خرد چون بيهشان

 چه گفت آن خردمند بسيار هوش تو خود اين مينديش و بد را مكوش

 اگر زاده را مهر با مادرست كه پروردگار از پدر برترست

 سوگند شاهان يكى ياد كنز نخستين به پيمان مرا شاد كن

 همى داشتى راستى را نگاه فريدون بداد و بتخت و كاله
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 سر مرد جنگى در آمد ز خواب ز پيران چو بشنيد افراسياب

 روز سپيد و شب الژورده ب يكى سخت سوگند شاهانه خورد

 سپهر و دد و دام و جان آفريد دادار كو اين جهان آفريده ب

 نه هرگز برو بر زنم تيز دم كه نايد بدين كودك از من ستم

 و جفت ياركه اى دادگر شاه بى ببوسيد پيران و گفتزمين را 

 كنون يافت آرام جان و تنم برين بند و سوگند تو ايمنم

 رخى ارغوان و دلى شادمان و زانجا بر خسرو آمد دمان

 چو رزم آورد پاسخش سور كن بدو گفت كز دل خرد دور كن

 مگردان زبان جز به بيگانگى مرو پيش او جز به ديوانگى

 يك امروز بر تو مگر بگذرد گرد خرده مگرد ايچ گونه ب

 ببستش كيانى كمر بر ميان بسر بر نهادش كاله كيان

 برو بر نشست آن گو پاك مغز خواست نغز زنگام ۀيكى بار

 جهانى برو ديده كرده پر آب درگاه افراسيابه بيامد ب

 پيشگاهكه آمد نو آيين يكى  روارو بر آمد كه بگشاى راه

 سپهدار پيران ورا پيش برد همى رفت پيش اندرون شاه گرد

 نيا را رخ از شرم او شد پر آب نزديك افراسيابه بيامد ب

 بدان شاخ و آن فّر و اورنگ او بران خسروى يال و آن چنگ او

 همى گشت رنگ رخش ناپديد زمانى نگه كرد و نيكو بديد

 گسست اميده جوان پاك ب ز جان تن پهلوان گشت لرزان چو بيد

 زمانه بدلش اندر آورد مهر زمانى چنان بود بگشاد چهر

 چه آگاه دارى ز كار جهان بپرسيد كاى نو رسيده جوان

 زمين را چه گونه سپردى همى بر گوسفندان چه گردى همى

 مرا خود كمان و پر تير نيست چنين داد پاسخ كه نخچير نيست
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 ز نيك و بد و گردش روزگار آموزگاربپرسيد بازش ز 

 بدّرد دل مردم تيز چنگ بدو گفت جايى كه باشد پلنگ

 ز ايوان و از شهر و ز خورد و خواب سه ديگر بپرسيدش از مام و باب

 زيره نيارد سگ كارزارى ب چنين داد پاسخ كه دّرنده شير

 سوى پهلوان سپه كرد روى بخنديد خسرو ز گفتار اوى

 ز سر پرسمش پاسخ آرد ز پاى جاىه گفت كين دل ندارد ببدو 

 جوىنه زينسان بود مردم كينه نيايد همانا بد و نيك از وى

 بدست يكى مرد پرهيزگار مادر سپاره خوبى به رو اين را ب

 مگردان بد آموز را هيچ گرد وش گردوسوى سياه گسى كن ب

 گنج و درم بده هرچ بايد ز ز اسپ و پرستنده و بيش و كم

 گردسیاووشبازگشتن کیخسرو به 

 برون بردش از پيش افراسياب سپهبد برو كرد لختى شتاب

 خرامان و چشم بدى دوخته ايوان خويش آمد افروختهه ب

 باره درخت نو آمد جهان را ب همى گفت كز دادگر كردگار

 شاه را كرد ساز ایز هر گونه در گنجهاى كهن كرد باز

 ز اسب و سليح و كاله و كمر و ديبا و تيغ و گهرز دينار 

 ز گستردنيها و از بيش و كم هم از تخت و ز بدرهاى درم

 كجا جملگى گشته بد خارستان گسى كردشان سوى آن شارستان

 بسى مردم آمد ز هر سو پديد آنجا رسيد خسروفرنگيس و كى

 زبان دد و دام پر آفرين بديده سپردند يك يك زمين

 سپاس از جهان داور دادگر همى گفت هر كس كه بودش هنر

 ازين گونه شاخى بر آورد سخت كزان بيخ بركنده فّرخ درخت
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 روان سياوش پر از نور باد ز شاه كيان چشم بد دور باد

 گيا بر چمن سرو آزاد شد همه خاك آن شارستان شاد شد

 گرد بابر اندر آمد درختى ز ز خاكى كه خون سياوش بخورد

 همى بوى مشك آمد از مهر او نگاريده بر برگها چهر او

 پرستشگه سوگواران بدى بدى مه نشان بهاران بدى

 ستاند ز فرزند پستان شير چنين است كردار اين گنده پير

 بخاك اندر آرد سرش ناگهان چو پيوسته شد مهر دل بر جهان

 مبوىبباغ جهان برگ انده  تو از وى بجز شادمانى مجوى

 نبينى همى روزگار درنگ اگر تاج دارى و گر دست تنگ

 بجز تنگ تابوت جاى تو نيست مرنجان روان كين سراى تو نيست

 بر اّميد گنج جهان آفرين نهادن چه بايد بخوردن نشين

 رفتن کیخسرو به ایران زمین

 مده مى كه از سال شد مرد مست نزديك سر تيغ شسته چو آمد ب

 پراگنده شد مال و برگشت حال عنانم عصا داد سالبجاى 

 نبيند همى لشكر شهريار بر سر كوهسار بانهمان ديده

 مگر پيش مژگانش آيد سنان كشيدن ز دشمن نداند عنان

 همان شست بدخواه كردش ببند گراينده تيز پاى نوند

 همش لحن بلبل هم آواى شير همان گوش از آواى او گشت سير

 نگيرم بجز ياد تابوت و تشت برداشتم جام پنجاه و هشتچو 

 همان تيغ بّرنده پارسى دريغ آن گل و مشك و خوشاب سى

 گل نارون خواهد و شاخ سرو نگردد همى گرد نسرين تذرو

 كه چندان زمان يابم از روزگار همى خواهم از روشن كردگار
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 داستانگيتى يكى ه بمانم ب باستان ۀكزين نامور نام

 ز من جز بنيكى نگيرند ياد كه هر كس كه اندر سخن داد داد

 كه با تيغ تيزست و با افسرست بدان گيتيم نيز خواهشگرست

 سراينده خاك پاى وصى منم بنده اهل بيت نبى 

 چنان دان كه خاك پى حيدرم برين زادم و هم برين بگذرم 

 هيچ گفتار نيست بدين اندرون ابا ديگران مر مرا كار نيست 

 نگر تا چه گويد سراينده مرد گفتار دهقان كنون باز گرده ب
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 سياوش تباهكه شد روزگار  وس شاهوكاه چو آگاهى آمد ب

 جدا كرد ساالر آن انجمن بكردار مرغان سرش را ز تن

 بريدند سر زان تن شاهوار زاره خنجر به ب گناهشابر بى

 چو دّراج زير گالن با تذرو بنالد همى بلبل از شاخ سرو

 به بيشه درون برگ گلنار زرد همه شهر توران پر از داغ و درد

 فريادرس بود و نه خواستارنه  هر كوهساره گرفتند شيون ب

 سر نامدارش نگون شد ز گاه س شاهوچو اين گفته بشنيد كاو

 خاك اندر آمد ز تخت بلنده ب برو جامه بدريد و رخ را بكند

 بدان سوگ بسته بزارى ميان برفتند با مويه ايرانيان

 ش پر از ياد كردوزبان از سياو همه ديده پر خون و رخساره زرد

 چو شاپور و فرهاد و رّهام شير چو گودرز و گيو دليرچو طوس و 

 جاى كالهه همه خاك بر سر ب همه جامه كرده كبود و سياه

 کاووسرسیدن رستم به نزد 

 نزديك ساالر گيتى فروزه ب پس آگاهى آمد سوى نيمروز

 جوشه همى خاك تيره بر آمد ب كه از شهر ايران بر آمد خروش

 همه جامه خسروى كرد چاك خاكپراگند كاوس بر يال 

 زارى بر آمد خروشه ز زابل ب تهمتن چو بشنيد زو رفت هوش

 

 سیاووشداستان 

 سیاووشاز کار  کاووسآگاه شدن   – 14بخش 
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 همى ريخت خاك از بر شاخ و يال چنگال رخساره بشخود زاله ب

 هشتم بر آمد ز شيپور دمه ب چو يك هفته با سوگ بود و دژم

 ز كشمير و كابل شدند انجمن سپاهى فراوان بر پيلتن

 دو ديده پر از آب و دل كينه جوى وس بنهاد روىودرگاه كاه ب

 همه جامه پهلوى بر دريد چو نزديكى شهر ايران رسيد

 نبرد سليحكه هرگز تنم بى بدادار دارنده سوگند خورد

 همه بر تن غم بود سوگناك نباشد بشويم سرم را ز خاك

 بازو خم خام دام منسته ب كله ترگ و شمشير جام منست

 سرش بود پر خاك و پر خاك پى س كىونزديك كاوه چو آمد ب

 باره پراگندى و تخمت آمد ب بدو گفت خوى بد اى شهريار

 ز سر برگرفت افسر خسروى ترا مهر سودابه و بد خوى

 كه بر موج دريا نشينى همى كنون آشكارا ببينى همى

 ما بر زيانى بزرگه بيامد ب از انديشه خرد و شاه سترگ

 كفن بهتر او را ز فرمان زن كسى كو بود مهتر انجمن

 خجسته زنى كو ز مادر نزاد باده گفتار زن شد به سياوش ب

 ركيب و خم خسرو آراى او دريغ آن بر و برز و باالى او

 كه چون او نبيند دگر روزگار دريغ آن گو نامبرده سوار

 بدى رزم افسر نامدارانه ب چو در بزم بودى بهاران بدى

 جهان چون دل خويش بريان كنم همى جنگ با چشم گريان كنم

 کشتن رستم سودابه را و سپاه کشیدن

 بديد اشك خونين و آن مهر او نگه كرد كاوس بر چهر او

 فرو ريخت از ديدگان آب گرم نداد ايچ پاسخ مر او را ز شرم
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 سوى خان سودابه بنهاد روى تهمتن برفت از بر تخت اوى

 ز تخت بزرگيش در خون كشيد گيسوش بيرون كشيده ز پرده ب

 نجنبيد بر جاى كاوس شاه راهه خنجر بدو نيم كردش به ب

 پر از خون دل و ديده رخساره زرد درگاه با سوگ و درده بيامد ب

 پر از درد نزديك رستم شدند ماتم شدنده همه شهر ايران ب

 بنشست پر درد و خشم بدرگاه چو يك هفته با سوگ و با آب چشم

 درگاه گودرز و طوسه بيامد ب هشتم بزد ناى رويين و كوسه ب

 چو بهرام و رّهام و شاپور نيو چو فرهاد و شيدوش و گرگين و گيو

 گرازه كه بود اژدهاى دلير س دّرنده شيروفريبرز كاو

 نگهبان هر مرز و ساالر نو فرامرز رستم كه بد پيش رو

 برين كينه دادم دل و جان و تن گفت رستم كه منگردان چنين ه ب

 نبندد كمر نيز يك نامدار كه اندر جهان چون سياوش سوار

 چنين كينه را خرد نتوان شمرد چنين كار يك سر مداريد خرد

 زمين را ز خون رود جيحون كنيد ز دلها همه ترس بيرون كنيد

 امآگنده كين سياوش دله ب اميزدان كه تا در جهان زندهه ب

 فرو ريخت ناكار ديده گروى بران تشت زّرين كجا خون اوى

 مگر بر دلم كم شود درد و خشم بماليد خواهم همى روى و چشم

 نهاده بگردن درون پالهنگ و گر همچنانم بود بسته چنگ

 كشندم دو بازو بخّم كمند خاك اندرون خوار چون گوسفنده ب

 برانگيزم اندر جهان رستخيز تيزو گر نه من و گرز و شمشير 

 حرامست بر من مى و جام و بزم نبيند دو چشمم مگر گرد رزم

 چو زان گونه آواز رستم شنود درگاه هر پهلوانى كه بوده ب

 جوشه تو گفتى كه ميدان بر آمد ب همه برگرفتند با او خروش
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 هژبركام ه تو گفتى زمين شد ب ابره ز ميدان يكى بانگ بر شد ب

 يالن بر كشيدند تيغ از نيام جامه بزد مهره بر پشت پيالن ب

 دم ناى رويين و رويينه خم بر آمد خروشيدن گاودم

 جوش آمد آبه دريا تو گفتى به ب جهان پر شد از كين افراسياب

 ز نيزه هوا ماند اندر كمين نبد جاى پوينده را بر زمين

 و زمان دست خون را بشست زمين جنگ اندر آمد نخسته ستاره ب

 پيش اندرون اختر كاويانه ب ببستند گردان ايران ميان

 ز گردان شمشير زن كابلى گزين كرد پس رستم زابلى

 ده و دو هزار از يالن انجمن ز ايران و از بيشه نارون

  کشتن فرامرز ورزاد را

 كه فرزند گو بود و ساالر نو سپه را فرامرز بد پيش رو

 ره بر نديده ز دشمن كسى را ب همى رفت تا مرز توران رسيد

 كه با لشكر و گنج و با آب بود دران مرز شاه سپيجاب بود

 دلير و سپه تاز و روشن روان ورازاد بد نام آن پهلوان

 همه رزم جوى از در كارزار سپه بود شمشير زن سى هزار

 تفت نزد فرامرزه بيامد ب ورازاد از قلب لشكر برفت

 چرا كرده سوى اين مرز روى بپرسيد و گفتش چه مردى بگوى

 بجويى ازين كار فرجام خويش سزد گر بگويى مرا نام خويش

 گر از پهلوان سپاه آمدى فرمان شاه آمدىه همانا ب

 ز اورنگ و ز تاج و تخت مهى چه دارى ز افراسياب آگهى

 تاريك تن روانت بر آيد ز بر دست من نامنبايد كه بى

 منم بار آن خسروانى درخت فرامرز گفت اى گو شور بخت
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 شود جانچو خشم آورد پيل بى كه از نام او شير پيچان شود

 چرا كرد بايد همى نام ياد مرا با تو بد گوهر ديوزاد

 كه اندر جهان كينه خواه او بس است گو پيلتن با سپاه از پس است

 ببست و بيامد چو شير ژيان كين سياوش كمر بر ميانه ب

 هوا گرد او را نيارد بسود دود ارزبر آرد ازين مرز بى

 همى خوار دانست پيگار او ورازاد بشنيد گفتار او

 زه بر نهيده سراسر ب هاكمان لشكر بفرمود كاندر دهيده ب

 بسر بر نهادند ز آهن كاله رده بر كشيد از دو رويه سپاه

 همى كر شد از ناله كوس گوش گردان خروشز هر سو بر آمد ز 

 فرامرز را دل بر آمد ز جاى چو آواز كوس آمد و كّر ناى

 بيفگند و بر گشت از كارزار يك حمله اندر ز گردان هزاره ب

 ورازاد را گفت لشكر مه ايست دگر حمله كردش هزار و دويست 

 بديستمكافات بد را ز يزدان  كه امروز بادافره ايزديست 

 سراسيمه شد از يكى نامدار چنين لشكر گشن و چندين سوار 

 ورازاد را راه يزدان ببست همى شد فرامرز نيزه بدست

 خروشى چو شير ژيان بركشيد فرامرز جنگى چو او را بديد

 بيفشرد بر نيزه بر چنگ را برانگيخت از جاى شبرنگ را

 زره بند اوكه بگسست زير  يكى نيزه زد بر كمربند او

 چنگه كه گفتى يكى پّشه دارد ب چنان بر گرفتش ز زين خدنگ

 سياوش را داد چندى درود بيفگند بر خاك و آمد فرود

 پر از خون بيالود پيراهنش سر نامور دور كرد از تنش

 پراگنده شد تخم پرخاش و رست چنين گفت كاينت سر كين نخست

 چرخ بلنده دود بر شد بهمى  همه بوم و بر آتش اندر فگند
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 ز كار ورازاد پرخاشخر يكى نامه بنوشت نزد پدر

 ورا برگرفتم ز زين پلنگ كه چون بر گشادم در كين و جنگ

 برافروختم آتش از كشورش كين سياوش بريدم سرشه ب

 لشگر کشیدن سرخه به جنگ رستم

 بنزديك ساالر توران سپاه راهه و زان سو نوندى بيامد ب

 بزرگان ايران شدند انجمن كين رستم پيلتنه آمد ب كه

 برانگيخت از مرز توران دمار ورازاد را سر بريدند زار

 به بوم و ببر آتش اندر زدند سپه را سراسر بهم بر زدند

 غمى شد ز كردارهاى كهن چو بشنيد افراسياب اين سخن

 گلهميدان ه بياورد چوپان ب نماند ايچ بر دشت ز اسپان يله

 همان نيزه و خنجر هندوان در گنج گوپال و بر گستوان

 همان افسر و طوق و زّرين كمر همان گنج دينار و در و گهر

 همه كاخ و ميدان درم گستريد ز دستور گنجور بستد كليد

 بريشان پراگنده شد خواسته چو لشكر سراسر شد آراسته

 كردند راىسواران سوى رزم  بزد كوس رويين و هندى دراى

 سپه را ز تنگى بهامون كشيد سپهدار از گنگ بيرون كشيد

 ز رستم بسى داستانها براند فرستاد و مر سرخه را پيش خواند

 ببر نامدار از در كارزار بدو گفت شمشير زن سى هزار

 برزمت نباشد جز و كس همال نگه دار جان از بد پور زال

 سپاهى و ماه منىستون  تو فرزندى و نيكخواه منى

 كه يارد نهادن بروى تو روى چو بيدار دل باشى و راه جوى

 سپه را ز دشمن نگهدار باش كنون پيش رو باش و بيدار باش
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 درفش و سپه را بهامون كشيد ز پيش پدر سرخه بيرون كشيد

 بپيچيد و سوى فرامرز رفت طاليه چو گرد سپه ديد تفت

 ز گرد سپه شد هوا آبنوس كوس از ايران سپه بر شد آواى

 چو شب كرد گيتى نهان گشت ماه خروش سواران و گرد سپاه

 خونه سنانهاى آهار داده ب گوندرخشيدن تيغ الماس

 برافروختند آتش كارزار تو گفتى كه بر شد به گيتى بخار

 زمين كوه گشت از كران تا كران ر سو سرانه هز كشته فگنده ب 

 درفش فرامرز ساالر ديد گونه پيگار ديد چو سرخه بران

 نيزه در آمد كمان باز داده ب عنان را به بور سرافراز داد

 خواهبر سرخه با نيزه شد كينه فرامرز بگذاشت قلب سپاه

 ز كوهه ببردش سوى يال اسپ يكى نيزه زد همچو آذرگشسپ

 پر از جنگ و پرخاش جو آمدند يارى او آمدنده ز تركان ب

 فرامرز را نيزه شد لخت لخت آشوب تركان و از رزم سخت از

 ندارد غمى گشت و برگاشت روى بدانست سرخه كه پاياب اوى

 همى تاخت و انگيخته رستخيز پس اندر فرامرز با تيغ تيز

 دمان از پسش بركشيده غريو كردار ديوه سواران ايران ب

 كه يازد پلنگبيازيد زان سان  فرامرز چون سرخه را يافت چنگ

 برآورد و زد ناگهان بر زمين گرفتش كمربند و از پشت زين

 بلشكرگه آوردش از كارزار پياده به پيش اندر افگند خوار

 پديد آمد و گرد پيل و سپاه درفش تهمتن همانگه ز راه

 به پيروزى از روزگار نبرد فرامرز پيش پدر شد چو گرد

 بكرده ورازاد را يال پست دستپيش اندرون سرخه را بسته ه ب

 سر دشمن از رزم برگشته بود همه غار و هامون پر از كشته بود
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 بران نامبردار پور جوان سپاه آفرين خواند بر پهلوان

 درويش بخشيد بسيار چيزه ب تهمتن برو آفرين كرد نيز

 كه هر كس كه سر بركشد ز انجمن يكى داستان زد برو پيلتن

 هنر يار و فرهنگش آموزگار گوهر نامدار خرد بايد و

 دالور شود پّر و پا آورد چو اين گوهران را بجا آورد

 جهانى چو پيش آيدش سوختن از آتش نبينى جز افروختن

 كه پوالد را دل پر از آتش است فرامرز نشگفت اگر سركش است

 ز دل راز خويش آشكارا كند چو آورد با سنگ خارا كند

 يكى سرو آزاده بد بر چمن نگه كرد پس پيلتنسرخه ه ب

 ز مشك سيه كرده بر گل نگار برش چون بر شير و رخ چون بهار

 ابا خنجر و روزبانان و تشت بفرمود پس تا برندش بدشت

 بخوابند بر خاك چون گوسفند ببندند دستش بخم كمند

 ببّرند و كرگس بپوشد كفن بسان سياوش سرش را ز تن

 خون ريختن روى بنهاد تفته ب طوس سپهبد برفت چو بشنيد

 گناهچه ريزى همى خون من بى بدو سرخه گفت اى سرافراز شاه

 روانم پر از درد و اندوه اوست سياوش مرا بود هم سال و دوست

 نفرين گشاده دو لبه هميشه ب مرا ديده پر آب بد روز و شب

 كه آن شاه را سر گرفتبران كس  بران كس كه آن تشت و خنجر گرفت

 بران نامبردار برگشته بخت دل طوس بخشايش آورد سخت

 كه پور سپهدار افگند بن بر رستم آمد بگفت اين سخن

 چنان خسته دل شايد و سوگوار چنين گفت رستم كه گر شهريار

 پر از درد باد و دو ديده پر آب هميشه دل و جان افراسياب

 بدان روزبانان لشكر سپرد ببردهمان تشت و خنجر زواره 
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 زمانى خروشيد و برگشت كار خنجر ببّريد زاره سرش را ب

 دو پايش زبر سر نگونسار كرد بريده سر و تنش بر دار كرد

 تنش را بخنجر بكردند چاك بران كشته از كين برافشاند خاك

 چه پروردگان داغ دل بردگان جهانا چه خواهى ز پروردگان
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 تنان پر ز خون و سران پر ز گرد چو لشكر بيامد ز دشت نبرد

 خوابه كه بيدار بخت اندر آمد ب افراسيابه خبر شد ز تركان ب

 چنان دولت تيز برگشته شد همان سرخه نامور كشته شد

 خون غرقه بر دار كرده تنش را ب بريده سرش را نگونسار كرد

 اندبه كين سياوش كمر بسته اندهمه شهر ايران جگر خسته

 همى كند موى و همى ريخت آب نگون شد سر و تاج افراسياب

 اردا نامدارا يال بخرد همى گفت رادا سرا موبدا

 دريغ آن كئى برز و باالى شاه دريغ ارغوانى رخت همچو ماه

 همه جامها كرد بر خويش چاك سر بر پراگند خاكه خروشان ب

 كه ما را بر آمد سر از خورد و خواب چنين گفت با لشكر افراسياب

 نهالى ز خفتان و جوشن كنيد همه كينه را چشم روشن كنيد

 بجنبيد بر بارگه لشكرش چو برخاست آواى كوس از درش

 همى آسمان بر زمين داد بوس بزد ناى رويين و بر بست كوس

 كه اى نامداران روز نبرد گردنكشان خسرو آواز كرده ب

 نجويد زمان مرد پرخاش جوى چو بر خيزد آواى كوس از دو روى

 ايرانيان پاك نفرين كنيده ب همه رزم را دل پر از كين كنيد

 دم ناى رويين و هندى دراى كّر ناى ۀنالخروش آمد و 

 ابر اندر آمد فغان و خروشه ب جوشه زمين آمد از سّم اسپان ب

 

 سیاووشداستان 

 لشگر کشیدن افراسیاب به کین پسر  – 15بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گاهكس آمد بر رستم از ديده چو برخاست از دشت گرد سپاه

 همه رزم جويان كند آوران كه آمد سپاهى چو كوه گران

 برفتند با كاويانى درفش ز تيغ دليران هوا شد بنفش

 جهان شد پر از مردم جنگجوى برآمد خروش سپاه از دو روى

 چنگ نهنگ اندرسته ستاره ب رنگ اندرسته خور و ماه گفتى ب

 چنگه گرفتند گوپال و خنجر ب سپهدار تركان بر آراست جنگ

 سپاهى ز تركان دنان و دمان بيامد سوى ميمنه بارمان

 با انجمن قلب اندرون شاهه ب سوى ميسره كهرم تيغ زن

 هوا شد ز تيغ يالن ناپديد وزين روى رستم سپه بر كشيد

 سواران بيدار با پيل و كوس بياراست بر ميمنه گيو و طوس

 هجير و گرانمايگان يك سره چو گودرز كشواد بر ميسره

 زره دار با خنجر كابلى قلب اندرون رستم زابلىه ب

 گشت خورشيد گيتى فروزنهان  تو گفتى نه شب بود پيدا نه روز 

 ز نيزه هوا همچو پشت پلنگ شد از سّم اسپان زمين سنگ رنگ

 سر كوه پر ترگ و جوشن شدست تو گفتى هوا كوه آهن شدست

درفشيدن تيغهاى بنفش ابر اندر آمد سنان و درفشه ب                   

 کشته شدن پیلسم به دست رستم 

 پر ز خون كرده چهره دژمدلش  بيامد ز قلب سپه پيلسم

 خواهكه اى پر هنر خسرو نيك چنين گفت با شاه توران سپاه

 يكى باره و جوشن و گرز و تيغ گرايدونك از من ندارى دريغ

 همه نام او زير ننگ آورم ابا رستم امروز جنگ آورم

 همان خود و تيغ جهان بخش او پيش تو آرم سر و رخش اوه ب
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 سر نيزه بگذاشت از آفتاب افراسياب ازو شاد شد جان

 زيره همانا كه پيلت نيارد ب بدو گفت كاى نام بردار شير

 زمانه بر آسايد از داورى چنگ آورىه اگر پيل تن را ب

 تخت و كالهه تيغ و به گنج و به ب توران چو تو كس نباشد بجاهه ب

 سپارم ترا دختر و كشورم گردان سپهر اندر آرى سرمه ب

 همان گوهر و گنج و شهر آن تست از ايران و توران دو بهر آن تست

 بيامد بر شاه خورشيد بخت چو بشنيد پيران غمى گشت سخت

 همى بر تن خويش دارد ستيز بدو گفت كين مرد برنا و تيز

 نينديشد از كار فرجام خويش همى در گمان افتد از نام خويش

 خيره سوى دم اژدها و گر پاه كسى سوى دوزخ نپويد ب 

 سر خويش را زير گرد آورد گر او با تهمتن نبرد آورد

 بود اين سخن نيز بر شاه ننگ جنگه را ب شكسته شود دل گوان

 برو مهر مهتر بود ترفزون برادر تو دانى كه كهتر بود

 كزين پهلوان دل ندارد دژم به پيران چنين گفت پس پيلسم

 بخت تو بر شاه ننگه نيارم ب نهنگكه گر من كنم جنگ جنگى 

 چه كردم تو ديدى ز من دست برد به پيش تو با نامور چار گرد

 شكستن دل من نه اندر خورست همانا كنون زورم افزونترست

 گرِد در اختِر بد مگرده ب بر آيد بدست من اين كار كرد

 يكى اسپ شايسته كارزار چو بشنيد زو اين سخن شهريار

 همان نيزه و درع و خوِد گوان با تيغ و برگستوانبدو داد 

 همى راند چون شير با باد و دم بياراست آن جنگ را پيلسم

 كه گويد كه او روز جنگ اژدهاست ايرانيان گفت رستم كجاسته ب

 بزد دست و تيغ از ميان بركشيد چو بشنيد گيو اين سخن بر دميد
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 همانا كه آيدش ننگنسازد  يك ترك جنگه بدو گفت رستم ب

 دمان گيِو گودرز با پيلسم بر آويختند آن دو جنگى بهم

 برون آمدش هر دو پا از ركيب يكى نيزه زد گيو را كز نهيب

 همى يار جنگى بكار آمدش فرامرز چون ديد يار آمدش

 بزد نيزه از تيغ او شد قلم يكى تيغ بر نيزه پيلسم

 شكسته شد آن تيغ پرخاش جوى دگر باره زد بر سر ترگ اوى

 كردار شير دژمه ميدان به ب همى گشت با آن دو يل پيلسم 

 دو گرد دلير و گرانمايه ديد تهمتن ز قلب سپه بنگريد

 ابر اندر آورده از باد گرده ب بر آويخته با يكى شير مرد

 ز تركان ندارد كس آن زور و دم بدانست رستم كه جز پيلسم

 ز گفت ستاره شمر موبدان نامور بخردان و ديگر كه از

 جهان را چپ و راست پيموده بود ز اختر بد و نيك بشنوده بود

 خرد يابد و پند آموزگار كه گر پيلسم از بد روزگار

 ايران و توران نبندد كمره ب نبرده چنو در جهان سر بسر

 كه ايدر بچنگم دمان آمدست همانا كه او را زمان آمدست

 مگر ناورند اندكى پاى پيش لشكر بفرمود كز جاى خويشه ب

 ببينم كه دارد پى و شاخ و دم شوم بر گرايم تن پيلسم

 بيفشارد ران ترگ بر سر گرفت يكى نيزه باركش بر گرفت

 بچشم اندر آورد رخشان سنان گران شد ركيب و سبك شد عنان

 پيش صفهمى تاخت از قلب تا  غمى گشت و بر لب بر آورد كف

 مرا خواستى تا بسوزى بدم چنين گفت كاى نامور پيلسم

 يكى كرد با او سخن در نبرد همى گفت و مى تاخت بر سان گرد

 كردار گوىه ز زين بر گرفتش ب يكى نيزه زد بر كمرگاه اوى
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 بينداختش خوار در قلبگاه همى تاخت تا قلب توران سپاه

 بپوشيد كز گرد شد الژورد ديباى زرده چنين گفت كين را ب

 بيامد دمان تا بقلب سپاه عنان را بپيچيد زان جايگاه

 تن پيلسم دور ديد از پزشك بباريد پيران ز مژگان سرشك

 شكسته شد و تيره شد رزمگاه دل لشكر و شاه توران سپاه

 ده و دار گردان پرخاش جوى خروش آمد از لشكر هر دو سوى

 ز هر سو همى رفت تا چند ميل پيلخروشيدن كوس بر پشت 

 همه كوه دريا شد و دشت كوه زمين شد ز نعل ستوران ستوه 

 همى آسمان اندر آمد ز جاى كّره ناى ۀز بس نعره و نال

 سراسر سر سروران شد نگون همى سنگ مرجان شد و خاك خون

 كه شد خاك دريا و هامون چو كوه بكشتند چندان ز هر دو گروه

 هوا را بپوشيد گرد سپاه باد برخاست از رزمگاهيكى 

 يك از ديگران باز نشناختند هامون همى تاختنده دو لشكر ب

 شب روز نزديك شده تو گفتى ب جهان چون شب تيره تاريك شد

 گریختن افراسیاب از رستم 

 خوابه كه بيدار بخت اندر آمد ب چنين گفت با لشكر افراسياب

 نماند مرا روزگار درنگ جنگه تن باگر سستى آريد يك 

 نيزه خور اندر زمين آوريده ب بريشان ز هر سو كمين آوريد

 خواهبر طوس شد داغ دل كينه بيامد خود از قلب توران سپاه

 غمى شد دل طوس و بنمود پشت از ايران فراوان سپه را بكشت

 ىكه امروز ازين رزم شد رنگ و بو جوىبر رستم آمد يكى چاره

 درفش سپهدار ايران نگون همه رزمگه شد چو درياى خون
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 پِس او فرامرز با انجمن بيامد ز قلب سپه پيلتن

 كه دلشان ز رستم بد انديش بود سپردار بسيار در پيش بود

 همه دل پر از كين و سر پر شتاب همه خويش و پيوند افراسياب

 اندر آمد به پشتفرامرز و طوس  تهمتن فراوان از يشان بكشت

 نگه كرد بر جايگاه درفش چو افراسياب آن درفش بنفش

 نيرمستۀ سرافراز و ز تخم بدانست كان پيلتن رستمست

 جنگه بيفشارد ران پيش او شد ب بر آشفت برسان جنگى پلنگ

 كردار شير ژيان بردميده ب چو رستم درفش سيه را بديد

 باره تيزتگ را سپردعنان  جوش آمد آن نامبردار گرده ب

 به پيگار خون رفت چون رود آب برآويخت با سركش افراسياب

 بزد بر بر رستم كينه خواه يكى نيزه ساالر توران سپاه

 به ببر بيان بر نبد كارگر سنان اندر آمد ببند كمر

 يكى نيزه زد بر سر اسپ اوى تهمتن بكين اندر آورد روى

 بيفتاد زو شاه پرخاشخر تگاور ز درد اندر آمد بسر

 كه از رزم كوته كند راه او همى جست رستم كمرگاه او

 گردن بر آورد گرز گرانه ب نگه كرد هومان بديد از كران

 به لشكر خروش آمد از انجمن پيلتن ۀبزد بر سر شان

 بجست از كفش نامبردار شاه ز پس كرد رستم همانگه نگاه

 بدنبال هومان برانگيخت رخش برآشفت گرد افگن تاج بخش

 زمانه بدش مانده او را نيافت بتازيد چندى و چندى شتافت

 يكى باره تيزتگ برنشست سپهدار تركان نشد زير دست

 گريزان همى رفت پرخاش جوى چو از جنگ رستم بپيچيد روى

 همى آسمان اندر آمد ز جاى برآمد ز هر سو دم كّر ناى
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 گراييدن گرزهاى گران سران بابر اندر آمد خروش

 ابر اندر افراشتنده سنانها ب گوان سر بسر نعره برداشتند

 و گر الله بر زعفران رسته بود زمين سربسر كشته و خسته بود

 شده پاى پيل از دل كشته لعل نعله سپردند اسپان همى خون ب 

 كه رستم ز بازو همى داد داد هزيمت گرفتند تركان چو باد

 تهمتن همى شد پس بدگمان فرسنگ چون اژدهاى دمانسه 

 سپه يك سر از جنگ ناساز گشت و زان جايگه پيلتن بازگشت

 كه چون يافت شير از يكى گور كوس ز رستم بپرسيد پر مايه طوس

 چو ياد آرد از يال جنگ آوران بدو گفت رستم كه گرز گران

 بايد نخست بر و يال كوبنده دل سنگ و سندان نماند درست

 تو آهن مخوانش كه موم آن بود عمودى كه كوبنده هومان بود

 نيازسپه يك سر از خواسته بى لشكرگِه خويش گشتند بازه ب

 سنان و ستام و كاله و كمر همه دشت پر آهن و سيم و زر
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 بگسترد ياقوت بر جويبار چو خورشيد برزد سر از كوهسار

 مردان مرده ببخشيد يك سر ب تهمتن همه خواسته گرد كرد 

 تهمتن برانگيخت لشكر ز جاى خروش آمد و ناله كّر ناى

 سياوش پر آبهمه رخ ز كين  نهادند سر سوى افراسياب

 توران در آورد روىه كه رستم ب پرخاشجوىه پس آگاهى آمد ب 

 بدى را ببستند يك سر ميان پيران چنين گفت كايرانيانه ب 

 كام دليران ايران شوده ب كنون بوم و بر جمله ويران شود 

  فّرهىازين كودك شوم بى كسى نزد رستم برد آگهى 

 يكى ناسزا بر نهندش كاله سپاهايران ه هم آنگه برندش ب 

 بر شوم پى زاده بد گمان نوندى برافگن هم اندر زمان 

 بيارد بگويد سخن بيش و كم همه كه با مادر آن هر دو تن را ب 

 شدند آن دو بيچاره چون بيهشان نوندى بيامد ببردندشان 

 پر از درد و تيمار و تاب آمدند نزديك افراسياب آمدنده ب 

 درياى چينه بياورد لشكر ب و ز آن جايگه شاه توران زمين 

 پادشاهی رستم در توران زمین هفت سال بود

 خاك اندر آمد سر بخت اوىه ب تهمتن نشست از بر تخت اوى

 كه پر مايه آن كس كه دشمن نجست يكى داستانى بگفت از نخست

 

 سیاووشداستان 

 فرستادن افراسیاب خسرو را به ختن  – 16بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( )ه شاهناممتن 
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 برگشته بهگر آواره از پيش  چو بد خواه پيش آيدت كشته به

 بگفتند با او يكايك درست از ايوان همه گنج او باز جست

 خوب رخ بندگان ورهمان مايه غالمان و اسپ و پرستندگان

 همان گوهر و ديبه و تخت عاج در گنج دينار و پر مايه تاج

 بسى گوهر از گنج گنگ آمدش نگ آمدشه چيكايك ز هر سو ب

 ابا ياره و تخت و افسر شدند سپه سر بسر زان توانگر شدند

 همان ياره و طوق و منشور چاچ يكى طوس را داد زان تخت عاج

 و گر نام افراسياب آورد ورا گفت هر كس كه تاب آورد

 ازو كرگسان را يكى سور كن همانگه سرش را ز تن دور كن

 نيازد سوى كيش آهرمنى كسى كو خرد جويد و ايمنى

 نيازز رنج ايمن از خواسته بى نازه ب چو فرزند بايد كه دارى

 همى داد و بر داد دادن بسيچ تو درويش را رنج منماى هيچ

 فرى برتر از فّر جمشيد نيست كه گيتى سپنجست و جاويد نيست

 جهان را جزو كدخدا آوريد سپهر بلندش بپا آوريد

 دو تا ياره و طوق با گوشوار يكى تاج پر گوهر شاهوار

 بسى پند و منشور آن مرز داد گودرز داده سغدش بسپيجاب و 

 كه چون تو كسى نيست ز ايران زمين ستودش فراوان و كرد آفرين

 همان بزم و رزم از تو داريم ياد بزرگى و فّر و بلندى و داد

 روانت همى از تو رامش برد ترا با هنر گوهرست و خرد

 توىكه آموزگار بزرگان  روا باشد ار پند من بشنوى

 ز فرمان تو كس نيايد برون زّريونسپيجاب تا آب گل

 فرستاد و دينار و تخت و كمر فريبرز كاوس را تاج زر

 وش رد را برادر توىوسيا بدو گفت ساالر و مهتر توى
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 ز فتراك مگشاى بند كمند كين برادر ببنده ميان را ب

 كينه خواهبهر جاى از دشمنان  چين و ختن اندر آور سپاهه ب 

 ز تن دور كن خورد و آرام و خواب مياساى از كيِن افراسياب

 شاهنشهىه كه بنشست رستم ب ماچين و چين آمد اين آگهىه ب

 ز دينار و ز گوهر شاهوار همه هديها ساختند و نثار

 بديد آن روانهاى بيدارشان جان داد ز نهارشانه تهمتن ب

بر آمد برين روزگارى دراز بازنخچير با يوز و ه و زان پس ب                  

 سیاووشرفتن زواره به لشگرگاه 

 به نخچير گوران خراميد تفت چنان بد كه روزى زواره برفت

 به پيش اندر افگند و آمد بجاى يكى ترك تا باشدش رهنماى

 كه گفتى برو بر نشايد گذشت يكى بيشه ديد اندران پهن دشت

 همى نو شد از باد گفتى روان بس رنگ و آب روانز بس بوى و 

 به پيش زواره همى كرد ياد پس آن ترك خيره زبان برگشاد

 توران زمينه برين بود مهرش ب كه نخچيرگاه سياوش بد اين

 جز ايدر همه جاى با غم بدى بدين جايگه شاد و خّرم بدى

 برو تازه شد روزگار كهن زواره چو بشنيد زو اين سخن

 ز اسپ اندر افتاد و زو رفت هوش چو گفتار آن تركش آمد بگوش

 رها كرد و مژگان شدش جوى خون چنگ اندرونه يكى باز بودش ب

 غمى يافتندش پر از آب روى رسيدند ياران لشكر بدوى

 بزخمش فگندند هر يك ز پاى گرفتند نفرين بران رهنماى

 ديدگان آب زرد فرو ريخت از زواره يكى سخت سوگند خورد

 نپردازم از كين افراسياب كزين پس نه نخچير جويم نه خواب
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 همى كينه را كرد بايد بسيچ نمانم كه رستم بر آسايد ايچ

 خروشيد چون روى او را بديد همانگه چو نزد تهمتن رسيد

 و گر لب پر از آفرين آمديم كين آمديمه بدو گفت كايدر ب

 از اختر ترا گردش هور داد داد چو يزدان نيكى دهش زور

 يكى را برين بوم و بر شاد ماند چرا بايد اين كشور آباد ماند

 كه چون او نبيند دگر روزگار فرامش مكن كين آن شهريار

 ویران کردن رستم توران زمین را 

 تهمتن هم آن كرد كو ديد راى بر انگيخت آن پيلتن را ز جاى

 همه بوم و بر دست بر سر گرفت گرفتهمان غارت و كشتن اندر 

 نماندند يك مرز آباد بوم سقالب و رومه ز توران زمين تا ب

 زن و كودك خرد كردند اسير همى سر بريدند برنا و پير

 برآمد ز كشور سراسر دمار برين گونه فرسنگ بيش از هزار

 همه پيش رفتند بر خاك سر هر آن كس كه بد مهترى با گهر

 خوابه نخواهيم ديدار او را ب بيزار گشتيم ز افراسيابكه 

 كسى را نبود اندر آن روى راه گناهازان خون كه او ريخت بر بى

 ايمهمه پيش تو چاكر و بنده ايمكنون انجمن گر پراگنده

 مكن جنگ گردون گردنده تيز خون مريز گنهچو چيره شدى بى

 ابرست گر در دم اژدهاسته ب ندانيم ما كان جفاگر كجاست

 بپيچيد بينا دل پيلتن چو بشنيد گفتار آن انجمن

 سران سپه را سراسر بخواند سوى مرز قچغارباشى براند

 بزرگان و كار آزموده ردان شدند انجمن پيش او بخردان

 رهنماىنشستست بر تخت بى و پاى فرّ و بى دستوس بىوكه كا
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 جنگه ايران به يكى لشكر آرد ب درنگگر افراسياب از رهى بى

 شود كام و آرام ما جمله پست وس دستوبيابد بران پير كا

 همه شهر آباد او سوختيم يكايك همه فام كين توختيم

 كه نگذشت بر ما يكى روز خوش ششه كجا ساليان اندر آمد ب

 چو رزم اندر آيد همه نو شويم كنون نزد آن پير خسرو شويم

 كند ناز و ز تو بپوشد سخن بر نهى بر سراى كهن چو دل

 كه فرخنده موبد زد اين داستان تهمتن بران گشت همداستان

 كه خوبى گزين زين سپنجى سراى چنين گفت خّرم دل رهنماى

 ترا بهره اينست زين رهگذر بنوش و بناز و بپوش و بخور

 دلش برده جان آهرمنست سوى آز منگر كه او دشمنست

 برين خواسته چند خواهى گريست نگه كن كه در خاك جفت تو كيست

 باز رفتن رستم به ایران زمین

 برفتن يكى راى گرم آمدش تهمتن چو بشنيد شرم آمدش

 كه بودند بر دشت تركان يله نگه كرد ز اسپان بهر سو گله

 بياورد شايسته شهريار غالم و پرستندگان ده هزار

 ز در سپيد و ز كيمال بور موى سمورهمان نافه مشك و 

 شد آراسته پشت پيالن نر ديبا و زره بوى و به رنگ و به ب

 ز پوشيدنيها و گنج و درم ز گستردنيها و از بيش و كم

 بايران كشيدند و بر بست رخت ز گنج سليح و ز تاج و ز تخت

 نزديك فرخنده دستان كشيده ب ز توران سوى زابلستان كشيد

 سپاهى چنان نامبردار و نيو پارس شد طوس و گودرز و گيوسوى 

 همه نامداران فّرخ مهان نهادند سر سوى شاه جهان
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 كه بگذشت رستم بران روى آب و زان پس چو بشنيد افراسياب

 دلى پر ز كينه سرى پر ز جنگ شد از باختر سوى درياى گنگ

 كهتران برده ديدمهان كشته و  همه بوم زير و زبر كرده ديد

 نه شاداب در باغ برگ درخت نه اسپ و نه گنج و نه تاج و نه تخت

 همه كاخها كنده و سوخته آتش بر افروختهه جهانى ب

 چنين گفت با مهتران سپاه ز ديده بباريد خونابه شاه

 همى جان بيدار خامش كند كه هر كس كه اين را فرامش كند

 سپر بستر و تيغ بالين كنيد كنيدهمه يك بيك دل پر از كين 

 نيزه خور اندر زمين آوريمه ب ايران سپه رزم و كين آوريمه ب

 نبايد چنين كردن انديشه پست يك رزم اگر باد ايشان بجسته ب

 نديد ايچ هنگام پرداختن بر آراست بر هر سوى تاختن

 به ايرانيان بر شد آن كار سخت همى سوخت آباد بوم و درخت

 دگرگونه شد بخت و برگشت حال باران هوا خشك شد هفت سال ز

 بر آمد برين روزگار دراز شد از رنج و سختى جهان پر نياز
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 كه ابرى بر آمد ز ايران پر آب خوابه گودرز يك شب بچنان ديد 

 گودرز گفتى كه بگشاى گوشه ب بران ابر باران خجسته سروش

 و زين نامور ترك نّر اژدها چو خواهى كه يابى ز تنگى رها

 خسروستكجا نام آن شاه كى توران يكى نامدارى نوسته ب

 نامدارهنرمند و از گوهر  ز پشت سياوش يكى شهريار

 ز مادر سوى تور دارد نژاد قبادازين تخمه از گوهر كى

 ز چرخ آنچ پرسد دهد پاسخش ايران پى فّرخشه چو آيد ب

 كند كشور تور زير و زبر كين پدره ميان را ببندد ب

 نخارد سر از كين افراسياب درياى قلزم بجوش آرد آبه ب

 بر زين بودشب و روز در جنگ  همه ساله در جوشن كين بود

 نيابد جز از گيو ازو كس نشان ز گردان ايران و گردنكشان

 بدو دارد از داد گسترده مهر چنين است فرمان گردان سپهر

 نيايش كنان پيش دادار شد چو از خواب گودرز بيدار شد

 ز شاه جهاندار شد پر اميد بماليد بر خاك ريش سپيد

 كردار زّرين چراغه ب بر آمد چو خورشيد پيدا شد از پشت زاغ

 كرسى ساجه بياراست ايوان ب سپهبد نشست از بر تخت عاج

 و زان خواب چندى سخنها براند پر انديشه مر گيو را پيش خواند

 همان اختر گيتى افروز تو بدو گفت فّرخ پى و روز تو

 

 سیاووشداستان 

 دیدن گودرز کیخسرو را به خواب  – 17بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پر از آفرين شد سراسر زمين تو تا زادى از مادر بآفرين

 مرا روى بنمود در خواب دوش خجسته سروشفرمان يزدان ه ب

 بشستى جهان را سراسر ز غم نشسته بر ابرى پر از باد و نم

 چراست نمجهانى پر از كين و بى مرا ديد و گفت اين همه غم چراست

 ندارد همى راه شاهان نگاه و برزست شاه فرّ ازيرا كه بى

 افگند رنج و كينسوى دشمنان  آيد ز توران زمين خسروچو كى

 مگر نامور پور گودرز گيو نبيند كس او را ز گردان نيو

 كه از تو گشايد غم و رنج بند چنين كرد بخشش سپهر بلند

 كنون نام جاويدت آمد بكف همى نام جستى ميان دو صف

 چنين نام هرگز نگردد كهن كه تا در جهان مردمست و سخن

 تو خواهد گشادن ز بند بدست زمين را همان با سپهر بلند

 همانا كه نامت به آيد ز گنج نامست رنجه رنجست گنج و به ب

 همى نام به زين سپنجى سراى جاىه اگر جاودانه نمانى ب

 بار آورىه درخت وفا را ب جهان را يكى شهريار آورى

 امبكوشم به راى تو تا زنده امبدو گفت گيو اى پدر بنده

 فرخنده نام و پى رهنماىه ب جاىه آيد ب خريدارم اين را گر

 ز خواب پدر مانده اندر شگفت بايوان شد و ساز رفتن گرفت

 رفتن گیو به توران زمین به جستن کیخسرو

 زمين شد بسان گل شنبليد چو خورشيد رخشنده آمد پديد

 زيره يكى باركش بادپايى ب بيامد كمر بسته گيو دلير

 دلير و سرافراز و روشن روان پهلوانگودرز گفت اى جهان ه ب

 نشايد كشيدن بدان مرز كس كمندى و اسپى مرا يار بس
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 ازان پس مگر كارزار آيدم چو مردم برم خواستار آيدم

 مگر پيشم آيد يكى رهنماى مرا دشت و كوهست يك چند جاى

 نيايم جز از شاد و روشن روان به پيروز بخت جهان پهلوان

 بپرور نگهدارش از روزگار خرد را در كنار تو مر بيژن

 كه داند چنين جز جهان آفرين ندانم كه ديدار باشد جزين

 روان را ز درد من آزاد دار تو پدرود باش و مرا ياد دار

 من بر جهان آفرين را بخوانه ب چو شويى ز بهر پرستش رخان

 نزديك آن نامور كدخداىه ب مگر باشدم دادگر رهنماى

 پدر دل پر از درد و رخ پر ز خون فرمان بياراست و آمد برونه ب

 دهن جنگ را باز كرده چو شير پدر پير سر بود و برنا دلير

 ز رفتن دلش بود زير و زبر ندانست كو باز بيند پسر
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 اندهر بزرگى پسنديدهه ز ب اندبسا رنجها كز جهان ديده

 ازو بهره زهرست و ترياك نيست سرانجام بستر جز از خاك نيست

 تارك چرا بر نهى تاج آزه ب چو دانى كه ايدر نمانى دراز

 سر اندر مغاك آورىسرش را  همان آز را زير خاك آورى

 كجا رنج تو بهر ديگر كس است ترا زين جهان شادمانى بس است

 سوى گور و تابوت تو ننگرد تو رنجى و آسان دگر كس خورد

 سرش زير گرد اندر آيد همى برو نيز شادى سر آيد همى

 پرستيدن دادگر پيشه كن ز روز گذر كردن انديشه كن

 رستگارى همين است و بس ره بترس از خدا و ميازار كس

 مشو در گمان پاى دركش ز گل كنون اى خردمند بيدار دل

 كردگار ۀتوى بنده و كرد ترا كردگارست پروردگار

 ز هستى مكن پرسش و داورى انديشه زير آورىه چو گردن ب

 يزدان كه هسته كه خستو نباشد ب نشايد خور و خواب با آن نشست

 خردمندش از مرُدمان نشمرد خرددلش كور باشد سرش بى

 ز دانش منش را مكن در مغاك ز هستى نشانست بر آب و خاك

 خرد را و جان را نگارنده اوست توانا و دانا و دارنده اوست

 پى پّشه خرد و پيل گران جهان آفريد و مكان و زمان 

 به بيشى بر آرم سر از انجمن چو ساالر تركان بدل گفت من

 

 سیاووشداستان 

 پنهان کردن گیو و آشکار نساختن نیاکان خود  – 18بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( )ه شاهناممتن 
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 ندانست جز گنج و شمشير پشت شاهزاده جوان را بكشتچنان 

 باره درختى برآورد يازان ب هم از پشت او روشن كردگار

 كه اندر جهان كردگار او بس است كه با او بگفت آنك جز تو كس است

 كزويست پيروزى و دستگاه خداوند خورشيد و كيوان و ماه

 كّژى و كاستىنخواهد ز تو  خداوند هستى و هم راستى 

 خور و ماه ازين دانش آگاه نيست جز از راى و فرمان او راه نيست

 توران شدن كار را ناگزيره ب پسر را بفرمود گودرز پير

 كردار شير ژيانه بيامد ب بفرمان او گيو بسته ميان

 هر آن كس كه در راه تنها بديد همى تاخت تا مرز توران رسيد

 از وى نشان خواستى خسروز كى بياراستىتركى ه زبان را ب

 تنش را ز جان زود كردى تهى چو گفتى ندارم ز شاه آگهى

 سبك از برش خاك بربيختى بخّم كمندش بياويختى

 همان نشنود نام و آواز او بدان تا نداند كسى راز او

 و را رهنمون بود زان انجمن يكى را همى برد با خويشتن

 برو راز نگشاد تا چند گاه راهه با او بهمى رفت بيدار 

 سخن پرسم از تو يكى در نهان بدو گفت روزى كه اندر جهان

 دانش دل از كاستىه بشويى ب گر ايدونك يابم ز تو راستى

 ندارم دريغ از تو پر مايه تن ببخشم ترا هرچ خواهى ز من

 و ليكن پراگنده با هر كسست چنين داد پاسخ كه دانش بسست

 ز پاسخ زبان را نيابى تهى سيم هست آگهىاگر زانك پر

 من بر گشادنت راسته ببايد ب اكنون كجاست خسروبدو گفت كى

 امچنين نام هرگز نپرسيده امچنين داد پاسخ كه نشنيده

 بزد تيغ و انداختش سرنگون چو پاسخ چنين يافت از رهنمون
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 یافتن گیو کیخسرو را 

 مگر يابد از شاه جايى نشان رفت چون بيهشانتوران همى ه ب

 ميان سوده از تيغ و بند دوال چنين تا بر آمد برين هفت سال

 گيا خوردن باره و آب شور خورش گور و پوشش هم از چرم گور

 سختى و دور از گروهه رنج و به ب همى گشت گرد بيابان و كوه

 بارور بيشه بودپيشش يكى ه ب چنان بد كه روزى پر انديشه بود

 غمه جهان خّرم و مرد را دل ب بدان مرغزار اندر آمد دژم

 همى جاى آرامش و خواب ديد زمين سبز و چشمه پر از آب ديد

 بخفت و همى بر دل انديشه داشت فرود آمد و اسپ را برگذاشت

 بر پهلوان بد كه آن خواب ديد همى گفت مانا كه ديو پليد

 چه دارم همى خويشتن را كشان ايدر نبينم نشان خسروز كى

 بزم اندرون غمگساران منه ب ياران من اندكنون گر برزم

 مرا بخت بر گنبد افشاند گوز يكى نامجوى و يكى شادروز

 خميدست پشتم چو خّم كمان خيره روانه همى برفشانم ب

 باده و گر زاد دادش زمانه ب همانا كه خسرو ز مادر نزاد

 زهره انوشه كسى كو بميرد ب ز جستن مرا رنج و سختيست بهر

 همى گشت شه را كنان خواستار سرش پر ز غم گرد آن مرغزار

 يكى سرو باال دل آرام پور يكى چشمه ديد تابان ز دور

 بوى و رنگ ۀبسر بر زده دست چنگه يكى جام پر مى گرفته ب

 بخردىپديد آمد و رايت  ايزدى ۀز باالى او فرّ 

 نشستست بر سر ز پيروزه تاج تو گفتى منوچهر بر تخت عاج

 همى زيب تاج آمد از موى او همى بوى مهر آمد از روى او
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 چنين چهره جز در خور گاه نيست بدل گفت گيو اين بجز شاه نيست

 چو تنگ اندر آمد گو شاه جوى پياده بدو تيز بنهاد روى

 پديد آمد آن نامور گنج او گره سست شد بر در رنج او

 بخنديد و شادان دلش بر دميد از چشمه او را بديد خسروچو كى

 بدين مرز خود زين نشان نيو نيست رد جز گيو نيستبدل گفت كاين گُ 

 ايران برد تا كند شهرياره ب مرا كرد خواهد همى خواستار

 بدو گفت كاى نامور سرفراز چو آمد برش گيو بردش نماز

 خسروىز تخم كيانى و كى ش توىوبرانم كه پور سياو

 كه تو گيو گودرزى اى نامدار چنين داد پاسخ ورا شهريار

 ز گودرز با تو كه زد داستان بدو گفت گيو اى سر راستان

 كه با خّرمى بادى و فّرهى ز كشواد و گيوت كه داد آگهى

 ياد كردمرا مادر اين از پدر  اى شير مرد خسروبدو گفت كى

 بنه بدانگه كه اندرزش آمد ب كه از فّر يزدان گشادى سخن

 كز ايدر چه آيد ز بد بر سرم همى گفت با نامور مادرم

 بجا آورد بندها را كليد آيد پديد خسروسرانجام كى

 ز ايران بيايد سرافراز گيو بدانگه كه گردد جهاندار نيو

 نامداران و شيران بردبر  مر او را سوى تخت ايران برد

 جاى آورده همان كين ما را ب پاى آورده مردى به جهان را ب

 ز فّر بزرگى چه دارى نشان بدو گفت گيو اى سر سركشان

 چو بر گلستان نقطه قار بود ش پديدار بودونشان سياو

 نشان تو پيداست بر انجمن منه تو بگشاى و بنماى بازو ب

 نگه كرد گيو آن نشان سياه شاهبرهنه تن خويش بنمود 

 درستى بدان بد كيان را نژاد قبادكه ميراث بود از گه كى
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 همى ريخت آب و همى گفت راز چو گيو آن نشان ديد بردش نماز

 ز شادى برو بر گرفت آفرين بر شهريار زمينه گرفتش ب

 خواهز گودرز و ز رستم نيك از ايران بپرسيد و ز تخت و گاه

 سرافراز و بيدار و فرخنده پى گفت گيو اى جهاندار كىبدو 

 مرا گر نمودى سراسر بهشت خوب و زشت ۀجهاندار دارند

 نهاد بزرگى و تاج مهى شاهنشهىه همان هفت كشور ب

 توران زمىه كه روى تو ديدم ب نبودى دل من بدين خّرمى

 امافگندهآتش ه خاكم و گر به ب امگيتى كه من زندهه كه داند ب

 بشادى و خوبى سر آورد بخت سپاس از جهاندار كين رنج سخت

 وس شاهوبپرسيد خسرو ز كا راهه برفتند زان بيشه هر دو ب

 ز گستردن و خواب و ز خورد او و زان هفت ساله غم و درد او

 كه دادار گيتى چه افگند بن نهمى گفت با شاه يك سر سخُ 

 خور و پوشش و درد و آرام و ناز درازهمان خواب گودرز و رنج 

 و پر پاىز درد پسر گشت بى س كش سال بفگند فروز كاو

 ويرانى آورد روىه سراسر ب ز ايران پراگنده شد رنگ و بوى

 كردار آتش رخش برفروخته ب دل خسرو از درد و رنجش بسوخت

 ترا بر دهد بخت آرام و ناز بدو گفت كاكنون ز رنج دراز

 ببين تا زمانه چه آرد بروى چون پدر باش و با كس مگوىمرا 

 گردسیاووشرفتن گیو و کیخسرو به 

 پياده همى رفت بر پيش نيو سپهبد نشست از بر اسپ گيو

 درنگهر آن كس كه پيش آمدى بى چنگه يكى تيغ هندى گرفته ب

 زير گل و خاك كردى تنشبه  زدى گيو بيدار دل گردنش
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 چو آمد دو تن را دل و هوش گرد سياوش گردبرفتند سوى 

 نهانى بران بر نهادند كار فرنگيس را نيز كردند يار

 نهان از دليران پرخاش جوى راه اندر آرند روىه كه هر سه ب

 جهان بر دل خويش تنگ آوريم فرنگيس گفت ار درنگ آوريم

 خوابه نسازد بخورد و نيازد ب ازين آگهى يابد افراسياب

 دل از جان شيرين شود نااميد كردار ديو سپيده بيايد ب

 نبيند كسى آشكار و نهان يكى را ز ما زنده اندر جهان

 همه مرز ما جاى آهرمنست جهان پر ز بدخواه و پر دشمنست

 نگر تا نيوشى يكى پند من تو اى بافرين شاه فرزند من

 بوم برانگيزد آتش ز آباد كه گر آگهى يابد آن مرد شوم

 يك سو ز راه سواران توره ب يكى مرغزارست ز ايدر نه دور

 كه از ديدنش تازه گردد روان همان جويبارست و آب روان

 برو سوى آن مرغزاران پگاه تو برگير زين و لگام سياه

 گه خواب و خورد سپهبد شود چو خورشيد بر تيغ گنبد شود

 آيد سوى جويبارآبشخور ه ب گله هرچ هست اندر آن مرغزار

 چو او رام گردد تو بگذار گام به بهزاد بنماى زين و لگام

 مهره بياراى و ببساى رويش ب چو آيى برش نيك بنماى چهر

 برو تيره شد روى روز سپيد سياوش چو گشت از جهان نااميد

 كه فرمان مبر زين سپس باد را چنين گفت شبرنگ بهزاد را

 آيد ترا خواستار خسروچو كى مرغزارهمى باش بر كوه و در 

 نعلت بروبه ز دشمن زمين را ب ورا بارگى باش و گيتى بكوب
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 گرفتن کیخسرو بهزاد را 

 پياده همى رفت بر پيش گيو نشست از بر اسپ ساالر نيو

 جوىچنانچون بود مردم چاره بدان تند باال نهادند روى

 سيراب و گشتند بازبخوردند  تنگى فرازه فسيله چو آمد ب

 يكى باد سرد از جگر بركشيد نگه كرد بهزاد و كى را بديد

 ركيب دراز و جناغ خدنگ بديد آن نشست سياوش پلنگ

 از آنجا كه بد دست ننهاد پيش همى داشت در آبخور پاى خويش

 بپوييد و با زين سوى او شتافت آرام يافته او را ب خسروچو كى

 بر و يال ببسود و بشخود موى دست و روىبماليد بر چشم او 

 بسى از پدر كرد با درد ياد لگامش بدو داد و زين برنهاد

 بر آمد ز جا آن هيون گران چو بنشست بر باره بفشارد ران

 بپّريد و ز گيو شد ناپديد كردار باد هوا بر دميده ب

 بدان خيرگى نام يزدان بخواند غمى شد دل گيو و خيره بماند

 يكى بارگى گشت و بنمود روى جوىهمى گفت كاهريمن چاره

 همين رنج بد در جهان گنج من كنون جان خسرو شد و رنج من

 گران كرد باز آن عنان سياه چو يك نيمه ببريد زان كوه شاه

 چنين گفت بيدار دل شاه نيو همى بود تا پيش او رفت گيو

 روشن روانه كنم آشكارا ب پهلوان ۀكه شايد كه انديش

 سزد كاشكارا بود بر تو راز بدو گفت گيو اى شه سرفراز

 موى اندر آيى ببينى ميانه ب تو از ايزدى فّر و برز كيان

 يكى بر دل انديشه آمدت ياد بدو گفت زين اسپ فّرخ نژاد

 كه اهريمن آمد بر اين جوان پهلوان ۀچنين بود انديش
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 شاد من سخت ناشاد كرد دل كنون رفت و رنج مرا باد كرد

 همى آفرين خواند بر شاه نيو ز اسپ اندر آمد جهان ديده گيو

 سر بد سگاالن تو كنده باد كه روز و شبان بر تو فرخنده باد

 ترا داد داور هنر با گهر كه با برز و اورندى و راى و فر

 پر انديشه مغز و روان راه جوى ايوان نهادند روىه ز باال ب

 سخن رفت چندى ز راه دراز فرنگيس رفتند باز چو نزد

 نباشد كسى آگه از رازشان بدان تا نهانى بود كارشان

 شد از آب ديده رخش ناپديد فرنگيس چون روى بهزاد ديد

 ز درد سياوش بسى كرد ياد دو رخ را بيال و برش بر نهاد

 سبك سر سوى گنج آگنده كرد چو آب دو ديده پراگنده كرد

 نبد زان كسى آگه اندر جهان يكى گنج بودش نهان بايوان

 زره بود و ياقوت بسيار بود يكى گنج آگنده دينار بود

 همان خنجر و تيغ و گرز گران همان گنج گوپال و برگستوان

 پر از خون رخ از درد خسته جگر در گنج بگشاد پيش پسر

 ز گنج ببين تا ز گوهر چه خواهى چنين گفت با گيو كاى برده رنج

 ز ياقوت و ز تاج گوهر نگار ز دينار و ز گوهر شاهوار

 بدو گفت كاى مهتر بانوان ببوسيد پيشش زمين پهلوان

 فدى كردن جان و رنج آن تست همه پاسبانيم و گنج آن تست

 سپهر از تو زايد همى خوب و زشت زمين از تو گردد بهار بهشت

 سگاالنش افگنده بادسر بد  جهان پيش فرزند تو بنده باد

 گزين كرد درع سياوش نيو چو افتاد بر خواسته چشم گيو

 ببردند چندانك برتافتند يافتند ترز گوهر كه پر مايه

 سليحى كه بود از در پهلوان همان ترگ و پر مايه برگستوان
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 راه بيابان بر آراست كاره ب سر گنج را شاه كرد استوار

 گیو به ایران رفتن فرنگیس با کیخسرو و

 بران بادپايان با آفرين چو اين كرده شد بر نهادند زين

 كردار باده برفتند هر سه ب فرنگيس ترگى بسر بر نهاد

 چون بود نرم نرمنهانى چنان سران سوى ايران نهادند گرم

 ايران نهادست روىه كه خسرو ب بشد شهر يك سر پر از گفت و گوى

 نزديك پيران بگفته كس آمد ب در نهفت نماند اين سخن يك زمان

 نزديك بيدار دل شاه نيوه ب كه آمد ز ايران سر افراز گيو

 فرنگيس و شاه و گو جنگ جوى سوى شهر ايران نهادند روى

 بلرزيد بر سان برگ درخت چو بشنيد پيران غمى گشت سخت

 چو نستيهن و گرد پوالد را ز گردان گزين كرد كلباد را

 برفتند تازان بران كارزار تا ترك سيصد سوار بفرمود

 فرنگيس را خاك بايد نهفت سر گيو بر نيزه سازيد گفت

 بد اختر پى او بر و بوم را شوم را خسروببنديد كى

 برفتند بيدار دو پهلوان سپاهى برين گونه گرد و جوان

 خواب اندر آورده بودند سره ب فرنگيس با رنج ديده پسر

 جهانجوى را گيو بد پاسبان راه و رنج شبان ز پيمودن

 براه سواران نهاده دو چشم دو تن خفته و گيو با رنج و خشم

 چنانچون بود ساز مردان نيو برگستوان اندرون اسپ گيوه ب

 مرگه دل ارغنده و تن نهاده ب زره در بر و بر سرش بود ترگ
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 گریختن کلباد و نستیهن از بر گیو

 بزد دست و تيغ از ميان بر كشيد گرد سپه را بديد چو از دور

 كه تاريك شد مغز و چشم هژبر خروشى بر آورد برسان ابر

 ز پرخاش او خاك شد الژورد ميان سواران بيامد چو گرد

 همى ريخت آهن ز باالى برز رزگُ ه خنجر زمانى به زمانى ب

 سيرسران را همى شد سر از جنگ  ازان زخم گوپال گيو دلير

 چشمه كه چون چشمه بوديش دريا ب دل گيو خندان شد از زور خشم

 چنان لشكرى همچو شير ژيان ازان پس گرفتندش اندر ميان

 بپوشيد ديدار خورشيد و ماه ز نيزه نيستان شد آوردگاه

 ز خون نيستان كرد چون ميستان غمى شد دل شير در نيستان

 آمدند آن سواران ز نيوستوه  از يشان بيفگند بسيار گيو

 كه اين كوه خاراست نه يال و سفت رد كلباد گفتبه نستيهن گُ 

 نزديك پيران گردن فرازه ب همه خسته و بسته گشتند باز

 ز خون خاك چون ارغوان گشته بود همه غار و هامون پر از كشته بود

 پر از خون برو چنگ برسان شير آمد دلير خسروچو نزديك كى

 خرد را ز انديشه آزاد دار گفت كاى شاه دل شاد داربدو 

 چو كلباد و نستيهن تيز چنگ جنگه يكى لشكر آمد بر ما ب

 كه بر يال و برشان ببايد گريست چنان باز گشتند آن كس كه زيست

 ندانم كه با من كند كارزار ايران سواره گذشته ز رستم ب

 كرد آفرين ستودش فراوان و ازو شاد شد خسرو پاك دين

 بشتافتند راهسوى راه بى بخوردند چيزى كجا يافتند

 چنان خسته و زار و گريان شدند نزديك پيران شدنده چو تركان ب
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 كه چونين شگفتى نشايد نهفت كلباد گفته بر آشفت پيران ب

 سخن بر چه سانست برگوى راست چه كرديد با گيو و خسرو كجاست

 پيش تو گر بر گشايم زبانه ب پهلوانبدو گفت كلباد كاى 

 دلت سير گردد به دشت نبرد گردان چه كرده كه گيو دالور ب

 نبرد مرا هم پسنديده لشكر مرا ديدهه فراوان ب

 گرفتى ز دست من آن نامدار همانا كه گوپال بيش از هزار

 بر و ساعدش پيل دندان شدست سرش ويژه گفتى كه سندان شدست

 امز جنگ آوران نيز بشنيده امرستم بسى ديدهمن آورد 

 نه در كوشش و پيچش كارزار خمش نديدم چنين پايداره زب

 بنّوى چو پيلى خروشان بدى همى هر زمان تيز و جوشان بدى

 كسه كه ننگست ازين ياد كردن ب برآشفت پيران بدو گفت بس

 تو آهنگ آورد مردان مكن نه از يك سوارست چندين سخن

 سپاهى بكردار شيران نر تو رفتى و نستيهن نامور

 ميان يالن گشت نام تو پست كنون گيو را ساختى پيل مست

 بيندازد آن تاج شاهنشهى چو زين يابد افراسياب آگهى

 چنين لشكرى از در كارزار كه دو پهلوان دلير و سوار

 بسى از دليران تركان بكشت ز پيش سوارى نموديد پشت

 نه مرد نبردى و گوپال و كوس گواژه بسى باشدت با فسوس
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 همه جنگجوى و همه نامدار سواران گزين كرد پيران هزار

 عنان تگاور ببايد بسود زود بديشان چنين گفت پيران كه

 نبايد گشادن بره بر ميان شب و روز رفتن چو شير ژيان

 زنان اندر ايران چو شيران شوند ايران شونده كه گر گيو و خسرو ب

 وزين داغ دل گردد افراسياب نماند برين بوم و بر خاك و آب

 شب و روز يك سر همى تاختند گفتار او سر بر افراختنده ب

 افراسيابه وزين آگهى شد ب نجستند روز و شب آرام و خواب

 سپه شد پراگنده چون تار و پود چنين تا بيامد يكى ژرف رود

 بدو بر برفتن دژ آگاه بود بنش ژرف و پهناش كوتاه بود

 بديگر كران خفته بد گيو و شاه نشسته فرنگيس بر پاس گاه

 توران بديددرفش سپهدار  فرنگيس زان جايگه بنگريد

 بران خفتگان خواب كوتاه كرد دوان شد بر گيو و آگاه كرد

 كه آمد ترا روزگار گريز بدو گفت كاى مرد با رنج خيز

 دل ما ز درد تو پيچان كنند كنند جانترا گر بيابند بى

 برد بسته تا پيش افراسياب مرا با پسر ديده گردد پر آب

 كسى راز چرخ بلند نداند و زان پس ندانم چه آيد گزند

 چرا رنجه كردى بدينسان روان بدو گفت گيو اى مه بانوان

 ز پيران و لشكر مشو هيچ كند تو با شاه بر شو به باالى تند

 

 سیاووشداستان 

 آمدن پیران از پی کیخسرو  – 19بخش 
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 سر اختر اندر كنار منست جهاندار پيروز يار منست

 كنون بر تو بر كار من شد دراز اى رزمساز خسروبدو گفت كى

 تو چندين مشو در دم اژدها رهاز دام بال يافتم من 

 شمشير بر شيد خونه فشاندن ب هامون مرا رفت بايد كنونه ب

 جهان را بنام تو آمد نياز بدو گفت گيو اى شه سرفراز

 بشاهى نپيچيم جان و روان پدر پهلوانست و من پهلوان

 جهان شد چو نام تو اندر گذشت برادر مرا هست هفتاد و هشت

 چه باشد چو پيدا نباشد يكى و شاه اندكى بسى پهلوانست

 سر تاجور باشد افسر بود اگر من شوم كشته ديگر بود

 نبينم كسى از در تاج و گاه اگر تو شوى دور از ايدر تباه

 دگر آنك ننگ آورم بر نژاد بادبه شود رنج من هفت ساله 

 مرا يار باشد جهان آفرين تو باال گزين و سپه را ببين

 پیران با گیوجنگ 

 زيره همان باره دستكش را ب بپوشيد درع و بيامد چو شير

 ميانچى شده رود و بر بسته راه ازين سوى شه بود ز آن سو سپاه

 ز ساالر لشكر همى جست نيو چو رعد بهاران بغّريد گيو

 بدو گفت كاى بدرگ ديوزاد چو بشنيد پيرانش دشنام داد

 پيش سپاه آمدىه دالور ب چو تنها بدين رزمگاه آمدى

 برت را كفن چنگ شاهين بود كنون خوردنت نوك ژوپين بود

 گردش هزاره چو مور اندر آيد ب اگر كوه آهن بود يك سوار

 نه مورست پوشيده مرد و ستور شود خيره سر گرچه خردست مور 

 خاكه چو مردار گردد كشندش ب كنند اين زره بر تنش چاك چاك
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 كه چون بر گوزنى سر آيد زمان زد هژبر دمانيكى داستان 

 بيايد دمان پيش من بگذرد زمانه برو دم همى بشمرد

 همان پيش اين نامدار انجمن زمان آوريدت كنون پيش من

 آب اندر آيى دليره سزد گر ب بدو گفت گيو اى سپهدار شير

 چه آيد ترا بر سر اى نامدار ببينى كزين پر هنر يك سوار

 زيره سر سركشان اندر آرم ب هزاريد و من نامور يك دلير

 سران را همه زير پاى آورم سر گراى آورم ۀچو من گرز

 گرفتار شدن پیران در دست گیو

 دلش گشت پر خون و پر آب چشم چو بشنيد پيران برآورد خشم

 گردن برآورد گرز گرانه ب برانگيخت اسپ و بيفشارد ران

 همى داد نيكى دهش را درود وده راندر آمد بچو كشتى ز دشت 

 بدان تا بر آمد سپهبد ز آب نكرد ايچ گيو آزمون را شتاب

 گريزان همى شد ز ساالر نيو پستى بپيچيد گيوه ز باال ب

 زين اندر افگند گرز نبرده ب چو از آب و ز لشكرش دور كرد

 ز فتراك بگشاد پيچان كمند گريزان ازو پهلوان بلند

 جهان چون شب تيره تاريك شد آورد با گيو نزديك شد هم

 كمند اندر افگند و كردش دوال بپيچيد گيو سر افراز يال

 خّم كمنده ز زين بر گرفتش ب سر پهلوان اندر آمد به بند

 ببردش دمان تا لب رودبار پياده بپيش اندر افگند خوار

 نشست سليحش بپوشيد و خود بر بيفگند بر خاك و دستش ببست

 بشد تا لب آب گلزريون چنگ اندرونه درفشش گرفته ب

 بديدند رفتند ناچار پيش چو تركان درفش سپهدار خويش
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 دم ناى رويين و هندى دراى خروش آمد و ناله كّر ناى

 چو كشتى كه از باد گيرد شتاب آبه جهان ديده گيو اندر آمد ب

 از كار او در شگفتسپه ماند  كفته بر آورد گرز گران را ب

 سر سركشان خيره گشت از نهيب سبك شد عنان و گران شد ركيب

 همى كشت از يشان يل رهنماى سرگراى ۀشمشير و با نيزه ب

 ز يك تن شدند آن دليران ستوه از افگنده شد روى هامون چو كوه

 پيش رمهه چو شير اندر آمد ب قفاى يالن سوى او شد همه

 چنان لشكرى گشن و مردان نيو شد از پيش گيو چو لشكر هزيمت

 خوابه كه گفتى نديدست لشكر ب چنان خيره بر گشت و بگذاشت آب

 همى خواست از تن سرش را بريد نزديك پيران رسيده دمان تا ب

 دمان و پر از درد چون بيهشان بخوارى پياده ببردش كشان

 اژدها گرفتار شد در دم وفاچنين گفت كين بد دل و بى

 گر او باد شد اين شود نيز باد گفتار او سر بداده سياوش ب

 خروشان ببوسيد روى زمين ابر شاه پيران گرفت آفرين

 چو خورشيد تابان ميان گروه همى گفت كاى شاه دانش پژوه

 ز بهر تو با شاه پيكار من تو دانسته درد و تيمار من

 فّر تو يابم رهاه ببخت و ه ب سزد گر من از چنگ اين اژدها

 رها کردن فرنگیس پیران را از گیو

 بدان تا چه فرمان دهد شاه نيو بكى خسرو اندر نگه كرد گيو

 زبان پر ز نفرين افراسياب فرنگيس را ديد ديده پر آب

 كشيدى بسى رنج راه دراز گيو آن زمان گفت كاى سرفرازه ب

 رادست و روشن روانخردمند و  چنان دان كه اين پير سر پهلوان
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 بدان كو رهانيد ما را ز خون پس از داور دادگر رهنمون

 وزين كرده خويش زنهار خواست جان ماست ۀز بد مهر او پرد

 انوشه روان باش تا جاودان بدو گفت گيو اى سر بانوان

 خواهتخت شِه نيكه تاج و به ب ماهه يكى سخت سوگند خوردم ب

 كنم ارغوانى ز خونش زمين برو روز كينكه گر دست يابم 

 زبان را ز سوگند يزدان مكش اى شيرفش خسروبدو گفت كى

 خنجر ورا گوش سوراخ كنه ب كنونش بسوگند گستاخ كن

 هم از مهر ياد آيدت هم ز كين چو از خنجرت خون چكد بر زمين

 ز سوگند برتر درشتى نگفت خنجر بسفته بشد گيو و گوشش ب

 با سپاه گمانكه كلباد شد بى شاهه گفت پيران ازان پس ب چنين

 چنان دان كه بخشيده جان و چيز بفرماى كاسپم دهد باز نيز

 آوردگاهه چرا سست گشتى ب بدو گفت گيو اى دلير سپاه

 دو دستت ببندم به بند دراز بسوگند يابى مگر باره باز

 خواهيم و بسگشاينده گلشهر  كه نگشايد اين بند تو هيچكس

 وزو نيست پيدا ترا مغز و پوست كجا مهتر بانوان تو اوست

 سوگند بخريد اسپ و روانه ب بدان گشت همداستان پهلوان

 ز گلشهر سازد وى آن دستگاه راهه كه نگشايد آن بند را كس ب

 ازان پس بفرمود تا بر نشست بدو داد اسپ و دو دستش ببست
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 برو تيره شد تابش آفتاب چو از لشكر آگه شد افراسياب

 كردار آتش برانده ز ايوان ب بزد كوس و ناى و سپه بر نشاند

 تاخت بر سان تير از كمانهمى  دو منزل يكى كرد و آمد دوان

 كه آورد كلباد بد با سپاه بياورد لشكر بران رزمگاه

 هر جاى بر مردم افگنده ديده ب همه مرز لشكر پراگنده ديد

 كى آمد ز ايران بدين رزمگاه بپرسيد كين پهلوان با سپاه

 كه بگذشت زين سان سپاهى گران آوراننبرد آگهى كس ز جنگ

 كه كس را دل و مغز پيران مباد نزد آن ديوزادكه برد آگهى 

 نديدى دو چشم من اين روزگار اگر خاك بوديش پروردگار

 اگر دل ز لشكر هراسان بدى سپهرم بدو گفت كاسان بدى

 سوار ايچ با او نديدند كس يكى گيو گودرز بودست و بس

 همى رفت گيو و فرنگيس و شاه ستوه آمد از چنگ يك تن سپاه

 سپاهى ز پيش اندر آمد پديد سپهبد چو گفت سپهرم شنيد

 سر و روى و يالش همه پر ز خون پيش اندرونه سپهدار پيران ب

 پيروزى از پيش بشتافتسته ب گمان برد كو گيو را يافتست

 چنان خسته بد پهلوان سپاه چو نزديكتر شد نگه كرد شاه

 پشت با پالهنگ دو دست از پس ورا ديد بر زين ببسته چو سنگ

 غمى گشت و انديشه اندر گرفت بپرسيد و زو ماند اندر شگفت

 

 سیاووشداستان 

 یافتن افراسیاب پیران را به راه  – 21بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نه دّرنده گرگ و نه ببر بيان بدو گفت پيران كه شير ژيان

 كجا گيو تنها بد اى شهريار نباشد چنان در صف كارزار

 ديده مرد دليرننبيند جها من آن ديدم از گيو كز پيل و شير 

 دريا بسوزد نهنگه ز نفسش ب بر دمد روز جنگبر آن سان كجا 

 همى كوفت چون پتك آهنگران گرز گرانه نخست اندر آمد ب

 شيبه سوار از فراز اندر آمد ب پاى و ركيبه گرز و به اسپ و به ب

 فزون زانك باريد بر سرش تيغ همانا كه باران نبارد ز ميغ

 گشتست با كوه جفتتو گفتى كه  چو اندر گلستان بزين بر بخفت

 بجز من نشد پيش او كينه خواه سرانجام بر گشت يك سر سپاه

 بيفگند و آمد ميانم به بند گريزان ز من تاب داده كمند

 خاك اندر آمد سر و دوش منه ب پراگنده شد دانش و هوش من

 بر افگند بر زين و خود بر نشست از اسپ اندر آمد دو دستم ببست

 ديگر زمان زيِر سوگند و بنده ب پايم اندر كمندزمانى سر و 

 دادار هرمزد و تخت و كالهه ب جان و سر شاه و خورشيد و ماهه ب

 بخوردم چو ديدم كه برگشت بخت مرا داد زين گونه سوگند سخت

 چنين رو دمان تا بجاى نشست كه كس را نگويى كه بگشاى دست

 ز ما پاك مهر بخواهد بريدن ندانم چه رازست نزد سپهر

 بديده ز خشم اندر آورد آب چو بشنيد گفتارش افراسياب

 بپيچيد پيران و خامش بماند يكى بانگ بر زد ز پيشش براند

 دشنام و سوگند لب برگشاده ب مغز اندر افگند باده ازان پس ب

 شوند ابر غّرنده گر تيز باد ديو زاد خسروكه گر گيو و كى

 بزد دست و ز گرز بگشاد بند بلندفرود آورمشان ز ابر 

 بماهى دهم تا كند ريز ريز شمشير تيزه ميانشان ببّرم ب
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 فرنگيس بارى چه پويد همى ايران بجويد همى خسروچو كى

 گفتگوی گیو با باژبان

 همى دامن از خشم در خون كشيد خود و سركشان سوى جيحون كشيد

 تا لب رود آب عنان را بكش هومان بفرمود كاندر شتابه ب

 دشته غم و رنج ما باد گردد ب كه چون گيو و خسرو ز جيحون گذشت

 كه دانا بگفت از گه باستان نشان آمد از گفته راستان

 يكى شاه خيزد ز هر دو نژاد قبادكه از تخمه تور و ز كى

 نماند برين بوم و بر شارستان كه توران زمين را كند خارستان

 همى بودشان بر گذشتن شتاب و خسرو بر آبرسيدند پس گيو 

 كه كشتى كدامست بر باژگاه گرفتند پيگار با باژخواه

 اوست خسروخوبى سزاوار كىه ب نوندى كجا بادبانش نكوست

 كه آب روان را چه چاكر چه شاه چنين گفت با گيو پس باج خواه

 كشتى دروده فرستاد بايد ب همى گر گذر بايدت ز آب رود

 گذر ده كه تنگ اندر آمد سپاه بدو گفت گيو آنچ خواهى بخواه

 ازين چار چيزت بخواهم يكى بخواهم ز تو باج گفت اندكى

 پرستار و گر پور فرخنده ماه زره خواهم از تو گر اسپ سياه

 سخن زان نشان گوى كاندر خورد بدو گفت گيو اى گسسته خرد

 جهان نيز بهرى بدىترا زين  هر باژگر شاه شهرى بدىه ب

 چنين باد پيمايى اى بادسار كه باشى كه شه را كنى خواستار

 باژ افسر ماه خواهى همىه ب و گر مادر شاه خواهى همى

 تگ باد راه كه كوتاه دارد ب سه ديگر چو شبرنگ بهزاد را

 كه آن را ندانى گره تا گره خيره زرهه چهارم چو جستى ب
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 نه آتش برو بر بود كارگر آب ترنگردد چنين آهن از 

 چنين باژ خواهى بدين آب گير نه نيزه نه شمشير هندى نه تير

 بدين گونه شاهى درشتى ترا كنون آب ما را و كشتى ترا

 گذشتن کیخسرو از جیحون

 نبينى ازين آب جز نيكوى خسروىبدو گفت گيو ار تو كى

 را درودفرستاد تخت مهى  فريدون كه بگذاشت اروند رود

 كه با روشنى بود و با فّرهى جهانى شد او را سراسر رهى

 سر نامداران و شيران توى چه انديشى ار شاه ايران توى

 كه با فّر و برزى و زيباى گاه به بد آب را كى بود بر تو راه

 گزندى نبايد كه گيرد سرت اگر من شوم غرقه گر مادرت

 بيكار بد تخت شاهنشهانكه  ز مادر تو بودى مراد جهان

 ازين كار بر دل مكن هيچ ياد مرا نيز مادر ز بهر تو زاد

 بيايد دمان تا لب رود آب كه افراسياب گمانمكه من بى

 فرنگيس را با تو اى شهريار مرا بر كشد زنده بر دار خوار

 و گر زير نعل اندرون بسپرند خورند تانآب افگند ماهيانه ب

 يزدان فرياد رسه پناهم ب اينست و بس خسروبدو گفت كى

 بماليد و بنهاد بر خاك روى فرود آمد از باره راه جوى

 نماينده راى و راهم توى همى گفت پشت و پناهم توى

 پّر تست ۀروان و خرد ساي درستى و پستى مرا فّر تست

 خشكى همان رهنمايم توىه ب فزايم توىآب اندرون دله ب

 چو كشتى همى راند تا باژگاه اندر افگند خسرو سياهآب ه ب

 نترسد ز جيحون و زان آب شير پِس او فرنگيس و گيو دلير
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 جهانجوى خسرو سر و تن بشست بدان سو گذشتند هر سه درست

 جهان آفرين را ستايش گرفت بدان نيستان در نيايش گرفت

 آسيمه سرنگهبان كشتى شد  چو از رود كردند هر سه گذر

 كزين برتر انديشه نتوان گرفت ياران چنين گفت كاينت شگفته ب

 و اسپ و برگستوان ورسه جوشن بهاران و جيحون و آب روان

 خردمندش از مردمان نشمرد بدين ژرف دريا چنين بگذرد

 تبه ديد ازان كار بازار خويش پشيمان شد از كار و گفتار خويش

 ز باد هوا بادبان بر گذاشت كه داشتچيزى ه بياراست كشتى ب

 نزديكى رودباره چو آمد ب بپوزش برفت از پس شهريار

 كمان و كمند و كاله آوريد همه هديها نزد شاه آوريد

 تو گفتى كه اين آب مردم خورد خردبدو گفت گيو اى سگ بى

 همى از تو كشتى كند خواستار پر هنر شهريار ورچنين مايه

 باده بود روز كين روزت آيد ب تو مباد ۀهديندادى كنون 

 كه جان را همى گفت پدرودمان چنان خوار بر گشت زو رودبان

 هم آنگه ز توران بيامد سپاه باژگاه چو آمد بنزديكى

 نديد ايچ مردم نه كشتى بر آب چو نزديك رود آمد افراسياب

 آب راهكه چون يافت اين ديو بر  يكى بانگ زد تند بر باژخواه

 پدر باژبان بود و من باژدار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 كه كردى كسى ز آب جيحون زمين نديدم نه هرگز شنيدم چنين

 چو اندر شوى نيست راه گريز بهاران و اين آب با موج تيز

 تو گفتى هوا داشتشان بر كنار چنان بر گذشتند هر سه سوار

 به آبشتاب و كشتى بر افگن بكه  ازان پس بفرمود افراسياب

 بر انديش و آتش مكن در كنار بدو گفت هومان كه اى شهريار
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 همى در دِم گاوشيدان شوى ايران شوىه تو با اين سواران ب

 چو طوس و چو گرگين و آن انجمن چو گودرز و چون رستم پيلتن

 چنگال شير آمدىه كه ايدر ب همانا كه از گاه سير آمدى

 خور و ماه و كيوان و پروين تراست روى تا چين و ما چين تراستازين 

 ز ايران كنون نيست بيم گزند تو توران نگه دار و تخت بلند

 بر آمد برين روزگار دراز پر از خون دل از رود گشتند باز
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 جهان چند ازو شاد و چندى دژم زمه آمد ب خسروچو با گيو كى

 يكى نامه از شاه و ز گيو نيو هر سو بر افگند گيوه نوندى ب

 قبادنامور كى ۀسر تخم كه آمد ز توران جهاندار شاد

 دوستداردل و خردمند و بينا بختيار و سوار ۀفرستاد

 بگفت آنچ بشنيد از بيش و كم گزين كرد ازان نامداران زم

 بر نيو گودرز كشوادگان اصفهانه بدو گفت ز ايدر برو ب

 كه بادى نجست از بر او دژم زمه آمد ب خسروبگويش كه كى

 چست بگرفت راه ایفرستاده وس شاهويكى نامه نزديك كا

 سان آتش ز جاىبجستند بر بادپاى افگنهيونان كفك

 نخستين بيامد بر پهلوان فرستاده گيو روشن روان

 جهان پهلوان نامه بر سر نهاد پيامش همى گفت و نامه بداد

 همى كرد نفرين بر افراسياب وش بباريد آبوز بهر سيا

 ز يال هيونان بپالود خوى وس كىوفرستاده شد نزد كا

 آمد از بارگاه ز شادى خروش وس شاهونزديك كاه چو آمد ب

 آمد ز راه خسروجهانجوى كى گيتى كه فرزند شاهه خبر شد ب

 بران نامه گيو گوهر فشاند سپهبد فرستاده را پيش خواند

 بهر جاى رامشگران خواستند شادى بياراستنده جهانى ب

 برفتند يك سر سوى اصفهان ازان پس ز كشور مهان جهان

 

 سیاووشداستان 

 رفتن کیخسرو به ایران  – 21بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو ( بر اساس ه )شاهناممتن 
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 خسروانى فگند ۀديبهمه  بياراست گودرز كاخ بلند

 بدو اندرون چند گونه گهر زره يكى تخت بنهاد پيكر ب

 يكى طوق پر گوهر شاهوار يكى تاج با ياره و گوشوار

 چون ببايد سزاوار شاهچنان گوهر بياراست گاهه زر و به ب

 بياراست ميدان و جاى نشست سراسر همه شهر آيين ببست

 شدن را بياراستندپذيره  مهان سر افراز برخاستند

 آيين خويشه پذيره شدندش ب برفتند هشتاد فرسنگ پيش

 راهه همان گيو را ديد با او ب شاهه چو چشم سپهبد بر آمد ب

 پياده شدند آن سواران نيو چو آمد پديدار با شاه گيو

 وش بسى ياد كردوز درد سيا فرو ريخت از ديدگان آب زرد

 چنين گفت كاى شهريار زمين ستودش فراوان و كرد آفرين

 روان سياوش پر از نور باد ز تو چشم بد خواه تو دور باد

 كه ديدار تو رهنماى منست جهاندار يزدان گواى منست

 بدين گونه از دل نخنديدمى ش را زنده گرد ديدمىوسياو

 يكايك نهادند بر خاك روى بزرگان ايران همه پيش اوى

 فروزنده شد بخت گردن فراز بازو زان جايگه شاد گشتند 

 كه بيرون كشيدى سپهر از نهفت ببوسيد چشم و سر گيو گفت

 گِه چاره مرد درنگى توى خواب و جنگى توى ۀگزارند

 همه شاد و روشن روان آمدند پهلوان آمدند ۀسوى خان

 بياراسته بزمگاه و نشست ببودند يك هفته با مى بدست

 همه شاد دل برگرفتند راه شاهوس وهشتم سوى شهر كاه ب
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 کاووسرسیدن کیخسرو نزد 

 جهان گشت پر بوى و رنگ و نگار آمد بر شهريار خسروچو كى

 در و بام و ديوار پر خواسته بر آيين جهانى شد آراسته

 گالب و مى و مشك با زعفران نشسته بهر جاى رامشگران

 ريخته زير پىدرم با شكر  همه يال اسپان پر از مشك و مى

 رخ بر چكيده سرشكش ز مژگان ب وس كى روى خسرو بديدوچو كا

 بماليد بر چشم او چشم و روى فرود آمد از تخت و شد پيش اوى

 گرازان سوى تخت رفتند باز جوان جهانجوى بردش نماز

 هم از تخت ساالر توران سپاه فراوان ز تركان بپرسيد شاه

 بد روى گيتى همى بسپرده ب خردچنين پاسخ آورد كان كم 

 خرد با هنر كردم اندر نهفت مرا چند ببسود و چندى بگفت

 بپيچيدم از رنج و تيمار او بترسيدم از كار و كردار او

 كشنده پدر چون بود دوستدار اگر ويژه ابرى شود دّربار

 كه بپرستم او را پدر زير خاك نخواند مرا موبد از آب پاك

 توران مرا جست و رنج آزموده ب چندى به سختى ببودكنون گيو 

 كه با من بيامد ز توران زمين اگر نيز رنجى نبودى جزين

 راهه پس ما بيامد چو آتش ب سر افراز دو پهلوان با سپاه

 پرستهندوستان بته نبيند ب من آن ديدم از گيو كز پيل مست

 جنگه برآيد بز دريا بران سان  گمانى نبردم كه هرگز نهنگ

 زيره ميان بسته و بادپايى ب ازان پس كه پيران بيامد چو شير

 جنگه كه گفتى زمين را بسوزد ب ب اندر آمد بسان نهنگه آب

 بنده سر پهلوان اندر آمد ب بينداخت بر يال او بر كمند
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 و گرنه بكندى سرش را ز بار خواهشگرى رفتم اى شهرياره ب

 ز بد گفتن ما زبان بسته بود خسته بودبدان كو ز درد پدر 

 نياسود با گرزه گاورنگ جنگه چنين تا لب رود جيحون ب

 آب و بكشتى نيفگند چشمه ب سرانجام بگذاشت جيحون بخشم

 بود جاودان شاد و روشن روان كسى را كه چون او بود پهلوان

 سرکشی کردن طوس از کیخسرو

 آزادگان را بدو بود فخركه  يكى كاخ كشواد بد در صطخر

 ايوان نو رفتن آراستنده ب س برخاستندوچو از تخت كاو

 چو آمد بدان گلشن زرنگار همى رفت گودرز با شهريار

 برو بر بسى آفرين خواندند بر اورنگ زرينش بنشاندند

 بجز طوس نوذر كه پيچيد سر ببستند گردان ايران كمر

 او داشتى كاويانى درفشهم  كه او بود با كوس و زّرينه كفش

 بر او پيامى فرستاد نغز ازان كار گودرز شد تيز مغز

 كه چنگ يالن داشت و بازوى شير پيمبر سر افراز گيو دلير

 كه هنگام شادى بهانه مجوى بدو گفت با طوِس نوذر بگوى

 همه شاه را خواندند آفرين بزرگان و گردان ايران زمين

 نبينى همى فّر گيهان خديو ديو فرمانه چرا سر كشى تو ب

 مرا با تو كين خيزد و رزمگاه اگر تو بپيچى ز فرمان شاه

 دستورى نامدار انجمنه ب فرستاده گيوست پيغام من

 دلش پر ز گفتارهاى درشت ز پيش پدر گيو بنمود پشت

 كه اين راى را با تو ديوست جفت طوس سپهبد بگفته بيامد ب
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 كه بر ما نه خوبست كردن فسوس چنين داد طوس چو بشنيد پاسخ

 سر افرازتر كس منم ز انجمن ايران پس از رستم پيل تنه ب

 تيغ اندر آورد زيره كه گيتى ب نبيره منوچهر شاه دلير

 بدّرم دل پيل و چنگ پلنگ جنگه همان شير پرخاش جويم ب

 جهان را بنو كدخداى آوريد آيين و راى آوريد منهمى بى

 ز خسرو مزن پيش من داستان نباشم بدين كار همداستان

 نشانيم بخت اندر آيد بخواب جهاندار كز تخم افراسياب

 فسيله نه نيكو بود با پلنگ نخواهيم شاه از نژاد پشنگ

 كه خسرو جوانست و كندآورست تو اين رنجها را كه بردى برست

 فّر و دينهنر بايد و گوهر و  كسى كو بود شهريار زمين

 تخت و كالهه سزاوارتر كس ب وس فرزند شاهوفريبرز كا

 همش فّر و برزست و هم نام داد بهر سو ز دشمن ندارد نژاد

 كه خام آمدش دانش و كيش او دژم گيو بر خاست از پيش او

 كه فّر و خرد نيست با طوس جفت گودرز كشواد گفته بيامد ب

فريبرز را برگزيند همى دو چشمش تو گويى نبيند همى                    

 خشم کردن گودرز با طوس

 همى طوس كم باد اندر جهان بر آشفت گودرز و گفت از مهان

 ميدان گذشته بزد كوس ز ايوان ب نبيره پسر داشت هفتاد و هشت

 برون رفت برگستوان ور سوار سواران جنگى ده و دو هزار

 ببستند بر كوهه پيل كوس طوسو زان رو بيامد سپهدار 

 به پيش سپاه اختر كاويان ببستند گردان ايران ميان

 كز و تيره شد روى خورشيد و ماه چو گودرز را ديد و چندان سپاه
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 ز پيروزه تابان بكردار نيل يكى تخت بر كوهه ژنده پيل

 نشسته بران تخت و بسته كمر تاج ور خسروجهانجوى كى

 گيتى جز آن جاى نيسته تو گفتى ب ژنده پيالن دويست گرد اندرشه ب

 ز ياقوت رخشنده بر سر كاله همى تافت زان تخت خسرو چو ماه

 كه امروز اگر من بسازم نبرد غمى شد دل طوس و انديشه كرد

 گاهز ايران نه برخيزد اين كينه بسى كشته آيد ز هر دو سپاه

 تركان بر آيد ز خوابسر بخت  نباشد جز از كام افراسياب

 ما روزگار مهىه سر آيد ب بديشان رسد تخت شاهنشهى

 فرستاد نزديك كاوس شاه خردمند مردى و جوينده راه

 نهد بر كمان پّر تير خدنگ كه از ما يكى گر برين دشت جنگ

 هم امشب همى آن ببيند بخواب يكى كينه خيزد كه افراسياب

 از بهر پادشاهی کاووسرفتن گودرز و طوس پیش 

 راهه بفرمود تا باز گردد ب چو بشنيد زين گونه گفتار شاه

 گزيده سرافراز آزادگان بر طوس و گودرز كشوادگان

 نزديك منه چنانچون ببايد ب انجمنكه بر درگه آيند بى

 زبان بر گشادند بر پيش گاه بشد طوس و گودرز نزديك شاه

 منه زهر بّرنده بر جام شير پيربدو گفت شاه اى خردمند 

 نبايد كزين سود دارد زيان بنه تيغ و بگشاى زآهن ميان

 كه گر شاه سير آيد از تخت و گاه شاهه چنين گفت طوس سپهبد ب

 بزرگى و ديهيم و تخت مهان فرزند بايد كه ماند جهانه ب

 چرا بر نهد بر نشيند بگاه چو فرزند باشد نبيره كاله

 ترا بخرد از مردمان نشمرد گودرز كاى كم خرد بدو گفت
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 چنو راد و آزاد و خامش نبود وش نبودوگيتى كسى چون سياه ب

 پوسته چهر و به همويست گويى ب كنون اين جهانجوى فرزند اوست

 هم از تخم شاهى نپيچد ز داد گر از تور دارد ز مادر نژاد

 گفتارت از بهر چيستچنين خام  توران و ايران چنو نيو كيسته ب

 چنان برز و باال و آن مهر او دو چشمت نبيند همى چهر او

 فّر كيانى و راى درسته ب جيحون گذر كرد و كشتى نجسته ب

 كشتى نيامد فروده گذشت و ب بسان فريدون كز اروند رود

 ازو دور شد چشم و دست بدى ز مردى و از فّره ايزدى

 پدر تيز بود و تو ديوانه تو نوذر نژادى نه بيگانه

 بر و يالت آغشته گشتى بخون سليح من ار با منستى كنون

 سخن گوى ليكن همه دلپذير بدو گفت طوس اى جهان ديده پير

 سنانم بدّرد دل كوه قاف اگر تيغ تو هست سندان شكاف

 خدنگم بدو زد دل آفتاب و گر گرز تو هست با سنگ و تاب

 منم طوس نوذر مه و شاهزاد دارى نژادو گر تو ز كشواد 

 كه چندين نبينم ترا آب روى بدو گفت گودرز چندين مگوى

 تو دل را مگردان ز آيين و راه س گفت اى جهاندار شاهوكاوه ب

 سزاوار گاهند و هر دو جوان دو فرزند پر مايه را پيش خوان

 ايزديستكه با برز و با فّره  ببين تا ز هر دو سزاوار كيست

 چو فرزند بينى همى شهريار بدو تاج بسپار و دل شاد دار

 كه فرزند هر دو بدل بر يكيست بدو گفت كاوس كين راى نيست

 دل ديگر از من شود پر ز كين يكى را چو من كرده باشم گزين

 نگيرند كين اندرين انجمن يكى كار سازم كه هر دو ز من

 ببايد شدن تا در اردبيل خيلدو فرزند ما را كنون بر دو 
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 همه ساله پرخاش آهرمنست مرزى كه آنجا دژ بهمنسته ب

 نباشد بران مرز كس را نشست برنجست ز آهرمن آتش پرست

 ندارم ازو تخت شاهى دريغ تيغه از يشان يكى كان بگيرد ب

 كه افگند ساالر هشيار بن چو بشنيد گودرز و طوس اين سخن

 ندانست ازين به كسى داستان گشتند همداستانبرين هر دو 

 ز پيش جهاندار برخاستند برين يك سخن دل بياراستند

 رفتن طوس و فریبرز به دژ بهمن و باز آمدن کام نیافته 

 زيره سپهر اندر آورد شب را ب چو خورشيد بر زد سر از برج شير

 نزديك شاه آمدند آن زمانه ب فريبرز با طوس نوذر دمان

 كه من با سپهبد برم پيل و كوس چنين گفت با شاه هشيار طوس

 رخ لعل دشمن كنم چون بنفش همان من كشم كاويانى درفش

 بنه بر نهم بر نشانم سپاه كنون همچنين من ز درگاه شاه

 هوا كرده از سّم اسپان بنفش پس اندر فريبرز و كوس و درفش

 يره نبندد ميانبباشد نب چو فرزند را فّر و برز كيان

 زمانه نگردد ز آيين خويش بدو گفت شاه ار تو رانى ز پيش

 توان ساخت پيروزى و دستگاه راى خداوند خورشيد و ماهه ب

 تو لشكر بياراى و منشين ز پاى فريبرز را گر چنين است راى

 بپا اندرون كرده زّرينه كفش بشد طوس با كاويانى درفش

 پيش اندرون طوس و پيل و سپاهه ب قلبگاهوس در وفريبرز كا

 زمين همچو آتش همى بردميد چو نزديك بهمن دژ اندر رسيد

 بتندى سوى دژ نهادند روى بشد طوس با لشكرى جنگجوى

 نديدند جنگ هوا كس روا سر باره دژ بد اندر هوا
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 ميان زره مرد جنگى بسوخت سنانها ز گرمى همى بر فروخت

 هوا دام آهرمن سركش است گفتى از آتش استجهان سر بسر 

 دشت نبرده بچيزى چو آيد ب سپهبد فريبرز را گفت مرد

 چيزى گزنده بكوشد كه آرد ب تيغ و كمنده گرز گران و به ب

 ز آتش كسى را دل اى شاه نيست پيرامن دژ يكى راه نيسته ب

 تن باركش بر فروزد همى ميان زير جوشن بسوزد همى

 بديده نديدند جاى درش يك هفته گرد اندرش بگشتند

 نيامد بر از رنج راه دراز بنوميدى از جنگ گشتند باز

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  184
 

 
 

 

 پير گودرِز كشوادگانبر  چو آگاهى آمد به آزادگان

 نيارست رفتن بر دژ فراز كه طوس و فريبرز گشتند باز

 بيامد سپاه جهاندار نو بياراست پيالن و بر خاست غو

 نهاد از بر پيل و بستند بار يكى تخت زّرين زبرجدنگار

 پا اندرون كرده زّرينه كفشه ب گرد اندرش با درفش بنفشه ب

 سر برش تاجى و گرزى بدسته ب جهانجوى بر تخت زّرين نشست

 زر اندرون نقش كرده گهره ب زره دو ياره ز ياقوت و طوقى ب

 كه از سّم اسپان زمين شد چو كوه همى رفت لشكر گروها گروه

 بپوشيد درع و ميان را ببست چو نزديك دژ شد همى بر نشست

 يكى نامه فرمود با آفرين نويسنده خواست بر پشت زين

 خسروى ۀچنانچون بود نام نوشتند بر پهلوىز عنبر 

 نامدار خسروجهانجوى كى كه اين نامه از بنده كردگار

 بيزدان زد از هر بدى پاك دست كه از بند آهرمن بد بجست

 خداوند نيكى ده و رهنماى كه اويست جاويد برتر خداى

 خداوند فّر و خداوند زور خداوند بهرام و كيوان و هور

 تن پيل و چنگال شير ژيان اورند و فّر كيان مرا داد

 در گاو تا برج ماهى مراست شاهى مراسته جهانى سراسر ب

 جهان آفرين را بدل دشمنست گر اين دژ بر و بوم آهرمنست

 سراسر بگرز اندر آرم بخاك بفّر و بفرمان يزدان پاك

 سیاووشداستان 

 رفتن کیخسرو به دژ بهمن و گرفتن آن  – 22بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جادو نبايد سپاهه مرا خود ب و گر جادوان راست اين دستگاه

 سِر جادوان را به بند آورم چو خّم دوال كمند آورم

 فرمان يزدان يكى لشكرسته ب و گر خود خجسته سروش اندرست

 كه از فّر و برزست جان و تنم همان من نه از دست آهرمنم

 كه اينست پيمان شاهنشهى فرمان يزدان كند اين تهىه ب

 سِر نيزه بستهمان نامه را بر  يكى نيزه بگرفت خسرو بدست

 گيتى بجز فّر يزدان نخواسته ب بسان درفشى برآورد راست

 بنزديك آن بر شده باره رفت بفرمود تا گيو با نيزه تفت

 بر سوى ديوار حصن بلنده ب پندمند ۀبدو گفت كين نام

 بگردان عنان تيز و لختى ممان بنه نامه و نام يزدان بخوان

 از آفرين جان يزدان پرست پر بشد گيو نيزه گرفته بدست

 بنام جهانجوى خسرو نژاد ديوار دژ بر نهاده چو نامه ب

 پس آن چرمه تيز رو باد كرد ز دادار نيكى دهش ياد كرد

 خروش آمد و خاك دژ بر دميد شد آن نامه نامور ناپديد

 ازان باره دژ بر آمد تراك فرمان يزدان پاكه همانگه ب

 خروش آمد از دشت و ز كوهسار بهارتو گفتى كه رعدست وقت 

 چه از باره دژ چه گرد سپاه جهان گشت چون روى زنگى سياه
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 كردار كام هژبره هوا شد ب تو گفتى برآمد يكى تيره ابر

 چنين گفت با پهلوان سپاه اسپ سياه خسروبرانگيخت كى

 هوا را چو ابر بهاران كنيد كه بر دژ يكى تيرباران كنيد

 تگرگى كه بر دارد از ابر مرگ آمد يكى ميغ بارش تگرگ بر

 خاكه بسى زهره گفته فتاده ب ز ديوان بسى شد به پيكان هالك

 شد آن تيرگى سر بسر ناپديد ازان پس يكى روشنى بر دميد

 بنام جهاندار پيروز شاه كردار تابنده ماهه جهان شد ب

 روى زمينهوا گشت خندان و  برآمد يكى باد با آفرين

 در دژ پديد آمد از جايگاه فرمان شاهه برفتند ديوان ب

 ابا پير گودرِز كشوادگان دژ در شد آن شاه آزادگانه ب

 پر از باغ و ميدان و ايوان و كاخ يكى شهر ديد اندر آن دژ فراخ

 دژ بشد ناپديد ۀسر بار دانجاى كان روشنى بر دميده ب

 ابر سياهه يكى گنبدى تا ب بفرمود خسرو بدان جايگاه

 بگرد اندرش طاقهاى بلند درازى و پهناى او ده كمند

 برآورد و بنهاد آذرگشسپ ز بيرون دو نيمى تگ تازى اسپ

 ستاره شناسان و هم بخردان نشستند گرد اندرش موبدان

 كه آتشكده گشت با بوى و رنگ دران شارستان كرد چندان درنگ

 بنه بر نهاد و سپه بر نشاند لشكر براندچو يك سال بگذشت 

 باز آمدن کیخسرو به پیروزی

 ازان ايزدى فّر و آن دستگاه چو آگاهى آمد بايران ز شاه

 و آن فّر و باال گرفت خسروكه كى جهانى فرو ماند اندر شگفت

 برفتند شادان بر شهريار همه مهتران يك بيك با نثار
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 كردار كوهه از ايران سپاهى ب فريبرز پيش آمدش با گروه

 ببوسيد روى برادر پدر چو ديدش فرود آمد از تخت زر

 كه بود از در ياره و گوشوار نشاندش بر تخت زر شهريار

 همى رفت با كوس و زّرينه كفش همان طوس با كاويانى درفش

 زمين را ببوسيد و او را سپرد بياورد و پيش جهاندار برد

 بنيك اخترى كاويانى درفش و زّرينه كفشبدو گفت كين كوس 

 يكى پهلوان از در كار كيست ز لشكر ببين تا سزاوار كيست

 بپيچيد زان بيهده راى خويش ز گفتارها پوزش آورد پيش

 بخنديد و بر تخت بنشاختش جهاندار پيروز بنواختش

 هم آن پهلوانى و زّرينه كفش بدو گفت كين كاويانى درفش

 ترا زيبد اين كار و اين دستگاه سزاى كسى در سپاهنبينم 

 خواستى شهريار اینه بيگانه كاره ترا پوزش اكنون نيايد ب

 دشمنان تيره كرد ۀدل و ديد چو پيروز بر گشت شير از نبرد

 جوان بود و بيدار و ديهيم جوى سوى پهلو پارس بنهاد روى

 فرخنده پىكه آمد ز ره پور  وس كىوچو زو آگهى يافت كا

 ز شادى دل پير گشته جوان پذيره شدش با رخى ارغوان

 بخنديد و شادان دلش بر دميد چو از دور خسرو نيا ار بديد

 ديدار او بد نيا را نيازه ب پياده شد و برد پيشش نماز

 نيايش سزاوار او بر گرفت بر در گرفته بخنديد و او را ب

 تخت جهاندار ديهيم سازه ب و زان جا سوى كاخ رفتند باز
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 خسرو را  کاووسبر تخت شاهی نشاندن 

 گرفت آن زمان دست خسرو بدست س بر تخت زّرين نشستوچو كاو

 ز گنجور تاج كيان خواست پيش بياورد و بنشاند بر جاى خويش

 كرسى شد از نامور تخت عاجه ب ببوسيد و بنهاد بر سرش تاج

 بسى گوهر شاهوار آوريد ز گنجش زبرجد نثار آوريد

 چهره جز او را نمانده كه خسرو ب ش بخواندوبسى آفرين بر سياو

 سپهبد سران و گرانمايگان ز پهلو برفتند آزادگان

 همه زّر و گوهر بر افشاندند شاهى برو آفرين خواندنده ب

 ديگر بداده ز يك دست بستد ب جهان را چنين است ساز و نهاد

 زمانى فراز و زمانى نشيب رفتن اندر فريبدرديم ازين ه ب

 بشادى چرا نگذرانى زمان اگر دل توان داشتن شادمان

 مكن روز را بر دل خويش رخش خوبى ببخشه خوشى بناز و به ب

 درختى كه از بيخ تو برجهد ترا داد و فرزند را هم دهد

 خوبى بياراستسته جهانى ب نبينى كه گنجش پر از خواستست

 فزونى بخوردست انده مخور نيست در بخشش دادگر كمى

 

 

 

 

 

 


