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 دشمن نشايد سپرده سپه را ب جهانجوى چون شد سر افراز و گرد

 سرشكى كه درمان نداند پزشك مژگان ز رشكه سرشك اندر آيد ب

 بيشى بماند سترگ آن بوده ب كسى كز نژاد بزرگان بود

 كام كسى داستانها زدنه ب دل بنده بايد بدن كامچو بى

 نباشد خرد با دلش سازگار سپهبد چو خواند ورا دوستدار

 مهره همان آفرينش نخواند ب گرش ز آرزو باز دارد سپهر

 شود آرزوهاى او دلگسل خوبى نخواهد بدلورا هيچ 

 خردمندش از مردمان نشمرد و ديگر كش از بن نباشد خرد

 بد خوى ۀببينى سرماي چو اين داستان سربسر بشنوى

 گفتار اندر رفتن توس به ترکستان

 نشست از بر تند باالى خويش چو خورشيد بنمود باالى خويش

 تا زمين زرد شد يك سرهچنين  زير اندر آورد برج برهه ب

 بوق و آواى كوس ۀهمان نال تبيره برآمد ز درگاه طوس

 زمين پر خروش و هوا پر ز جوش ز كشور بر آمد سراسر خروش

 بشد قيرگون روى خورشيد و ماه از آواز اسپان و گرد سپاه

 نيله تو گفتى بياگند گيتى ب ز چاك سليح و ز آواى پيل

 ز تابيدن كاويانى درفش كبود و بنفشهوا سرخ و زرد و 

 

 گفتار اندر داستان فرود سیاوش

  1بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ميان اندرون اختر كاويان گردش سواران گودرزيانه ب

 بيامد ز باالى پرده سراى سپهدار با افسر و گرز و ناى

 پاى اندرون كرده زرينه كفشه ب بشد طوس با كاويانى درفش

 ابر اندر آورده تابان سرشه ب يكى پيل پيكر درفش از برش

 جهانجوى و ز تخم نوذر بدند بزرگان كه با طوق و افسر بدند

 نزديك شاهه گرازان و تازان ب برفتند يك سر چو كوهى سياه

 ز لشكر سپهبد سوى شاه برد بفرمود تا نامداران گرد

 دمان با درفش و كاله آمدند چو لشكر همه نزد شاه آمدند

 پيش سپاهه كه طوس سپهبد ب بديشان چنين گفت بيدار شاه

 فرمان او بست بايد ميانه ب بپايست با اختر كاويان

 كه ساالر اويست و جوينده راه پيش سپاهبه بدو داد مهرى 

 كجا بندها زو گشايد همه بفرمان او بود بايد همه

 نگه دار آيين و فرمان من بدو گفت مگذر ز پيمان من

 و كالهچنينست آيين تخت  راهه نيازرد بايد كسى را ب

 لشكر نبندد كمره كسى كو ب وركشاورز گر مردم پيشه

 مكوش ايچ جز با كسى همنبرد نبايد كه بر وى وزد باد سرد

 كه بر كس نماند سراى سپنج بى رنج رنجه نبايد نمودن ب

 گر آن ره روى خام گردد سخن گذر زى كالت ايچ گونه مكن

 جاى اميد بادبدان گيتيش  روان سياوش چو خورشيد باد

 كه پيدا نبود از پدر اندكى پسر بودش از دخت پيران يكى

 جوان بود و همسال و فرخنده بود من نيز ماننده بوده برادر ب

 جهانجوى با فّر و با لشكرست كنون در كالتست و با مادرست

 ازان سو نبايد كشيدن لگام نداند كسى را ز ايران بنام
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 يكى كوه بر راه دشوار و تنگ جنگسپه دارد و نامداران 

 تن نامداره گوهر بزرگ و به ب همو مرد جنگست و گرد و سوار

 نه نيكو بود راه شيران زدن راه بيابان ببايد شدنه ب

 كه از راى تو نگذرد روزگار چنين گفت پس طوس با شهريار

 نيايد ز فرمان تو جز بهى راهى روم كم تو فرمان دهىه ب

 سوى كاخ با رستم و با سپاه بشد تيز و برگشت شاهسپهبد 

 رد و موبد و خسرو راى زن يكى مجلس آراست با پيلتن

 ز رنج تن خويش و ز درد باب فراوان سخن گفت ز افراسياب

 كه با ما چه كرد آن بد پر جفا ز آزردن مادر پارسا

 ز من كس ندانست نام و نژاد داد مايهمرا زى شبانان بى

 ازين پس من و تو گذاريم راه فرستادم اين بار طوس و سپاه

 سر دشمنان زير سنگ آوريم جهان بر بدانديش تنگ آوريم

 به كام تو گردد همه روزگار ورا پيلتن گفت كين غم مدار

 همى رفت و پيش اندر آمد دو راه منزل سپاهه و زان روى منزل ب

 دگر سوى و راه چرمكالت از  و نم آبز يك سو بيابان بى

 بدان تا بيايد سپهدار طوس بماندند بر جاى پيالن و كوس

 بفرمان رود هم بران ره سپاه كدامين پسند آيدش زين دو راه

 و گرم آبسخن گفت ازان راه بى چو آمد بر سركشان طوس نرم

 اگر گرد عنبر دهد باد مشك گودرز گفت اين بيابان خشكه ب

 آسايش آيد نيازه آب و به ب به تندى درازچو رانيم روزى 

 برانيم و منزل كنيم از َميم همان به كه سوى كالت و چرم

 بيابان چه جوييم و رنج روان چپ و راست آباد و آب روان

 چو گژدهم پيش سپه راهبر مرا بود روزى بدين ره گذر
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 مگر بود لختى نشيب و فراز نديديم ازين راه رنجى دراز

 ترا پيش رو كرد پيش سپاه گفت گودرز پر مايه شاهبدو 

 نبايد كه آيد كسى را زيان بران ره كه گفت او سپه را بران

 بد آيد ز آزار او بر سپاه نبايد كه گردد دل آزرده شاه

 ازين گونه انديشه در دل مدار بدو گفت طوس اى گو نامدار

 جفت غمسزد گر ندارى روان  كزين شاه را دل نگردد دژم

 بيابان و فرسنگها نشمريم همان به كه لشكر بدين سو بريم

 برين بر نزد نيز كس داستان بدين گفته بودند همداستان

 بفرمان و راى سپهدار طوس براندند ازان راه پيالن و كوس

 آگاهی یافتن فرود از آمدن طوس

 كه شد روى خورشيد تابان كبود پس آگاهى آمد بنزد فرود

 كردار درياى نيله جهان شد ب نعل ستوران و ز پاى پيلز 

 دلش گشت پر درد و تيره روان چو بشنيد ناكار ديده جوان

 هيونان و ز گوسفندان گله بفرمود تا هرچ بودش يله

 نماند ايچ بر كوه و بر دشت چيز فسيله ببند اندر آرند نيز

 بردببند اندرون سوى انبوه  همه پاك سوى سپدكوه برد

 ز بهر سياوش دلش پر ز دود جريره زنى بود مام فرود

 بدو گفت كاى مام روشن روان بر مادر آمد فرود جوان

 بپيش سپه در سر افراز طوس از ايران سپاه آمد و پيل و كوس

 نبايد كه آرد يكى تاختن چه گويى چه بايد كنون ساختن

 مبادت نيازبدين روز هرگز  جريره بدو گفت كاى رزمساز

 خسروستجهاندار و بيدار كى ايران برادرت شاه نوسته ب
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 يك پدر ۀزهم خون و ز مهر نام و گهره ترا نيك داند ب

 روان سياوش بشويد همى برادرت گر كينه جويد همى

 ترا كينه زيباتر و كيميا گر او كينه جويد همى از نيا

 و سر پر خروش برو دل پر از جوش برت را بخفتان رومى بپوش

 نو باش و او شاه نو خواهتو كين پيش سپاه برادر بروه ب

 ز دريا خروشان بر آيد نهنگ كه زيبد كزين غم بنالد پلنگ

 بخوانند نفرين به افراسياب و گر مرغ با ماهيان اندر آب

 نبندد كمر نيز يك نامدار كه اندر جهان چون سياوش سوار

 داده اورنگ و فرهنگ و سنگ و به ب نژادگردى و مردى و جنگ و ه ب

 و گر نه ز تركان همى زن نجست بدو داد پيران مرا از نخست

 همه تاج دار و همه نامور نژاد تو از مادر و از پدر

 ز تخم كيانى و كى منظرى تو پور چنان نامور مهترى

 بجاى آوريدن نژاد و گهر كين پدره كمر بست بايد ب

 كز ايران سخن با كه بايد سرود مادر فروده پس بچنين گفت ازان 

 ازين سرفرازان روز نبرد كه بايد كه باشد مرا پايمرد

 نيامد بر من درود و پيام كز ايشان ندانم كسى را بنام

 مدار اين سخن بر دل خويش خوار بدو گفت ز ايدر برو با تخوار

 بگويد نشان شبان و رمه كز ايران كه و مه شناسد همه

 نشان جو ز گردان و جنگ آوران شاوران ۀز بهرام و ز زنگ

 روان سياوش فروزنده باد هميشه سر و نام تو زنده باد

 كنارنگ بودند و او پادشاى ازين هر دو هرگز نگشتى جداى

 كز ايشان مرا و ترا نيست راز نشان خواه ازين دو گو سرفراز

 آراى و باال و خوان مى و خلعت سران را و گردنكشان را بخوان
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 همان كين و آيين به بيگانه كس ز گيتى برادر ترا گنج بس

 توى كينه خواه جهاندار نو سپه را تو باش اين زمان پيش رو

 كمر بر ميان بستن و تاختن كين ساختنه ترا پيش بايد ب

 درفشان كند دوده و انجمن بدو گفت راى تو اى شير زن

 جهان كرد چون آبنوس از َمَيم از چرم چو برخاست آواى كوس

 سخن گفت با او ز ايران سپاه گاهآمد از ديده بانيكى ديده

 بند اندرسته تو خورشيد گويى ب كه دشت و در و كوه پر لشكرست

 سپاهست و پيالن و مردان جنگ ز دربند دژ تا بيابان گنگ

 نگه كرد لشكر ز كوه بلند فرود از در دژ فروهشت بند

يكى باره تيز رو بر نشست و زان پس بيامد در دژ ببست                  

 رفتن فرود و تخواره به دیدن سپاه

 جوان را سر بخت بر گرد بود برفتند پويان تخوار و فرود

 نه تندى بكار آيد از بن نه مهر از افراز چون كّژ گردد سپهر

 سر ايران گروهكه ديدار بد يك  گزيدند تيغ يكى بر ز كوه

 كه هر چت بپرسم نبايد نهفت جوان با تخوار سراينده گفت

 خداوند گوپال و زّرينه كفش كنارنگ و ز هرك دارد درفش

 كسى را كه دانى از ايران بروى چو بينى به من نام ايشان بگوى

 سپاه اندر آمد گروها گروه سواران رسيدند بر تيغ كوه

 همه رزمجوى از در كارزار سى هزار ورسپردار با نيزه

 ورهمه تيغ دار و همه نيزه زّرين كمره سوار و پياده ب

 ز گوپال زّرين و زّرينه كفش ز بس ترگ زّرين و زّرين درفش

 بر آمد يكى ابر و گوهر فشاند تو گفتى به كان اندرون زر نماند
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 دل كرگس اندر هوا شد ستوه ز بانگ تبيره ميان دو كوه

 بگو و مدار ايچ گونه نهان چنين گفت كاكنون درفش مهان

 سواران و آن تيغهاى بنفش بدو گفت كان پيل پيكر درفش

 چنين آلت ساز و اين دستگاه كرا باشد اندر ميان سپاه

 چنين داد پاسخ كه اى شهريار چو بشنيد گفتار او را تخوار

 بود كه در كينه پيكار او بد پس پشت طوس سپهبد بود

 چو خورشيد تابان بدو پيكرست درفشى پس پشت او ديگرست

 سپهبد فريبرز كاوس نام برادر پدر تست با فّر و كام

 دليران بسيار و گردى سترگ پسش ماه پيكر درفشى بزرگ

 كه لرزان بود پيل ازو ز استخوان ورا نام گستهم گژدهم خوان

 مردم رزمسازگردش بسى ه ب پسش گرگ پيكر درفشى دراز

 دليران و گردان و كنداوران شاوران ۀزير اندرش زنگه ب

 تنش لعل و جعد از حرير سياه درفشى پرستار پيكر چو ماه

 كه خون بآسمان بر فشاند همى ورا بيژن گيو راند همى

 همى بشكند زو ميان هژبر درفشى كجا پيكرش هست ببر

 اندر آيد ز جاىچو كوهى همى  ورا گرد شيدوش دارد بپاى

 سپاهى كمند افگن و رزم ساز درفش گرازست پيكر گراز

 سپاه از پس و نيزه داران ز پيش درفشى كجا پيكرش گاوميش

 كه گويى مگر با سپهرست راست چنان دان كه آن شهره فرهاد راست

 نشان سپهدار گيو سترگ درفشى كجا پيكرش ديزه گرگ

 گودرز كشواد دارد بسر كه زره درفشى كجا شير پيكر ب

 پس ريونيزست با كام و ناز درفشى پلنگست پيكر گراز

 كه نستوه گودرز با لشكرست درفشى كجا آهويش پيكرست
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 ز بهرام گودرز كشوادگان درفشى كجا غرم دارد نشان

 يكايك بگويم درازست كار همه شير مردند و گرد و سوار

 فرود آن شه خسروان پيشه ب چو يك يك بگفت از نشان گوان

 ز شادى رخش همچو گل بشكفيد مهان و كهان را همه بنگريد

 بديدند جاى فرود و تخوار چو ايرانيان از بر كوهسار

 فرو داشت بر جاى پيالن و كوس بر آشفت از يشان سپهدار طوس

 سوارى ببايد كنون نيك يار چنين گفت كز لشكر نامدار

 برد اسپ تا بر سر تيغ كوه گروهكه جوشان شود زين ميان 

 بران كوه سر بر ز بهر چيند ببيند كه آن دو دالور كيند

 زند بر سرش تازيانه دويست گر ايدونك از لشكر ما يكيست

 روىه ببندد كشانش بيارد ب و گر ترك باشند و پرخاش جوى

 سزد گر ندارد ازان بيم و باك خاكه و گر كشته آيد سپارد ب

 كه بشمرد خواهد سپه را نهان ورايدونك باشد ز كار آگهان

 فرو هشتن از كوه باز آمدن همانجا بدو نيم بايد زدن

 آمدن بهرام به نزد فرود به کوه

 كه اين كار بر من نشايد نهفت ساالر بهرام گودرز گفته ب

 پاى آورمه سر كوه يك سر ب جاى آورمه روم هرچ گفتى ب

 پر انديشه بنهاد سر سوى كوه راند از ميان گروهبزد اسپ و 

 كه اين كيست كامد چنين خوار خوار چنين گفت پس نامور با تخوار

 باال همىه تندى بر آيد به ب همانا نينديشد از ما همى

 فتراك بر بسته دارد كمنده ب بر نشسته سمند اىيكى باره

 تندى نبايد بسوده كه اين را ب چنين گفت پس راى زن با فرود
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 ز گودرزيانش گمانم همى بنام و نشانش ندانم همى

 يكى مغفر شاه شد ناپديد ايران رسيده چو خسرو ز توران ب

 زره تا ميان خسروانى برش گمانى همى آن برم بر سرش

 يكى لب بپرسش ببايد گشاد ز گودرز دارد همانا نژاد

 برسان غّرنده ميغبغّريد  باالى تيغه چو بهرام بر شد ب

 شمارنبينى همى لشكر بى چه مردى بدو گفت بر كوهسار

 نترسى ز ساالر بيدار طوس بوق و كوس لۀهمى نشنوى نا

 كه تندى نديدى تو تندى مساز فرودش چنين پاسخ آورد باز

 گفتار سرده مياراى لب را ب سخن نرم گوى اى جهان ديده مرد

 برين گونه بر ما نشايد گذشت نه تو شير جنگى و من گور دشت

 گردى و مردى و نيروى تنه ب فزونى ندارى تو چيزى ز من

 زبانى سراينده و چشم و گوش سر و دست و پاى و دل و مغز و هوش

 اگر هست بيهوده منماى دست من تا مرا نيز هسته نگه كن ب

 شوم شاد اگر راى فّرخ نهى سخن پرسمت گر تو پاسخ دهى

 تو بر آسمانى و من بر زمين گفت بهرام برگوى هينبدو 

 برزم اندرون نامبردار كيست فرود آن زمان گفت ساالر كيست

 كه با اختر كاويانست و كوس بدو گفت بهرام ساالر طوس

 چو گرگين و شيدوش و فرهاد نيو ز گردان چو گودرز و رهام و گيو

 كنداورانگرازه سر مرد  شاوران ۀچو گستهم و چون زنگ

 نبردى و بگذاشتى كار خام بدو گفت كز چه ز بهرام نام

 لب هيچ ياده مرا زو نكردى ب ز گودرزيان ما بدوييم شاد

 چنين ياد بهرام با تو كه كرد بدو گفت بهرام كاى شير مرد

 كه اين داستان من ز مادر شنود چنين داد پاسخ مر او را فرود
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 پذيره شو و نام بهرام خواه مرا گفت چون پيشت آيد سپاه

 شاوران ۀكجا نام او زنگ دگر نامدارى ز كنداوران

 سزد گر بريشان بجويى گذر همانند همشيرگان پدر

 تويى بار آن خسروانى درخت بدو گفت بهرام كاى نيكبخت

 كه جاويد بادى به روشن روان فرودى تو اى شهريار جوان

 سرو افگنده شاخى برستازان  بدو گفت كآرى فرودم درست

 منه برهنه نشان سياوش ب بدو گفت بهرام بنماى تن

 گل بر يكى خال بوده ز عنبر ب به بهرام بنمود بازو فرود

 نداند نگاريد كس بر زمين پرگار چينه كزان گونه بتگر ب

 ز تخم سياوش دارد نژاد بدانست كو از نژاد قباد

 آمد بباالى تند و درازبر  برو آفرين كرد و بردش نماز

 نشست از بر سنگ روشن روان فرود آمد از اسپ شاه جوان

 جهاندار و بيدار و شير نبرد بهرام گفت اى سرافراز مرده ب

 همانا نگشتى ازين شادتر دو چشم من ار زنده ديدى پدر

 هنرمند و بينا دل و پهلوان كه ديدم ترا شاد و روشن روان

 كه از نامداران ايران گروه تيغ كوهبدان آمدستم بدين 

 برزم اندرون نامبردار كيست بپرسم ز مردى كه ساالر كيست

 ببينم بشادى رخ پهلوان يكى سور سازم چنانچون توان

 ببخشم ز هر چيز بسيار مر ز اسپ و ز شمشير و گرز و كمر

 خواهتوران شوم داغ دل كينهه ب و زان پس گرايم به پيش سپاه

 جنگ آتش تيز بر زين منمه ب سزاوار اين جستن كين منم

 كه آيد برين سنگ روشن روان سزد گر بگويى تو با پهلوان

 سگاليم هر گونه از بيش و كم همه بباشيم يك هفته ايدر ب
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 بزين اندر آيد سپهدار طوس هشتم چو بر خيزد آواى كوسه ب

 درد جگره يكى جنگ سازم ب كين پدره ميان را ببندم ب

 ز نر پّر كرگس گوايى دهد كه با شير جنگ آشنايى دهد

 نبندد ميان كس ز گردنكشان كه اندر جهان كينه را زين نشان

 جوان و هنرمند و گرد و سوار بدو گفت بهرام كاى شهريار

 خواهش دهم نيز بر دست بوسه ب طوسه بگويم من اين هرچ گفتى ب

 سر و مغز او از در پند نيست و ليكن سپهبد خردمند نيست

 نيارد همى بر دل از شاه ياد هنر دارد و خواسته هم نژاد

 ز بهر فريبرز و تخت و كاله شوريد با گيو و گودرز و شاهه ب

 شاهى خود اندر خورمه جهان را ب نوذرم ۀهمى گويد از تخم

 تندى ز كردار منه گرايد ب سزد گر بپيچد ز گفتار من

 نبايد كه بيند سر و مغفرت هر آن كس كه آيد برتجز از من 

 كسى ديگر آيد نيارد درود و پود تاركه خودكامه مرديست بى

 كه شاهى همى با فريبرز خواست و ديگر كه با ما دلش نيست راست

 چو رفتى مپرسش كه از بهر چيست مرا گفت بنگر كه بر كوه كيست

 باشد اين روز بر كوه كسچرا  گرز و بخنجر سخن گوى و بسه ب

 ترا پيش لشكر برم شادكام مژده من آيم چنو گشت رامه ب

 نبايد بدو بودن ايمن بسى و گر جز ز من ديگر آيد كسى

 چنينست آيين اين نامدار نيايد بر تو بجر يك سوار

 در دژ ببند و مپرداز جاى چو آيد ببين تا چه آيدت راى

 فرود آن زمان بر كشيد از كمر زره يكى گرز پيروزه دسته ب

 كاره همى دار تا خود كى آيد ب بدو داد و گفت اين ز من يادگار

 بباشيم روشن دل و شادكام چو طوس سپهبد پذيرد خرام
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 زر افسر و خسروانى نگينه ب باشد و اسپ و زين هاجزين هديه

 باز آمدن بهرام نزد توس

 جان پاكت خرد باد جفتكه با  چو بهرام برگشت با طوس گفت

 گناهسياوش كه شد كشته بر بى بدان كان فرودست فرزند شاه

 قبادز كاوس دارند و ز كى نمود آن نشانى كه اندر نژاد

 كه گرد فرود سياوش مگرد اندرز كرد خسروترا شاه كى

 كه من دارم اين لشكر و بوق و كوس چنين داد پاسخ ستمكاره طوس

 سخن هيچ گونه مكن خواستار نزد من آره ب ترا گفتم او را

 برين كوه گويد ز بهر چيم گر او شهريارست پس من كيم

 برين گونه بگرفت راه سپاه يكى ترك زاده چو زاغ سياه

 مگر آنك دارد سپه را زيان نبينم ز خودكامه گودرزيان

 نه شير ژيان بود بر كوهسار يك سوار هنربترسيدى از بى

 خيره سپردى فراز و نشيبه ب و بر گشت سوى فريبسپه ديد 

 كه اى نامداران گردنكشان و زان پس چنين گفت با سركشان

 كز ايدر نهد سوى آن ترك روى يكى نامور خواهم و نامجوى

 پيش من آرد بدين انجمنه ب خنجر ز تنه سرش را ببّرد ب

 قفيزهمى زان نبردش سر آمد  ميان را ببست اندران ريونيز

 مكن هيچ بر خيره تيره روان بدو گفت بهرام كاى پهلوان

 شرم آور از روى شاهه دلت را ب بترس از خداوند خورشيد و ماه

 سواريست نام آور و جنگجوى كه پيوند اويست و همزاد اوى

 شود نزد آن پر هنر پور شاه كه گر يك سوار از ميان سپاه

 آرى همى بر دل شادمانغم  ز چنگش رهايى نيابد بجان
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 نبد پند بهرام يل جفت اوى سپهبد شد آشفته از گفت اوى

 بتازند نزديك كوه بلند بفرمود تا نامبردار چند

 نبرد ورا گردن افراختند ز گردان فراوان برون تاختند

 كه اين كار يك سر مداريد خرد بديشان چنين گفت بهرام گرد

 كه يك موى او به ز صد پهلوست خسروستبدان كوه سر خويش كى

 نيارد ز ديدار او آرميد هران كس كه روى سياوش بديد

ز ره بازگشتند گردنكشان چو بهرام داد از فرود اين نشان                       

 کشته شدن ریونیز به دست فرود

 همى كرد گردون برو بر فسوس بيامد دگر باره داماد طوس

 دلش پر جفا بود نستوه شد سپدكوه شدز راه چرم بر 

 ز قربان كمان كيان بر كشيد چو از تيغ باال فرودش بديد

 كه طوس آن سخنها گرفتست خوار چنين گفت با رزم ديده تخوار

 مرا دل درشتست و پدرام نيست كه آمد سوارى و بهرام نيست

 سراپاى در آهن از بهر چيست ببين تا مگر يادت آيد كه كيست

 كه اين ريونيزست گرد و سوار چنين داد پاسخ مر او را تخوار

 پسر خود جزين نيست اندر تبار چهل خواهرستش چو خرم بهار 

 دلير و جوانست و داماد طوس فريبنده و ريمن و چاپلوس

 كه هنگام جنگ اين نبايد شنود چنين گفت با مرد بينا فرود

 بر دامن خواهرانخوابمش ه ب پيكار كنداورانه چو آيد ب 

 مردم مداره اگر زنده ماند ب بدو گر كند باد كلكم گذار 

 چه گويى تو اى كارديده تخوار كنم گر سوار جانتير اسپ بىه ب

 مگر طوس را زو بسوزد جگر بدو گفت بر مرد بگشاى بر
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 كه با او همى آشتى خواستى بداند كه تو دل بياراستى

 همى بر برادرت ننگ آورد آوردچنين با تو بر خيره جنگ 

 بزه بر كشيد آن خمانيده شيز چو از دور نزديك شد ريونيز

 كه بر دوخت با ترگ رومى سرش ز باال خدنگى بزد بر برش

 بخاك اندر آمد سر ريونيز بيفتاد و بر گشت زو اسپ تيز

 شد آن كوه بر چشم او ناپديد باال چو طوس از ميم بنگريده ب

 كه از خوى بد كوه كيفر برد زد يكى پر خرد چنين داستان

 کشته شدن رزاسپ از دست فرود

 كه بفروز دل را چو آذرگشسپ چنين گفت پس پهلوان با زرسپ

 بجان و تن خويشتن دار گوش سليح سواران جنگى بپوش

 و گر نه نبينم كسى خواستار تو خواهى مگر كين آن نامدار

 دلى پر ز كين و لبى پر ز باد زرسپ آمد و ترگ بر سر نهاد

 كردار آتش در آمد ز جاىه ب اسپ اندر آورد پاىه خروشان ب

 كه آمد دگرگون يكى نامدار چنين گفت شير ژيان با تخوار

 يكى شهريارست اگر لشكريست ببين تا شناسى كه اين مرد كيست

 كه آمد گه گردش روزگار چنين گفت با شاه جنگى تخوار

 كه از پيل جنگى نگرداند اسپ ست نامش زرسپاطوسكه اين پور 

 كين آمدست اين جهانجوى نيزه ب كه جفتست با خواهر ريونيز

 خدنگی بباید گشاد از برت چو بیند بر و بازوی و مغفرت

 نگون اندر آید ز باره برش بدان تا به خاک اندر آید سرش

 فسوسکه ایدر نبودیم ما بر  بداند سپهدار دیوانه طوس

 یکی تیر زد بر میان رزسپ فرود دالور برانگیخت اسپ
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 روانش ز پيكان او برفروخت زين تنش را بدوخت ۀكه با كوه

 همى شد دمان و دنان باز جاى بيفتاد و بر گشت ازو بادپاى

 جنگ طوس با فرود

 ز سر بر گرفتند گردان كاله خروشى بر آمد ز ايران سپاه

 بپوشيد جوشن هم اندر شتاب ديده پر ابدل طوس پر خون و 

 بلرزيد برسان برگ درخت ز گردان جنگى بناليد سخت

 كه بنهند بر پشت پيلى سترگ نشست از بر زين چو كوهى بزرگ

 دلش پر ز كين و سرش پر ز دود عنان را بپيچيد سوى فرود

 كه آمد بر كوه كوهى دمان تخوار سراينده گفت آن زمان

 نتابى تو با كار ديده نهنگ جنگه ست كامد بطوسسپهدار 

 ببينيم تا چيست فرجام بخت برو تا در دژ ببنديم سخت

 تبه كردى اكنون مينديش بزم رزمه چو فرزند و داماد او را ب

 كه چون رزم پيش آيد و كارزار فرود جوان تيز شد با تخوار

 چه ببر بيانچه جنگى نهنگ و  چه طوس و چه شير و چه پيل ژيان

 نه بر آتش تيز بر گل نهند جنگ اندرون مرد را دل دهنده ب

 كه شاهان سخن را ندارند خوار چنين گفت با شاهزاده تخوار

 همى كوه خارا ز بن بر كنى تو هم يك سوارى اگر ز آهنى

 برزم تو آيند بر كوهسار از ايرانيان نامور سى هزار

 سراسر ز جا اندر آرند پاك خاكنه دژ ماند اينجا نه سنگ و نه 

 به خسرو ز دردش نژندى رسد و گر طوس را زين گزندى رسد 

 شكستى كه هرگز نشايدش بست كين پدرت اندر آيد شكسته ب

 بدژ شو مبر رنج بر خيره خير گردان عنان و مينداز تيره ب
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 نگفت و همى داشت اندر نهفت سخن هرچ از پيش بايست گفت

 ورا جنگ سود آمد و جان زيان دستور ناكاردان مايهز بى

 بدژ در پرستنده هفتاد بود فرود جوان را دژ آباد بود

 چو ديباى چينى نظاره بدند باره بدنده همه ماهرويان ب

 از يشان همى بود تيره روان ازان بازگشتن فرود جوان

 كه گر جست خواهى همى كارزار چنين گفت با شاهزاده تخوار

 ترا آن به آيد كه اسپ افگنى نامور طوس را نشكنى نگر

 نيايد بيك چوبه تير از كمان و ديگر كه باشد مر او را زمان

 بيايد كنون لشكرش همگروه چو آمد سپهبد برين تيغ كوه

 نديدى بروهاى پرتاب اوى ترا نيست در جنگ پاياب اوى

 اندر كشيد كمان را بزه كرد و فرود از تخوار اين سخنها شنيد

 چنان كز كمان سواران سزد خدنگى بر اسپ سپهبد بزد

 دل طوس پر كين و سر پر ز باد نگون شد سر تازى و جان بداد

 پياده پر از گرد و آسيمه سر لشكرگه آمد بگردن سپره ب

 كه اين نامور پهلوان را چه بود گواژه همى زد پس او فرود

 چگونه چمد در صف كارزار كه ايدون ستوه آمد از يك سوار

 همى از چرم نعره بر داشتند پرستندگان خنده بر داشتند

 ز افراز غلتان شد از بيم تير كه پيش جوانى يكى مرد پير

 برفتند گردان پر اندوه سر سپهبد فرود آمد از كوه سر

 آب مژه رخ نبايست شسته ب درست كه اكنون تو باز آمدى تن

 كه آمد پياده سپهدار نيو مايه گيوبپيچيد زان كار پر 

 رخ نامداران برين تازه نيست چنين گفت كين را خود اندازه نيست

 چه گيرد چنين لشكر گشن خوار اگر شهريارست با گوشوار
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 كو زند داستان ۀبه هر گون نبايد كه باشيم همداستان

 زمانه پر آزار گشت از فرود اگر طوس يك بار تندى نمود

 نبايد كه اين بد فرامش كنيم جان فداى سياوش كنيمهمه 

 سوارى سر افراز نوذر نژاد زرسپ گرانمايه زو شد بباد

 ازين بيش خوارى چه بينيم نيز بخونست غرقه تن ريونيز

 نادانى اين جنگ را برگشاده ب گرو پور جّمست و مغز قباد

 رزم گیو با فرود

 تنش بر بدّريد چرمهمى بر  همى گفت و جوشن همى بست گرم

 راه چرمه خرامان بيامد ب نشست از بر اژدهاى دژم

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد فرود سياوش چو او را بديد

 ندانند راه نشيب و فراز همى گفت كين لشكر رزمساز

 چو خورشيد تابان بدو پيكرند همه يك ز ديگر دالورترند

 روانچون تن بى خردسر بى و ليكن خرد نيست با پهلوان

 توران زمينه مگر خسرو آيد ب كينه نباشند پيروز ترسم ب

 مگر دشمنان را به مشت آوريم كين پدر جمله پشت آوريمه ب

 كه بر دست و تيغش ببايد گريست بگو كين سوار سر افراز كيست

 بى دانشى بر چمن رست خواره ب نگه كرد ز افراز باال تخوار

 كه مرغ از هوا اندر آرد بدم اژدهاى دژمبدو گفت كين 

 دو لشكر ز تركان بهم بر شكست كه دست نياى تو پيران ببست

 بسى كوه و رود و بيابان سپرد كرد فرزند خرد پدربسى بى

 پى بسپرد گردن شير نره ب پسرپدر نيز ازو شد بسى بى

 جيحون گذر كرد و كشتى نديده ب ايران برادرت را او كشيده ب
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 كه در رزم درياى نيلست و بس ورا گيو خوانند پيلست و بس

 خدنگت نيابد گذر بر زره چو بر زه بشست اندر آرى گره

 نترسد ز پيكان تير خدنگ جنگه سليح سياوش بپوشد ب

 مگر خسته گردد هيون گران بكش چرخ و پيكان سوى اسپ ران

 سپر كشان چون سپهبد بگردن پياده شود باز گردد مگر

 پس آن قبضه چرخ بر كف بسود كمان را بزه كرد جنگى فرود

 فرود آمد از باره بر گشت نيو بزد تير بر سينه اسپ گيو

 همى مغز گيو از گواژه بكاست ز بام سپدكوه خنده بخاست

 كه يزدان سپاس اى سپهدار نيو برفتند گردان همه پيش گيو

 يىدگر بار بسته نهتوان شد  يىكه اسپست خسته تو خسته نه

 فراوان سخنها بگفت از نبرد بر گيو شد بيژن شير مرد

 جنگه كجا پيل با تو نرفتى ب كه اى باب شيراوژن تيز چنگ

 هر كارزاره كه دست تو بودى ب چرا ديد پشت ترا يك سوار

 برفتى سراسيمه برسان مست ز تركى چنين اسپ خسته بدست

 بدو دادمى سر به يكبارگى بدو گفت چون كشته شد بارگى

 چو بيژن چنان ديده بنمود پشت همى گفت گفتارهاى درشت

 يكى تازيانه بزد بر سرش برآشفت گيو از گشاد برش

 كه با رزمت انديشه بايد بجاى بدو گفت نشنيدى از رهنماى

 كيفر برده چنين گفت را كس ب نه تو مغز دارى نه راى و خرد

 بدادار دارنده سوگند خورد بدرد دل بيژن آمد ز تندى

 كين زرسپه مگر كشته آيم ب كه زين را نگردانم از پشت اسپ

 سرى پر ز كينه بر گستهم و ز آنجا بيامد دلى پر ز غم

 افراز خوشه كجا بر خرامد ب دستكش اىكز اسپان تو باره
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 يكى تا پديد آيد از مرد مرد بده تا بپوشم سليح نبرد

 بدين سان نظاره برو بر گروه رفتست بر تيغ كوهيكى ترك 

 ابر خيره گرد بالها مپوى چنين داد پاسخ كه اين نيست روى

 چيزه سپهبد كه گيتى ندارد ب زرسپ سپهدار چون ريونيز

 بگردنده گردون همى ننگرد پدرت آنكه پيل ژيان بشكرد

 كس آورد با كوه خارا نكرد ازو بازگشتند دل پر ز درد

 و گر نه بران دژ كه پويد بپاى مگر پر كرگس بود رهنماى

 كنون يال و بازو ز هم بگسلم بدو گفت بيژن كه مشكن دلم

 دادار گيهان و ديهيم شاهه ب ماهه يكى سخت سوگند خوردم ب

 زمانم سرايد مگر چون زرسپ كزين ترك من بر نگردانم اسپ

 تيزى آگاه نيست خرد خود ازين بدو گفت پس گستهم راه نيست

 گر ايدونك زينجا ببايد گذشت جهان پر فراز و نشيبست و دشت

 دو ماندست اگر زين يكى را كشد گير اينك جوشن كشدبار  مرا

 رنگ و تگ و زور و باالى اوىه ب نيابم دگر نيز همتاى اوى

 پياده بپويم نخواهم خود اسپ كين زرسپه بدو گفت بيژن ب

 كه مويى نخواهم ز تو بيش و كم بدو گستهمچنين داد پاسخ 

 همه موى پر از گوهر شاهوار مرا گر بود بارگى ده هزار

 نه گنج و نه جان و نه اسپ و نه تيغ ندارم بدين از تو آن را دريغ

 كدامت به آيد يكى بر گزين يك بارگيها ببينه برو يك ب

 آيد رواستبسازند اگر كشته  بفرماى تا زين بر آن كت هواست

 كشيده زهار و بلند و سترگ كردار گرگه يكى رخش بودش ب

 برو بر فگندند برگستوان ز بهر جهانجوى مرد جوان

 چو انديشه كرد از گشاد فرود دل گيو شد زان سخن پر ز دود
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 بسى داستانهاى نيكو براند فرستاد و مر گستهم را بخواند

 يكى مغفرش همان خسروانى فرستاد درع سياوش برش

 كردار گرده بپوشيد بيژن ب بياورد گستهم درع نبرد

چنانچون بود مردم جنگجوى بسوى سپدكوه بنهاد روى                    

 جنگ بیژن با فرود

 كه آمد بنّوى يكى نامدار چنين گفت شاه جوان با تخوار

 بدين مرد جنگى كه خواهد گريست نگه كن ببين تا ورا نام چيست

 كه اين را ز ايران كسى نيست جفت بخسرو تخوار سراينده گفت

 هر رزم پيروز باشد چو شيره ب كه فرزند گيوست مردى دلير

 گراميترستش ز گنج و ز چيز ندارد جز او گيو فرزند نيز

 دل شاه ايران نشايد شكست تو اكنون سوى بارگى دار دست

 بر ميان بر گرهكجا گيو زد  و ديگر كه دارد همى آن زره

 سزد گر پياده كند كارزار برو تير و ژوپين نيابد گذار

 چنگه نگه كن كه الماس دارد ب جنگه تو با او بسنده نباشى ب

 تو گفتى باسپ اندرون جان نبود بزد تير بر اسپ بيژن فرود

 سوى تيغ با تيغ بنهاد روى بيفتاد و بيژن جدا گشت ازوى

 بمان تا ببينى كنون رزم شير دلير يكى نعره زد كاى سوار

 چنگه بيايند با تيغ هندى ب مردان جنگ اسپندانى كه بى

 به پيكار ازين پس نيايدت راى جاىه ببينى مرا گر بمانى ب

 فرود اندر آن كار تندى نمود چو بيژن همى بر نگشت از فرود

 سپر بر سر آورد مرد دلير يكى تير ديگر بيانداخت شير

 ازو روى بيژن بپستى نتافت بر دريد و زره را نيافتسپر 
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 بزد دست و تيغ از ميان بر كشيد ازان تند باال چو بر سر كشيد

 همه باره دژ پر آواز گشت فرود گرانمايه زو باز گشت

 يكى تيغ بد تيز در مشت اوى دوان بيژن آمد پس پشت اوى

 خاكه اندر آمد بگرانمايه اسپ  به برگستوان بر زد و كرد چاك

 دليران در دژ ببستند زود به دربند حصن اندر آمد فرود

 بدانست كان نيست جاى درنگ ز باره فراوان بباريد سنگ

 ز مردى پياده دلير و سوار خروشيد بيژن كه اى نامدار

 دريغ آن دل و نام جنگى فرود چنين بازگشتى و شرمت نبود

 گفت كاى پهلوان سپاهچنين  بيامد بر طوس زان رزمگاه

 شود نامبردار يك دشت شير رزم چنين يك دليره سزد گر ب

 شود آب و دريا بود كان اوى اگر كوه خارا ز پيكان اوى

 ازين برتر اندازه نتوان گرفت سپهبد نبايد كه دارد شگفت

 خورشيد گرده كزين دژ برآرم ب سپهبد بدارنده سوگند خورد

 بر آرم بسازم يكى رزمگاه سپاهكين زرسپ گرامى ه ب

 ز خونش دل سنگ مرجان كنم كنم جانتن ترك بدخواه بى

 کشته شدن فرود

 شب تيره بر چرخ لشكر كشيد چو خورشيد تابنده شد ناپديد

 ز سوى كالت اندر آمد سوار دليران دژدار مردى هزار

 خروش جرس خاست و آواى زنگ در دژ ببستند زين روى تنگ

 شب تيره با درد و غم بود جفت تخت گرامى بخفته ب جريره

 بر افروختى پيش آن ارجمند خواب آتشى ديد كز دژ بلنده ب

 پرستنده و دژ همى سوختى سراسر سپدكوه بفروختى
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 روانش پر از درد و تيمار گشت دلش گشت پر درد و بيدار گشت

 ديدهمه كوه پر جوشن و نيزه  بباره بر آمد جهان بنگريد

 بيامد به بالين فرخ فرود رخش گشت پر خون و دل پر ز دود

 كه ما را بد آمد ز اختر بسر بدو گفت بيدار گرد اى پسر

 در دژ پر از نيزه و جوشنست سراسر همه كوه پر دشمنست

 كه از غم چه دارى دلت پر ز دود مادر چنين گفت جنگى فروده ب

 بخشش فزون نشمرىزمانه ز  مرا گر زمانه شدست اسپرى

 مرا روز چون روز او گشته شد بروز جوانى پدر كشته شد

 سوى جان من بيژن آمد دمان بدست گروى آمد او را زمان

 نخواهم ز ايرانيان زينهار بكوشم نميرم مگر غرم وار

 يكى ترگ رومى بسر بر نهاد سپه را همه ترگ و جوشن بداد

 كمان كيانى بدست بيامد خفتان رومى ببسته را بميان

 خم سپهره خرامان بر آمد ب چو خورشيد تابنده بنمود چهر

 گراييدن گرزهاى گران ز هر سو بر آمد خروش سران

 دم ناى سرغين و هندى دراى غو كوس با ناله كّر ناى

 دليران تركان هران كس كه بود برون آمد از باره دژ فرود

 شد همچو درياى قير سر كوه ز گرد سواران و ز گرز و تير

 همى كوه و سنگ اسپ را خيره كرد نبد هيچ هامون و جاى نبرد

 سپاه فرود دالور بكاست ازين گونه تا گشت خورشيد راست

 سر بخت مرد جوان گشته شد فراز و نشيبش همه كشته شد

 كه چون او نديدند شير ژيان بدو خيره ماندند ايرانيان

 نديد ايچ تنها رخ كارزار سوارز تركان نماند ايچ با او 

 ز باال سوى دژ خراميد تفت عنان را بپيچيد و تنها برفت
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 فراز و نشيبش همى تاختند چو رهام و بيژن كمين ساختند

 سبك شد عنان و گران شد ركيب چو بيژن پديد آمد اندر نشيب

 بزد دست و تيغ از ميان بر كشيد فرود جوان ترگ بيژن بديد

 خروشان يكى تيغ هندى به مشت گرد اندر آمد به پشتچو رهام 

 فرود آمد از دوش دستش به زير بزد بر سر كتف مرد دلير

 همى تاخت اسپ و همى زد خروش چو از وى جدا گشت بازوى و دوش

 زخمى پى باره او بريده ب نزديك دژ بيژن اندر رسيده ب

 كنداورانتبه گشته از چنگ  پياده خود و چند زان چاكران

 شد آن نامور شير جنگى فرود بدژ در شد و در ببستند زود

 گرفتند پوشيدگان در برش بشد با پرستندگان مادرش

 نبد شاه را روز هنگام تاج زارى فگندند بر تخت عاجه ب

 پرستنده و مادر از بن بكند همه غاليه موى و مشكين كمند

 مويه همه حصن رودهمه تخت  همى كند جان آن گرامى فرود

 كه اين موى كندن نباشد شگفت چنين گفت چون لب ز هم برگرفت

 به تاراج دژ پاك بسته ميان كنون اندر آيند ايرانيان

 دژ و باره كوه ويران كنند پرستندگان را اسيران كنند

 ز جانم رخش بر فروزد همى دل هر يك بر من بسوزد همى

 خويش را بر زمين بر زدن تن همه پاك بر باره بايد شدن

 نمانم من ايدر مگر اندكى كجا بهر بيژن نماند يكى

 پرستار و گنجم چه در خورد اوست ُكشنده تن و جان من درد اوست

 تيمار و درده بر آمد روانش ب بگفت اين و رخسارگان كرد زرد

 كه بازى بر آرد به هفتاد دست بازيگرى ماند اين چرخ مسته ب

 ميغه باد و زمانى به زمانى ب خنجر زمانى به تيغه بزمانى 
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 زمانى خود از درد و سختى رها زمانى بدست يكى ناسزا

 زمانى غم و رنج و خوارى و چاه زمانى دهد تخت و گنج و كاله

 منم تنگ دل تا شدم تنگ دست همى خورد بايد كسى را كه هست

 چنين گرم و سردنديدى ز گيتى  اگر خود نزادى خردمند مرد

 بايد گريسته برين زندگانى ب ببايد به كورى و ناكام زيست

 دريغ آن دل و راى و آيين اوى سرانجام خاكست بالين اوى

 کشتن جریره خود را 

 همه خويشتن بر زمين بر زدند پرستندگان بر سر دژ شدند

 همه گنجها را بآتش بسوخت يكى آتشى خود جريره فروخت

 در خانه تازى اسپان ببست بگرفت زان پس بدست يكى تيغ

 همى ريخت از ديده خوناب و خوى شكمشان بدّريد و ببريد پى

 يكى دشنه با او چو آب كبود بالين فّرخ فروده بيامد ب

 شكم بر دريد و برش جان بداد دو رخ را بروى پسر بر نهاد

 غارت ببستند يك سر ميانه ب در دژ بكندند ايرانيان

 از اندوه َيكسر دلش پاره شد چو بهرام نزديك آن باره شد

 بسى خوارتر مرد و هم زارتر ايرانيان گفت كين از پدره ب

 بالينش بر كشته مادر نبوده ب كشنده سياوش چاكر نبود

 همه خان و مان كنده و سوخته همه دژ سراسر بر افروخته

 روزگاربترسيد و ز گردش  ايرانيان گفت كز كردگاره ب

 مهره بيدادگر بر نگردد به ب بد بس درازست چنگ سپهره ب

 كه چندان سخن گفت با طوس نرم اكنون نداريد شرم خسروز كى

 بسى پند و اندرزها دادتان كين سياوش فرستادتانه ب
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 همه شرم و آزم كوته شود ز خون برادر چو آگه شود

 يكى كار نغزگيتى ه نيايد ب ز رّهام و ز بيژن تيز مغز

 براه كالت اندر آورد كوس همانگه بيامد سپهدار طوس

 ز گردان ايران سپاهى گران چو گودرز و چون گيو كنداوران

 نزديك انبوه شده و زان جا ب سپهبد بسوى سپدكوه شد

 بران تخت با مادر افگنده خوار بالين آن كشته زاره چو آمد ب

 بالين او پر ز خشمه ب نشسته يك دست بهرام پر آب چشمه ب

 برو انجمن گشته كنداوران شاوران ۀدست دگر زنگه ب

 باالى ساجه ديدار ماه و به ب گوى چون درختى بران تخت عاج

 ابا جوشن و تيغ و گرز و كمر سياوش بد خفته بر تخت زر

 بزرگان چو گرگين و بهرام نيو برو زار بگريست گودرز و گيو

 ز درد فرود و ز درد پسر جگر رخ طوس شد پر ز خون

 تو در بوستان تخم تندى مكار كه تندى پشيمانى آردت بار

 همان نامداران و گردان نيو چنين گفت گودرز با طوس و گيو

 سپهبد كه تندى كند بد بود كه تندى نه كار سپهبد بود

 بدين فّر و اين برز و يال و ميان جوانى بدين سان ز تخم كيان

 زرسپ آن سپهدار نوذر نژاد باده تيزى و تندى به بدادى ب

 نبود از بد بخت ما مانده چيز ز تيزى گرفتار شد ريونيز

 چو تيغى كه گردد ز زنگار كند در دل مرد تند خردهنر بى

 خشمه بباريد و آمد ز تندى ب چو چندين بگفتند آب از دو چشم

 بمردم رسدبسى رنج و سختى  چنين پاسخ آورد كز بخت بد

 بكردند بر تيغ آن كوهسار شاهوار ۀبفرمود تا دخم

 ديباى زربفت و زرين كمره ب نهادند زير اندرش تخت زر
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 گل و مشك و كافور و مى خواستند تن شاهوارش بياراستند

 مشكه عطر و گالب و به رخش را ب كافور كردند خشكه سرش را ب

 دل شاه گردن فرازشد آن شير  نهادند بر تخت و گشتند باز

 نهادند در پهلوى شاه نيز زرسپ سر افراز با ريونيز

 بباريد از ديدگان جوى خون سپهبد بران ريش كافورگون

 نه پيل سر افراز ماند نه شير چنينست هر چند مانيم دير

 رهايى نيابد ازو بار و برگ دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ

 کشته شدن پالشان به دست بیژنلشگر کشیدن طوس به کاسه رود و 

 چهارم بر آمد ز شيپور دم سه روزش درنگ آمد اندر چرم

 زمين كوه تا كوه گشت آبنوس سپه بر گرفت و بزد ناى و كوس

 راهه بكشتى تنش را فگندى ب هرانكس كه ديدى ز توران سپاه

 رودهمى رفت پيروز تا كاسه و پود تارهمه مرزها كرد بى

 ناپديد هازمين گشت زان خيمه لشكر فرود آوريدبدان مرز 

 راهه اندر آمد ب رودسوى كاسه تركان كز ايران سپاهه خبر شد ب

 پالشان بيدار دل پهلوان ز تركان بيامد دليرى جوان

 درفش سران را همى بشمرد بيامد كه لشكر همى بنگرد

 بلند و بيك سو ز انبوه بود لشكرگه اندر يكى كوه بوده ب

 همى رفت هر گونه از بيش و كم همه نشسته برو گيو و بيژن ب

 بديدار ايشان بر آمد ز راه درفش پالشان ز توران سپاه

 بزد دست و تيغ از ميان بر كشيد چو از دور گيو دالور بديد

 يكى نامدارى سوارى دلير چنين گفت كامد پالشان شير

 بدين انجمنگرش بسته آرم  شوم گر سرش را ببّرم ز تن
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 مرا داد خلعت بدين كارزار بدو گفت بيژن كه گر شهريار

 برزم پالشان پرخاشخر بفرمان مرا بست بايد كمر

 كه مشتاب در جنگ اين نّره شير بيژن چنين گفت گيو دليره ب

 كنى روز بر من برين جنگ تنگ جنگه نبايد كه با او نتابى ب

 از مرد جنگى نجويد شكارجز  پالشان چو شير است در مرغزار

 به پيش جهاندار ننگى مكن بدو گفت بيژن مرا زين سخن

 پس آنگه نگه كن شكار پلنگ جنگه سليح سياوش مرا ده ب

 همى بست بيژن زره را گره بدو داد گيو دلير آن زره

 هامون خراميد نيزه بدسته ب تيز رو بر نشست ۀيكى بار

 كبابش بر آتش پراگنده بود پالشان يكى آهو افگنده بود

 پالشان نشسته به بازو كمان همى خورد و اسپش چران و چمان

 خروشى بر آورد و اندر دميد چو اسپش ز دور اسپ بيژن بديد

 بيامد بسيچيده كارزار پالشان بدانست كامد سوار

 منم گفت شيراوژن و ديوبند يكى بانگ بر زد به بيژن بلند

 كه اختر همى بر تو خواهد گريست تو چيستبگو آشكارا كه نام 

 رزم اندرون پيل رويين تنمه ب دالور بدو گفت من بيژنم

 هم اكنون ببينى ز من دستبرد شير جنگى پدر گيو گرد نيا

 تو بر كوه چون گرگ مردار خوار روز بال در دم كارزاره ب

 هامون برىه گه آمد كه لشكر ب همى دود و خاكستر و خون خورى

 برانگيخت آن پيلتن را چو باد پاسخ نكرد ايچ ياده پالشان ب

 يكى گرد تيره بر انگيختند نيزه بر آويختنده سواران ب

 يالن سوى شمشير بردند دست هم برشكسته سنانهاى نيزه ب

 ببودند لرزان چو شاخ درخت زخم اندرون تيغ شد لخت لخته ب
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 غمى گشت يكبارگىسرانشان  آب اندرون غرقه شد بارگىه ب

 دو شير سرافراز و دو رزمساز عمود گران بر كشيدند باز

 عمود گران بر نهاده بدوش چنين تا بر آورد بيژن خروش

 همه مهره پشت بشكست خرد بزد بر ميان پالشان گرد

 نگون شد بر و مغفر و جوشنش ز باالى اسپ اندر آمد تنش

 مرد جنگى ز تن دور كردسر  فرود آمد از باره بيژن چو گرد

 بياورد و سوى پدر كرد روى سليح و سر و اسپ آن نامجوى

 كه چون گردد آن باد روز نبرد دل گيو بد زان سخن پر ز درد

 كه تا گرد بيژن كى آيد ز راه گاهخروشان و جوشان بدان ديده

 سر و جوشن و اسپ آن پهلوان همى آمد از راه پور جوان

 بدو گفت پيروز باش اى پسر بنهاد پيش پدربياورد و 

 نهادند سر سوى پرده سراى برفتند با شادمانى ز جاى

 همان اسپ با جوشن و مغفرش بياورد پيش سپهبد سرش

 كه گفتى برافشاند خواهد روان چنان شاد شد زان سخن پهلوان

 سر نامداران و ديهيم شاه بدو گفت كاى پور پشت سپاه

 ز تو دور بادا بد بدكنش شاد و برتر منشهميشه بزى 

 تنگ شدن ایرانیان از برف

 كه شد مرز توران چو درياى آب افراسيابه ازان پس خبر شد ب

 زمين شد ز كين سياوش سياه اندر آمد سپاه رودسوى كاسه

 كه خسرو سخن برگشاد از نهفت پيران ساالر گفته سپهبد ب

 همه با درفش و تبيره شويم مگر كين سخن را پذيره شويم

 نه خورشيد بينيم روشن نه ماه و گرنه ز ايران بيايد سپاه
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 سخنها نبايد كه گردد دراز برو لشكر آور ز هر سو فراز

 كه كس را ز ايران نبد رزم ياد وزين رو بر آمد يكى تند باد

 ز سرما همى لب بدندان فسرد يكى ابر تند اندر آمد چو گرد

 كشيد از بر كوه بر برف نخ گشت يخ هاو خيمهسراپرده 

 همه كشور از برف شد ناپديد بيك هفته كس روى هامون نديد

 تو گفتى كه روى زمين سنگ شد خور و خواب و آرامگه تنگ شد

 خورده كشت و به همى اسپ جنگى ب كسى را نبد ياد روز نبرد

 بجاىيكى را نبد چنگ و بازو  تبه شد بسى مردم و چارپاى

 جهان شد سراسر چو درياى آب هشتم بر آمد بلند آفتابه ب

 سخن رفت چندى ز روز نبرد سپهبد سپه را همى گرد كرد

 سزد گر برانيم ازين رزمگاه كه ايدر سپه شد ز تنگى تباه

 رودكالت و سپدكوه گر كاسه مبادا برين بوم و برها درود

 سپهبد نشايد نهفتكه اين از  ز گردان سرافراز بهرام گفت

 همى رزم پور سياوش كنى گفتار خامش كنىه تو ما را ب

 يك جان نگه كن كه چندين بكاسته ب مكن كژ ابر خيره بر كاِر راست

 چرم اندرست اين زمان گاوميشه ب هنوز از بدى تا چه آيدت پيش

 نبد نامورتر ز جنگى زرسپ سپهبد چنين گفت كاذرگشسپ

 مردى و ديدار نيزه كه بينى ب كه چون ريونيز لشكر نگه كنه ب

 نوشته چنين بود بود آنچ بود كشته آمد فرود گنهنه بر بى

 جوان را ز باال سخن تير بود مرا جام ازو پر مى و شير بود

 به بيداد شد كشته او گر بداد كنون از گذشته نياريم ياد

 راهه بسوزد بكه آن كوه هيزم  چو خلعت ستد گيو گودرز ز شاه

 به آتش سپهرى بر افروختن كنونست هنگام آن سوختن
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 بباشد سپه را بروبر گذر گشاده شود راه لشكر مگر

 نيست گنجو گر هست هم رنج بى بدو گفت گيو اين سخن رنج نيست

 نباشم بدين گفت همداستان غمى گشت بيژن بدين داستان

 بر ميان تو بست پيرى كمره ب مرا با جوانى نبايد نشست

 گفتار هرگز نيازرديمه ب سختى بپرورديمه رنج و به ب

 نشايد تو با رنج و من با نشست مرا برد بايد بدين كار دست

 بدين كار گردن برافراختم بدو گفت گيو آنك من ساختم

 نه هنگام پيرى و بخشايشست كنون اى پسر گاه آرايشست

 دمه من كوه خارا بسوزم بكه  ازين رفتن من مدار ايچ غم

 جهان را همه رنج برف آب بود رودبسختى گذشت از در كاسه

 ندانست باال و پهناش باز چو آمد بران كوه هيزم فراز

 بكوه اندر افگند و هيزم بسوخت ز پيكان تير آتشى بر فروخت

 ز تّف زبانه ز باد و ز دود ز آتش سه هفته گذرشان نبود

 همان آب و آتش نشستن گرفت گذشتن گرفتچهارم سپه بر 

 گرفتن بهرام کبوده را 

 ز آتش براه گر و گرد شد سپهبد چو لشكر برو گرد شد

 همه كوه و هامون سراپرده زد چون سزدسپاه اندر آمد چنان

 ز هر سو طاليه برون تاختند چنانچون ببايست برساختند

 شير تاوسوارى كه بوديش با  گروگرد بودى نشست تژاو

 چنان كوه تا كوه بگذاشتى فسيله بدان جايگه داشتى

 گله برد بايد به يك سو ز راه خبر شد كه آمد ز ايران سپاه

 نزديك چوپان افراسيابه ب فرستاد گردى هم اندر شتاب
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 شايستگى نيز بايسته بوده ب كبوده بدش نام و شايسته بود

 ايدر برو هيچ منماى چهرتو ز  بدو گفت چون تيره گردد سپهر

 ز گردان كه دارد درفش و كاله نگه كن كه چندست ز ايران سپاه

 همه كوه در جنگ هامون كنيم يدر بريشان شبيخون كنيماز

 شب تيره نزديك ايران سپاه كبوده بيامد چو گرد سياه

 كمندش سر پيل را دام بود طاليه شب تيره بهرام بود

 ز لشكر برافراخت بهرام گوش خروشبرآورد اسپ كبوده 

 در آمد ز جاى آن هيون گران كمان را بزه كرد و بفشارد ران

 كبوده نبود ايچ پيدا ز شب يكى تير بگشاد و نگشاد لب

 همى گشت رنگ كبوده سياه بزد بر كمربند چوپان شاه

 بدو گفت بهرام برگوى راست ز اسپ اندر افتاد و زنهار خواست

 كرا خواستى زين بزرگان بسود فرستنده تو كه بود كه ايدر

 بگويم ترا هرچ پرسى ز كار بهرام گفت ار دهى زينهاره ب

 امنزديك او من پرستندهه ب امتژاوست شاها فرستنده

 بجايى كه او دارد آرامگاه مكش مر مرا تا نمايمت راه

 چو با شير دّرنده پيكار گاو بدو گفت بهرام با من تژاو

 فتراك زين كيانى ببسته ب خنجر ببّريد پسته سرش را ب

 نه نام آورى بد نه گردى سوار لشكرگه آورد و بفگند خواره ب

 رزم ایرانیان با تژاو

 دم شب شد از خنجر او بنفش چو خورشيد برزد ز گردون درفش

 بدانست كو را بد آمد بروى غمى شد دل مرد پرخاش جوى

 كبوده نيامد بنزد تژاو چكاوبر آمد خروش خروس و 
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 و زان جايگه تيز لشكر براند سپاهى كه بودند با او بخواند

 گاهبايران خروش آمد از ديده تژاو سپهبد بشد با سپاه

 سپهبد نهنگى درفشى پلنگ جنگه كه آمد سپاهى ز تركان ب

 تنى چند با او ز گردان نيو ز گردنكشان پيش او رفت گيو

 چنين گفت كاى مرد پرخاش جوى نامش بپرسيد ز وىبرآشفت و 

 كام نهنگ آمدىه ز هامون ب جنگ آمدىه بدين مايه مردم ب

 ببينى كنون رزم شير سوار پاسخ چنين گفت كاى نامداره ب

 هر دم بر آرند كام مراه ب گيتى تژاوست نام مراه ب

 ُبدستز گردان و ز پشت شيران  گوهر از ايران ُبدسته نژادم ب

 نگين بزرگان و داماد شاه كنون مرزبانم بدين تخت و گاه

 كه تيره شود زين سخن آبروى بدو گفت گيو اين كه گفتى مگوى

 مگر خوردنش خون بود گر كبست توران كه دارد نشسته از ايران ب

 چرا بيشتر زين ندارى سپاه اگر مرزبانى و داماد شاه

 پيش دليران مپوىه تندى به ب بدين مايه لشكر تو تندى مجوى

 زيره سر مرزبان اندر آرد ب كه اين پر هنر نامدار دلير

 نزديك شاهه ايران خرامى به ب گر ايدونك فرمان كنى با سپاه

 بگويى و گفتار او بشنوى كنون پيش طوس سپهبد شوى

 پرستنده و اسپ آراسته ستانمت زو خلعت و خواسته

 زيره درفش مرا كس نيارد ب دليرتژاو فريبنده گفت اى 

 پرستنده و گنج و تاج و سپاه مرا ايدر اكنون نگينست و گاه

 خوابه كس اين را ز ايران نبيند ب همان مرز و شاهى چو افراسياب

 دشت گروگرد كرده يلهه ب پرستار و ز ماديانان گله

 مرا جوى با گرز بر پشت زين تو اين اندكى لشكر من مبين
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 پشيمان كنم تانكزين آمدن امروز با اين سپاه آن كنم من

 كه اى نامور گرد پرخاشخر فّرخ پدره چنين گفت بيژن ب

 به پيرى نه آنى كه بودى جوان سرافراز و بيدار دل پهلوان

 تركى چنين مهر و پيوند چيسته ب ترا با تژاو اين همه پند چيست

 ايشان ببايد دريددل و مغز  همى گرز و خنجر ببايد كشيد

 دوشه نهادند گوپال و خنجر ب برانگيخت اسپ و برآمد خروش

 بدان سان كه خورشيد شد ناپديد يكى تيره گرد از ميان بر دميد

 ستاره نديدند روشن نه ماه جهان شد چو آبار بهمن سياه

 همى از جهان روشنايى ببرد قلب سپاه اندرون گيو گرده ب

 همى بزمگاه آمدش جاى جنگ تيز چنگ پيش اندرون بيژنه ب

 كه بوديش با شير دّرنده تاو و زان سوى با تاج بر سر تژاو

 كه هرگز نشدشان دل از رزم سير يالنش همه نيك مردان و شير

 كه آن ترك سير آمد از كارزار بسى بر نيامد برين روزگار

 سر بخت آن ترك برگشته شد سه بهره ز توران سپه كشته شد

 پسش بيژن گيو بر سان شير همى شد گريزان تژاو دلير

 تو گفتى كه غّرنده شيرست مست خروشان و جوشان و نيزه بدست

 نماند آن زمان با تژاو ايچ تاو يكى نيزه زد بر ميان تژاو

 بپيچيد و بگشاد بند گره گراينده بد بند رومى زره

 پلنگچو بر كوه بر غرم تازد  بيفگند نيزه بيازيد چنگ

 ربود آن گرانمايه تاج تژاو بدان سان كه شاهين ربايد چكاو

 ياده خواب و به نبودى جدا زو ب كه افراسيابش بسر بر نهاد

 پس اندرش بيژن چو آذرگشسپ چنين تا در دژ همى تاخت اسپ

 بيامد خروشان پر از آب روى چو نزديكى دژ رسيد اسپنوى
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 بدين دژ مرا خوار بگذاشتى كه از كين چنين پشت برگاشتى

 بدين ره بدشمن نمانى مرا سزد گر ز پس بر نشانى مرا

 بكردار آتش رخش بر فروخت تژاو سرافراز را دل بسوخت

 بدو داد در تاختن يك ركيب فراز اسپنوى و تژاو از نشيب

 بر آمد ز جا باره زيرش دنان پس اندر نشاندش چو ماه دمان

 سوى راه توران نهادند روى با اسپنوىهمى تاخت چون گرد 

 نماند ايچ با اسپ و با مرد تاو زمانى دويد اسپ جنگى تژاو

 كه دشوار كار آمد اى خوب جفت تژاو آن زمان با پرستنده گفت

 ز پس بدسگال آمد و پيش غار فرو ماند اين اسپ جنگى ز كار

 رسمكام بدانديش دشمن ه ب اگر دور از ايدر به بيژن رسم

 بمان تا برانم من اين بارگى ترا نيست دشمن بيكبارگى

 تژاو از غم او پر از آب روى فرود آمد از اسپ او اسپنوى

 پسش بيژن گيو كندى گرفت سبكبار شد اسپ و تندى گرفت

 ز گلبرگ روى و پر از مشك موى چو ديد آن رخ ماه روى اسپنوى

 پهلوان راى كرد سوى لشكر پس پشت خويش اندرش جاى كرد

 ز درگاه بر خاست آواى كوس درگاه طوسه شادى بيامد به ب

 دمان با شكار آمد از مرغزار كه بيدار دل شير جنگى سوار

 ويرانى دژ نهادند روىه ب سپهدار و گردان پرخاش جوى

 كه بودند بر دشت تركان يله ازان پس برفتند سوى گله

 چنانچون بود ساز مردان جنگ چنگه گرفتند هر يك كمندى ب

 يكبارگىه بياراست لشكر ب خّم اندر آمد سر بارگىه ب

 سواران ايران پر از خشم و تاو نشستند بر جايگاه تژاو
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 آگاه شدن افراسیاب از طوس و سپاه او

 نزديك افراسيابه بيامد ب تژاو غمى با دو ديده پر آب

 گشن و پيالن كوسابا لشكرى  چنين گفت كامد سپهدار طوس

 خاك اندر آمد سرانشان ز گرده ب پالشان و آن نامداران مرد

 هم بر زدنده فسيله سراسر ب همه مرز و بوم آتش اندر زدند

 غمى گشت و بر چاره افگند بن چو بشنيد افراسياب اين سخن

 كه گفتم بياور ز هر سو سپاه پيران ويسه چنين گفت شاهه ب

 ز پيرى گران گشته و بددلى كاهلى درنگ آمدت راى از

 نشستن نشايد بدين مرز كرد نه دژ ماند اكنون نه اسپ و نه مرد

 بسى مرد نيك اختر آزرده گشت بسى خويش و پيوند ما برده گشت

 جهان گشت بر مرد بيدار تنگ كنون نيست امروز روز درنگ

 برون آمد از پيش افراسياب جهاندار پيران هم اندر شتاب

 سليح و درم داد و لشكر براند ز هر مرز مردان جنگى بخواند

 همى نامزد كرد جاى گوان چو آمد ز پهلو برون پهلوان

 سواران كه دارند با شير تاو سوى ميمنه بارمان و تژاو

 چنگش برهه كجا شير بودى ب چو نستيهن گرد بر ميسره

 هندى دراىز غّريدن كوس و  كّر ناى ۀجهان پر شد از نال

 ز بس نيزه و گونه گونه درفش هوا سر بسر سرخ و زرد و بنفش

 نهاده همه سر سوى كارزار سپاهى ز جنگ آوران صد هزار

 ز اسپ و ز پيل و هيون و سپاه دريا نبود ايچ راهه ز دريا ب

 نبد دشت پيدا نه دريا نه كوه همى رفت لشكر گروها گروه

 از ايدر سوى راه كوته رويد يدرو رهبفرمود پيران كه بى
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 ازين نامداران با فّرهى نبايد كه يابند خود آگهى

 فرود آرم اين گشن لشكر چو كوه مگر ناگهان بر سر آن گروه

 همى جست بيدار كار جهان برون كرد كارآگهان ناگهان

 سوى گروگرد شد جنگجوىه ب تندى براه اندر آورد روىه ب

 ز باورد بر خاست آواى كوس نزديك طوسميان سرخس است 

 پيران بگفتند يك يك نهانه ب بپيوست گفتار كار آگهان

 شب و روز با جام پر مى بدست كه ايشان همه ميگسارند و مست

 رزم توران سپاه ۀنه انديش راهه سوارى طاليه نديدم ب

 ز لشكر فراوان سخنها براند چو بشنيد پيران يالن را بخواند

ايران سپاهه نبودست هرگز ب كه در رزم ما را چنين دستگاه                    

 شبیخون کردن پیران بر ایرانیان

 سواران شمشير زن سى هزار گزين كرد زان لشكر نامدار

 نه بانگ تبيره نه بوق و جلب برفتند نيمى گذشته ز شب

 ماندميان يالن هفت فرسنگ  چو پيران ساالر لشكر براند

 كجا بود بر دشت توران يله نخستين رسيدند پيش گله

 نبود از بد بخت مانند چيز گرفتند بسيار و كشتند نيز

 سر بخت ايرانيان گشته شد گله دار و چوپان بسى كشته شد

 برفتند برسان گرد سياه و زان جايگه سوى ايران سپاه

 گروهى نشسته گشاده ميان همه مست بودند ايرانيان

 سپهدار گودرز هشيار بود خيمه درون گيو بيدار بوده ب

 سراسيمه شد گيو پرخاشخر خروش آمد و بانگ زخم تبر

 يكى اسپ برگستوانور بپاى ستاده ابر پيش پرده سراى
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 ز بافيدن پاى آمدش ننگ برآشفت با خويشتن چون پلنگ

 كردار باد اندر آمد ز جاىه ب اسپ اندر آورد پاىه بيامد ب

 ز گرد سپه آسمان تيره ديد سپهبد رسيد سراىپردهه ب

 يكى گرد برخاست ز اوردگاه بدو گفت برخيز كامد سپاه

 چنگ اندرون گرزه گاوسره ب و زان جايگه رفت نزد پدر

 برانگيخت آن را كه هشيار بود همى گشت بر گرد لشكر چو دود

 باغ مىكه اين دشت رزمست گر  يكى جنگ با بيژن افگند پى

 بره بر شتابيد چندى سوار و زان پس بيامد سوى كارزار

 سپاهى ز تركان چو مور و ملخ بدان اندكى بر كشيدند نخ

 گرد سپاهه سپاه اندر آمد ب همى كرد گودرز هر سو نگاه

 بر آمد يكى ابر بارانش تير سراسيمه شد خفته از دار و گير

 گوپال و شمشير گرمز بر گرز و  بزير سِر مست بالين نرم

 لشكر نگه كرد گيو دليره ب سپيده چو برزد سر از برج شير

 سر بخت بيدار برگشته ديد همه دشت از ايرانيان كشته ديد

 رخ زندگان تيره چون آبنوس دريده درفش و نگونسار كوس

 ز لشكر دليران و مردان نديد سپهبد نگه كرد و گردان نديد

 تنانشان بخون اندر آغشته بود بود همه رزمگه سر بسر كشته

 همه لشكر گشن زير و زبر پسرشد پدر بى پدرپسر بى

 سراپرده و خيمه بگذاشتند به بيچارگى روى گاشتند

 همه ميسره خسته و ميمنه نه كوس و نه لشكر نه بار و بنه

 و تار و پود مايهبرفتند بى رودازين گونه لشكر سوى كاسه

 گهى شادمانى دهد گاه درد گنبد تيز گردچنين آمد اين 

 دالن پر ز كين و سران پر فسوس سواران توران پس پشت طوس
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 پس پشت بر جوشن و خود و گبر همى گرز باريد گويى ز ابر

 همه كوه كردند گردان حصار رزم اندرون پايداره نبد كس ب

 هنگيكى را نبد هوش و توش و نه  فرو مانده اسپان و مردان جنگ

 شده مانده از رزم و راه دراز سپاهى ازين گونه گشتند باز

 شد اندوهز پيكار تركان بى ز هامون سپهبد سوى كوه شد

 درد از ميانه بر آمد خروشى ب فراوان كم آمد ز ايرانيان

 شد آن كشته بر خسته بايد گريست همه خسته و بسته بد هرك زيست

 پاىه نه اسپ و نه مردان جنگى ب سراىنه تاج و نه تخت و نه پرده 

 نه آن خستگان را كسى خواستار نه آباد بوم و نه مردان كار

 و زان خستگان چند بريان شده پدر بر پسر چند گريان شده

 كه كردار خويش از تو دارد نهان چنين است رسم جهان جهان

 كند نيازىز بيرون ترا بى همى با تو در پرده بازى كند

 چه دانى كه با تو چه خواهند كرد باد آمدى رفت خواهى به گرد ز

 ندانيم باز آشكارا ز راز بند درازيم و در چنگ آزه ب

 دگر خسته از رزم برگشته بود دو بهره ز ايرانيان كشته بود

 دلش با خرد همچو بيگانه گشت سپهبد ز پيكار ديوانه گشت

 آرزو كرد بر جاى رزمسپاه  لشكرگه اندر مى و خوان و بزمه ب

 نه پور و نبيره نه بوم و نه بر جهان ديده گودرز با پير سر

 همه جاى غم بود و خونين سرشك نه آن خستگان را خورش نه پزشك

 شكسته دل و راه جوى آمدند جهان ديدگان پيش اوى آمدند

 كجا ديدگان سوى انبوه كرد بر سر كوه كرد بانيكى ديده

 مگر يابد آن درد را دارويى بر هر سويىطاليه فرستاد 

 بفرمود تا تنگ بندد ميان يكى نامدارى ز ايرانيان
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 كه ساالر لشكر چه افگند بن دهد شاه را آگهى زين سخن

 سران را ز بخشش سر آمد زيان ايرانيانه چه روز بد آمد ب

 بازخواندن کیخسرو طوس را 

 آن روزگار مهىكه تيره شد  رونده بر شاه برد آگهى

 بجوشيد و ز غم دلش بر دميد چو شاه دلير اين سخنها شنيد

 بران درد بر درد لشكر فزود ز كار برادر پر از درد بود

 شب تيره تا گاه بانگ خروس نفرين طوسه زبان كرد گويا ب

 دل آگنده بودش ز غم برفشاند دبير خردمند را پيش خواند

 بهر برادر پر از درد و خشم ز يكى نامه بنوشت پر آب چشم

 يكى سوى پر مايگان سپاه سوى فريبرز كاوس شاهه ب

 چنانچون بود رسم آيين و دين سر نامه بود از نخست آفرين

 كجا داد بر نيكوى دستگاه بنام خداوند خورشيد و ماه

 پى مور و پيل گران آفريد جهان و مكان و زمان آفريد

 بد زو رسد كام و زيبه نيك و به ب ازويست پيروزى و زو شكيب

 بزرگى و ديهيم و تخت بلند خرد داد و جان و تن زورمند

 يكى را همه فّر و اورند اوى رهايى نيابد سر از بند اوى

 نياز و غم و درد و سختى دهد يكى را دگر شور بختى دهد

 همه داد بينم ز يزدان پاك ز رخشنده خورشيد تا تيره خاك

 ز لشكر چهل مرد زّرينه كفش با كاويانى درفش بشد طوس

 برادر شد از كين نخستين تباه توران فرستادمش با سپاهه ب

 وزين گونه ساالر لشكر مباد ايران چنو هيچ مهتر مباده ب

 سر نامداران و پشت گوان دريغا برادر فرود جوان
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 بران درد يك چند بريان بدم ز كين پدر زار و گريان بدم

 ندانم مرا دشمن و دوست كيست كنون بر برادر ببايد گريست

 مزن بر كالت و سپدكوه دم راه چرمه مرو گفتم او را ب

 همان كى نژادست و كنداورست بران ره فرودست و با لشكرست

 از ايران سپاهند گر خود چيند نداند كه اين لشكر از بن كيند

 ان را سر آرد زمانفراوان سر گمانازان كوه جنگ آورد بى

 باده كه طوس فرومايه دادش ب دريغ آن چنان گرد خسرو نژاد

 ز كاوس شاه اختر بد بدست اگر پيش ازين او سپهبد بدست

 نشيند شتاب آيدش مىچو بى برزم اندرون نيز خواب آيدش

 مبادا چنان جان تاريك اوى هنرها همه هست نزديك اوى

 ز دل دور كن خورد و آرام و خواب اندر شتابچو اين نامه خوانى هم 

 ز فرمان مگرد و مزن هيچ راى سبك طوس را باز گردان بجاى

 تو مى باش با كاويانى درفش سپهدار و ساالر زّرينه كفش

 بهر كار باشد ترا راى زن سر افراز گودرز از آن انجمن

 ز مى دور باش و مپيماى خواب مكن هيچ در جنگ جستن شتاب

 همى باش تا خسته گردد درست تندى مجو ايچ رزم از نخسته ب

 كه با فّر و برزست و چنگ پلنگ جنگه ترا پيش رو گيو باشد ب

 مبادا كه آيد ترا راى بزم فراز آور از هر سوى ساز رزم

 راهه فرستاده را گفت بركش ب نهاد از برنامه بر مهر شاه

 هر منزلى اسپ ديگر بسيچه ب ز رفتن شب و روز ماساى هيچ

 نزديك آن نامور سركشانه ب بيامد فرستاده هم زين نشان

 شهريار ۀبدو داد پس نام نزد فريبرز شد نامه داره ب

 ز كار گذشته فراوان براند فريبرز طوس و يالن را بخواند
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 سواران و گردان آن مرز را همان نامور گيو و گودرز را

 باره جهان را درختى نو آمد ب شهريار ۀچو بر خواند آن نام

 همه شاه را خواندند آفرين بزرگان و شيران ايران زمين

 ابا كوس و پيالن و زّرينه كفش بياورد طوس آن گرامى درفش

 كه آمد سزا را سزاوار جفت نزد فريبرز بردند و گفته ب

 همه روزگار تو نوروز باد همه ساله بخت تو پيروز باد

 سواران جنگ آور و لشكرى ببرد آنك بد نوذرى برفت و

 بره بر نكرد ايچ گونه درنگ نزديك شاه آمد از دشت جنگه ب

 نكرد ايچ خسرو بدو در نگاه زمين را ببوسيد در پيش شاه

 بران انجمن طوس را كرد خوار دشنام بگشاد لب شهرياره ب

 گردنكشانكه كم باد نامت ز  ازان پس بدو گفت كاى بد نشان

 ز گردان نيامد ترا شرم و باك نترسى همى از جهاندار پاك

 برفتى و دادى دل من به غم نگفتم مرو سوى راه چرم

 نژاد سياوش را كاستى كين من آراستىه نخستين ب

 كجا هم چنو در زمانه نبود برادر سر افراز جنگى فرود

 روز كار چو تو لشكرى خواستى بكشتى كسى را كه در كارزار

 نبودت بجز رامش و بزمگاه و زان پس كه رفتى بران رزمگاه

 بزيبد ترا بند و بيمارستان ترا جايگه نيست در شارستان

 كجا مر ترا راى هشيار نيست ترا پيش آزادگان كار نيست

 نه اندر خور تاج و ديهيم و مل سزاوار مسمارى و بند و ُغل

 داد بر زندگانى اميدترا  نژاد منوچهر و ريش سپيد

 بد انديش كردى جدا از برت و گر نه بفرمودمى تا سرت

 همان گوهر بد نگهبان تست برو جاودان خانه زندان تست
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 به بند از دلش بيخ شادى بكند ز پيشش براند و بفرمود بند

 درنگ خواستن فریبرز از پیران در جنگ

 و هم پور شاه كه هم پهلوان بود فريبرز بنهاد بر سر كاله

 كه پيدا كند با گهر نام را فرمود رّهام راه ازان پس ب

 ز من نزد آن پهلوان بر پيام بدو گفت رو پيش پيران خرام

 هميشه چنين بود پر درد و مهر بگويش كه كردار گردان سپهر

 يكى را كند زار و خوار و نژند چرخ بلنده يكى را بر آرد ب

 شبيخون نه كردار مردان بود بود كسى كو بال جست گرد آن

 گرز گرانه كسى كو گرايد ب شبيخون نسازند كنداوران

 گرت راى جنگست جنگ آوريم تو گر با درنگى درنگ آوريم

 برون رفت و پيغام و نامه ببرد ز پيش فريبرز رّهام گرد

 بپرسيدش از نام و ز جايگاه بيامد طاليه بديدش براه

 هنرمند و بيدار و سنگى منم منم بدو گفت رّهام جنگى

 به پيران رسانم بدين رزمگاه پيام فريبرز كاوس شاه

 بيامد سخنها همه ياد كرد ز پيش طاليه سوارى چو گرد

 بيامد سوى پهلوان سپاه كه رّهام گودرز زان رزمگاه

 گشاده دل و تازه روى آورند بفرمود تا پيش اوى آورند

 بترس از نهان بد انديش اوى اوىسراينده رّهام شد پيش 

 بپرسيد و بر تخت بنشاختش چو پيران ورا ديد بنواختش

 پيام فريبرز با او بگفت بر آورد رّهام راز از نهفت

 كه اين جنگ را خرد نتوان شمرد رّهام گرده چنين گفت پيران ب

 نديديم با طوس راى و درنگ جنگه شما را ُبد اين پيش دستى ب
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 خرد و بزرگ باكهمى كشت بى مرز اندر آمد چو گرگ سترگه ب

 بدو نيك اين مرز يكسان شمرد چه مايه بكشت و چه مايه ببرد

 اگر چند با كينه بشتافتند مكافات اين بد كنون يافتند

 چنانچون ترا بايد از من بخواه كنون گر تويى پهلوان سپاه

 جنگه نيايد سوارى بز لشكر  گر ايدونك يك ماه خواهى درنگ

 بياراى و بر كش صف كارزار و گر جنگ جويى منم بر كنار

 كه از مرز توران زمين بگذريد چو يك مه بدين آرزو بشمريد

 ببينيد يك سر همه ارز خويش برانيد لشكر سوى مرز خويش

 مخواهيد زين پس زمان و درنگ جنگ اندر آريد چنگه و گرنه ب

 چنانچون بود در خور نام را رّهام رايكى خلعت آراست 

 بياورد نامه چنانچون ببرد بنزد فريبرز رّهام گرد

 بهر سو بيازيد چون شير چنگ فريبرز چون يافت روز درنگ

 نهاده همه راى دادن گرفت سر بدرها را گشادن گرفت

 ز هر چيز لختى بپيراستند كشيدند و لشكر بياراستند

 جنگ ترکان شکسته شدن ایرانیان به

 ز پيمان بگشتند و از نام و ننگ چو آمد سر ماه هنگام جنگ

 برفتند يك سر سوى رزمگاه خروشى بر آمد ز هر دو سپاه

 همى آسمان اندر آمد ز جاى ز بس ناله بوق و هندى دراى

 ز گوپال و تيغ و كمان و سنان هم از يال اسپان و دست و عنان

 و گر آسمان بر زمين گشت راست اژدهاستتو گفتى جهان دام نر 

 ز بس گرز و تيغ و سنان و سپر نبد پشه را روزگار گذر

 رد و موبد و مهتر مرز بود سوى ميمنه گيو گودرز بود
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 كه درياى خون راند هنگام جنگ سوى ميسره اشكش تيز چنگ

 درفش از پس پشت در قلبگاه يالن با فريبرز كاوس شاه

 كه ما را هنرها شد اندر نهفت لشكر خويش گفتفريبرز با 

 جهان بر بد انديش تنگ آوريم يك امروز چون شير جنگ آوريم

 بخندد همى گرز و رومى كاله كزين ننگ تا جاودان بر سپاه

 چو باد خزانى كه ريزد درخت يكى تير باران بكردند سخت

 شدستزمين از پى پيل پا مس  تو گفتى هوا پّر كرگس شدست

 ز تير و ز گرز و ز گرد سپاه نبد بر هوا مرغ را جايگاه

 كردار آتش بگرد اندرونه ب گوندرفشيدن تيغ الماس

 ستاره دل پيل جنگى شدست تو گفتى زمين روى زنگى شدست

 بر آمد همى از جهان رستخيز ز بس نيزه و گرز و شمشير تيز

 بر آورده كفخروشان و بر لب  ز قلب سپه گيو شد پيش صف

 كزيشان بدى راه سود و زيان ابا نامداران گودرزيان

 همى ز آهن آتش فرو ريختند نيزه بر آويختنده تيغ و به ب

 چو نهصد تن از تخم پيران بكشت چو شد رزم گودرز و پيران درشت

 كزان لشكر گشن برخاست گرد چو ديدند لّهاك و فرشيد ورد

 بران گرز داران و شيران نيو يكى حمله بردند بر سوى گيو

 بران نامداران جوشن روان بباريد تير از كمان سران

 ز بس كشتگان شد زمين ناپديد چنان شد كه كس روى كشور نديد

 نه بگذاشت آن جايگه را كه داشت يكى پشت بر ديگرى برنگاشت

 كه با قلبگه جست بايد نبرد فرشيدورده چنين گفت هومان ب

 گريزان بيايد ز پشت سپاه بايد كزان قلبگاهفريبرز 

 چنگ آيد آن رزمگاه و بنهه ب پس آسان بود جنگ با ميمنه
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 جنگ فريبرز كاوس شاهه ب قلب سپاهه برفتند پس تا ب

 رزم گوانه شكست اندر آمد ب ز هومان گريزان بشد پهلوان

 نبودند گستاخ با راى خويش بدادند گردنكشان جاى خويش

 ز گردان ايران نبد كس بپاى دشمن سپردند جاىه يكايك ب

 شد بنفش هاز پيكارشان ديده بماندند بر جاى كوس و درفش

 مشته ازان كارزار انده آمد ب دشمن نمودند پشته دليران ب

 نبود ايچ پيدا ركيب از عنان نگون گشته كوس و درفش و سنان

 بر دامن كوه شدفريبرز  انبوه شده چو دشمن ز هر سو ب

 بران زندگانى ببايد گريست برفتند ز ايرانيان هرك زيست

 ز لشكر بسى نامبردار نيو همى بود بر جاى گودرز و گيو

 درفش فريبرز كاوس شاه چو گودرز كشواد بر قلبگاه

 كردار آتش دلش بر دميده ب نديد و يالن سپه را نديد

 گودرزيان رستخيزبر آمد ز  راه گريزه عنان كرد پيچان ب

 بسى ديده گرز و گوپال و تير بدو گفت گيو اى سپهدار پير

 ببايد بسر بر مرا خاك ريخت اگر تو ز پيران بخواهى گريخت

 دليران و كار آزموده مهان نماند كسى زنده اندر جهان

 درنگى تر از مرگ پتياره نيست ز مردن مرا و ترا چاره نيست

 ترا روى بينند بهتر كه پشت روزگار درشتچو پيش آمد اين 

 نياريم بر خاك كشواد ننگ بپيچيم زين جايگه سوى جنگ

 كه بر گويد از گفته باستان ز دانا تو نشنيدى آن داستان

 مشته تن كوه را سنگ ماند ب كه گر دو برادر نهد پشت پشت

 ز دوده ستوده بسى نامور تو باشى و هفتاد جنگى پسر

 و گر كوه باشد ز بن بر كنيم خنجر دل دشمنان بشكنيمه ب
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 بديد آن سر و ترگ بيدار نيو چو گودرز بشنيد گفتار گيو

 بيفشارد بر جايگه پاى خويش پشيمان شد از دانش و راى خويش

 همه ابا برته و زنگه يل ب گرازه برون آمد و گستهم

 اندرانكه پيمان شكستن نبود  بخوردند سوگندهاى گران

 جوىه گر از گرز خون اندر آيد ب كزين رزمگه بر نتابيم روى

 رزم اندرون گرز بگذاردنده ب و زان جايگه ران بيفشاردند

 زمانه همى بر بدى گشته شد كشته شد كرانز هر سو سپه بى

 كز ايدر برو زود بر سان تير به بيژن چنين گفت گودرز پير

 پيش من آر اختر كاويانه ب سوى فريبرز بر كش عنانه ب

 بيايد كند روى دشمن بنفش مگر خود فريبرز با آن درفش

 كردار آذر گشسپه بيامد ب چو بشنيد بيژن برانگيخت اسپ

 كه ايدر چه دارى سپه در نهفت بنزد فريبرز و با او بگفت

 برين كوه سر بر فزون زين مپاى عنان را چو گردان يكى بر گراى

 سواران و اين تيغهاى بنفش نيايى مرا ده درفشاگر تو 

 نكرد او خرد با دل خويش جفت چو بيژن سخن با فريبرز گفت 

 كه در كار تندى و در جنگ نو بيژن كه روه يكى بانگ برزد ب

 همين پهلوانى و تخت و كاله مرا شاه داد اين درفش و سپاه

 نيو نيست نه اندر جهان سربسر درفش از در بيژن گيو نيست

 بزد ناگهان بر ميان درفش يكى تيغ بگرفت بيژن بنفش

 يكى نيمه بر داشت گرد از ميان بدو نيمه كرد اختر كاويان

 راهه چو تركان بديدند اختر ب نزد سپاهه بيامد كه آرد ب

 همه سوى بيژن نهادند روى يكى شير دل لشكرى جنگجوى

 آن كاويانى درفشبه پيكار  كشيدند گوپال و تيغ بنفش
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 كه نيروى ايران بدو اندرست چنين گفت هومان كه آن اخترست

 جهان جمله بر شاه تنگ آوريم چنگ آوريمه درفش بنفش ار ب

 بريشان يكى تير باران بكرد كمان را بزه كرد بيژن چو گرد

 همى گرگ دّرنده را سور شد سپه يك سر از تير او دور شد

 همه سواران كه بودند با او ب گستهم بگفتند با گيو و با

 ربودن از يشان همى تاج و گاه توران سپاهه كه مان رفت بايد ب

 برفتند بسيار نيزه وران ز گردان ايران دالور سران

 بيامد ز ره بيژن نامدار بكشتند زيشان فراوان سوار

 هوا شد ز گرد سواران بنفش گرد درفشه سپاه اندر آمد ب

 بران دشت رزمى نو آراستند باره از جاى برخاستنددگر 

 كه كاوس را بد چو جان عزيز به پيش سپه كشته شد ريونيز

 نياز فريبرز و جان پدر يكى تاجور شاه كهتر پسر

 بسى نامور جامه كردند چاك خاكه سر و تاج او اندر آمد ب

 كه اى نامداران و گردان نيو ازان پس خروشى بر آورد گيو

 جوان و سرافراز و فرزند شاه چنويى نبود اندرين رزمگاه

 سه تن كشته شد زار بر خيره خير وس پيرونبيره جهاندار كا

 گيتى فزون زين شگفتى چه چيزه ب ش چون ريونيزوفرود سياو

 دشمن رسد شرم دارد روانه ب اگر تاج آن نارسيده جوان

 ايران سپاهه شكست اندر آيد ب اگر من بجنبم ازين رزمگاه

 تركان رسد در صف كارزاره ب نبايد كه آن افسر شهريار

 ازين افسر و كشتن ريونيز فزايد برين ننگها ننگ نيز

 سپهبد سر افراز پيران نيو چنان بد كه بشنيد آواز گيو

 ز لشكر بران افسر نامدار بر آمد بنّوى يكى كارزار
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 گردنكشان گشته شدسر بخت  فراوان ز هر سو سپه كشته شد

 نيزه بريشان يكى حمله برده ب بر آويخت چون شير بهرام گرد

 دو لشكر بدو مانده اندر شگفت نوك سنان تاج را بر گرفته ب

 همى ديده از تيرگى خيره گشت همى بود زان گونه تا تيره گشت

 همى بر سر يكدگر كوفتند چنين هر زمانى بر آشوفتند

 بران رزمگه ديگر افگنده بود زنده بودز گودرزيان هشت تن 

 كه بودند زيباى ديهيم و گنج هم از تخمه گيو چون بيست و پنج

 سواران و شيران روز نبرد هم از تخم كاوس هفتاد مرد

 سزد گر نيايد كسى در شمار جز از ريونيز آن سر تاج دار

 كجا بختشان اندر آمد بخواب چو سيصد تن از تخم افراسياب

 كم آمد برين روز در كارزار خويشان پيران چو نهصد سوارز 

 ازان اختر گيتى افروز اوى همان دست پيران بد و روز اوى

 ازان جنگ جستن سر آمد زمان نبد روز پيكار ايرانيان

 همى خستگان خوار بگذاشتند از آوردگه روى برگاشتند

 بوددمان باره گستهم كشته  بدانگه كجا بخت برگشته بود

 ابا جوشن و خود برسان مست پياده همى رفت نيزه بدست

 شب آمد همى روز تاريك شد چو بيژن بگستهم نزديك شد

 از تو نباشد كسم ترگرامى بدو گفت هين بر نشين از پسم

 چو خورشيد شد تيره يكبارگى نشستند هر دو بران بارگى

 كارگريزان برفتند برگشته  همه سوى آن دامن كوهسار

 ز رنج و ز غم گشته آزاد دل سواران تركان همه شاد دل

 گرازنده و بزم ساز آمدند لشكرگه خويش باز آمدنده ب

 همى كر شد از ناله كوس گوش ز گردان ايران بر آمد خروش
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 بازگشتن بهرام به جستن تازیانه به رزمگاه

 كه اى پهلوان يالن سر بسر دوان رفت بهرام پيش پدر

 نيزه بابر اندر افراشتمه ب بدانگه كه آن تاج برداشتم

 تركان بدست مايهچو گيرند بى يكى تازيانه ز من گم شدست

 جهان پيش چشمم شود آبنوس بهرام بر چند باشد فسوسه ب

 سپهدار پيران بگيرد بدست نبشته بران چرم نام منست

 آورماگر چند رنج دراز  شوم تيز و تازانه باز آورم

 خاك اندر آيد همىه كه نامم ب مرا اين ز اختر بد آيد همى

 همى بخت خويش اندر آرى بسر بدو گفت گودرز پير اى پسر

 شوى در دم اختر شوم فال ز بهر يكى چوب بسته دوال

 نيم بهتر از دوده و انجمن چنين گفت بهرام جنگى كه من

 برد بايد گمانكّژى چرا ه ب بجايى توان ُمرد كايد زمان

 نو ستفراوان مرا تازيانه بدو گفت گيو اى برادر مشو

 دو شيبش ز خوشاب و ز گوهرست سيم اندرسته يكى شوشه زر ب

 مرا داد چندان سليح و كمر فرنگيس چون گنج بگشاد سر

 توران دگر خوار بگذاشتمه ب من آن درع و تازانه برداشتم

 و ز گوهر چو تابنده ماه ز زرّ  س شاهويكى نيز بخشيد كاو

 برو بافته گوهر شاهوار دگر پنج دارم همه زرنگار

 يكى جنگ خيره مياراى نو ترا بخشم اين هفت ز ايدر مرو

 كه اين ننگ را خرد نتوان شمرد چنين گفت با گيو بهرام گرد

 مرا آنك شد نام با ننگ جفت شما را ز رنگ و نگارست گفت

 گاز آورمه و گر سر ز كوشش ب آورمگر ايدونك تازانه باز 
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 همان گردش بخت وارونه بود برو راى يزدان دگر گونه بود

 ترا گفت دانا نيايد صواب هرانگه كه بخت اندر آيد بخواب

 درخشان شده روى گيتى ز ماه بزد اسپ و آمد بران رزمگاه

 بران داغ دل بخت برگشتگان همى زار بگريست بر كشتگان

 شده غرق و خفتان برو چاك چاك ريونيز اندران خون و خاكتن 

 كه زار اى جوان سوار دلير همى زار بگريست بهرام شير

 ايوان تو اندر مغاكه بزرگان ب چه تو كشته اكنون چه يك مشت خاك

 كه بودند افگنده بر پهن دشت بران كشتگان بر يكايك بگشت

 جان رسته بوده ر از يشان بشمشيه ب ازان نامداران يكى خسته بود

 ناليد و پرسيد زو نام راه ب همى باز دانست بهرام را

 امبر كشتگان خوار افگنده امبدو گفت كاى شير من زنده

 مرا بر يكى جامه خواب آرزوست سه روزست تا نان و آب آرزوست

 بدل مهربان و بتن خويش اوى بشد تيز بهرام تا پيش اوى

 بدّريد پيراهن او را ببست و رخ را بخست برو گشت گريان

 ستتبه بودن اين ز نابستگي ستبدو گفت منديش كز خستگي

 وزين خستگى زود بهتر شوى چو بستم كنون سوى لشكر شوى

 ز من گم شدست از پى تاج شاه يكى تازيانه بدين رزمگاه

 رسانم بزودى سوى لشكرت چو آن باز يابم بيايم برت

 همى جست تا تازيانه بيافت جا سوى قلب لشكر شتافتو زان 

 بر آميخته خاك بسيار و خون ميان تل كشتگان اندرون

 و زان جا خروشيدن اندر گرفت فرود آمد از باره آن بر گرفت

 بجوشيد بر سان آذرگشسپ خروش دم ماديان يافت اسپ

 غمى گشت بهرام و از پس برفت سوى ماديان روى بنهاد تفت
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 ز ترگ و ز خفتان پر از آب روى همى شد دمان تا رسيد اندروى

 يكى تيغ هندى گرفته بدست چو بگرفت هم در زمان بر نشست

 سوار و تن باره پر خاك و خوى چو بفشارد ران هيچ نگذارد پى

 كه شمشير زد بر پى بارگى يكبارگىه چنان تنگ دل شد ب

 پياده بپيمود چون باد راه و زان جايگه تا بدين رزمگاه

 زمين چون گل و ارغوان ِكشته ديد سراسر همه دشت پر كشته ديد

 راه جوى بارگىبرين دشت بى همى گفت كاكنون چه سازيم روى

 سوارى صد از قلب بشتافتند ازو سركشان آگهى يافتند

 برندش بر پهلوان سپاه كه او را بگيرند زان رزمگاه

 بباريد تير از كمان دلير بهرام شيركمان را بزه كرد 

 پيرامنش كس كجا ماندىه ب چو تيرى يكى در كمان راندى

 پياده نپيچيد و ننمود پشت از يشان فراوان بخست و بكشت

 نزديك پيران نهادند روىه ب سواران همه بازگشتند ازوى

 ز هر سو بسى تير گرد آوريد چو لشكر ز بهرام شد ناپديد

 بهرام بر دست تژاوکشته شدن 

 بگفتند با او سراسر گوان چو لشكر بيامد بر پهلوان

 ز پيكار او آشكار او راز فراوان سخن رفت زان رزمساز

 پياده نگردد خود از جنگ سير بگفتند كاينت هژبر دلير

 ازان نامداران ورا نام چيست بپرسيد پيران كه اين مرد كيست

 كه لشكر سراسر بدو روشن است يكى گفت بهرام شيراوژن است

 كه بهرام را نيست جاى گريز برويين چنين گفت پيران كه خيز

 زمانه براسايد از داورى چنگ آورىه مگر زنده او را ب
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 كجا نامدارست و پرخاشخر ز لشكر كسى را كه بايد ببر

 نبودش بس انديشه بد گمان چو بشنيد رويين بيامد دمان

 نهاده سپر بر سر و چرخ زير بهرام شيربر تير بنشست 

 كه شد ماه تابنده چون الژورد يكى تير باران برويين بكرد

 يالن را همه كند شد پاى و دست چو رويين پيران ز تيرش بخست

 پر از درد و تيره روان آمدند بسستى بر پهلوان آمدند

 ز دريا نديديم جنگى نهنگ كه هرگز چنين يك پياده بجنگ

 بلرزيد بر سان برگ درخت بشنيد پيران غمى گشت سخت چو

 همى رفت با او بسى رزمساز نشست از بر باره تند تاز

 پياده چرا ساختى كارزار بيامد بدو گفت كاى نامدار

 همانا بپرخاش و سوران بدى توران بدىه نه تو با سياوش ب

 استنشستن همان مهر پروردن  مرا با تو نان و نمك خوردن است

 بدين شير مردى و چندين هنر نبايد كه با اين نژاد و گهر

 بسوزد دل مهربان مادرت خاك اندر آيد سرته ز باال ب

 راهى كه آيد دلت را پسنده ب بيا تا بسازيم سوگند و بند

 چو خويشى بود راى بيشى كنيم ازان پس يكى با تو خويشى كنيم

 مخور با تنت زينهارنتابى  پياده تو با لشكرى نامدار

 خردمند و بينا و روشن روان بدو گفت بهرام كاى پهلوان

 و گر نه مرا جنگ يكبارگيست مرا حاجت از تو يكى بارگيست

 ندانى كه اين راى را نيست روى بدو گفت پيران كه اى نامجوى

 دليرى و بر خيره تندى مكن ترا اين به آيد كه گفتم سخن

 نهند اين چنين ننگ بر خويشتن آن انجمنببين تا سواران 

 ز ديهيم داران و كنداوران كه چندين تن از تخمه مهتران
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 چنين رزم ناگاه پيوسته شد ز پيكار تو كشته و خسته شد

 مگر آنك جوشد ورا مغز و خون كه جويد گذر سوى ايران كنون

 كه گردد سرش زين سخن پر شتاب اگر نيستى رنج افراسياب

 بدان تات بردى بر پهلوان ترا بارگى دادمى اى جوان

 دلش پر ز كين و سرش پر ز راى بگفت اين و بر گشت و شد باز جاى

 سوارى كه بوديش با شير تاو برفت او و آمد ز لشكر تژاو

 كه بهرام را از يالن نيست جفت ز پيران بپرسيد و پيران بگفت

 بدو راه و پيوند خوبنمودم  مهرش بدادم بسى پند خوبه ب

 ايران سپاهه همى راه جويد ب سخن را نبد بر دلش هيچ راه

 كه با مهر جان ترا نيست تاو پيران چنين گفت جنگى تژاوه ب

 سر اندر زمان زير سنگ آرمش چنگ آرمشه شوم گر پياده ب

 سپاهكجا بود بهرام يل بى بيامد شتابان بدان رزمگاه

 يكى بر خروشيد چون پيل مست نيزه بدستچو بهرام را ديد 

 پياده يكى مرد و چندين سوار بدو گفت ازين لشكر نامدار

 سرت بر فرازيد خواهى همى ايران گرازيد خواهى همىه ب

 گه آمد كه بر تو سر آيد زمان سران را سپردى سر اندر زمان

 دهيدژوپين ه گرز و به تير و به ب پس آنگه بفرمود كاندر نهيد

 هرانكس كه بود از دليران سرى برو انجمن شد يكى لشكرى

 تير از هوا روشنايى ببرده ب زه كرد بهرام گرده كمان را ب

 چو درياى خون شد همه كوه و دشت چو تير اسپرى شد سوى نيزه گشت

 همى خون چكانيد بر تيره ميغ چو نيزه قلم شد بگرز و بتيغ

 بتيرش دالور بسى خسته شد شد چو رزمش برين گونه پيوسته

 پس پشت او اندر آمد تژاو و تاو توشچو بهرام يل گشت بى
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 كه شير اندر آمد ز باال بروى يكى تيغ زد بر سر كتف اوى

 فرو ماند از رزم و بر گشت كار جدا شد ز تن دست خنجرگزار

 كردار آتش رخش برفروخته ب تژاو ستمگاره را دل بسوخت

 بجوش آمدش در جگر خون گرم روى پر درد و شرم بپيچيد ازو

 کشتن گیو تژاو را به کین بهرام 

 دل گيو گشت از برادر درشت چو خورشيد تابنده بنمود پشت

 برادر نيامد همى باز جاى بيژن چنين گفت كاى رهنماىه ب

 نبايد كه بر رفته بايد گريست ببايد شدن تا ورا كار چيست

 بدان جاى پرخاش و ننگ و نبرد هر دو چو گرددليران برفتند 

 همى خسته و كشته جستند باز بديدار بهرامشان بد نياز

 خون اندر آغشته بوده جهانى ب همه دشت پر خسته و كشته بود

 پر از آب و خون ديده بشتافتند دليران چو بهرام را يافتند

 گشته كارفتاده ازو دست و بر  خون اندر افگنده خواره خاك و به ب

 پر از خون دو تن ديده از مهر اوى همى ريخت آب از بر چهر اوى

 تنش پر ز خون بود و دل پر ز خشم چو باز آمدش هوش بگشاد چشم

 تابوت روىه مرا چون بپوشى ب چنين گفت با گيو كاى نامجوى

 ندارد مگر گاو با شير تاو تو كين برادر بخواه از تژاو

 كه با من بدش روزگارى نشست نَخست مرا ديد پيران ويسه

 آغاز كينه بجستند با من ب همه نامداران و گردان چين

 نكرد ايچ ياد از نژاد و نشست تن من تژاو جفا پيشه خست

 بباريد گيو از مژه آب زرد چو بهرام گرد اين سخن ياد كرد

 روز سپيد و شب الژورده ب دادار دارنده سوگند خورده ب
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 مگر كين بهرام باز آورم ترگ رومى نبيند سرمكه جز 

 يكى تيغ هندى گرفته بدست پر از درد و پر كين بزين بر نشست

 تژاو از طاليه بر آمد براه بدانگه كه شد روى گيتى سياه

 عنان را بپيچيد و دم در كشيد چو از دور گيو دليرش بديد

 دور گشت ز گردان و گردنكشان چو دانست كز لشكر اندر گذشت

 ميان تژاو اندر آمد به بند سوى او بيفگند پيچان كمند

 پس آسانش از پشت زين در ربود بران اندر آورد و بر گشت زود

 فرود آمد و دست كردش به بند خاك اندر افگند خوار و نژنده ب

 پس اندر همى برد چون بيهشان نشست از بر اسپ و او را كشان

 كه با من نماند اى دلير ايچ تاو تژاو چنين گفت با او بخواهش

 منه شب تيره دوزخ نمودى ب انجمن شمارچه كردم كزين بى

 بدو گفت كين جاى گفتار نيست بزد بر سرش تازيانه دويست

 كه در باغ كين تازه كشتى درخت ندانى همى اى بد شور بخت

 تنش خون خورد بار او سر بود كه باالش با چرخ همبر بود

 ببينى كنون زخم كام نهنگ جنگه شكار تو بهرام بايد ب

 كه تو چون عقابى و من چون چكاو چنين گفت با گيو جنگى تژاو

 نه او را بدست من آمد زمان ز بهرام بر بد نبردم گمان

 ورا كشته بودند بر دشت كين كه من چون رسيدم سواران چين

 گيو پيچان شدستز دردش دل  شدست جانبران بد كه بهرام بى

 پيش جگر خسته بهرام شيره ب كشانش بياورد گيو دلير

 مكافات سازم جفا را جفا وفابدو گفت كاينك سر بى

 كه چندان زمان ديدم از روزگار سپاس از جهان آفرين كردگار

 بپردازم اكنون من از پيش تو كه تيره روان بدانديش تو
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 خواست از كشتن خويش تاوهمى  همى كرد خواهش بريشان تژاو

 خنجر بريدن چه سوده سر من ب همى گفت ار ايدونك اين كار بود

 پرستش كنم گوربان ترا يكى بنده باشم روان ترا

 كه اى نامور نامدار دلير چنين گفت با گيو بهرام شير

 همان روز مرگش نبايد چشيد گر ايدونك از وى بمن بد رسيد

 بمان تا كند در جهان ياد من سر پر گناهش روان داد من

 تژاو جفا پيشه را بسته ديد برادر چو بهرام را خسته ديد

 بريدش سر از تن بسان چكاو خروشيد و بگرفت ريش تژاو

 روانش ز غم آتشى بر فروخت دل گيو زان پس بريشان بسوخت

 كه ديد اين شگفت آشكار و نهان خروشى بر آورد كاندر جهان

 برادر بود گر كسى خويش من ور كشى پيش منكه گر من كشم 

 جهان را چنين است ساز و نهاد بگفت اين و بهرام يل جان بداد

 خون دست شسته نخستين ببايد ب عنان بزرگى هر آن كو بجست

 بگرد جهان تا توانى مگرد درده اگر خود كشد گر كشندش ب

 ستبه بيژن سپرد آنگهى بر نش خروشان بر اسپ تژاوش ببست

 نزديك ايران دلش پر ز تاوه ب بياوردش از جايگاه تژاو

 كردار ايوان يكى دخمه كرده ب چو شد دور زان جايگاه نبرد

 تنش را بپوشيد چينى حرير مشك و عبيره بيا گند مغزش ب

 بخوابيد و آويخت بر سرش تاج بر آيين شاهانش بر تخت عاج

 بهرام هرگز نبودتو گفتى كه  سر دخمه كردند سرخ و كبود

 ز بهرام و ز گردش روزگار شد آن لشكر نامور سوگوار
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 بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو

 بر آمد سر تاج روز سپيد چو برزد سر از كوه تابنده شيد

 همى هر كسى داستانها زدند سپاه پراگنده گرد آمدند

 سر بخت ساالر برگشته شد كه چندين ز ايرانيان كشته شد

 سپه را كنون نيست جاى درنگ جنگه چنين چيره شد دست تركان ب

 ببينيم تا بر چه گردد زمان گمانبر شاه بايد شدن بى

 مرا و ترا جاى آهنگ نيست اگر شاه را دل پر از جنگ نيست

 بشد كشته و زنده خسته جگر پسرشد پدر بى پدرپسر بى

 نامداربسازد يكى لشكر  اگر جنگ فرمان دهد شهريار

 كنيم اين جهان بر بدانديش تنگ بياييم و دلها پر از كين و جنگ

 همه دل پر از خون و جان پر گداز برين راى زان مرز گشتند باز

 زبانشان ز خويشان پر از ياد كرد برادر ز خون برادر به درد

 روانشان ازان كشتگان پر درود رودبرفتند يك سر سوى كاسه

 كسى را نديد اندران جايگاه پيش سپاهطاليه بيامد به 

 كز ايرانيان گشت گيتى تهى بپيران فرستاد زود آگهى

 بهر سو فرستاد كار آگهان چو بشنيد پيران هم اندر زمان

 سپهبد روان را ز انده بشست چو برگشتن مهتران شد درست

 همى گشت بر گرد آن رزمگاه بيامد بشبگير خود با سپاه

 سراپرده و خيمه بد همچو باغ هم دشت و هامون و راغهمه كوه و 

 ز كار جهان مانده اندر شگفت بلشكر ببخشيد و خود بر گرفت

 گهى شاد دارد گهى با نهيب كه روزى فرازست و روزى نشيب

 همى بگذرانيم روزى بروز همان به كه با جام مانيم روز
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 خوابهيونى برافگند هنگام  بدان آگهى نزد افراسياب

 ز تيمار و درد دل آزاد شد سپهبد بدان آگهى شاد شد

 ببستند آيين ره پهلوان همه لشكرش گشته روشن روان

 درم بر سر او همى ريختند همه جامه زينت آويختند

 سپهبد پذيره شدش با سپاه شهر شاه چو آمد بنزديكى

 كه از پهلوانان ترا نيست جفت برو آفرين كرد بسيار و گفت

 همى بر شد آواز چنگ و رباب دو هفته ز ايوان افراسياب

 كه با شادمانى شود باز جاى سيم هفته پيران چنان كرد راى

 كه گر بر شمارى بگيرد شتاب يكى خلعت آراست افراسياب

 ز زّرين كمرهاى گوهر نگار ز دينار و ز گوهر شاهوار

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

 ز پيروزه مهد و ز بيجاده تاج يكى تخت پر مايه از عاج و ساج

 پر از مشك و عنبر دو پيروزه جام پرستار چينى و رومى غالم

 ازان پس بسى پندها داد نيز نزديك پيران فرستاد چيزه ب

 سپه را ز دشمن نگهدار باش كه با موبدان باش و بيدار باش

 بهر جاى بفرست گرد جهان كار آگهاننگه كن خردمند 

 بداد و دهش گيتى آراستست امروز با خواستست خسروكه كى

 چو شد گرد ازين بيش چيزى مخواه نژاد و بزرگى و تخت و كاله

 زمان تا زمان آگهى خواه نو ز برگشتن دشمن ايمن مشو

 تو ايمن بخسپى بپيچد روان بجايى كه رستم بود پهلوان

 كه ساالر او بود و پيوند اوى پيران همه پند اوىپذيرفت 

 نهادند سر سوى راه ختن سپهدار پيران و آن انجمن

 كنون رزم كاموس بايد سرود بپاى آمد اين داستان فرود
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