داستان کاموس کشانی
بخش 1
دفتر سوم

متن شاهنامه ( بر اساس نسخه مسکو ) اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی

بنام خداوند خورشيد و ماه

كه دل را به نامش خرد داد راه

خداوند هستى و هم راستى

نخواهد ز تو ّ
كژ ى و كاستى

خداوند بهرام و كيوان و شيد

ازويم نويد و بدويم اميد

ستودن مر او را ندانم همى

از انديشه جان بر فشانم همى

ازو گشت پيدا مكان و زمان

پى مور بر هستىء او نشان

ز گردنده خورشيد تا تيره خاك

دگر باد و آتش همان آب پاك

بهستى يزدان گواهى دهند


روان ترا آشنايى دهند

ز هرچ آفريدست او بىنياز

تو در پادشاهيش گردن فراز

ز دستور و گنجور و از تاج و تخت

ز كمّ ى و بيشى و از ناز و بخت

همه بىنيازست و ما بندهايم

بفرمان و رايش سر افگندهايم

شب و روز و گردان سپهر آفريد

خور و خواب و تندى و مهر آفريد

جز او را مدان كردگار بلند

كزو شادمانى و زو مستمند

شگفتى به گيتى ز رستم بس است

كزو داستان بر دل هر كس است

سر مايۀ مردى و جنگ ازوست

خردمندى و دانش و سنگ ازوست

به خشكى چو پيل و به دريا نهنگ

خردمند و بينا دل و مرد سنگ

كنون رزم كاموس پيش آوريم

ز دفتر به گفتار خويش آوريم

تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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خوار کردن خسرو طوس را
چو لشكر بيامد براه چرم

كالت از بر و زير آب ميم

همى ياد كردند رزم فرود

پشيمانى و درد و تيمار بود

همه دل پر از درد از بيم شاه

دو ديده پر از خون و تن پر گناه

چنان شرمگين نزد شاه آمدند

جگر خسته و پر گناه آمدند

برادرش را كشته بر بىگناه

به دشمن سپرده نگين و كاله

همه يك سره دست كرده به كش

برفتند پيشش پرستارفش

بديشان نگه كرد خسرو به خشم

دلش پر ز درد و پر از خون دو چشم

به يزدان چنين گفت كاى دادگر

تو دادى مرا هوش و راى و هنر

همى شرم دارم من از تو كنون

بىشك از چند و چون
تو آگهترى 

و گرنه بفرمودمى تا هزار

زدندى به ميدان پيكار دار

تن طوس را دار بودى نشست

هرانكس كه با او ميان را ببست

ز كين پدر بودم اندر خروش

دلى داشتم پر غم و درد و جوش

كنون كينه نو شد ز كين فرود

سر طوس نوذر ببايد درود

بگفتم كه سوى كالت و چرم

مرو گر فشانند بر سر درم

كزان ره فرودست و با مادرست

سپهبد نژادست و كنداور است

دمان طوس نامدار ناهوشيار

چرا برد لشكر به سوى حصار

كنون ال جرم كردگار سپهر

ز طوس و ز لشكر بب ّريد مهر

بد آمد به گودرزيان بر ز طوس

كه نفرين برو باد و بر پيل و كوس

همى خلعت و پندها دادمش

به جنگ برادر فرستادمش

جهانگير چون طوس نوذر مباد

چنو پهلوان پيش لشكر مباد

دريغ آن فرود سياوش دريغ

كه با زور و دل بود و با گرز و تيغ
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بسان پدر كشته شد بىگناه

بدست سپهدار من با سپاه

به گيتى نباشد كم از طوس كس

كه او از در بند و چاهست و بس

نه در سرش مغز و نه در تنش رگ

چه طوس فرومايه پيشم چه سگ

ز خون برادر به كين پدر

همى گشت پيچان و خسته جگر

سپه را همه خوار كرد و براند

ز مژگان همى خون برخ بر فشاند

در بار دادن بريشان ببست

روانش به مرگ برادر بخست

بزرگان ايران به ماتم شدند

دليران به درگاه رستم شدند

به پوزش كه اين بودنى كار بود

كرا بود آهنگ رزم فرود

بدانگه كجا كشته شد پور طوس

سر سركشان خيره گشت از فسوس

همان نيز داماد او ريونيز

نبود از بد بخت مانند چيز

كه دانست نام و نژاد فرود

كجا شاه را دل بخواهد شخود

تو خواهشگرى كن كه برناست شاه

مگر سر بپيچد ز كين سپاه

نه فرزند كاوس كى ريونيز

به جنگ اندرون كشته شد زار نيز

كه كهتر پسر بود و پرخاش جوى

دريغ آن چنان خسرو ماهروى

چنين است انجام و فرجام جنگ

يكى تاج يابد يكى گور تنگ

آمرزش کردن خسرو ایرانیان را
چو شد روى گيتى ز خورشيد زرد

به خم اندر آمد شب الژورد

تهمتن بيامد به نزديك شاه

ببوسيد خاك از در پيشگاه

چنين گفت مر شاه را پيلتن

كه بادا سرت برتر از انجمن

به خواهشگرى آمدم نزد شاه

همان از پى طوس و بهر سپاه

چنان دان كه كس بىبهانه نمرد

ازين در سخنها ببايد شمرد

و ديگر كزان بد گمان بد سپاه

كه ف ّر خ برادر نبد نزد شاه
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همان طوس تندست و هشيار نيست

و ديگر كه جان پسر خوار نيست

چو در پيش او كشته شد ريونيز

زرسپ آن جوان سر افراز نيز

گر او بر فروزد نباشد شگفت

جهانجوى را كين نبايد گرفت

بدو گفت خسرو كه اى پهلوان

دلم پر ز تيمار شد زان جوان

كنون پند تو داروى جان بود

و گر چه دل از درد پيچان بود

به پوزش بيامد سپهدار طوس

به پيش سپهبد زمين داد بوس

همى آفرين كرد بر شهريار

كه نوشه بدى تا بود روزگار

زمين بندۀ تاج و تخت تو باد

فلك مايۀ ف ّر و بخت تو باد

منم دل پر از غم ز كردار خويش

به غم بسته جان را ز تيمار خويش

همان نيز جانم پر از شرم شاه

زبان پر ز پوزش روان پر گناه

ز پاكيزه جان فرود و زرسپ

همى بر فروزم چو آذر گشسپ

اگر من گنهكارم از انجمن

همى پيچم از كرده خويشتن

بويژه ز بهرام و ز ريونيز

همى جان خويشم نيايد بچيز

اگر شاه خشنود گردد ز من

وزين نامور بىگناه انجمن

شوم كين اين ننگ باز آورم

سر شيب را بر فراز آورم

همه رنج لشكر به تن بر نهم

اگر جان ستانم اگر جان دهم

ازين پس به تخت و كله ننگرم

جز از ترك رومى نبيند سرم

ز گفتار او شاد شد شهريار

دلش تازه شد چون گل اندر بهار

فرستادن خسرو طوس را به توران
چو تاج خور روشن آمد پديد

سپيده ز خمّ كمان بر دميد

سپهبد بيامد به نزديك شاه

ابا او بزرگان ايران سپاه

بديشان چنين گفت شاه جهان

كه هرگز پى كين نگردد نهان
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ز تور و ز سلم اندر آمد سخن

ازان كين پيشين و رزم كهن

چنين ننگ بر شاه ايران نبود

زمين پر ز خون دليران نبود

همه كوه پر خون گودرزيان

ّ
بزنار خونين به بسته ميان

همان مرغ و ماهى بريشان به زار

بگريد بدريا و بر كوهسار

از ايران همه دشت تورانيان

سر و دست و پايست و پشت و ميان

شما را همه شادمانيست راى

به كينه نجنبد همى دل ز جاى

دليران همه دست كرده بكش

بپيش خداوند خورشيد فش

همه همگنان خاك دادند بوس

چو ّ
رهام و گرگين چو گودرز و طوس

چو خ ّراد با زنگۀ شاوران

دگر بيژن و گيو و كنداوران

كه اى شاه نيك اختر و شير دل

ببرده ز شيران به شمشير دل

بندهايم

همه يك بيك پيش تو

ز تشوير خسرو سر افگندهايم

اگر جنگ فرمان دهد شهريار

همه سر فشانيم در كارزار

سپهدار پس گيو را پيش خواند

به تخت گرانمايگان بر نشاند

فراوانش بستود و بنواختش

بسى خلعت و نيكوى ساختش

بدو گفت كاندر جهان رنج من

تو بردى و بىبهرى از گنج من

بىرأى تو پيل و كوس
نبايد كه 

سوى جنگ راند سپهدار طوس

به تندى مكن سهمگين كار خرد

كه روشن روان باد بهرام گرد

ز گفتار بدگوى و ز نام و ننگ

جهان كرد بر خويشتن تار و تنگ

درم داد و روزى دهان را بخواند

بسى با سپهبد سخنها براند

همان راى زد با تهمتن بر آن

چنين تا رخ روز شد در نهان

چو خورشيد بر زد سنان از نشيب

شتاب آمد از رفتن با نهيب

سپهبد بيامد به نزديك شاه

ابا گيو گودرز و چندى سپاه

بدو داد شاه اختر كاويان

بران سان كه بودى به رسم كيان
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ز اختر يكى روز ف ّر خ بجست

كه بيرون شدن را كى آيد درست

همى رفت با كوس خسرو بدشت

بدان تا سپهبد بدو بر گذشت

يكى لشكرى همچو كوه سياه

گذشتند بر پيش بيدار شاه

پس لشكر اندر سپهدار طوس

بيامد بر شه زمين داد بوس

برو آفرين كرد و برشد خروش

جهان آمد از بانگ اسپان بجوش

يكى ابر بست از بر گرد سم

بر آمد خروشيدن گاودم

ز بس جوشن و كاويانى درفش

شده روى گيتى سراسر بنفش

تو خورشيد گفتى به آب اندر است

سپهر و ستاره بخواب اندر است

نهاد از بر پيل پيروزه مهد

همى رفت زين گونه تا رود شهد

پیغام پیران به لشگر ایران
هيونى به كردار باد دمان

بشد نزد پيران هم اندر زمان

كه من جنگ را گردن افراخته

سوى رود شهد آمدم ساخته

چو بشنيد پيران غمى گشت سخت

فرو بست بر پيل ناكام رخت

برون رفت با نامداران خويش

گزيده دالور سواران خويش

كه ايران سپه را ببيند كه چيست

سر افراز چندست و با طوس كيست

رده بر كشيدند زان سوى رود

فرستاد نزد سپهبد درود

وزين روى لشكر بياورد طوس

درفش همايون و پيالن و كوس

سپهدار پيران يكى چربگوى

ز تركان فرستاد نزديك اوى

بگفت آنك من با فرنگيس و شاه

چه كردم ز خوبى به هر جايگاه

ز درد سياوش خروشان بدم

چو بر آتش تيز جوشان بدم

كنون بار ترياك زهر آمدست

مرا زو همه رنج بهر آمدست

دل طوس غمگين شد از كار اوى

بپيچيد زان درد و پيكار اوى
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چنين داد پاسخ كه از مهر تو

فراوان نشانست بر چهر تو

سر آزاد كن دور شو زين ميان

ببند اين در بيم و راه زيان

بر شاه ايران شوى با سپاه

مكافات يابى به نيكى ز شاه

به ايران ترا پهلوانى دهد

همان افسر خسروانى دهد

چو ياد آيدش خوب كردار تو

دلش رنجه گردد ز تيمار تو

چنين گفت گودرز و گيو و سران

بزرگان و تيمار كش مهتران

سراينده پاسخ آمد چو باد

به نزديك پيران ويسه نژاد

بگفت آنچ بشنيد با پهلوان

ز طوس و ز گودرز روشن روان

چنين داد پاسخ كه من روز و شب

بياد سپهبد گشايم دو لب

شوم هرچ هستند پيوند من

خردمند كو بشنود پند من

به ايران گذارم بر و بوم و رخت

سر نامور بهتر از تاج و تخت

وزين گفتها بود مغزش تهى

همى جست نو روزگار بهى

سپاه فرستادن افراسیاب به نزدیک پیران
هيونى برافگند هنگام خواب


افراسياب
فرستاد نزديك

كز ايران سپاه آمد و پيل و كوس

همان گيو و گودرز و ّ
رهام و طوس

فراوان فريبش فرستادهام

ز هر گونه بندها داده 
ام

سپاهى ز جنگ آوران بر گزين

كه بر زين شتابش بيايد ز كين

مگر بومشان از بنه بر كنيم

به تخت و به گنج آتش اندر زنيم

و گرنه ز كين سياوش سپاه

نياسايد از جنگ هرگز نه شاه

چو بشنيد افراسياب اين سخن

سران را بخواند از همه انجمن

يكى لشكرى ساخت افراسياب

كه تاريك شد چشمه آفتاب

دهم روز لشكر به پيران رسيد

سپاهى كزو شد زمين ناپديد
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چو لشكر بياسود روزى بداد

سپه بر گرفت و بنه بر نهاد

ز پيمان بگرديد و ز ياد عهد

بيامد دمان تا لب رود شهد

طاليه بيامد به نزديك طوس

كه بربند بر كوهه پيل كوس

كه پيران نداند سخن جز فريب

چو داند كه تنگ اندر آمد نهيب

درفش جفا پيشه آمد پديد

سپه بر لب رود صف بر كشيد

بياراست لشكر سپهدار طوس

به هامون كشيدند پيالن و كوس

دو رويه سپاه اندر آمد چو كوه

سواران تركان و ايران گروه

چنان شد ز گرد سپاه آفتاب

كه آتش بر آمد ز درياى آب

درخشيدن تيغ و ژوپين و خشت

تو گفتى شب اندر هوا الله كشت

ز بس ترگ ز ّرين و ز ّرين سپر

ز جوش سواران ز ّرين كمر

بر آمد يكى ابر چون سندروس

زمين گشت از گرد چون آبنوس

سر سروران زير گرز گران

چو سندان شد و پتك آهنگران

ز خون رود گفتى ميستان شدست

ز نيزه هوا چون نيستان شدست

بسى سر گرفتار دام كمند

بسى خوار گشته تن ارجمند

كفن جوشن و بستر از خون و خاك

تن نازديده به شمشير چاك

زمين ارغوان و زمان سندروس

سپهر و ستاره پر آواى كوس

اگر تاج جويد جهانجوى مرد

و گر خاك گردد به روز نبرد

بناكام مى رفت بايد ز دهر

چه زو بهر ترياك يابى چه زهر

ندانم سرانجام و فرجام چيست

برين رفتن اكنون ببايد گريست

کشتن طوس ارژنگ را
يكى نامدارى بد ارژنگ نام

به ابر اندر آورده از جنگ نام

برآورد از دشت آورد گرد

از ايرانيان جست چندى نبرد
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چو از دور طوس سپهبد بديد

بغ ّريد و تيغ از ميان بر كشيد

بپور زره گفت نام تو چيست

ز تركان جنگى ترا يار كيست

بدو گفت ارژنگ جنگى منم

سر افراز و شير درنگى منم

كنون خاك را از تو رخشان كنم

به آوردگه بر سر افشان كنم

چو گفتار پور زره شد به بن

سپهدار ايران شنيد اين سخن

به پاسخ نديد ايچ راى درنگ


چنگ
همان آبدارى كه بودش به

بزد بر سر و ترگ آن نامدار

تو گفتى تنش سر نياورد بار

بر آمد ز ايران سپه بوق و كوس

كه پيروز بادا سر افراز طوس

غمى گشت پيران ز توران سپاه

ز تركان تهى ماند آوردگاه

دليران توران و كنداوران

كشيدند شمشير و گرز گران

كه يك سر بكوشيم و جنگ آوريم

جهان بر دل طوس تنگ آوريم

چنين گفت هومان كه امروز جنگ

بسازيد و دل را مداريد تنگ

گر ايدونك زيشان يكى نامور

ز لشكر برآرد به پيكار سر

پذيره فرستيم گردى دمان

ببينيم تا بر كه گردد زمان

وزيشان به تندى نجوييد جنگ

ببايد يك امروز كردن درنگ

بدانگه كه لشكر بجنبد ز جاى

تبيره بر آيد ز پرده سراى

همه يك سره گرزها بر كشيم

يكى از لب رود برتر كشيم

به انبوه رزمى بسازيم سخت

اگر يار باشد جهاندار و بخت

جنگ هومان با طوس
به اسپ عقاب اندر آورد پاى

بر انگيخت آن بارگى را ز جاى

تو گفتى يكى باره آهنست

و گر كوه البرز در جوشنست

به پيش سپاه اندر آمد به جنگ

يكى خشت رخشان گرفته به چنگ
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9

بجنبيد طوس سپهبد ز جاى

جهان پر شد از نالۀ ك ّر ناى

به هومان چنين گفت كاى شور بخت

ز پاليز كين بر نيامد درخت

نمودم بارژنگ يك دست برد

كه بود از شما نامبردار و گرد

تو اكنون همانا به كين آمدى

كه با خشت بر پشت زين آمدى

به جان و سر شاه ايران سپاه

كه بىجوشن و گرز و رومى كاله

به جنگ تو آيم بسان پلنگ

كه از كوه يازد به نخچير چنگ

ببينى تو پيكار مردان مرد

چو آورد گيرم به دشت نبرد

چنين پاسخ آورد هومان بدوى

كه بيشى نه خوبست بيشى مجوى

گر ايدونك بيچاره را زمان

بدست تو آمد مشو در گمان

به جنگ من ارژنگ روز نبرد

كجا داشتى خويشتن را به مرد

دليران لشكر ندارند شرم

نجوشد يكى را برگ خون گرم

كه پيكار ايشان سپهبد كند

به رزم اندرون دستشان بد كند

كجا بيژن و گيو آزادگان

جهانگير گودرز كشوادگان

تو گر پهلوانى ز قلب سپاه

چرا آمدستى بدين رزمگاه

خردمند بيگانه خواند ترا

هشيوار ديوانه خواند ترا

تو شو اختر كاويانى بدار

سپهبد نيايد سوى كارزار

نگه كن كه خلعت كرا داد شاه

ز گردان كه جويد نگين و كاله

به فرماى تا جنگ شير آورند

زبردست را دست زير آورند

اگر تو شوى كشته بر دست من

بد آيد بدان نامدار انجمن

سپاه تو بىيار و بىجان شوند

اگر زنده مانند پيچان شوند

و ديگر كه گر بشنوى گفت راست

روان و دلم بر زبانم گواست

كه پر درد باشم ز مردان مرد

كه پيش من آيند روز نبرد

پس از رستم زال سام سوار

نديدم چو تو نيز يك نامدار
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پدر بر پدر نامبردار و شاه

چو تو جنگ جويى نيابد سپاه

تو شو تا ز لشكر يكى نامجوى

بيايد بروى اندر آريم روى

بدو گفت طوس اى سر افراز مرد

سپهبد منم هم سوار نبرد

تو هم نامدارى ز توران سپاه

چرا راى كردى به آوردگاه

دلت گر پذيرد يكى پند من

بجويى بدين كار پيوند من

كزين كينه تا زنده ماند يكى

نياسود خواهد سپاه اندكى

تو با خويش و پيوند و چندين سوار

همه پهلوان و همه نامدار

به خيره مده خويشتن را بباد

ببايد كه پند من آيدت ياد

سزاوار كشتن هر آن كس كه هست

بمان تا بيازند بر كينه دست

كزين كينه مرد گنهكار هيچ

رهايى نيابد خرد را مپيچ

مرا شاه ايران چنين داد پند

كه پيران نبايد كه يابد گزند

كه او ويژه پروردگار منست

جهان ديده و دوستدار منست

به بيداد بر خيره با او مكوش

نگه كن كه دارد به پند تو گوش

چنين گفت هومان به بيداد و داد

چو فرمان دهد شاه ف ّر خ نژاد

بران رفت بايد به بيچارگى

سپردن بدو دل بيكبارگى

همان رزم پيران نه بر آرزوست

كه او راد و آزاده و نيك خوست

بدين گفت و گوى اندرون بود طوس

كه شد گيو را روى چون سندروس

ز لشكر بيامد بكردار باد

چنين گفت كاى طوس ف ّر خ نژاد

فريبنده هومان ميان دو صف

بيامد دمان بر لب آورده كف

كنون با تو چندين چه گويد به راز

ميان دو صف گفت و گوى دراز

سخن جز به شمشير با او مگوى

مجوى از در آشتى هيچ روى

چو بشنيد هومان برآشفت سخت

چنين گفت با گيو بيدار بخت

ايا گم شده بخت آزادگان

كه گم باد گودرز كشوادگان
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فراوان مرا ديده روز جنگ

به آوردگه تيغ هندى بچنگ

كس از تخم كشواد جنگى نماند

كه منشور تيغ مرا بر نخواند

ترا بخت چون روى آهرمنست

بخان تو تا جاودان شيونست

اگر من شوم كشته بر دست طوس

نه بر خيزد آيين گوپال و كوس

به جايست پيران و افراسياب

بخواهد شدن خون من رود آب

نه گيتى شود پاك ويران ز من

سخن راند بايد بدين انجمن

و گر طوس گردد به دستم تباه

يكى ره نيابند ز ايران سپاه

تو اكنون به مرگ برادر گرى

چه با طوس نوذر كنى داورى

بدو گفت طوس اين چه آشفتنست

بدين دشت پيكار تو با منست

بيا تا بگرديم و كين آوريم

به جنگ ابروان پر ز چين آوريم

بدو گفت هومان كه دادست مرگ

سرى زير تاج و سرى زير ترگ

اگر مرگ باشد مرا بىگمان

به آورد گه به كه آيد زمان

بدست سوارى كه دارد هنر

سپهبد سر و گرد و پرخاشخر

گرفتند هر دو عمود گران

همى حمله برد آن برين اين بران

زمى گشت گردان و شد روز تار

يكى ابر بست از بر كارزار

تو گفتى شب آمد بريشان به روز

نهان گشت خورشيد گيتى فروز

ازان چاك چاك عمود گران

سرانشان چو سندان آهنگران

به ابر اندرون بانگ پوالد خاست

بدرياى شهد اندرون باد خاست

ز خون بر كف شير كفشير بود

همه دشت پر بانگ شمشير بود

خم آورد رويين عمود گران

شد آهن بكردار چاچى كمان

تو گفتى كه سنگست سر زير ترگ

سيه شد ز زخم يالن روى مرگ

گرفتند شمشير هندى به چنگ

فرو ريخت آتش ز پوالد و سنگ

ز نيروى گردنكشان تيغ تيز

خم آورد و در زخم شد ريز ريز
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همه كام پر خاك و پر خاك سر

گرفتند هر دو دوال كمر

ز نيروى گردان گردان شد ركيب

يكى را نيامد سر اندر نشيب

كمربند بگسست و هومان بجست

يكى اسپ آسوده را بر نشست

سپهبد سوى تركش آورد چنگ

كمان را بزه كرد و تير خدنگ

بران نامور تير باران گرفت

چپ و راست جنگ سواران گرفت

ز پوالد پيكان و پ ّر عقاب

سپر كرد بر پيش روى آفتاب

جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت

همه روى كشور پر الماس گشت

ز تير خدنگ اسپ هومان بخست

تن بارگى گشت با خاك پست

سپر بر سر آورد و ننمود روى

نگه داشت هومان سر از تير اوى

چو او را پياده بران رزمگاه

بديدند گفتند توران سپاه

كه پردخت ماند كنون جاى اوى

ببردند پر مايه باالى اوى

چو هومان بران زين تو زى نشست

يكى تيغ بگرفت هندى بدست

كه آيد دگر باره بر جنگ طوس

شد از شب جهان تيره چون آبنوس

همه نامداران پرخاش جوى

يكايك بدو در نهادند روى

چو شد روز تاريك و بيگاه گشت

ز جنگ يالن دست كوتاه گشت

بپيچيد هومان جنگى عنان

سپهبد بدو راست كرده سنان

به نزديك پيران شد از رزمگاه

خروشى بر آمد ز توران سپاه

ز تو خشم گردنكشان دور باد

درين جنگ فرجام ما سور باد

كه چون بود رزم تو اى نامجوى

چو با طوس روى اندر آمد بروى

همه پاك ما دل پر از خون بديم

جز ايزد نداند كه ما چون بديم

به لشكر چنين گفت هومان شير

كه اى رزم ديده سران دلير

چو روشن شود تيره شب روز ماست

كه اين اختر گيتى افروز ما 
ست

شما را همه شادكامى بود

مرا خوبى و نيكنامى بود
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ز لشكر همى بر خروشيد طوس

شب تيره تا گاه بانگ خروس

همى گفت هومان چه مرد منست

كه پيل ژيان هم نبرد منست

دو دیگر جنگ ایرانیان و تورانیان
چو چرخ بلند از شبه تاج كرد

شمامه پراگند بر الژورد

طاليه ز هر سو برون تاختند

بهر پردهای پاسبان ساختند

چو بر زد سر از برج خرچنگ شيد

جهان گشت چون روى رومى سپيد

تبيره بر آمد ز هر دو سراى

جهان شد پر از نالۀ ك ّر ناى

هوا تيره گشت از فروغ درفش

طبر خون و شبگون و زرد و بنفش

كشيده همه تيغ و گرز و سنان


عنان
همه جنگ را گرد كرده

تو گفتى سپهر و زمان و زمين

بپوشد همى چادر آهنين

به پرده درون شد خور تابناك

ز جوش سواران و از گرد و خاك

ز ه ّراى اسپان و آواى كوس

همى آسمان بر زمين داد بوس

سپهدار هومان دمان پيش صف

يكى خشت رخشان گرفته بكف

همى گفت چون من برايم بجوش

برانگيزم اسپ و برآرم خروش

شما يك بيك تيغها بر كشيد

سپرهاى چينى بسر در كشيد

مبينيد جز يال اسپ و عنان

نشايد كمان و نبايد سنان

عنان پاك بر يال اسپان نهيد

بدانسان كه آيد خوريد و دهيد

به پيران چنين گفت كاى پهلوان

تو بگشاى بند سليح گوان

ابا گنج دينار جفتى مكن

ز بهر سليح ايچ زفتى مكن

كه امروز گرديم پيروز گر

بيابد دل از اختر نيك بر

وزين روى لشكر سپهدار طوس

بياراست بر سان چشم خروس

برو بر يالن آفرين خواندند

ورا پهلوان زمين خواندند
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كه پيروزگر بود روز نبرد

ز هومان ويسه بر آورد گرد

سپهبد به گودرز كشواد گفت

كه اين راز بر كس نبايد نهفت

اگر لشكر ما پذيره شوند

سواران بد خواه چيره شوند

همه دست يك سر به يزدان زنيم

منى از تن خويشتن بفگنيم

مگر دست گيرد جهاندار ما

و گر نه بد است اختر كار ما

كنون نامداران ز ّرينه كفش

بباشيد با كاويانى درفش

ازين كوه پايه مجنبيد هيچ

نه روز نبردست و گاه بسيچ

همانا كه از ما بهر يك دويست

فزونست بد خواه اگر بيش نيست

بدو گفت گودرز اگر كردگار

بگرداند از ما بد روزگار

به بيشى و كمّ ى نباشد سخن

دل و مغز ايرانيان بد مكن

اگر بد بود بخشش آسمان

بپرهيز و بيشى نگردد زمان

تو لشكر بياراى و از بودنى

روان را مكن هيچ بشخودنى

بياراست لشكر سپهدار طوس

به پيالن جنگى و مردان و كوس

پياده سوى كوه شد با بنه

سپهدار گودرز بر ميمنه

رده بر كشيده همه يك سره

چو ّ
رهام گودرز بر ميسره

ز ناليدن كوس با ك ّر ناى

همى آسمان اندر آمد ز جاى

دل چرخ گردان بدو چاك شد

همه كام خورشيد پر خاك شد

چنان شد كه كس روى هامون نديد

ز بس گرد كز رزمگه بر دميد

بباريد الماس از تيره ميغ

همى آتش افروخت از گرز و تيغ

سنانهاى رخشان و تيغ سران

درفش از بر و زير گرز گران

هوا گفتى از گرز و از آهنست

زمين يك سر از نعل در جوشنست

چو درياى خون شد همه دشت و راغ

جهان چون شب و تيغها چون چراغ

ز بس ناله كوس با ك ّر ناى

همى كس ندانست سر را ز پاى
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سپهبد بگودرز گفت آن زمان

كه تاريك شد گردش آسمان

مرا گفته بود اين ستارهشناس

كه امروز تا شب گذشته سه پاس

ز شمشير گردان چو ابر سياه


آوردگاه
همى خون فشاند به

سرانجام ترسم كه پيروزگر

نباشد مگر دشمن كينهور

چو شيدوش و ّ
رهام و گستهم و گيو

زرهدار خ ّراد و برزين نيو


ز صف در ميان سپاه آمدند

جگر خسته و كينهخواه آمدند

بابر اندر آمد ز هر سو غريو

بسان شب تار و انبوه ديو

و زان روى هومان بكردار كوه

بياورد لشكر همه همگروه

و زان پس گزيدند مردان مرد

كه بر دشت سازند جاى نبرد

گرازه سر گيوگان با نهل

دو گرد گرانمايه شير دل

چو ّ
رهام گودرز و فرشيدورد

چو شيدوش و ّ
لهاك شد هم نبرد

ابا بيژن گيو كلباد را

كه بر هم زدى آتش و باد را

ابا شطرخ نامور گيو را

دو گرد گرانمايۀ نيو را

چو گودرز و پيران و هومان و طوس

نبد هيچ پيدا درنگ و فسوس

چنين گفت هومان كه امروز كار

نبايد كه چون دى بود كارزار

همه جان شيرين به كف بر نهيد

چو من بر خروشم دميد و دهيد

تهى كرد بايد از يشان زمين

نبايد كه آيند زين پس بكين

به پيش اندر آمد سپهدار طوس

پياده بياورد و پيالن و كوس

صفى بر كشيدند پيش سوار

سپردار و ژوپينور و نيزهدار

مجنبيد گفت ايچ از جاى خويش

سپر با سنان اندر آريد پيش

ببينيم تا اين نبرده سران

چگونه گزارند گرز گران
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جادوی کردن تورانیان بر سپاه ایران
ز تركان يكى بود بازور نام

به افسون به هر جاى گسترده كام

بياموخته ّ
كژ ى و جادوى

بدانسته چينى و هم پهلوى

چنين گفت پيران به افسون پژوه

كز ايدر برو تا سر تيغ كوه

يكى برف و سرما و باد دمان

بريشان بياور هم اندر زمان

هوا تيرهگون بود از تير ماه

همى گشت بر كوه ابر سياه

چو بازور در كوه شد در زمان

برآمد يكى برف و باد دمان

همه دست آن نيزهداران ز كار

فرو ماند از برف در كارزار

ازان رستخيز و دم زمهرير

خروش يالن بود و باران تير

بفرمود پيران كه يك سر سپاه

يكى حمله سازيد زين رزمگاه

چو بر نيزه بر دستهاشان فسرد

نيارست بنمود كس دست برد

و زان پس بر آورد هومان غريو

يكى حمله آورد برسان ديو

بكشتند چندان ز ايران سپاه

كه درياى خون گشت آوردگاه

در و دشت گشته پر از برف و خون

سواران ايران فتاده نگون

ز كشته نبد جاى رفتن به جنگ

ز برف و ز افگنده شد جاى تنگ

سيه گشت در دشت شمشير و دست

بروى اندر افتاده برسان مست

نبد جاى گردش دران رزمگاه

شده دست لشكر ز سرما تباه

سپهدار و گردنكشان آن زمان

گرفتند زارى سوى آسمان

كه اى برتر از دانش و هوش و راى

نه در جاى و بر جاى و نه زير جاى

همه بندۀ پر گناه توايم

به بيچارگى داد خواه توايم

ز افسون و از جادوى برترى

جهاندار و بر داوران داورى

تو باشى به بيچارگى دستگير

تواناتر از آتش و زمهرير
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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ازين برف و سرما تو فريادرس

نداريم فريادرس جز تو كس

بيامد يكى مرد دانش پژوه

به ّ
رهام بنمود آن تيغ كوه

كجا جاى بازور نستوه بود

بر افسون و تنبل بران كوه بود

بجنبيد ّ
رهام زان رزمگاه

برون تاخت اسپ از ميان سپاه

ِز ِره دامنش را بزد بر كمر

پياده بر آمد بران كوه سر

چو جادو بديدش بيامد به جنگ


چنگ
عمودى ز پوالد چينى به

چو ّ
رهام نزديك جادو رسيد

سبك تيغ تيز از ميان بر كشيد

بيفگند دستش به شمشير تيز

يكى باد برخاست چون رستخيز

ز روى هوا ابر تيره ببرد

فرود آمد از كوه ّ
رهام گرد

يكى دست بازور جادو بدست

به هامون شد و بارگى بر نشست

هوا گشت زان سان كه از پيش بود

فروزنده خورشيد را رخ نمود

پدر را بگفت آنچ جادو چه كرد

چه آورد بر ما به روز نبرد

بديدند ازان پس دليران شاه

چو درياى خون گشته آوردگاه

همه دشت كشته ز ايرانيان

تن بىسران و سر بىتنان

چنين گفت گودرز آنگه به طوس

كه نه پيل ماند و نه آواى كوس

همه يك سره تيغها بركشيم

برآريم جوش ار كشند ار كشيم

همانا كه ما را سر آمد زمان

نه روز نبردست و تير و كمان

بدو گفت طوس اى جهان ديده مرد

هوا گشت پاك و بشد باد سرد

چرا سر همى داد بايد به باد

چو فريادرس ف ّره و زور داد

مكن پيش دستى تو در جنگ ما

كنند اين دليران خود آهنگ ما

به پيش زمانه پذيره مشو

به نزديك بد خواه خيره مشو

تو در قلب با كاويانى درفش

همى دار در جنگ تيغ بنفش

سوى ميمنه گيو و بيژن به هم

نگهبانش بر ميسره گستهم
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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چو ّ
رهام و شيدوش بر پيش صف

گرازه به كين بر لب آورده كف

شوم بركشم گرز كين از ميان

كنم تن فدى پيش ايرانيان

ازين رزمگه بر نگردانم اسپ

مگر خاك جايم بود چون زرسپ

اگر من شوم كشته زين رزمگاه

تو بركش سوى شاه ايران سپاه

مرا مرگ نامىتر از سرزنش

به هر جاى بيغاره بدكنش

چنين است گيتى پر آزار و درد

ازو تا توان گرد بيشى مگرد

فزونيش يك روز بگزايدت

ببودن زمانى نيفزايدت

دگر باره برشد دم ك ّر ناى

خروشيدن زنگ و هندى دراى

ز بانگ سواران پرخاشخر

درخشيدن تيغ و زخم تبر

ز پيكان و از گرز و ژوپين و تير

زمين شد به كردار درياى قير

همه دشت بىتن سر و يال بود

همه گوش پر زخم گوپال بود

چو شد رزم تركان برين گونه سخت

نديدند ايرانيان روى بخت

همى تيره شد روى اختر درشت

دليران به دشمن نمودند پشت

چو طوس و چو گودرز و گيو دلير

چو شيدوش و بيژن چو ّ
رهام شير

همه برنهادند جان را به كف

همى رزم جستند بر پيش صف

هر آن كس كه با طوس در جنگ بود

همه نامدار و كنارنگ بود

به پيش اندرون خون همى ريختند

يالن از پس پشت بگريختند

يكى موبدى طوس يل را بخواند

پس پشت تو گفت جنگى نماند

نبايد كت اندر ميان آورند

به جان سپهبد زيان آورند

به گيو دلير آن زمان طوس گفت

كه با مغز لشكر خرد نيست جفت

كه ما را بدين گونه بگذاشتند

چنين روى از جنگ برگاشتند

برو باز گردان سپه را ز راه

ز بيغاره دشمن و شرم شاه

بشد گيو و لشكر همه باز گشت

پر از كشته ديدند هامون و دشت
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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سپهبد چنين گفت با مهتران

كه اينست پيكار جنگ آوران

كنون چون رخ روز شد تيرهگون

همه روى كشور چو درياى خون

يكى جاى آرام بايد گزيد

اگر تيره شب خود توان آرميد

مگر كشته يابد به جاى مغاك

يكى بستر از ريگ و چادر ز خاك

رفتن ایرانیان به کوه هماون
همه بازگشتند يك سر ز جنگ

ز خويشان روان خسته و سر ز ننگ

سر از كوه بر زد همانگاه ماه

چو بر تخت پيروزه پيروز شاه

سپهدار پيران سپه را بخواند

همى گفت زيشان فراوان نماند

بدانگه كه درياى ياقوت زرد

زند موج بر كشور الژورد

بىجان كنيم
كسى را كه زندهست 

بريشان دل شاه پيچان كنيم

برفتند با شادمانى ز جاى

نشستند بر پيش پرده سراى

همه شب ز آواى چنگ و رباب

سپه را نيامد بران دشت خواب

وزين روى لشكر همه مستمند

پدر بر پسر سوگوار و نژند

همه دشت پر كشته و خسته بود

به خون بزرگان زمين شسته بود

چپ و راست آوردگه دست و پاى


جاى
نهادن ندانست كس پا به

همه شب همى خسته برداشتند

چو بيگانه بد خوار بگذاشتند

بر خسته آتش همى سوختند

گسسته ببستند و بردوختند

فراوان ز گودرزيان خسته بود

بسى كشته بود و بسى بسته بود

چو بشنيد گودرز بر زد خروش

زمين آمد از بانگ اسپان بجوش

همه مهتران جامه كردند چاك

بسر بر پراگند گودرز خاك

همى گفت كاندر جهان كس نديد

به پيران سر اين بد كه بر من رسيد

چرا بايدم زنده با پير سر

به خاك اندر افگنده چندين پسر
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ازان روزگارى كجا زادهام

ز خفتان ميان هيچ نگشاده 
ام

به فرجام چندين پسر ز انجمن

ببينم چنين كشته در پيش من

جدا گشته از من چو بهرام پور

چنان نامور شير خودكام پور

ز گودرز چون آگهى شد به طوس

مژه كرد پر خون و رخ سندروس

خروشى براورد آنگه به زار

فراوان بباريد خون در كنار

همى گفت اگر نوذر پاك تن

نكشتى بن و بيخ من بر چمن

نبودى مرا رنج و تيمار و درد

غم كشته و گرم دشت نبرد

كه تا من كمر بر ميان بستهام

بدل خستهام گر بجان رسته 
ام

هم اكنون تن كشتگان را به خاك

بپوشيد جايى كه باشد مغاك

سران بريده سوى تن بريد

بنه سوى كوه هماون بريد

برانيم لشكر همه همگروه

سراپرده و خيمه بر سوى كوه

هيونى فرستيم نزديك شاه

دلش بر فروزد فرستد سپاه

بدين من سوارى فرستادهام

ورا پيش ازين آگهى داده 
ام

مگر رستم زال را با سپاه

سوى ما فرستد بدين رزمگاه

و گر نه ز ما نامدارى دلير

نماند به آوردگه بر چو شير

سپه بر نشاند و بنه برنهاد

و زان كشتگان كرد بسيار ياد

گرد کردن توران سپاه کوه هماون را
ازين سان همى رفت روز و شبان

پر از غم دل و ناچريده لبان

همه ديده پر خون و دل پر ز داغ

ز رنج روان گشته چون پ ّر زاغ

چو نزديك كوه هماون رسيد

بران دامن كوه لشكر كشيد

چنين گفت طوس سپهبد به گيو

كه اى پر خرد نامبردار نيو

سه روزست تا زين نشان تاختى

به خواب و به خوردن نپرداختى
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بيا و بياسا و چيزى بخور

به آرامش و جامه بنماى سر

كه من بىگمانم كه پيران به جنگ


درنگ
پس ما بيايد كنون بى

كسى را كه آسودهتر زين گروه

به بيژن بمان و تو بر شو به كوه

همه خستگان را سوى كه كشيد

ز آسودگان لشكرى بر گزيد

چنين گفت كين كوهسر جاى ماست

ببايد كنون خويشتن كرد راست

طاليه ز كوه اندر آمد به دشت

بدان تا بريشان نشايد گذشت

خروش نگهبان و آواى زنگ

تو گفتى بجوش آمد از كوه سنگ

هم آنگه برآمد ز چرخ آفتاب

جهان گشت برسان درياى آب

ز درگاه پيران برآمد خروش

چنان شد كه بر خيزد از خاك جوش

به هومان چنين گفت كاكنون به جنگ

نبايد همانا فراوان درنگ

سواران دشمن همه كشتهاند

و گر خسته از جنگ برگشتهاند

بزد كوس و از دشت بر خاست غو

همى رفت پيش سپه پيش رو

رسيدند تركان بدان رزمگاه


سپاه
همه رزمگه خيمه بد بى

بشد نزد پيران يكى مژدهخواه

كه كس نيست ايدر ز ايران سپاه

ز لشكر بشادى بر آمد خروش

بفرمان پيران نهادند گوش

سپهبد چنين گفت با بخردان

كه اى نامور پر هنر موبدان

چه سازيم و اين را چه دانيد راى

كه اكنون ز دشمن تهى ماند جاى

سواران لشكر ز پير و جوان

همه تيز گفتند با پهلوان

كه لشكر گريزان شد از پيش ما

شكست آمد اندر بدانديش ما

يكى رزمگاهست پر خون و خاك

از يشان نه هنگام بيم است و باك

ببايد پى دشمن اندر گرفت

ز مولش سزد گر بمانى شگفت

گريزان ز باد اندر آيد به آب

به آيد ز موليدن ايدر شتاب

چنين گفت پيران كه هنگام جنگ

شود سست پاى شتاب از درنگ
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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سپاهى به كردار درياى آب

شدست انجمن پيش افراسياب

بمانيم تا آن سپاه گران

بيايند گردان و جنگ آوران

ازان پس به ايران نمانيم كس

چنين است راى خردمند و بس

بدو گفت هومان كه اى پهلوان

مرنجان بدين كار چندين روان

سپاهى بدان زور و آن جوش و دم

شدى روى دريا از يشان دژم

كنون خيمه و گاه و پرده سراى

همه مانده بر جاى و رفته ز جاى

چنان دان كه رفتن ز بيچارگيست

نمودن بما پشت يكبارگيست

نمانيم تا نزد خسرو شوند

بدرگاه او لشكرى نو شوند

ز زابلستان رستم آيد به جنگ

زيانى بود سهمگين زين درنگ

كنون ساختن بايد و تاختن

فسونها و نيرنگها ساختن

چو گودرز را با سپهدار طوس

درفش همايون و پيالن و كوس

همه بىگمانى به چنگ آوريم

بد آيد چو ايدر درنگ آوريم

چنين داد پاسخ بدو پهلوان

كه بيدار دل باش و روشن روان

چنان كن كه نيك اختر و راى تست

كه چرخ فلك زير باالى تست

پس لشكر اندر گرفتند راه

سپهدار پيران و توران سپاه

به ّ
لهاك فرمود كاكنون مهايست

بگردان عنان با سوارى دويست

بدو گفت مگشاى بند از ميان

ببين تا كجايند ايرانيان

همى رفت ّ
لهاك بر سان باد

ز خواب و ز خوردن نكرد ايچ ياد

چو نيمى ز تيره شب اندر گذشت

طاليه بديدش به تاريك دشت

خروش آمد از كوه و آواى زنگ

نديد ايچ ّ
لهاك جاى درنگ

به نزديك پيران بيامد ز راه

بدو آگهى داد ز ايران سپاه

كه ايشان به كوه هماون درند

همه بسته بر پيش راه گزند

به هومان بفرمود پيران كه زود

عنان و ركيبت ببايد بسود
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ببر چند بايد ز لشكر سوار

ز گردان گردنكش نامدار

كه ايرانيان با درفش و سپاه

گرفتند كوه هماون پناه

ازين رزم رنج آيد اكنون بروى

خرد تيز كن چارۀ كار جوى

گر آن مرد با كاويانى درفش

بيارى شود روى ايشان بنفش

اگر دست يابى به شمشير تيز

درفش و همه نيزه كن ريز ريز

من اينك پس اندر چو باد دمان

بيايم نسازم درنگ و زمان

گزين كرد هومان ز لشكر سوار

سپردار و شمشيرزن سى هزار

چو خورشيد تابنده بنمود تاج

بگسترد كافور بر تخت عاج

پديد آمد از دور گرد سپاه

غو ديدهبان آمد از ديدهگاه

كه آمد ز تركان سپاهى پديد

به ابر سيه گردشان بر كشيد

چو بشنيد جوشن بپوشيد طوس

برآمد دم بوق و آواى كوس

سواران ايران همه همگروه

رده بركشيدند بر پيش كوه

چو هومان بديد آن سپاه گران

گراييدن گرز و تيغ سران

چنين گفت هومان به گودرز و طوس

كز ايران برفتيد با پيل و كوس

سوى شهر تركان به كين آختن

بدان روى لشكر برون تاختن

كنون برگزيدى چو نخچير كوه

شدستى ز گردان توران ستوه

نيايدت زين كار خود شرم و ننگ

خور و خواب و آرام بر كوه و سنگ

چو فردا بر آيد ز كوه آفتاب

كنم زين حصار تو درياى آب

بدانى كه اين جاى بيچارگيست

برين كوه خارا ببايد گريست

هيونى به پيران فرستاد زود

كه انديشه ما دگرگونه بود

دگرگونه بود آنچ انداختيم

بريشان همى تاختن ساختيم

همه كوه يك سر سپاهست و كوس

درفش از پس پشت گودرز و طوس

چنان كن كه چون بردمد چاك روز

پديد آيد از چرخ گيتى فروز
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تو ايدر بوى ساخته با سپاه

شده روى هامون ز لشكر سياه

فرستاده نزديك پيران رسيد

بجوشيد چون گفت هومان شنيد

بيامد شب تيره هنگام خواب

همى راند لشكر بكردار آب

آمدن پیران از پی ایرانیان به کوه هماون
چو خورشيد زان چادر قيرگون

غمى شد بد ّريد و آمد برون

سپهبد به كوه هماون رسيد

ز گرد سپه كوه شد ناپديد

به هومان چنين گفت كز رزمگاه

مجنب و مجنبان از ايدر سپاه

شوم تا سپهدار ايرانيان

چه دارد بپا اختر كاويان

به كوه هماون كه دادش نويد

بدين بودن اكنون چه دارد اميد

بيامد به نزديك ايران سپاه

سرى پر ز كينه دلى پر گناه

خروشيد كاى نامبردار طوس

خداوند پيالن و گوپال و كوس

كنون ماهيان اندر آمد به پنج

كه تا تو همى رزم جويى به 
رنج

ز گودرزيان آن كجا مهترند

بدان رزمگاهت همه بىسرند

تو چون غرم رفتستى اندر كمر

پر از داورى دل پر از كينه سر

گريزان و لشكر پس اندر دمان

به دام اندر آيى همى بىگمان

چنين داد پاسخ سر افراز طوس

كه من بر دروغ تو دارم فسوس

پى كين تو افگندى اندر جهان

ز بهر سياوش ميان مهان

برين گونه تا چند گويى دروغ

دروغت بر ما نگيرد فروغ

علف تنگ بود اندران رزمگاه

ازان بر هماون كشيدم سپاه

كنون آگهى شد به شاه جهان

بيايد زمان تا زمان ناگهان

بزرگان لشكر شدند انجمن

چو دستان و چون رستم پيلتن

چو جنبيدن شاه كردم درست

نمانم به توران برو بوم و رست
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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.
كنون كامدى كار مردان ببين

نه گاه فريبست و روز كمين

چو بشنيد پيران ز هر سو سپاه

فرستاد و بگرفت بر كوه راه

بهر سو ز توران بيامد گروه

سپاه انجمن كرد بر گرد كوه

بريشان چو راه علف تنگ شد

سپهبد سوى چارۀ جنگ شد

چنين گفت هومان به پيران گرد

كه ما را پى كوه بايد سپرد

يكى جنگ سازيم كايرانيان

نبندند ازين پس به كينه ميان

بدو گفت پيران كه بر ماست باد

نكردست با باد كس رزم ياد

ز جنگ پياده بپيچيد سر

شود تيره ديدار پرخاشخر

چو راه علف تنگ شد بر سپاه

كسى كوه خارا ندارد نگاه

همه لشكر آيد به زنهار ما

ازين پس نجويند پيكار ما

بريشان كنون جاى بخشايش است

نه هنگام پيكار و آرايش است

شبیخون کردن ایرانیان
رسيد اين سگالش به گودرز و طوس

سر سركشان خيره گشت از فسوس

چنين گفت با طوس گودرز پير

كه ما را كنون جنگ شد ناگزير

سه روز ار بود خوردنى بيش نيست

ز يك سو گشاده رهى پيش نيست

نه خورد و نه چيز و نه بار و بنه

چنين چند باشد سپه گرسنه

كنون چون شود روى خورشيد زرد

پديد آيد ان چادر الژورد

ببايد گزيدن سواران مرد

ز باال شدن سوى دشت نبرد

بسان شبيخون يكى رزم سخت

بسازيم تا چون بود يار بخت

اگر يك بيك تن بكشتن دهيم

و گر تاج گردنكشان بر نهيم

چنين است فرجام آوردگاه

يكى خاك يابد يكى تاج و گاه

ز گودرز بشنيد طوس اين سخن

سرش گشت پر درد و كين كهن
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه
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ز يك سوى لشكر به بيژن سپرد

دگر سو به شيدوش و خ ّراد گرد

درفش خجسته به گستهم داد

بسى پند و اندرزها كرد ياد

خود و گيو و گودرز و چندى سران

نهادند بر يال گرز گران

به سوى سپهدار پيران شدند

چو آتش به قلب سپه بر زدند

چو درياى خون شد همه رزمگاه

خروشى بر آمد بلند از سپاه

درفش سپهبد بدو نيم شد

دل رزمجويان پر از بيم شد

چو بشنيد هومان خروش سپاه

نشست از بر تازى اسپى سياه

بيامد ز لشكر بسى كشته ديد

بسى بيهش از رزم برگشته ديد

فرو ريخت از ديده خون بر برش

يكى بانگ زد تند بر لشكرش

چنين گفت كايدر طاليه نبود

شما را ز كين ايچ مايه نبود

بهر يك از يشان ز ما سيصدست

به آوردگه خواب و خفتن بدست

هال تيغ و گوپالها بر كشيد

سپرهاى چينى بسر در كشيد

ز هر سو بريشان بگيريد راه

كنون كز بره بركشد تيغ ماه

رهايى نبايد كه يابند هيچ

بدين سان چه بايد درنگ و بسيچ

بر آمد خروشيدن ك ّر ناى

بهر سو برفتند گردان ز جاى

گرفتندشان يك سر اندر ميان

سواران ايران چو شير ژيان

چنان آتش افروخت از ترگ و تيغ

كه گفتى همى گرز بارد ز ميغ

شب تار و شمشير و گرد سپاه

ستاره نه پيدا نه تابنده ماه

ز جوشن تو گفتى ببار اندرند

ز تارى به درياى قار اندرند

به لشكر چنين گفت هومان كه بس

ازين مهتران مفگنيد ايچ كس

همه پيش من دستگير آوريد

نبايد كه خسته به تير آوريد

چنين گفت لشكر به بانگ بلند

كه اكنون به يچارگى دست بند

دهيد ار به گرز و به ژوپين دهيد

سران را ز خون تاج بر سر نهيد
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چنين گفت با گيو و ّ
رهام طوس

كه شد جان ما بىگمان بر فسوس

مگر كردگار سپهر بلند

رهاند تن و جان ما زين گزند

اگر نه بچنگ عقاب اندريم

و گر زير درياى آب اندريم

يكى حمله بردند هر سه به هم

چو بر خيزد از جاى شير دژم

نديدند كس يال اسپ و عنان

ز تنگى به چشم اندر آمد سنان

چنين گفت هومان به آواز تيز

كه نه جاى جنگست و راه گريز

برانگيخت از جايتان بخت بد

كه تا بر تن بدكنش بد رسد

سه جنگ آور و خوار مايه سپاه

بماندند يك سر بدين رزمگاه

فراوان ز رستم گرفتند ياد

كجا داد در جنگ هر جاى داد

ز شيدوش و ز بيژن و گستهم

بسى ياد كردند بر بيش و كم

كه بارى كسى را ز ايران سپاه

بدى يارمان اندرين رزمگاه

نه ايدر بپيكار و جنگ آمديم

كه خيره به كام نهنگ آمديم

دريغ آن در و گاه شاه جهان

كه گيرند ما را كنون ناگهان

تهمتن به زاولستانست و زال

شود كار ايران كنون تال و مال

همى آمد آواى گوپال و كوس

به لشكر همى دير شد گيو و طوس

چنين گفت شيدوش و گستهم شير

كه شد كار پيكار ساالر دير

به بيژن گرازه همى گفت باز

كه شد كار ساالر لشكر دراز

هوا قيرگون و زمين آبنوس

همى آمد از دشت آواى كوس

برفتند گردان بر آواى اوى

ز خون بود بر دشت هر جاى جوى

ز گردان نيو و ز نيروى چنگ

تو گفتى بر آمد ز دريا نهنگ

بدانست هومان كه آمد سوار

همه گرز ور بود و شمشير دار

چو دانست كامد ورا يار طوس

همى بر خروشيد برسان كوس

سبك شد عنان و گران شد ركيب

بلندى كه دانست باز از نشيب
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يكى رزم كردند تا چاك روز

چو پيدا شد از چرخ گيتى فروز

سپه بازگشتند يك سر ز جنگ

كشيدند لشكر سوى كوه تنگ

به گردان چنين گفت ساالر طوس

كه از گردش مهر تا زخم كوس

سوارى چنين كز شما ديدهام

ز كنداوران هيچ نشنيده 
ام

يكى نامه بايد كه زى شه كنيم

ز كارش همه جمله آگه كنيم

چو نامه به نزديك خسرو رسد

بدلش اندرون آتشى نو رسد

به يارى بيايد گو پيلتن

ز شيران يكى نامدار انجمن

به پيروزى از رزم گرديم باز

به ديدار كىخسرو آيد نياز

سخن هرچ رفت آشكار و نهان

بگويم به پيروز شاه جهان

بخوبى و خشنودى شهريار

بباشد بكام شما روزگار

چنانچون كه گفتند برساختند

نوندى به نزديك شه تاختند

دو لشكر به خيمه فرود آمدند

ز پيكار يكباره دم برزدند

طاليه برون آمد از هر دو روى

بدشت از دليران پرخاش جوى

چو هومان رسيد اندران رزمگاه

ز كشته نديد ايچ بر دشت راه

به پيران چنين گفت كامروز گرد

نه بر آرزو گشت گاه نبرد

چو آسوده گردند گردان ما

ستوده سواران و مردان ما

يكى رزم سازم كه خورشيد و ماه

نديدست هرگز چنان رزمگاه

آگاهی یافتن کیخسرو از کار سپاه
ازان پس چو آمد به خسرو خبر

كه پيران شد از رزم پيروزگر

سپهبد به كوه هماون كشيد

ز لشكر بسى گرد شد ناپديد

در كاخ گودرز كشوادگان

تهى شد ز گردان و آزادگان

ستاره بريشان بنالد همى

به بالينشان خون بپالد همى
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از يشان جهان پر ز خاكست و خون

بلند اختر طوس گشته نگون

بفرمود تا رستم پيلتن

خرامد به درگاه با انجمن

برفتند ز ايران همه بخردان

جهان ديده و نامور موبدان

سر نامداران زبان برگشاد

ز پيكار لشكر بسى كرد ياد

به رستم چنين گفت كاى سرفراز

بترسم كه اين دولت ديرياز

همى بر گرايد بسوى نشيب

دلم شد ز كردار او پر نهيب

توى پرورانندۀ تاج و تخت

فروغ از تو گيرد جهاندار بخت

دل چرخ در نوك شمشير تست

سپهر و زمان و زمين زير تست

تو كندى دل و مغز ديو سپيد

زمانه به مهر تو دارد اميد

زمين گرد رخش ترا چاكرست

زمان بر تو چون مهربان مادرست

ز تيغ تو خورشيد بريان شود

ز گرز تو ناهيد گريان شود

ز نيروى پيكان كلك تو شير

به روز بال گردد از جنگ سير

تو تا بر نهادى به مردى كاله

نكرد ايچ دشمن به ايران نگاه

كنون گيو و گودرز و طوس و سران

فراوان ازين مرز كنداوران

همه دل پر از خون و ديده پر آب

گريزان ز تركان افراسياب

فراوان ز گودرزيان كشته مرد

شده خاك بستر بدشت نبرد

هرانكس كزيشان به جان رستهاند

به كوه هماون همه خستهاند

همه سر نهاده سوى آسمان

سوى كردگار مكان و زمان

كه ايدر بيايد گو پيلتن

به نيروى يزدان و فرمان من

شب تيره كين نامه بر خواندم

بسى از جگر خون بر افشاندم

نگفتم سه روز اين سخن را به كس

مگر پيش دادار فريادرس

كنون كار ز اندازه اندر گذشت


شت
دلم زين سخن پر ز تيمار گ

اميد سپاه و سپهبد به تست

كه روشن روان بادى و تن درست
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سرت سبز باد و دلت شادمان

تن زال دور از بد بد گمان

ز من هرچ بايد فزونى بخواه

ز اسپ و سليح و ز گنج و سپاه

برو با دلى شاد و رايى درست

نشايد گرفت اين چنين كار سست

به پاسخ چنين گفت رستم به شاه

كه بىتو مبادا نگين و كاله

كه با ف ّر و برزى و باراى و داد

ندارد چو تو شاه گردون بياد

شنيدست خسرو كه تا كىقباد

كاله بزرگى بسر بر نهاد

به ايران به كين من كمر بستهام

به آرام يك روز ننشستهام

بيابان و تاريكى و ديو و شير

چه جادو چه از اژدهاى دلير

همان رزم توران و مازندران

شب تيره و گرزهاى گران

هم از تشنگى هم ز راه دراز

گزيدن در رنج بر جاى ناز

چنين درد و سختى بسى ديدهام

كه روزى ز شادى نپرسيده 
ام

تو شاه نو آيين و من چون رهى

ميان بستهام چون تو فرمان دهى

شوم با سپاهى كمر بر ميان

بگردانم اين بد ز ايرانيان

ازان كشتگان شاه بىدرد باد

رخ بدسگاالن او زرد باد

ز گودرزيان خود جگر خستهام

كمر بر ميان سوگ را بسته 
ام

چو بشنيد كىخسرو آواز اوى

به رخ بر نهاد از دو ديده دو جوى

بدو گفت بىتو نخواهم زمان

نه اورنگ و تاج و نه گرز و كمان

فلك زير خمّ كمند تو باد

سر تاج داران به بند تو باد

ز دينار و گنج و ز تاج و گهر

كاله و كمان و كمند و كمر

بياورد گنجور خسرو كليد

سر بدرهاى درم بردريد

همه شاه ايران به رستم سپرد

چنين گفت كاى نامبردار گرد

جهان گنج و گنجور شمشير تست

سر سروران جهان زير تست

تو با گرزداران زاولستان

دليران و شيران كابلستان
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همى رو به كردار باد دمان

مجوى و مفرماى جستن زمان

ز گردان شمشيرزن سى هزار

ز لشكر گزين از در كارزار

فريبرز كاووس را دِ ه سپاه

كه او پيش رو باشد و كينهخواه

تهمتن زمين را ببوسيد و گفت

كه با من عنان و ركيبست جفت

سران را سر اندر شتاب آوريم

مبادا كه آرام و خواب آوريم

سپه را درم دادن آغاز كرد

به دشت آمد و رزم را ساز كرد

فريبرز را گفت بركش پگاه

سپاه اندر آور به پيش سپاه

نبايد كه روز و شبان بغنوى

مگر نزد طوس سپهبد شوى

بگويى كه در جنگ تندى مكن

فريب زمان جوى و كندى مكن

من اينك به كردار باد دمان

بيايم نجويم به ره بر زمان

چو گرگين ميالد كار آزماى

سپه را زند بر بد و نيك راى

چو خورشيد تابنده بنمود چهر

بسان بتى با دلى پر ز مهر

بر آمد خروشيدن ك ّر ناى

تهمتن بياورد لشكر ز جاى

پر انديشه جان جهاندار شاه

دو فرسنگ با او بيامد به 
راه

دو منزل همى كرد رستم يكى

نياسود روز و شبان اندكى

دیدن طوس سیاوش را به خواب
شبى داغ دل پر ز تيمار طوس

بخواب اندر آمد گه زخم كوس

چنان ديد روشن روانش بخواب

كه رخشنده شمعى برآمد ز آب

بر شمع رخشان يكى تخت عاج

سياوش بران تخت با ف ّر و تاج

لبان پر ز خنده زبان چربگوى

سوى طوس كردى چو خورشيد روى

كه ايرانيان را هم ايدر بدار

كه پيروزگر باشى از كارزار

به گودرزيان هيچ غمگين مشو

كه ايدر يكى گلستانست نو
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه

32

به زير گل اندر همى مى خوريم

چه دانيم كين باده تا كى خوريم

ز خواب اندر آمد شده شاددل

ز درد و غمان گشته آزاد دل

به گودرز گفت اى جهان پهلوان

يكى خواب ديدم به روشن روان

نگه كن كه رستم چو باد دمان

بيايد بر ما زمان تا زمان

بفرمود تا بر كشيدند ناى

بجنبيد بر كوه لشكر ز جاى

ببستند گردان ايران ميان

برافراختند اختر كاويان

بياورد زان روى پيران سپاه

شد از گرد خورشيد تابان سياه

از آواز گردان و باران تير

همى چشم خورشيد شد خيره خير

دو لشكر بروى اندر آورده روى

ز گردان نشد هيچ كس جنگجوى

چنين گفت هومان به پيران كه جنگ

همى جست بايد چه جويى درنگ

نه لشكر بدشت شكار اندرند

كه اسپان ما زير بار اندرند

بدو گفت پيران كه تندى مكن

نه روز شتابست و گاه سخن

سه تن دوش با خوار مايه سپاه

برفتند بيگاه زين رزمگاه

چو شيران جنگى و ما چون رمه

كه از كوهسار اندر آيد دمه

همه دشت پر جوى خون يافتيم

سر نامداران نگون يافتيم

يكى كوه دارند خارا و خشك

همى خار بويند اسپان چو مشك

بمان تا بران سنگ پيچان شوند

چو بيچاره گردند بىجان شوند

گشاده نبايد كه داريد راه

دو رويه پس و پيش اين رزمگاه

چو بىرنج دشمن به چنگ آيدت

چو بشتابيش كار تنگ آيدت

چرا جست بايد همى كارزار

طاليه برين دشت بس صد سوار

بباشيم تا دشمن از آب و نان

شود تنگ و زنهار خواهد به جان

مگر خاك گر سنگ خارا خورند

چو روزى سر آيد خورند و مرند

سوى خيمه رفتند زان رزمگاه

طاليه بيامد به پيش سپاه
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گشادند گردان سراسر كمر

بخوان و بخوردن نهادند سر

به لشكرگه آمد سپهدار طوس

پر از خون دل و روى چون سندروس

به گودرز گفت اين سخن تيره گشت

سر بخت ايرانيان خيره گشت

همه گرد بر گرد ما لشكرست

خور بارگى خارگر خاورست

سپه را خورش بس فراوان نماند

جز از گرز و شمشير درمان نماند

به شبگير شمشيرها بر كشيم

همه دامن كوه لشكر كشيم

اگر اختر نيك يارى دهد

بريشان مرا كامگارى دهد

ور ايدون كجا داور آسمان

به شمشير بر ما سر آرد زمان

ز بخش جهان آفرين بيش و كم

نباشد مپيماى بر خيره دم

مرا مرگ خوشتر به نام بلند

ازين زيستن با هراس و گزند

برين بر نهادند يك سر سخن

كه ساالر نيك اختر افگند بن

فرستادن افراسیاب خاقان و کاموس را به یاری پیران
چو خورشيد بر زد ز خرچنگ چنگ

بد ّريد پيراهن مشك رنگ

به پيران فرستاده آمد ز شاه


سپاه
كه آمد ز هر جاى بىمر

سپاهى كه درياى چين را ز گرد

كند چون بيابان به روز نبرد

نخستين سپهدار خاقان چين

كه تختش همى بر نتابد زمين

تنش زور دارد چو صد ن ّره شير

سر ژنده پيل اندر آرد به زير

يكى مهتر از ماورالنهر بر

كه بگذارد از چرخ گردنده سر

به باال چو سرو و به ديدار ماه

جهانگير و نازان بدو تاج و گاه

سر سرفرازان و كاموس نام

بر آرد ز گودرز و از طوس نام

ز مرز سپيجاب تا دشت روم

سپاهى كه بود اندر آباد بوم

فرستادم اينك سوى كارزار

بر آرند از طوس و خسرو دمار
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چو بشنيد پيران به توران سپاه

چنين گفت كاى سرفرازان شاه

بدين مژدۀ شاه پير و جوان

همه شاد باشيد و روشن روان

ببايد كنون دل ز تيمار شست

به ايران نمانم بر و بوم و رست

سر از رزم و از رنج و كين خواستن

بر آسود و ز لشكر آراستن

به ايران و توران و بر خشك و آب

نبينند جز كام افراسياب

ز لشكر بر پهلوان پيش رو

به مژده بيامد همى نو به نو

بگفتند كاى نامور پهلوان

هميشه بزى شاد و روشن روان

بديدار شاهان دلت شاد دار

روانت ز انديشه آزاد دار

ز كشمير تا برتر از رود شهد

درفش و سپاهست و پيالن و مهد

نخست اندر آيم ز خاقان چين

كه تاجش سپهرست و تختش زمين

چو منشور جنگى كه با تيغ اوى

بخاك اندر آيد سر جنگجوى

دالور چو كاموس شمشير زن

كه چشمش نديدست هرگز شكن

همه كارهاى شگرف آورد

چو خشم آورد باد و برف آورد

چو خشنود باشد بهار آردت

گل و سنبل جويبار آردت

ز سقالب چون كندر شير مرد

چو پيروز كانى سپهر نبرد

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند

هوا پر درفش و زمين پر پرند

چغانى چو فرطوس لشكر فروز

گهارگهانى گو گردسوز

شميران شگنى و گردوى و هر

پراگنده بر نيزه و تيغ زهر

تو اكنون سر افراز و رامش پذير

كزين مژده برنا شود مرد پير

ز لشكر توى پهلو و پيش رو

هميشه بزى شاد و فرمانت نو

دل و جان پيران پر از خنده گشت

تو گفتى مگر مرده بد زنده گشت

به هومان چنين گفت پيران كه من

پذيره شوم پيش اين انجمن

كه ايشان ز راه دراز آمدند

پر انديشه و رزمساز آمدند
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ازين آمدن بىنيازند سخت

خداوند تاجاند و زيباى تخت

ندارند سر كم ز افراسياب

كه با تخت و گنجاند و با جاه و آب

شوم تا ببينم كه چند و چيند

سپهبد كدامند و گردان كيند

كنم آفرين پيش خاقان چين

و گر پيش تختش به بوسم زمين

ببينم سر افراز كاموس را

برابر كنم شنگل و طوس را

چو باز آيم ايدر ببندم ميان

بر آرم دم و دود از ايرانيان

اگر خود ندارند پاياب جنگ

بريشان كنم روز تاريك و تنگ

هرانكس كه هستند زيشان سران

كنم پاى و گردن ببند گران

فرستم به نزديك افراسياب

نه آرام جويم بدين بر نه خواب

ز لشكر هرانكس كه آيد بدست

سرانشان بب ّرم به شمشير پست

بسوزم دهم خاك ايشان به باد

نگيريم زان بوم و بر نيز ياد

سه بهره ازان پس برانم سپاه

كنم روز بر شاه ايران سياه

يكى بهره زيشان فرستم به بلخ

به ايرانيان بر كنم روز تلخ

دگر بهره بر سوى كابلستان

به كابل كشم خاك زابلستان

سوم بهره بر سوى ايران برم

ز تركان بزرگان و شيران برم

زن و كودك خرد و پير و جوان

نمانم كه باشد تنى با روان

بر و بوم ايران نمانم به جاى

كه مه دست بادا از يشان مه پاى

كنون تا كنم كارها را بسيچ

شما جنگ ايشان مجوييد هيچ

بگفت اين و دل پر ز كينه برفت

همى پوست بر تنش گفتى بكفت

به لشكر چنين گفت هومان گرد

كه دل را ز كينه نبايد سترد

دو روز اين يكى رنج بر تن نهيد

دو ديده به كوه هماون نهيد

نبايد كه ايشان شبى بىدرنگ

گريزان برانند ازين جاى تنگ

كنون كوه و رود و در و دشت و راه

جهانى شود پر درفش سپاه
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آمدن خاقان چین به هماون
چو پيران به نزديك لشكر رسيد

در و دشت از سمّ اسپان نديد

جهان پر سراپرده و خيمه بود

زده سرخ و زرد و بنفش و كبود

ز ديباى چينى و از پرنيان

درفشى ز هر پرده در ميان

فرو ماند و زان كارش آمد شگفت

بسى با دل انديشه اندر گرفت

كه تا اين بهشتست يا رزمگاه

سپهر برينست گر تاج و گاه

بيامد به نزديك خاقان چين

پياده ببوسيد روى زمين

چو خاقان بديدش به بر در گرفت

بماند از بر و يال پيران شگفت

بپرسيد بسيار و بنواختش

بر خويش نزديك بنشاختش

بدو گفت بخبخ كه با پهلوان

نشينم چنين شاد و روشن روان

بپرسيد زان پس كز ايران سپاه

كه دارد نگين و درفش و كاله

كدامست جنگى و گردان كيند

نشسته برين كوه سر بر چيند

چنين داد پاسخ بدو پهلوان

كه بيدار دل باش و روشن روان

درود جهان آفرين بر تو باد

كه كردى بپرسش دل بنده شاد

ببخت تو شادانم و تن درست

روانم همى خاك پاى تو جست

از ايرانيان هرچ پرسيد شاه

نه گنج و سپاهست و نه تاج و گاه

بىاندازه پيكار جستند و جنگ


ندارند از جنگ جز خاره سنگ

چو بىكام و بىنام و بىتن شدند

گريزان به كوه هماون شدند

سپهدار طوس است مردى دلير

به هامون نترسد ز پيكار شير

بزرگان چو گودرز كشوادگان

چو گيو و چو ّ
رهام ز آزادگان

به بخت سر افراز خاقان چين

سپهبد نبيند سپه را جزين

بدو گفت خاقان كه نزديك من

بباش و بياور يكى انجمن
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يك امروز با كام دل مى خوريم

غم روز ناآمده نشمريم

بياراست خيمه چو باغ بهار

بهشتست گفتى برنگ و نگار

سگالش ایرانیان از کار خود
چو بر گنبد چرخ رفت آفتاب

دل طوس و گودرز شد پر شتاب

كه امروز تركان چرا خامشند

براى بداند ار ز مى بيهشند

اگر مستمندند گر شادمان

شدم در گمان از بد بدگمان

اگر رويشان به پيكار يار آمدست

چنان دان كه بد روزگار آمدست

تو ايرانيان را همه كشته گير

و گر زنده از رزم برگشته گير

مگر رستم آيد بدين رزمگاه

و گر نه بد آيد به ما زين سپاه

ستودان نيابيم يك تن نه گور

بكوبندمان سر به نعل ستور

بدو گفت گيو اى سپهدار شاه

چه بودت كه انديشه كردى تباه

از انديشۀ ما سخن ديگرست

ترا كردگار جهان ياورست

بسى تخم نيكى پراگندهايم

جهان آفرين را پرستندهايم

و ديگر به بخت جهاندار شاه

خداوند شمشير و تخت و كاله

ندارد جهان آفرين دست ياز

كه آيد به بد خواه ما را نياز

چو رستم بيايد بدين رزمگاه

بديها سرآيد همه بر سپاه

نباشد ز يزدان كسى نااميد

و گر شب شود روى روز سپيد

به يك روز كز ما نجستند جنگ

مكن دل ز انديشه بر خيره تنگ

نبستند بر ما در آسمان

به پايان رسد هر بد بدگمان

اگر بخشش كردگار بلند

چنانست كايد به ما بر گزند

بپرهيز و انديشۀ نابكار

نه بر گردد از ما بد روزگار

يكى َكنده سازيم پيش سپاه

چنانچون بود رسم و آيين و راه
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه

38

همه جنگ را تيغها بر كشيم

دو روز دگر ار كشند ار كشيم

ببينيم تا چيست آغازشان

برهنه شود بىگمان رازشان

از ايران بيايد همان آگهى

درخشان شود شاخ سرو سهى

آگاهی یافتن گودرز از آمدن رستم
سپهدار گودرز بر تيغ كوه

بر آمد برفت از ميان گروه

چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت

ز باال همى سوى خاور گذشت

به زارى خروش آمد از ديدهگاه

كه شد كار گردان ايران تباه

سوى باختر گشت گيتى ز گرد

سراسر بسان شب الژورد

شد از خاك خورشيد تابان بنفش

ز بس پيل و بر پشت پيالن درفش

غو ديده بشنيد گودرز و گفت

كه جز خاك تيره نداريم جفت

رخش گشت ز اندوه بر سان قير

چنان شد كجا خسته گردد به تير

چنين گفت كز اختر روزگار

مرا بهره كين آمد و كارزار

ز گيتى مرا شور بختيست بهر

پراگنده بر جاى ترياك زهر

نبيره پسر داشتم لشكرى

شده نامبردار هر كشورى

به كين سياوش همه كشته شد

ز من بخت بيدار برگشته شد

ازين زندگانى شدم نااميد

سيه شد مرا بخت و روز سپيد

نزادى مرا كاشكى مادرم

نگشتى سپهر بلند از برم

چنين گفت با ديدهبان پهلوان

كه اى مرد بينا و روشن روان

نگه كن به توران و ايران سپاه

كه آرام دارند از آوردگاه

درفش سپهدار ايران كجاست

نگه كن چپ لشكر و دست راست

بدو ديدهبان گفت كز هر دو روى

نه بينم همى جنبش و گفت و گوى

ازان كار شد پهلوان پر ز درد

فرو ريخت از ديدگان آب زرد
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بناليد و گفت اسپ را زين كنيد

ازين پس مرا خشت بالين كنيد

شوم پر كنم چشم و آغوش را

بگيرم به بر گيو و شيدوش را

همان بيژن گيو و ّ
رهام را

سواران جنگى و خودكام را

به پدرود كردن رخ هر كسى

ببوسم ببارم ز مژگان بسى

نهادند زين بر سمند چمان

خروش آمد از ديده هم در زمان

كه اى پهلوان جهان شاد باش

ز تيمار و درد و غم آزاد باش

كه از راه ايران يكى تيره گرد

پديد آمد و روز شد الژورد

فراوان درفش از ميان سپاه

بر آمد بكردار تابنده ماه

به پيش اندرون گرگ پيكر يكى

يكى ماه پيكر ز دور اندكى

درفشى بديد اژدها پيكرش

پديد آمد و شير ز ّرين سرش

بدو گفت گودرز انوشه بَدى

ز ديدار تو دور چشم بدى

چو گفتارهاى تو آيد بجاى

بدين سان كه گفتى به پاكيزه راى

ببخشمت چندان گرانمايه چيز

كزان پس نيازت نيايد به نيز

و زان پس چو روزى به ايران شويم

به نزديك شاه دليران شويم

ترا پيش تختش برم ناگهان

سرت بر فرازم به جاه از مهان

چو باد دمنده ازان جايگاه

برو سوى ساالر ايران سپاه

همه هرچ ديدى بديشان بگوى

سبك باش و از هر كسى مژده جوى

بدو ديدهبان گفت كز ديدهگاه

نشايد شدن پيش ايران سپاه

چو بينم كه روى زمين تار گشت

برين ديده گه ديده بيكار گشت

بكردار سيمرغ ازين ديدهگاه

برم آگهى سوى ايران سپاه

چنين گفت با ديدهبان پهلوان

كه اكنون نگه كن به روشن روان

دگر باره بنگر ز كوه بلند

كه ايشان به نزديك ما كى رسند

چنين داد پاسخ كه فردا پگاه

به كوه هماون رسد آن سپاه
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چنان شاد شد زان سخن پهلوان

چو بىجان شده باز يابد روان

و زان روى پيران بكردار گرد

همى راند لشكر بدشت نبرد

سوارى به مژده بيامد ز پيش

بگفت آن كجا رفته بد كمّ و بيش

چو بشنيد هومان بخنديد و گفت

كه شد بىگمان بخت بيدار جفت

خروشى بشادى ازان رزمگاه

به ابر اندر آمد ز توران سپاه

بزرگان ايران پر از داغ و درد

رخان زرد و لبها شده الژورد

به اندرز كردن همه همگروه

پراگنده گشتند بر گرد كوه

بهر جاى كرده يكى انجمن

همى مويه كردند بر خويشتن

كه زار اين دليران خسرو نژاد

كزيشان به ايران نگيرند ياد

كفنها كنون كام شيران بود

زمين پر ز خون دليران بود

سپهدار با بيژن گيو گفت

كه بر خيز و بگشاى راز از نهفت

برو تا سر تيغ كوه بلند

ببين تا كيند و چه و چون و چند

همى بر كدامين ره آيد سپاه

كه دارد سراپرده و تخت و گاه

بشد بيژن گيو تا تيغ كوه

بر آمد بىانبوه دور از گروه

ازان كوه سر كرد هر سو نگاه

درفش سواران و پيل و سپاه

بيامد بسوى سپهبد دوان

دل از غم پر از درد و خسته روان

بدو گفت چندان سپاهست و پيل

كه روى زمين گشت بر سان نيل

درفش و سنان را خود اندازه نيست

خور از گرد بر آسمان تازه نيست

اگر بشمرى نيست انداز و مر

همى از تبيره شود گوش كر

سپهبد چو بشنيد گفتار اوى

دلش گشت پر درد و پر آب روى

سران سپه را همه گرد كرد

بسى گرم و تيمار لشكر بخورد

چنين گفت كز گردش روزگار

نبينم همى جز غم كارزار

بسى گشتهام بر فراز و نشيب

برويم نيامد ازينسان نهيب
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كنون چارۀ كار ايدر يكيست

اگر چه سليح و سپاه اندكيست

بسازيم و امشب شبيخون كنيم

زمين را از يشان چو جيحون كنيم

اگر كشته آييم در كارزار

نكوهش نيابيم از شهريار

نگويند بىنام گردى بمرد

مگر زير خاكم ببايد سپرد

بدين رام گشتند يك سر سپاه

هرانكس كه بود اندران رزمگاه

چو شد روى گيتى چو درياى قير

نه ناهيد پيدا نه بهرام و تير

بيامد دمان ديدهبان پيش طوس

دوان و شده روى چون سندروس

چنين گفت كاى پهلوان سپاه

از ايران سپاه آمد از نزد شاه

سپهبد بخنديد با مهتران

كه اى نامداران و كنداوران

چو يار آمد اكنون نسازيم جنگ

گهى با شتابيم و گه با درنگ

به نيروى يزدان گو پيلتن

به يارى بيايد بدين انجمن

ازان ديدهبان گشت روشن روان

همه مژده دادند پير و جوان

طاليه فرستاد بر دشت جنگ

خروش آمد از كوه و آواى زنگ

رفتن خاقان چین به دیدن سپاه ایران
چو خورشيد بر چرخ گنبد كشيد

شب تار شد از جهان ناپديد

يكى انجمن كرد خاقان چين

به ديبا بياراست روى زمين

به پيران چنين گفت كامروز جنگ

بسازيم و روزى نبايد درنگ

يكى با سر افراز گردنكشان

خنيده سواران دشمن كشان

ببينيم كايرانيان بر چيند

بدين رزمگاه اندرون با كيند

چنين گفت پيران كه خاقان چين

خردمند شاهيست با آفرين

بران رفت بايد كه او را هواست

كه راى تو بر ما همه پادشاست

و زان پس بر آمد ز پرده سراى

خروشيدن كوس با ك ّر ناى
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سنانهاى رخشان و جوشان سپاه

شده روى كشور ز لشكر سياه

ز پيالن نهادند بر پنج زين

بياراست ديگر به ديباى چين

زبرجد نشانده به زين اندرون

ز ديباى زربفت پيروزهگون

به ز ّرين ركيب و جناغ پلنگ

به ز ّرين و سيمين جرسها و زنگ

ز افسر سر پيل بان پر نگار

همه پاك با طوق و با گوشوار

هوا شد ز بس پرنيانى درفش

چو بازار چين سرخ و زرد و بنفش

سپاهى برفت اندران دشت رزم

كزيشان همى آرزو خواست بزم

زمين شد به كردار چشم خروس

ز بس رنگ و آرايش و پيل و كوس

برفتند شاهان لشكر ز جاى

هوا پر شد از ناله ك ّر ناى

چو از دور طوس سپهبد بديد

سپاه آنچ بودش رده بر كشيد

ببستند گردان ايران ميان

بياورد گيو اختر كاويان

از آوردگه تا سر تيغ كوه

سپه بود از ايران گروها گروه

چو كاموس و منشور و خاقان چين

چو بيورد و چون شنگل بافرين

نظاره به كوه هماون شدند

نه بر آرزو پيش دشمن شدند

چو از دور خاقان چين بنگريد

خروش سواران ايران شنيد

پسند آمدش گفت كاينت سپاه

سواران رزم آور و كينهخواه

سپهدار پيران دگر گونه گفت

هنرهاى مردان نشايد نهفت

سپهدار كو چاه پوشد به خار

برو اسپ تازد به روز شكار

ازان به كه بر خيره روز نبرد

هنرهاى دشمن كند زير گرد

نديدم سواران و گردنكشان

به گردى و مردانگى زين نشان

به پيران چنين گفت خاقان چين

كه اكنون چه سازيم بر دشت كين

ورا گفت پيران كز اندك سپاه

نگيرند ياد اندرين رزمگاه

كشيدى چنين رنج و راه دراز

سپردى و ديدى نشيب و فراز
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بمان تا سه روز اندرين رزمگاه

بباشيم و آسوده گردد سپاه

سپه را كنم زان سپس بدو نيم

سر آمد كنون روز پيكار و بيم

بتازند شبگير تا نيمروز

نبرده سواران گيتى فروز

به ژوپين و خنجر به تير و كمان

همى رزم جويند با بد گمان

دگر نيمه روز ديگر گروه

بكوشند تا شب بر آيد ز ك 
وه

شب تيره آسودگان را به جنگ

برم تا بريشان شود كار تنگ

نمانم كه آرام گيرند هيچ

سواران من با سپاه و بسيچ

بدو گفت كاموس كين راى نيست

بدين مولش اندر مرا جاى نيست

بدين مايه مردم بدين گونه جنگ

چه بايد بدين گونه چندين درنگ

بسازيم يكبار و جنگ آوريم

بريشان در و كوه تنگ آوريم

به ايران گذاريم ز ايدر سپاه

نمانيم تخت و نه تاج و نه شاه

بر و بومشان پاك ويران كنيم

نه جنگ يالن جنگ شيران كنيم

زن و كودك خرد و پير و جوان

نه شاه و كنارنگ و نه پهلوان

به ايران نمانم بر و بوم و جاى


چارپاى
نه كاخ و نه ايوان و نه

ببد روز چندين چه بايد گذاشت

غم و درد و تيمار بيهوده داشت

يك امشب گشاده مداريد راه

كه ايشان برانند زين رزمگاه

چو باد سپيده دمان بردمد

سپه جمله بايد كه اندر چمد

تلى كشته بينى به باالى كوه

تو فردا ز گردان ايران گروه

بدانسان كه ايرانيان سر بسر

ازين پس نبينند جز مويه گر

بدو گفت خاقان جزين راى نيست

به گيتى چو تو لشكر آراى نيست

همه نامداران بدين هم سخن

كه كاموس شيراوژن افگند بن

برفتند و ز جاى بر خاستند

همه شب همى لشكر آراستند
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رفتن فریبرز به کوه هماون
چو خورشيد بر گنبد الژورد

سراپرده زد ز ديباى زرد

خروشى بلند آمد از ديدهگاه

به گودرز كاى پهلوان سپاه

سپاه آمد و راه نزديك شد

ز گرد سپه روز تاريك شد

بجنبيد گودرز از جاى خويش

بياورد پوينده باالى خويش

سوى گرد تاريك بنهاد روى

همى شد خليده دل و راه جوى

بيامد چو نزديك ايشان رسيد

درفش فريبرز كاوس ديد

كه او بد به ايران سپه پيش رو

پسنديده و خويش ساالر نو

پياده شد از اسپ گودرز پير

همان لشكر افروز دانش پذير

گرفتند مر يكدگر را كنار

خروشى بر آمد ز هر دو به زار

فريبرز گفت اى سپهدار پير

هميشه به جنگ اندرى ناگزير

ز كين سياوش تو دارى زيان

دريغا سواران گودرزيان

از يشان ترا مزد بسيار باد

سر بخت دشمن نگونسار باد

سپاس از خداوند خورشيد و ماه

كه ديدم ترا زنده بر جايگاه

از يشان بباريد گودرز خون

كه بودند كشته به خاك اندرون

بدو گفت بنگر كه از بخت بد

همى بر سرم هر زمان بد رسد

درين جنگ پور و نبيره نماند

سپاه و درفش و تبيره نماند

فرامش شدم كار آن كارزار

كنونست رزم و كنونست كار

سپاهست چندان برين دشت و راغ

كه روى زمين گشت چون پ ّر زاغ

همه لشكر طوس با اين سپاه

چو تيره شبانست با نور ماه

ز چين و ز سقالب و ز هند و روم

ز ويران گيتى و آباد بوم

همانا نماندست يك جانور

مگر بسته بر جنگ ما بر كمر
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كنون تا نگويى كه رستم كجاست

ز غمها نگردد مرا پشت راست

فريبرز گفت از پس من ز جاى

بيامد نبودش جز از رزم راى

شب تيره را تا سپيده دمان

بيايد بره بر نجويد زمان

كنون من كجا گيرم آرامگاه


سپاه
كجا رانم اين خوارمايه

بدو گفت گودرز رستم چه گفت

كه گفتار او را نشايد نهفت

فريبرز گفت اى جهان ديده مرد

تهمتن نفرمود ما را نبرد

بباشيد گفت اندران رزمگاه

نبايد شدن پيش روى سپاه

ببايد بدان رزمگاه آرميد

يكى تا درفش من آيد پديد

برفت او و گودرز با او برفت

به راه هماون خراميد تفت

سگالش پیران با خاقان چین
چو لشكر پديد آمد از ديدهگاه

بشد ديدهبان پيش توران سپاه

كز ايران يكى لشكر آمد بدشت

ازان روى سوى هماون گذشت

سپهبد بشد پيش خاقان چين

كه آمد سپاهى ز ايران زمين

ندانيم چندست و ساالر كيست

چه سازيم و درمان اين كار چيست

بدو گفت كاموس رزم آزماى

بجايى كه مهتر تو باشى بپاى

بزرگان درگاه افراسياب

سپاهى بكردار درياى آب

تو دانى چه كردى بدين پنج ماه

برين دشت با خوار مايه سپاه

كنون چون زمين سربسر لشكرست

چو خاقان و منشور كنداورست

بمان تا هنرها پديد آوريم

تو در بستى و ما كليد آوريم

گر از كابل و زابل و ماى و هند

شود روى گيتى چو رومى پرند

همانا به تنها تن من نيند

نگويى كه ايرانيان خود كيند

تو ترسانى از رستم نامدار

نخستين ازو من بر آرم دمار
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گرش يك زمان اندر آرم بدام

نمانم كه ماند به گيتيش نام

تو از لشكر سيستان خسته

دل خويش در جنگشان بسته

يكى بار دست من اندر نبرد

نگه كن كه بر خيزد از دشت گرد

بدانى كه اندر جهان مرد كيست

دليران كدامند و پيكار چيست

بدو گفت پيران كانوشه بدى

هميشه ز تو دور دست بدى

به پيران چنين گفت خاقان چين


كين
كه كاموس را راه دادى به

بكردار پيش آورد هرچ گفت

كه با كوه يارست و با پيل جفت

از ايرانيان نيست چندين سخن

دل جنگ جويان چنين بد مكن

بايران نمانيم يك سرفراز

برآريم گرد از نشيب و فراز

هرانكس كه هستند با جاه و آب

فرستيم نزديك افراسياب

همه پاى كرده به بند گران

وزيشان فگنده فراوان سران

به ايران نمانيم برگ درخت

نه گاه و نه شاه و نه تاج و نه تخت

بخنديد پيران و كرد آفرين

بران نامداران و خاقان چين

به لشكرگه آمد دلى شادمان

برفتند تركان هم اندر زمان

چو هومان و ّ
لهاك و فرشيدورد

بزرگان و شيران روز نبرد

بگفتند كامد ز ايران سپاه

يكى پيش رو با درفشى سياه

ز كار آگهان نامدارى دمان

برفت و بيامد هم اندر زمان

فريبرز كاوس گفتند هست

سپاهى سر افراز و خسرو پرست

چو رستم نباشد ازو باك نيست

دم او برين زهر ترياك نيست

ابا آنك كاموس روز نبرد

همى پيل تن را ندارد به مرد

مبادا كه او آيد ايدر به جنگ

و گر چند كاموس گردد نهنگ

نه رستم نه از سيستان لشكرست

فريبرز را خاك و خون ايدرست

چنين گفت پيران كه از تخت و گاه

شدم سير و بيزارم از هور و ماه
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كه چون من شنيدم كز ايران سپاه

خراميد و آمد بدين رزمگاه

بشد جان و مغز سرم پر ز درد

برآمد يكى از دلم باد سرد

بدو گفت كلباد كين درد چيست

چرا بايد از طوس و رستم گريست

ز بس گرز و شمشير و پيل و سپاه

ميان اندرون باد را نيست راه

چه ايرانيان پيش ما در چه خاك

ز كىخسرو و طوس و رستم چه باك

پراگنده گشتند ازان جايگاه

سوى خيمه خويش كردند راه

ازان پس چو آگاهى آمد به طوس

كه شد روى كشور پر آواى كوس

از ايران بيامد گو پيلتن

فريبرز كاوس و آن انجمن

بفرمود تا بر كشيدند كوس

ز گرد سپه كوه گشت آبنوس

ز كوه هماون بر آمد خروش

زمين آمد از بانگ اسپان بجوش

سپهبد بريشان زبان برگشاد

ز مازندران كرد بسيار ياد

كه با ديو در جنگ رستم چه كرد

بريشان چه آورد روز نبرد

سپاه آفرين خواند بر پهلوان

كه بيدار دل باش و روشن روان

بدين مژده گر ديده خواهى رواست

كه اين مژده آرايش جان ماست

كنون چون تهمتن بيامد به جنگ

ندارند پا اين سپه با نهنگ

يكايك بران گونه رزمى كنيم

كه اين ننگ از ايرانيان بفگنيم

درفش سرافراز خاقان و تاج

سپرهاى ز ّرين و آن تخت عاج

همان افسر پيلبانان به زر

سنانهاى ز ّرين و ز ّرين كمر

همان زنگ ز ّرين و ز ّرين جرس

كه اندر جهان آن نديدست كس

همان چتر كز دم طاووس نر

برو بافتستند چندان گهر

جزين نيز چندى به چنگ آوريم

چو جان را بكوشيم و جنگ آوريم

به لشكر چنين گفت بيدار طوس

كه هم با هراسيم و هم با فسوس

همه دامن كوه پر لشكرست

سر نامداران ببند اندرست
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چو رستم بيايد نكوهش كند

مگر كين سخن را پژوهش كند

كه چون مرغ پيچيده بودم به دام

همه كار ناكام و پيكار خام

سپهبد همان بود و لشكر همان

كسى را نديدم ز گردان دمان

يكى حمله آريم چون شير نر

شوند از بن كه مگر زاستر

سپه گفت كين برترى خود مجوى

سخن زين نشان هيچ گونه مگوى

كزين كوه كس پيشتر نگذرد

مگر رستم اين رزمگه بنگرد

بباشيم بر پيش يزدان بپاى

كه اويست بر نيكوى رهنماى

بفرمان دارندۀ هور و ماه

تهمتن بيايد بدين رزمگاه

چه دارى دژم اختر خويش را

درم بخش و دينار درويش را

بشادى ز گردان ايران گروه

خروشى بر آمد ز باالى كوه

رزم کردن گیو و توس با کاموس
چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو

ز هامون بر آمد خروش چكاو

ز درگاه كاموس برخاست غو

كه او بود اسپ افگن و پيش رو

سپاه انجمن كرد و جوشن بداد

دلش پر ز رزم و سرش پر ز باد

زره بود در زير پيراهنش

كله ترگ بود و قبا جوشنش

به ايران خروش آمد از ديدهگاه

كزين روى تنگ اندر آمد سپاه

درفش سپهبد گو پيلتن

پديد آمد از دور با انجمن

وزين روى ديگر ز توران سپاه

هوا گشت برسان ابر سياه

سپهبد سوارى چو يك لخت كوه

زمين گشته از نعل اسپش ستوه

يكى گرز همچون سر گاوميش

سپاه از پس و نيزه دارانش پيش

همى جوشد از گرز آن يال و كفت

سزد گر بمانى ازو در شگفت

وزين روى ايران سپهدار طوس

به ابر اندر آورد آواى كوس
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خروشيدن ديدهبان پهلوان

چو بشنيد شد شاد و روشن روان

ز نزديك گودرز كشواد تفت

سوارى به نزد فريبرز رفت

كه توران سپه سوى جنگ آمدند

رده بر كشيدند و تنگ آمدند

تو آن كن كه از گوهر تو سزاست

كه تو مهترى و پدر پادشاست

كه گرد تهمتن بر آمد ز راه

هم اكنون بيايد بدين رزمگاه

فريبرز با لشكرى گرد نيو

بيامد بپيوست با طوس و گيو

بر كوه لشكر بياراستند

درفش خجسته بپيراستند

چو با ميسره راست شد ميمنه

همان ساقه و قلب و جاى بنه

بر آمد خروشيدن ك ّر ناى

سپه چون سپهر اندر آمد ز جاى

چو كاموس تنگ اندر آمد به جنگ

به هامون زمانى نبودش درنگ

سپه را بكردار درياى آب

كه از كوه سيل اندر آيد شتاب

بياورد و پيش هماون رسيد

هوا نيلگون شد زمين ناپديد

چو نزديك شد سر سوى كوه كرد

پر از خنده رخ سوى انبوه كرد

كه اين لشكرى گشن و كنداورست

نه پيران و هومان و آن لشكرست

كه داريد ز ايرانيان جنگجوى

كه با من بروى اندر آرند روى

ببينيد باال و برز مرا

برو بازوى و تيغ و گرز مرا

چو بشنيد گيو اين سخن بردميد

بر آشفت و تيغ از ميان بر كشيد

چو نزديكتر شد به كاموس گفت

كه اين را مگر ژنده پيلست جفت

كمان بر كشيد و به زه بر نهاد

ز دادار نيكى دهش كرد ياد

به كاموس بر تيرباران گرفت

كمان را چو ابر بهاران گرفت

چو كاموس دست و گشادش بديد

به زير سپر كرد سر ناپديد

به نيزه در آمد به كردار گرگ

چو شيرى برافراز پيلى سترگ

چو آمد بنزديك بدخواه اوى

يكى نيزه زد بر كمرگاه اوى
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چو شد گيو جنبان به زين اندرون

ازو دور شد نيزه آبگون

سبك تيغ را بر كشيد از نيام

خروشيد و جوشيد و بر گفت نام

به پيش سوار اندر آمد دژم

بزد تيغ و شد نيزۀ او قلم

ز قلب سپه طوس چون بنگريد

نگه كرد و جنگ دليران بديد

بدانست كو مرد كاموس نيست

چنو نيزهور نيز جز طوس نيست

خروشان بيامد ز قلب سپاه

بيارى بر گيو شد كينهخواه

عنان را بپيچيد كاموس تنگ


جنگ
ميان دو گرد اندر آمد به

ز تگ اسپ طوس دالور بماند

سپهبد برو نام يزدان بخواند

به نيزه پياده به آوردگاه

همى گشت با او به پيش سپاه

دو گرد گرانمايه و يك سوار

كشانى نشد سير زان كارزار

برين گونه تا تيره شد جاى هور

همى بود بر دشت هر گونه شور

چو شد دشت بر گونه آبنوس

پراگنده گشتند كاموس و طوس

سوى خيمه رفتند هر دو گروه

يكى سوى دشت و دگر سوى كوه

رسیدن رستم به نزدیک ایرانیان
چو گردون تهى شد ز خورشيد و ماه

طاليه برون شد ز هر دو سپاه

ازان ديده گه ديده بگشاد لب

كه شد دشت پر خاك و تاريك شب

پر از گفتگويست هامون و راغ

ميان يالن نيز چندين چراغ

همانا كه آمد گو پيلتن

دمان و ز زابل يكى انجمن

چو بشنيد گودرز كشواد تفت

شب تيرهگون از كوه خارا برفت

پديد آمد آن اژدهافش درفش

شب تيرهگون كرد گيتى بنفش

چو گودرز روى تهمتن بديد

شد از آب ديده رخش ناپديد

پياده شد از اسپ و رستم همان

پياده بيامد چو باد دمان
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گرفتند مر يكدگر را كنار

ز هر دو بر آمد خروشى به زار

ازان نامداران گودرزيان

كه از كينه جستن سر آمد زمان

بدو گفت گودرز كاى پهلوان

هشيوار و جنگى و روشن روان

همى تاج و گاه از تو گيرد فروغ

سخن هرچ گويى نباشد دروغ

تو ايرانيان را ز مام و پدر

بهى هم ز گنج و ز تخت و گهر

چنانيم بىتو چو ماهى به خاك

به تنگ اندرون سر تن اندر هالك

چو ديدم كنون خوب چهر ترا

همين پرسش گرم و مهر ترا

مرا سوگ آن ارجمندان نماند

به بخت تو جز روى خندان نماند

بدو گفت رستم كه دل شاد دار

ز غمهاى گيتى سر آزاد دار

كه گيتى سراسر فريبست و بند

گهى سودمندى و گاهى گزند

يكى را ببستر يكى را به جنگ


ننگ
يكى را بنام و يكى را به

همى رفت بايد كزين چاره نيست

مرا نيز از مرگ پتياره نيست

روان تو از درد بىدرد باد

همه رفتن ما به آورد باد

ازان پس چو آگاه شد طوس و گيو

ز ايران نبرده سواران نيو

كه رستم به كوه هماون رسيد

مر او را جهان ديده گودرز ديد

برفتند چون باد لشكر ز جاى

خروش آمد و ناله ك ّر ناى

چو آمد درفش تهمتن پديد

شب تيره لشكر به رستم رسيد

سپاه و سپهبد پياده شدند

ميان بسته و دلگشاده شدند

خروشى بر آمد ز لشكر به درد

ازان كشتگان زير خاك نبرد

دل رستم از درد ايشان بخست

به كينه ّ
بنوى ميان را ببست

بناليد ازان پس به درد سپاه

چو آگه شد از كار آوردگاه

بسى پندها داد و گفت اى سران

به پيش آمد امروز رزمى گران

چنين است آغاز و فرجام جنگ

يكى تاج يابد يكى گور تنگ
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سراپرده زد گرد گيتى فروز

پس پشت او لشكر نيمروز

به كوه اندرون خيمهها ساختند

درفش سپهبد بر افراختند

نشست از بر تخت بر پيلتن


انجمن
بزرگان لشكر شدند

ز يك دست بنشست گودرز و گيو

بدست دگر طوس و گردان نيو

فروزان يكى شمع بنهاد پيش

سخن رفت هر گونه بر كمّ و بيش

ز كار بزرگان و جنگ سپاه

ز رخشنده خورشيد و گردنده ماه

فراوان ازان لشكر بىشمار

بگفتند با مهتر نامدار

ز كاموس و شنگل ز خاقان چين

ز منشور جنگى و مردان كين

ز كاموس خود جاى گفتار نيست

كه ما را بدو راه ديدار نيست

درختيست بارش همه گرز و تيغ

نترسد اگر سنگ بارد ز ميغ

ز پيالن جنگى ندارد گريز

سرش پر ز كينست و دل پر ستيز

ازين كوه تا پيش درياى شهد

درفش و سپاهست و پيالن و مهد

اگر سوى ما پهلوان سپاه

نكردى گذر كار گشتى تباه

سپاس از خداوند پيروزگر

كه او آورد رنج و سختى بسر

تن ما به تو زنده شد بىگمان

نبد هيچ كس را اميد زمان

ازان كشتگان يك زمان پهلوان

همى بود گريان و تيره روان

ازان پس چنين گفت كز چرخ ماه

برو تا سر تيره خاك سياه

نبينى مگر گرم و تيمار و رنج

برينست رسم سراى سپنج

گزافست كردار گردان سپهر

گهى زهر و جنگيست و گه نوش و مهر

اگر كشته گر مرده هم بگذريم

سزد گر بچون و چرا ننگريم

چنان رفت بايد كه آيد زمان

مشو تيز با گردش آسمان

جهاندار پيروزگر يار باد

سر بخت دشمن نگونسار باد

ازين پس همه كينه باز آوريم

جهان را به ايران نياز آوريم
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بزرگان همه خواندند آفرين

كه بىتو مبادا زمان و زمين

هميشه بدى نامبردار و شاد

در شاه پيروز بىتو مباد

سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان
چو از كوه بفروخت گيتى فروز

دو زلف شب تيره بگرفت روز

ازان چادر قير بيرون كشيد

بدندان لب ماه در خون كشيد

تبيره بر آمد ز هر دو سراى

برفتند گردان لشكر ز جاى

سپهدار هومان به پيش سپاه

بيامد همى كرد هر سو نگاه

كه ايرانيان را كه يار آمدست

كه خرگاه و خيمه بكار آمدست

ز پيروزه ديبا سراپرده ديد

فراوان بگرد اندرش پرده ديد

درفش و سنان سپهبد به پيش


پيش
همان گردش اختر بد به

سراپردهای ديد ديگر سياه

درفشى درفشان به كردار ماه

فريبرز كاوس با پيل و كوس

فراوان زده خيمه نزديك طوس

بيامد پر از غم به پيران بگفت

كه شد روز با رنج بسيار جفت

كز ايران ده و دار و بانگ و خروش

فراوان ز هر شب فزون بود دوش

بتنها برفتم ز خيمه پگاه

به لشكر بهر جاى كردم نگاه

از ايران فراوان سپاه آمدست

به يارى برين رزمگاه آمدست

ز ديبا يكى سبز پرده سراى

يكى اژدهافش درفشى بپاى

سپاهى بگرد اندرش زابلى

سپردار و با خنجر كابلى

گمانم كه رستم ز نزديك شاه

بيارى بيامد بدين رزمگاه

بدو گفت پيران كه بد روزگار

اگر رستم آيد بدين كارزار

نه كاموس ماند نه خاقان چين

نه شنگل نه گردان توران زمين

هم آنگه ز لشكرگه اندر كشيد

بيامد سپهدار را بنگريد
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و زان جا دمان سوى كاموس شد

بنزديك منشور و فرطوس شد

كه شبگير ز ايدر برفتم پگاه

بگشتم همه گرد ايران سپاه

بيارى فراوان سپاه آمدست

بسى كينه ور رزمخواه آمدست

گمانم كه آن رستم پيلتن

كه گفتم همى پيش اين انجمن

برفت از در شاه ايران سپاه

بيارى بيامد بدين رزمگاه

بدو گفت كاموس كاى پر خرد

دلت يك سر انديشه بد برد

كىخسرو آمد به جنگ
چنان دان كه 

مكن خيره دل را بدين كار تنگ

ز رستم چه رانى تو چندين سخن

ز زابلستان ياد چندين مكن

درفش مرا گر ببيند به چنگ

بدرياى چين بر خروشد نهنگ

برو لشكر آراى و بر كش سپاه

درفش اندر آور بآوردگاه

چو من با سپاه اندر آيم به جنگ

نبايد كه باشد شما را درنگ

ببينى تو پيكار مردان كنون

شده دشت يك سر چو درياى خون

دل پهلوان زان سخن شاد گشت

ز انديشه رستم آزاد گشت

سپه را همه ترگ و جوشن بداد

همى كرد گفتار كاموس ياد

و زان جايگه پيش خاقان چين

بيامد ببوسيد روى زمين

بدو گفت شاها انوشه بدى

روان را بديدار توشه بدى

بريدى يكى راه دشوار و دور

خريدى چنين رنج ما را بسور

بدين سان به آزرم افراسياب

گذشتى به كشتى ز درياى آب

سپاه از تو دارد همى پشت راست

چنان كن كه از گوهر تو سزاست

بياراى پيالن به زنگ و دراى

جهان پر كن از نالۀ ك ّر ناى

من امروز جنگ آورم با سپاه

تو با پيل و با كوس در قلبگاه

نگه دار پشت سپاه مرا

به ابر اندر آور كاله مرا

چنين گفت كاموس جنگى به من

كه تو پيش رو باش زين انجمن
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بسى سخت سوگندهاى دراز

بخورد و بر آهيخت گرز از فراز

كه امروز من جز بدين گرز جنگ

نسازم و گر بارد از ابر سنگ

چو بشنيد خاقان بزد ك ّر ناى

تو گفتى كه كوه اندر آمد ز جاى

ز بانگ تبيره زمين و سپهر

بپوشيد كوه و بيفگند مهر

بفرمود تا مهد بر پشت پيل

ببستند و شد روى گيتى چو نيل

بيامد گرازان به قلب سپاه

شد از گرد خورشيد تابان سياه

خروشيدن زنگ و هندى دراى


جاى
همى دل بر آورد گفتى ز

ز بس تخت پيروزه بر پشت پيل

درفشان بكردار درياى نيل

بچشم اندرون روشنايى نماند

همى با روان آشنايى نماند

پر از گرد شد چشم و كام سپهر

تو گفتى به قير اندر اندود چهر

چو خاقان بيامد به قلب سپاه

به چرخ اندرون ماه گم كرد راه

ز كاموس چون كوه شد ميمنه

كشيدند بر سوى هامون بنه

سوى ميسره نيز پيران برفت

برادرش هومان و كلباد تفت

چو رستم بديد آنك خاقان چه كرد

بياراست در قلب جاى نبرد

چنين گفت رستم كه گردان سپهر

ببينيم تا بر كه گردد به مهر

چگونه بود بخشش آسمان

كرا زين بزرگان سرآيد زمان

درنگى نبودم براه اندكى

دو منزل همى كرد رخشم يكى

كنون سمّ اين بارگى كوفتست

ز راه دراز اندر آشوفتست

نيارم برو گرد نيرو بسى

شدن جنگ جويان به پيش كسى

يك امروز در جنگ يارى كنيد

برين دشمنان كامگارى كنيد

كه گردان سپهر جهان يار ماست

مه و مهر گردون نگهدار ماست

بفرمود تا طوس بربست كوس

بياراست لشكر چو چشم خروس

سپهبد بزد ناى و رويينه خم

خروش آمد و ناله گاودم
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بياراست گودرز بر ميمنه

فرستاد بر كوه خارا بنه

فريبرز كاوس بر ميسره

جهان چون نيستان شده يك سره

به قلب اندرون طوس نوذر بپاى

زمين شد پر از نالۀ ك ّر ناى

جهان شد به گرد اندرون ناپديد

كسى از يالن خويشتن را نديد

بشد پيلتن تا سر تيغ كوه

به ديدار خاقان و توران گروه

سپه ديد چندانك درياى روم

از يشان نمودى چو يك مهره موم

كشانى و شگنى و سقالب و هند

چغانى و رومى و وهرى و سند

جهانى شده سرخ و زرد و سياه

دگرگونه جوشن دگرگون كاله

زبانى دگرگون به هر گوشهای

درفش نوآيين و نو توشهای

ز پيالن و آرايش و تخت عاج

همان ياره و افسر و طوق و تاج

جهان بود يك سر چو باغ بهشت

بديدار ايشان شده خوب زشت

بران كوهسر ماند رستم شگفت

ببرگشتن انديشه اندر گرفت

كه تا چون نمايد به ما چرخ مهر

چه بازى كند پير گشته سپهر

فرود آمد از كوه و دل بد نكرد

گذر بر سپاه و سپهبد نكرد

همى گفت تا من كمر بستهام

به يك جاى يك سال ننشستهام

فراوان سپه ديدهام پيش ازين

ندانم كه لشكر بود بيش ازين

بفرمود تا بر كشيدند كوس

بجنگ اندر آمد سپهدار طوس

ازان كوه سر سوى هامون كشيد

همى نيزه از كينه در خون كشيد

بيك نيمه از روز لشكر گذشت

كشيدند صف بر دو فرسنگ دشت

ز گرد سپه روشنايى نماند

ز خورشيد شب را جدايى نماند

ز تير و ز پيكان هوا تيره گشت

همى آفتاب اندران خيره گشت

خروش سواران و اسپان ز دشت

ز بهرام و كيوان همى بر گذشت

ز جوش سواران و زخم تبر

همى سنگ خارا بر آورد پر
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همه تيغ و ساعد ز خون بود لعل

خروشان دل خاك در زير نعل

دل مرد بد دل گريزان ز تن

دليران ز خفتان بريده كفن

برفتند ازان جاى شيران نر

عقاب دالور بر آورد پر

نماند ايچ با روى خورشيد رنگ

بجوش آمده خاك بر كوه و سنگ

به لشكر چنين گفت كاموس گرد

كه گر آسمان را ببايد سپرد

همه تيغ و گرز و كمند آوريد

به ايرانيان تنگ و بند آوريد

جهانجوى را دل به جنگ اندرست

و گر نه سرش زير سنگ اندرست

رزم رستم با اشکبوس
دليرى كجا نام او اشكبوس

همى بر خروشيد بر سان كوس

بيامد كه جويد ز ايران نبرد

سر هم نبرد اندر آرد به گرد

بشد تيز ّ
رهام با خود و گبر

همى گرد رزم اندر آمد به ابر

برآويخت ّ
رهام با اشكبوس

برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس

بران نامور تيرباران گرفت

كمانش كمين سواران گرفت

جهانجوى در زير پوالد بود

به خفتانش بر تير چون باد بود

نبد كارگر تير بر گبر اوى

ازان تيزتر شد دل جنگجوى

به گرز گران دست برد اشكبوس

زمين آهنين شد سپهر آبنوس

بر آهيخت ّ
رهام گرز گران

غمى شد ز پيكار دست سران

چو ّ
رهام گشت از كشانى ستوه

بپيچيد زو روى و شد سوى كوه

ز قلب سپاه اندر آشفت طوس

بزد اسپ كايد بر اشكبوس

تهمتن برآشفت و با طوس گفت

كه ّ

جفت
رهام را جام بادهست

بمى در همى تيغ بازى كند

ميان يالن سرفرازى كند

چرا شد كنون روى چون سندروس

سوارى بود كمتر از اشكبوس
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تو قلب سپه را به آيين بدار

من اكنون پياده كنم كارزار

كمان بزه را به بازو فگند

ببند كمر بر بزد تير چند

خروشيد كاى مرد رزم آزماى

هم آوردت آمد مشو باز جاى

كشانى بخنديد و خيره بماند

عنان را گران كرد و او را بخواند

بدو گفت خندان كه نام تو چيست

تن بىسرت را كه خواهد گريست

تهمتن چنين داد پاسخ كه نام

چه پرسى كزين پس نبينى تو كام

مرا مادرم نام مرگ تو كرد

زمانه مرا پتك ترگ تو كرد

كشانى بدو گفت بىبارگى

بكشتن دهى سر بيكبارگى

تهمتن چنين داد پاسخ بدوى

كه اى بيهده مرد پرخاش جوى

پياده نديدى كه جنگ آورد

سر سركشان زير سنگ آورد

به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ


جنگ
سوار اندر آيند هر سه به

هم اكنون ترا اى نبرده سوار

پياده بياموزمت كارزار

پياده مرا زان فرستاد طوس

كه تا اسپ بستانم از اشكبوس

كشانى پياده شود همچو من

ز دو روى خندان شوند انجمن

پياده به از چون تو پانصد سوار

بدين روز و اين گردش كارزار

كشانى بدو گفت با تو سليح

نبينم همى جز فسوس و مزيح

بدو گفت رستم كه تير و كمان

ببين تا هم اكنون سرارى زمان

چو نازش به اسپ گرانمايه ديد

كمان را به زه كرد و اندر كشيد

يكى تير زد بر بر اسپ اوى

كه اسپ اندر آمد ز باال بروى

بخنديد رستم به آواز گفت

كه بنشين به پيش گرانمايه جفت

سزد گر بدارى سرش در كنار

زمانى بر آسايى از كارزار

كمان را به زه كرد زود اشكبوس

تنى لرز لرزان و رخ سندروس

به رستم بر آنگه بباريد تير

تهمتن بدو گفت برخيره خير
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همى رنجه دارى تن خويش را

دو بازوى و جان بدانديش را

تهمتن به بند كمر برد چنگ

گزين كرد يك چوبه تير خدنگ

يكى تير الماس پيكان چو آب

نهاده برو چار پ ّر عقاب

كمان را بماليد رستم به چنگ

بشست اندر آورد تير خدنگ

برو راست خم كرد و چپ كرد راست

خروش از خم چرخ چاچى بخاست

چو سوفارش آمد به پهناى گوش

ز شاخ گوزنان بر آمد خروش

چو بوسيد پيكان سرانگشت اوى

گذر كرد بر مهره پشت اوى

بزد بر بر و سينه اشكبوس

سپهر آن زمان دست او داد بوس

قضا گفت گير و قدر گفت ده

فلك گفت احسنت و مه گفت زه

كشانى هم اندر زمان جان بداد

چنان شد كه گفتى ز مادر نزاد

نظاره بريشان دو رويه سپاه

كه دارند پيكار گردان نگاه

نگه كرد كاموس و خاقان چين

بران برز و باال و آن زور و كين

چو برگشت رستم هم اندر زمان

سوارى فرستاد خاقان دمان

كزان نامور تير بيرون كشيد

همه تير تا پَر پُر از خون كشيد

همه لشكر آن تير برداشتند

سراسر همه نيزه پنداشتند

چو خاقان بدان پ ّر و پيكان تير

نگه كرد برنا دلش گشت پير

به پيران چنين گفت كين مرد كيست

ز گردان ايران ورا نام چيست

تو گفتى كه لختى فرومايهاند

ز گردنكشان كمترين پايهاند

كنون نيزه با تير ايشان يكيست

دل شير در جنگشان اندكيست

همى خوار كردى سراسر سخن

جز آن بد كه گفتى ز سر تا به بن

بدو گفت پيران كز ايران سپاه

ندانم كسى را بدين پايگاه

كجا تير او بگذرد بر درخت

ندانم چه دارد بدل شوربخت

از ايرانيان گيو و طوساند مرد

كه با ف ّر و برزند روز نبرد
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برادرم هومان بسى پيش طوس

جهان كرد بر گونۀ آبنوس

بايران ندانم كه اين مرد كيست

بدين لشكر او را هم آورد كيست

شوم باز پرسم ز پرده سراى

بيارند ناكام نامش بجاى

پرسیدن پیران از آمدن رستم
بيامد پر انديشه و روى زرد

بپرسيد زان نامداران مرد

به پيران چنين گفت هومان گرد

كه دشمن ندارد خردمند خرد

بزرگان ايران گشاده دلند

تو گويى كه آهن همى بگسلند

كنون تا بيامد از ايران سپاه

همى بر خروشند زان رزمگاه

بدو گفت پيران كه هر چند يار

بيايد بر طوس از ايران سوار

چو رستم نباشد مرا باك نيست

ز گرگين و بيژن دلم چاك نيست

سپه را دو رزم گرانست پيش

بجويند هر كس بدين نام خويش

و زان جايگه پيش كاموس رفت

به نزديك منشور و فرطوس ت 
فت

چنين گفت كامروز رزمى بزرگ

برفت و پديد آمد از ميش گرگ

ببينيد تا چاره كار چيست

بران خستگيها بر آزار چيست

چنين گفت كاموس كامروز جنگ


ننگ
چنان بد كه نام اندر آمد به

به رزم اندرون كشته شد اشكبوس

وزو شادمان شد دل گيو و طوس

دلم زان پياده بدو نيم شد

كزو لشكر ما پر از بيم شد

به باالى او بر زمين مرد نيست

بدين لشكر او را هم آورد نيست

كمانش تو ديدى و تير ايدرست

بزور او ز پيل ژيان برترست

همانا كه آن سگزى جنگجوى

كه چندين همى بر شمردى ازوى

پياده بدين رزمگاه آمدست

بيارى ايران سپاه آمدست


بدو گفت پيران كه او ديگرست

سوارى سرافراز و كنداورست
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بترسيد پس مرد بيدار دل

كجا بسته بود اندران كار دل

ز پيران بپرسيد كان شير مرد

چگونه خرامد بدشت نبرد

ز بازو و برزش چه دارى نشان

چه گويد بآورد با سركشان

چگونست مردى و ديدار اوى

چگونه شوم من بپيكار اوى

گر ايدونك اويست كامد ز راه

مرا رفت بايد بآوردگاه

بدو گفت پيران كه اين خود مباد

كه او آيد ايدر كند رزم ياد

يكى مرد بينى چو سرو سهى

بديدار با زيب و با ف ّرهى

بسا رزمگاها كه افراسياب

ازو گشت پيچان و ديده پر آب

يكى رزمسازست و خسروپرست

نخست او برد سوى شمشير دست

بكين سياوش كند كارزار

كجا او بپروردش اندر كنار

ز مردان كنند آزمايش بسى

سليح ورا بر نتابد كسى

نه بر گيرد از جاى گرزش نهنگ

اگر بفگند بر زمين روز جنگ

زهى بر كمانش بر از چرم شير

يكى تير و پيكان او ده ستير

برزم اندر آيد بپوشد زره

يكى جوشن از بر ببندد گره

يكى جامه دارد ز چرم پلنگ


جنگ
بپوشد برو اندر آيد به

همى نام ببربيان خواندش

ز خفتان و جوشن فزون داندش

نسوزد در آتش نه از آب تر

شود چون بپوشد بر آيدش پر

يكى رخش دارد به زير اندرون

تو گفتى روان شد كه بيستون

همى آتش افروزد از خاك و سنگ

نيارامد از بانگ هنگام جنگ

ابا اين شگفتى بروز نبرد

سزد گر ندارى تو او را به مرد

چو بشنيد كاموس بسيار هوش

به پيران سپرد آن زمان چشم و گوش

همانا خوش آمدش گفتار اوى

برافروخت زان كار بازار اوى

به پيران چنين گفت كاى پهلوان

تو بيدار دل باش و روشن روان
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ببين تا چه خواهى ز سوگند سخت

كه خوردند شاهان بيدار بخت

خورم من فزون زان كنون پيش تو

كه روشن شود زان دل و كيش تو

كه زين را نبردارم از پشت بور

به نيروى يزدان كيوان و هور

مگر بخت و راى تو روشن كنم

بريشان جهان چشم سوزن كنم

بسى آفرين خواند پيران بدوى

كه اى شاه بينا دل و راست راستگوى

بدين شاخ و اين يال و بازوى و كفت

هنرمند باشى ندارم شگفت

بكام تو گردد همه كار ما

نماندست بسيار پيكار ما

و زان جايگه گرد لشكر بگشت

بهر خيمه و پرده بر گذشت

بگفت اين سخن پيش خاقان چين

همى گفت با هر كسى همچنين

سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان
ز خورشيد چون شد جهان لعل فام

شب تيره بر چرخ بگذاشت گام

دليران لشكر شدند انجمن

كه بودند دانا و شمشيرزن

به خرگاه خاقان چين آمدند

همه دل پر از رزم و كين آمدند

چو كاموس اسپ افگن شير مرد

چو منشور و فرطوس مرد نبرد

شميران شگنى و شنگل ز هند

ز سقالب چون كندر و شاه سند

همى راى زد رزم را هر كسى

از ايران سخن گفت هر كس بسى

ازان پس بران رايشان شد درست

كه يك سر بخون دست بايست شست

برفتند هر كس بآرام خويش

بخفتند در خيمه باكام خويش

چو باريك و خمّ يده شد پشت ماه

ز تاريك زلف شبان سياه

بنزديك خورشيد چون شد درست

برآمد پر از آب رخ را بشست

سپاه دو كشور برآمد بجوش

به چرخ بلند اندر آمد خروش

چنين گفت خاقان كه امروز جنگ

نبايد كه چون دى بود با درنگ
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گمان برد بايد كه پيران نبود

نه بىاو نشايد نبرد آزمود

همه همگنان رزمساز آمديم

بيارى ز راه دراز آمديم

گر امروز چون دى درنگ آوريم

همه نام را زير ننگ آوريم

و ديگر كه فردا ز افراسياب

سپاس اندر آرام جوييم و خواب

يكى رزم بايد همه همگروه

شدن پيش لشكر بكردار كوه

ز من هديه و برده زابلى

بيابيد با شاره كابلى

ز ده كشور ايدر سر افراز هست

بخواب و به خوردن نبايد نشست

بزرگان ز هر جاى بر خاستند

بخاقان چين خواهش آراستند

كه بر لشكر امروز فرمان تراست

همه كشور چين و توران تراست

يك امروز بنگر بدين رزمگاه

كه شمشير بارد ز بار سياه

وزين روى رستم به ايرانيان

چنين گفت كاكنون سر آمد زمان

اگر كشته شد زين سپاه اندكى

نشد بيش و كم از دو سيصد يكى

چنين يك سره دل مداريد تنگ

نخواهم تن زنده بىنام و ننگ

همه لشكر ترك از اشكبوس

برفتند رخساره چون سندروس

كنون يك سره دل پر از كين كنيد

بروهاى جنگى پر از چين كنيد

كه من رخش را بستم امروز نعل

بخون كرد خواهم سر تيغ لعل

بسازيد كامروز روز نوست


خسروست
زمين سربسر گنج كى

ميان را ببنديد كز كارزار

همه تاج يابيد با گوشوار

بزرگان برو خواندند آفرين

كه از تو فروزد كاله و نگين

بپوشيد رستم سليح نبرد

بآوردگه رفت با دار و برد

زره زير بد جوشن اندر ميان

ازان پس بپوشيد ببربيان

گرانمايه مغفر بسر برنهاد

همى كرد بد خواهش از مرگ ياد

بنيروى يزدان ميان را ببست

نشست از بر رخش چون پيل مست
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ز باالى او آسمان خيره گشت

زمين از پى رخش او تيره گشت

کشته شدن الوا به دست کاموس
بر آمد ز هر دو سپه بوق و كوس

زمين آهنين شد سپهر آبنوس

جهان لرز لرزان شد و دشت و كوه

زمين شد ز نعل ستوران ستوه

وزين روى كاموس بر ميمنه

پس پشت او ژنده پيل و بنه

ابر ميسره لشكر آراى هند

زره دار با تيغ و هندى پرند

بقلب اندرون جاى خاقان چين

شده آسمان تار و جنبان زمين

وزين رو فريبرز بر ميسره

چو خورشيد تابان ز برج بره

سوى ميمنه پور كشواد بود

كه كتفش همه زير پوالد بود

به قلب اندرون طوس نوذر بپاى

به پيش سپه كوس با ك ّر ناى

همى دود آتش بر آمد ز آب

نبيند چنين رزم جنگى بخواب

برآمد ز هر سوى لشكر خروش

همى پيل را زان بد ّريد گوش

نخستين كه آمد ميان دو صف

ز خون جگر بر لب آورده كف

سپهبد سر افراز كاموس بود

كه با لشكر و پيل و با كوس بود

همى برخروشيد چون پيل مست

يكى گرزه گاو پيكر بدست

كه آن جنگجوى پياده كجاست

كه از نامداران چين رزم خواست

كنون گر بيايد به آوردگاه

تهى ماند از تير او جايگاه

ورا ديده بودند گردان نيو

چو طوس سرافراز و ّ
رهام و گيو

كسى را نيامد همى رزم راى

ز گردان ايران تهى ماند جاى

كه با او كسى را نبد تاو جنگ

دليران چو آهو و او چون پلنگ

يكى زابلى بود الواى نام

سبك تيغ كين بر كشيد از نيام

كجا نيزه رستم او داشتى


نگذاشتى
پس پشت او هيچ
تهیه و انتشار  :وب سایت ویکی شاهنامه

65

بسى رنج برده به كار عنان

بياموخته گرز و تير و سنان

به رنج و بسختى جگر سوخته

ز رستم هنرها بياموخته

بدو گفت رستم كه بيدار باش

بآورد اين ترك هشيار باش

مشو غرق ز آب هنرهاى خويش

نگه دار بر جايگه پاى خويش

چو قطره بر ژرف دريا برى

بديوانگى ماند اين داورى

شد الواى آهنگ كاموس كرد

كه جويد بآورد با او نبرد

نهادند آوردگاهى بزرگ

كشانى بيامد بكردار گرگ

بزد نيزه و بر گرفتش ز زين

بينداخت آسان بروى زمين

عنان را گران كرد و او را به نعل

همى كوفت تا خاك او كرد لعل

کشته شدن کاموس به دست رستم
تهمتن ز الواى شد دردمند

ز فتراك بگشاد پيچان كمند

چو آهنگ جنگ سران داشتى

كمندى و گرزى گران داشتى

بيامد بغ ّريد چون پيل مست

كمندى ببازو و گرزى بدست

بدو گفت كاموس چندين مدم

به نيروى اين رشته شصت خم

چنين پاسخ آورد رستم كه شير

چو نخچير بيند بغ ّرد دلير

نخستين برين كينه بستى كمر

ز ايران بكشتى يكى نامور

كنون رشته خوانى كمند مرا

ببينى همى تنگ و بند مرا

زمانه ترا از كشانى براند

چو ايدر بدت خاك جايت نماند

بر انگيخت كاموس اسپ نبرد

هم آورد را ديد با دار و برد

بينداخت تيغ پرند آورش

همى خواست از تن بريدن سرش

سر تيغ بر گردن رخش خورد

بب ّريد برگستوان نبرد

تن رخش را زان نيامد گزند

گو پيلتن حلقه كرد آن كمند
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بينداخت و افگندش اندر ميان

بر انگيخت از جاى پيل ژيان

به زين اندر آورد و كردش دوال

عقابى شده رخش با پ ّر و بال

سوار از دليرى بيفشارد ران

گران شد ركيب و سبك شد عنان

همى خواست كان خمّ خام كمند

به نيرو ز هم بگسالند ز بند

شد از هوش كاموس و نگسست خام

گو پيلتن رخش را كرد رام

عنان را بپيچيد و او را ز زين

نگون اندر آورد و زد بر زمين

بيامد ببستش به خمّ كمند

بدو گفت كاكنون شدى بىگزند

ز تو تنبل و جادوى دور گشت

روانت بر ديو مزدور گشت

سر آمد به تو بر همه روز كين

نبينى زمين كشانى و چين

گمان تو آن بد كه هنگام جنگ

كسى چون تو نگرفت خنجر به چنگ

مبادا كه كين آورد سرفراز

كه بس زود بيند نشيب و فراز

دو دست از پس پشت بستش چو سنگ

به خمّ كمند اندر آورد چنگ

بيامد خرامان به ايران سپاه

بزير كش اندر تن كينهخواه

به گردان چنين گفت كين رزمجوى

ز بس زور و كين اندر آمد به روى

چنين است رسم سراى فريب

گهى در فراز و گهى در نشيب

به ايران همى شد كه ويران كند

كنام پلنگان و شيران كند

به زابلستان و به كابلستان

نه ايوان بود نيز و نه گلستان

نيندازد از دست گوپال را

مگر گم كند رستم زال را

كفن شد كنون مغفر و جوشنش

ز خاك افسر و گرد پيراهنش

شما را بكشتن چگونست راى

كه شد كار كاموس جنگى ز پاى

بيفگند بر خاك پيش سران

ز لشكر برفتند كنداوران

تنش را به شمشير كردند چاك

به خون غرقه شد زير او سنگ و خاك

به مردى نبايد شد اندر گمان

كه بر تو درازست دست زمان
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بپايان شد اين رزم كاموس گرد

همى شد كه جان آورد جان ببرد
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