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 آگاهی یافتن خاقان از کشته شدن کاموس

 زبان جز نام يزدان مگردانه ب كنون اى خردمند روشن روان 

 جاىه وزويست گردون گردان ب كه اويست بر نيك و بد رهنماى 

 سرايى جزين باشد آرام تو همى بگذرد بر تو ايام تو 

 كه دهقان همى گويد از باستان چو باشى بدين گفته همداستان 

 كه شد كشته كاموس بر دشت كين خاقان چينه ازان پس خبر شد ب

 تيره شد روز و تلخ شانز كاموس كشانى و شگنى و گردان بلخ

 كه اين پر هنر مرد پرخاش جوى همه يك بديگر نهادند روى

 همآورد او در جهان مرد كيست چه مردست و اين مرد را نام چيست

 كه امروز شد جانم از رزم سير پيران شيره چنين گفت هومان ب

 جنگه كه شد كشته كاموس جنگى ب دليران ما چون فرازند چنگ

 وزو پيل تن تر سوارى نبود گيتى چنو نامدارى نبوده ب

 آوردگه بر توان كرد بنده ب خّم كمنده چو كاموس گو را ب

 بگيرد برآرد زند بر زمين سزد گر سر پيل را روز كين

 ز كاموس با درد و گريان شدند سپه سر بسر پيش خاقان شدند

 نزد سپاهه شنيدى و ديدى ب كه آغاز و فرجام اين رزمگاه

 تنها تن خويش و كس را مگوىه ب كار ما بازجوى ۀكنون چار

 

 داستان خاقان چین 

  1بخش 

 
 سومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كسى كو سخن باز جويد نهان لشكر نگه كن ز كار آگهانه ب

 وزين لشكر او را هم آورد كيست ببيند كه اين شير دل مرد كيست

 آوردگه بر سر و تن نهيمه ب ازان پس همه تن بكشتن دهيم

 كه خود درد ازينست و تيمار ازين خاقان چينپيران چنين گفت ه ب

 خّم كمنده كجا پيل گيرد ب كه تا كيست زان لشكر پر گزند

 ره خواهش و پرسش و ياره نيست ابا آنك از مرگ خود چاره نيست

 ايمبناكام گردن بدو داده ايمز مادر همه مرگ را زاده

 بشكردو گر بر زمين پيل را  كس از گردش آسمان نگذرد

 كجا كشته شد زير خّم كمند شما دل مداريد ازو مستمند

 ببند كمند اندر آرم بخاك نرا كه كاموس ازو شد هالك مرا

 بكام دل خسرو افراسياب همه شهر ايران كنم رود آب

 ز خنجرگزاران و مردان مرد ز لشكر بسى نامور گرد كرد

 و گردگير سوار كمند افگن تيره چنين گفت كين مرد جنگى ب

 بگرد چپ لشكر و دست راست نگه كرد بايد كه جايش كجاست

 ازان پس بسازيم فرجام او هم از شهر پرسد هم از نام او

 رزم چنگش با رستم 

 بيامد ببر زد برين كار دست سوارى سر افراز و خسروپرست

 هر كار پوينده بوده دلير و ب كه چنگش بدش نام و جوينده بود

 مهر تو بادا نيازه جهان را ب چنين گفت كاى سرفراز خاقانه ب

 بدانگه كه سر سوى ايران كنم كنم جانگر او شير جنگيست بى

 همه نام او زير ننگ آورم تنها تن خويش جنگ آورمه ب

 پس از مرگ نامش بيارم درست ازو كين كاموس جويم نخست
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 زمينپيشش ببوسيد چنگش ه ب برو آفرين كرد خاقان چين

 آورى نيازسوى من سر بى بدو گفت ار اين كينه باز آورى

 كزان پس نبايد كشيدنت رنج ببخشمت چندان گهرها ز گنج

 همى رفت بر سان آذرگشسپ ازان دشت چنگش بر انگيخت اسپ

 ز تركش بر آورد تير خدنگ جنگه چو نزديك ايرانيان شد ب

 چنگ منسته نامداران بسر  چنين گفت كين جاى جنگ منست

 كه گاهى كمند افگند گاه تير كجا رفت آن مرد كاموس گير

 نمانم كه ماند بنزد سپاه كنون گر بيايد بآوردگاه

 همانگه برخش اندر آورد پاى بجنبيد با گرز رستم ز جاى

 كه گاهى كمند افگنم گاه تير منم گفت شيراوژن و گردگير

 بديده همى خاك بايد سپرد گردهم اكنون ترا همچو كاموس 

 نژادت كدامست و كام تو چيست بدو گفت چنگش كه نام تو چيست

 كرا ريختم خون چو برخاست گرد بدان تا بدانم كه روز نبرد

 كه هرگز مبادا گل آن درخت بدو گفت رستم كه اى شوربخت

 چو تو ميوه اندر شمار آورد كجا چون تو در باغ بار آورد

 سرت را ببايد ز تن دست شست و نام من مرگ تستسر نيزه 

 زه بر نهاده دو زاغ كمان را ب بيامد همانگاه چنگش چو باد

 هم آورد با جوشن و گبر بود كمان جفا پيشه چون ابر بود

 كه تيرش زره را بخواهد بريد سپر بر سر آورد رستم چو ديد

 رزم سيركه اكنون سرت گردد از  بدو گفت باش اى سوار دلير

 باالى سرو سهى بر چمنه ب نگه كرد چنگش بران پيل تن

 نيامد همى از كشيدن ستوه بد آن اسپ در زير يك لخت كوه

 به از با تن خويش كردن ستيز بدل گفت چنگش كه اكنون گريز
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 سوى لشكر خويشتن كرد راى بر انگيخت آن باركش را ز جاى

 رخش از پس نامدار برانگيخت كردار آتش دالور سواره ب

 همه دشت زيشان پر از گفت و گوى همانگاه رستم رسيد اندروى

 دو لشكر بدو مانده اندر شگفت دم اسپ ناپاك چنگش گرفت

 ز باال بزد خويشتن بر زمى زمانى همى داشت تا شد غمى

 تهمتن و را كرد با خاك راست بيفتاد زو ترگ و زنهار خواست

 نواهمه كام و انديشه شد بى تن جدا همانگاه كردش سر از

 گرفتند بر پهلوان آفرين همه نامداران ايران زمين

 كفه گرفته يكى خشت رخشان ب همى بود رستم ميان دو صف

بر آشفت با گردش چرخ و بخت و زان روى خاقان غمى گشت سخت                  

 فرستادن خاقان هومان را نزد رستم 

 كه تنگست بر ما زمان و زمين چنين گفت خاقان چينهومان ه ب

 شوى باز جويى فرستى پيام مران نامور پهلوان را تو نام

 رزم اندرون پيل دندان نيمه ب بدو گفت هومان كه سندان نيم

 چنو رزم خواه و درنگى نبود گيتى چو كاموس جنگى نبوده ب

 خوارمايه مدارتو اين گرد را  خّم كمندش گرفت اين سواره ب

 كه پيروز گردد بدين دشت كين شوم تا چه خواهد جهان آفرين

 يكى ترگ ديگر بسر بر نهاد خيمه در آمد بكردار باده ب

 دگرگونه جوشن دگرگون سپر درفشى دگر جست و اسپى دگر

 همى بود تا يال و شاخش بديد بيامد چو نزديك رستم رسيد

 كمند افگن و گرد و جنگى سوار رستم چنين گفت كاى نامداره ب

 كه چون تو نديدم يكى رزم خواه يزدان كه بيزارم از تاج و گاهه ب
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 نبينم همى نامدارى سترگ ز تو بگذرد زين سپاه بزرگ

 بر آرد همى از دل شير گرد دليرى كه چندين بجويد نبرد

 و از تخمه و نام خويش گوىسخن ز شهر و نژاد و ز آرام خويش

 نديدم كه دارد دل رزمگاه از تو كسى را ز ايران سپاهجز 

 بويژه كه دارد نهاد پلنگ مرا مهربانيست بر مرد جنگ

 برو بوم و پيوند و آرام خويش كنون گر بگويى مرا نام خويش

 كز انديشه گردد دل من تهى سپاسى برين كار بر من نهى

 از مهر بنکه گفتی و افگندی  بدو گفت رستم که چندین سخن

 بر و کشور و بوم و آرام خویش چرا تونگویی مرا نام خویش

 به نرمی و چربی و چندین سخن چرا آمدستی به نزدیک من 

 به کوشی که این کینه کاهی همی اگر آشتی جست خواهی همی

 چنین آتش کین به ما بر که بیخت نگه کن به خون سیاووش که ریخت

 که بفزود چندین زیان بر زیان همان خون پرمایه گودرزیان

 نجستند پیکار و خاموش بدند بزرگان کجا با سیاووش بدند

 نگر تا که یابی ز توران سپاه کنهکار خون سر بیگناه

 کز ایران بیاورد با خواسته  ز مردان و اسپان آراسته 

 من از جنگ ترکان شوم بی نیاز چو یکسر سوی ما فرستید باز

 سراسر بر آیین و راه منید نیکخواه منیداز آن پس همه 

 نیارم سر سرکشان زیر گرد نیازم به کین و نجویم نبرد

 بشویم دل و مغزش از درد و کین و زان پس بگویم بکیخسرو این 

 که مه نامشان باد و مه کامشان بتو بر شمارم کنون نامشان

 که درد دل و رنج ایران بجست سر کین ز گرسیوز آمد نخست

 که بر خیره این آب کردند شور کسی را که دانی تو از تخم کور
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 نژادى كه هرگز مباد آن نژاد گروى زره و آنك از وى بزاد

 كه زو آمد اين بند بد را كليد ستم بر سياوش از يشان رسيد

 تبه كرد و خون راند برسان آب كسى كو دل و مغز افراسياب

 كين و بست اندرين كين مياننبد  و ديگر كسى را كز ايرانيان

 انددو رويند و با هر كسى پيسه اندويسه ۀبزرگان كه از تخم

 چو كلباد و نستيهن آن شوخ مرد چو هومان و لّهاك و فرشيد ورد

 سر كينه جستن بپاى آوريد اگر اين كه گفتم بجاى آوريد

 جوشن نپوشيد بايد برته ب ببندم در كينه بر كشورت
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 كنم تازه پيكار و كين كهن جز بدين گونه گويى سخنو گر 

 يكى نامدارى از ايران منم جنگ توران منم ۀكه خو كرد

 كه جز كام شيران نبودش كفن بسى سر جدا كرده دارم ز تن

 همينست رسم و همينست راه مرا آزمودى بدين رزمگاه

 بجز كين نجستم ز سر تا به بن ازين گونه هرگز نگفتم سخن

 سخنهاى خوب اندر آغوش دار كنون هرچ گفتم ترا گوش دار

 بلرزيد بر سان برگ درخت چو بشنيد هومان بترسيد سخت

 همه كينه از دوده خويش ديد كزان گونه گفتار رستم شنيد

 كه اى شير دل مرد پرخاش جوى چنين پاسخ آورد هومان بدوى

 سزد جاى تو سر تخت ايران بدين زور و اين برز و باالى تو

 و گر نامدارى ز ايران سترگ نباشى جز از پهلوانى بزرگ

 بدل ديگر آمد ترا كام من بپرسيدى از گوهر و نام من

 پدر بوسپاسست مردى چو شير مرا كوه گوشست نام اى دلير

 سپاهى بدين رزمگاه آمدم من از و هر با اين سپاه آمدم

 كنم در جهان كام توكه پيدا  ازان باز جويم همى نام تو

 شوم شاد دل سوى آرام خويش كنون گر بگويى مرا نام خويش

 يكايك بگويم به پيش سپاه همه هرچ گفتى بدين رزمگاه

 بزرگان و گردان توران زمين همان پيش منشور و خاقان چين

 ز من هرچ ديدى بديشان بگوى بدو گفت رستم كه نامم مجوى

 ز مهرش روان بر فروزد همى همىز پيران مرا دل بسوزد 

 ز تركان كنون راد و آهسته اوست ز خون سياوش جگر خسته اوست

 ببينيم تا بر چه گردد زمان سوى من فرستش هم اكنون دمان

 بديدار پيرانت آمد نياز بدو گفت هومان كه اى سرفراز
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 گروى زره را و پوالد را چه دانى تو پيران و كلباد را

 سر آب را سوى باال مكن چندين چه پيچى سخنبدو گفت 

 بدويست و زو آمد اين رزمگاه نبينى كه پيكار چندين سپاه

 سگالش پیران با هومان و خاقان

 شده گونه از روى و آمد دمان بشد تيز هومان هم اندر زمان

 بد افتاد ما را ازين كار سخت پيران چنين گفت كاى نيك بخته ب

 برين لشكر اكنون ببايد گريست رستم زابليست كه اين شير دل

 دريا نهنگه بخشكى پلنگ و ب جنگه كه هرگز نتابند با او ب

 همى ياد كرد از بد هر كسى سخن گفت و بشنيد پاسخ بسى

 ز كين سياوش بسى بر شمرد نخست اى برادر مرا نام برد

 ز پيران و گردان ويسه نژاد ز كار گذشته بسى كرد ياد

 ز هر كس كه آمد بريشان زيان بهرام و ز تخم گودرزيانز 

 فراوان سخن گفت و نگشاد چهر بجز بر تو بر كس نديدمش مهر

 ندانم كه بر دل چه آراستست ازين لشكر اكنون ترا خواستست

 تو گويى كه بر كوه دارد نشست برو تا ببينيش نيزه بدست

 ژنده پيلى ژيان زير اندرونه ب ابا جوشن و ترگ و ببر بيان

 همى گيرد آتش ز تيغش فروغ ببينى كه من زين نجستم دروغ

 ز بهر تو ماندست زان سان بپاى ترا تا نبيند نجنبد ز جاى

 برهنه مكن تيغ و منماى روى چو بينيش با او سخن نرم گوى

 بترسم كه روز بد آيد فراز بدو گفت پيران كه اى رزمساز

 بدين دشت ما را گه ماتمست رستمست گر ايدونك اين تيغ زن

 ندانم چه كرد اختر شوم ما بر آتش بسوزد بر و بوم ما
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 جگر خسته و دل پر از درد و خشم بشد پيش خاقان پر از آب چشم

 كه اكنون دگرگونه گشت اين سخن بدو گفت كاى شاه تندى مكن

 همانگاه برد اين دل من گمان چو كاموس گو را سر آمد زمان

 كه خام كمندش خم اندر خمست آهنين رستمست ۀكه اين بار

 نبينند جز سهم او را بخواب گر افراسياب آيد اكنون چو آب

 چه يك مرد با او چه يك دشت مرد ازو ديو سير آيد اندر نبرد

 سياوش را آن زمان دايه بود زابلستان چند پر مايه بوده ب

 جهاندار تنگ آوردجهان بر  پدروار با درد جنگ آورد

 كه از غم روانم بكاهد همى شوم بنگرم تا چه خواهد همى

 چنانچون ببايد سخن نرم گوى بدو گفت خاقان برو پيش اوى

 چه بايد برين دشت رنج سپاه اگر آشتى خواهد و دستگاه

 سزد گر نجوییم چندين نبرد بسى هديه بپذير و پس بازگرد

 جنگ اندرسته همانا كه رايش ب و گر زير چرم پلنگ اندرست

 برو دشت پيكار تنگ آوريم همه يك سره نيز جنگ آوريم

 نيروى او رزم شيران كنيمه ب همه پشت را سوى يزدان كنيم

 جز از خون و ز گوشت و ز موى نيست هم او را تن از آهن و روى نيست

 دردتيمار و ه دلت را چه سوزى ب نه اندر هوا باشد او را نبرد

 همان تير و ژوپين برو بگذرد چنان دان كه گر سنگ و آهن خورد

 درين رزمگه غم كشيدن بدست هر مرد از يشان ز ما سيصدسته ب

 ز پيلى فزون نيست گاه نبرد همين زابلى نامبردار مرد

 كزان پس نيارد سوى جنگ روى يكى پيل بازى نمايم بدوى
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 آمدن پیران نزد رستم 

 شد از كار رستم دلش بدو نيم پيران پر از درد و بيمهمى رفت 

 خروشيد كاى مهتر رزم خواه نزديك ايران سپاهه بيامد ب

 هنگام كاره مرا ياد كردى ب شمارشنيدم كزين لشكر بى

 بدين انجمن تا چه خواهى ز من خراميدم از پيش آن انجمن

 تو چيست بدين آمدن راى و كام بدو گفت رستم كه نام تو چيست

 سپهدار اين شير گيران منم چنين داد پاسخ كه پيران منم

 بخوبى زبان را بياراستى ز هومان ويسه مرا خواستى

 كدامى ز گردان جنگ آوران دلم تيز شد تا تو از مهتران

 با خنجر كابلى دارزره بدو گفت من رستم زابلى

 خواهكينهبيامد بر رستم  چو بشنيد پيران ز پيش سپاه

 درودت ز خورشيد روشن روان بدو گفت رستم كه اى پهلوان

 كه مهر تو بيند هميشه بخواب هم از مادرش دخت افراسياب

 درودت ز يزدان و از انجمن بدو گفت پيران كه اى پيل تن

 فلك را گذر بر نگين تو باد ز نيكى دهش آفرين بر تو باد

 ديدم ترا زنده بر جايگاهكه  ز يزدان سپاس و بدويم پناه

 كه او ماند از خسروان يادگار زواره فرامرز و زال سوار

 نيازكزيشان مبادا جهان بى درستند و شادان دل و سرفراز

 ِگَله كردن كهتر از مهتران بگويم ترا گر ندارى گران

 كه بارش كبست آمد و برگ خون بكشتم درختى بباغ اندرون

 بدو ُبد مرا زندگانى و گنج رنجه ب ز ديده همى آب دادم

 كزو بار ترياك زهر آمدست مرا زو همه رنج بهر آمدست
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 به پيش بديها سپر داشتى سياوش مرا چون پدر داشتى

 كشيدم ازان شاه و زان انجمن بسا درد و سختى و رنجا كه من

 گوا خواستن دادگر را بدست گواى من اندر جهان ايزدست

 شنيدم بسى پند آموزگار بر آمد بسى روزگاركه اكنون 

 همى آتش افروزد از جان من كه شيون نه برخاست از خان من

 هميشه گرفتارم اندر پزشك همى خون خروشم بجاى سرشك

 نه بر آرزو گشت چرخ بلند ازين كار بهر من آمد گزند

 خون گرم امكه من چند جوشيده نيست شرم امز تيره شب و ديده

 ز نيك و ز بد دست كوته شدم كار سياوش چو آگه شدم ز

 چنين خوارم و زار و دل مستمند ميان دو كشور دو شاه بلند

 پدر بر سر آورده بودش زمان فرنگيس را من خريدم بجان

 برو پشت هرگز نه برگاشتم خانه نهانش همى داشتمه ب

 من همىسر بد گمان خواهد از  پاداش جان خواهد از من همىه ب

 ز دو انجمن سر پر از گفتگوى پر از دردم اى پهلوان از دو روى 

 نه جاى دگر دارم آرام و خواب نه راه گريزست ز افراسياب

 نبينم همى روى رفتن بجاى همم گنج و بوم است و هم چارپاى

 چنين خسته و بسته هر كسى پسر هست و پوشيده رويان بسى

 نماند كه چشم اندر آيد بخواب افراسياباگر جنگ فرمايد 

 نشايد ز فرمان او آرميد ناكام لشكر ببايد كشيده ب

 سپاه اندر آوردن آرايشست من بر كنون جاى بخشايشسته ب

 ازين تخمه جز كشتن پيلسم اگر نيستى بر دلم درد و غم

 كه در جنگ سير آمدند از روان جز او نيز چندى دلير و جوان

 سخن چند گويم ز فرزند و چيز پس مرا بيم جانست نيزازين 
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 كه از من نباشى خليده روان به پيروزگر بر تو اى پهلوان

 برانديشى از كردگار جهان ز خويشان من بد ندارى نهان 

 مرا خوشتر از جوشن و تيغ و ترگ روشن روان سياوش كه مرگه ب

 باالى كوهه بينى بتلى كشته  گر ايدونكه جنگى بود هم گروه

 ازين مرز تا پيش درياى سند كشانى و سقالب و شگنى و هند

 سپاهى كشيده بدين رزمگاه گناهز خون سياوش همه بى

 نبايد گرفتن چنين كار تنگ ترا آشتى بهتر آيد كه جنگ

 رزم دليران تواناترىه ب نگر تا چه بينى تو داناترى

 بر آرزو پاسخ افگند بننه  ز پيران چو بشنيد رستم سخن

 با دليران شاه امكمر بسته بدو گفت تا من بدين رزمگاه

 ز تركان همه راستى خواستى نديدستم از تو بجز راستى

 نه خوبست و داند همى كوه و سنگ پلنگ اين شناسد كه پيكار و جنگ

 سر و كار با تيرباران بود چو كين سر شهرياران بود

 نگر تا شما را چه اندر خورست راه ايدرستكنون آشتى را دو 

 بگسترد بر خيره اين رزمگاه يكى آنك هر كس كه از خون شاه

 سزد گر نفرمايد اين كارزار ببندى فرستى بر شهريار

 سزد گر نباشد بدين رزمگاه گناهگنهكار خون سر بى

 بيايى بر شاه پيروزگر و ديگر كه با من ببندى كمر

 تو آن را گرانمايه دانى همى ايدر بمانى همىز چيزى كه 

 مكن ياد بنگاه توران سپاه بجاى يكى ده بيابى ز شاه

 ز توران شدن پيش آن شهريار بدل گفت پيران كه ژرفست كار

 بشويد همى گناهاندل از بى جويد همى كاردگر چون گنه

 آبكه با گنج و تختند و با جاه و  بزرگان و خويشان افراسياب
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 نه سر باشد اين آرزو را نه بن ازين در كجا گفت يارم سخن

 كجا هست گودرز زيشان بدرد چو هومان و كلباد و فرشيدورد

 مر اين آب را در جهان جوى نيست همه زين شمارند و اين روى نيست

 ره جست را پيش بايد گرفت خويش بايد گرفت ۀمرا چار

 هميشه جوان باش و روشن روان بدو گفت پيران كه اى پهلوان

 خاقان چينه منشور و شنگل به ب گردان همينه شوم باز گويم ب

 بگويم سرش را برآرم ز خواب افراسيابه هيونى فرستم ب

 سگالش تورانیان از جنگ ایرانیان

 كسى را كه بودند ويسه نژاد لشكر چو باده و زان جا بيامد ب

 چنين گفت كامد نشيب و فراز يكى انجمن كرد و بگشاد راز

 جهانگير و از تخمه نيرمست بدانيد كين شيردل رستمست

 همه نامداران كابلستان بزرگان و شيران زابلستان

 سواران گيتى ندارند پاى چنو كينه ور باشد و رهنماى

 ناكام رزمى بود با فسوسه ب چو گودرز كشواد و چون گيو و طوس

 بكاهد همى گناهاندل از بى همى ز تركان گنهكار خواهد

 دل شاه ازو پر ز تيمار نيست كه دانى كه ايدر گنهكار نيست

 بكام دليران ايران شود نگه كن كه اين بوم ويران شود

 نه گنج و سپاه و نه تخت و كاله نه پير و جوان ماند ايدر نه شاه

 كه چندين مدار آتش و باد را همى گفتم اين شوم بيداد را

 خرد سوخته چشم دل دوخته كه روزى شوى ناگهان سوخته

 نه فرمان اين نامدار انجمن نكرد آن جفا پيشه فرمان من

 نزد با دلير و خردمند راى بكند اين گرانمايگان را ز جاى
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 نه پيالن جنگى نه اين تخت عاج ببينى كه نه شاه ماند نه تاج

 بهر دليران بود غم و درد بدين شاد دل شاه ايران بود

 كه با فّر و برزند و با تاج و گاه دريغ آن دليران و چندين سپاه

 نه بر گردد از رزمگه شاد كس تاراج بينى همه زين سپسه ب

 شود آب اين بخت بيدار شور بكوبند ما را به نعل ستور

 ز رویین روان بر فروزد همى ز هومان دل من بسوزد همى

 بروهاش يك سر پر از چين اوست كين اوستدل رستم آگنده از 

 بگويم كه ما را چه آمد ز كين پر از غم شوم پيش خاقان چين

 پر از خون رخ و ديده پر آب زرد نزديك خاقان چو گرده بيامد ب

 ز خون ِكشته بر زعفران الله ديد او پر از ناله ديد ۀسراپرد

 دادخواهبنزديك خاقان شده  ز خويشان كاموس چندى سپاه

 ازين پس بزرگى نبيند بخواب همى گفت هر كس كه افراسياب

 كه آورد سازد بروز نبرد چرا كين پى افگند كش نيست مرد

 همه ديده پر آب و با كين شويم سپاه كشانى سوى چين شويم

 آوريم خواهكه كاموس را كينه ز چين و ز بربر سپاه آوريم

 كس آريم با گرزهاى گران ز بزگوش و سگسار و مازندران

 بريشان شب و روز ناخوش كنيم مگر سيستان را پر آتش كنيم

 بر آريم بر سوگ آن نامدار سر رستم زابلى را بدار

 همى بر فشانيم گرد درش تنش را بسوزيم و خاكسترش

 نه آرام بايد كه يابد نه خواب اگر كين همى جويد افراسياب

 بباريد بر ارغوان آب زرد بدردهمى از پى دوده هر كس 

 ز آواز ايشان رخش تيره گشت چو بشنيد پيران دلش خيره گشت

 پر از درد و تيمار و غمخوارگان بدل گفت كاى زار و بيچارگان
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 كه ايدر شما را سر آمد زمان گماننداريد ازين آگهى بى

 كه جوشنش چرم پلنگ آمدست جنگ آمدسته ز دريا نهنگى ب

 كه اين رزم كوتاه ما شد دراز خاقان چين گفت بازه بيامد ب

 ز هر سو كه بد نامور مهترى ازين نامداران هر كشورى

 كجا خيزد از كار بيداد داد بياورد و اين رنجها شد به باد

 سياوش بر دست او كشته شد سر شاه كشور چنين گشته شد

 نسپردسر اژدها را كسى  فرمان گرسيوز كم خرده ب

 ورا رستم زابلى دايه بود سياوش جهاندار و پر مايه بود

 همى آسمان بر زمين آورد هر آنگه كه او جنگ و كين آورد

 نه كوه بلند و نه درياى نيل نه چنگ پلنگ و نه خرطوم پيل

 چو آورد گيرد به پيش سپاه آوردگاهه بسندست با او ب

 روان شد كه بيستونكه گويى  زير اندرونه يكى رخش دارد ب

 كه ديدند هر كس ازو دستبرد كنون روز خيره نبايد شمرد

 دل ما شد از تّف او پر ز دود يكى آتش آمد ز چرخ كبود

 بخوانيد با موبدان و ردان كنون سربسر تيز هش بخردان

 بدين رزمگه مرد پيكار كيست كار چيست ۀببينيد تا چار

 آغاز كينه نبايست جست از همى راى بايد كه گردد درست

 اگر چند با بخت الغر شويم مگر زين بال سوى كشور شويم

 بسى ياد كرد از جهان آفرين ز پيران غمى گشت خاقان چين

 چو آمد سپاهى چنين جنگجوى بدو گفت ما را كنون چيست روى

 چه بايد كشيدن سخنها دراز چنين گفت شنگل كه اى سرفراز

 ز دشت و ز درياى آب آمديم افراسياب آمديم بيارى

 ز هر كشورى تيز بشتافتيم بسى باره و هديها يافتيم
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 چرا شد چنين بر شما كار تنگ جنگه يك مرد سگزى كه آمد به ب

 بايد افگند بن تردگرگونه ز يك مرد ننگست گفتن سخن

 بيامد نبايد شدن بدگمان اگر گرد كاموس را زو زمان

 وزين دشت يك سر سر اندر كشيم گرزها بر كشيم دمانسپيده

 بريشان يكى تيرباران كنيم هوا را چو ابر بهاران كنيم

 نبايد كه داند كس از پاى سر ز گرد سواران و زخم تبر

 چو من بر خروشم دميد و دهيد شما يك سره چشم بر من نهيد

 دلير و سوارفزون باشد از ما  همانا كه جنگ آوران صد هزار

 شديم جانهمه پاك ناكشته بى ز يك تن چنين زار و پيچان شديم

 آوردگه شير گيرد بدسته ب چنان دان كه او ژنده پيلست مست

 كزان پس نيارد سوى رزم روى يكى پيل بازى نمايم بدوى

 جوان شد دل مرد گشته كهن چو بشنيد لشكر ز شنگل سخن

 پيگار توشه بدىه روان را ب بدو گفت پيران كانوشه بدى

 گرفتند بر شاه هند آفرين همه نامداران و خاقان چين

 برفتند پر مايه تركان ز جاى پرده سراىه چو پيران بيامد ب

 كه با تيغ بودند گر با سنان چو هومان و نستيهن و بارمان

 كه گفتارشان بر چه آمد به بن بپرسيد هومان ز پيران سخن

 و گر كينه جويد سپاه از سپاه را كند پايگاههمى آشتى 

 سپه گشت با او به پيگار جفت هومان بگفت آنچ شنگل بگفته ب

 برآشفت با شنگل شوربخت غمى گشت هومان ازان كار سخت

 گذر نيست تا بر چه گردد زمان به پيران چنين گفت كز آسمان

 جفت كه شنگل مگر با خرد نيست بيامد بره پيش كلباد گفت

 نگه كرد بايد بسود و زيان ببايد شدن يك زمان زين ميان
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 جهانگير و با گرزهاى گران كرانببينى كزين لشكر بى

 كفن جوشن و ترگ شسته بخون دو بهره بود زير خاك اندرون

 چنين تا توان فال بد را مزن بدو گفت كلباد اى تيغ زن

 ديگر ايد سخن مگر كز گمان تن خويش يكباره غمگين مكن

 سزد گر ندارى نباشى دژم غمه بنا آمده كار دل را ب

 سخن گفتن رستم با سپاه خویش

 سخنهاى بايسته چندى براند وزين روى رستم يالن را بخواند

 فريبرز و گستهم و خّراد نيو چو طوس و چو گودرز و رهام و گيو

 چو بيژن فرزنده كارزار چو گرگين كار آزموده سوار

 هشيوار و بيدار دل موبدان تهمتن چنين گفت با بخردان

 سزاوار باشد ورا تاج و تخت كسى را كه يزدان كند نيكبخت

 نبايد كه بيند ز خود زور چنگ جنگه جهانگير و پيروز باشد ب

 بدين تيره خاك اندرون بر چييم ز يزدان بود زور ما خود كييم

 بايد و بخردى ره ايزدى ببايد كشيدن گمان از بدى

 نبايد بدو شاد بودن بسى كه گيتى نماند همى بر كسى

 ز كّژى بود كمى و كاستى همى مردمى بايد و راستى

 سخن گفت با درد دل يك زمان چو پيران بيامد بر من دمان

 رويش ز تيمار و درده چه آمد ب كه از نيكوى با سياوش چه كرد

 بگفتار و كردار او شد رها از اژدها خسروفرنگيس و كى

 كين كشته آيد نخسته كه پيران ب ابا آنك اندر دلم شد درست

 بسى با گهر نامور خويش اوى برادرش و فرزند در پيش اوى

 من بخواب امشود كشته اين ديده افراسياب خسروابر دست كى
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 مگر كشته افگنده در زير پاى گنهكار يك تن نماند بجاى

 شود كشته اين پير با انجمن نخواهم كه بر دست منو ليكن 

 ز بد بر دلش راه انديشه نيست كه او را بجز راستى پيشه نيست

 گناه گذشته ببايد نهفت گر ايدونك باز آرد اين را كه گفت

 ما كين نبايد فزوده سپارد ب گنهكار با خواسته هرچ بود

 در جهان كار نيستبه از راستى  ازين پس مرا جاى پيكار نيست

 سپاهى بدين سان چو درياى نيل و رين نامداران ابا تخت و پيل

 رنجه از يشان نباشيم زين پس ب فرستند نزديك ما تاج و گنج

 كه نيكى دهش را جز اينست راه نداريم گيتى بكشتن نگاه

 نبايد همه بهر يك نيك بخت جهان پر ز گنجست و پر تاج و تخت

 بدو گفت كاى مهتر راد و راست گودرز بر پاى خاستچو بشنيد 

 تو شاه و تخت و كالهه فروزان ب ستون سپاهى و زيباى گاه

 روانت همى از خرد بر خورد تست روشن خرد ۀسر ماي

 چرم اندرسته نگه كن كه گاوت ب بهترست گمانز جنگ آشتى بى

 كنون بشنو از گفته باستان بگويم يكى پيش تو داستان

 گريزد چو گردون ز بار گران كه از راستى جان بد گوهران

 بكوشد كه آن راستى بشكند گر ايدونك بيچاره پيمان كند

 تو مشنو سخن زو و كّژى مبين چو كژ آفريدش جهان آفرين

 سخن رفت زين كار و پرداختيم نخستين كه ما رزمگه ساختيم

 دشت و ز رنج و كينكه بيزارم از  ز پيران فرستاده آمد برين

 ز گفتار و كردار افراسياب كه من ديده دارم هميشه پر آب 

 نخواهم بر و بوم و خرگاه را بندگى شاه را امميان بسته

 كزين پس نباشد مرا جنگ جفت بسى پند و اندرز بشنيد و گفت
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 بخويشان بگويم كه ما را چه رفت شوم گفت بپسيچم اين كار تفت

 بديشان نمايم سزاوار جاى گنجست و هم چارپاىمرا تخت و 

 توران ترا تخت و گنج و نواسته ب چو گفت اين بگفتيم كارى رواست

 ز تو آشكارا نگردد گناه يكى گوشه گير تا نزد شاه

 شب تيره با ديو انباز گشت بگفتيم و پيران برين بازگشت

 سپاهكه لشكر بر آراى كامد  هيونى فرستاد نزديك شاه

 نه سر بود ازان كار هرگز نه بن تو گفتى كه با ما بگفت اين سخن

 راهه يكى ديگر افگند بازى ب كنون با تو اى پهلوان سپاه

 ز دانش سخن بر فشاند همى جز از رنگ و چاره نداند همى

 روا بد كه ترسيده از ديده شد كنون از كمند تو ترسيده شد

 سپهبد چو سگسار و فرطوس بود بودكاموس ه همه پشت ايشان ب

 خم كمند اندرش كشته ديده ب سر بخت كاموس برگشته ديد

 هامون همىه نيارد نشستن ب در آشتى جويد اكنون همى

 كار آورد بند و رنگ و فريبه ب چو داند كه تنگ اندر آمد نشيب

 كه گفتست پيش آرم آراسته گنهكار با گنج و با خواسته

 جنگ اندر آيد سپهدار طوسه ب چون بر دمد زخم كوسببينى كه 

 نوه كه جنگ آورد هر زمان نوب سپهدار پيران بود پيش رو

 نشايد جز از اهرمن جفت اوى دروغست يك سر همه گفت اوى

 بهرام فرزند منه نگه كن ب اگر بشنوى سر بسر پند من

 بساختز گودرزيان گورستانى  سپه را بدان چاره اندر نواخت

 يكى تيغ هندى پزشك منست خون سرشك منست امكه تا زنده

 كه گفتار تو با خرد باد جفت گودرز گفته چو بشنيد رستم ب

 كه او نيز با ما همآواز نيست چنين است پيران و اين راز نيست
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 نجويم همى كين و پيكار اوى و ليكن من از خوب كردار اوى

 ز كار سياوش چه تيمار خورد چه كردنگه كن كه با شاه ايران 

 بنزديك ما رزم ساز آيد اوى خويش باز آيد اوى ۀگر از گفت

 كجا ژنده پيل اندر آرم ببند فتراك بر بسته دارم كمنده ب

 نبايد مگر جنگ و پيكار جست ز نيكو گمان اندر آيم نخست

 ببيند ز ما درد و تيمار خويش چنو بازگردد ز گفتار خويش

 كه خورشيد بر تو ندارد فسوس برو آفرين كرد گودرز و طوس

 سخنهاى پيران نگيرد فروغ بنزديك تو بند و رنگ و دروغ

 تو بادى هميشه ورا پيش گاه و تاج شاه سرمباد اين جهان بى

 ز گفتارها مغزها خيره گشت چنين گفت رستم كه شب تيره گشت

 نيمه تيمار لشكر بريمدگر  بباشيم و تا نيم شب مى خوريم

 برين آشكارا چه دارد نهان ببينيم تا كردگار جهان

 يكى اخترى افگنم نيك پى مىه ايرانيان گفت كامشب به ب

 گردن بر آرم كنم كارزاره ب كه فردا من اين گرز سام سوار

 بدانگه كجا پاى دارد نهنگ از ايدر بران سان شوم سوى جنگ

 همان ژنده پيالن و هم تخت عاج و تاج سراپرده و افسر و گنج

 اگر تاختن را ببندم ميان ايرانيانه بيارم سپارم ب

 ازان نامداران خسروپرست برآمد خروشى ز جاى نشست

 آسايش آمد نيازه بخواب و ب خويش رفتند باز ۀسوى خيم

 سپاه آراستن ایرانیان و تورانیان

 سپر ديد رخسار ماهچو سيمين  چو خورشيد بنمود رخشان كاله

 خّم اندر آمد بپوشيد روىه ب بترسيد ماه از پى گفت و گوى
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 شد از گرد اسپان زمين آبنوس تبيره بر آمد ز درگاه طوس

 بپوشيد رستم سليح نبرد زمين نيلگون شد هوا پر ز گرد

 كه با جوشن و گرز پوالد بود سوى ميمنه پور كشواد بود

 دل نامداران ز كينه بشست جستفريبرز بر ميسره جاى 

 نماند آن زمان بر زمين نيز جاى قلب اندرون طوس نوذر بپاىه ب

 كه دارد يالن را ز دشمن نگاه پيش سپاهه تهمتن بيامد ب

 ز پيالن زمين چون ُكه بيستون قلب اندرونه و زان روى خاقان ب

 شمشير و تيره سوارى دالور ب ابر ميمنه كندر شير گير

 زمين خفته در زير نعل سوار سوى ميسره جنگ ديده گهار

 بيامد بر شنگل رزم خواه همى گشت پيران به پيش سپاه

 ز بربر بفرمان تو تا بسند بدو گفت كاى نامبردار هند

 جنگ اندر آرم سپاهه ز هر سو ب مرا گفته بودى كه فردا پگاه

 آرم بگردسرش را ز ابر اندر  و زان پس ز رستم بجويم نبرد

 نگردم نبينى ز من كّم و بيش بدو گفت شنگل من از گفت خويش

 تيره تنش را كنم پاره پاره ب هم اكنون شوم پيش اين گردگير

 ايرانيان بر كنم كار تنگه ب جنگه ازو كين كاموس جويم ب

 بزد كوس و ز دشت برخاست گرد سه بهر كرده هم آنگه سپه را ب

 سپه بود صف بركشيده دو ميل ژنده پيلبرفتند يك بهره با 

 همه پاك با افسر و گوشوار سر پيل بان پر ز رنگ و نگار

 زّرين كمره ميان بند كرده ب بياراسته گردن از طوق زر

 نهاده برو تخت و مهدى زرين فروهشته از پيل ديباى چين

 برفتند پيالن جنگى ز جاى بر آمد دم ناله كّر ناى

 سواران گردنكش و نيزه دار ميسره سى هزاربيامد سوى 
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 كمان بر گرفتند و چينى سپر سوى ميمنه سى هزار ديگر

 همى بر نوشتند روى زمين قلب اندرون پيل و خاقان چينه ب

 هر جايگه بر تلى كشته بوده ب جهان سربسر آهنين گشته بود

 زمين و زمان اندر آمد ز جاى ناى و بانگ دراى ۀز بس نال

 هوا دام كرگس بد از پر تير ز جوش سواران و از دار و گير

 ز بانگ تبيره شده كّره گوش كسى را نماند اندر آن دشت هوش

 سرزنش کردن رستم با پیران 

 كفه يكى تيغ هندى گرفته ب همى گشت شنگل ميان دو صف

 بسى مردم از دنبر و مرغ و ماى يكى چتر هندى بسر بر بپاى

 جنگ اندر آورده زان سو كه خواسته ب دست چپ و دست راستپس پشت و 

 ز رزم تهمتن دل آزاد كرد چو پيران چنان ديد دل شاد كرد

 كام دل ما كند روزگاره ب هومان چنين گفت كامروز كاره ب

 كردار شيره سر افراز هر يك ب بدين ساز و چندين سوار دلير

 فردا مكن رزم راىيك امروز و  تو امروز پيش صف اندر مپاى

 كه داند ترا با سوارى دويست پس پشت خاقان چينى بايست

 ببيند ترا كار گردد تباه كه گر زابلى با درفش سياه

 چه بازى كند بخت بيدار ما ببينيم تا چون بود كار ما

 پيل تن ۀبجايى كه بد ساي و زان جايگه شد بدان انجمن

 زور از تو گيرد سپهر بلندكه  فرود آمد و آفرين كرد چند

 رويت نهيبه مبادا كه آيد ب مبادا كه روز تو گيرد نشيب

 همه كار تو سربسر داد باد تو شاد باده دل شاه ايران ب

 پير و جوانه پيامت بدادم ب برفتم ز نزد تو اى پهلوان
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 گيتى ترا خود كه يارد ستوده ب بگفتم هنرهاى تو هرچ بود

 درنگسخن گفتم از هر درى بى راندم هم ز جنگهم از آشتى 

 كه از راى او كينه بيرون كنيم فرجام گفتند كين چون كنيمه ب

 ز ما هر چه او خواهد آراسته توان داد گنج و زر و خواسته

 برانديش و اين رازها باز جوى نشايد گنهكار دادن بدوى

 در شتابكه دانى سخن را مزن  گنهكار جز خويش افراسياب

 بزرگند و با تخت و با افسرند ز ما هرك خواهد همه مهترند

 ز سقالب و ختالن و توران زمين سپاهى بيامد بدين سان ز چين

 كه چندين سپاه آمد از خشك و آب كجا آشتى خواهد افراسياب

 بدين سان سوى پهلوان تافتم پاسخ نكوهش بسى يافتمه ب

 گرفتند بر جنگ جستن شتاب وزيشان سپاهى چو درياى آب

 هندى پرنده تير و كمان و به ب نبرد تو خواهد همى شاه هند

 فرجام گريان شوند انجمنه ب مرا اين درستست كز پيل تن

 پيران چنين گفت كاى شور بخته ب چو بشنيد رستم بر آشفت سخت

 روز نهيبه كجا پاى دارى ب تو با اين چنين بند و چندين فريب

 بسى ياد كرد آشكار و نهان از دروغ تو شاه جهانمرا 

 همه بند و نيرنگت اندر نهفت و زان پس كجا پير گودرز گفت

 دروغست يك سر سراپاى تو بديدم كنون دانش و راى تو

 بدست اين وزين بّتر آيدت پيش بغلتى همى خيره در خون خويش

 كه باشد سر اندر دم اژدها چنين زندگانى نيارد بها

 آباد بومه گذارى بيايى ب مگر گفتم آن خاك بيداد و شوم

 جوان و نوازنده و خوب چهر ببينى مگر شاه با داد و مهر

 برآرد سرت برتر از آسمان گمانبدارد ترا چون پدر بى
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 همى خوشتر آيد ز ديباى رنگ ترا پوشش از خود و چرم پلنگ

 خود بر خورى ز تخم پراكندِ  ندارد كسى با تو اين داورى

 برومند و شاداب و زيبا درخت بدو گفت پيران كه اى نيكبخت

 كه از مهتران بر تو باد آفرين سخنها كه داند جز از تو چنين

 هميشه روانم گروگان تست مرا جان و دل زير فرمان تست

 بگويم سخن نيز با انجمن يك امشب زنم راى با خويشتن

 خواهزبان پر دروغ و روان كينه سپاهو زان جا بيامد بقلب 

 آغاز رزم

 كردار جوشنده كوهه زمين شد ب چو برگشت پيران ز هر دو گروه

 كه من جنگ را بسته دارم ميان ايرانيانه چنين گفت رستم ب

 بروهاى جنگى پر از چين كنيد يك سر پر از كين كنيده شما يك ب

 اندازه گرگ و ميشپديد آيد  كه امروز رزمى بزرگست پيش

 ازين روز بودم دل اندر هراس مرا گفته بود آن ستاره شناس

 جهانى شوند اندر آن همگروه كه رزمى بود در ميان دو كوه

 گردد جهان مردبدان جنگ بى شوند انجمن كار ديده مهان

 شود گرز پوالد بر سان موم پى كين نهان گردد از روى بوم

 شما دل مداريد از آن كار تنگ جنگه ما ب هر آن كس كه آيد بر

 اگر يار باشد سپهر بلند خّم كمنده دو دستش ببندم ب

 مباشيد از آن نامداران ستوه يك همگروهه شما سربسر يك ب

 گمانبزم اندرون بىه نميرم ب رزم اندر آيد زمانه مرا گر ب

 نمانى همى كار چندين مساز همى نام بايد كه ماند دراز

 كه پر خون شوى چون ببايدت كند دل اندر سراى سپنجى مبند
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 بد روز را بشمرده نيك و به ب اگر يار باشد روان با خرد

 نبندد دل اندر سراى سپنج خداوند تاج و خداوند گنج

 كه فرمان تو برتر از چرخ ماه رستم سپاهه چنين داد پاسخ ب

 نام تا رستخيزكه ماند ز ما  چنان رزم سازيم با تيغ تيز

 يكى ابر گفتى بر آمد سياه ز دو رويه تنگ اندر آمد سپاه

 كردار درياى قيره جهان شد ب كه باران او بود شمشير و تير

 سيه گشت رخشان رخ آفتاب ز پيكان پوالد و پّر عقاب

 خونه ستاره بيالود گفتى ب سنانهاى نيزه بگرد اندرون

 همى سنگ بارد سپهرتو گفتى  گاوچهر ۀچرنگيدن گرز

 شده غرق و برگستوان چاك چاك مغز اندرون خار و خاكه خون و به ب

 بهر جاى چندى فگنده نگون همه دشت يك سر پر از جوى خون

 لب همچو نيله برخ چون زرير و ب هم ميل ميله چو پيالن فگنده ب

 مردى كمره كه تا من ببستم ب چنين گفت گودرز با پير سر

 نه هرگز شنيدم ز گردنكشان كه رزمى بود زين نشاننديدم 

 يكى خوار و ديگر تن آسان بود كه از كشته گيتى برين سان بود

 رزم شنگل با رستم و گریختن شنگل

 منم گفت گرداوژن رزم خواه بغّريد شنگل ز پيش سپاه

 يكى كرد خواهم برو نيزه راست بگویید كان مرد سگزى كجاست

 ز لشكر نگه كرد و او را بديد رستم رسيده ب چو آواز شنگل

 لشكر پناهه نگر تا نگيرى ب بدو گفت هان آمدم رزمخواه

 نجستم جزين آرزوى آشكار چنين گفت رستم كه از كردگار

 دليرى كند رزم جويد ز من زان بزرگ انجمن اىكه بيگانه
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 پرندنه شمشير هندى نه چينى  نه سقالب ماند از يشان نه هند

 نمانم بتركان سر و دست و پاى پى و بيخ ايشان نمانم بجاى

 كه اى بدنژاد فرومايه جفت آواز گفته بر شنگل آمد ب

 تو سگزى چرا خوانى اى بد گهر مرا نام رستم كند زال زر

 جوشن و ترگ تست گمانكفن بى نگه كن كه سگزى كنون مرگ تست

 صف بر كشيده سپاهميان دو  آوردگاهه همى گشت با او ب

 نگونسار كرد و بزد بر زمين يكى نيزه زد بر گرفتش ز زين

 شمشير برد آنگهى شير دسته ب برو بر گذر كرد و او را نخست

 زهر آب داده پرند آورانه ب برفتند زان روى كنداوران

 پراگنده گشتند زان انجمن چو شنگل گريزان شد از پيل تن

 دليران توران نمودند پشت شمشير كشته دو بهره از يشان ب

 زره بود و جوشن تنش را نخست بجان شنگل از دست رستم بجست

 گيتى هم آورد نيسته كس او را ب چنين گفت شنگل كه اين مرد نيست

 مگر رزم سازند يك سر گروه يكى ژنده پيلست بر پشت كوه

 نجويد چو جويد نيابد رها بتنها كسى رزم با اژدها

 دگر بود راى و دگر بود ياد بدو گفت خاقان ترا بامداد

 كردار كوهه برانند يك سر ب سپه را بفرمود تا همگروه

 تنومند را جان زيان آورند سر افراز را در ميان آورند

 چپ لشكر چينيان بر شكست شمشير برد آن زمان شير دسته ب

 انداختى سرهمه ره تن بى هر آنگه كه خنجر بر انداختى

 نه با خشم او پيل را جاى بود نه با جنگ او كوه را پاى بود

 كه خورشيد تاريك شد از برش بدان سان گرفتند گرد اندرش

 كه شد ساخته بر يل شير گير چنان نيزه و خنجر و گرز و تير
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 ز خون روى كشور ميستان شدست گمان برد كاندر نيستان شدست

 خروشان و جوشان و دشمن دژم كردى قلميك زخم ده نيزه ه ب

 كينه دل آگنده و جنگ جوىه ب دليران ايران پس پشت اوى

 تو گفتى همى ژاله بارد ز ميغ ز بس نيزه و گرز و گوپال و تيغ

 تن و پشت و سر بود و ترگ و كاله ز كشته همه دشت آوردگاه

 ز سقالب و هرى و از پهلوى ز چينى و شگنى و از هندوى

 ز يك مرد سگزى شده همگروه سپه بود چون خاك در پاى كوه

 چنو در جهان لشكر آراى نيست جنگ اندرون پاى نيسته كه با او ب

 نباشد خردمند همداستان كسى كو كند زين سخن داستان

 بسنده نبودند با يك سوار كه پرخاشخر نامور صد هزار

 يابد آرام و خوابز رستم كجا  افراسيابه ازين كين بد آمد ب

 رزم رستم با ساوه 

 كزين جنگ دشمن كند جان زيان ايرانيانه چنين گفت رستم ب

 همان تخت و آن تاج آراسته هم اكنون ز پيالن و از خواسته

 بدان شادمان روز فرخ نهم ستانم ز چينى بايران دهم

 پى رخش و ايزد مرا يار بس نباشد جز ايرانيان شاد كس

 نمانم كه پى بر نهد بر زمين را ز شگنان و سقالب و چينيكى 

 بلند آسمان لشكر افروز ماست كه امروز پيروزئ روز ماست

 پديد آورد رخش رخشان هنر گر ايدونك نيرو دهد دادگر

 برومند را شارستانى كنم برين دشت من گورستانى كنم

 يدبكوشيد و با باد همبر شو يكى از شما سوى لشكر شويد
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 شما بر فرازيد سنج و دراى بكوبيد چون من بجنبم ز جاى

 گرد سواران و آواى كوسه ب زمين را سراسر كنيد آبنوس

 چو پوالد را پتك آهنگران بكوبيد گوپال و گرز گران

 ابر اندر آريد خاكه ز دريا ب از انبوه ايشان مداريد باك

 خروشم دميد و دهيدچو من بر  همه ديده بر مغفر من نهيد

 نبايد كه بيند هوا را زمين بدريد صفهاى سقالب و چين

 يكى گرزه گاو پيكر بدست و زان جايگه رفت چون پيل مست

 ز لشكر سوى كندر آمد نخست خروشان سوى ميمنه راه جست

 بسى ترگ و سر بد كه تن را نديد همه ميمنه پاك بر هم دريد

 سر افراز و هر جاى گسترده كام ناميكى خويش كاموس بد ساوه 

 چنگه يكى تيغ هندى گرفته ب جنگه پيش تهمتن به بيامد ب

 ز رستم همى كين كاموس خواست بگرديد گرد چپ و دست راست

 ببينى كنون موج درياى نيل رستم چنين گفت كاى ژنده پيله ب

 اگر باشدم زين سپس كارزار بخواهم كنون كين كاموس خوار

 بزد دست و گرز گران بر كشيد رستم رسيده گفتار ساوه بچو 

 زارى ز تنه كه جانش برون شد ب بزد بر سرش گرز را پيل تن

 نديدست گفتى تنش را سرش برآورد و زد بر سر و مغفرش

 گيتى نشانى نمانده ز ساوه ب بيفگند و رخش از بر او براند

 آزار كردوزو جان لشكر پر  درفش كشانى نگونسار كرد

همه خاك مغز سر آورد بار نبد نيز كس پيش او پايدار                   
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 کشتن رستم گهارگهانی را 

 غمى گشت لشكر همه يك سره پس از ميمنه شد سوى ميسره

 گوى شير فش با درفش سياه گهارگهانى بدان جايگاه

 كشيدخروشى چو شير ژيان بر  برآشفت چون ترگ رستم بديد

 بخواهم ز سگزى برين دشت كين بدو گفت من كين تركان چين

 خواهبيامد بر پيل تن كينه بر انگيخت اسپ از ميان سپاه

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد ز نزديك چون ترگ رستم بديد

 چو غوطه است خوردن بدرياى نيل بدل گفت پيكار با ژنده پيل

 رزم جستن بنام و براىبه از  گريزى بهنگام با سر بجاى

 برو بر نظاره ز هر سو سپاه گريزان بيامد سوى قلبگاه

 بسان درخت از بر تيغ كوه درفش تهمتن ميان گروه

 زمين لعل گشت و هوا الژورد همى تاخت رستم پس او چو گرد

 كزو بود برگشتن تاج و تخت گهارگهانى بترسيد سخت

 بشنيد آواز گودرز و طوسكه  برآورد يك بانگ بر سان كوس

 ندانست كين بار زارى كند همى خواست تا كارزارى كند

 چرا تا ز دشمن ببايدش تاخت چه نيكو بود هر كه خود را شناخت

 كه هان چاره گوركن گر كفن پس او گرفته گو پيل تن

 بدريد خفتان و پيوند اوى يكى نيزه زد بر كمربند اوى

 كه بر شاخ او بر زند باد سخت درختبينداختش همچو برگ 

 تو گفتى گهارگهانى نبود نگونسار كرد آن درفش كبود

 چپ و راست برخاست گرد نبرد بديدند گردان كه رستم چه كرد

 بيامد سر افراز گودرز و طوس درفش همايون ببردند و كوس
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 چو پيروز شد گرد لشكر پناه خروشى بر آمد ز ايران سپاه

 بر من فرستيد صد نامدار رستم كز ايران سواربفرمود 

 همان ياره و سنج و آن طوق و تاج هم اكنون من آن پيل و آن تخت عاج

 به پيروز شاه دليران دهم ايران دهمه ستانم ز چين و ب

 با گرزه گاوسار دارزره از ايران بيامد همى صد سوار

 كين را ميانكه يك سر ببندند  ايرانيانه چنين گفت رستم ب

 بخاك سياوش بايران سپاه بجان و سر شاه و خورشيد و ماه

 كه پيروزى آورد بر دشت كين يزدان دادار جان آفرينه ب

 هزيمت پذيرد ز توران سپاه كه گر نامداران ز ايران سپاه

 ز خونش كنم جويهاى روان سرش را ز تن بركنم در زمان

 چنگش سرين گوزن آرزوسته ب بدانست لشكر كه او شير خوست

 نيزه شده هر يكى جنگ جوىه ب همه سوى خاقان نهادند روى

 رخش تگاور سپرده عنان را ب تهمتن بپيش اندرون حمله برد

 ستاره نظاره بر آن رزمگاه همى خون چكانيد بر چرخ ماه

 چنان شد كه كس روى هامون نديد ز بس گرد كز رزمگه بردميد

 نبود ايچ پيدا ركيب از عنان و زخم سنانز بانگ سواران 

 ز كشته نديدند بر دشت راه هوا گشت چون روى زنگى سياه

 تنان را همى داد سرها درود همه مرز تن بود و خفتان و خود

 زمين پر ز آواز پوالد شد ز گرد سوار ابر بر باد شد

 جنگه بدادند بر خيره سرها ب بسى نامدار از پى نام و ننگ

 جوشه كه گفتى بر آمد زمانه ب بر آورد رستم بر انسان خروش

 همان ياره و افسر و طوق و تاج چنين گفت كان پيل و آن تخت عاج

 همان افسر و آلت چارپاى سپرهاى چينى و پرده سراى
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 كه او در جهان شهريار نوست خسروستايران سزاوار كىه ب

 نبود و نديدست خورشيد و ماه گيتى سر افراز شاهه كه چون او ب

 بدين زور و اين كوشش و اين هنر شما را چه كارست با تاج زر

 خم كمند آوريده ميان را ب همه دستها سوى بند آوريد

 كه تاج و نگين بهر ديگر كسست شما را ز من زندگانى بسست

 چه منشور و شنگل چه خاقان چين فرستم بنزديك شاه زمين

 ماهه نعل ستوران برآرم به ب اين خاك آوردگاهو گر نه من 

 گرفتار شدن خاقان چین

 بدو گفت كاى بد تن بد روان دشنام بگشاد خاقان زبانه ب

 همى زينهاريت بايد چو من مه ايران مه آن شاه و آن انجمن

 همى شاه چين بايدت لشكرى تّرىه تو سگزى كه از هر كسى ب

 چو باد خزان برجهد بر درخت يكى تير باران بكردند سخت

 نبيند چنان رزم جنگى بخواب هوا را بپوشيد پّر عقاب

 ز تيمار رستم دلش بردميد چو گودرز باران الماس ديد

 برو با كمان و ز سوارى دويست رهام گفت اى درنگى مايسته ب

 جنگه پشت تهمتن ب دارنگه كمانهاى چاچى و تير خدنگ

 برين دشت زين بيش دشمن مخواه بركش سپاه گيو آن زمان گفته ب

 نه نيز از در راى و آرايش است نه هنگام آرام و آسايش است

 نگه كن كه پيران و هومان كجاست برو با دليران سوى دست راست

 همى آسمان بر زند بر زمين تهمتن نگر پيش خاقان چين

 جنگبه بيامد بپشت تهمتن  بر آشفت رهام همچون پلنگ

 كه ترسم كه رخشم شد از كار سير رّهام شيره چنين گفت رستم ب
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 بخون و خوى آهار داده شوم چنو سست گردد پياده شوم

 تو با پيل و با پيل بانان مچخ يكى لشكرست اين چو مور و ملخ

 ز شگنان و چين هديه نو بريم همه پاك در پيش خسرو بريم

 با روم و چين اهرمن باد جفتكه  و زان جايگه بر خروشيد و گفت

 همه زار و با درد غمخوارگان ايا گم شده بخت بيچارگان

 مگر مغزتان از خرد شد تهى شما را ز رستم نبود آگهى

 روز نبرده همى پيل جويد ب مرده كجا اژدها را ندارد ب

 مرا هديه جز گرز و شمشير نيست شما را سر از رزم من سير نيست

 خم خام در كوهه زين فگند بگشاد پيچان كمندز فتراك 

 همى اژدها را بدريد گوش بر انگيخت رخش و بر آمد خروش

 زمين از دليران بپرداختى هر سو كه خام اندر انداختىه ب

 ربودى بخّم كمند از كمين هرانگه كه او مهترى را ز زين

 كوس ابر اندر افراختى بوق وه ب بدين رزمگه بر سر افراز طوس

 ز هامون نهادى سوى كوه روى ببستى از ايران كسى دست اوى

 زمين ديد برسان درياى نيل نگه كرد خاقان ازان پشت پيل

 ورا نام بد رستم ديوبند يكى پيل بر پشت كوه بلند

 نظاره بران اختر و چرخ ماه همى كرگس آورد ز ابر سياه

 بداند درستكه گفتار ايران  يكى نامدارى ز لشكر بجست

 بگويش كه تندى مكن در نبرد بدو گفت رو پيش آن شير مرد

 كزين كينه هرگز ندارند بهر چغانى و شگنى و چينى و وهر

 ز بيگانه مردم ترا نيست كين يكى شاه ختالن يكى شاه چين

 كه آتش همى بد شناسد ز آب يكى شهريارست افراسياب

 ازين رزم بر خويشتن بد آورد جهانى بدين گونه كرد انجمن



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 همان آشتى بهتر آيد ز جنگ و ننگ نامو بى آزكسى نيست بى

 زبان پر ز گفتار و دل پر شكن فرستاده آمد بر پيل تن

 چو رزمت سر آمد كنون بزم جوى بدو گفت كاى مهتر رزمجوى

 ز كار گذشته بدل هيچ كين ندارى همانا ز خاقان چين

 كه اكنون سپه را سر آمد نبرد باز گردچنو باز گردد تو زو 

 سر رزمجويان همه گشته شد چو كاموس بر دست تو كشته شد

 بنزديك من بايد و تخت عاج چنين داد پاسخ كه پيالن و تاج

 چه بايد كنون البه و گفت و گوى تاراج ايران نهادست روىه ب

 شتاب سپاه از درنگ آمدست جنگ آمدسته چو داند كه لشكر ب

 بدشت آهوى ناگرفته مبخش فرستاده گفت اى خداوند رخش

 كه پيروز بر گردد از كارزار كه داند كه خود چون بود روزگار

 منم گفت شيراوژن تاج بخش چو بشنيد رستم بر انگيخت رخش

 چه روز فريبست و هنگام بند بازو كمنده تنى زورمند و ب

 بند مرا چه شير ژيان دست چه خاقان چينى كمند مرا

 سران سواران همى كرد بند بينداخت آن تا بداده كمند

 شد آن شاه چين از روان نااميد چو آمد بنزديك پيل سپيد

 بنده سر شاه چين اندر آمد ب چو از دست رستم رها شد كمند

 ببستند بازوى خاقان چين ز پيل اندر آورد و زد بر زمين

 نه تاج و نه تخت و نه مهد نه پيل و پياده همى راند تا رود شهد

 گهى بر فراز و گهى بر نشيب چنينست رسم سراى فريب

 گهى جنگ و زهرست و گه نوش و مهر چنين بود تا بود گردان سپهر
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 شکسته شدن سپاه تورانیان

 بزرگش همان و همان بود خرد گرز گران دست برده ازان پس ب

 مور و بر پشه راهكه شد تنگ بر  چنان شد درو دشت آوردگاه

 و ديگرى سرنگون سريكى بى ز بس كشته و خسته شد جوى خون

 شب روز نزديك شده همانا ب ُچنان بخت تابنده تاريك شد

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه بر آمد يكى ابر و بادى سياه

 بيابان گرفتند و راه دراز سر از پاى دشمن ندانست باز

 چنان تيز برگشتن روزگار كارزارنگه كرد پيران بدان 

 نه آن نامداران و مردان كين نه منشور و فرطوس و خاقان چين

 بخاك اندرون خستگان خوار ديد درفش بزرگان نگونسار ديد

 كه شمشير و نيزه ببايد نهفت نستيهن گرد و كلباد گفته ب

 برفتند پويان ببى راه و راه نگونسار كرد آن درفش سياه

 در و دشت چون پّر دّراج كرد ميمنه گيو تاراج كردهمه 

 بدان تا بداند كه پيران كجاست بجست از چپ لشكر و دست راست

 دليران سوى رستم سرفراز چو او را نديدند گشتند باز

 همه رنجه و خسته كارزار تبه گشته اسپان جنگى ز كار

 گروهپيش اندرون با ه تهمتن ب برفتند با كام دل سوى كوه

 شده غرق و برگستوان چاك چاك همه ترگ و جوشن بخون و بخاك

 جهان را چنينست ساز و نهاد تن از جنگ خسته دل از رزم شاد

 ز كشته نه پيدا فراز از نشيب پر از خون بر و تيغ و پاى و ركيب

 يك از ديگرى باز نشناختند چنين تا بشستن نپرداختند

 كه دشمن ببند گران بسته بود بودسر و تن بشستند و دل شسته 
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 خواسته پخش کردن رستم 

 كه اكنون ببايد گشادن ميان ايرانيانه چنين گفت رستم ب

 نه گوپال بايد نه بند كمر پيش جهاندار پيروزگره ب

 كزين پس همه تاج بر سر نهيد همه سر بخاك سيه بر نهيد

 ما دژمكه اكنون شدستى دل  كزين نامداران يكى نيست كم

 بدان نامداران و گردان نيو گودرز و گيوه چنين گفت رستم ب

 من باز گفت اين سخن در نهانه ب شاه جهانه چو آگاهى آمد ب

 ز پيران و هومان ستوه آمدست كوه آمدسته كه طوس سپهبد ب

 بر آمد ز پيكار مغزم بجوش از ايران برفتيم با راى و هوش

 دلم تيرتر گشت بر سان شيز ريونيزز بهرام گودرز و ز 

 زمانى بجايى نكردم درنگ از ايران همى تاختم تيز چنگ

 بران نامداران و مردان كين خاقان چينه چو چشمم بر آمد ب

 بران يال و آن شاخ و آن دست و گرز كاموس و آن فّر و برزه بويژه ب

 نژند زير اندرون ژنده پيلىه ب كه بودند هر يك چو كوهى بلند

 مردى كمره كه تا من ببستم ب بدل گفتم آمد زمانم بسر

 سال درازه نديدم بجايى ب ازين بيش مردان و زين بيش ساز

 شب تيره و گرزهاى گران ديوان مازندرانه رسيدم ب

 نگفتم كه از آرزو بگسلم ز مردى نپيچيد هرگز دلم

 كينه تنگدلم گشت يكباره زين  جز آن دم كه ديدم ز كاموس جنگ

 غلتيم با درد يك يك بخاكه ب كنون گر همه پيش يزدان پاك

 بلند اختر و بخش كيوان و هور سزاوار باشد كه او داد زور

 ما بر نهيبه مبادا كه آيد ب مبادا كه اين كار گيرد نشيب
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 برند آگهى نزد شاه جهان نگه كن كه كار آگهان ناگهان

 بسر بر نهد خسروانى كاله بيارايد آن نامور بارگاه

 كه بر جان او آفرين باد نيز درويش چيزه ببخشد فراوان ب

 آسايش آرايش افزون كنيده ب رزم بيرون كنيد ۀكنون جام

 زمانه دم ما همى بشمرد بگذرد گمانغم و كام دل بى

 بدين چرخ نامهربان ننگريم همان به كه ما جام مى بشمريم

 كزويست مردى و بخت و هنر پيروزگرسپاس از جهاندار 

 بياد بزرگان گشاییم لب تا نيم شب گساريمكنون مى

 رنجه درد و به نداريم چندين ب سزد گر دل اندر سراى سپنج

 مبادا كاله و نگين توكه بى بزرگان برو خواندند آفرين

 ز گردون گردان سرش برترست كسى را كه چون پيل تن كهترست

 بره هم آن بوم كو چون تو آرد ب باد اين نژاد و گهرپسنديده 

 كه از جان تو شاد بادا سپهر مهره تو دانى كه با ما چه كردى ب

 تو زنده گشتيم و گيتى فروزه ب همه مرده بوديم و برگشته روز

 بيارند با طوق زرين و تاج بفرمود تا پيل با تخت عاج

 جهان برد نام نخستين ز شاه مى خسروانى بياورد و جام

 همى رفت آوازشان بر دو ميل بزد كّر ناى از بر ژنده پيل

 برفتند شادان و روشن روان چو خرم شد از مى رخ پهلوان

 نهاد از بر چرخ پيروزگاه چو پيراهن شب بدريد ماه

 چو زنگى درنگى شب اندر گذشت طاليه پراگند بر گرد دشت

 كردار ياقوت شد روى خاكه ب پديد آمد آن خنجر تابناك

 برفتند گردان لشكر ز جاى تبيره بر آمد ز پرده سراى

 كه جايى نيامد ز پيران نشان گردنكشانه چنين گفت رستم ب
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 هر سو فرستاد بايد سپاهه ب ببايد شدن سوى آن رزمگاه

 بجايى كجا بود دشت نبرد يژن شير مرده شد از پيش او ب

 هر سو نشستى بياراستهه ب خواستهجهان ديد پر كشته و 

 بخاك اندر افگنده پا بسته ديد پراگنده كشور پر از خسته ديد

 زمين بود و خرگاه و پرده سراى نديدند زنده كسى را بجاى

 كه شد روى كشور ز تركان تهى بنزديك رستم رسيد آگهى

 بر آشفت رستم چو شير ژيان ز ناباكى و خواب ايرانيان

 كه كس را خرد نيست با مغز جفت دشنام بگشاد و گفته ب زبان را

 سپه چون گريزد ز ما همگروه بدين گونه دشمن ميان دو كوه

 در و راغ چون دشت و هامون كنيد طاليه نگفتم كه بيرون كنيد

 سپرديد و دشمن بسيچيد راه آسايش و خوابگاهه شما سر ب

 گنج بار آوردچو رنج آورى  تن آسان غم و رنج بار آورد

 ز تيمار ايران هراسان شوند چو گويى كه روزى تن آسان شوند

 چو هومان و رویین و پوالد را ازين پس تو پيران و كلباد را

 تو در كشورى رستم از كشورى نگه كن بدين دشت با لشكرى

 چنگ آوريده مرا زين سپس كى ب اگر تاو داريد جنگ آوريد

 تبه شد نكو گشته فرجام كار كارزاركه پيروز برگشتم از 

 كه اين جاى خوابست گر دشت جنگ بر آشفت با طوس و شد چون پلنگ

 سر آهنگ آن دوده را نام چيست طاليه نگه كن كه از خيل كيست

 هم اندر زمان دست و پايش بكوب چو مرد طاليه بيابى بچوب

 دنگه كن يكى پشت پيلى بلن ازو چيز بستان و پايش ببند

 مگر پخته گردد بدان بارگاه بدين سان فرستش بنزديك شاه

 ز دينار و ز افسر و گنج و تاج ز ياقوت و ز گوهر و تخت عاج
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 همه يك سره خواسته پيش خواه نگر تا كه دارد ز ايران سپاه

 پس آنگه مرا و ترا بهر جست شاه بايد نخست ۀازين هدي

 نامداران گيهان بدندهمه  بدان دشت بسيار شاهان بدند

 همه گنج داران گيرنده شهر ز چين و ز سقالب و ز هند و وهر

 برفتند گردان بدشت نبرد سپهبد بيامد همه گرد كرد

 ز ديباى رومى و از تخت عاج كمرهاى زّرين و بيجاده تاج

 ز گوپال و ز خنجر هندوان ز تير و كمان و ز برگستوان

 نظاره شده گردش اندر گروه يكى كوه بد در ميان دو كوه

 تن زورمندى و كنداورىه ب كمان كش سوارى گشاده برى

 ازين سو بدان سو نكردى گذر خدنگى بينداختى چار پر

 جهان آفرين را فراوان بخواند چو رستم نگه كرد خيره بماند

 گهى بزم سازد گهى كارزار چنين گفت كين روز ناپايدار

 بنفرين بود گه گهى بآفرين زان برينهمى گردد اين خواسته 

 چنينست تا بود آیین و كيش آرام خويشه زمانه نماند ب

 يكى ديگر آيد كزو بر خورد يكى گنج ازين سان همى پرورد

 كه آتش برآرد ز ايران زمين بران بود كاموس و خاقان چين

 بدين لشكر و گنج آراسته بدين ژنده پيالن و اين خواسته

 زمانى ز يزدان نكردند ياد انبوه بودند شاده و ب به گنج

 بسى آشكار و نهان آفريد كه چرخ سپهر و زمان آفريد

 بدو بگرود مرد نيكى شناس ز يزدان شناس و بيزدان سپاس

 ازو دردمندى و هم زو گهر كزو بودمان زور و فّر و هنر

 سگالش همه كار بيداد بود سپه بود و هم گنج آباد بود

 گزيده ز هر كشورى مهترى كنون از بزرگان هر كشورى
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 همان تخت زرين و زرين كاله شاهه بدين ژنده پيالن فرستم ب

 فرستم سزاوار چيزى كه هست همان خواسته بر هيونان مست

 درنگى نه واال بود مرد سنگ و ز ايدر شوم تازيان چون پلنگ

 زبونى بودبكشور بمانى  كسى كو گنهكار و خونى بود

 بدان را نمانم همى بر زمين خنجر بشويم ز كينه زمين را ب

 تو تا جاى ماند بمانى بجاى بدو گفت گودرز كاى نيك راى

 بدين رزم دادى چو بايست داد بكام دل شاد بادى و راد

 كه با شاه گستاخ باشد نخست را بجست اىتهمتن فرستاده

 نزديكى او را سزيد كه با شاه فريبرز كاوس را برگزيد

 هم از تخم شاهى و هم شهريار نامدار پىچنين گفت كاى نيك

 تو شادان و كاوس شاه از تو شاد هنرمند و با دانش و با نژاد

 بر نامه من بر شاه نوه ب يكى رنج برگير و ز ايدر برو

 هيونان و اين خواسته سربسر بره ابا خويشتن بستگان را ب

 همان ژنده پيالن و هم تخت عاج و گرز و تاجهمان افسر و ياره 

 منم راه را تنگ بسته ميان فريبرز گفت اى هژبر ژيان

 نامه نوشتن رستم به کیخسرو

 سخن هرچ بايست با او براند دبير جهان ديده را پيش خواند

 ز عنبر نوشتند بر پهلوى بفرمود تا نامه خسروى

 باشد هميشه بجاىكجا هست و  سر نامه كرد آفرين خداى

 نگارنده فّر و ديهيم و زور ماه و كيوان و هور ۀبرازند

 روان و خرد داد و دين آفريد سپهر و زمان و زمين آفريد

 زمانه مبادا ازو يادگار وزو آفرين باد بر شهريار
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 سپاه دو كشور شده همگروه رسيدم بفرمان ميان دو كوه

 فزون بود در كارزار ز دشمن همانا كه شمشير زن صد هزار

 سپاهى ز چين تا بدرياى سند كشانى و شگنى و چينى و هند

 سراپرده و پيل ديديم و مهد ز كشمير تا دامن رود شهد

 كزين رزمگاه اندر آيد نهار نترسيدم از دولت شهريار

 تو گفتى بريشان جهان تنگ بود چهل روز با هم همى جنگ بود

 بر باد و با بخت الغر بدندنه  همه شهرياران كشور بدند

 ز خون و ز كشته نشايد گذشت ميان دو كوه از بر راغ و دشت

 پراگنده از خون زمين بود گل همانا كه فرسنگ باشد چهل

 سخن گويم اين نامه گردد دراز سرانجام ازين دولت ديرباز

 خم كمنده ز پيالن گرفتم ب همه شهرياران كه دارند بند

 مگر پيش گرز من آيد گروى كنون راى و روىسوى جنگ دارم 

 سر چرخ گردان زمين تو باد زبانها پر از آفرين تو باد

 مهتر فريبرز خسرو نژاده ب مهر اندر آمد بداده چو نامه ب

 ازان رزمگه برنهادند بار ابا شاه و پيل و هيونى هزار

 بنزديك خسرو بسيچيد و تفت فريبرز كاوس شادان برفت

 بزرگان و گردان آن انجمن رفت با او گو پيل تنهمى 

 بباريد آب از غم شهريار به پدرود كردن گرفتش كنار

 چو جعد دو زلف شب آمد پديد و زان جايگه سوى لشكر كشيد

 يكى دست رود و دگر دست نى آرامش و رود و مىه نشستند ب

 بر هر كسى كام خويشه گرفته ب آرام خويشه برفتند هر كس ب

 ستم كرد بر توده الژورد چو خورشيد با رنگ ديباى زرد

 برآمد خروشيدن كّر ناى همانگه ز دهليز پرده سراى
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 بران باره تيزتگ بر نشست تهمتن ميان تاختن را ببست

 همى راه دشوار بگذاشتند بفرمود تا توشه برداشتند

 بيامد چنان لشكرى رزمساز بيابان گرفتند و راه دراز

 كه اى نامداران و گردان نيو گفت با طوس و گودرز و گيو چنين

 بدانديشگان را شود كار تنگ چنگه من اين بار چنگ اندر آرم ب

 سپاه آرد از چين و سقالب و هند كه دانست كين چاره گر مرد سند

 تنش خاك گور سياوش كنم من او را چنان مست و بيهش كنم

 نخوانند ازين پس برو آفرين چينكه از هند و سقالب و توران و 

 هوا پر ز گرد و زمين پر ز مرد بزد كوس و ز دشت بر خاست گرد

 ابر اندر آمد يكى گفت و گوىه ب ازان نامداران پرخاش جوى

 كه از كشته بد روى گيتى سياه دو منزل برفتند زان جايگاه

 سيه شد ز لشكر همه دشت و رود يكى بيشه ديدند و آمد فرود

 يكى شاد و خّرم يكى خفته مست همى بود با رامش و مى بدست

 ز هر نامدارى و هر مهترى فرستاده آمد ز هر كشورى

 ببردند نزديك آن نامدار بسى هديه و ساز و چندى نثار

 پاسخ نامه رستم از کیخسرو

 ز گردش بياسود چرخ بلند چو بگذشت ازين داستان روز چند

 كه آمد فريبرز كاوس شاه سپاهكس آمد بر شاه ايران 

 ابا بوق و كوس و سپاهى گران پذيره شدش شاه كنداوران

 زمين را ببوسيد كو را بديد فريبرز نزديك خسرو رسيد

 هيونان و پيالن و آن خستگان نگه كرد خسرو بران بستگان

 ز سر بر گرفت آن كيانى كاله عنان را بپيچيد و آمد براه
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 بغلتيد و گفت اى جهاندار پاك يزدان بخاك فرود آمد و پيش

 كرد با درد و غم پدرمرا بى كرد بر من ستم اىستمكاره

 همى تاج را پرورانيديم تو از درد و سختى رهانيديم

 جهانى ز گنج من آگنده شد زمين و زمان پيش من بنده شد

 يكى جان رستم تو مستان ز من سپاس از تو دارم نه از انجمن

 بران پيل وان بستگان بر گذشت بزد اسپ و زان جايگه باز گشت

 كه او باد شادان و روشن روان بسى آفرين كرد بر پهلوان

 بباغ بزرگى درختى بكشت ايوان شد و نامه پاسخ نوشته ب

 كزو بود روشن دل و بختيار نخست آفرين كرد بر كردگار

 آرام و مهر كزويست پرخاش و خداوند ناهيد و گردان سپهر

 شب و روز را گيتى آراى كرد سپهرى برين گونه بر پاى كرد

 يكى را سزاوار تخت آفريد يكى را چنين تيره بخت آفريد

 كزويست هر گونه بر ما سپاس غم و شادمانى ز يزدان شناس

 اسيران و پيالن و تخت و كاله رسيد آنچ دادى بدين بارگاه

 پوشيدنى هم ز گستردنىز  هيونان بسيار و افگندنى

 رزمه پيش تو زين سان كه آيد به ب همه آلت ناز و سورست و بزم

 بدين گونه سير آيد از جان خويش مگر آن كسى كش سر آيد بپيش

 آوردگاهه شب و روز بودن ب و زان رنج بردن ز توران سپاه

 گشاده نكردم به بيگانه لب ز كارت خبر بد مرا روز و شب

 نوان بودم و دل شده چاك چاك روز بر پيش يزدان پاكشب و 

 سزد گر بماند هميشه جوان كسى را كه رستم بود پهلوان

 ز تو بخت هرگز مبّراد مهر پرستنده چون تو ندارد سپهر

 نهاد از بر نامه خسرو نگين نويسنده پردخته شد ز آفرين
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 پيراستنده ستام و كمرها ب بفرمود تا خلعت آراستند

 صد اسپ گرانمايه با زين زر صد از جعد مويان زرين كمر

 صد اشتر ز افگندنى هم چنين صد اشتر همه بار ديباى چين

 ز خوشاب و در افسرى بر سرى ز ياقوت رخشان دو انگشترى

 همان ياره و طوق و زرين كمر زره ز پوشيدن شاه دستى ب

 بپرداختنديكى گنج زين سان  ساختند هاسران را همه هديه

 يكى تخت زرين و زرينه كفش فريبرز با تاج و گرز و درفش

 از ايران بسوى سپهبد گذشت فرستاد و فرمود تا باز گشت

 نه آرام بايد نه خورد و نه خواب چنين گفت كز جنگ افراسياب

 خّم كمند تو آيد ببنده ب مگر كان سر شهريار گزند

 دل شاه ايران سپاهكام ه ب فريبرز بر گشت زان بارگاه

 آگاهی یافتن افراسیاب از کار سپاه

 كه آتش بر آمد ز درياى آب افراسيابه پس آگاهى آمد ب

 توران زمينه شكستى نو آمد ب ز كاموس و منشور و خاقان چين

 كه شد چرخ گردنده را راه تنگ جنگه از ايران يكى لشكر آمد ب

 يك رنگ بوده گيتى ب شب و روز چهل روز يكسان همى جنگ بود

 چو بيدار بخت اندر آمد بخواب ز گرد سواران نبود آفتاب

 سوارى نماند از در كارزار سرانجام زان لشكر بيشمار

 ببستند يك سر ببند گران بزرگان و آن نامور مهتران

 سپه بود گرد آمده بر دو ميل خوارى فگندند بر پشت پيله ب

 راهه كسى را نبد جاى رفتن ب رزمگاهز كشته چنان بد كه در 

 بشد با يكى نامدار انجمن راه ختنه وزين روى پيران ب
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 كه منشور شمشير رستم نخواند كشانى و شگنى و وهرى نماند

 خواهبپيش اندرون رستم كينه وزين روى تنگ اندر آمد سپاه

 شود كوه هامون و هامون چو كوه رزم آن گروهه گر آيند زى ما ب

 دلش گشت پر درد و سر پر ز دود چو افراسياب اين سخنها شنود

 ز كار گذشته فراوان براند همه موبدان و ردان را بخواند

 بدان نامداران نهادست روى كز ايران يكى لشكرى جنگجوى

 كرانچنان ساز و آن لشكر بى شكسته شدست آن سپاه گران

 گفتى مرا بر زمينببستند  ز اندوه كاموس و خاقان چين

 دو بهره ز گردنكشان بسته شد سپاهى چنان بسته و خسته شد

 زمين پر ز خون بود تا چند ميل ايران كشيدند بر پشت پيله ب

 نشايد كه اين بر دل آسان كنيم چه سازيم و اين را چه درمان كنيم

 نماند برين بوم و بر خار و خو گر ايدونك رستم بود پيش رو

 امز كار آگهان نيز بشنيده امدستبرد ورا ديدهكه من 

 چه كردست از نيكوى روز كين كه او با بزرگان ايران زمين

 ز گرزش چه آمد بران مهتران چه كردست با شاه مازندران

 همه يك سر از جاى برخاستند گرانمايگان پاسخ آراستند

 و كينايران همى رزم جستند ه ب كه گر نامداران سقالب و چين

 نه اين كشور از خون دمادم شدست نه از لشكر ما كسى كم شدست

 چنين كام دشمن بخارى همى ز رستم چرا بيم دارى همى

 ايمميان تا ببستيم نگشاده ايمز مادر همه مرگ را زاده

 ازين كرده خويش كيفر برند پى بسپرنده اگر خاك ما را ب

 كسى زنده ز ايرانيان نماند بكين گر ببنديم زين پس ميان

 ز لشكر زبان آورى بر گزيد ز پر مايگان شاه پاسخ شنيد
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 ز خواب و ز آرام و خوردن بماند دليران و گردنكشان را بخواند

 روان را بخون دل آهار داد در گنج بگشاد و دينار داد

 كه گفتى سپهر اندر آمد بكين چنان شد ز گردان جنگى زمين

 کافور مردم خوارجنگ رستم با 

 فريبرز نزديك رستم رسيد چو اين بند بد را سر آمد كليد

 بدو اندرون تاج گوهرنگار بدل شاد با خلعت شهريار

 بزرگان لشكر شدند انجمن ازان شادمان شد گو پيل تن

 رستم زمينه كه آباد بادا ب گرفتند بر پهلوان آفرين

 ايرانش آباد بادبرو بوم  بدو جان شاه جهان شاد باد

 ايمبفرمان و رايت سر افگنده ايمهمه مر ترا چاكر و بنده

 سغد و دو هفته بمانده بيامد ب و زان جايگه شاد لشكر براند

 ازين گونه يك چند خورد و شمرد مى دست برده نخچير گور و به ب

 يك منزلى بر يكى شهر ديده ب و زان جايگه لشكر اندر كشيد

 دژى بود و ز مردم آباد بود شهر بيداد بودكجا نام آن 

 هر زمان گم بدى اىپرى چهره همه خوردنيشان ز مردم بدى

 نبودى جز از كودك نارسيد بخوان چنان شهريار پليد

 بدى آهوبديدار و باال بى پرستندگانى كه نيكو بدى

 بدين گونه بد شاه را پرورش ازان ساختندى بخوان بر خورش

 زرهدار بر گستوانور سوار بفرمود تا سه هزارتهمتن 

 دو گرد خردمند با او بهم بدان دژ فرستاد با گستهم

 كه او را بران شهر منشور بود مرين مرد را نام كافور بود

 همه شهر با او بسان پلنگ بپوشيد كافور خفتان جنگ
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 رزم اندرون پيل دندان بدنده ب كمند افگن و زورمندان بدند

 جهان در كف ديو وارونه ديد گستهم گيتى بران گونه ديد چو

 بريشان كمين سواران كنند بفرمود تا تير باران كنند

 كه سندان نگيرد ز پيكان نشان چنين گفت كافور با سركشان

 سر سركشان را ببند آوريد همه تيغ و گرز و كمند آوريد

 انگيختندكه آتش ز دريا بر  زمانى بران سان بر آويختند

 بسر بر سپهر بال گشته شد فراوان ز ايرانيان كشته شد

 كه لختى عنانت ببايد بسود بيژن چنين گفت گستهم زوده ب

 بجنبان عنان با سوارى دويست رستم بگويى كه چندين مايسته ب

 سخن بر تهمتن همه كرد ياد بشد بيژن گيو بر سان باد

 لشكر فراز از نشيبندانست  گران كرد رستم زمانى ركيب

 كه باد اندر آيد ز كوه سياه بدانسان بيامد بدان رزمگاه

 بسى سركش از جنگ برگشته ديد فراوان ز ايرانيان كشته ديد

 كنون رزم و رنج تو آمد بسر كافور گفت اى سگ بد گهره ب

 بران بارور خسروانى درخت يكى حمله آورد كافور سخت

 كه آيد مگر بر يل شيرگير بينداخت تيغى بكردار تير

 فرو ماند كافور پرخاشخر بپيش اندر آورد رستم سپر

 بسى كرد رستم برو بر فسوس كمندى بينداخت بر سوى طوس

 كه بر هم شكستش سر و ترگ و يال عمودى بزد بر سرش پور زال

 بزرگان نبودند پيدا ز خرد چنين تا در دژ يكى حمله برد

 برآمد خروشيدن رستخيز باره تيزدر دژ ببستند و ز 

 كينه مكوشه برين گونه با ما ب بگفتند كاى مرد با زور و هوش

 كمند افگنى گر سپهر نبرد پدر نام تو چون بزادى چه كرد
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 كه داننده خواند ورا كارستان دريغست رنج اندرين شارستان

 ز هر گونه دانندگان را بخواند چو تور فريدون ز ايران براند

 ز سنگ و ز خشت و ز چوب و ز نى يكى باره افگند زين گونه پى

 بپالود رنج و تهى كرد گنج برآورد ازينسان بافسون و رنج

 كزين باره دژ بر آرند گرد بسى رنج بردند مردان مرد

 بدين رنج بردن نيارد بها نبد كس بدين شارستان پادشا

 راه آوردنىزير اندرون ه ب سليحست و ايدر بسى خوردنى

 نباشد بدستت جز از داورى اگر ساليان رنج و رزم آورى

 از افسون سلم و دم جاثليق نيايد برين باره بر منجنيق

 دلش از غم و درد چون بيشه شد چو بشنيد رستم پر انديشه شد

 سپاه اندر آورد بر چار سوى يكى رزم كرد آن نه بر آرزوى

 پس پشت او پيل با بوق و كوس طوسيك روى گودرز و يك روى ه ب

 زره دار با خنجر كابلى يك روى بر لشكر زابلىه ب

 همه دژ بدو ماند اندر شگفت چو آن ديد رستم كمان بر گرفت

 زمانه سرش را بهم در زدى هر آن كس كه از باره سر بر زدى

 ببد سازگارى همى گشت جفت ابا مغز پيكان همى راز گفت

 ز ديوار مردم فگندن گرفت پس بكندن گرفت بن باره زان

 بيالود نفط سياه از برش ستونها نهادند زير اندرش

 بچوب اندر آتش پراگنده شد چو نيمى ز ديوار دژ كنده شد

 ز هر سو سپاه اندر آمد بگرد تور گرد ۀفرود آمد آن بار

 كمانها و تير خدنگ آوريد بفرمود رستم كه جنگ آوريد

 همان از پى بوم و پيوند خويش گنج و فرزند خويش گوان از پى

 گرامى تر آن كو ز مادر نزاد همه سر بدادند يك سر بباد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  48
 

 
 

 

 سپرهاى چينى و تير و كمان دليران پياده شدند آن زمان

 پيش اندرون بيژن و گستهمه ب همه ب دارانبرفتند با نيزه

 ناگزيرهزيمت بود زان سپس  دم آتش تيز و باران تير

 هامون شدنده گريزان گريزان ب دژ بيرون شدند ۀچو از بار

 تاراج و كشتن نهادند روىه ب در دژ ببست آن زمان جنگجوى

 ببردند زان شهر برنا و پير چه مايه بكشتند و چندى اسير

 ستور و غالم و پرستار نيز بسى سيم و زّر و گرانمايه چيز

 پيش جهان داور آمد نخسته ب تهمتن بيامد سر و تن بشست

 جهان آفرين را ستايش گرفت ز پيروز گشتن نيايش گرفت

 بيامد نهانى هم از آشكار ايرانيان گفت با كردگاره ب

 جهان آفرين را ستايش كنيد پيروزى اندر نيايش كنيده ب

 نيايش گرفتند سر بر زمين پيش جهان آفرينه بزرگان ب

 بران نامدار آفرين ساختند چو از پاك يزدان بپرداختند

 ننگه نشستن به آيد بنام و ب جنگه كه هر كس كه چون تو نباشد ب

 زمانى نباشى ز پيگار سير تن پيل دارى و چنگال شير

 يكى خلعتى باشد از دادگر تهمتن چنين گفت كين زور و فر

 از جهان آفرين ستنه جاى گله شما سر بسر بهره داريد زين

 سپردار و بر گستوانور سوار گيو با ده هزاربفرمود تا 

 نماند كه تركان شوند انجمن مرز ختنه شود تازيان تا ب

 از انديشه خّميده شد پشت ماه چو بنمود شب جعد زلف سياه

 سه روز اندر آن تاختن شد درنگ بشد گيو با آن سواران جنگ

 عاجبر آمد نشست از بر تخت  بدانگه كه خورشيد بنمود تاج

 گرفته بسى نامداران نيو ز توران بيامد سر افراز گيو
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 گرانمايه اسپان و هر گونه ساز بسى خوب چهر بتان طراز

 ببخشيد ديگر همه بر سپاه فرستاد يك نيمه نزديك شاه

 چو گستهم و شيدوش و فرهاد نيو و زان پس چو گودرز و چون طوس و گيو

 نو آراستند يكى آفرين ابا بيژن گيو برخاستند

 مهر تو آمد نيازه جهان را ب چنين گفت گودرز كاى سرفراز

 شبه روز و به گشاییم زين پس ب تو لب آفريننشايد كه بى

 جهان ديد و آرام و پرخاش و كين كسى كو بپيمود روى زمين

 نه از موبد سالخورده شنيد يك جاى زين بيش لشكر نديده ب

 ز مردان و اسپان و از گنج و تاج عاجز شاهان و پيالن و ز تخت 

 كه اين لشكر از جنگ بيچاره بود ستاره بدان دشت نّظاره بود

 نديديم جز كينه درمان كسى بگشتيم گرد دژ ايدر بسى

 كمان تو آورد ما را رها كه خوشان بديم از دم اژدها

 سزاوار و ما پيش تو كهتران توى پشت ايران و تاج سران

 كه چهر تو همواره خندان كند اين كار يزدان كندمكافات 

 زبانها پر از آفرينست و بس پاداش تو نيستمان دسترسه ب

 هنرمند رخش تو صد لشكرست ترستبزرگيت هر روز بافزون

 كه آباد بادا بگردن زمين تهمتن بريشان گرفت آفرين

 دل روشنم بر زبانم گواست مرا پشت ز آزادگانست راست

 بباشيم شادان و گيتى فروز ازان پس چنين گفت كايدر سه روز

 برانيم و آتش برآريم ز آب چهارم سوى جنگ افراسياب

 ببزم و بخوردن نهادند روى همه نامداران بگفتار اوى
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 آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن رستم 

 كه بوم و بر از دشمنان شد خراب افراسيابه پس آگاهى آمد ب

 همه پرنيان بر تنش خار شد زان سخن پر ز تيمار شد دلش

 سپاهست بسيار و ساالر كيست بدل گفت پيكار او كار كيست

 امبسى از نبردش بپيچيده امگر آنست رستم كه من ديده

 كه با او كه داريم در جنگ جفت آواز گفته بپيچيد و زان پس ب

 رىه بودم بكه من لشكر آورده  يكى كودكى بود برسان نى

 فرو ماند زان لشكر اندر شگفت بيامد تن من ز زين بر گرفت

 كه چندين سر از جنگ رستم متاب افراسيابه چنين گفت لشكر ب

 ماهه همى جوش خون اندر آرى ب تو آنى كه از خاك آوردگاه

 تنگه دل از كار رستم چه دارى ب سليحست بسيار و مردان جنگ

 نگه كن بدين نامداران نو غمگين مشوز جنگ سوارى تو 

 اگر چه دليرست هم يك تنست چنان دان كه او يك سر از آهنست

 تو با لشكرى چاره او بساز سخنهاى كوتاه زو شد دراز

 ازان پس خود از شاه ايران چه باك سرش را ز زين اندر آور بخاك

 رنجه نداريم اين رزم كردن ب آباد ماند نه گنج خسرونه كى

 جوانان و شايسته كارزار نگه كن بدين لشكر نامدار

 زن و كودك خرد و فرزند خويش ز بهر بر و بوم و پيوند خويش

 دشمن دهيمه به آيد كه گيتى ب همه سربسر تن بكشتن دهيم

 فراموش كرد آن نبرد كهن چو بشنيد افراسياب اين سخن

 خاستند بكين نو از جاى بر بفرمود تا لشكر آراستند

 يكى تازه انديشه بنهاد پيش ز بوم نياكان و ز شهر خويش
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 پيش آورم چون شود كار تنگه ب چنين داد پاسخ كه من ساز جنگ

 شود شاد و پدرام از بخت خويش از تخت خويش خسرونمانم كه كى

 گرده چنگ دراز اندر آرم به ب سر زابلى را بروز نبرد

 سر افراز را سوى كين خواندند برو سركشان آفرين خواندند

 كام دلت گيتى افروز باشه ب كه جاويد و شادان و پيروز باش

 ز هر كار بهرى پسنديده بود سپهبد بسى جنگها ديده بود

 قفس ديده و َجسته چندى ز دام يكى شير دل بود فرغار نام

 فرغار گفت اى گرانمايه مرده ب ز بيگانگان جاى پردخته كرد

 نگه كن بدين رستم رزمخواه اكنون برو سوى ايران سپاههم 

 كه دارد برين بوم و بر رهنمون سواران نگه كن كه چنداند و چون

 ببينى كه چنداند و بر چند روى و زان نامداران پرخاش جوى

 كه آورد سازند روز نبرد ز گردان پهلو منش چند مرد

 ايران سپاهه شد ببكار آگهى  راهه چو فرغار برگشت و آمد ب

 ببيگانگان ايچ ننمود روى غمى شد دل مرد پرخاش جوى

 بسى راز بايسته با او براند فرستاد و فرزند را پيش خواند

 سپاه تو تيمار تو كى خورد بشيده چنين گفت كاى پر خرد

 كه آمد برين مرز چندين هزار شمارچنين دان كه اين لشكر بى

 شمشير گله كه از خاك سازد ب سپهدارشان رستم شير دل

 ببين تا مر او را هم آورد كيست گو پيل تن رستم زابليست

 گهار و چو گرگوى با آفرين چو كاموس و منشور و خاقان چين

 سپاهى ز كشمير تا پيش سند دگر كندر و شنگل آن شاه هند

 بكشتند و بردند چندى اسير نيروى اين رستم شيرگيره ب

 گهى رزم و گه بزم و پرهيز بود لشكر آويز بودچهل روز با 
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 ز پيل اندر آورد و بنهاد بند خم كمنده سرانجام رستم ب

 ز هر سو كه بود از بزرگان سرى سواران و گردان هر كشورى

 همان تاج داران گردنكشان بدين كشور آمد كنون زين نشان

 كار سختكه گردان شدست اندرين  من ايدر نمانم بسى گنج و تخت

 همان طوق زرين و زرين سپر كنون هرچ گنجست و تاج و كمر

 نه هنگام جامست و بزم و سرود فرستم همه سوى الماس رود

 تن آسان كه باشد بكام نهنگ هراسانم از رستم تيز چنگ

 نپيچد ز بيم و ننالد ز درد روز نبرده مردم نماند به ب

 دشمن همى رستخيز بر آرد ز ز نيزه نترسد نه از تيغ تيز

 نه مردم نژادست كآهرمنست تو گفتى كه از روى و ز آهنست

 كه سير آيد از بار پشت زمين سليحست چندان برو روز كين

 بغرد بكردار غرنده ابر زره دارد و جوشن و خود و گبر

 نه كشتى سليحش بدرياى نيل نه بر تابد آهنگ او ژنده پيل

 تو گويى كه از باد دارد نژاد يكى كوه زيرش بكردار باد

 بناورد با شير گردد دلير تگ آهوان دارد و هول شير

 بدريا چو كشتى بود روزگار سخن گويد ار زو كنى خواستار

 يكى جوشنستش ز چرم پلنگ مرا با دالور بسى بود جنگ

 گرز و تبره بسى آزمودم ب سليحم نيامد برو كارگر

 بسازيم تا چون بود روزگار كنون آزمون را يكى كارزار

 بگردد ببايست چرخ بلند گرايدونك يزدان بود يارمند

 سر آيد مگر بر من اين كارزار نه آن شهر ماند نه آن شهريار

 نسازم من ايدر فراوان درنگ اگر دست رستم بود روز جنگ

 بدو مانم اين مرز توران زمين شوم تا بدان روى درياى چين
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 انوشه بدى تا بود تاج و گاه اى خردمند شاهبدو شيده گفت 

 نژاد و دل و بخت و فرزانگى ترا فّر و برزست و مردانگى

 نگه كن بدين گردش روزگار نبايد ترا پند آموزگار

 چو كلباد و نستيهن شيرمرد چو پيران و هومان و فرشيدورد

 ز بيم و ز غم هر زمان بگسلند شكسته سليح و گسسته دلند

 چو دانى كه آمد سپاهى گران باد اين جنگ كشتى مران تو بر

 جهانجوى و هم كار ديده توى ز شاهان گيتى گزيده توى

 بخورشيد و ماه و بتخت و كاله بجان و سر شاه توران سپاه

 دلم گشت پر خون و سر پر ز كين كه از كار كاموس و خاقان چين

 خمه آمد بز غم پشت ماه اندر  شب تيره بگشاد چشم دژم

 چو فرغار بر گشت ز ايران سپاه جهان گشت بر سان مشك سياه

 شب تيره هنگام آرام و خواب بيامد بنزديك افراسياب

 برفتم سوى رستم ديوبند چنين گفت كز بارگاه بلند

 سپاهى بكردار درنده گرگ سبز ديدم بزرگ ۀسراپرد

 نه جاىنه آرام دارد تو گفتى  يكى اژدهافش درفشى بپاى

 فتراك بر حلقه خم خامه ب زين لگام ۀفروهشته بر كوه

 ميان تنگ بسته به ببر بيان خيمه درون ژنده پيلى ژيانه ب

 تو گفتى همى اندر آيد ز جاى يكى بورابرش به پيشش بپاى

 فريبرز و شيدوش و گرگين نيو سپهدار چون طوس و گودرز و گيو

 همه بيژن گيو باشد بكه با  طاليه گرازست با گستهم

 كس آمد بر پهلوان سپاه غمى شد ز گفتار فرغار شاه

 بزرگان و مردان روز نبرد بيامد سپهدار پيران چو گرد

 كه تا كيست با او به پيكار جفت ز گفتار فرغار چندى بگفت



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  54
 

 
 

 

 چه چارست جز جستن نام و ننگ بدو گفت پيران كه ما را ز جنگ

 گرفت اندران كينه جستن شتاب افراسيابچو پاسخ چنين يافت 

 خواهر رستم كينهه بيايد ب پيران بفرمود تا با سپاهه ب

 همى رزم را سوى هامون كشيد بيرون كشيده ز پيش سپهبد ب

 جهان شد ز گرد سپاه آبنوس خروش آمد از دشت و آواى كوس

 همى گردد از گرد اسپان نهان سپه بود چندانك گفتى جهان

 همى پيل بر پيل بگذاشتند تبيره زنان نعره برداشتند

 نامه افراسیاب به پوالدوند

 همى كرد بر جنگ جستن شتاب از ايوان بدشت آمد افراسياب

 كه راز بزرگان ببايد نهفت پيران بگفت آنچ بايست گفته ب

 بياراى و ز راى بگشاى بند يكى نامه نزديك پوالدوند

 ازين نامور گرد پرخاشخر آمد بسربگويش كه ما را چه 

 بيايد بدين دشت پوالدوند اگر يارمندست چرخ بلند

 نگونسار و حيران شدند اندرين بسى لشكر از مرز سقالب و چين

 سپهدارشان رستم پهلوان سپاهست بر سان كوه روان

 ابر اندر آورده آواى كوسه ب سپهكش چو رستم سپهدار طوس

 نيابد سپهر اندرين مرز راه گردد تباهچو رستم بدست تو 

 تو باش اندرين كار فريادرس همه مرز را رنج زويست و بس

 گمانشود رام روى زمين بى گر او را بدست تو آيد زمان

 نه بر گيرم از رنج يك نيمه بيش من از پادشاهى آباد خويش

 كه امروز پيگار و رنج آن تست دگر نيمه ديهيم و گنج آن تست

 چو برزد سر از برج خرچنگ ماه نهادند برنامه بر مهر شاه
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 فرستاده او بود و تيمار بر كمر بست شيده ز پيش پدر

 نزديك پوالدونده بيامد ب كردار آتش ز بيم گزنده ب

 همه كار رستم برو كرد ياد برو آفرين كرد و نامه بداد

 پلنگ ابا او سپاهى بسان جنگه كه رستم بيامد ز ايران ب

 چو خاقان و منشور و فرطوس را ببند اندر آورد كاموس را

 ايران همهه فرستاد يك سر ب اسيران بسيار و پيالن رمه

 ز هر گونه داستانها براند كنارنگ و جنگ آوران را بخواند

 جهانگير برنا و خودكامه بود بديشان بگفت آنچ در نامه بود

 سراپرده او به هامون برند بفرمود تا كوس بيرون برند

 بر آمد ز گردان لشكر غريو سپاه انجمن شد بكردار ديو

 سپردار با تركش و با كمند درفش از پس و پيش پوالدوند

 بيامد بنزديك افراسياب فرود آمد از كوه و بگذاشت آب

 تبيره برآمد ز درگاه شاه پذيره شدندش يكايك سپاه

 ز كار گذشته بسى ياد كرد مردبر در گرفتش جهان ديده ه ب

 سرانجام درمان اين كار چيست بگفت آنك تيمار تركان ز كيست

 انديشه نو شدنده راى و به ب ايوان خسرو شدنده خرامان ب

 ز كار درنگ و ز بهر شتاب سخن راند هر گونه افراسياب

 چه آمد ز پرخاش و ز گفت و گوى ز خون سياوش كه بر دست اوى

 گذشته سخنها همه بر شمرد و منشور و كاموس گرد ز خاقان

 كه او را پلنگينه پيراهنست بگفت آنك اين رنجم از يك تنست

 بران ببر و آن خود و چينى سپر نيامد سليحم بدو كارگر

 كنون چاره كار او را بساز بيابان سپردى و راه دراز

 كاربندكه آن بند را چون شود  پر انديشه شد جان پوالدوند
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 كه در جنگ چندين نبايد شتاب افراسيابه چنين داد پاسخ ب

 گرز گرانه تبه كرد و بستد ب گر آنست رستم كه مازندران

 جگر گاه پوالدغندى و بيد بدريد پهلوى ديو سپيد

 نيارم ببد كردن آهنگ اوى مرا نيست پاياب با جنگ اوى

 رهنماى تو بادهميشه خرد  تن و جان من پيش راى تو باد

 بگردش بگردم بسان پلنگ من او را بر انديشه دارم بجنگ

 انبوه تا خيره گردد سرشه ب تو لشكر بر آغال بر لشكرش

 برو يال او را نشايد شكست مگر چاره سازم و گر نى بدست

 مى روشن آورد و چنگ و رباب ازو شاد شد جان افراسياب

 بانگ بلنده چنين گفت با او ب بدانگه كه شد مست پوالدوند

 خور و خواب و آرام كردم دژم كه من بر فريدون و ضحاك و جم

 وزين لشكر گردن افراز من برهمن بترسد ز آواز من

 بر آوردگه بر كنم ريز ريز شمشير تيزه من اين زابلى را ب

 رزم پوالدوند با گیو و طوس

 پرنيان بنفشمعصفر شد آن  چو بنمود خورشيد تابان درفش

 ابر اندر آمد خروش سپاهه ب تبيره بر آمد ز درگاه شاه

 بازو كمنده تن زورمند و به ب بپيش سپه بود پوالدوند

 هوا شد بنفش و زمين شد سياه چو صف بر كشيدند هر دو سپاه

 نشست از بر ژنده پيل ژيان تهمتن بپوشيد ببر بيان

 تركان بيفگند بسيار گردز  برآشفت و بر ميمنه حمله برد

 ز فتراك بگشاد پيچان كمند ازان پس غمى گشت پوالدوند

 بازوى گرزى بدسته كمندى ب بر آويخت با طوس چون پيل مست
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 برآورد و آسان بزد بر زمين كمربند بگرفت و او را ز زين

 سر طوس نوذر نگونسار ديد ار او گيو چون بنگريدگبه پي

 تن و جان بياراست آويز را شب ديز رابر انگيخت از جاى 

 با گرزه گاوسر دارزره بر آويخت با ديو چون شير نر

 بنده سر گيو گرد اندر آمد ب كمندى بينداخت پوالدوند

 بدان زور و باال و آن دستگاه نگه كرد رّهام و بيژن ز راه

 خم كمنده ببندند هر دو ب برفتند تا دست پوالدوند

 بر انگيخت اسپ و بر آمد خروش بسيار هوشبزد دست پوالد 

 سرافراز و گرد و گرانمايه را دو گرد از دليران پر مايه را

 نظاره بران دشت چندان سوار بخاك اندر افگند و بسپرد خوار

 دو نيم كردش ميانه خنجر به ب بيامد بر اختر كاويان

 نماند ايچ گرد اندر آوردگاه خروشى برآمد ز ايران سپاه

 گرفتند از آن ديو جنگى نشان فريبرز و گودرز و گردنكشان

 كه پوالدوند اندرين رزمگاه خواهبگفتند با رستم كينه

 ز گردان لشكر سوارى نماند زين بر يكى نامدارى نمانده ب

 تير و كمنده خنجر به گرز و به ب كه نفگند بر خاك پوالدوند

 فريادرس رستمستبدين كار  همه رزمگه سربسر ماتمست

 ز قلب و چپ لشكر و دست راست ازان پس خروشيدن ناله خاست

 بناليد با داور دادگر چو كم شد ز گودرز هر دو پسر

 همى سر ز خورشيد بگذاشتم كه چندين نبيره پسر داشتم

 چنين اختر و روز من گشته شد رزم اندرون پيش من كشته شده ب

 مرا شرم باد از كاله و كمر جوانان و من زنده با پير سر

 خروشيدن و ناله اندر گرفت كمر برگشاد و كله بر گرفت
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 رزم رستم با پوالدوند

 بلرزيد برسان برگ درخت چو بشنيد رستم دژم گشت سخت

 ورا ديد برسان كوه بلند نزديك پوالدونده بيامد ب

 و زان روى پرخاش پيوسته ديد سپه را همه بيشتر خسته ديد

 سر نامداران ما خيره گشت بدل گفت كين روز ما تيره گشت

 غنوده شد آن بخت بيدار ما همانا كه بر گشت پرگار ما

 برآشفت و آهنگ آويز كرد بيفشارد ران رخش را تيز كرد

 ببينى كنون گردش روزگار بدو گفت كاى ديو ناسازگار

 تهمتن يالن را پياده بديد گردان رسيده چو آواز رستم ب

 چو گوران و دشمن بكردار شير دژم گشته زو چار گرد دلير

 كه اى برتر از آشكار و نهان چنين گفت با كردگار جهان

 هستى ز ديدار اين روز تنگه ب جنگه مرا چشم اگر تيره گشتى ب

 ز پيران و هومان و ز نّره ديو كزين سان برآمد ز ايران غريو

 بيژن كه بر شير كردى فسوسچو  پياده شده گيو و رهام و طوس

 بدين سان بر آويخته خيره خير تيره تبه گشته اسپ بزرگان ب

 جهان ديده و نامبردار و شير بدو گفت پوالدوند اى دلير

 ببينى كنون موج درياى نيل كه بگريزد از پيش تو ژنده پيل

 كمند و دل و زور و آهنگ من نگه كن كنون آتش جنگ من

 نه از نامداران و گردنكشان ز شاهت نشان كزين پس نيابى

 افراسيابه سپارم سپاهت ب نبينى زمين زين سپس جز بخواب

 كه تا چند ازين بيم و نيرنگ و بند پوالدونده چنين گفت رستم ب

 سر بباد گمانچو باشد دهد بى ز جنگ آوران تيز گويا مباد
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 كهن هاىبياد آمدش گفته چو بشنيد پوالدوند اين سخن

 جگر خسته باز آيد و روى زرد بيداد جويد نبرده كه هر كو ب

 بد و نيك را داد دادن نكوست گر از دشمنت بد رسد گر ز دوست

 گرز گرانه شب تيره بستد ب همان رستمست اين كه مازندران

 چه باشيم برخيره چندين بپاى بدو گفت كاى مرد رزم آزماى

 دو پيل ژيان و دو شير نبرد بگشتند و ز دشت برخاست گرد

 بينداخت پس تاب داده كمند برانگيخت آن باره پوالدوند

 چو زين گونه پيوسته شد كارزار بدزديد يال آن نبرده سوار

 بجاى آمد آن بند بد را كليد بزد تيغ و بند كمندش بريد

 بدانست كان روز روز بالست بپيچيد زان پس سوى دست راست

 كه بشنيد آواز او انجمن سرش پيل تنعمودى بزد بر 

 كه دستش عنان را نبد كار بند چنان تيره شد چشم پوالدوند

 ببيند پر از رنگ تيره برش تهمتن بران بد كه مغز سرش

 تهمتن جهان آفرين را بخواند چو پوالدوند از بر زين بماند

 جهاندار و بينا و پروردگار كه اى برتر از گردش روزگار

 روانم بدان گيتى آباد نيست گردش جنگ من داد نيست گرين

 روان مرا بر گشايد ز بند روا دارم از دست پوالدوند

 تو مستان ز من دست و زور و هنر ور افراسيابست بيدادگر

 ايران نماند يكى جنگجوىه ب كه گر من شوم كشته بر دست اوى

 بوم و نه بر نه خاك و نه كشور نه ورنه مرد كشاورز و نه پيشه
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 کشتی گرفتن رستم و پوالدوند

 دو گرد سر افراز و دو جنگجوى كشتى گرفتن نهادند روىه ب

 خواهيارى نيايد كسى كينهه ب بپيمان كه از هر دو روى سپاه

 ستاره نظاره بران جنگ بود ميان سپه نيم فرسنگ بود

 دژمبر آويختند آن دو شير  همه چو پوالدوند و تهمتن ب

 گرفته دو جنگى دوال كمر همى دست سودند با يك با دگر

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد چو شيده بر و يال رستم بديد

 كه خوانى ورا رستم ديوبند پدر را چنين گفت كين زورمند

 بخاك اندر آرد سر ديو گرد بدين برز باال و اين دست برد

 چرخ گردان ستيزمكن خيره با  نبينى ز گردان ما جز گريز

 كه شد مغز من زين سخن پر شتاب چنين گفت با شيده افراسياب

 كشتى همى چون كند دست بنده ب برو تا ببينى كه پوالدوند

 نه اين بود با او بپيش سپاه چنين گفت شيده كه پيمان شاه

 نيايد ز دست تو پيگار نغز چو پيمان شكن باشى و تيره مغز

 كه عيب آورد بر تو بر عيب خواه مگردان سياهتو اين آب روشن 

 برآشفت و شد با پسر بدگمان دشنام بگشاد خسرو زبانه ب

 ازين مرد بدخواه يابد گزند بدو گفت اگر ديو پوالدوند

 ترا از هنرها زيانست و بس نماند بدين رزمگه زنده كس

 آوردگاه دو مرد دليره ب عنان بر گرایید و آمد چو شير

 در آورده بر يكدگر هر دو دست كرد پيكار دو پيل مست نگه

 زيره كشتى گر آرى مر او را به ب پوالد گفت اى سرافراز شيره ب

 هنر بايد از كار كردن نه الف كافه خنجر جگر گاه او را به ب
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 بدان خيره گفتار و چندان شتاب نگه كرد گيو اندر افراسياب

 چو بشكست پيمان همى بدگمان برانگيخت اسپ و بر آمد دمان

 چه فرمان دهى كهتران را بگوى رستم چنين گفت كاى جنگجوىه ب

 چو جاى بال ديد و جاى شتاب نگه كن به پيمان افراسياب

 كشتى درون خنجر آموزدشه ب بيآمد همى دل بيافروزدش

 كشتى گرفتن درنگى منمه ب بدو گفت رستم كه جنگى منم

 چرا دل بدو نيم آيد همى آيد همىشما را چرا بيم 

 دل من بخيره نبايد شكست اگر نيستتان جنگ را زور و دست

 ز پيمان يزدان همى بگذرد خردگر ايدونك اين جادوى بى

 گر او ريخت بر تارك خويش خاك شما را ز پيمان شكستن چه باك

 بخاك اندر آرم ز چرخ بلند من اكنون سر ديو پوالدوند

 گرفت آن بر و يال جنگى نهنگ ببازيد چون شير چنگ و زان پس

 همى خواند بر كردگار آفرين گردن بر آورد زد بر زمينه ب

 تبيره زنان بر گرفتند راه خروشى بر آمد ز ايران سپاه

 خروشيدن ناى و صنج و دراى بابر اندر آمد دم كّر ناى

 شده بران خاك چون مار پيچان شده جانكه پوالدوندست بى

 تن در درست ايچ بنده ندارد ب گمان برد رستم كه پوالدوند

 بماند آن تن اژدها را بجاى برخش دلير اندر آورد پاى

 نگه كرد پوالد بر سان تير چو پيش صف آمد يل شيرگير

 دلش پر ز خون و رخش پر ز آب گريزان بشد پيش افراسياب

 زان رزمساززمانى بشد هوش  بخفت از بر خاك تيره دراز

 همه دشت لشكر پراگنده ديد تهمتن چو پوالد را زنده ديد

 جهان ديده گودرز را پيش خواند گشت و لشكر براند تردلش تنگ
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 هوا را چو ابر بهاران كنند بفرمود تا تيرباران كنند

 جهانجوى رّهام و گرگين نيو ز يك دست بيژن ز يك دست گيو

 خنجر همى سوختنده جهان را ب تو گفتى كه آتش بر افروختند

 و نام بلند گنجو بى تختكه بى لشكر چنين گفت پوالدونده ب

 چرا كرد بايد همى رزم ياد چرا سر همى داد بايد بباد

 ز رستم همى بند جانش بكفت پيش اندر افگند و رفته سپه را ب

 گریختن افراسیاب از رستم 

 گيتى چو درياى آب كه شد روى افراسيابه چنين گفت پيران ب

 نشايد درين كشور ايمن نشست نگفتم كه با رستم شوم دست

 پيكار تيزه بخستى دل ما ب ز خون جوانى كه بد ناگريز

 بشد ديو پوالد و لشكر براند چه باشى كه با تو كس اندر نماند

 فزونست بر گستوانور سوار همانا ز ايرانيان صد هزار

 زمين پر ز خون و هوا پر ز تير بپيش اندرون رستم شيرگير

 سپاه اندر آمد همه همگروه ز دريا و دشت و ز هامون و كوه

 چنين جنگ و پيكار و چندين غريو چو مردم نماند آزموديم ديو

 تو با ويژگان سوى دريا بران سپه را چنين صف كشيده بمان

 همى دست ازان رزم كوتاه ديد سپهبد چنان كرد كو راه ديد

 جز از رفتن از پيش او راى نيست رستم بيامد مرا پاى نيستچو 

 گر ايدونك گنجد كسى در زمين ببايد شدن تا بدان روى چين

 سوى چين و ماچين خراميد تفت درفشش بماندند و او خود برفت

 زمين گشت بر سان ابر سياه پيش سپاهه سپاه اندر آمد ب

 مداريد و تير و كمانكه نيزه  آواز گفت آن زمانه تهمتن ب
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 هنرها ز باالى برز آوريد بكوشيد و شمشير و گرز آوريد

 بالين خويشه كه نخچير بيند ب پلنگ آن زمان پيچد از كين خويش

 همه نيزه بر كوه بگذاشتند سپه سر بسر نعره برداشتند

 كه از كشته جايى نديدند راه چنان شد در و دشت آوردگاه

 راهه گريزان برفتند بهرى ب زنهار خواهبرفتند يك بهره 

 و يال دستهمه دشت تن بود بى رمه تال و مال شبانىشد از بى

 كه زهر زمان بهر ديگر كسست چنين گفت رستم كه كشتن بسست

 زمانى ز ترياك بهر آورد زمانى همى بار زهر آورد

 افزون كنيده همه خوبكارى ب رزم بيرون كنيد ۀهمه جام

 كه دانا نداند يكى را ز پنج بندى دل اندر سراى سپنجچه 

 زمانى عروسى پر از بوى و رنگ زمانى چو آهرمن آيد بجنگ

 كه گويد كه نفرين به از آفرين و جام مى برگزين آزارىبى

 كه گيتى سپنج است و ما بر گذر بخور آنچ دارى و انده مخور

 بكس بر ستممكن تا توانى  ميازار كس را ز بهر درم

 ز زّرين و ز گوهر نابسود بجست اندران دشت چيزى كه بود

 غالمان و اسپان و تيغ و كاله سراسر فرستاد نزديك شاه

 همه افسر و مشك و عنبر گرفت خويشتن برگرفت ۀو زان بهر

 ز چيزى كه بود اندران رزمگاه ببخشيد ديگر همه بر سپاه

 و آه راهز هر سو بجستند بى نشان خواست از شاه توران سپاه

 نه بر كوه و دريا نه بر خشك و آب نشانى نيامد ز افراسياب

 گلهكه از بارگى شد سپه بى شتر يافت چندان و چندان گله
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 بازگشتن رستم به درگاه شاه

 سليح گرانمايه و تاج و تخت ز توران سپه برنهادند رخت

 بركشيدند و رویینه خمجرس  خروش امد و ناله گاودم

 سپاهى بران گونه با رنگ و بوى سوى شهر ايران نهادند روى

 خروش آمد از شهر و ز بارگاه شاهه چو آگاهى آمد ز رستم ب

 كه آمد خداوند گوپال و ببر ابره از ايران تبيره بر آمد ب

 خنيده ميان كهان و مهان يكى شادمانى بد اندر جهان

 همى خواند بر كردگار آفرين بهشت بريندل شاه شد چون 

 از جاى خويش خسروبجنبيد كى بفرمود تا پيل بردند پيش

 مى و رود و رامشگر و خواسته آیین شد آراستهه جهانى ب

 چو شاه جهان اندر آمد ز جاى تبيره بر آمد ز هر جاى و ناى

 پر از مشك بود و مى و زعفران همه روى پيل از كران تا كران

 ز گوش اندر آويخته گوشوار ز افسر سر پيل بان پر نگار

 ز بر مشك و عنبر همى بيختند بسى زعفران و درم ريختند

 نشسته ز هر سو كران تا كران همه شهر آواى رامشگران

 كه گيتى روان را دوامست و شاد چنان بد جهان را ز شادى و داد

 آواز ديد جهانى سراسر پر تهمتن چو تاج سرافراز ديد

 بپرسيد خسرو ز راه دراز فرود آمد و برد پيشش نماز

 چنين تا بر آمد زمانى درنگ آغوش در شاه تنگه گرفتش ب

 بران نامور موبد و پهلوان همى آفرين خواند شاه جهان

 گرفته همه راه دستش بدست بفرمود تا پيل تن بر نشست

 افشاندى كه بر ما همى آتش همى گفت چندين چرا ماندى
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 چو رهام و گرگين و گردان نيو چو طوس و فريبرز و گودرز و گيو

 بدان نامور بارگاه آمدند ز ره سوى ايوان شاه آمدند

 بنزديك او رستم نامدار نشست از بر تخت زر شهريار

 نشستند با نامداران نيو فريبرز و گودرز و رّهام و گيو

 و پيگار توران سپاه ازان رنج از رزمگاه خسروسخن گفت كى

 سخنها درازست زين كارزار بدو گفت گودرز كاى شهريار

 پس آنگاه ازين كار پرسى درست مى و جام و آرام بايد نخست

 راهه كه ناهار بودى همانا ب نهادند خوان و بخنديد شاه

 بپرسش گرفت از كران تا كران بخوان بر مى آورد و رامشگران

 ز كشتّى و از تاب داده كمند پوالدوندز افراسياب و ز 

 ز مادر نزايد چو رستم سوار بدو گفت گودرز كاى شهريار

 ز چنگ درازش نيابد رها اگر ديو پيش آيد ار اژدها

 بويژه برين شيردل نامدار هزار آفرين باد بر شهريار

 ز كشتى و نيرنگ و ز رنگ و بند پوالدونده بگفت آنچ كرد او ب

 همان جنگ و پيگار و كين جستنش ديو و ز كشتنشز افگندن 

 برآمد ز گردان ديوان خروش چو افتاد بر خاك زو رفت هوش

 ناگاه زو يك غريوه برآمد ب هوش آن سرافراز ديوه چو آمد ب

 كفته همى بند جانش ز رستم ب همانگه در آمد باسپ و برفت

 رد سركه گفتى ز ايوان برآو چنان شاد شد زان سخن تاجور

 توى پير و بيدار و روشن روان چنين داد پاسخ كه اى پهلوان

 نگه داردش گردش روزگار كسى كش خرد باشد آموزگار

 همه زندگانيش در سور باد ازين پهلوان چشم بد دور باد

 ازو شادمان تاج و تخت و نشست همى بود يك هفته با مى بدست
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 بر پهلوانى سرودبگفتند  روده ناى و به سخنهاى رستم ب

 بازگشتن رستم به سیستان

 همى بود با جام در پيشگاه يك ماه نزديك شاهه تهمتن ب

 كه اى پر هنر نامور تاج دار ازان پس چنين گفت با شهريار

 و ليكن مرا چهر زال آرزوست جهاندار با دانش و نيك خوست

 ز پر مايه چيزى كه بودش نهان در گنج بگشاد شاه جهان

 ز دينار و ز جامه ششترى ز ياقوت و ز تاج و انگشترى

 همان جعد مويان سيمين عذار پرستار با افسر و گوشوار

 دو نعلين زرين و زرين عمود طبقهاى زرين پر از مشك و عود

 چنانچون بود در خور شهريار برو بافته گوهر شاهوار

 راهه دو منزل همى رفت با او ب بنزد تهمتن فرستاد شاه

 فرود آمد و برد رستم نماز چو خسرو غمى شد ز راه دراز

 سوى زابلستان خراميد تفت ورا كرد پدرود و ز ايران برفت

 همى گشت گيتى بران سان كه خواست سراسر جهان گشت بر شاه راست

 درازست و كم نيست زو يك پشيز سر آوردم اين رزم كاموس نيز

 روان مرا جاى ماتم بدى گر از داستان يك سخن كم بدى

  كه بفزود بر بند پوالد بند دلم شادمان شد ز پوالدوند

 


