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 نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير قيره شبى چون شبه روى شسته ب

 بسيچ گذر كرد بر پيشگاه دگر گونه آرايشى كرد ماه

 ميان كرده باريك و دل كرده تنگ شده تيره اندر سراى درنگ

 زنگار و گرده سپرده هوا را ب ز تاجش سه بهره شده الژورد

 يكى فرش گسترده از پّر زاغ سپاه شب تيره بر دشت و راغ

 چو مار سيه باز كرده دهن نموده ز هر سو بچشم اهرمن

 قير اندر اندود چهره تو گفتى ب خورده سپهرچو پوالد زنگار 

 چو زنگى بر انگيخت ز انگشت گرد هر آنگه كه برزد يكى باد سرد

 كجا موج خيزد ز درياى قار چنان گشت باغ و لب جويبار

 شده سست خورشيد را دست و پاى فرو ماند گردون گردان بجاى

 رونتو گفتى شدستى بخواب اند سپهر اندر آن چادر قيرگون

 جرس بر كشيده نگهبان پاس جهان از دل خويشتن پر هراس

 زمانه زبان بسته از نيك و بد نه آواى مرغ و نه هّراى دد

 دلم تنگ شد زان شب دير ياز نبد هيچ پيدا نشيب از فراز

 يكى مهربان بودم اندر سراى بدان تنگى اندر بجستم ز جاى

 مهربانم ز باغ برفت آن بت خروشيدم و خواستم زو چراغ

 شب تيره خوابت ببايد همى بايد همىه مرا گفت شمعت چ

 يكى شمع پيش آر چون آفتاب بدو گفتم اى بت نيم مرد خواب

 

 داستان بیژن و منیژه

  1بخش 

 
 سومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چنگ آر چنگ و مى آغاز كنه ب بنه پيشم و بزم را ساز كن

 برافروخت رخشنده شمع و چراغ بياورد شمع و بيامد بباغ

 زدوده يكى جام شاهنشهى و نار و ترنج و بهى آوردمى

 روان را ز درد و غم آزاد دار مرا گفت بر خيز و دل شاد دار

 ز انديشه و داد فرياد خواه نگر تا كه دل را ندارى تباه

 خردمند مردم چرا غم خورد جهان چون گذارى همى بگذرد

 ساخت تو گفتى كه هاروت نيرنگ و گه چنگ ساخت گساريدگهى مى

 كه بر من شب تيره نوروز كرد دلم بر همه كام پيروز كرد

 يكى داستان امشبم بازگوى بدان سرو بن گفتم اى ماهروى

 بدو اندرون خيره ماند سپهر كه دل گيرد از مهر او فّر و مهر

 ازان پس كه با كام گشتيم جفت گفته مرا مهربان يار بشنو چ

 باستان ۀبگويمت از گفت بپيماى مى تا يكى داستان

 همان از در مرد فرهنگ و سنگ پر از چاره و مهر و نيرنگ و جنگ

 بخوان داستان و بيفزاى مهر بگفتم بيار اى بت خوب چهر

 مردم ز هر گونه كاره كه آرد ب ز نيك و بد چرخ ناسازگار

 بتابى ازو چند جويى درنگ نگر تا ندارى دل خويش تنگ

 نه پيدا بود درد و درمان اوى سامان اوى نداند كسى راه و

 شعر آرى از دفتر پهلوىه ب پس آنگه بگفت ار ز من بشنوى

 كنون بشنو اى جفت نيكى شناس همت گويم و هم پذيرم سپاس

 دادخواهی ارمانیان از خسرو

 جهان ساز نو خواست آراستن كين خواستنه آمد ب خسروچو كى

 بر آمد بخورشيد بر تاج شاه تخت و گاهز توران زمين گم شد آن 
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 بر آزادگان بر بگسترد مهر بپيوست با شاه ايران سپهر

 آب وفا روى خسرو بشسته ب زمانه چنان شد كه بود از نخست

 نسازد خردمند ازو جاى خواب بجويى كه يك روز بگذشت آب

 كه كين سياوش همى باز خواست چو بهرى ز گيتى برو گشت راست

 ز گردان لشكر همى كرد ياد بگماز بنشست يك روز شاده ب

 نهاده بسر بر كيانى كاله ديبا بياراسته گاه شاهه ب

 آواى چنگه دل و گوش داده ب چنگه نشسته بگاه اندرون مى ب

 فريبرز كاوس با گستهم همه رامش نشسته بزرگان به ب

 شاپور نيوچو گرگين ميالد و  چو گودرز كشواد و فرهاد و گيو

 چو رّهام و چون بيژن رزم زن شه نوذر آن طوس لشكر شكن

 همه پهلوانان خسرو پرست خسروانى بدست ۀهمه باد

 پيش اندرون الله و نسترنه ب مى اندر قدح چون عقيق يمن

 ساىسر زلفشان بر سمن مشك پرى چهرگان پيش خسرو بپاى

 پيش ساالر باركمر بسته بر  همه بزمگه بوى و رنگ بهار

 نزديك ساالر شد هوشياره ب ز پرده در آمد يكى پرده دار

 سر مرز توران و ايرانيان كه بر در بپايند ارمانيان

 ز راه دراز آمده دادخواه همى راه جويند نزديك شاه

 بنزديك خسرو خراميد تفت چو ساالر هشيار بشنيد رفت

 اندر آوردشان چون سزيدپيش ه ب بگفت آنچ بشنيد و فرمان گزيد

 ستردند زارى كنان پيش اوى روىه بكش كرده دست و زمين را ب

 كه خود جاودان زندگى را سزى كه اى شاه پيروز جاويد زى

 كه ايران ازين سوى زان سوى تور ز شهرى بداد آمدستيم دور

 و ز ارمانيان نزد خسرو پيام كجا خان ارمانش خوانند نام



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  4
 

 
 

 

 هر كشورى دسترس بر بدانه ب اى شاه تا جاودانكه نوشه زى 

 يار هر شهره ز هر بد تو باشى ب هر هفت كشور توى شهرياره ب

 ما بر چه مايه بالسته از يشان ب سر مرز توران در شهر ماست

 كه ما را بدان بيشه انديشه بود سوى شهر ايران يكى بيشه بود

 همه ميوه داردرخت برآور  چه مايه بدو اندرون كشتزار

 ايا شاه ايران بده داد ما چراگاه ما بود و فرياد ما

 گرفت آن همه بيشه و مرغزار گراز آمد اكنون فزون از شمار

 وزيشان شده شهر ارمان ستوه تن همچو كوهه بدندان چو پيالن ب

 ما بر چه مايه گزنده از يشان ب هم از چارپايان و هم كشتمند

 دو نيم كردند شاده بدندان ب ياددرختان كشته نداريم 

 يكباره برگشت بخته مگر مان ب نيايد بدندانشان سنگ سخت

 درد دل اندر بپيچيد شاهه ب چو بشنيد گفتار فرياد خواه

 بگردان گردنكش آواز كرد درده بريشان ببخشود خسرو ب

 كه جويد همى نام ازين انجمن كه اى نامداران و گردان من

 ننگ و نبرده بنام بزرگ و ب بيشه خوك خورد شود سوى اين

 ندارم ازو گنج گوهر دريغ تيغه ببّرد سران گرازان ب

 كه بنهاد گنجور در پيشگاه يكى خوان زرين بفرمود شاه

 همه يك بديگر بر آميختند ز هر گونه گوهر برو ريختند

 س نامونهاده برو داغ كاو ده اسب گرانمايه زّرين لگام

 بسى ز انجمن نامور خواستند ديباى رومى بياراستنده ب

 كه اى نامداران با آفرين چنين گفت پس شهريار زمين

 ازان پس كند گنج من گنج خويش آزرم من رنج خويشه كه جويد ب

 مگر بيژن گيو فرخ نژاد كس از انجمن هيچ پاسخ نداد
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 ابر شاه كرد آفرين خداى نهاد از ميان گوان پيش پاى

 سرت سبز باد و دلت پر ز داد كه جاويد بادى و پيروز و شاد

 وس كىوشب و روز بر ياد كا گرفته بدست اندرون جام مى 

 بگيتى پراگنده فرمان تو مينو بود جان توه كه خرم ب

 ز بهر تو دارم تن و جان خويش من آيم بفرمان اين كار پيش

 آن كارش آمد گراننگه كرد و  چو بيژن چنين گفت گيو از كران

 ببيژن نمود آنگهى راه را نخست آفرين كرد مر شاه را

 نيروى خويش اين گمانى چراسته ب بفرزند گفت اين جوانى چراست

 ابى آزمايش نگيرد هنر جوان گر چه دانا بود با گهر

 ز هر تلخ و شورى ببايد چشيد بد و نيك هر گونه بايد كشيد

 بر شاه خيره مبر آبروى مپوىراهى كه هرگز نرفتى ه ب

 جوان بود و هشيار و پيروز بخت ز گفت پدر ُپس برآشفت سخت

 تو بر من بسستى گمانى مبر چنين گفت كاى شاه پيروزگر

 انديشه پيره جوانم و ليكن ب از من اندر پذير هاتو اين گفته

 سر خوك را بگسالنم ز تن منم بيژن گيو لشكر شكن

 برو آفرين كرد و فرمانش داد گفت شد شاه شادچو بيژن چنين 

 پيش بديها سپره هميشه ب بدو گفت خسرو كه اى پر هنر

 ز دشمن بترسد سبكسر بود كسى را كجا چون تو كهتر بود

 توران نداند رهىه كه بيژن ب گرگين ميالد گفت آنگهىه ب

 همش راهبر باش هم يارمند تو با او برو تا سِر آب بند
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 رفتن بیژن به جنگ گرازان

 كمر بست و بنهاد بر سر كاله راهه از آنجا بسيچيد بيژن ب

 آواز ره را و فرياد را هم بياورد گرگين ميالد را

 راه درازه نخچير كردن به ب برفت از در شاه با يوز و باز

 سر گور و آهو ز تن بركنان افگنانهمى رفت چون پيل كفك

 دريده بر و دل پر از داغ و گرم دشت غرمز چنگال يوزان همه 

 چه بيژن چه طهمورث ديو بند همه گردن گور زخم كمند

 چكان از هوا بر سمن برگ خون تذروان بچنگال باز اندرون

 همه دشت را باغ پنداشتند بدين سان همى راه بگذاشتند

 تن بر ز خشمه بجوشيد خونش ب بيشه بر افگند چشمه چو بيژن ب

 كه بيژن نهادست بر بور زين گرازان گرازان نه آگاه ازين

 و گرنه ز يك سو بپرداز جاى گرگين ميالد گفت اندر آىه ب

 تيره چو من با گراز اندر آيم ب نزديك آن آبگيره برو تا ب

 تو بردار گرز و بجاى آر هوش بدانگه كه از بيشه خيزد خروش

 پيمان نه اين بود با شاه نوكه  بيژن چنين گفت گرگين گوه ب

 تو بستى مرين رزمگه را كمر تو برداشتى گوهر و سيم و زر

 همه چشمش از روى او تيره شد چو بيژن شنيد اين سخن خيره شد

 كمان را بزه كرد مرد دلير بيشه در آمد بكردار شيره ب

 فرو ريخت پيكان چو برگ درخت چو ابر بهاران بغّريد سخت

 يكى خنجر آب داده بدست خوك چون پيل مستبرفت از پس 

 زمين را بدندان برانداختند همه جنگ را پيش او تاختند

 تو گفتى كه گيتى همى سوختند ز دندان همى آتش افروختند
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 زره را بدّريد بر بيژنا گرازى بيامد چو آهرمنا

 همى سود دندان او بر درخت چو سوهان پوالد بر سنگ سخت

 برآمد يكى دود زان مرغزار آتش كارزاربرانگيختند 

 بدو نيمه شد پيل پيكر تنش بزد خنجرى بر ميان بيژنش

 تن از تيغ پر خون دل از جنگ سير چو روبه شدند آن ددان دلير

 فتراك شبرنگ سركش ببسته ب خنجر ببريد پسته سرانشان ب

 راه آورده ب سرانشانتن بى كه دندانها نزد شاه آورد

 ز پيالن جنگى جدا كرده سر ايران نمايد هنر بگردان

 بشد گاوميش از كشيدن ستوه بگردون بر افگند هر يك چو كوه

 فریب دادن گرگین بیژن را 

 ز يك سوى بيشه در آمد چو تفت بدانديش گرگين شوريده رفت

 برو آفرين كرد و شادى نمود چشمش كبوده همه بيشه آمد ب

 ز بدنامى خويش ترسيد مرد كار درددلش اندر آمد ازان ه ب

 بد انداختن كرد با بيژنا دلش را بپيچيد آهرمنا

 نكرد ايچ ياد از جهان آفرين سگالش چنين بد نوشته جزين

 سزد گر نهد در بن چاه گاه ره بر كند ژرف چاهه كسى كو ب

 راه جوان بر بگسترد دامه ب ز بهر فزونّى و ز بهر نام

 مر او را چه پيش آوريد از جفا وفاساخت آن بىنگر تا چه بد 

 بخوبى مر او را فراوان ستود بدو آن زمان مهربانى نمود

 ساختندنشستنگه رود و مى چو از جنگ و كشتن بپرداختند

 همى راست پنداشت گفتار اوى نبد بيژن آگه ز كردار اوى

 گرگين نگه كرد بيژن يكىه ب چو خوردند زان سرخ مى اندكى
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 بدين گونه با خوك آهنگ من بدو گفت چون ديدى اين جنگ من

 گيتى نديدم چو تو جنگجوىه ب چنين داد پاسخ كه اى شير خوى

 چنين كار پيش تو دشوار نيست ايران و توران ترا يار نيسته ب

 بسان يكى سرو آزاد شد دل بيژن از گفت او شاد شد

 نامور گرد روشن روانكه اى  بيژن چنين گفت پس پهلوانه ب

 نيروى يزدان و بخت بلنده ب برآمد ترا اين چنين كار چند

 ايدرا امكه من چندگه بوده كنون گفتنيها بگويم ترا

 چه با طوس نوذر چه با گستهم چه با رستم و گيو و با گژدهم

 كه كرديم و گردون بران بر گذشت چه مايه هنرها برين پهن دشت

 نزديك خسرو شديم ارجمنده ب بر آمد بلند كجا نام ما زان

 توره دو روزه راه اندر آيد به ب يكى جشنگاهست ز ايدر نه دور

 كزو شاد گردد دل راد مرد يكى دشت بينى همه سبز و زرد

 يكى جايگه از در پهلوان همه بيشه و باغ و آب روان

 گالبست گويى مگر آب جوى زمين پرنيان و هوا مشكبوى

 هوا مشكبوى و زمين رنگ رنگ ز عنبرش خاك و ز ياقوت سنگ 

 صنم گشته پاليز و گلبن شمن خم آورده از بار شاخ سمن

 خروشيدن بلبل از شاخ سرو خرامان بگرد گل اندر تذرو

 شود چون بهشت آن در و مرغزار ازين پس كنون تا نه بس روزگار

 بشادى گروه ز هر سو نشسته پرى چهره بينى همه دشت و كوه

 درفشان كند باغ چون آفتاب منيژه كجا دخت افراسياب

 همه سرو باال همه مشك موى همه دخت توران پوشيده روى

 بوى گالبه همه لب پر از مى ب همه رخ پر از گل همه چشم خواب

 شويم و بتازيم يك روزه راه نزديك آن جشنگاهه اگر ما ب
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 نزديك خسرو شويم ارجمنده ب چندبگيريم از يشان پرى چهره 

 بجوشيدش آن گوهر پهلوان چو گرگين چنين گفت بيژن جوان

 جوان بد جوانوار برداشت گام گهى نام جست اندران گاه كام

 رفتن بیژن به دیدن منیژه افراسیاب

 يكى از نوشته دگر كينه ساز راه درازه برفتند هر دو ب

 فرود آمد آن گرد لشكر پناه يك روزه راهه ميان دو بيشه ب

 همى شاد بودند با باز و يوز بدان مرغزاران ارمان دو روز

 همه دشت ازو شد چو چشم خروس چو دانست گرگين كه آمد عروس

 و زان جشن و رامش بسى كرد ياد بيژن پس آن داستان برگشاده ب

 كه من پيشتر سازم اين رفتنا گرگين چنين گفت پس بيژناه ب

 كه تركان همى چون بسيچند سور بزمگه را ببينم ز دورشوم 

 بگردن برآرم زدوده سنان و ز آن جايگه پس بتابم عنان

 شود دل ز ديدار بيدارتر زنيم آنگهى راى هشيارتر

 كه در بزمگه بر نهادم بسر زره گنجور گفت آن كاله به ب

 بياور كه ما را كنونست گاه كه روشن شدى زو همه بزمگاه

 همان ياره گيو گوهر نگار و گوشوار خسروهمان طوق كى

 ز تاج اندر آويخت پّر هماى بپوشيد رخشنده رومى قباى

 كمر خواست با پهلوانى نگين نهادند بر پشت شبرنگ زين

 دل كامجويش پر انديشه شد نزديك آن بيشه شده بيامد ب

 كه تاز آفتابش نباشد گزند زير يكى سرو بن شد بلنده ب

 دلش اندر افروخت مهره بيامد ب نزديك آن خيمه خوب چهره ب

 روان را همى داد گفتى درود همه دشت ز آواى رود و سرود
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 بديد آن سهى قد لشكر پناه منيژه چو از خيمه كردش نگاه

 بنفشه گرفته دو برگ سمن رخسارگان چون سهيل يمنه ب

 رومى برشدرفشان ز ديباى  كاله تهم پهلوان بر سرش

 خوىه بجوشيد مهرش دگر شد ب پرده درون دخت پوشيده روىه ب

 كه رو زير آن شاخ سرو بلند فرستاد مر دايه را چون نوند

 سياوش مگر زنده شد گر پريست نگه كن كه آن ماه ديدار كيست

 نيايى بدين بزمگاه اندرا بپرسش كه چون آمدى ايدرا

 مهرت همى جوشياه دلها بكه  گر سياوشيا اىپرى زاده

 كه بفروختى آتش مهر تيز وگر خاست اندر جهان رستخيز

 هر نوبهاره همى جشن سازم ب كه من ساليان اندرين مرغزار

 ترا ديدم اى سرو آزاده بس بدين بزمگه بر نديديم كس

 برو آفرين كرد و بردش نماز چو دايه بر بيژن آمد فراز

 همه روى بيژن چو گل بر شكفت بيژن بگفته پيام منيژه ب

 خوب روى ۀكه من اى فرستاد چنين پاسخ آورد بيژن بدوى

 از ايرانم از تخم آزادگان سياوش نيم نز پرى زادگان

 درنگزخم گراز آمدم بىه ب جنگه منم بيژن گيو ز ايران ب

 كه دندانهاشان برم نزد شاه راهه سرانشان بريدم فگندم ب

 سوى گيو گودرز نشتافتم آگهى يافتمچو زين جشنگاه 

 بپيموده بسيار راه دراز بدين بزمگاه آمدستم فراز

 نمايد مرا بخت فّرخ بخواب دخت افراسياب ۀمگر چهر

 چين پر از خواسته ۀچو بتخان همى بينم اين دشت آراسته

 ترا بخشم و گوشوار و كمر اگر نيك رايى كنى تاج زر

 مهر آورىه دلش با دل من ب آورىمرا سوى آن خوب چهر 
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 بگوش منيژه سراييد راز چو بيژن چنين گفت شد دايه باز

 چنين آفريدش جهان آفرين كه رويش چنينست باال چنين

 بفرمود رفتن سوى سرو بن چو بشنيد از دايه او اين سخن

 كت آمد بدست آنچ بردى گمان فرستاد پاسخ هم اندر زمان

 بيفروزى اين جان تاريك من نزديك منه گر آيى خرامان ب

 آمدن بیژن به سراپرده منیژه 

 سرو بن ۀخراميد زان ساي نماند آنگهى جايگاه سخن

 آرزوىه پياده همى گام زد ب سوى خيمه دخت آزاده خوى

 زّرين كمر كرده بنده ميانش ب پرده در آمد چو سرو بلنده ب

 ميانش كيانى كمرگشاد از  بره منيژه بيامد گرفتش ب

 جنگ گرازه كه با تو كه آمد ب بپرسيدش از راه و رنج دراز

 گرزه برنجانى اى خوب چهره ب چرا اين چنين روى و باال و برز

 گرفتند زان پس بخوردن شتاب مشك و گالبه بشستند پايش ب

 همى ساختند از گمانى فزون گوننهادند خوان و خورش گونه

 ز بيگانه خيمه بپرداختند ساختندنشستنگه رود و مى 

 ابا بربط و چنگ و رامش سراى پرستندگان ايستاده بپاى

 ز دينار و ديبا چو پشت پلنگ ديبا زمين كرده طاووس رنگه ب

 سرا پرده آراسته سر بسر چه از مشك و عنبر چه ياقوت و زر

 برآورده با بيژن گيو شور جام بلوره مى سالخورده ب

 گرفته برو خواب مستى ستم همه شب شاد بوده ب سه روز و سه
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 بردن منیژه بیژن را به کاخ خود

 بديدار بيژن نياز آمدش چو هنگام رفتن فراز آمدش

 پرستنده آميخت با نوش بر بفرمود تا داروى هوشبر

 مر آن نيك دل نامور نيو را بدادند مر بيژن گيو را

 پرستندگان را بر خويش خواند منيژه چو بيژن دژم روى ماند

 مر آن خفته را اندر آن جايگاه راهه عمارى بسيچيد رفتن ب

 دگر ساخته جاى آرام را ز يك سو نشستنگه كام را

 همى ريخت بر چوب صندل گالب بگسترد كافور بر جاى خواب

 بپوشيد بر خفته بر چادرا نزديك شهر اندراه چو آمد ب

 بيگانگان هيچ نگشاد لبه ب شبه بكاخ اندر آمد ه نهفته ب

 نگار سمن بر در آغوش يافت چو بيدار شد بيژن و هوش يافت

 بالين براه ابا ماه رخ سر ب ايوان افراسياب اندراه ب

 يزدان بناليد ز آهرمناه ب بپيچيد بر خويشتن بيژنا

 رهايى نخواهد ُبدن ز ايدرا چنين گفت كاى كردگار ار مرا

 رو بشنوى درد و نفرين منه ب خواهى مگر كين منز گرگين تو 

 همى خواند بر من فراوان فسون كه او ُبد مرا بر َبدى رهنمون

 همه كار نابوده را باد دار منيژه بدو گفت دل شاد دار

 گهى بزم و گه كارزار آيدا مردان ز هر گونه كار آيداه ب

 بياراستندديباى رومى ه ب ز هر خرگهى گل رخى خواستند

 بشادى همه روز بگذاشتند پرى چهرگان رود برداشتند

 دربان ازينه پس آگاهى آمد ب چو بگذشت يك چند گاه اين چنين

 ژرفى نگه كرد كار از نخسته ب نهفته همه كارشان باز جست
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 درخت بال را بجنباندا كسى كز گزافه سخن را ندا

 آمدن سوى توران چراستبدين  نگه كرد كو كيست و شهرش كجاست

 شتابيد نزديك درمان خويش بدانست و ترسان شد از جان خويش

 دوان از پس پرده برداشت پاى جز آگاه كردن نديد ايچ راى

 كه دختت ز ايران گزيدست جفت بيامد بر شاه تركان بگفت

 هنگام باد دستتو گفتى كه بى جهانجوى كرد از جهاندار ياد

 برآشفت و اين داستان باز گفت خون مژگان برفتبدست از مژه 

 اگر تاج دارد بد اختر بود كرا از پس پرده دختر بود

 به از گور داماد نايد بدر كرا دختر آيد بجاى پسر 

 قراخان ساالر را پيش خواند ز كار منيژه دلش خيره ماند

 هشيوار با من يكى راى زن بدو گفت ازين كار ناپاك زن

 كه در كار هشيارتر كن نگاه چنين داد پاسخ بشاهقراخان 

 و ليكن شنيدن چو ديدار نيست اگر هست خود جاى گفتار نيست

 پر از خون دل و ديده پر آب زرد درده گرسيوز آنگاه گفتش به ب

 غم شهر ايران و فرزند من زمانه چرا بندد اين بند من

 بام و درنگه دار مر كاخ را  برو با سواران هشيار سر

 ببند و كشانش بيار ايدرا كاخ اندراه نگر تا كه بينى ب

 بردن گرسیوز بیژن را پیش افراسیاب

 از ايوان خروش آمد و نوش و خور نزديك دره چو گرسيوز آمد ب

 برآمد ز ايوان افراسياب غريويدن چنگ و بانگ رباب

 گرفتند و هر سو ببستند راه سواران در و بام آن كاخ شاه

 مى و غلغل نوش پيوسته ديد چو گرسيوز آن كاخ در بسته ديد
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 چو ساالر شد سوى بسته درش سواران گرفتند گرد اندرش

 بجست از ميان در اندر سراى بزد دست و بركند بندش ز جاى

 كجا پيشگه مرد بيگانه بود نزديك آن خانه زوده بيامد ب

 رگ بر ز خشمه ب بجوشيد خونش ز در چون ببيژن بر افگند چشم

 همه با رباب و نبيد و سرود در آن خانه سيصد پرستنده بود

 كه چون رزم سازم برهنه تنا بپيچيد بر خويشتن بيژنا

 همانا كه برگشتم امروز هور نه شبرنگ با من نه رهوار بور

 بجز ايزدم نيست فرياد رس ز گيتى نبينم همى يار كس

 سر داد بايد همى رايگانكه  كجا گيو و گودرز كشوادگان

 يكى خنجرى داشتى آبگون يك ساق موزه درونه هميشه ب

 در خانه بگرفت و برگفت نام بزد دست و خنجر كشيد از نيام

 سر پهلوانان و آزادگان كه من بيژنم پور كشوادگان

 همى سيرى آيد تنش را ز سر ندّرد كسى پوست بر من مگر

 نبيند كسى پشتم اندر گريز وگر خيزد اندر جهان رستخيز

 ميان يالن پايگاه مرا تو دانى نياكان و شاه مرا

 هميشه بشويم بخون چنگ را وگر جنگ سازند مر جنگ را

 ببرم فراوان سران را سرا ز تورانيان من بدين خنجرا

 بخوبى برو داستان آورى گرم نزد ساالر توران برى

 نيكى بوى رهنمونه سزد گر ب تو خواهشگرى كن مرا زو بخون

 چو ديد آن چنان تيزى چنگ اوى نكرد ايچ گرسيوز آهنگ اوى

 بخون ريختن دست شويد همى بدانست كو راست گويد همى

 بخوبى بدادش بسى پندها وفا كرد با او بسوگندها

 بخوبى كشيدش ببند اندرا پيمان جدا كرد زو خنجراه ب
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 هنرها چو برگشت روزچه سود از  بياورد بسته بكردار يوز

 چو نرمى بسودى بيابى درشت چنينست كردار اين گوژپشت

 گو دست بسته برهنه سرا نزديك شاه اندراه چو آمد ب

 گر از من كنى راستى خواستار برو آفرين كرد كاى شهريار

 چو گردى بگفتار همداستان بگويم ترا سر بسر داستان

 نبود اندرين كار كس را گناه آرزو جستم اين جشنگاهه نه من ب

 بدين جشن توران فراز آمدم جنگ گراز آمدمه از ايران ب

 بر انداختم مهربان دوده را ز بهر يكى باز گم بوده را

 كه تا سايه دارد مرا ز آفتاب زير يكى سرو رفتم بخوابه ب

 بره مرا اندر آورد خفته ب پرى در بيامد بگسترد پر

 كه آمد همى لشكر و دخت شاه راهه شد تا ب از اسبم جدا كرد و

 من بر گذشته چه مايه عمارى ب سواران پراگنده بر گرد دشت

 ز هر سو گرفته سواران تور يكى چتر هندى برآمد ز دور

 رو چادر پرنيانه كشيده ب يكى كرده از عود مهدى ميان

 بالين برش افسرىه نهاده ب بدو اندرون خفته بت پيكرى

 ميان سواران در آمد چو باد يك ز اهرمن كرد ياده يك ب پرى

 بران خوب چهره فسونى بخواند مرا ناگهان در عمارى نشاند

 نجنبيد و من چشم كرده پر آب كه تا اندر ايوان نيامد ز خواب

 منيژه بدين كار آلوده نيست گناهى مرا اندرين بوده نيست

 همى جادوى آزمود كه بر من بخت برگشته بود گمانپرى بى

 مرا ايدر اكنون كس و خويش نه چنين ُبد كه گفتم كم و بيش نه

 كه بخت بدت كرد بر تو شتاب چنين داد پاسخ پس افراسياب

 نام بلنده همى رزم جستى ب تيغ و كمنده تو آنى كز ايران ب
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 همى خواب گويى بكردار مست كنون چون زنان پيش من بسته دست

 بخواهى سر از من ربودن همى آزمودن همى كار دروغه ب

 سخن بشنو از من يكى هوشيار بدو گفت بيژن كه اى شهريار

 هر جاى جنگه توانند كردن ب چنگه دندان و شيران به گر ازان ب

 توانند كوشيد با بد گمان شمشير و تير و كمانه يالن هم ب

 ز پوالد پيراهنا يكى را يكى دست بسته برهنه تنا

 اگر چند باشد دلش پر ستيز تيز چنگچگونه درد شير بى

 دليرى نمودن بدين انجمن اگر شاه خواهد كه بيند ز من

 ز تركان گزين كن هزار از سران يكى اسب فرماى و گرزى گران

 مردم مداره اگر زنده مانم ب آورد گه بر يكى زين هزاره ب

 و بر آورد خشمبرو بر فگند  ز بيژن چو اين گفته بشنيد چشم

 كز ايران چه ديديم و خواهيم ديد گرسيوز اندر يكى بنگريده ب

 فزونى سگالد همى بر منا نبينى كه اين بد كنش ريمنا

 ننگ و نبرده همى رزم جويد ب بسنده نبودش همين بد كه كرد

 هم اندر زمان زو بپرداز جاى ببر همچنين بند بر دست و پاى

 كه باشد ز هر سو برو رهگذر دربفرماى دارى زدن پيش 

 وزو نيز با من مگردان سخن نگون بخت را زنده بر دار كن

 توران نگه كرد كسه نيارد ب بدان تا ز ايرانيان زين سپس

 دل از درد خسته دو ديده پر آب كشيدندش از پيش افراسياب

 گله ز خون مژه پاى مانده ب در بيژن خسته دله چو آمد ب

 بد روزگاره نوشتست مردن ب اگر بر سرم كردگارهمى گفت 

 ز گردان ايران بترسم همى ز دار و ز كشتن نترسم همى

 ز ناخسته بردار كرده تنم كه نامرد خواند مرا دشمنم
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 پس از مرگ بر من بود سرزنش پيش نياكان پهلو منشه ب

 ز شرم پدر چون شوم باز جاى روانم بماند هم ايدر بجاى

 چو بينند بر دار روشن تنم كه شادان شود دشمنم دريغا

 دريغا كه دورم ز ديدار گيو دريغا ز شاه و ز مردان نيو

 پيامى بر از من بشاه گزين ايران زمينه ايا باد بگذر ب

چو آهو كه در چنگ شير نرست بگويش كه بيژن بسختى درست                     

 افراسیابجان بیژن خواستن پیران از 

 بهم بر شكست آن گمانيش را ببخشود يزدان جوانيش را

 پديد آمد از دور پيران ز بخت كننده همى كند جاى درخت

 همه راه ترك كمر بسته ديد چو پيران ويسه بدانجا رسيد

 كمندى برو بسته چون پاى بند يكى دار بر پاى كرده بلند

 از در دار كيستدر شاه را  ز تركان بپرسيد كين دار چيست

 از ايران كجا شاه را دشمنست بدو گفت گرسيوز اين بيژنست

 جگر خسته ديدش برهنه تنا بزد اسب و آمد بر بيژنا

 دهن خشك و رفته ز رخساره رنگ دو دست از پس پشت بسته چو سنگ

 از ايران همانا بخون آمدى بپرسيد و گفتش كه چون آمدى

 چنانچون رسيدش ز بد خواه جفت بگفتهمه داستان بيژن او را 

 روىه ز مژگان سرشكش فرو شد ب ببخشود پيران ويسه بر وى

 نكردند و گفتا هم ايدر بدار بفرمود تا يك زمانش بدار

 نمايم بدو اختر نيك راه بدان تا ببينم يكى روى شاه

 بر شاه با دست كرده بكش كاخ اندر آمد پرستارفشه ب

 بر افراسياب آفرين كرد سخت نزديك تخته ببيامد دمان تا 
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 چو دستور پاكيزه و رهنماى همى بود در پيش تختش بپاى

 بپايست پيران آزاده خوى سپهبد بدانست كز آرزوى

 ترا بيشتر نزد من آبروى بخنديد و گفتش چه خواهى بگوى

 و گر پادشاهى هر كشورا اگر زّر خواهى و گر گوهرا

 چرا برگزينى همى رنج خويش تو من گنج خويشندارم دريغ از 

 زمين را ببوسيد و بر پاى جست چو بشنيد پيران خسرو پرست

 مبادا ز تخت تو پر دخته جاى كه جاويد بادا ترا بخت و جاى

 ز خورشيد برتر نمايش تراست ز شاهان گيتى ستايش تراست

 دستز مردان و ز گنج و نيروى  مرا هرچ بايد ببخت تو هست

 كس از كهتران تو درويش نيست مرا اين نياز از در خويش نيست

 سرزنشستوده بهر كار بى بداند شهنشاه برتر منش

 همى دادمى پند بر چند كار كه من شاه را پيش ازين چند بار

 ازو داشتم كارها دست باز فرمان من هيچ نامد فرازه ب

 رستم و طوس راكه دشمن كنى  وس راومكش گفتمت پور كا

 ز هم بگسالنند پيوندمان پيالن بكوبندمانه كز ايران ب

 ز بهر تو بسته كمر بر ميان ش كه بود از نژاد كيانوسياو

 زهر اندر آميختى نوش راه ب ش راوخيره سياوه بكشتى ب

 كه كردند با شهر تورانيان بديدى بديهاى ايرانيان

 و شد بخت را آب شورسپردند  ز تركان دو بهره بپاى ستور

 همانا نياسود اندر نيام هنوز آن سر تيغ دستان سام

 بخورشيد بر خون چكاند ازوى كه رستم همى سر فشاند از وى

 گل زهر خيره ببويى همى آرام بر كينه جويى همىه ب

 ز توران برآيد همان گرد كين اگر خون بيژن بريزى برين
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 چشم خرد باز كن بنگراتو  خردمند شاهى و ما كهترا

 ابا شاه ايران چه برخورديا نگه كن ازان كين كه گسترديا

 درخت بال را ببار آورى هم آن را همى خواستار آورى

 ايا پهلوان جهان كدخداى چو كينه دو گردد نداريم پاى

 نهنگ بال رستم نيو را به از تو نداند كسى گيو را

 جنگه آيد ز بهر نبيره بكه  چو گودرز كشواد پوالد چنگ

 چنين داد پاسخ پس افراسياب چو بر زد بران آتش تيز آب

 ايران و توران شدم روى زرده ب كه بيژن نبينى كه با من چه كرد

 پيران سرمه چه رسوايى آمد ب نبينى كزين بد هنر دخترم

 ز پرده بگسترد بر انجمن همان نام پوشيده رويان من

 بخندد همى كشور و لشكرم جاودان بر سرمكزين ننگ تا 

 گشايند بر من ز هر سو زبان چنو يابد از من رهايى بجان

 بپااليم از ديدگان آب زرد درده رسوايى اندر بمانم به ب

 گوىكه اى شاه نيك اختر راست دگر آفرين كرد پيران بدوى

 جز از نيك نامى نجويد همى چنينست كين شاه گويد همى

 يكى بنگرد ژرف ساالر من ليكن بدين راى هشيار منو 

 كجا دار و كشتن گزيند بران ببندد مر او را ببند گران

 ز ديوانها نام او كس نخواند زندان تو بسته مانده هر آن كو ب

 نبندند ازين پس بدى را ميان ازو پند گيرند ايرانيان

 جاى ديد دلش با زبان شاه بر چنان كرد ساالر كو راى ديد

 درفشان شود شاه بر گاه بر راهبر ۀز دستور پاكيز
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 به زندان افگندن افراسیاب بیژن را 

 كه بند گران ساز و تاريك چاه گرسيوز آنگه بفرمود شاهه ب

 يكى بند رومى بكردار مل)؟( غله زنجير و گردن به دو دستش ب

 اندرانبند ه ز سر تا بپايش ب مسمار آهنگرانه ببندش ب

 گردد ز خورشيد و ماه بهرهچو بى چو بستى نگون اندر افگن بچاه

 كه از ژرف درياى گيهان خديو ببر پيل و آن سنگ اكوان ديو

 بياور ز بيژن بدان كين ستان فگندست در بيشه چين ستان

 كه پوشد سر چاه ارژنگ را پيالن گردون كش آن سنگ راه ب

 بدان تا بزارى بر آيدش هوش بياور سر چاه او را بپوش

 منيژه كز و ننگ يابد گهر هنرايوان آن بىه و ز آنجا ب

 و تاج كن سرنگون بخت را بى برو با سواران و تاراج كن

 كه بر تو نزيبد همى تاج و تخت نفرين شوريده بخته بگو اى ب

 بخاك اندر انداختى افسرم ننگ از كيان پست كردى سرمه ب

 كه در چاه بين آنك ديدى بگاه كشانش ببر تا بچاهبرهنه 

 درين تنگ زندان زوارش توى بهارش توى غمگسارش توى

 بكردند كام بدانديش اوى خراميد گرسيوز از پيش اوى

 ببردند بسته بران چاهسار كشان بيژن گيو از پيش دار

 بر و بازوى و گردن و پاى و دست آهن ببسته پايش به ز سر تا ب

 فرو برد مسمارهاى گران پوالد خاَيسك آهنگرانه ب

 سر چاه را بند بر ساختند نگونش بچاه اندر انداختند

 بياورد گرسيوز آن لشكرش ايوان آن دخترشه و ز آنجا ب

 ازين بدره بستد بدان تاج داد تاراج داده همه گنج و گوهر ب
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 سرابرهنه دو پاى و گشاده  يك چادراه منيژه برهنه ب

 دو ديده پر از خون و رخ جويبار كشيدش دوان تا بدان چاهسار

 زوارى برين بسته تا جاودان بدو گفت اينك ترا خان و مان

 چو يك روز و يك شب برو بر گذشت غريوان همى گشت بر گرد دشت

 يكى دست را اندرو كرد راه نزديك چاهه خروشان بيامد ب

 منيژه ز هر در همى نان چدى چو از كوه خورشيد سر بر زدى

 سوراخ چاه آوريدى فرازه ب روز درازه همى گرد كردى ب

 بران شور بختى همى زيستى بيژن سپردى و بگريستىه ب

 باز رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن در کار بیژن

 همى بود و بيژن نيامد بجاى چو يك هفته گرگين بره بر بپاى

 خوناب شستن گرفته رخان را ب بجستن گرفتز هر سوش پويان 

 كه چون بد سگاليد بر يار خويش پشيمانى آمدش زان كار خويش

 كجا بيژن گيو گم كرد راه بشد تازيان تا بدان جشنگاه

 نه نيز اندرو بانگ مرغان شنيد همه بيشه برگشت و كس را نديد

 خواستارهمى يار كرد اندرو  همى گشت بر گرد آن مرغزار

 كه آمد ازان مرغزاران پديد يكايك ز دور اسب بيژن بديد

 فرو مانده بر جاى اندوهگين گسسته لگام و نگون كرده زين

 ايران نيايد بدين روزگاره ب بدانست كو را تباهست كار

 از افراسياب آمدستش گزند اگر دار دارد اگر چاه و بند

 پشيمان و دل جفت جوى ز كرده كمند اندر افگند و برگاشت روى

 خيمه در آورد و روزى بمانده ب ازان مرغزار اسب بيژن براند

 شب و روز آرام و خوردن نيافت پس آنگه سوى شهر ايران شتافت
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 راهه كه بيژن نبودست با او ب چو آگاهى آمد ز گرگين بشاه

 بدان تا ز گرگين كند خواستار بگفت اين سخن گيو را شهريار

 مزن پور نيوز گم بودن رز گيوه آگاهى آمد همانگه بپس 

 دل از درد خسته پر از آب روى ز خانه بيامد دمان تا بكوى

 بارمان ندانم چه ماند همى همى گفت بيژن نيامد همى

 كجا داشتى روز فرياد را بفرمود تا بور كشواد را

 گرفته بدل گيو كين پلنگ برو بر نهادند زين خدنگ

 بكردار باد اندر آمد ز جاى بدو اندر آورد پاى همانگه

 كه بيژن كجا ماند و چون بود كار پذيره شدش تا كند خواستار

 همانا بدى ساخت اندر نهان همى گفت گرگين بدو ناگهان

 همانگه سرش را ز تن بر كنم بيژنمشوم گر ببينمش بى

 دويد پياده شد و پيش او در بيامد چو گرگين مر او را بديد

 شخوده رخان و برهنه سرا همى گشت غلتان بخاك اندرا

 سپهدار ساالر و خورشيد گاه بپرسيد و گفت اى گزين سپاه

 كه با ديدگان پر ز خون آمدى پذيره بدين راه چون آمدى

 كنون خوارتر گر بر آيد همى مرا جان شيرين نبايد همى

 ديدگان آب گرمبپااليم از  روى تو آيد ز شرمه چو چشمم ب

 نيامد گزند و بگويم نشان كنون هيچ منديش كو را بجان

 پر از خاك و آسيمه برسان مست چو اسب پسر ديد گرگين بدست

 ز اسب اندر افتاد و زو رفت هوش چو گفتار گرگينش آمد بگوش

 پهلوى بر دريد ۀهمه جام بخاك اندرون شد سرش ناپديد

 خروشان بسر بر همى ريخت خاك پاكهمى كند موى از سر و ريش 

 تو گستردى اندر دلم هوش و مهر همى گفت كاى كردگار سپهر
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 روا دارم ار بگسلد بند من گر از من جدا ماند فرزند من

 ترىز درد دل من تو آگه روانم بدان جاى نيكان برى

 و چه فرياد رس گسارچه اندوه مرا خود ز گيتى هم او بود و بس

 بماندم چنين در جهان مبتال بخت بد كردش از من جدا كنون

 كه چون بود خود روزگار از نخست ز گرگين پس آنگه سخن باز جست

 وگر خود ز چشم تو شد ناپديد جايش كسى برگزيده زمانه ب

 روىه چه افگند بند سپهرش ب ز بدها چه آمد مر او را بگوى

 تبه كرد و برگشت كاركه او را  چه ديو آمدش پيش در مرغزار

 ز بيژن كجا روى بر تافتى تو اين مرده رى اسب چون يافتى

 سخن بشنو و پهن بگشاى گوش بدو گفت گرگين كه باز آر هوش

 بدان بيشه با خوك پيكار چون كه اين كار چون بود و كردار چون

 گاه باش ۀهميشه فروزند بدان پهلوانا و آگاه باش

 رسيديم نزديك ارمان فراز جنگ گرازه برفتيم ز ايدر ب

 درختان بريده چرا گاه پست يكى بيشه ديديم كرده چو دست

 همه شهر ارمان از آن در كزاز همه جاى گشته كنام گراز

 بيشه درون بانگ برداشتيمه ب چو ما جنگ را نيزه برگاشتيم

 نه يك يك بهر جاى گشته گروه گراز اندر آمد بكردار كوه

 بشد روز و نامد دل از جنگ سير جنگى بكردار شير بكرديم

 مسمار دندان بكنديمشانه ب هم بر فگنديمشانه چو پيالن ب

 همه راه شادان و نخچير جوى ايران نهاديم روىه و ز آنجا ب

 كزان خوبتر كس نبيند نگار برآمد يكى گور زان مرغزار

 چو خنگ شباهنگ فرهاد روى بكردار گلگون گودرز موى

 چو شبرنگ بيژن سر و گوش و دم چو سيمش دو پا و چو پوالد سم
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 تو گفتى كه از رخش دارد نژاد بگردن چو شير و برفتن چو باد

 برو اندر افگند بيژن كمند بر بيژن آمد چو پيلى نژند

 دوان گور و بيژن پس اندر دمان فگندن همان بود و رفتن همان

 آمد يكى دود زان مرغزاربر  ز تازيدن گور و گرد سوار

 كمند افگن و گور شد ناپديد بكردار دريا زمين بر دميد

 كه از تاختن شد سمندم ستوه پى اندر گرفتم همه دشت و كوه

 جزين اسب و زين از پس ايدر كشان ز بيژن نديدم بجايى نشان

 كه چون بود با گور پيكار اوى دلم شد پر آتش ز تيمار اوى

 همى كردمش هر سوى خواستار فراوان بر آن مرغزاربماندم 

 كه گور ژيان بود و ديو سپيد ازو بازگشتم چنين نااميد

 بدانست كو را تباهست كار چو بشنيد گيو اين سخن هوشيار

 همى چشمش از روى او تيره ديد ز گرگين سخن سر بسر خيره ديد

 گناهسخن لرز لرزان و دل پر  رخش زرد از بيم ساالر شاه

 سخن را بر آنگونه آلوده ديد چو فرزند را گيو گم بوده ديد

 همى خواست كو را در آرد ز پاى ببرد اهرمن گيو را دل ز جاى

 وگر چند نيك آيد او را ازين بخواهد ازو كين پور گزين

 نيامد همى روشنايى پديد پس انديشه كرد اندران بنگريد

 كام بد گوهر آهرمنامگر  چه آيد مرا گفت از كشتنا

 دگر گونه سازيم درمان اوى بيژن چه سود آيد از جان اوىه ب

 شود آشكارا ز گرگين گناه بباشيم تا زين سخن نزد شاه

 سنان مرا پيش ديوار نيست ازو كين كشيدن بسى كار نيست

 كه اى بد كنش ريمن پر گزند گرگين يكى بانگ برزد بلنده ب

 گزين سواران و شاه مرا ماه مراتو بردى ز من شيد و 
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 بگرد جهان اندرون چاره جوى فگندى مرا در تك و پوى پوى

 كجا يابى آرام و خواب و شكيب دستان و بند و فريبه پس اكنون ب

 كجا من ببينم يكى روى شاه نباشد ترا بيش ازين دستگاه

ز بهر گرامى جهان بين خويش پس آنگه بخواهم ز تو كين خويش                      

 آوردن گیو گرگین را به نزد خسرو

 دو ديده پر از خون و دل كينه خواه نزديك شاهه و ز آنجا بيامد ب

 هميشه جهان را بشادى گذار برو آفرين كرد كاى شهريار

 نبينى كه بر سر چه آمد مرا انوشه جهاندار نيك اخترا

 بودم بدو بر نوانشب و روز  ز گيتى يكى پور بودم جوان

 ز درد جداييش بريان بدم بجانش پر از بيم گريان بدم

 زبان پر ز يافه روان پر گناه كنون آمد اى شاه گرگين ز راه

 ازان نامور پاك دستور من بد آگاهى آورد از پور من

 ز بيژن نشانى ندارد جزين يكى اسب ديدم نگونسار زين

 يكى بنگرد ژرف ساالر ما اگر داد بيند بدين كار ما

 كزو گشتم اندر جهان خاكسار ز گرگين دهد داد من شهريار

 بر آشفت و بنهاد فرخ كاله غمى شد ز درد دل گيو شاه

 ز تيمار بيژن دلش تنگ شد شد رنگرخ شاه بر گاه بى

 چه گويد كجا ماند از نيك جفت گيو آنگهى گفت گرگين چه گفته ب

 سخن گفت با خسرو از پور نيو آنگاه گيوز گفتار گرگين پس 

 بدو گفت منديش و زارى مكن چو از گيو بشنيد خسرو سخن

 بر اّميد گم بوده فرزند باش كه بيژن بجانست خرسند باش

 ز بيدار دل نامور بخردان كه ايدون شنيدستم از موبدان
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 درنگسوى شهر توران شوم بى جنگه كه من با سواران ايران ب

 پيالن سر آرم از آن كشوراه ب ش كشم لشكراوبكين سياو

 همى رزم جويد چو آهرمنا بدان كينه اندر بود بيژنا

 من اين را همانا بسم خواستار تو دل را بدين كار غمگين مدار

 دو ديده پر از آب و رخساره زرد بشد گيو يكدل پر اندوه و درد

 شاه پر دخته ديدز گردان در  چو گرگين بدرگاه خسرو رسيد

 ز درگاه با گيو رفته سران ز تيمار بيژن همه مهتران

 همه همچو گم كرده صد گونه گنج همه پر ز درد و همه پر ز رنج

 همه خاك ره ز اشك كرده چو گل پراگنده راى و پراگنده دل

 نزديك ايوان درگاه تفته ب وزين روى گرگين شوريده رفت

 ببوسيد و بر شاه كرد آفرين آمد زمين خسروچو در پيش كى

 بر تخت بنهاد و بردش نماز چو الماس دندانهاى گراز

 همه روزگارش چو نوروز باد كه خسرو بهر كار پيروز باد

 بريده چنان كان سران گراز گازه سر دشمنان تو بادا ب

 بپرسيد و گفتش كه چون بود راه دندانها چون نگه كرد شاهه ب

 برو بر چه بد ساخت آهرمنا از تو جدا بيژنا كجا ماند

 فرو ماند خيره هميدون بپاى چو خسرو چنين گفت گرگين بجاى

 فرو ماند بر جاى بر زرد روى ندانست پاسخ چه گويد بدوى

 رخان زرد و لرزان تن از بيم شاه زبان پر ز يافه روان پر گناه

 تختش براندبر آشفت و ز پيش  چو گفتارها يك بديگر نماند

 دشنام بگشاد خسرو زبانه ب همش خيره سر ديد هم بد گمان

 كه دستان زدست از گه باستان بدو گفت نشنيدى آن داستان

 بسيچد تنش را سر آيد زمان كه گر شير با كين گودرز زيان
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 وگر پيش يزدان سرانجام بد اگر نيستى از پى نام بد

 بكردار مرغ اهرمنبكندى  بفرمودمى تا سرت را ز تن

 كه بند گران ساز و مسمار سر پوالد گره بفرمود خسرو ب

 كه از بند گيرد بد انديش پند هم اندر زمان پاى كردش ببند

 بجويش بهر جاى و هر سو بكوش گيو آنگهى گفت باز آر هوشه ب

 فرستم بجويم بهر جا نگاه من اكنون ز هر سو فراوان سپاه

 بدين كار هشيار بشتابما بماياز بيژن مگر آگهى 

 تو جاى خرد را مگردان تهى وگر دير يابيم زو آگهى

 كه بفروزد اندر جهان هور دين بمان تا بيايد مه فرودين

 چو بر سر همى گل فشاندت باد بدانگه كه بر گل نشاندت باد

 هوا بر گالن زار بخروشدا زمين چادر سبز درپوشدا

 پرستش كه فرمود يزدان ما مابهر سو شود پاك فرمان 

 شوم پيش يزدان بباشم بپاى بخواهم من آن جام گيتى نماى

 ببينم بر و بوم هر كشورا كجا هفت كشور بدو اندرا

 گزيده جهاندار و پاكان خويش كنم آفرين بر نياكان خويش

 جام اندرون اين مرا روشنسته ب بگويم ترا هر كجا بيژنست

 ز تيمار فرزند آزاد شد سخن شاد شدچو بشنيد گيو اين 

 مبادا زمان و زمين توكه بى بخنديد و بر شاه كرد آفرين

 بجان تو هرگز مبادا گزند كام تو بادا سپهر بلنده ب

 كه بر تو برازد كاله و نگين ز نيكى دهش بر تو باد آفرين

 ز هر سو سواران فرستاد تفت چو گيو از بر گاه خسرو برفت

 كه يابد مگر زو بجايى نشان گرفتند گرد جهانبجستن 

 سپردند و نامد ز بيژن نشان همه شهر ارمان و تورانيان
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 دیدن کیخسرو بیژن را در جام گیتی نمای

 بدان جام روشن نياز آمدش چو نوروز فرخ فراز آمدش

 ز بهر پسر گوژ گشته نوان بيامد پر اّميد دل پهلوان

 دلش را بدرد اندر آزرده ديد پژمرده ديدچو خسرو رخ گيو 

 بدان تا بود پيش يزدان بپاى بيامد بپوشيد رومى قباى

 بخورشيد بر چند برد آفرين خروشيد پيش جهان آفرين

 از آهرمن بد كنش داد خواست رس زور و فرياد خواستز فرياد

 بسر بر نهاد آن خجسته كاله خرامان ازان جا بيامد بگاه

 بدو اندرون هفت كشور پديد جام بر كف نهاده نبيديكى 

 همه كرده پيدا چه و چون و چند زمان و نشان سپهر بلند

 نگاريده پيكر همه يك سره جام اندرون تا برهه ز ماهى ب

 چو خورشيد و تير از بر و ماه زير چو كيوان و بهرام و ناهيد و شير

 ونگرابديدى جهاندار افس همه بودنيها بدو اندرا

 بديد اندرو بودنيها ز بيش نگه كرد و پس جام بنهاد پيش

 ز بيژن بجايى نشانى نديد بهر هفت كشور همى بنگريد

 بفرمان يزدان مر او را بديد سوى كشور گرگساران رسيد

 ز سختى همى مرگ جست اندران بند گرانه چاهى ببسته به ب

 ميانز بهر زوارش ببسته  يكى دخترى از نژاد كيان

 بخنديد و رخشنده شد پيشگاه سوى گيو كرد آنگهى روى شاه

 ز هر بد تن مهتر آزاد دار كه زندست بيژن دلت شاد دار

 ازان پس كه بر جانش نامد گزند زندان و بنده نگر غم ندارى ب

 زوارش يكى نامور دخترست توران ببند اندرسته كه بيژن ب
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 از درد گشتم من از كار اوى پر ز بس رنج و سختى و تيمار اوى

 كه هزمان بروبر بگريد زوار بدان سان گذارد همى روزگار

 گرازنده بر سان يك شاخ بيد ز پيوند و خويشان شده نااميد

 زبانش ز خويشان پر از ياد كرد دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد

 همى مرگ جويد بدان زندگى بارندگىه چو ابر بهاران ب

 كه خيزد ميان بسته اين را بپاى چاره اكنون كه جنبد ز جاىبدين 

 كه آرد ز سختى مر او را رها كه دارد بدين كار ما را وفا

 كه از ژرف دريا بر آرد نهنگ نشايد جز از رستم تيز چنگ

 شب از رفتن راه ماسا و روز كمر بند و بر كش سوى نيمروز

 بره بر دمامزن داستان را  من بر رستما ۀببر نام

 نامه نوشتن کیخسرو به رستم 

 وزين داستان چند با او براند نامه را پيش خواند ۀنويسند

 نوشتن ز مهتر سوى نيكخواه رستم يكى نامه فرمود شاهه ب

 ز گردان لشكر برآورده سر پر هنر ۀكه اى پهلوان زاد

 بفرمان هر كس كمر بر ميان دل شهر ياران و پشت كيان

 هميشه كمر بسته كار زار نياكان مرا يادگار توى از

 بدريا ز بيمت خروشان نهنگ مردى پلنگه ترا داد گردون ب

 بشستى و كندى بدان را سران جهان را ز ديوان مازندران

 ربودى و بر كندى از پيشگاه چه مايه سر تاج داران ز گاه

 ويران شدستبسا بوم و بر كز تو  شدست جانبسا دشمنان كز تو بى

 نزديك شاهان ترا دستگاهه ب سر پهلوانى و لشكر پناه

 برزه بيفروختى تاج شاهان ب گرزه همه جادوان را ببستى ب
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 نوشته همه نام تو بر نگين چه افراسياب و چه شاهان چين

 گشايندگان را جگر خسته شد هران بند كز دست تو بسته شد

 سپهر خجسته توىكيان را  گشاينده بند بسته توى

 دل و هوش و فرهنگ فرخ نژاد ترا ايزد اين زور پيالن كه داد

 بگيرى بر آرى ز تاريك چاه بدان داد تا دست فرياد خواه

 فراز آمد و اينت شايسته خويش كنون اين يكى كار بايسته پيش

 هر كشور امروز نيوه كه هستى ب تو دارد اميد گودرز و گيوه ب

 زبان و دل و راى يكتاهشان نزديك من جاهشانه شناسى ب

 بخواه آنچ بايد ز مردان و گنج رنجه سزد گر تو اين را ندارى ب

 فروزنده تر زين چنان كم شنود كه هرگز بدين دودمان غم نبود

 چه فرزند بود و چه فرياد رس نبد گيو را خود جز اين پور كس

 مرا نيكخواهمرا و نياى  نزد منش دستگاهه فروان ب

 بهر نيك و بد پيش من بر بپاى بهر سو كه جويمش يابم بجاى

 بزودى تو با گيو خيز اندر آى چو اين نامه من بخوانى مپاى

 هر بيش و كمه زنى راى فرخ ب همه بدان تا بدين كار با ما ب

 بيارم بپيش تو آراسته ز مردان و ز گنج و ز خواسته

 ز توران بر آيد همه كام تو توبفرخ پئ و بر شده نام 

 مگر بيژن از بند يابد رها چنانچون ببايد بسازى نوا

 بردن گیو نامه کیخسرو به نزد رستم 

 بشد گيو و بر شاه كرد آفرين چو بر نامه بنهاد خسرو نگين

 يزدان پناهيد و لشكر برانده ب سواران دوده همه بر نشاند

 يك روزه بگذاشتىه دو روزه ب چو نخچير از آنجا كه بر داشتى
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 همى رفت پويان بسان نوند بيابان گرفت و ره هيرمند

 همى شد خليده دل و راه جوى صحرا نهادند روىه كوه و به ب

 سوى زابلستان فغان بر كشيد بديد بانشچو از ديده گه ديده

 سواران بگرد اندرش نيز چند كه آمد سوارى سوى هيرمند

 يكى زابلى تيغ در مشت اوى پس پشت اوىدرفشى درفشان 

 بفرمود بر چرمه كردن لگام غو ديده بشنيد دستان سام

 بدان تا نباشد يكى كينه خواه راهه پر انديشه آمد پذيره ب

 همى آمد آسيمه و پوى پوى ز ره گيو را ديد پژمرده روى

 راهه فرستاده گيوست كامد ب بدل گفت كارى نو آمد بشاه

 نيايش كنان بر گرفتند راه نزديك شد پهلوان سپاهچو 

 ز شاه و ز پيكار تورانيان بپرسيد دستان ز ايرانيان

 ز شاه و ز گردان فّرخ نژاد درود بزرگان بدستان بداد

 غم پور گم بوده با او براند همه درد دل پيش دستان بخواند

 لنگ)؟(ه ز خون مژه پشت پايم ب رنگه همى گفت رويم نبينى ب

 بپرسيد و گفتش كه رستم كجاست ازان پس نشان تهمتن بخواست

 بيايد همانا كه برگشت هور نخچير گوره بدو گفت رستم ب

 ز خسرو يكى نامه دارم بدوى شوم گفت تا من ببينمش روى

 كه زود آيد از دشت نخچير گو بدو گفت دستان كز ايدر مرو

 امروز با ما بشادى گراىيك  خانه بپاىه تو تا رستم آيد ب

 تهمتن بيامد ز نخچير گاه ايوان ز راهه چو گيو اندر آمد ب

 پياده شد از اسب و بردش نماز پذيره شدش گيو كامد فراز

 رخ بر نهاد از دو ديده دو جوىه ب پر از آرزو دل پر از رنگ روى

 آب مژه روى او شسته ديده ب چو رستم دل گيور را خسته ديد
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 ايران و بر شاه بد روزگاره ب گفت بارى تباهست كار بدو

 بپرسيدش از خسرو تا جور بره ز اسب اندر آمد گرفتش ب

 ز گردان لشكر همه بيش و كم ز گودرز و ز طوس و ز گستهم

 ز هرتناز رّهام و گرگين و ز شاپور و فرهاد و ز بيژنا

 برآمد بنا كام ازو يك خروش چو آواز بيژن رسيدش بگوش

 گزين همه خسروان زمين رستم چنين گفت كاى بآفرينه ب

 بدين پرسش خوب و گفتار تو چنان شاد گشتم بديدار تو

 از يشان فراوان درود و پيام درستند ازين هرك بردى تو نام

 چه آمد ز بخت بد اندر خورم پيران سرمه نبينى كه بر من ب

 را سر آمد زيانكزان سود ما  گودرزيانه چه چشم بد آمد ب

 همم پور و هم پاك دستور بود ز گيتى مرا خود يكى پور بود

 بدين دودمان كس چنين غم نديد شد از چشم من در جهان ناپديد

 تاريك هوره شب و روز تازان ب پشت ستوره چنينم كه بينى ب

 بجستم بهر سو ز هر كس نشان ز بيژن شب و روز چون بيهشان

 پيش جهان آفرين شد بپاىه ب گيتى نماىكنون شاه با جام 

 جشن كيان هرمز فرودينه ب چه مايه خروشيد و كرد آفرين

 كمر بست و بنهاد بر سر كاله گاهه پس آمد ز آتشكده تا ب

 بهر سو نگه كرد ز اندازه بيش همان جام رخشنده بنهاد پيش

 بد روزگاره بند گران و به ب توران نشان داد زو شهرياره ب

 سوى پهلوانم دوانيد زود ايدون نمود خسروچو در جام كى

 دو رخساره زرد و دو ديده سپيد كنون آمدم با دلى پر اميد

 تو بندى بفرياد هر كس كمر ترا ديدم اندر جهان چاره گر

 همى بر كشيد از جگر باد سرد همى گفت و مژگان پر از آب زرد
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 كار گرگين بدو كرد يادهمه  رستم بداده ازان پس كه نامه ب

 همه دل پر از كين افراسياب ازو نامه بستد دو ديده پر آب

 فرو ريخت از ديده خون بر كنار پس از بهر بيژن خروشيد زار

 كه رستم نگرداند از رخش زين گيو آنگهى گفت منديش ازينه ب

 همه بند و زندان او كرده پست مگر دست بيژن گرفته بدست

 ز توران بگردانم اين تاج و گاه يزدان و فرمان شاهنيروى ه ب

 بزم ساختن رستم بهر گیو

 ره بر همى راى رفتن زدنده ب ايوان رستم شدنده و ز آنجا ب

 خيره بمانده ز گفتار خسرو ب چو آن نامه شاه رستم بخواند

 بد آن نامه بر پهلوان سپاه ز بس آفرين جهاندار شاه

 بفرمان او راه را ساختم بشناختمگيو آنگهى گفت ه ب

 كشيدن بهر كار تيمار تو بدانستم اين رنج و كردار تو

 هر كينه گاه اندرون كينه خواهه ب چه مايه ترا نزد من دستگاه

 كمر بسته بر پيش جنگاوران ش چه مازندرانوچه كين سياو

 چنين راه دشوار بگذاشتى برين آمدن رنج برداشتى

 و ليكن ز بيژن غريوان شدم سخت شادان شدمبديدار تو 

 روزگار ۀترا ديدمى خست نبايستمى كاين چنين سوگوار

 بفرمان بسر بسپرم راه را شاه را ۀمن از بهر اين نام

 امبدين كار بيژن كمر بسته امز بهر ترا خود جگر خسته

 ز تن بگسلد پاك يزدان من بكوشم بدين كار گر جان من

 فدا كردن جان و مردان و گنج رنجه بيژن ندارم بمن از بهر 

 بخت شهنشاه پيروز گره ب نيروى يزدان ببندم كمره ب
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 نشانمش با شاه در پيشگاه بيارمش زان بند و تاريك چاه

 ز رنج و ز انديشه آزاد باش سه روز اندرين خان من شاد باش

 تن و جان يكيستمرا با تو گنج و  كه اين خانه زان خانه بخشيده نيست

 نزديك شاه دليران شويمه ب چهارم سوى شهر ايران شويم

 ببوسيد دست و سر و پاى نيو چو رستم چنين گفت بر جست گيو

 مردى و نيروى و بخت و هنره ب برو آفرين كرد كاى نامور

 تن پيل و هوش و دل موبدان بماناد بر تو چنين جاودان

 چنين كز دلم زنگ بزداديا ز هر نيكئى بهره ور باديا

 نيكى سرانجام ديده ازان پس ب چو رستم دل گيو پدرام ديد

 بزرگان و فرزانگان را بخوان ساالر خوان گفت پيش آر خوانه ب

 نشستند بر خوان ساالر نيو زواره فرامرز و دستان و گيو

 ساختندنشستنگه رود و مى بخوردند خوان و بپرداختند

 ايوان گوهر نگاره بيامد ب رود با ميگسار ۀنوازند

 غريونده چنگ و خروشنده جام همه دست لعل از مى لعل فام

 آمدن رستم نزد خسرو

 چو آمدش هنگام رفتن فراز روز چهارم گرفتند سازه ب

 سوى شاه ايران بسيچيد كار بفرمود رستم كه بنديد بار

 بر درشهمه راه را ساخته  سواران گردنكش از كشورش

 كمر بست و پوشيد رومى قباى رخش اندر آورد پاىه بيامد ب

 پر از جنگ سر دل پر از كيميا زين اندر افگند گرز نياه ب

 ز خورشيد برتر سر تاج بخش گردون بر افراخته گوش رخشه ب

 ز لشكر گزيد از در كارزار خود و گيو با زابلى صد سوار
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 زال و فرامرز بگذاشتنده ب كه نابردنى بود برگاشتند

 همه راه پويان و دل كينه جوى سوى شهر ايران نهادند روى

 نزديك شهر دليران رسيده ب نزديك ايران رسيده چو رستم ب

 مهره رستم رسانيد شادان به ب يكى باد نوشين درود سپهر

 كز ايدر نبايد شدن پيش نيو بر رستم آمد همانگاه گيو

 كه پيمود رخش تهم راه را شاه راشوم گفت و آگه كنم 

 بيامد بدرگاه شاه جوان چو رفت از بر رستم پهلوان 

 ستودش فراوان و بردش نماز آمد فراز خسروچو نزديك كى

 كه رستم كجا ماند چون بود راه پس از گيو گودرز پرسيد شاه

 برآيد ببخت تو هر گونه كار بدو گفت گيو اى شه نامدار

 پيمان توه دلش بسته ديدم ب فرمان تو نتابيد رستم ز

 بماليد بر نامه بر چشم و روى چو آن نامه شاه دادم بدوى

 چنانچون بود گرد خسرو پرست عنان با عنان من اندر ببست

 بگويم كه آمد تهمتن ز راه برفتم من از پيش تا با تو شاه

 كه پشت بزرگى و تخم وفاست گيو آنگهى گفت رستم كجاسته ب

 كه نيكى نمايست و خسرو پرست گراميش كردن سزاوار هست

 مهتر نژادان و مردانگانه ب فرزانگانه بفرمود خسرو ب

 راهه كه آمد بفرمان خسرو ب پذيره شدن پيش او با سپاه

 شه نوذران طوس و فرهاد را بگفتند گودرز كشواد را

 چه از گرز داران مردمكشان دو بهره ز گردان گردنكشان

 پذيره شدن را بياراستند س برخاستندووبر آيين كا

 درخشان سنان و درفشان درفش جهان شد ز گرد سواران بنفش

 رسم نماز آمدنده پياده ب چو نزديك رستم فراز آمدند
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 پيشش نوانه كجا پهلوانان ب ز اسب اندر آمد جهان پهلوان

 تابنده ماهز گردنده خورشيد و  بپرسيد مر هر يكى را ز شاه

 بكردار رخشنده آذرگشسب نشستند گردان و رستم بر اسب

 نوان پيش او رفت و بردش نماز چو آمد بر شاه كهتر نواز

 كه مهر و ستايش مر او را سزيد ستايش كنان پيش خسرو دويد

 مبادت جز از بخت پيروز جفت بر آورد سر آفرين كرد و گفت

 بهمن نگهبان فّرخ كاله چو چو هر مزد بادت بدين پايگاه

 نگهبان تو با هش و راى پير همه ساله ارديبهشت هژير

 بنام بزرگى و فّر و هنر چو شهريورت باد پيروز گر

 خرد جان روشن روان تو باد سفندارمذ پاسبان تو باد

 ز مرداد باش از بر و بوم شاد چو خردادت از ياوران بر دهاد

 هر بدى بر تو بسته بواد در دى و اور مزدت خجسته بواد

 تو شادان و تاج تو گيتى فروز ديت آذر افروز و فرخنده روز

 بپرسيد و كردش بر خويش جاى چو اين آفرين كرد رستم بپاى

 كه از جان تو دور بادا بدى بدو گفت خسرو درست آمدى

 نهان آشكار آشكارت نهان توى پهلوان كيان جهان

 نگهدار ايران و لشكر پناه گزين كيانى و پشت سپاه

 بدين پر هنر جان بيدار خويش مرا شاد كردى بديدار خويش

 درستند از يشان چه دارى پيام زواره فرامرز و دستان سام

 كه اى نامور خسرو نيكبخت فرو بود رستم ببوسيد تخت

 انوشه كسى كش كند شاه ياد ببخت تو هر سه درستند و شاد

 كه گودرز و طوس و گوان را بخواه بفرمود شاهساالر نوبت ه ب
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 برم کردم کیخسرو با پهلونان

 نشستنگهى بود بس شاهوار در باغ بگشاد ساالر بار

 نهادند زير ُگَلفشان درخت بفرمود تا تاج زرين و تخت

 بگسترد و شد ُگلِستان چون چراغ همه ديبه خسروانى بباغ

 سايه گسترد بر تاج و گاهكجا  درختى زدند از بر گاه شاه

 خوشه هاى گهر گونبرو گونه تنش سيم و شاخش ز ياقوت و زر

 فروهشته از تاج چون گوشوار عقيق و زمّرد همه برگ و بار

 ميان ترنج و بهيها تهى همه بار زّرين ترنج و بهى

 همه پيكرش سفته بر سان نى مىه بدو اندرون مشك سوده ب

 برو باد ازو مشك بفشاندى بنشاندىكرا شاه بر گاه 

 همه بر سران افسر از گوهرا پيش اندراه همه ميگساران ب

 همه پيش گاه سپهبد بپاى ز ديباى زربفت چينى قباى

 بريشان همه جامه گوهر نگار همه طوق بر بسته و گوشوار

 فروزنده عود و خروشنده چنگ رنگه همه رخ چو ديباى رومى ب

 رخان ارغوانى و نابوده مست شادى و مى بدست همه دل پر از

 نشست از بر گاه زير درخت تخته بفرمود تا رستم آمد ب

 كه اى نيك پيوند و به روزگار رستم چنين گفت پس شهرياره ب

 هميشه چو سيمرغ گسترده پر ز هر بد توى پيش ايران سپر

 همه بر در رنج بندى ميان چه درگاِه ايران چه پيش كيان

 به آسانى و رنج و سود و زيان شناسى تو كردار گودرزيان

 نيكى مرا رهنماىه هميشه ب ميان بسته دارند پيشم بپاى

 ز هر بد سپر بود در پيش من تنها تن گيو كز انجمنه ب
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 غم و درد فرزند برتر ز چيز نيزه چنين غم بدين دوده نامد ب

 نيايدت شير ژيانپذيره  بدين كار گر تو ببندى ميان

 روىه كه او را ز توران بد آمد ب كنون چاره كار بيژن بجوى

 رنجه ببر هرچ بايد مدار اين ب ز گردان و اسبان و شمشير و گنج

 زمين را ببوسيد و دم در كشيد ايدون شنيد خسروچو رستم ز كى

 چو خورشيد هر جاى گسترده كام برو آفرين كرد كاى نيك نام

 گرم و گدازه دل بد سگالت ب دور بادا دو چشم نيازز تو 

 كيان جهان مر ترا خاك پى توى بر جهان شاه و ساالر و كى

 نه تابنده خورشيد و گردنده ماه كه چون تو نديدست يك شاه گاه

 افسون و بند اژدهاه تو دارى ب بدان را ز نيكان تو كردى جدا

 و گرز گرانفّر كيانى ه ب بكندم دل ديو مازندران

 آرام و شاده تو بايد كه باشى ب مرا مادر از بهر رنج تو زاد

 هرسان ز پيمان توه نگردم ب منم گوش داده بفرمان تو

 بران ره روم ِكم بفرمود شاه دل و جان نهاده بسوى كاله

 هوا بارد آتش بدو ننگرم و نيز از پى گيو اگر بر سرم

 فرمان خسرو نتابم عنانز  مژگانم اندر سنانه رسيده ب

 سپهبد نخواهم نه مردان مرد برآرم ببخت تو اين كار كرد

 نه هنگام گرزست و روز نهيب كليد چنين بند باشد فريب

 فريبرز و فرهاد و شاپور نيو چو رستم چنين گفت گودرز و گيو

 همى خواندند از جهان آفرين بزرگان لشكر برو آفرين

 شادى در نوبهاره گشاده ب شهريارمى دست بردند با ه ب
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 خواست کردن رستم گرگین را از شاه

 بدانست كآمد غمش را كليد چو گرگين نشان تهمتن شنيد

 كه اى تيغ بخت و وفا را نيام فرستاد نزديك رستم پيام

 در رادمردى و بند بال درخت بزرگى و گنج وفا

 ز كردار من گسترانىسخن گرت رنج نايد ز گفتار من

 كه خيره چراغ دلم را بكشت نگه كن بدين گنبد گوژپشت

 نوشته چنين بود بود آنچ بود بتاريكى اندر مرا ره نمود

 گر آمرزش آرد مرا زين گناه بر آتش نهم خويشتن پيش شاه

 پيران سر اين ُبد سرانجام منه ب مگر باز گردد ز بد نام من

 چو غرم ژيان با تو آيم دوان مرا گر بخواهى ز شاه جوان

 مگر باز يابم من آن كيش پاك شوم پيش بيژن بغلتم بخاك

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد رستم رسيده چو پيغام گرگين ب

 غم آمدش ازان بيهده كام اوى بپيچيد ازان درد و پيغام اوى

 بگويش كه اى خيره ناپاك مرد فرستاده را گفت رو بازگرد

 بدان ژرف دريا كه زد با نهنگ نشنيدى آن داستان پلنگتو 

 نيابد ز چنگ هوا كس رها كه گر بر خرد چيره گردد هوا

 بود داستانش چو شير دلير خردمند كآرد هوا را بزير

 نه نيز از ددان رنجش آيد بدوى نخچير روىه نبايدش بردن ب

 گيرنديدى همى دام نخچير  تو دستان نمودى چو روباه پير

 كه من پيش خسرو برم نام تو نشايد كزين بيهده كام تو

 فرو مانده گشتى بيكبارگى و ليكن چو اكنون ببيچارگى

 بيفروزم اين تيره ماه ترا ز خسرو بخواهم گناه ترا
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 بفرمان دادار گيهان خدا اگر بيژن از بند يابد رها

 گمانز تو دور شد كينه بد  رها گشتى از بند و رستى بجان

 ز جان و تن خويش بردار مهر وگر جز برين روى گردد سپهر

 نيروى يزدان و فرمان شاهه ب نخستين من آيم بدين كينه خواه

 بخواهد ز تو كينه پور نيو وگر من نيايم چو گودرز و گيو

 و زين گفته بر شاه نگشاد لب بر آمد برين كار يك روز و شب

 نشست از بر سيمگون تخت عاج دوم روز چون شاه بنمود تاج

 بخواهش بر شاه خورشيد فر بيامد تهمتن بگسترد بر

 ازان گم شده بخت و بد روزگار ز گرگين سخن گفت با شهريار

 همى بگسلى بند و زنهار من بدو گفت شاه اى سپهدار من

 داراى بهرام و خورشيد و ماهه ب تخت و كالهه كه سوگند خوردم ب

 مگر بيژن از بند يابد رها نبيند ز من جز بالكه گرگين 

 ز تخت و ز مهر و ز تيغ و كاله جزين آرزو هرچ بايد بخواه

 كه اى پر هنر نامور پيشگاه پس آنگه چنين گفت رستم بشاه

 فدا كردن جان بسيچد همى اگر بد سگاليد پيچد همى

 نبوديش نام و بر آيد ز كيش گر آمرزش شاه نايدش پيش

 سرانجام پيچد ز كردار خود آن كس كه گردد ز راه خرد هر

 هر كينه پيكار اوىه هميشه ب سزد گر كنى ياد كردار اوى

 هر كينه گه با يكى كينه وره ب بپيش نياكانت بسته كمر

 مگر اختر نيك بدرخشدش من بخشدشه اگر شاه بيند ب

 رهانيدش از بند و تاريك چاه رستم ببخشيد پيروز شاهه ب
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 آراستن رستم سپاه خویش

 كه چون راند خواهى برين گونه كار ز رستم بپرسيد پس شهريار

 راهه كه بايد كه با تو بيايد ب چه بايد ز گنج و ز لشكر بخواه

 كه بر جان بيژن بگيرد شتاب بترسم ز بد گوهر افراسياب

 بسى خوانده افسون و نيرنگ و بند يكى بادسارست ديو نژند

 بيندازد آن تيغ زن را ز پاى بجنباندش اهرمن دل ز جاى

 كه اين كار ببسيچم اندر نهان چنين گفت رستم بشاه جهان

 نبايد برين كار كردن نهيب كليد چنين بند باشد فريب

 بدين كار بايد كشيدن عنان نه هنگام گرزست و تيغ و سنان

 بيمه و بودن ببرفتن پر اّميد  فراوان گهر بايد و زّر و سيم

 توران بدنه شكيبا فراوان ب بكردار بازارگانان شدن

 ببايد بهايى و بخشيدنى ز گستردنى هم ز پوشيدنى

 بفرمود تا گنجهاى كهن چو بشنيد خسرو ز رستم سخن

 بدينار و گوهر بياراست گاه همه پاك بگشاد گنجور شاه

 برگزيدهر آنچش ببايست زان  تهمتن بيامد همه بنگريد

 صد اشتر ز گنج درم بار كرد ازان صد شتر بار دينار كرد

 كه بگزين ز گردان لشكر هزار ساالر باره بفرمود رستم ب

 ببايد تنى چند بسته كمر ز مردان گردنكش و نامور

 دگر گستهم شير جنگ آوران چو گرگين و چون زنگه شاوران

 و كالهفروهل نگهبان تخت  چهارم گرازه كه راند سپاه

 چو اشكش كه صيد آورد نّره شير چو فرهاد و رّهام گرد دلير

 نگهبان اين لشكر و خواسته چنين هفت يل بايد آراسته
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 چنانچون ببايست بر ساختند همه تاج و زيور بينداختند

 بدان گرز داران دشمن كشان گردنكشانه پس آگاهى آمد ب

 برويش كه ما را بخواستچه آمد  بپرسيد زنگه كه خسرو كجاست

 رفتن رستم به شهر ختن به نزد پیران

 شبگير بستند گردان كمره ب چو ساالر نوبت بيامد بدر

 همه مرزبانان ناماوران همه نيزه داران جنگ آوران

 همه جنگ را دست شسته بخون همه نيزه و تير بار هيون

 پيل كوس ۀببستند بر كوه سپيده دمان گاه بانگ خروس

 چنگ اندرون گرز و بر زين كمنده ب تهمتن بيامد چو سرو بلند

 كف بر همه جان خويشه نهاده ب سپاه از پس پشت و گردان ز پيش

 بسى آفرين خواند بر كشورش برفت از در شاه با لشكرش

 سران را ز لشكر همه برگزيد چو نزديكى مرز توران رسيد

 بباشيد روشن روان كه ايدر لشكر چنين گفت پس پهلوانه ب

 ز تن بگسلد پاك يزدان من مجنبيد از ايدر مگر جان من

 همه تيز كرده بخون چنگ را بسيچيده باشيد مر جنگ را

 خود و سركشان سوى توران براند سپه بر سر مرز ايران بماند

 بپوشيد و بگشاد بند از ميان همه جامه برسان بازارگان

 بپوشيدشان جامه هاى گليم گشادند گردان كمرهاى سيم

 يكى كاروانى پر از رنگ و بوى سوى شهر توران نهادند روى

 يكى رخش و ديگر نشست گوان گرانمايه هفت اسب با كاروان

 صد اشتر همه جامه لشكرا صد اشتر همه بار او گوهرا

 كردار تهمورثى كّر ناىه ب ز بس هاى و هوى و درنگ دراى
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 همى رفت تا شهر توران رسيد هودج كشيدهمى شهر بر شهر 

 نظاره بيامد برش مرد و زن نزديك شهر ختنه چو آمد ب

 شده پيش پيران ويسه بپاى همه پهلوانان توران بجاى

 راهه بيامد تهمتن بديدش ب چو پيران ويسه ز نخچيرگاه

 ديبا بپوشيد رستم سراه ب يكى جام زّرين پر از گوهرا

 ديبا بياراست اندر خورشه ب با زيورش ده اسب گرانمايه

 بدرگاه پيران خراميد تفت فرمانبران داد و خود پيش رفته ب

 ايران و توران ببخت و هنره ب برو آفرين كرد كاى نامور

 كه پيران مر او را ندانست باز چنان كرد رويش جهاندار ساز

 پوىچه مردى و چون آمدى پوى  بپرسيد و گفت از كجايى بگوى

 بشهر تو كرد ايزد آبشخورم بدو گفت رستم ترا كهترم

 بپيمودم اين راه دشوار و دور توره ببازارگانى ز ايران ب

 فروشم بخّرم ز هر گونه چيز هم خريدار نيز امفروشنده

 چنين چيره شد بر دلم بر اميد مهر تو دارم روان را نويده ب

 فروشم گهر خرم چارپاى و اگر پهلوان گيردم زير بر

 هم از ابر مهرت گهر بار دم هم از داد تو كس نيازاردم

 ميان كيان كرد پيشش نثار پس آن جام پر گوهر شاهوار

 كه بر مويشان گرد نفشاند باد گرانمايه اسبان تازى نژاد

 بدو داد و شد كار آراسته بسى آفرين كرد و آن خواسته

 جام رخشنده آمد پديدكزان  چو پيران بدان گوهران بنگريد

 بران تخت پيروزه بنشاختش برو آفرين كرد و بنواختش

 كنون نزد خويشت بسازيم جا شهر اندراه كه رو شاد و ايمن ب

 كسى را بدين با تو پيكار نيست كزين خواسته بر تو تيمار نيست
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 خريدار كن هر سوى خواستار برو هرچ دارى بهايى بيار

 چنان باش با من كه پيوند من فرزند منفرود آى در خان 

 هم ايدر بباشيم با كاروان بدو گفت رستم كه اى پهلوان

 نبايد كه زان گوهرى گم بود كه با ما ز هر گونه مردم بود

 پيشت بپاىه كنم رهنمايى ب آرزو گير جاىه بدو گفت رو ب

 باركلبه درون رخت بنهاد و ه ب يكى خانه بگزيد و بر ساخت كار

 بيامد بر نامور پهلوان خبر شد كز ايران يكى كاروان

 چو آگاهى آمد ز گوهر فروش ز هر سو خريدار بنهاد گوش

 بدرگاه پيران نهادند سر خريدار ديبا و فرش و گهر

 بدان كلبه بازار برخاستى چو خورشيد گيتى بياراستى

 آمدن منیژه به پیش رستم 

 شهر اندر آمد دوانه يكايك ب منيژه خبر يافت از كاروان

 بر رستم آمد دو ديده پر آب برهنه نوان دخت افراسياب

 همى بآستين خون مژگان برفت برو آفرين كرد و پرسيد و گفت

 مبادت پشيمانى از رنج خويش كه بر خوردى از جان و ز گنج خويش

 ز چشم بدانت مبادا گزند كام تو بادا سپهر بلنده ب

 ز رنجى كه بردى مبادت زيان را كه بستى ميان هر اميد دل

 خنك بوم ايران و خوش روزگار هميشه خرد بادت آموزگار

 ز گيو و ز گودرز و ايران سپاه چه آگاهى استت ز گردان شاه

 نياَيش نخواهد بدن چاره گر ايران ز بيژن خبره نيامد ب

 همى بگسالند بسختى ميان كه چون او جوانى ز گودرزيان

 دو دستش ز مسمار آهنگران بسودست پايش ز بند گران
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 همه چاه پر خون آن مستمند زنجير و بسته ببنده كشيده ب

 ز ناليدن او دو چشمم پر آب نيابم ز درويشى خويش خواب

 يكى بانگ برزد براندش ز روى بترسيد رستم ز گفتار اوى

 ساالر نونه خسرو شناسم نه  بدو گفت كز پيش من دور شو

 كه مغزم ز گفتار كردى تهى ندارم ز گودرز و گيو آگهى

 ز خوارى بباريد خون بر كنار رستم نگه كرد و بگريست زاره ب

 ز تو سرد گفتن نه اندر خورد بدو گفت كاى مهتر پر خرد

 كه من خود دلى دارم از درد ريش سخن گر نگويى مرانم ز پيش

 درويش را كس نگويد خبركه  چنين باشد آيين ايران مگر

 مگر اهرمن رستخيزت نمود بدو گفت رستم كه اى زن چبود

 د با تو پيكار منبدان روى بُ  همى بر نوشتى تو بازار من

 بازار خويشع كه دل بسته بودم ب بدين تندى از من ميازار بيش

 بدان شهر من خود ندارم نشست خسروستو ديگر بجايى كه كى

 هرگز آن مرز را امنه پيموده و گودرز را ندانم همى گيو

 نهادند در پيش درويش زود بفرمود تا خوردنى هرچ بود

 كه با تو چرا شد دژم روزگار يكايك سخن كرد ازو خواستار

 چه دارى همى راه ايران نگاه چه پرسى ز گردان و شاه و سپاه

 چه پرسى ز بد بخت و تيمار من منيژه بدو گفت كز كار من

 نزد تو اى رادمرده دويدم ب كزان چاه سر با دلى پر ز درد

 نترسيدى از داور داوران زدى بانگ بر من چو جنگاوران

 برهنه نديدى رخم آفتاب منيژه منم دخت افراسياب

 ازين در بدان در دوان گرد گرد كنون ديده پر خون و دل پر ز درد

 قضا بر سرمچنين راند يزدان  همى نان كشكين فراز آورم
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 سر آرد مگر بر من اين كردگار ازين زارتر چون بود روزگار

 نبيند شب و روز خورشيد و ماه چو بيچاره بيژن بدان ژرف چاه

 همى مرگ خواهد ز يزدان بران مسمار و بند گرانه غّل و به ب

 نم ديدگانم بپالود زين مرا درد بر درد بفزود زين

 ز گودرز كشواد يابى خبر گذر ايرانه كنون گرت باشد ب

 ببينى و گر رستم نيو را بدرگاه خسرو مگر گيو را

 اگر دير گيرى شود كار پست بگويى كه بيژن بسختى درست

 زيره كه بر سرش سنگست و آهن ب گرش ديد خواهى مياساى دير

 كه مهرت مبّراد از وى سپهر بدو گفت رستم كه اى خوب چهر

 نينگيزى از هر سوى مهتران خواهشگرانچرا نزد باب تو 

 بجوشدش خون و بسوزد جگر مگر بر تو بخشايش آرد پدر

 ترا دادمى چيز ز اندازه بيش گر آزار بابت نبودى ز پيش

 كه او را ببايد بياور برش خواليگرش گفت كز هر خورشه ب

 نوشته بدو اندرون نان نرم يكى مرغ بريان بفرمود گرم

 بدو در نهان كرد انگشترى رستم بسان پرىسبك دست 

 كه بيچارگان را توى راهبر بدو داد و گفتش بدان چاه بر

 آگاهی یافتن بیژن از آمدن رستم

 بره دوان و خورشها گرفته ب منيژه بيامد بدان چاه سر

 بيژن سپرده چنان هم كه بستد ب نوشته بدستار چيزى كه برد

 ازان چاه خورشيد رخ را بخواند خيره بمانده نگه كرد بيژن ب

 خورشها كزين گونه بشتافتى كه اى مهربان از كجا يافتى

 ز بهر منى در جهان پوى پوى روىه بسا رنج و سختى كت آمد ب
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 يكى مايه ور مرد بازارگان منيژه بدو گفت كز كاروان

 كشيده ز هر گونه بسيار غم توران ز بهر درمه از ايران ب

 ز هر گونه با او فراوان گهر پاكيزه باهوش و فريكى مرد 

 يكى كلبه سازيده بر پيش كاخ گشن دستگاهى نهاده فراخ

 كه بر من جهان آفرين را بخوان من داد زين گونه دستار خوانه ب

 دگر هرچ بايد ببر سر بسر بدان چاه نزديك آن بسته بر

 بيم و باك پر اوميد يزدان دل از بگسترد بيژن پس آن نان پاك

 بديد آن نهان كرده انگشترى چو دست خورش برد زان داورى

 ز شادى بخنديد و خيره بماند نگينش نگه كرد و نامش بخواند

 آهن بكردار موىه نبشته ب روىه يكى مهر پيروزه رستم ب

 بدانست كآمد غمش را كليد چو بار درخت وفا را بديد

 آواز بر چاهسار چنان كآمد بخنديد خنديدنى شاهوار

 ازان چاه تاريك بسته تنش منيژه چو بشنيد خنديدنش

 بگفت اين چه خندست اى نيكبخت زمانى فرو ماند زان كار سخت

 كه ديوانه خندد ز كردار خود زده شگفت آمدش داستانى ب

 كه شب روز بينى همى روز شب چه گونه گشادى بخنده دو لب

 مگر بخت نيكت نمودست روى بگوىچه رازست پيش آر و با من 

 بر اوميد آنم كه بگشاد بخت بدو گفت بيژن كزين كار سخت

 همانا وفاى مرا نشكنى سوگند پيمان كنىه چو با من ب

سوگند همداستانه چو باشى ب بگويم سراسر ترا داستان                      

 ببند زنان را زبان كم بماند كه گر لب بدوزى ز بهر گزند

 كه بر من چه آمد بِد روزگار منيژه خروشيد و ناليد زار

 دل خسته و چشم باران من دريغ آن شده روزگاران من
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 كنون گشت بر من چنين بد گمان بيژن تن و خان و مانه بدادم ب

 تاراج دادم همه سر بسره ب همان گنج دينار و تاج گهر

 دوان بر سر انجمنبرهنه  پدر گشته بيزار و خويشان ز من

 جهانم سياه و دو ديده سپيد ز اميد بيژن شدم نااميد

 تو داناترى اى جهان آفرين بپوشد همى راز بر من چنين

 ز من كار تو جمله بر كاستست بدو گفت بيژن همه راستست

 ايا مهربان يار و هشيار جفت چنين گفتم اكنون نبايست گفت

 رنج اندرون شد تهىه مغزم ب كه سزد گر بهر كار پندم دهى

 كه خواليگرش مر ترا داد توش تو بشناس كاين مرد گوهر فروش

 گوهر نيازه و گرنه نبودش ب توران فرازه ز بهر من آمد ب

 ببينم مگر پهن روى زمين ببخشود بر من جهان آفرين

 ترا زين تكاپوى و ُگرم و گداز رهاند مرا زين غمان دراز

 كه اى پهلوان كيان جهان شو بگويش نهاننزديك او ه ب

 اگر تو خداوند رخشى بگوى بدل مهربان و بتن چاره جوى

 رستم پيامش بداده ز بيژن ب منيژه بيامد بكردار باد

 كزان راه دور آمده پوى پوى چو بشنيد گفتار آن خوب روى

 گشادست بر الله سرو بن بدانست رستم كه بيژن سخن

 كه يزدان ترا زو مبّراد مهر كه اى خوب چهر ببخشود و گفتش

 ترا داد يزدان فرياد بخش بگويش كه آرى خداوند رخش

 ز بهر تو پيمودم اين راه دور توره ايران ز ايران به ز زاول ب

 بسود از پى تو كمرگاه و چنگ بگويش كه ما را بسان پلنگ

 دارآواز ه شب تيره گوشت ب چو با او بگويى سخن راز دار

 شب آيد يكى آتشى بر فروز روزه ز بيشه فراز آر هيزم ب
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 هان يك سر آزاد شدانددلش ز  منيژه ز گفتار او شاد شد

 چاه اندرون غمگساره كه بودش ب بيامد دوان تا بدان چاهسار

 بدان مرد فرخ پى نيك نام بگفتش كه دادم سراسر پيام

 و نشانم بجستكه بيژن بنام  چنين داد پاسخ كه آنم درست

 خوناب شويى همىه كه رخ را ب تو با داغ دل چند پويى همى

 ببينى سر تيغ مردم كشان كنون چون درست آمد از تو نشان

 پروين بر اندازم آسوده سنگه ب چنگه زمين را بدرانم اكنون ب

 شب از چنگ خورشيد يابد رها مرا گفت چون تيره گردد هوا

 كه سنگ و سر چاه گردد چو روز فروزبكردار كوه آتشى بر 

 بدان روشنى بسپرم راه را بدان تا ببينم سر چاه را

 كه رستيم هر دو ز تاريك روز بفرمود بيژن كه آتش فروز

 كه اى پاك و بخشنده و دادگر سوى كردگار جهان كرد سر

 تو زن بر دل و جان بد خواه تير ز هر بد تو باشى مرا دستگير

 تو دانى غمان من و داغ و درد زآنك بيداد كردبده داد من 

 ننگ اختر شوم راه نمانم ب مگر باز يابم بر و بوم را

 فدا كرده جان و دل و چيز و تن تو اى دخت رنج آزموده ز من

 زيان مرا سود پنداشتى بدين رنج كز من تو برداشتى

 جهاندار خويشان و مام و پدر من گنج و تاج و گهره بدادى ب

 بدين روزگار جوانى رها اگر يابم از چنگ اين اژدها

 بپويم بپاى و بيازم بدست بكردار نيكان يزدان پرست

 پاداش نيكيت بندم ميانه ب بسان پرستار پيش كيان

 شاخ درخته چو مرغان بر آمد ب هيزم شتابيد سخته منيژه ب

 سر كه تا كى بر آرد شب از كوه بره بخورشيد بر چشم و هيزم ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  51
 

 
 

 

 شب تيره بر كوه دامن كشيد چو از چشم خورشيد شد ناپديد

 شود آشكاراى گيتى نهان بدانگه كه آرام گيرد جهان

 بگردد سر هور گيتى فروز كه لشكر كشد تيره شب پيش روز

 كه چشم شب قيرگون را بسوخت منيژه سبك آتشى بر فروخت

 پوالد سم كه آيد ز ره رخش دلش اندرون بانگ رويينه خمه ب

 برآوردن رستم بیژن را از چاه

 بر افگند و زد بر گره بر زره بر بر گرهه بدانگه كه رستم ب

 بيامد بدو كرد پشت و پناه بشد پيش يزدان خورشيد و ماه

 بدين كار بيژن مرا زور باد همى گفت چشم بدان كور باد

 ببستند بر گردگه بند كين بگردان بفرمود تا همچنين

 همه جنگ را تيز كردند چنگ بر اسبان نهادند زين خدنگ

 همى رفت پيش اندرون راه جوى تهمتن برخشنده بنهاد روى

 بدان چاه اندوه و ُگرم و گداز چو آمد بر سنگ اكوان فراز

 كه روى زمين را ببايد سترد چنين گفت با نامور هفت گرد

 پرداختنسر چاه از سنگ  ببايد شما را كنون ساختن

 كزان سنگ پردخت مانند چاه پياده شدند آن سران سپاه

 شده مانده گردان و آسوده سنگ بسودند بسيار بر سنگ چنگ

 كه سنگ از سر چاه ننهاد پى چو از نامداران بپالود خوى

 زره دامنش را بزد بر كمر ز رخش اندر آمد گو شير نر

 آن سنگ برداشت راست بزد دست و ز يزدان جان آفرين زور خواست

 بلرزيد ازان سنگ روى زمين بينداخت در بيشه شهر چين

 بد روزگاره كه چون بود كارت ب ز بيژن بپرسيد و ناليد زار
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 ز دستش چرا بستدى جام زهر همه نوش بودى ز گيتيت بهر

 كه چون بود بر پهلوان رنج راه بدو گفت بيژن ز تاريك چاه

 همه زهر گيتى مرا گشت نوش بگوش مرا چون خروش تو آمد

 ز آهن زمين و ز سنگ آسمان بدين سان كه بينى مرا خان و مان

 ز بس درد و سختى و اندوه و رنج بكنده دلم زين سراى سپنج

 ببخشود روشن جهانبان تو بدو گفت رستم كه بر جان تو

 مرا هست با تو يكى آرزوى كنون اى خردمند آزاده خوى

 ز دل دور كن كين و بيداد را گرگين ميالد رابمن بخش 

 ندانى كه چون بود پيكار من بدو گفت بيژن كه اى يار من

 كه گرگين ميالد با من چه كرد ندانى تو اى مهتر شير مرد

 برو رستخيز آيد از كين من گر افتد برو بر جهان بين من

 بيارى و گفتار من نشنوى بدو گفت رستم كه گر بد خوى

 رخش اندر آرم شوم باز جاىه ب بمانم ترا بسته در چاه پاى

 ازان تنگ زندان بر آمد خروش چو گفتار رستم رسيدش بگوش

 ز گردان و ز دوده و انجمن چنين داد پاسخ كه بد بخت من

 چنين روز نيزم ببايد كشيد ز گرگين بدان بد كه بر من رسيد

 من بياسود از وى ز كينه دل كشيديم و گشتيم خشنود از وى

 بر آوردش از چاه با پاى بند زندان كمنده فرو هشت رستم ب

 گدازيده از رنج و درد و نياز برهنه تن و موى و ناخن دراز

 ازان بند زنجير زنگار خورد همه تن پر از خون و رخساره زرد

 همه تن در آهن شده ناپديد خروشيد رستم چو او را بديد

 رها كرد ازو حلقه پاى بند زنجير و بندبزد دست و بگسست 

 ديگر زواره بيك دست بيژن ب سوى خانه رفتند زان چاهسار
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 يكى جامه پوشيد نو بر برش تهمتن بفرمود شستن سرش

 بيامد بماليد بر خاك روى نزديك اوىه ازان پس چو گرگين ب

 بپيچيد زان خام كردار خويش ز كردار بد پوزش آورد پيش

 مكافات ناورد پيش گناه راهه بيژن از كينش آمد بدل 

 بپوشيد رستم سليح گزين شتر بار كردند و اسبان بزين

 كشيدند شمشير و گرز گران نشستند بر باره ناماوران

 چنانچون بود در خور كارزار گسى كرد بار و بر آراست كار

 هر جاى گوشه كه دارد سپه را ب بشد با بنه اشكش تيز هوش

 تو با اشكش و با منيژه برو بيژن بفرمود رستم كه شوه ب

 نيابيم آرام و نه خورد و خواب كه ما امشب از كين افراسياب

 كه فردا بخندد برو كشورش يكى كار سازم كنون بر درش

 كه از من همى كينه سازند نو بدو گفت بيژن منم پيش رو

 هش را سپردبنه اشكش تيز  برفتند با رستم آن هفت گرد

 كشيدند يك سر همه تيغ كين عنانها فگندند بر پيش زين

 شبیخوان کردن رستم به ایوان افراسیاب

 هنگام سستى و آرام و خوابه ب بشد تا بدرگاه افراسياب

 درخشيدن تيغ و باران تير بر آمد ز ناگه ده و دار و گير

 خون دهن پر از خاك ريش و پر از سران را بسى سر جدا شد ز تن

 كه خواب تو خوش باد و گردانت شاد ز دهليز در رستم آواز داد

 راهه مگر باره ديدى ز آهن ب چاهه بخفتى تو بر گاه و بيژن ب

 نه هنگام خوابست و آرام و هال منم رستم زابلى پور زال

 كه سنگ گران بد نگهبان تو شكستم در بند زندان تو



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  53
 

 
 

 

 بداماد بر كس نسازد گزند بندرها شد سر و پاى بيژن ز 

 بدين دشت گرديدن رخش بس خش بسوترا رزم و كين سياو

 كه اى ترك بد گوهر تيره هوش هميدون برآورد بيژن خروش

 مرا بسته در پيش كرده بپاى بر انديش زان تخت فرخنده جاى

 مرا دست بسته بكردار سنگ همى رزم جستى بسان پلنگ

 كه با من نجويد ژيان شير كين هامون ببينه كنونم گشاده ب

 كه جنگ آوران را ببستست خواب بزد دست بر جامه افراسياب

 بدان نامداران جوينده گاه بفرمود زان پس كه گيرند راه

 ز خون ريختن بر درش جوى خاست ز هر سو خروش تكاپوى خاست

 جايگاهزمانه تهى ماند زو  هر آن كس كه آمد ز توران سپاه

 ازان خانه بگريخت افراسياب گرفتند بر كينه جستن شتاب

 همه فرش و ديباى او كرد بخش كاخ اندر آمد خداوند رخشه ب

 گرفته همه دست گردان بدست پرى چهرگان سپهبد پرست

 نشانده گهر در جناغ خدنگ گرانمايه اسبان و زين پلنگ

 نكردند بس روزگارتوران ه ب ازان پس ز ايوان ببستند بار

 بدان تا نخيزد ازان كار شور زوره ز بهر بنه تاخت اسبان ب

 كه بر سرش بر درد بود از كاله چنان رنجه بد رستم از رنج راه

 تن بر نجنبيد رگه يكى را ب سواران ز بس رنج و اسبان ز تگ

 كه شمشير كين بر كشيد از نيام لشكر فرستاد رستم پيامه ب

 سيه گردد از سّم اسبان زمين كينه كزين پس ب گمانمكه من بى

 نيزه بپوشد رخ آفتابه ب گشن لشكرى سازد افراسياب

 همه رزم را تيز كردند چنگ برفتند يك سر سواران جنگ

 همه جنگ را گرد كرده عنان همه نيزه داران زدوده سنان



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  54
 

 
 

 

 پرستنده بر پيش او رهنمون منيژه نشسته بخيمه درون

 كه گر مى بريزد نريزدش بوى يكى داستان زد تهمتن بروى

 گهى ناز و نوش و گهى درد و رنج چنينست رسم سراى سپنج

 آمدن افراسیاب به جنگ رستم 

 سواران توران ببستند بار چو خورشيد سر بر زد از كوهسار

 تو گفتى همى كر كند نعره گوش بتوفيد شهر و بر آمد خروش

 كمر بستگان بر درش صف زدند افراسياب آمدندبدرگاه 

 دل از بوم و آرام پرداخته همه يك سره جنگ را ساخته

 پيش سپهدار بر خاك سره ب بزرگان توران گشاده كمر

 همه دل پر از كين ايرانيان همه جنگ را پاك بسته ميان

 چه افگند بايد بدين كار بن كز اندازه بگذشت ما را سخن

 بماند ز كردار بيژن نشان بر شاه و گردنكشان كزين ننگ

 زنان كمر بسته خوانندمان مردان ندانندمانه ايران به ب

 ازان پس بفرمودشان ساز جنگ بر آشفت پس شه بسان پلنگ

 كه بر ما ز ايران همين بد فسوس پيران بفرمود تا بست كوسه ب

 سپاهبجوشيد در شهر توران  بزد ناى رويين بدرگاه شاه

 خروش آمد از بوق و هندى دراى يالن صف كشيدند بر در سراى

 كه روى زمين جز بدريا نماند سپاهى ز توران بدان مرز راند

 زمين را چو درياى جوشان بديد چو از ديدگه ديدبان بنگريد

 كه گيتى سيه شد ز گرد سوار بر رستم آمد كه ببسيچ كار

 جنگ را برفشانيم خاكهمى  بدو گفت ما زين نداريم باك

 بپوشيد خود جامه كارزار بنه با منيژه گسى كرد و بار
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 خروشى چو شير ژيان بر كشيد بباال بر آمد سپه را بديد

 چنگال شيره كه روبه چه سنجد ب يكى داستان زد سوار دلير

 كه پيش آمد امروز ننگ و نبرد بگردان جنگاور آواز كرد

 كجا نيزه و گرزه گاوسار آبداركجا تيغ و ژوپين زهر 

 برين دشت بر كينه بايد كشيد هنرها كنون كرد بايد پديد

 رخش اندر آورد پاىه تهمتن ب بر آمد خروشيدن كّر ناى

 تنگ اندر آمد پديده چو لشكر ب ازان كوه سر سوى هامون كشيد

 بهر سو ببستند ز آهن سراى كشيدند لشكر بران پهن جاى

 كه از گرد اسبان هوا شد سياه يكى رزمگاه بياراست رستم

 سواران بسيار با او بهم ابر ميمنه اشكش و گستهم

 بخون داده مر جنگ را يك سره چو رّهام و چون زنگه بر ميسره

 نگهدار گردان و پشت سپاه خود و بيژن گيو در قلبگاه

 حصارى ز شمشير پيش اندرون پس پشت لشكر كه بيستون

 كه ساالرشان رستم آمد پديد افراسياب آن سپه را بديدچو 

 سپه را بفرمود كردن درنگ غمى گشت و پوشيد خفتان جنگ

 هوا نيلگون شد زمين ناپديد آيين صفى بر كشيده برابر ب

 هومان گرده سوى راستش را ب پيران سپرده چپ لشكرش را ب

 نگاهسپرد و همى كرد هر سو  گرسيوز و شيده قلب سپاهه ب

 ز آهن بكردار كوهى سياه تهمتن همى گشت گرد سپاه

 كه ننگى تو بر لشكر و تاج و تخت فغان كرد كاى ترك شوريده بخت

 ز گردان لشكر ترا ننگ نيست ترا چون سواران دل جنگ نيست

 مردان و اسبان بپوشى زمينه ب كينه يش من آيى به پكه چندين ب

 همى پشت بينم ترا سوى جنگ گچو در جنگ لشكر شود تيز چن
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 كه دارد بياد از گه باستان ز دستان تو نشنيدى آن داستان

 ستاره نتابد چو تابنده هور كه شيرى نترسد ز يك دشت گور

 اگر بشنود نام چنگال گرگ بدّرد دل و گوش غرم سترگ

 بترسد ز چنگال او كبك نر چو اندر هوا باز گسترد پر

 نه گوران بسايند چنگال شير آزمودن دليرنه روبه شود ز 

 چو باشد دهد پادشاهى بباد چو تو كس سبكسار خسرو مباد

 رهايى نيابى بجان و بتن بدين دشت و هامون تو از دست من

 شکست یافتن افراسیاب از ایرانیان

 بلرزيد و برزد يكى تيز دم چو اين گفته بشنيد ترك دژم

 كه اين دشت جنگست گر جاى سور بر آشفت كاى نامداران تور

 كه بخشم شما را بسى تاج و گنج ببايد كشيدن درين رزم رنج

 ز گردان لشكر بر آمد خروش چو گفتار ساالرشان شد بگوش

 كه گفتى همى غرقه ماند در آب شد ز گرد آفتاب گونچنان تيره

 دميدند شيپور با گاو دم ببستند بر پيل رويينه خم

 كشيدند گردان بروى زمين يكى باره آهنينز جوشن 

 ز بانگ سواران هر دو گروه بجوشيد دشت و بتوفيد كوه

 تو گفتى بر آمد همى رستخيز گرد اندرون تيغ تيزه درفشان ب

 ابر جوشن و تير و بر خود و ترگ همى گرز باريد همچون تگرگ

 شده روى خورشيد تابان بنفش و زان رستمى اژدهافش درفش

 بخورشيد گفتى براندود نيل بپوشيد روى هوا گرد پيل

 سران را سر از تن همى كرد بخش هر سو كه رستم بر افگند رخشه ب

 بسان هيونى گسسته مهار چنگ اندرون گرزه گاوساره ب
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 چو بسيار كرد از بزرگان تباه در رزمگاه بستهمى كشت و مى

 كرد آن سپاه بزرگپراگنده  قلب اندر آمد بكردار گرگه ب

 همان باد پايان فرخ هماى بر آمد چو باد آن سران را ز جاى

 چپ لشكر شاه توران ببرد چو گرگين و رّهام و فرهاد گرد

 ز گرسيوز تيغ زن كينه خواست در آمد چو باد اشكش از دست راست

 همى بزمگاه آمدش جاى جنگ قلب اندرون بيژن تيز چنگه ب

 فرو ريخت از بار و برگشت بخت برگ درخت سران سواران چو

 درفش سپهدار توران نگون همه رزمگه سر بسر جوى خون

 دليران توران همه كشته ديد سپهدار چون بخت برگشته ديد

 يكى اسب آسوده تر بر نشست بيفگند شمشير هندى ز دست

 كز ايرانيان كام و كينه نيافت خود و ويژكان سوى توران شتافت

 بباريد بر لشكرش گرز و تير برفت از پسش رستم گردگير

 همى مردم آهخت از يشان بدم دو فرسنگ چون اژدهاى دژم

 گرفتند زنده پس از كارزار سواران جنگى ز توران هزار

 كه بخشش كند خواسته بر سپاه گه آمد ازان رزمگاهلشكر ه ب

 شهريارپيروزى آمد بر ه ب ببخشيد و بنهاد بر پيل بار

 باز آمدن رستم پیش کیخسرو

 كه از بيشه پيروز برگشت شير چو آگاهى آمد بشاه دلير

 ز بند بدانديش نّر اژدها چو بيژن شد از بند و زندان رها

 همه لشكر دشمنان كرد پست سپاهى ز توران بهم بر شكست

 بماليد روى و ُكَله بر زمين پيش جهان آفرينه بشادى ب

 سوى شاه پيروز بشتافتند گيو آگهى يافتندچو گودرز و 
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 تبيره زنان بر گرفتند راه بر آمد خروش و بيامد سپاه

 بر آمد خروشيدن از لشكرش دمنده دمان گاو دم بر درش

 همه شهر آواى رويينه خم سمه سيه كرده ميدانش اسبان ب

 زنجير ديگر سواران جنگه ب يك دست بر بسته شير و پلنگه ب

 بدندان زمين ژنده پيالن كنان گرازان سواران دمان و دنان

 درفش از پس پشت گودرز و طوس پيش سپاه اندرون بوق و كوسه ب

 بدين گونه فرمود بيدار شاه پذيره شدن پيش پهلو سپاه

 زمين شد ز گردان بكردار كوه برفتند لشكر گروها گروه

 باره گودرز و گيو پياده شد از چو آمد پديدار از انبوه نيو

 بپرسيدش از رنج ديده گوان ز اسب اندر آمد جهان پهلوان

 كه اى نامبردار و ساالر نيو برو آفرين كرد گودرز و گيو

 سپهر از تو هرگز مگر داد سير هر جاى شيره دلير از تو گردد ب

 كام تو گر داد خورشيد و ماهه ب ترا جاودان باد يزدان پناه

 ز تو يافتم پور ُگم بوده را كردى تو اين دوده راهمه بنده 

 ايران كمر بستگان تويمه ب ز درد و غمان رستگان تويم

 نزديك شاه جهانه گرازان ب بر اسبان نشستند يك سر مهان

 فراز آمد آن گرد لشكر پناه چو نزديك شهر جهاندار شاه

 نگهدار ايران و شاه مهان پذيره شدش نامدار جهان

 راهه نگه كرد كآمد پذيره ب چو رستم بفر جهاندار شاه

 غمى گشته از رنج و راه دراز پياده شد و برد پيشش نماز

 كه اى دست مردى و جان هنر بره جهاندار خسرو گرفتش ب

 چنانكش ز شاه و پدر بپذيرفت تهمتن سبك دست بيژن گرفت

 كرد راست چنان پشت خّميده را بياورد و بسپرد و بر پاى خاست
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 بياورد بسته بر شهريار از ان پس اسيران توران هزار

 كامت سپهره كه جاويد بادا ب مهره برو آفرين كرد خسرو ب

 بماند بگيتى ترا يادگار خنك زال كش بگذرد روزگار

 همى پروراند گوان و دلير خجسته بر و بوم زابل كه شير

 تو يكى پهلوانكه دارند چون  خنك شهر ايران و فرخ گوان

 كه چون تو پرستد همى تخت من وزين هر سه برتر سر و بخت من

 بگيتى پراگنده كردار تو بخورشيد ماند همى كار تو

 كه نيكست با كردگارت نهان گيو آنگهى گفت شاه جهانه ب

 بتو داد پيروز پور گزين كه بر دست رستم جهان آفرين

 شادان بدى تا بود روزگاركه  گرفت آفرين گيو بر شهريار

 دل زال فرخ بدو باد شاد سر رستمت جاودان سبز باد

 جشن آراستن خسرو

 بزرگان برتر منش را بخوان بفرمود خسرو كه بنهيد خوان

 نشستنگه مى بياراستند چو از خوان ساالر برخاستند

 نوازنده چنگ با پيش كار فروزنده مجلس و ميگسار

 بزر اندرون پيكر از گوهران گرانهمه بر سران افسران 

 خروشان ز چنگ و پرى زاده چنگ همه رخ چو ديباى رومى برنگ

 بپيش اندرون آبگيرى گالب طبقهاى سيمين پر از مشك ناب

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

 برفتند ز ايوان ساالر مست همه پهلوانان خسرو پرست

 گشاده دل و تنگ بسته كمر رستم آمد بدرشبگير چون ه ب

 همى زد هشيوار با شاه راى دستورِى بازگشتن بجاىه ب
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 گهر بافته با قبا و كاله يكى دست جامه بفرمود شاه

 صد اسب و صد اشتر بزين و ببار يكى جام پر گوهر شاهوار

 دو پنَجه پرستار با طوق زر دو پنَجه پرى روى بسته كمر

 بياورد و كردند يك سر بپاى شاه جهان كدخداىهمه پيش 

 زمين را ببوسيد و برخاست گرد همه رستم زابلى را سپرد

 ببست آن كيانى كمر بر ميان بسر بر نهاد آن كاله كيان

 ره سيستان را بسيچيد تفت ابر شاه كرد آفرين و برفت

 غمشادى و ه بزم و به رزم و به ب همه بزرگان كه بودند با او ب

 از ايوان خسرو برفتند شاد يك هديه داده بر اندازه رويشان يك ب

 آرام بنشست بر پيشگاهه ب چو از كار كردن بپردخت شاه

 سخن گفت زان رنج و تيمار خويش بفرمود تا بيژن آمدش پيش

 فراوان سخن گفت با شهريار ازان تنگ زندان و رنج زوار

 داستان پيش خسرو بزدهمه  و زان گردش روزگاران بد

 ز درد و غم دخت گم بوده بخت بپيچيد و بخشايش آورد سخت

 همه پيكرش گوهر و زّر بوم بفرمود صد جامه ديباى روم

 پرستنده و فرش و هر گونه چيز يكى تاج و ده بدره دينار نيز

 ببر سوى ترك روان كاسته ببيژن بفرمود كاين خواسته

 روىه نگر تا چه آوردى او را ب گوىرنجش مفرسا و سردش مه ب

 نگه كن بدين گردش روزگار تو با او جهان را بشادى گذار

 گزندز تيمار و دردش كند بى يكى را بر آرد بچرخ بلند

 همه جاى بيمست و تيمار و باك و ز انجاش گردان برد سوى خاك

 چاه نيازه بيفگند خيره ب نازه هم آن را كه پرورده باشد ب

 نهد بر سرش بر ز گوهر كاله يكى را ز چاه آورد سوى گاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 كسى را برش آب و آزرم نيست جهان را ز كردار بد شرم نيست

 و ليكن نجويد خود آزرم كس هميشه بهر نيك و بد دسترس

 گهى ناز و نوش و گهى درد و رنج چنينست كار سراى سپنج

 بهتر دل رادمرد آزاربى درده ز بهر درم تا نباشى ب

 پيران و گودرز پرداختمه ب بدين كار بيژن سخن ساختم

 


