
 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  1
 

 
 

 

 كه نازد بدو تاج و تخت و نگين ز يزدان بران شاه باد آفرين

 بزرگى ز نامش ببالد همى همى كه گنجش ز بخشش بنالد

 جهان زير فّر كاله ويست دريا سپاه ويسته ز دريا ب

 خداوند شمشير و خفتان و رنج خداوند نام و خداوند گنج

 كه منشور جود و را بر نخواند ز گيتى بكان اندرون زر نماند

 چو رزم آيدش رنج بينا كند بزم اندرون گنج پيدا كنده ب

 دانش خرد پرورده گمانش ب دين و خرد ببار آورد شاخ

 هميشه پناهش بيزدان بود بود گزندانانديشه از بىه ب

 بر انگيزد اندر جهان رستخيز شمشير تيزه چو او مرز گيرد ب

 خداوند پيروزگر يار اوست دوسته ز دشمن ستاند ببخشد ب

 ز گيتى نجويد همى جز نشان بدان تيغ زن دست گوهر فشان

 رزم اندرون شير خورشيد چهره ب بزم درياش خواند سپهركه در 

 آفتاب ۀهمان بر فلك چشم گواهى دهد بر زمين خاك و آب

 نه در بخشش و كوشش و نام و ننگ جنگه كه چون او نديدست شاهى ب

 ستاره ز خشمش بپرهيزدى اگر مهر با كين بر آميزدى

 باد را نيست راهكه اندر ميان  تنش زورمند است و چندان سپاه

 خداى جهان يارش و جبرئيل پس لشكرش هفتصد ژنده پيل

 ز هر نامدارى و هر كشورى همى باژ خواهد ز هر مهترى
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 همان گنج و هم تخت و افسر دهند اگر باژ ندهند كشور دهند

 و گر سر كشيدن ز فرمان اوى كه يارد گذشتن ز پيمان اوى

 برزم اندرون كوه در جوشنست كه در بزم گيتى بدو روشنست

 كجا گور بستاند از چنگ شير ابو القاسم آن شهريار دلير

 سر سركشان اندر آرد بگرد جهاندار محمود كاندر نبرد

 بلند اخترش افسر ماه باد جهان تا جهان باشد او شاه باد

 بزم اندرون ابر بخشنده اوسته ب كه آرايش چرخ گردنده اوست

 و افسر او مباد سرجهان بى نامى و داد خرد هستش و نيك

 همان رزم و بزم و مى و سور هست سپاه و دل و گنج و دستور هست

 كه هرگز نشانش نگردد نهان يكى فرش گسترده شد در جهان

 نشستنگه نصر بن احمدست كجا فرش را مسند و مرقدست

 خرد در سر نامداران نكوست كه اين گونه آرام شاهى بدوست

 رادى و راىه بپرهيز دين و ب نبد خسروان را چنو كدخداى

 شاه يزدان پرست ۀپرستند گشاده زبان و دل و پاك دست

 پراگنده رنج من آمد ببر ز دستور فرزانه و دادگر

 پسنديده از دفتر راستان بپيوستم اين نامه باستان

 بزرگى و دينار و افسر دهد كه تا روز پيرى مرا بر دهد

 اىبتخت كيان بر درخشنده اىنديدم جهاندار بخشنده

 جوادى كه جودش نخواهد كليد همى داشتم تا كى آيد پديد

 افسر و تخت عاج ۀفروزند نگهبان دين و نگهبان تاج

 بچون و چرا نيز دانا بود رزم دليران توانا بوده ب

 رنجه درويشى و زندگانى به ب چنين سال بگذاشتم شست و پنج

 من اندر نشيب و سرم سوى پست چو پنج از سر سال شستم نشست
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 چو كافور شد رنگ مشك سياه گشت بر سان كاه گونرخ الله

 نوانتر شدم چون جوانى برفت بدان گه كه بد سال پنجاه و هفت

 زمان و زمين پيش او بنده شد فريدون بيدار دل زنده شد

 آمد ز شاهنشهان سرش برتر بداد و ببخشش گرفت اين جهان

 كه جاويد بادا بن و بيخ اوى فروزان شد آثار تاريخ اوى

 نهادم بران تيز آواز گوش از ان پس كه گوشم شنيد آن خروش

 همه مهترى باد فرجام اوى بپيوستم اين نامه بر نام اوى

 روان روان معدن پاك راست از ان پس تن جانور خاك راست

 گيتى هنره كزويست پيدا ب دادگرهمان نيز بخشنده و 

 خداوند شمشير و تاج و سرير پيرى مرا دستگيره كه باشد ب

 خداوند ايران و توران زمين خداوند هند و خداوند چين

 ازو دور پيغاره و سر زنش خداوند زيباى برتر منش

 بدريا نهنگ و بخشكى پلنگ بدّرد ز آواز او كوه و سنگ

 ز بخشش ندارد دلش هيچ باك بزمش چه خاكچه دينار در پيش 

 رزم اندرون شير شمشير كشه ب جهاندار محمود خورشيد فش

 ميان گوان سر فرازى دهد دهد نيازىمرا از جهان بى

 بكام دلش گردش بخت اوى كه جاويد بادا سر و تخت اوى

 كسى كش ستايد كه يارد شنود كه داند و را در جهان خود ستود

 چو بر تارك مشترى افسرست از گمان و توان برترستكه شاه 

 كه ماند ز من در جهان يادگار يكى بندگى كردم اى شهريار

 ز باران و ز تابش آفتاب بناهاى آباد گردد خراب

 كه از باد و بارانش نايد گزند پى افگندم از نظم كاخى بلند

 خردهمى خواند آن كس كه دارد  برين نامه بر سالها بگذرد
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 مبيناد كس پيشگاه اوكه بى كند آفرين بر جهاندار شاه

 جهان سر بسر زير آثار اوست مر او را ستاينده كردار اوست

 نيايش كنم خاك پاى ورا چو مايه ندارم ثناى ورا

 خرد تخت او را فروزنده باد زمانه سراسر بدو زنده باد

 روزگارهميشه برين گردش  دلش شادمانه چو خّرم بهار

 بهر كار پيروز و چيره سخن ازو شادمانه دل انجمن

 بود اندرو مشترى را گذار همى تا بگردد فلك چرخ وار

 نيازازو دور چشم بد و بى شهنشاه ما باد با جاه و ناز

 راستان ۀبپيوندم از گفت باستان ۀكنون زين سپس نام

 نبايد مرا پند آموزگار چو پيش آورم گردش روزگار

 ز من جادويها ببايد شنيد آمد پديد خسروچو پيكار كى

 سنگ اندرون الله كارم همىه ب بدين داستان در ببارم همى

 نآكه مغز سخن بافتم پيش از  نآيافتم بيش از  اىكنون خامه

 گهى شادمانى گهى درد و خشم ايا آزمون را نهاده دو چشم

 پر از داغ و دردبماند چنين دل  شگفت اندرين گنبد الژورد

 بنّوى تو اندر شگفتى ممان چنين بود تا بود دور زمان

 تن آسانى و ناز و بخت بلند يكى را همه بهره شهدست و قند

 شده تنگ دل در سراى سپنج يكى زو همه ساله با درد و رنج

 گهى در فراز و گهى در نشيب يكى را همه رفتن اندر نهيب

 فزون آمد از رنگ گل رنج خار چنين پروراند همى روزگار

 ببايد كشيدن ز بيشيت دست شسته هر آنگه كه سال اندر آمد ب

 ز دوران چرخ آزمودم بسى ز هفتاد بر نگذرد بس كسى

 بدان زندگانى ببايد گريست و گر بگذرد آن همه بّتريست
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 خردمند ازو يافتى راه جست اگر دام ماهى بدى سال شست

 نه بر كار دادار خورشيد و ماه گردنده راهنيابيم بر چرخ 

 گنجه كين و بنازد به بتازد ب رنجه جهاندار اگر چند كوشد ب

 بماند همه كوشش ايدر بجاى همش رفت بايد بديگر سراى

 كهن گشته كار جهان تازه گير اندازه گير خسروتو از كار كى

 كيميابشمشير و هم چاره و  كه كين پدر باز جست از نيا

 جهان نيز منشور او را نخواند نيا را بكشت و خود ايدر نماند

 بدان كوش تا دور مانى ز رنج چنينست رسم سراى سپنج

 سپاه آراستن کیخسرو با افراسیاب

 جنگ دگر شاه پيروز گره ب چو شد كار پيران ويسته بسر

 كرانبرفتند با لشكرى بى بياراست از هر سوى مهتران

 هامون كشيدند پرده سراىه ب خروشيدن كّر ناىبر آمد 

 بدشت اندرون راه رفتن نماند شهر اندرون جاى خفتن نمانده ب

 نهادند و شد روى گيتى چو نيل يكى تخت پيروزه بر پشت پيل

 خروش آمد از دشت و ز بارگاه نشست از بر تخت با تاج شاه

 بستى كمرزدى مهره در جام و  چو بر پشت پيل آن شه نامور

 نشستن مگر بر در پادشا نبودى بهر پادشاهى روا

 چنين بود در پادشاهى نشان از ان نامور خسرو سركشان

 بسى پند و اندرزها داده بود مرزى كه لشكر فرستاده بوده ب

 كه از ژرف دريا ربودى نهنگ چو لهراسب و چون اشكش تيز چنگ

 روشن روان پسنديده و راد و دگر نامور رستم پهلوان

 هر آن كس كه بد گرد و پرخاشخر دره بفرمودشان بازگشتن ب
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 بسى از روان پدر كرد ياد در گنج بگشاد و روزى بداد

 سخن گو و روشن دل و تيغ زن سه تن را گزين كرد زان انجمن

 چو گودرز بينا دل آن پير گرگ چو رستم كه بد پهلوان بزرگ

 كجا بود با كاويانى درفش دگر پهلوان طوس زّرينه كفش

 اىنبشتند بر پهلوى نامه اىهر نامدارى و خودكامهه ب

 زبان آور و بخرد و راى زن فرستادگان خواست از انجمن

 بزد مهره و گشت گيتى چو نيل از پشت پيل خسروكه پيروز كى

 مگر ساختن رزم افراسياب مه آرام بادا شما را مه خواب

 كجا بود در پادشاهى سرى برخواند هر مهترىچو آن نامه 

 جوشه زمين همچو دريا بر آمد ب ز گردان گيتى بر آمد خروش

 نهادند سر سوى درگاه شاه بزرگان هر كشورى با سپاه

 هر كشورىه ز هر نامدارى ب چو شد ساخته جنگ را لشكرى

 بياراست بر هر سوى رزمگاه از ان پس بگرديد گرد سپاه

 سواران شمشير زن سى هزار كرد زان لشكر نامدار گزين

 همه جنگ را دست شسته بخون قلب اندرونه كه باشند با او ب

 منوشان خوزان فرخنده راى بيك دست مرطوس را كرد جاى

 بسى نامداران زّرين كاله كه بر كشور خوزيان بود شاه

 فروزچو گوران شه آن گرد لشكر  دو تن نيز بودند هم رزم سوز

 بهر كار پيروز و لشكر شكن وزو نيوتر آرش رزم زن

 گه رزم با بخت همراه بود يكى آنك بر كشورى شاه بود

 نكردى بدل ياد راى درنگ دگر شاه كرمان كه هنگام جنگ

 دگر شير دل ايرج پيل تن چو صباع فرزانه شاه يمن

 رواجهاندار و بيدار و فرمان  كه بر شهر كابل بد او پادشا
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 بزرگان با دانش و با نژاد قبادكى ۀهر آن كس كه از تخم

 كجا رزم را بود بسته ميان چو شماخ سورى شه سوريان

 بهر كار پيروز و لشكر شكن فروتر ازو گيوه رزم زن

 جهانگير و فرزانه و پارسا كه بر شهر داور بد او پادشا

 كرد دالفروز را لشكر آراى بدست چپ خويش بر پاى كرد

 زدندى شب تيره بر باد ميغ بزرگان كه از تخم پورست تيغ

 فرخ آذرگشسب ۀپرستند هر آن كس كه بود او ز تخم زرسب

 كجا شاهشان از بزرگان شمرد دگر بيژن گيو و رهام گرد

 برفتند يك سر بفرمان كى چو گرگين ميالد و گردان رى

 بگذاشتندهمه نيزه از ابر  پس پشت او را نگه داشتند

 كه بود او سپاهى شكن يك تنه رستم سپرد آن زمان ميمنهه ب

 و گر كهتر و خويش دستان بدند هر آن كس كه از زابلستان بدند

 همى نام و آرايش جنگ خواست بديشان سپرد آن زمان دست راست

 چو خورشيد تابان ز برج بره سپاهى گزين كرد بر ميسره

 هجير و چو شيدوش و فرهاد بود سپهدار گودرز كشواد بود

 بپيش جهاندار بودند خيل بزرگان كه از بردع و اردبيل

 چپ لشكرش را بياراستند سپهدار گودرز را خواستند

 پيالن جنگى ببستند راهه ب بفرمود تا پيش قلب سپاه

 زمين شد بكردار درياى نيل نهادند صندوق بر پشت پيل

 صندوق بر ناوك انداز كرده ب هزار از دليران روز نبرد

 همه جنگ جوى و همه نيزه دار نگهبان هر پيل سيصد سوار

 كه بودند با زنگه شاوران ز بغداد گردان جنگاوران

 بفرمود تا با كمانهاى چرخ سپاهى گزيده ز گردان بلخ
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 كه گر كوه پيش آمدى بر دو ميل پياده ببودند بر پيش پيل

 نبودى كس آن زخم را دستگير تيره دل سنگ بگذاشتندى ب

 ابا نه رشى نيزه سرگراى پياده پس پيل كرده بپاى

 همى از جگرشان بجوشيد خون پيش اندرونه سپرهاى گيلى ب

 سپر دار با تير جوشن گذار پياده صفى از پى نيزه دار

 بر آگنده تركش ز تير خدنگ پس پشت ايشان سواران جنگ

 سپر دار با درع و رومى كاله ز خاور سپاهى گزين كرد شاه

 فريبرز را داد جنگى سوار ز گردان گردنكشان سى هزار

 كه جنگ بد انديش بوديش خوار ابا شاه شهر دهستان تخوار

 بفرمود تا با كمانهاى چرخ ز بغداد و گردن فراز ان كرخ

 هوا را چو ابر بهاران كنند پيش اندرون تير باران كننده ب

 كه نزديك او لشكر انبوه بود نستوه بود دست فريبرزه ب

 ز دشت سواران نيزه وران بزرگان رزم آزموده سران

 كه آهو ربودى ز چنگال شير سرمايه و پيش روشان زهير

 چپ لشكر شاه چون كوه شد بفرمود تا نزد نستوه شد

 گوى پيش رو نام لشكرستان سپاهى بد از روم و بربرستان

 شهريار ۀبرفتند با ساق هزار سوار و پياده بدى سى

 جهانجوى و مردم شناسان بدند دگر لشكرى كز خراسان بدند

 شانستن سپهدارگه نام ج منوچهر آرش نگهدارشان

 قبادجهاندار و ز تخمه كى دگر نامدارى گرو خان نژاد

 سپهبد دل و لشكر افروز بود كجا نام آن شاه پيروز بود

 زيره كجا ژنده پيل آوريدى ب شه غرچگان بود برسان شير

 سر تخمه را لشكر آراى كرد بدست منوچهرشان جاى كرد
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 ابا نيزه و تيغ و الف آمدند بزرگان كه از كوه قاف آمدند

 پر از خون دل از تخمه زادشم سپاهى ز تخم فريدون و جم

 شهريار ۀجهاندار و ز تخم ازين دست شمشير زن سى هزار

 بدو تازه شد دل همه مرز را گودرز راسپرد اين سپه گيو 

 برفتند گردان بيدار و نيو پشت سپهدار گيوه بيارى ب

 دالور سواران خنجرگزار فرستاد بر ميمنه ده هزار

 پس پشت گودرز كشواد برد سپه ده هزار از دليران گرد

 ابا كوهيار اندر آن انجمن دمادم بشد برته تيغ زن

 سپاهى سرافراز و گردان نيو بمردى شود جنگ را يار گيو

 سپاهى همه جنگ سازان نو زواره ُبد اين جنگ را پيش رو

 سر نامداران آن انجمن بپيش اندرون قارن رزم زن

 بود گرد اسب افگن و رزمخواه بدان تا ميان دو رويه سپاه

 كه با قارن رزم زن باش جفت گستهم گژدهم گفته از ان پس ب

 بگردد بهر جاى با پيل و كوس پور طوسبفرمود تا اندمان 

 كسى را كجا نيست يزدان پرست بدان تا ببندد ز بيداد دست

 ستم نيز بر كس ندارد روا نوانباشد كس از خوردنى بى

 ز بهر خورش را همى راند پيش جهان پر ز گردون بد و گاوميش

 هر كار باشد زبان سپاهه ب بخواهد همى هرچ بايد ز شاه

 سر خفته از خواب بيدار كرد هر سو طاليه پديدار كرده ب

 همى جست بيدار كار جهان هر سو برفتند كار آگهانه ب

 سپه را پراگنده نگذاشتى داشتى بانكجا كوه بد ديده

 بهر سو همى گرد لشكر بگشت همه كوه و غار و بيابان و دشت

 همه جنگ را گردن افراخته عنانها يك اندر دگر ساخته
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 همى راند با خويشتن شاه گنج از يشان كسى را نبد بيم و رنج

 بگردون كاله كيى بر فراخت برين گونه چون شاه لشكر بساخت

 جز از جنگ جستن نكرد آرزوى دل مرد بد ساز با نيك خوى

 اگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کیخسرو

 آرام بر تخت عاجه نشسته ب سپهدار توران از ان سوى جاج

 سپه بود با آلت كارزار دو باره ز لشكر هزاران هزار

 ان و گردنكشانهمه سر فراز نشسته همه خّلخ و سركشان

 ز برگ درخت و ز كشت و درود مرز كروشان زمين هرچ بوده ب

 جهان را همى آرزو كرد مرگ بخوردند يك سر همه بار و برگ

 بسى گرد او خويش و پيوند بود بيكند بودسپهدار تركان به 

 مرز كروشان زمينه نشسته ب همه نامداران ما چين و چين

 ز خيمه نبد نيز بر دشت جاى جهان پر ز خرگاه و پرده سراى

 خوابه خورد و به ز بكنده نشسته ب جهانجوى پر دانش افراسياب

 آورده بودكه كندز فريدون بر  نشست اندر ان مرز زان كرده بود

 زر آژدهه همه زند و استا ب برآورده در كندز آتشكده

 اگر پهلوانى سخن بشنوى ز بدى پهلوىو را نام كند

 زمانه پر از بند و ترفند گشت ز به بيكند گشتدكنون نام كن

 ز كندز برفتن نكردى شتاب نبيره فريدون بد افراسياب

 همى خيره گشت سپهر از سپاهش خود و ويژگانش نشسته بدشت

 پرده درون برده بوده فراوان ب ز ديباى چينى سراپرده بود

 بر آيين ساالر تركان پشنگ پرده درون خيمهاى پلنگه ب

 همه پيكر تخت يك سر گهر خيمه درون تخت زره نهاده ب
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 چنگ اندرون گرز و بر سر كالهه ب نشسته برو شاه توران سپاه

 فراوان درفش بزرگان بپاى ز بيرون دهليز پرده سراى

 كه نزديك او آب بودش بسى زده بر در خيمه هر كسى

 ز خويشان شاه آنك بد نامور برادر بد و چند جنگى پسر

 بنزديك پيران بدان رزمگاه همى خواست كآيد بپشت سپاه

 سخنهاى پيران همه ياد كرد سحرگه سوارى بيامد چو گرد

 رسيدند گريان و خسته جگر همه خستگان از پس يكدگر

 و ز ان بد كز ايران بديشان رسيد همى هر كسى ياد كرد آنچه ديد

 و زان نامداران روز نبرد ز پيران و لّهاك و فرشيدورد

 چه زارى رسيد اندر آن رزمگاه روى سپاهه كزيشان چه آمد ب

 زمين كوه تا كوه لشكر كشيد آنجا رسيد خسروهمان روز كى

 رمه شبانىهراسان شد از بى شد لشكر ما همهزنهار ه ب

 سيه گشت و چشم و دلش تيره گشت چو بشنيد شاه اين سخن خيره گشت

 پيش بزرگان بينداخت تاجه ب خروشان فرود آمد از تخت عاج

 رخ نامداران شد از درد زرد درده خروشى ز لشكر بر آمد ب

 ساختندز خويشان يكى انجمن  ز بيگانه خيمه بپرداختند

 همى كند موى و همى ريخت آب از ان درد بگريست افراسياب

 سوار سرافراز رويين من همى گفت زار اى جهان بين من

 سواران و گردان روز نبرد وردجهانجوى لّهاك و فرشيد

 بزرگان و ساالر و لشكر نماند ازين جنگ پور و برادر نماند

 سخت سوگند خوردپس آنگه يكى  بناليد و برزد يكى باد سر

 اگر نيز بيند سر من كاله يزدان كه بيزارم از تخت و گاهه ب

 كله خود و نيزه درخت منست قبا جوشن و اسب تخت منست
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 و گر خويشتن تاج را پروريد ازين پس نخواهم چميد و چريد

 جهانجوى و خنجرگزاران خويش مگر كين آن نامداران خويش

 گيتى مباده كه تخم سياوش ب شوم زاد خسروبخواهم ز كى

 و آگاهى آمد بروى خسروز كى خروشان همى بود زين گفت و گوى

 همه روى كشور سپه گستريد كه لشكر بنزديك جيحون رسيد

 ز پيران فراوان سخنها براند بدان درد و زارى سپه را بخواند

 ز رويين و لّهاك و شير نبرد ز خون برادرش فرشيدورد

 ابا گيو و گودرز خون ريختن كنون گاه كينست و آويختن

 از ايران و ز شاه ايران زمين هم رنج و مهرست و هم درد و كين

 ز گفتن بكردند مژگان پر آب بزرگان تركان افراسياب

 ايمبفرمان و رايت سرافگنده ايمكه ما سر بسر مر ترا بنده

 فرشيدورد گرامى نژادچو  چو رويين و پيران ز مادر نزاد

 درازاى ما همچو پهنا شود ز خون گر در و كوه و دريا شود

 اگر يار باشد خداوند ماه يكى بر نگرديم زين رزمگاه

 از ان كار بر ديگر اندازه گشت دل شاه تركان از آن تازه گشت

 دلش پر ز كين و سرش پر ز باد در گنج بگشاد و روزى بداد

 ببخشيد بر لشكرش همگروه و بكوه گله هرچ بودش بدشت

 گزين كرد شاه از در كارزار ز گردان شمشير زن سى هزار

 بسى پند و اندرزها دادشان سوى بلخ بامى فرستادشان

 سواران روشن دل و رهنماى كه گستهم نوذر بد آنجا بپاى

 سواران گرد از در كارزار گزين كرد ديگر سپه سى هزار

 بكشتى رخ آب را بسپرند بگذرندبجيحون فرستاد تا 

 ز ايران نبايد يكى تاختن ساختنبدان تا شب تيره بى
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 ساخت از هر درى هابسى چاره فرستاد بر هر سوى لشكرى

 كه بيدادگر شاه گردد هالك چنين بود فرمان يزدان پاك

 جهان ديده و راى زن موبدان شب تيره بنشست با بخردان

 جهان را چپ و راست انداختند سخن ساختندز هر گونه با او 

 ز جيحون بران سو گذارد سپاه بران بر نهادند يك سر كه شاه

 بفرمود تا رفت پيش پدر قراخان كه او بود مهتر پسر

 باال و ديدار و فرهنگ و راىه ب مردى بجاىه پدر بود گفتى ب

 گردجهان ديده و نامداران و  ز چندان سپه نيمه او را سپرد

 بپشت پدر كوه خارا بود بفرمود تا در بخارا بود

 خورش را شتر نگسالند ز راه دمادم فرستد سليح و سپاه

 دمان تا لب رود جيحون كشيد سپه را ز بيكند بيرون كشيد

 بياورد كشتى و زورق هزار سپه بود سر تا سر رودبار

 دشتسپه بود يك سر همه كوه و  بيك هفته بر آب كشتى گذشت

 گذرهاى جيحون پر از باد و دم دمه خرطوم پيالن و شيران به ب

 بيابان آموى لشكر كشيد ز كشتى همه آب شد ناپديد

 بر انديشه رزم بگذاشت آب بيامد پس لشكر افراسياب

 يكى مرد هوشيار روشن روان پراگنده هر سو هيونى دوان

 لشكر كجاست كه باال و پهناى ببينيد گفت از چپ و دست راست

 چنين گفت با شاه گردن فراز چو باز آمد از هر سوى رزمساز

 علف بايد و ساز و جاى درنگ كه چندين سپه را برين دشت جنگ

 چراگاه اسبان و جاى نشست ز يك سو بدرياى گيالن رهست

 خورش آورد مرد روشن روان بدين روى جيحون و آب روان

 سرا پرده و خيمه بر سوى كاخ ميان اندرون ريگ و دشت فراخ
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 بيامد بدرگاه شاهنشهى گشت زان آگهى تردلش تازه

 نرفتى بگفتار آموزگار سپهدار خود ديده بد روزگار

 طاليه كه دارد ز دشمن نگاه بياراست قلب و جناح سپاه

 همان ميسره راست با ميمنه همان ساقه و جايگاه بنه

 اندرون تيغ زن سى هزار بقلب بياراست لشكر گهى شاهوار

 و لشكر آراى خويش سپهبد بد نگه كرد بر قلبگه جاى خويش

 كه او داشتى چنگ و روز نهنگ بفرمود تا پيش او شد پشنگ

 هر كار چون او سوارى نبوده ب بلشكر چنو نامدارى نبود

 گرفتى بكندى ز نيروى چنگ برانگيختى اسب و دم پلنگ

 آورد بر كوه بگذاشتىه ب آهنين داشتى ۀهمان نيز

 خورشيد تابنده مانده كه شيده ب ده خواندیپشنگست نامش پدر ش

 بدو داد شاه از در كارزار ز گردان گردنكشان صد هزار

 كه نيك اخترت باد هر جاى جفت همان ميسره جهن را داد و گفت

 نپيچيد سر ار بارد از ابر سنگ كه باشد نگهبان پشت پشنگ

 يكى تيزتر بود ايالى گرد بجنگ كهيال سپردسپاهى 

 كه از پشت شيران ربودى كباب نبيره جهاندار افراسياب

 يك كوه ساران بدنده بدل يك ب دو جنگى ز توران سواران بدند

 كه خورشيد گشت از جهان ناپديد سوى ميمنه لشكرى برگزيد

 پيش پدره كمر بست و آمد ب فراخان ساالر چارم پسر

 سواران و شايسته كارزار داد ترك چگل سى هزاربدو 

 همان سى هزار آزموده سوار طرازى و غّزى و خّلخ سوار

 يكى نامور گرد پرخاشخر كه ساالرشان بود پنجم پسر

 كه بر كوه بگذاشتى تيغ و تير و را خواندندى گِو گردگير
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 بيارى جهن سر افراز تفت دمور و جرنجاش با او برفت

 برفتند با خنجر كارزار و جنگ آوران سى هزارز گردان 

 پشنگ دالور نگهدارشان جهان ديده نستوه ساالرشان

 برفتند با گرز و تير و كمان همان سى هزار از يالن تركمان

 كه با خون يكى داشتى آب جوى سپهبد چو اغريرث جنگجوى

 گزين كرد شاه از در كارزار و ز ان نامور تيغ زن سى هزار

 جهانجوى و ساالر آن انجمن سپهبد چو گرسيوز پيل تن

 سر نامداران و پشت سپاه بدو داد پيالن و ساالرگاه

 كه سيرى نداند كس از كارزار از آن پس گزيد از يالن ده هزار

 آوردگه بر لب آورده كفه ب بفرمود تا در ميان دو صف

 بشكنددل و پشت ايرانيان  پراگنده بر لشكر اسب افگند

 شب آمد به پيالن ببستند راه سوى باختر بود پشت سپاه

 كه دارد سپه چشم بر نيمروز چنين گفت ساالر گيتى فروز

 آگاهی یافتن کیخسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او

 ز گفتار بيدار كار آگهان چو آگاه شد شهريار جهان

 آبكه لشكرگه آورد زين روى  ز تركان و ز كار افراسياب

 كه شد ريگ و سنگ از جهان ناپديد سپاهى ز جيحون بدين سو كشيد

 همه گفتنى پيش ايشان براند چو بشنيد خسرو يالن را بخواند

 بزرگان ايران چنانچون سزيد سپاهى ز جنگ آوران برگزيد

 بلخه گستهم نوذر ب بيارى چشيده بسى از جهان شور و تلخ

 لشكر و پيل و گنج درمبرد  اشكش بفرمود تا سوى زمه ب

 كند راى شيران ايران تباه بدان تا پس اندر نيايد سپاه
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 بزد كوس رويين و لشكر براند از آن پس يالن را همه برنشاند

 جنگه كه تيزى پشيمانى آرد ب همى رفت با راى و هوش و درنگ

 گرازيدن و ساز لشكر بديد سپهدار چون در بيابان رسيد

 همه ريگ و دشت از در رزم بود سوى خوارزم بودسپه را گذر 

 ميان ريگ و پيش اندر افراسياب بچپ بر دهستان و بر راست آب

 بياراست روى زمين يك سره چو خورشيد سر زد ز برج بره

 بزد ناى رويين و صف بركشيد سپهدار تركان سپه را بديد

 همه برنهادند ز آهن كاله جهان شد پر آواى بوق و سپاه

 دل پادشا شد پر از كيميا چو خسرو بديد آن سپاه نيا

 ز لشكر بسى نامبردار نيو خود و رستم و طوس و گودرز و گيو

 و راه راهبيابان نگه كرد و بى همى گشت بر گرد آن رزمگاه

 همان ژنده پيالن و مردان گرد كه لشكر فزون بود زان كو شمرد

 بهر سو پراگنده كردطاليه  بگرد سپه بر يكى كنده كرد

 بدان سو كه بد روى افراسياب شب آمد بكنده در افگند آب

 از يشان يكى را نجنبيد لب دو لشكر چنين هم دو روز و دو شب

 ز نيزه هوا نيز در جوشنست تو گفتى كه روى زمين آهنست

 پياده بپيش اندرون همچنين ازين روى و ز ان روى بر پشت زين

 همان پوشش چرخ جوشن شدست كوه آهن شدستتو گفتى جهان 

 پر انديشه و زيجها بر كنار ستاره شمر پيش دو شهريار

 مهره كه گردد ب بصالب تا بر همى باز جستند راز سپهر

 ستاره شمر سخت بيچاره بود سپهر اندر آن جنگ نّظاره بود
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 آمدن پشنگ نزدیک پدر افراسیاب

 پيش پدر شد دالور پشنگه ب روز چهارم چو شد كار تنگه ب

 سر افراز بر كهتران و مهان بدو گفت كاى كدخداى جهان

 ترا ماه و خورشيد بد خواه نيست بفّر تو زير فلك شاه نيست

 اگر بشنود نام افراسياب شود كوه آهن چو درياى آب

 نه خورشيد تابان كاله ترا زمين بر نتابد سپاه ترا

 بد گهر خويش تو پدرجزين بى تونيايد ز شاهان كسى پيش 

 برو رنج و مهر پدر داشتى سياوش را چون پسر داشتى

 برو بر گذشتى نبودى روا يكى باد ناخوش ز روى هوا

 كه او تاج و تخت و سپاه تو جست ازو سير گشتى چو كردى درست

 بدو بازگشتى نگين و كاله گر او را نكشتى جهاندار شاه

 گيتى فراوان درنگه نيابد ب جنگه بپيشت بكنون اينك آمد 

 همى راى جان سياوش كند هر آن كس كه نيكى فراموش كند

 پدروار نسپرديش خاك را بپروردى اين شوم ناپاك را

 شد از مهر شاه از در تاج زر همى داشتى تا برآورد پر

 تو گفتى كه هرگز نيا را نديد ايران پريده ز توران چو مرغى ب

 ناسزاوار مرد وفابدان بى نگه كن كه پيران چه كرد ز خوبى

 پر از كينه سر دل پر از جوش كرد همه مهر پيران فراموش كرد

 چنان مهربان پهلوان را بكشت مشته همى بود خاموش چو آمد ب

 پيش نيا تيز چنگه بيامد ب جنگه از ايران كنون با سپاهى ب

 و نه شمشير و گنج و سپاه نه اسب نه دينار خواهد نه تخت و كاله

 سخن را ازين در نكاهد همى ز خويشان جز از جان نخواهد همى
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 بدين راست گفتار من بر گواست پادشاست ترپدر شاه و فرزانه

 سپه را چنين دل شكسته مكن از ايرانيان نيست چندين سخن

 شمشير جويند مردان هنره ب بديشان چبايد ستاره شمر

 همه جنگ را يكدل و يك تنند در ميمنه با منندسواران كه 

 از يشان نمانم يكى پارسا چو دستور باشد مرا پادشا

 نه انديشم از كنده و آبگير تيره بدوزم سر و ترگ ايشان ب

 بدو گفت مشتاب و تندى مكن چو بشنيد افراسياب اين سخن

 جز از راستى را نبايد شنود سخن هرچ گفتى همه راست بود

 گيتى همه را به نيكى سپرده ب ليكن تو دانى كه پيران گردو 

 نجستى بجز خوبى و راستى نبود در دلش كّژى و كاستى

 چو دريا دل و رخ چو تابنده هور زوره همان پيل بد روز جنگ او ب

 چو لّهاك جنگى و فرشيدورد برادرش هومان پلنگ نبرد

 در كارزارهمه نامجوى از  ز تركان سواران كين صد هزار

 من ايدر نوان با غم و با خروش برفتند از ايدر پر از جنگ و جوش

 زمين زير او چون گل آغشته شد از آن كو برين دشت كين كشته شد

 ز تيمار دل را همى بگسلند همه مرز توران شكسته دلند

 نخواند كسى نام افراسياب نبينند جز مرگ پيران بخواب

 مهان و ز لشكر سواران ما بباشيم تا نامداران ما

 ز دل كم شود سوگ با درد و خشم چشمه ببينند ايرانيان را ب

 ببينند آيين تخت و كاله هم ايرانيان نيز چندين سپاه

 ستاره بما دارد از چرخ چشم دو لشكر برين گونه پر درد و خشم

 چنگه شكستى بود باد ماند ب انبوه جستن نه نيكوست جنگه ب

 از يشان بيابان پر از خون كنيم پراگنده بيرون كنيممبارز 
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 چو زين گونه جويى همى كارزار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 كه بر شير و بر پيل اسب افگنم نخستين ز لشكر مبارز منم

 فشاند بر اسب من از دور گرد كسى را ندانم كه روز نبرد

 شهريار نوستكه او در جهان  خسروستمرا آرزو جنگ كى

 رهايى نيابد ز چنگال من جنگ من گماناگر جويد او بى

 بران انجمن كار بسته شود دل و پشت ايشان شكسته شود

 درنگبخاك اندر آرم سرش بى جنگه وگر ديگرى پيشم آيد ب

 شهنشاه كى جويد از تو نبرد بدو گفت كاى كار ناديده مرد

 او زير پاى افگنمتن و نام  اگر جويدى هم نبردش منم

 برآسايد از جنگ هر دو سپاه آوردگاهه گر او با من آيد ب

 چشيده ز گيتى بسى گرم و سرد شيده گفت اى جهان ديده مرد بدو

 نمانيم تا تو كنى رزم راى پاىه پيشت ب ستپسر پنج زنده

 كه تو جنگ او را كنى پيش دست نه لشكر پسندد نه ايزد پرست

 افراسیاب به نزدیک کیخسرو پیام فرستادن

 نه گرم آزموده ز گيتى نه سرد بدو گفت شاه اى سر افراز مرد

 از يشان يكى مرد دانا بخواه از ايدر برو تا ميان سپاه

 كه گيتى جزين دارد آيين و سان بكى خسرو از من پيامى رسان

 دلش بر بدى باشد و كيميا نبيره كه رزم آورد با نيا

 كه گردد جهان پر ز پرخاش و كين راى جهان آفرينچنين بود 

 از آموزگاران سرش گشته شد كشته شد گنهسياوش نه بر بى

 چو رويين و لّهاك و فرشيدورد گنه گر مرا بود پيران چه كرد

 پر از خون بكردار پيالن مست كه بر پشت زينشان ببايست بست
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 تخم آهرمنىبد انديش و ز  گر ايدونك گويم كه تو بد تنى

 نكوهش همى خويشتن را كنم تخمه منمه گوهر نگه كن به ب

 كه پيش من آرند لشكر دمان گودرز و كاوس مانه تو اين كين ب

 و گر پير گشتم دگر سان شدم نه زان گفتم اين كز تو ترسان شدم

 همه نّره شيرند و كنداورند همه ريگ و دريا مرا لشكرند

 چو دريا كنند اى پسر روز جنگ دهم كوه گنكهر آنگه كه فرمان 

 ز خون ريختن و ز بد روزگار و ليكن همى ترسم از كردگار

 جدا گردد از تن بدين رزمگاه گناهكه چندين سر نامور بى

 نگردى همانا كه آيدت ننگ گر از پيش من بر نگردى ز جنگ

 بكوشى كه پيمان من نشكنى چو با من بسوگند پيمان كنى

 كه گنج و سپاهت بماند بجاى بدين كار باشم ترا رهنماى

 رامش كنىه توران به نيا را ب چو كار سياوش فرامش كنى

 كه در جنگ دريا كند كوه سنگ برادر بود جهن و جنگى پشنگ

 بفرمان كنم آن ز تركان تهى هر ان بوم و بر كان ز ايران نهى

 تاج و تخت و نشستز دينار و ز  ز گنج نياكان ما هرچ هست

 زادشم كه ميراث ماند از نيا ز اسب و سليح و ز بيش و ز كم

 ز چيزى كه بايد ز بهر سپاه ز گنج بزرگان و تخت و كاله

 پسر پهلوان و پدر خويش تو فرستم همه همچنين پيش تو

 بزمه همه روز ما باز گردد ب دو لشكر برآسايد از رنج رزم

 بپيچيد همى تا بپوشى كفن اهرمنور ايدونك جان ترا 

 مغز تو پند مرا جاى نيسته ب جز از رزم و خون كردنت راى نيست

 مگر خود بر آيدت ازين كار كام تو از لشكر خويش بيرون خرام

 برآسايد از جنگ چندين سپاه آوردگاهه بگرديم هر دو ب
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 سپه بندگان و پسر خويش تست چو من كشته آيم جهان پيش تست

 كسى را نيازارم از انجمن وگر تو شوى كشته بر دست من

 همه مهترانند و يار منند سپاه تو در زينهار منند

 نتابى تو با كار ديده نهنگ جنگه وگر ز آنكه با من نيايى ب

 چو جنگ آورى او نسازد درنگ كمر بسته پيش تو آيد پشنگ

 روشن روانجوانى خردمند و  پدر پير شد پايمردش جوان

 دليرست و جنگ پلنگ آورد آوردگه با تو جنگ آورده ب

 كرا بر نهد بر سر از تاج مهر كه گردد سپهر ببينيم تا بر

 دگرگونه خواهى همى كار كرد ور ايدونك با او نجويى نبرد

 چو بر سر نهد كوه زّرين كاله بمان تا بياسايد امشب سپاه

 با گرزهاى گران سرافراز ز لشكر گزينيم جنگاوران

 ز باالى بدخواه پهنا كنيم زمين را ز خون رود دريا كنيم

 ببنديم بر كوهه پيل كوس دوم روز هنگام بانگ خروس

 بجوى اندرون آب و خون آوريم سران را بيارى برون آوريم

 بپيچد بدين گفتها نگرود چو بد خواه پيغام تو نشنود

 بديدار دور از ميان سپاه تنها تن خويش ازو رزم خواهه ب

 پدر ديده پر آب و دل پر ز خون پسر آفرين كرد و آمد برون

 چشيده بسى از جهان گرم و سرد گزين كرد از موبدان چار مرد

 خردمند و شايسته كارزار و ز ان نامداران لشكر هزار

 درفش و سنان سواران تور بره چون طاليه بديدش ز دور

 ز ناكار ديده جوانان نو كه بود پيش روز تركان هر آن كس 

 بنام از پى شيده خون ريختند بره با طاليه بر آويختند

 و زان روى پيكار پيوسته شد تنى چند از ايرانيان خسته شد
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 نگهبان ايرانيان را بديد هم اندر زمان شيده آنجا رسيد

 جنگهمى باز خواند آن يالن را ز  دل شيده گشت اندر آن كار تنگ

 سوارى فرستيد با رسم و راه ايرانيان گفت نزديك شاهه ب

 بشاه آوريدست چندى پيام بگويد كه روشن دلى شيده نام

 پدر مادر شاه ايران زمين از افراسياب آن سپهدار چين

 بر شاه ايران خراميد تفت سوارى دمان از طاليه برفت

 درفشى سياهگوى بر منش با  كه پيغمبر شاه توران سپاه

 كسى بايدم تا گزارم پيام همى شيده گويد كه هستم بنام

 فرو ريخت از ديدگان آب گرم دل شاه شد زان سخن پر ز شرم

 بباال و مردى همال منست چنين گفت كاين شيده خال منست

 نبد پيش جز قارن كاويان نگه كرد گردنكشى زان ميان

 ده از ما و بشنو پيامدرودش  بدو گفت رو پيش او شاد كام

 بديد آن درفشان درفش سياه چو قارن بيامد ز پيش سپاه

 ز شاه و ز ايرانيان بر فزود چو آمد بر شيده دادش درود

 كه بيدار دل بود و روشن روان جوان نيز بگشاد شيرين زبان

 ز آرام و ز بزم و رزم و شتاب بگفت آنچ بشنيد ز افراسياب

 کیخسرو به افراسیابپاسخ فرستادن 

 از ان نامور بخرد پاك مغز چو بشنيد قارن سخنهاى نغز

 كه پيغامها با خرد بود جفت بيامد بر شاه ايران بگفت

 بياد آمدش گفتهاى كهن چو بشنيد خسرو ز قارن سخن

 از آن جستن چاره و كيميا بخنديد خسرو ز كار نيا

 شدست از گذشتن ز آبپشيمان  از آن پس چنين گفت كافراسياب
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 مرا دل پر از دردهاى كهن و لب پر سخن آبو را چشم بى

 ى لشكر بترساندمیببيش بكوشد كه تا دل بپيچاندم

 نگردد ببايست روز گزند بدان گه كه گردنده چرخ بلند

 كه من دل پر از كين شوم پيش اوى كنون چاره ما جزين نيست روى

 بهنگام كوشش نسازم درنگ آورد با او بجنگه بگردم ب

 آواز گفتند كين نيست راهه ب همه بخردان و ردان سپاه

 جز از چاره جستن نبيند بخواب جهان ديده پر دانش افراسياب

 فريب و بد انديشى و بد خويى نداند جز از تنبل و جادويى

 كه اين ديد بند بدى را كليد ز لشكر كنون شيده را برگزيد

 درده بدان تا كند روز ما را ب از شاه ايران نبردهمى خواهد 

 از ايران و ز تاج سيرى مكن تو بر تيزئ او دليرى مكن

 آورد گستاخ با او مگرده ب و گر شيده از شاه جويد نبرد

 يكى نامور كم شود زان سپاه بدست تو گر شيده گردد تباه

 تيره خاكز ايران بر آيد يكى  و گر دور از ايدر تو گردى هالك

 نه شهر و بر و بوم ايران بپاى يكى زنده از ما نماند بجاى

 كه كين را ببندد كمر بر ميان كسى نيست ما را ز تخم كيان

 بتوران و چين در پسنديده است نياى تو پيرى جهان ديده است

 ز بيچارگى جست خواهد نبرد همى پوزش آرد بدين بد كه كرد

 كه بنهاد تور از پى زادشم درمهمى گويد اسبان و گنج 

 كمرهاى زّرين و گرز گران همان تخت شاهى و تاج سران

 همى باز خّرد بدين رنج خويش گنج تو از گنج خويشه سپارد ب

 همى كرد خواهد ز تركان تهى هران شهر كز مرز ايران نهى

 ز كار گذشته نگيريم ياد ايران خراميم پيروز و شاده ب
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 جز از نامور رستم پهلوان بودند پير و جوانبرين گفته 

 ز درد سياوش بدل كينه داشت كه رستم همى ز آشتى سر بگاشت

 همى كرد خيره بديشان نگاه همى لب بدندان بخاييد شاه

 ايران خراميم زين رزمگاهه ب و زان پس چنين گفت كين نيست راه

 پند ماهمان بدره و گفته و  كجا آن همه رسم و سوگند ما

 بماند جهان گردد از وى خراب چو بر تخت بر زنده افراسياب

 بدين ديدگان چون بدو بنگريم س يك سر چه پوزش بريموكاوه ب

 تور از پى تاج و تخته چه آمد ب شنيدى كه بر ايرج نيكبخت

 بكشت از پى گنج و تخت و كاله گناهسياوش را نيز بر بى

 نزديك منه بيامد خرامان ب فريبنده تركى از آن انجمن

 شما را چرا شد چنين روى زرد گر از من همى جست خواهد نبرد

 همان كين پيشين بيفزايدم همى از شما اين شگفت آيدم

 گشايند جاويد زين كين ميان گمانى نبردم كه ايرانيان

 كه افگنده بود اندرين رزمگاه كسى را نديدم ز ايران سپاه

 بگفت فريبنده افراسياب ايشان گرفتى شتابكه از جنگ 

 شنيدند و پيچان شدند از گناه چو ايرانيان اين سخنها ز شاه

 ايمهم از مهربانى سر افگنده ايمگرفتند پوزش كه ما بنده

 و گر كارها را سر انجام نيك نخواهد شهنشاه جز نام نيك

 سرزنشنخواهد كه بر ما بود  ستوده جهاندار برتر منش

 شيده رزم آزمود كه يارست با كه گويند از ايران سوارى نبود

 جز از شاهشان اين دليرى نكرد كه آمد سوارى بدشت نبرد

 كه بر ما بود ننگ تا جاودان نخواهد مگر خسرو موبدان

 كه اى موبدان نماينده راه بديشان چنين پاسخ آورد شاه
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 مرده هامون به ندارد بپدر را  بدانيد كين شيده روز نبرد

 و بد خويى راهىز كّژى و بى سليحش پدر كرده از جادويى

 بدان جوشن و خود و پوالد بر نباشد سليح شما كارگر

 بدل همچو شير و برفتن چو باد همان اسبش از باد دارد نژاد

 نباشدش با چنگ او پاى و پر كسى را كه يزدان ندادست فر

 ز فّر و نژاد خود آيدش ننگ جنگه بهمان با شما او نيايد 

 دو جنگى بود يك دل و يك نهاد نبيره فريدون و پور قباد

 وس را سوخت او بر پسرشوچو كا بسوزم برو تيره جان پدرش

 همه شاه را خواندند آفرين دليران و شيران ايران زمين

 پاسخ فرستادن کیخسرو افراسیاب را 

 باز و پاسخ گزارد ز شاه شود بفرمود تا قارن نيك خواه

 سخنها ز اندازه اندر گذشت كه اين كار ما دير و دشوار گشت

 نجويد گه رزم چندين درنگ جنگه هنر يافته مرد سنگى ب

 كرا شاد دارد بدين رزمگاه كنون تا خداوند خورشيد و ماه

 كه بر كس نماند سراى سپنج نخواهم ز تو اسب و دينار و گنج

 وس پروردگاروديهيم كاه ب ان آفرين كردگارزور جهه ب

 كه بر ُگل جهد تند باد خزان كه چندان نمانم شما را زمان

 كه از جور و بيدادى آمد فراز بدان خواسته نيست ما را نياز

 هميشه دل و بخت خندان بود يزدان بوده كرا پشت گرمى ب

 كالهت مراستهمان تخت و زّرين  بر و بوم و گنج و سپاهت مراست

 و دار و برد لشكرزره دار بى پشنگ آمد و خواست از من نبرد

 خنجر ببيند سر افشان منه ب سپيده دمان هست مهمان من
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 آوردگاهه كه با او بگردد ب كسى را نخواهم ز ايران سپاه

 فرجام ازو رستخيزه بر آرم ب من و شيده و دشت و شمشير تيز

 نسازم برين سان كه گفتى درنگ بجنگگر ايدونك پيروز گردم 

 ز خون دشت گردد پر از رنگ و بوى مبارز خروشان كنيم از دو روى

 بجنگ اندر آريم بر سان كوه از ان پس يالن را همه همگروه

 كه اى كم خرد مهتر كامجوى چو اين گفته باشى بشيده بگوى

 آمدىنه بر جستن ننگ و نام  نه تنها تو ايدر بكام آمدى

 كه كردار بد كرد بر تو شتاب نه از بهر پيغام افراسياب

 ستودانت ايدر بود هم كفن جهاندارت انگيخت از انجمن

 كه از تن بريدند چون گوسفند گزندگزند آيدت زان سر بى

 بنزديكى آن درفش سياه بيامد دمان قارن از نزد شاه

 و بد اندر نهفتنماند ايچ نيك  سخن هر چه بشنيد با او بگفت

 دلش چون بر آتش نهاده كباب بشد شيده نزديك افراسياب

 غمى گشت و بر زد يكى تيز دم ببد شاه تركان ز پاسخ دژم

 بديد و ز هر كس همى داشت راز از آن خواب كز روزگار دراز

 تنگى نشيبه بدانست كآمد ب سرش گشت گردان و دل پر نهيب

 ز افگنده مردان نيابند راه بدو گفت فردا بدين رزمگاه

 مكن تا دو روز اى پسر جنگ ياد شيده چنين گفت كز بامداده ب

 بر آنم كه دل راز تن بگسلم بدين رزم بشكست گويى دلم

 دل خويش را بد مكن روز كين پسر گفت كاى شاه تركان و چين

 درفشان كند روى چرخ بنفش چو خورشيد فردا بر آرد درفش

 برانگيزم از شاه گرد سپاه و دشت آوردگاه من و خسرو
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 با شیده پسر افراسیاب کیخسرورزم 

 جهان شد بكردار ياقوت زرد چو روشن شد آن چادر الژورد

 ز باد جوانى سرش پر ز جنگ نشست از بر اسب جنگى پشنگ

 ز آهن كاله كيان بر سرش بجوشن بپوشيد روشن برش

 خرامان بيامد بسان پلنگ درفشش يكى ترك جنگى بچنگ

 يكى نامدارى بشد نزد شاه چو آمد بنزديك ايران سپاه

 سر افراز و جوشان و تيغى بكف كه آمد سوارى ميان دو صف

 درفش بزرگى بر آورد راست بخنديد ازو شاه و جوشن بخواست

 رّهام گودرز داده درفشش ب يكى ترگ زّرين بسر بر نهاد

 چو بر آتش تيز بريان شدند گريان شدندهمه لشكرش زار و 

 آهن تن خويش رنجه مداره ب خروشى بر آمد كه اى شهريار

 كه بر كين كمر بر ميان تو بست شهان را همه تخت بودى نشست

 هيچ آرزو كام و دستش مباده ب كه جز خاك تيره نشستن مباد

 لشكر فرستاد چندى دروده ب سپهدار با جوشن و گرز و خود

 چپ و راست و قلب و جناح سپاه يك تن مجنبيد زين رزمگاه كه

 رّهام گودرز داريد گوشه ب نبايد كه جويد كسى جنگ و جوش

 ببينيد تا بر كه آيد گزند چو خورشيد بر چرخ گردد بلند

 چنينست آغاز و فرجام جنگ شما هيچ دل را مداريد تنگ

 در نهيبگهى شادكامى گهى  گهى بر فراز و گهى در نشيب

 كه دريافتى روز تگ باد را بر انگيخت شبرنگ بهزاد را

 ابره همى گرد اسبش بر آمد ب ميان بسته با نيزه و خود و گبر

 يكى باد سرد از جگر بركشيد ميان دو صف شيده او را بديد
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 پر خرد ۀتوى اى پسنديد بدو گفت پور سياوش رد

 ترگ بر چرخ ماهكه سايد همى  نبيره جهاندار توران سپاه

 كو خرد پرورد ىاجهان ديده جز آنى كه بر تو گمانى برد

 نكردى چنين جنگ را دست پيش اگر مغز بوديت با خال خويش

 برو دور بگزين يكى رزمگاه اگر جنگ جويى ز پيش سپاه

 نخواهيم ياران فرياد رس كز ايران و توران نبينند كس

 اى شير درنده در كار زاركه  چنين داد پاسخ بدو شهريار

 سياوش كه شد كشته بر دست شاه گناهمنم داغ دل پور آن بى

 نه از بهر گاه و نگين آمدم كين آمدمه بدين دشت از ايران ب

 ز لشكر نبرد مرا خواستى ز پيش پدر چون كه برخاستى

 كه پيشت فرستادمى ناسزا مرا خواستى كس نبودى روا

 بديدار دور از ميان سپاه رزمگاهكنون آرزو كن يكى 

 جوىبيارى نيايد كسى كينه نهادند پيمان كه از هر دو روى

 ز بد روى ايشان نگردد بنفش هم اينها كه دارند با ما درفش

 چنانچون شود مرد شادان بسور دوره برفتند هر دو ز لشكر ب

 جايگه مرز خوارزم بود بدان بيابان كه آن از در رزم بود

 ننهاد چنگ آببدان شّخ بى رسيدند جايى كه شير و پلنگ

 ازو بهره شّخ و بهرى سراب نپّريد بر آسمانش عقاب

 دو اسب و دو جنگى بسان دو گرگ نهادند آوردگاهى بزرگ

 كه باشند پر خشم روز شكار سواران چو شيران آخته زهار

 فرازچو خورشيد تابنده گشت از  دراز هاىبگشتند با نيزه

 پر از آب برگستوان و عنان سنان هاشاننماند ايچ بر نيزه

 بگشتند با يكديگر ناگزير شمشير و تيره رومى عمود و به ب
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 نگشتند سير اندر آوردگاه زمين شد ز گرد سواران سياه

 ز مژگان سرشكش برخ بر چكيد چو شيده دل و زور خسرو بديد

 تن خويش بايد گريستازو بر  بدانست كان فّره ايزديست

 نيروى مرد اندر آمد كمىه ب همان اسبش از تشنگى شد غمى

 كه گر شاه را گويم اندر نبرد چو درمانده شد با دل انديشه كرد

 ز خوى هر دو آهار داده شويم كشتى پياده شويمه بيا تا ب

 ز شاهى تن خويش خوار آيدش پياده نگردد كه عار آيدش

 در دم اژدها گمانشدم بى زو نيابم رها گربدين چاره

 كند هر كسى جنگ و پيچد عنان تيغ و سنانه بدو گفت شاها ب

 بكردار شيران بيازيم چنگ پياده به آيد كه جوييم جنگ

 بد گمان ۀبدانست انديش جهاندار خسرو هم اندر زمان

 نبيره فريدون و پور پشنگ بدل گفت كين شير با زور و چنگ

 بسى شير دل را هراسان كند آسوده گردد تن آسان كندگر 

 به ايرانيان بر كند جاى تنگ جنگه اگر من پياده نگردم ب

 بدين كار ننگى مگردان گهر بدو گفت رّهام كاى تاجور

 چه بايد برين دشت چندين سوار چو خسرو پياده كند كارزار

 نژادمن از تخم كشواد دارم  اگر پاى بر خاك بايد نهاد

 نه شاه جهاندار گردن فراز بمان تا شوم پيش او جنگ ساز

 كه اى مهربان پهلوان سوار رّهام گفت آن زمان شهرياره ب

 جنگه چنان دان كه با تو نيايد ب چو شيده دالور ز تخم پشنگ

 تركان چنو لشكر آراى نيسته ب ترا نيز با رزم او پاى نيست

 چون او دالور ز مادر نزادكه  يكى مرد جنگى فريدون نژاد

 پياده بسازيم جنگ پلنگ نباشد مرا ننگ رفتن بجنگ
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 كه دورى گزين از بد بد گمان و زان سو بر شيده شد ترجمان

 كه با جنگ خسرو ترا پاى نيست جز از بازگشتن ترا راى نيست

 به از كشتن و جستن رستخيز بهنگام كردن ز دشمن گريز

 كه آورد مردان نشايد نهفت شيده گفتبدان نامور ترجمان 

 همى بر فرازم بخورشيد سر چنان دان كه تا من ببستم كمر

 آوردگه نيز گرده نديدم ب بدين زور و اين فره و دستبرد

 به آيد چو گيرم بكارى ستيز و ليكن ستودان مرا از گريز

 اژدها بسپرم ۀو گر ديد مهم از گردش چرخ بر بگذر

 نه دشمن ز من باز دارد نه دوست هوش بر دست اوستگر ايدر مرا 

 برين نامور فّره ايزديست ندانم من اين زور مردى ز چيست

 پيكار خون اندر آرم بجوىه ب پياده مگر دست يابم بدوى

 كه اى نامدار از نژاد مهان شيده چنين گفت شاه جهانه ب

 آزمودكه هرگز پياده نبرد  كس نبود گمانز تخم كيان بى

 نپيچم ز راى تو هرگز لگام و ليكن ترا گر چنينست كام

 کشته شدن شیده به دست خسرو

 ز سر برگرفت آن كيانى كاله فرود آمد از اسب شبرنگ شاه

 پياده بيامد چو آذرگشسب رهام داد آن گرانمايه اسبه ب

 فرود آمد از باره جنگى پلنگ پياده چو از دور ديدش پشنگ

 همى خاك با خون برآميختند چو پيالن برآويختندبهامون 

 همان ايزدى فّر و آن دستگاه چو شيده بديد آن بر و برز شاه

 كه چون سر بشد تن نيارد بها همى جست كآيد مگر زو رها

 و زان زور و آن برز باالى اوى چو آگاه شد خسرو از راى اوى
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 زمين بر درشتبرآورد و زد بر  گرفتش بچپ گردن و راست پشت

 شد از درد ريزان و بگسست پى همه مهره پشت او همچو نى

 سراسر دل نامور بردريد يكى تيغ تيز از ميان بركشيد

 همى ريخت بر تارك از درد خاك برو كرد جوشن همه چاك چاك

 دلير و سبكسر مرا بود خال رّهام گفت اين بد بدسگاله ب

 دخمه خسروانى كنيديكى  پس از كشتنش مهربانى كنيد

 بشوييد مغزش بكافور ناب تنش را بمشك و عبير و گالب

 كله بر سرش عنبر آگين نهيد گردنش بر طوق مشكين نهيده ب

 بديد آن تن نامبردار شاه نگه كرد پس ترجمانش ز راه

 سوى لشكر شاه بگذاشتند كه با خون از آن ريگ برداشتند

 نامور دادگر پيشگاه كه اى بيامد خروشان بنزديك شاه

 نه جنگى سوارى و نه پهلوان يكى بنده بودم مر او را نوان

 كه از جان تو شاد بادا سپهر مهره بمن بر ببخشاى شاها ب

 نيا را بگو اندر آن انجمن بدو گفت شاه آنچ ديدى ز من

 بسيچيد ره سوى ساالر چين زمين را ببوسيد و كرد آفرين

 سوى لشكر خويش بنهاد روى كينه جوى خسروو زان دشت كى

 كه بخشايش آورد خورشيد و ماه خروشى برآمد ز ايران سپاه

 چو شيدوش و رستم چو گرگين نيو بيامد همانگاه گودرز و گيو

 بسى شاه را خواندند آفرين همه بوسه دادند پيشش زمين

 كه شيده كى آيد ز آوردگاه راهه و زان روى تركان دو ديده ب

 برهنه سر و ديده پر ز خون گرم سوارى همى شد بران ريگ نرم

 دل از درد خسته دو ديده پر آب بيامد بنزديك افراسياب

 همه پيش ساالر تركان بگفت بر آورد پوشيده راز از نهفت



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 بكند آن چو كافور موى سپيد جهاندار گشت از جهان نااميد

 آنك بد پهلوانز لشكر برفت  بسر بر پراگند ريگ روان

 برو جامه و دل همه بردريد رخ شاه تركان هر آن كس كه ديد

 كزين پس نه آرام جويم نه خواب چنين گفت با مويه افراسياب

 همه تن بتن سوگوارى كنيد مرا اندرين سوگ يارى كنيد

 نه هرگز بوم زين سپس شادكام نه بيند سر تيغ ما را نيام

 درد آژدهه دلى كو نباشد ب ددهز مردم شمر ار ز دام و 

 كه از درد ما نيست پر خون گرم مبادا بدان ديده در آب و شرم

 از آن سرو بن بر لب جويبار از آن ماه ديدار جنگى سوار

 ز دردى كه درمان نداند پزشك همى ريخت از ديده خونين سرشك

 زبان برگشادند بر شهريار گزارهمه نامداران پاسخ

 بد انديش را دل هراسان كناد دادگر بر تو آسان كنادكه اين 

 شب و روز بر درد و كين پشنگ ز ما نيز يك تن نسازد درنگ

 وردگه بر سر افشان كنيمه آب سپه را همه دل خروشان كنيم

 كنون كينه بر كين بيفزود نيز ز خسرو نبد پيش ازين كينه چيز

 جوشان همه رزمگاهخروشان و  سپه دل شكسته شد از بهر شاه

 رزم دو سپاه به انبوه

 ز هامون بر آمد خروش چكاو چو خورشيد بر زد سر از برج گاو

 همان ناله بوق با كّر ناى تبيره برآمد ز هر دو سراى

 بياورد جهن از در كارزار ز گردان شمشير زن سى هزار

 بفرمود تا قارن كاويان چو خسرو بر آن گونه بر ديدشان

 ازو گشت جهن دالور ستوه قلب سپاه اندر آمد چو كوهز 
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 بيامد دمان با درفش نبرد سوى راست گستهم نوذر چو گرد

 زمين پر سپاه و هوا پر درفش جهان شد ز گرد سواران بنفش

 هم افراسياب اندران رزمگاه بجنبيد خسرو ز قلب سپاه

 ندادند گردان گردنكشان بپيوست جنگى كزان سان نشان

 كه درياى خون گشت آوردگاه بكشتند چندان ز توران سپاه

 همان چشم جنگاوران خيره گشت چنين بود تا آسمان تيره گشت

 جهن دلير اندر آمد شكنه ب چو پيروز شد قارن رزم زن

 يالن بازگشتند ز آوردگاه چو بر دامن كوه بنشست ماه

 اندران كارزاركه چيره شدند  از ايرانيان شاد شد شهريار

 بخواب و بخوردن نپرداختند همه شب همى جنگ را ساختند

 جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور چو بر زد سر از چنگ خرچنگ هور

 همه جنگ را بر لب آورده كف سپاه دو كشور كشيدند صف

 بشد دور با كهترى نيك خواه سپهدار ايران ز پشت سپاه

 جهان آفرين را فراوان ستود چو لختى بيامد پياده ببود

 چنين گفت كاى داور داد و پاك بماليد رخ را بران تيره خاك

 امبسى روز بد را پسنديده امتو دانى كزو من ستم ديده

 تو باشى ستم ديده را رهنمون مكافات كن بد كنش را بخون

 پر از كين سر از تخمه زادشم و ز ان جايگه با دلى پر ز غم

 بسر بر نهاد آن خجسته كاله قلب سپاهه خروشان ببيامد 

 دم ناى رويين و رويينه خم دمخروش آمد و ناله گاو

 برفتند جوشان گروها گروه و زان روى لشكر بكردار كوه

 قلب اندرون جهن و افراسيابه ب سپاهى بكردار درياى آب

 پاىتو گفتى كه دارد در و دشت  چو هر دو سپاه اندر آمد ز جاى
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 ز پيكان الماس و پّر عقاب سيه شد ز گرد سپاه آفتاب

 ز بانگ سواران در آن رزمگاه ز بس ناله بوق و گرد سپاه

 هامون پلنگه دريا نهنگ و به ب همى آب گشت آهن و كوه و سنگ

 هژبر ژيان را بدريد گوش زمين پر ز جوش و هوا پر خروش

 آسمان بر زمين دشمنستو گر  جهان سر بسر گفتى از آهنست

 ز گردان ايران و توران گروه بهر جاى بر توده چون كوه كوه

 زمين را همى دل بر آمد ز جاى همه ريگ ارمان سر و دست و پاى

 چو كرباس آهار داده بخون همه بوم شد زير نعل اندرون

 برفتند بر سان كشتى بر آب و ز ان پس دليران افراسياب

 كجا ناوك انداز بود اندروى پيالن نهادند روىصندوق ه ب

 برآورده بر قلب و بر بسته راه حصارى بد از پيل پيش سپاه

 برآمد خروشيدن دار و گير ز صندوق پيالن بباريد تير

 هم از قلب لشكر سپاهى گران برفتند گردان نيزه وران

 پيلبدان لشكر و جنگ و صندوق و  نگه كرد افراسياب از دو ميل

 جهان تيره شد روشنايى نماند همه ژنده پيالن و لشكر براند

 چه داريد بر خويشتن جاى تنگ خروشيد كاى نامداران جنگ

 سپاهست بيكار بر چند ميل ممانيد بر پيش صندوق و پيل

 ز قلب و ز صندوق برتر كشيد سوى ميمنه ميسره بر كشيد

 لشكر ز جاىرود با تگينان  بفرمود تا جهن رزم آزماى

 از در كارزار دارهمه نيزه برد دو هزار آزموده سوار

 بشد تيز با نامداران گرد بر ميسره شير جنگى طبرد

 كه خورشيد گشت از جهان ناپديد آن رزم تركان بديد خسروچو كى

 كه بودند شيران پرخاش جوى سوى آوه و سمكنان كرد روى
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 چون آفتاب از برهبتابند  بفرمود تا بر سوى ميسره

 گاو سار ۀبا گرز دارزره برفتند با نامور ده هزار

 كه از نامداران ايران سپاه بشماخ سورى بفرمود شاه

 سواران گرد از در كارزار گزين كن ز جنگ آوران ده هزار

 مبينيد كس را سر اندر كشيد ميان دو صف تيغها بركشيد

 كه گفتى برآميختندچنان شد  دو لشكر برينسان برآويختند

 ز پرخاش خون اندر آمد بجوى چكاچاك برخاست از هر دو روى

 جهاندار خفتان رومى بخواست چو برخاست گرد از چپ و دست راست

 جهان شد بكردار درياى نيل بيك سو كشيدند صندوق پيل

 منوشان خوزان لشكر پناه بجنبيد با رستم از قبلگاه

 بيك دست خسرو سپهدار طوس كوسبر آمد خروشيدن بوق و 

 همه پهلوانان زرينه كفش بياراسته كاويانى درفش

 چپ شاه لشكر بياراستند بدرد دل از جاى برخاستند

 زواره برادرش بنهاد روى سوى راستش رستم كينه جوى

 بزرگان بسيار و آزادگان جهان ديده گودرز كشوادگان

 منوشان فرخنده راىزرسب و  ببودند بر دست رستم بپاى

 نديدند ز آنگونه كس كارزار بر آمد ز آوردگه گير و دار

 كسى را كجا روز برگشته بود همه ريگ پر خسته و كشته بود

 همى راندند اسب بر كشته گاه ز بس كشته بر دشت آوردگاه

 و ديگرى سرنگون سريكى بى بيابان بكردار جيحون ز خون

 ز بانگ تبيره همى بر گذشت دشتخروش سواران و اسبان ز 

 زمين با سواران بپّرد همى دل كوه گفتى بدّرد همى

 چرنگيدن گرزهاى گران سرانو تن بى تنانسر بى
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 همى جست خورشيد راه گريز درخشيدن خنجر و تيغ تيز

 كهيال كه صد شير بد يك تنه بدست منوچهر بر ميمنه

 فريبرز كاوس شاهبدست  جرنجاش بر ميسره شد تباه

 بر آمد رخ هور گيتى فروز يكى باد و ابرى سوى نيمروز

 بباريد خون اندر آوردگاه تو گفتى كه ابرى برآمد سياه

 همى ديده از تيرگى خيره گشت بپوشيد و روى زمين تيره گشت

 دل شاه تركان بجست از نهيب بدانگه كه شد چشمه سوى نشيب

 هر مرز و هر بوم و هر مهترى ز ز جوش سواران هر كشورى

 گزيده سواران خنجرگزار سواران شمشير زن سى هزار

 جهانى شده سرخ و زرد و بنفش دگرگونه جوشن دگرگون درفش

 بجنگ اندر آورد يك سر سپاه نگه كرد گرسيوز از پشت شاه

 گرانمايگان يك دل و يك تنه سپاهى فرستاد بر ميمنه

 پراگنده بر هر سويى مهترى لشكرىسوى ميسره همچنين 

 گزيده همه از در كارزار سواران جنگاوران سى هزار

 بپيش برادر خراميد تفت چو گرسيوز از پشت لشكر برفت

 بنيرو شد و لشكر اندر كشيد برادر چو روى برادر بديد

 تيره بپوشيد روى هوا را ب برآمد ز لشكر ده و دار و گير

 ز ديدار شب روز تاريك شد باريك شدچو خورشيد را پشت 

 بيامد بپيش برادر نوان فريبنده گرسيوز پهلوان

 زمين پر ز خون آسمان پر ز گرد كه اكنون ز گردان كه جويد نبرد

 كه اكنون بر آيد ز تركان خروش سپه بازكش چون شب آمد مكوش

 مكن با تن خويش چندين ستيز تو در جنگ باشى سپه در گريز

 ز تندى نبودش بگفتار گوش شاه تركان پر از خشم و جوشدل 
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 بيامد دمان با درفش سياه بر انگيخت اسب از ميان سپاه

 چو خسرو بديد اندر آمد بپشت از ايرانيان چند نامى بكشت

 برفتند با خوار مايه سوار دو شاه دو كشور چنين كينه دار

 شود رزمجوىكه او پيش خسرو  نديدند گرسيوز و جهن روى

 سوى ريگ آموى بشتافتند عنانش گرفتند و برتافتند

 بيامد كه با شاه جويد نبرد چنو باز گشت استقيال چو گرد

 يكى نيزه زد بر كمرگاه شاه دمان شاه ايال بپيش سپاه

 نه ترس آمد اندر دل روشنش نبد كارگر نيزه بر جوشنش

 از ميان بر كشيد سبك تيغ تيز چو خسرو دل و زور او را بديد

 دل برز ايال پر از بيم كرد بزد بر ميانش بدو نيم كرد

 بديد آن دل و زور و آن دستگاه سبك برز ايال چو آن زخم شاه

 همى پوست بر تنش گفتى بكفت بتاريكى اندر گريزان برفت

 آوردگه بر نماند ايچ گرده ب سپه چون بديدند زو دستبرد

 كجا پشت خود را بديشان نمود بود بر افراسياب آن سخن مرگ

 تو گفتى برو روز كوتاه شد ز تورانيان او چو آگاه شد

 بفرمود تا بانگ برداشتند چو آوردگه خوار بگذاشتند

 مرا بازگشتن ز تنگ شبست كه اين شير مردى ز زنگ شبست

 ترا جست و شادى ترا در گشاد گر ايدونك امروز يكبار باد

 درفش دالفروز ما را ببين روى زمينچو روشن كند روز 

 ز خورشيد تابان ثريا كنيم همه روى ايران چو دريا كنيم

 لشكرگه خويش رفتند بازه ب دو شاه و دو كشور چنان رزمساز
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 گریختن افراسیاب

 سپهر از بر كوه ساكن بگشت چو نيمى ز تيره شب اندر گذشت

 ترگ و جوشن بدادسپه را همه  سپهدار تركان بنه بر نهاد

 بود ترك برگستوانور سوار طاليه بفرمود تا ده هزار

 كه من چون گذر يابم از رود آب چنين گفت با لشكر افراسياب

 بجيحون و زورق زمان مشمريد دمادم شما از پسم بگذريد

 گذر كرد از آموى و بگذاشت آب شب تيره با لشكر افراسياب

 سپاهسراپرده و خيمه بد بى و راه راههمه روى كشور به بى

 طاليه سپه را بهامون نديد سپيده چو از باختر بردميد

 كه پردخته شد شاه زين كارزار بيامد بمژده بر شهريار

 ز دشمن سوارى نبينم بجاى و پرده سراى ستهمه دشت خيمه

 نيايش كنان پيش يزدان پاك چو بشنيد خسرو دوان شد بخاك

 جهاندار و بيدار و پروردگار روشن كردگار همى گفت كاى

 تو كردى دل و چشم بد خواه كور تو دادى مرا فّر و ديهيم و زور

 ز بيمش همه ساله رنجور كن ز گيتى ستمكاره را دور كن

 شب آن شعر پيروزه بر سر گرفت چو خورشيد زّرين سپر برگرفت

 تاج بسر برنهاد آن دالفروز جهاندار بنشست بر تخت عاج

 كه جاويد باد اين سزاوار گاه نيايش كنان پيش او شد سپاه

 كه از لشكر شاه چين ماند باز نيازشد اين لشكر از خواسته بى

 كه او رفت با لشكر و بوق و كوس همى گفت هر كس كه اينت فسوس

 بشد نامدارى چنين رايگان شب تيره از دست پر مايگان

 كه اى نامداران ايران سپاه شاهبديشان چنين گفت بيدار 
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 گر آوار از جنگ برگشته به چو دشمن بود شاه را كشته به

 بزرگى و ديهيم شاهنشهى چو پيروز گر دادمان فّرهى

 شب آيد نيايش مر او را كنيد ز گيتى ستايش مر او را كنيد

 برنشاند بتخت هنريكى بى كه آن را كه خواهد كند شور بخت

 كه با داد او بنده را پاى نيست و پرسشت راى نيست ازين كوشش

 ششم روز هرمزد گيتى فروز بباشم بدين رزمگه پنج روز

 خواهكه او كين فزايست و ما كينه برايد برانيم ز ايدر سپاه

 همى كشته جستند ز ايران سپاه بدين پنج روز اندرين رزمگاه

 يكى دخمه كردسزاوار هر يك  بشستند ايرانيان را ز گرد

 پیروزنامه نوشتن کیخسرو به کاوس

 بياورد قرطاس و مشك و عبير بفرمود تا پيش او شد دبير

 چنانچون سزا بود زان رزمگاه نبشتند نامه بكاوس شاه

 ستايش سزاى جهان آفرين سر نامه كرد از نخست آفرين

 پدر وار لرزيده بر جان من دگر گفت شاه جهانبان من

 دل بدسگاالن او خسته باد با كوه پيوسته بادبزرگيش 

 سه جنگ گران كرده شد در سه شب ريگ فربه رسيدم ز ايران ب

 نبيند خردمند هرگز بخواب شمار سواران افراسياب

 فرستادم اينك بر شهريار بريده چو سيصد سر نامدار

 گرامى بزرگان و فرزند اوى برادر بد و خويش و پيوند اوى

 كه صد شير با جنگ هر يك يكيست نامداران بسته دويستو زان 

 ز چرخ آفرين بر چنان رزم بود همه رزم بر دشت خوارزم بود

 كشيديم تا بر چه گردد زمان برفت او و ما از پس اندر دمان
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 همه ساله با اختر نيك جفت برين رزمگاه آفرين باد گفت

 كرد بر ريگ خشكاز آن پس گذر  نهادند بر نامه مهرى ز مشك

 رسیدن افراسباب به گنگ دژ

 چو باد دمان تيز بگذاشت آب چو زان روى جيحون شد افراسياب

 همى گفت هر كس ز جنگ آنچ ديد بپيش سپاه قراخان رسيد

 بران هر كس كه از تخمه او بزيست سپهدار تركان چه مايه گريست

 پيوند خويشبزرگان و خويشان و  ز بهر گرانمايه فرزند خويش

 همى خون چكاند ز چشم هژبر خروشى بر آمد تو گفتى كه ابر

 همى خواست كآيند شيران بجنگ همى بودش اندر بخارا درنگ

 بزرگان برتر منش را بخواند از آن پس چو گشت انجمن آنچ ماند

 ز لشكر هر آن كس كه بد راى زن چو گشتند پر مايگان انجمن

 چو بيچاره شدشان دل از كارزار شهريارزبان برگشادند بر 

 گذشتند و زيشان دل ما شخود كه از لشكر ما بزرگان كه بود

 بران رفتگان بر ببايد گريست همانا كه از صد نماندست بيست

 گسستيم چندى ز پيوند خويش كنون ما دل از گنج و فرزند خويش

 شاهبكرديم زان پس كه فرمود  بدان روى جيحون يكى رزمگاه

 تو دانى كه شاهى و ما چاره جوى آنچ آمد بروى دانشىز بى

 از ايدر بچاچ اندر آرد سپاه گر ايدونك روشن بود راى شاه

 ببايد ترا لشكر آراستن آيد بكين خواستن خسروچو كى

 ز گلزّريون نيز هم بگذرد چو شاه اندرين كار فرمان برد

 جنگست و جاى درنگكه هم جاى  آرام ببهشت گنگه بباشد ب

 كسى راى ديگر نيفگند بن برين بر نهادند يك سر سخن
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 همه ديده پر آب و دل پر ز خون برفتند يك سر بگلزّريون

 ببود و براسود با باز و يوز بگلزّريون شاه توران سه روز

 بجايى نبودش فراوان درنگ برفتند زان جايگه سوى گنگ

 گلش مشك سارا بد و زّر خشت يكى جاى بود آن بسان بهشت

 تو گفتى كه با ايمنى گشت جفت بدان جايگه شاد و خندان بخفت

 بزرگان گردنكش و مهتران كرانسپه خواند از هر سوى بى

 گل و سنبل و رطل و افراسياب مى و گلشن و بانگ چنگ و رباب

 بدين آشكارا چه دارد نهان همى بود تا بر چه گردد جهان

 خسرو به جیحونگذشتن 

 ازو دور شد خورد و آرام و خواب آمد برين روى آب خسروچو كى

 فرستاد زان پس بهر كس درود سپه چون گذر كرد زان سوى رود

 بخواهيد ما را ز يزدان پاك كزين آمدن كس مداريد باك

 كسى را كزو شاد بد بيش داد گرانمايه گنجى بدرويش داد

 يكى نو جهان ديد رسته ز چغد سغدو ز آنجا بيامد سوى شهر 

 آباد گردد بچيزه همى خواست ك ببخشيد گنجى بران شهر نيز

 همى آمدندى بر شهريار بهر منزلى زينهارى سوار

 ز گنگ و ز افراسياب و سپاه ازان پس چو آگاهى آمد بشاه

 ابا لشكرى چون هژبر يله كه آمد بنزديك او گلگله

 بجويد همى روزگار نبرد و دردكه از تخم تورست پر كين 

 كه جويد همى تخت تركان و تاج چاجه فرستاد بهرى ز گردان ب

 فرستاد ساالر ايشان طورگ سپاهى بسوى بيابان سترگ

 كه بر نامداران ببندند راه پذيرفت زين هر يكى جنگ شاه
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 انديشه ساالر داشته خرد را ب آن خوار داشت خسروجهاندار كى

 بيامد بفرمود تا خيل خيل كه از بردع و اردبيلسپاهى 

 رد و موبد و مرزبان بشمرند بيايند و بر پيش او بگذرند

 كه در جنگ شيران نبودى دژم برفتند و ساالرشان گستهم

 برفتند با رستم نيوسوز همان گفت تا لشكر نيمروز

 نشينند و گيرند اسبان بدست بفرمود تا بر هيونان مست

 همه سغد شد شاه را نيك خواه اندرون بود يك ماه شاهبسغد 

 همى جست هنگام روز نبرد سپه را درم داد و آسوده كرد

 بدانست نيرنگ و بند حصار هر آن كس كه بود از در كارزار

 سر بد كنش پر ز تيمار كرد بياورد و با خويشتن يار كرد

 ساختهكمر بسته و جنگ را  و زان جايگه گردن افراخته

 جهانى درو مانده اندر شگفت ز سغد كشانى سپه بر گرفت

 كينه خواه خسروجهانجوى كى تركان كه آمد سپاهه خبر شد ب

 جهان شد پر از جنبش و گفت و گوى همه سوى دژها نهادند روى

 كه امروز به گونه شد كارزار لشكر چنين گفت پس شهرياره ب

 دل از جنگ جستن پشيمان كند كندز تركان هر آن كس كه فرمان 

 بد رهنمونه مباشيد كس را ب مسازيد جنگ و مريزيد خون

 راهه دل كينه دارش نيايد ب و گر جنگ جويد كسى با سپاه

 بهر جاى تاراج و آويختن شما را حاللست خون ريختن

 مداريد كين و مسازيد جنگ بره بر خورشها مداريد تنگ

 كه گفتى بدّرد همى چرخ و ماه سپاهخروشى بر آمد ز پيش 

 جهان شد پر از غلغل و گفت و گوى دژها نهادند روىه سواران ب

 سپاه شهنشه بدو ننگريد هر آن كس كه فرمان بجا آوريد
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 سرانشان بريدند يك سر سپاه هر آن كو برون شد ز فرمان شاه

 لب تشنه نگذاشتندى بر آب ز تركان كس از بيم افراسياب

 راهه يافتندى ب سرشتن بى و گر باز ماندى كسى زين سپاه

 بهر دژ كه بودى يكى جنگجوى دليران بدژها نهادند روى

 نماندى در و بام و جاى نشست شدى باره دژ هم آنگاه پست

 نماندى بد و نيك چيزى بجاى غالم و پرستنده و چارپاى

 جايى نه دشتنه دژ ماند آباد  برين گونه فرسنگ بر صد گذشت

 بهر سو بگرديد با رهنمون چو آورد لشكر بگلزّريون

 در و دشت و كوه و زمين پر نگار جهان ديد بر سان باغ بهار

 جهان از در مردم نيك بخت همه كوه نخچير و هامون درخت

 بدان تا نماند بدى در نهان طاليه فرستاد و كار آگهان

 پيش آب روانكشيدند بر  سرا پرده شهريار جهان

 خود و نامداران خسرو پرست جهاندار بر تخت زّرين نشست

 همى مرده بر خاست از تيره خاك شبى كرد جشنى كه تا روز پاك

 رخشنده روز و بهنگام خوابه ب و زان سوى گنگ اندر افراسياب

 بزرگان بيدار و بسيار دان همى گفت با هرك بد كاردان

 گنگ اندرون چون توان آرميده ب بالين رسيده كه اكنون كه دشمن ب

 كه اكنون كه نزديك شد بد گمان همه برگشادند گويا زبان

 زبونى نه خوبست و چندين سپاه جز از جنگ چيزى نبينيم راه

 همه شب همى لشكر آراستند بگفتند و ز پيش برخاستند
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 رزم کردن کیخسرو بار دیگر با افراسیاب

 ز درگاه برخاست آواى كوس بانگ خروس سپيده دمان گاه

 كه بر مور و بر پّشه شد راه تنگ سپاهى بهامون بيامد ز گنگ

 زمين شد بسان كه بيستون چو آمد بنزديك گلزريون

 جهان شد پر آشوب جنگ و جلب همى لشكر آمد سه روز و سه شب

 فزون گشت مردم ز مور و ملخ كشيدند بر هفت فرسنگ نخ

 ز دريا بر آمد بخورشيد تف سپه بركشيدند صفچهارم 

 سواران گردنكش و بخردان قلب اندر افراسياب و ردانه ب

 همى نيزه بگذاشت از آفتاب سوى ميمنه جهن افراسياب

 همى داشت چون كوه پشت سپاه از قبلگاه خسرووزين روى كى

 منوشان خوزان پيروز و داد چو گودرز و چون طوس نوذر نژاد

 هجير و چو شيدوش گرد دلير چو گرگين ميالد و رّهام شير

 سپاهى همه يك دل و يك تنه فريبرز كاوس بر ميمنه

 كه با جنگ هر جنگيى پاى داشت منوچهر بر ميسره جاى داشت

 كه پشت و نگهبان هر مرز بود پشت سپه گيو گودرز بوده ب

 خون لعلهمه آب دريا شد از  زمين كان آهن شد از ميخ نعل

 تبيره دل سنگ خارا بخست بسر بر ز گرد سياه ابر بست

 ستاره غمى شد ز آواى كوس زمين گشت چون چادر آبنوس

 تو گفتى همى بر نتابد سپاه زمين گشت جنبان چو ابر سياه

 همانا مگر بر زمين جاى بود همه دشت مغز و سر و پاى بود

 سر و پاى و دست تنبىهمه دشت  همى نعل اسبان سر ُكشته خست

 دو لشكر برين كار خستو شدند خردمند مردم بيك سو شدند
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 بماند برين دشت با درد و كين كه گر يك زمان نيز لشكر چنين

 همانا سپهر اندر آيد ز پاى نماند يكى زين سواران بجاى

 روانها همى داد تن را درود ز بس چاك چاك تبرزين و خود

 جهان بر دل خويشتن تنگ ديد آن پيچش جنگ ديد خسروچو كى

 بپيش خداوند شد داد خواه بيامد بيك سو ز پشت سپاه

 جهاندار و بر هر كسى پادشا كه اى برتر از دانش پارسا

 كوره درون تافتهه چو آهن ب اگر نيستم من ستم يافته

 نه بر دادگر بر كنم جاى تنگ نخواهم كه پيروز باشم بجنگ

 جهان پر شد از ناله زار اوى اين و بر خاك ماليد روى بگفت

 كه بشكست شاداب شاخ درخت همانگه بر آمد يكى باد سخت

 بزد بر رخ شاه توران سپاه همى خاك برداشت از رزمگاه

 چو افراسياب آگهى يافتى كسى كو سر از جنگ برتافتى

 كفنجز از خاك و ريگش نبودى  بريدى بخنجر سرش را ز تن

 فراوان ز تركان گرفتار شد چنين تا سپهر و زمين تار شد

 بپوشيد تا كس نيايد بجنگ بر آمد شب و چادر مشك رنگ

 چو روى زمين ز آسمان تيره گشت سپه باز چيدند شاهان ز دشت

 سپه بود با جوشن و درع و خود همه دامن كوه تا پيش رود

 ز هر پهلوى طاليه بيامد برافروختند آتش از هر سوى

 آفتاب ۀهمى بود تا چشم همى جنگ را ساخت افراسياب

 زمين چون نگين بدخشان كند بر آيد رخ كوه رخشان كند

 بهر كار با راى او نيست پاى جهان آفرين را دگر بود راى
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 پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت

 كس آمد ز گستهم نوذر بشاه شب تيره چون روى زنگى سياه

 كه ما بازگشتيم پيروز و شاد كه شاه جهان جاودان زنده باد

 رسيديم ناگه بهنگام خواب بدان نامداران افراسياب

 كسى را ز انديشه مايه نبود از يشان سوارى طاليه نبود

 كشيديم شمشير و گرز گران چو بيدار گشتند زيشان سران

 فراوان نماندز مردان ايشان  چو شب روز شد جز قراخان نماند

 زمين بستر و خاكشان چادرست همه دشت زيشان سرون و سرست

 هيونى بيامد سپيده دمان بمژده ز رستم هم اندر زمان

 بدان آگهى تيز بشتافتيم كه ما در بيابان خبر يافتيم

 چو تنها شدى راه بگذاشتى شب و روز رستم يكى داشتى

 از چرخ گيتى فروزچو برزد سر  بديشان رسيديم هنگام روز

 چو نزديك شد ترگ بر سر نهاد زه بر نهاده تهمتن كمان را ب

 قراخان ز پيكان رستم بخست نخستين كه از كلك بگشاد شست

 شاهه همانا كه آگاهى آمد ب توران زمين شد كنون كينه خواهه ب

 سپهدار تركان همى داشت گوش بشادى ز لشكر بر آمد خروش

 بشادى و رامش گشادند دست بودند خسرو پرستهر آن كس كه 

 خروشان بنزديك افراسياب سوارى بيامد هم اندر شتاب

 رسيدست نزديك ما مرد شست كه از لشكر ما قراخان برست

 كزيشان شود ناپديد آب جوى سپاهى بتوران نهادند روى

 كاره كه پيكار سخت اندر آمد ب چنين گفت با راى زن شهريار

 يكبارگى گم شود راه ماه ب رستم بگيرد سر گاه ماچو 
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 خسرويمچنين كار در جنگ كى كنونش گمان آنك ما نشنويم

 ز خون روى كشور چو جيحون كنيم چو آتش بريشان شبيخون كنيم

 نبيند مگر بام و ديوار و شهر آيد ز لشكر دو بهر خسروچو كى

 فرزانه و رهنماىهمان مرد  سراسر همه لشكر اين ديد راى

 چو آتش ازان دشت لشكر براند بنه هرچ بودش هم آنجا بماند

 كه گرد سپاه از هوا بر گذشت همانگه طاليه بيامد ز دشت

 خيمه درون نيست كسه از يشان ب همه دشت خرگاه و خيمست و بس

 چرا رفت بيگاه از ان دشت كين بدانست خسرو كه ساالر چين

 بدان آگهى تيز بشتافتست خبر يافتستز گستهم و رستم 

 فرستاد نزديك رستم دمان نوندى بر افگند هم در زمان

 همانا بجنگ تو دارد شتاب كه برگشت زين كينه افراسياب

 برو خويشتن زو نگهدار باش سپه را بياراى و بيدار باش

 بايسته بود راهبدان راه بى نوند جهان ديده شايسته بود

 گو شير دل را ميان بسته ديد چون پيش رستم رسيدهمى رفت 

 آواز گوشه يكايك نهاده ب دوشه سپه گرزها بر نهاده ب

 كه فرجام پيغامش آرام بود رستم بگفت آنچ پيغام بوده ب

 وگوىگفتآرام بىه نشسته ب كينه جوى خسرووزين روى كى

 گاهسرا پرده و خيمه و تاج و  همى كرد بخشش همه بر سپاه

 كفن كرد و ز خون و گلشان بشست از ايرانيان كشتگان را بجست

 چو برداشت زان خاك و خون نبرد رسم مهان كشته را دخمه كرده ب

 دمان از پس شاه تركان براند بنه بر نهاد و سپه برنشاند

 بران بد كه رستم شود سير خواب چو نزديك شهر آمد افراسياب

 بر آريم گرد از سر لشكرش سرشكنون من شبيخون كنم بر 
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 شهر اندر آواز ايشان شنيده ب بتاريكى اندر طاليه بديد

 همى راند و انديشه اندر گرفت فرو ماند زان كار رستم شگفت

 شيرين روان اندر آويختهه ب همه كوفته لشكر و ريخته

 پس پشت شاه و سواران جنگ پيش اندرون رستم تيز چنگه ب

 وزيشان فراوان سخنها براند نزديك بد پيش خواندكسى را كه 

 چنين گفت با نامور چاره جوى بپرسيد كين را چه بينيد روى

 چه بايست اكنون همه رنج راه كه در گنگ دژ آن همه گنج شاه

 همانا كه چارست پهناى اوى زمين هشت فرسنگ باالى اوى

 تخت و كالهبزرگى و فرمان و  زن و كودك و گنج و چندان سپاه

 نبيند كسى آن بلندى بخواب بران باره دژ نپّرد عقاب

 ترا رنج بد خواه را تاج و گاه خورش هست و ايوان و گنج و سپاه

 همه جاى شادى و آرام و كام همان بوم كو را بهشتست نام

 باال و پهناى پرتاب تيره ب چشمه آبگير ایهر گوشهه ب

 بهشتى بر آورده آباد بوم رومهمى موبد آورد از هند و 

 ببينند آسان كه بر دشت كيست همانا كزان باره فرسنگ بيست

 بفرجام گيتى نماند بكس ترا زين جهان بهره جنگست و بس

 خوش آمدش و ايمن شد از روزگار چو بشنيد گفتارها شهريار

 ابا آلت لشكر و ساز جنگ بيامد بدلشاد ببهشت گنگ

 بدستى نديد اندرو جان خارستان آن شارستانهمى گشت بر گرد 

 بر آورده شاه فرمان روا يكى كاخ بودش سر اندر هوا

 سپه را درم داد و دينار داد ايوان فرود آمد و بار داده ب

 نگهبان هر لشكرى مهترى فرستاد بر هر سوى لشكرى

 شب پاسبانه روز و به نگهبان ب بانپياده بران باره بر ديده
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 نامه را پيش خواست ۀنويسند و موبدش بود بر دست راست رد

 نامه افراسیاب به نزدیک فغفور چین 

 نبشتند با صد هزار آفرين يكى نامه نزديك فغفور چين

 نيامد مرا بهره جز كارزار چنين گفت كز گردش روزگار

 كنون شد ازو روزگارم درشت بپروردم آن را كه بايست كشت

 كه بر مهر او بر روانم گواست گر بيايد رواستچو فغفور چين 

 كزين سو خرامد همى كينه خواه و گر خود نيايد فرستد سپاه

 چين اندر آمد بهنگام خوابه ب فرستاده از نزد افراسياب

 يكى خّرم ايوان بپرداختش سرافراز فغفور بنواختش

 نه خوابنه آرام بودش نه خورد و  گنگ اندر افراسيابه و زان سو ب

 برج اندرون رزم را جاى كرده ب ديوار عّراده بر پاى كرده ب

 كشيدند بر باره افسونگران بفرمود تا سنگهاى گران

 ديوار دژ برنشانده سپاهى ب بسى كاردانان رومى بخواند

 بران باره عّراده و منجنيق بر آورد بيدار دل جاثليق

 پر ز خفتان و ترگهمه برجها  كمانهاى چرخ و سپرهاى كرگ

 ز پوالد بر هر سوى پنجه كرد گروهى ز آهنگران رنجه كرد

 كه هر كس كه رفتى بر دژ فراز دراز هاىببستند بر نيزه

 و گر نه ز دژ زود بگريختى بدان چنگ تيز اندر آويختى

 هر كار با هر كسى داد كرده ب سپه را درم داد و آباد كرد

 سپرهاى چينى و تير و كمان وانهمان خود و شمشير و برگست

 بويژه كسى كو كند كارزار شمارببخشيد بر لشكرش بى

 خود و جنگسازان خسرو پرست چو آسوده شد زين بشادى نشست
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 شدندى بدرگاه شاه انجمن پرى چهره هر روز صد چنگ زن

 سرود از لب ترك و مى خواستى شب و روز چون مجلس آراستى

 بر امروز و فردا نيامدش ياد گنجى ببادهمى داد هر روز 

 كه داند كه فردا دالفروز كيست دو هفته برين گونه شادان بزيست

 آمدن کیخسرو به پیش گنگ دژ

 اى و آواى چنگن شنيد آن غو گنگه آمد ب خسروسيم هفته كى

 بماند اندر آن گردش روزگار بخنديد و برگشت گرد حصار

 نه از بهر پيكار پتياره كرد باره كردچنين گفت كان كو چنين 

 بما بر چنين آتش كين ببيخت چو خون سر شاه ايران بريخت

 سپهرى دالرام بر پاى ديد شگفت آمدش كان چنان جاى ديد

 روشن روانه سزد گر ببينى ب رستم چنين گفت كاى پهلوانه ب

 ز خوبى و پيروزى اندر نبرد كه با ما جهاندار يزدان چه كرد

 تندى و كّژى و نابخردىه ب بدى را كجا نام بد بر بدى

 برين سان بر آسود از روزگار گريزان شد از دست ما بر حصار

 پيرى رسيده كنون بّترسته ب بدى كو بد آن جهان را سرست

 مبادا كه شب زنده باشم سه پاس بدين گر ندارم ز يزدان سپاس

 هور و ماه ۀهم او آفرينند كزويست پيروزى و دستگاه

 بود اندوهز پيكار لشكر بى ز يك سوى آن شارستان كوه بود

 كه روشن شدى مرد را زو روان بروى ديگر بودش آب روان

 ز هر سوى دژ پهلوانى بپاى كشيدند بر دشت پرده سراى

 ز لشكر زمين دست بر سر گرفت زمين هفت فرسنگ لشكر گرفت

 شاه جهاندار لشكر بخواستز  سرا پرده زد رستم از دست راست
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 دالفروز با بوق و با كوس بود بچپ بر فريبرز كاوس بود

 سيم روى گودرز بگزيد جاى برفتند و بردند پرده سراى

 تو گفتى جهان را بدّريد گوش شب آمد بر آمد ز هر سو خروش

 ز بس ناله بوق و شيپور و ناى زمين را همى دل بر آمد ز جاى

 بدّريد پيراهن مشك رنگ داشت از چرخ زنگ چو خورشيد بر

 بيامد بگرديد گرد سپاه نشست از بر اسب شبرنگ شاه

 كه اى نامور مهتر انجمن چنين گفت با رستم پيل تن

 نبيند جهان نيز هرگز بخواب چنين دارم اميد كافراسياب

 ببيند سر تيغ يزدان پرست اگر كشته گر زنده آيد بدست

 بيارى بيايد بدين رزمگاه را ز هر سو سپاهبرآنم كه او 

 نه از كين و از كامكارى كنند بترسند و ز ترس يارى كنند

 بخواند بروبر بگيريم راه ن كو سپاهآبكوشيم تا پيش از 

 رود آوريمه همه سنگ و خاكش ب دژ فرود آوريم ۀهمه بار

 همان روز رزم اندر آرام گشت سپه را كنون روز سختى گذشت

 ز پيكار و كينش نترسد سپاه ديوار گيرد پناهه چو دشمن ب

 خارستان گمانكزين پس شود بى شكسته دلست او بدين شارستان

 روان را همه سوى داد آوريم س ياد آوريموچو گفتار كاو

 زنگار و گرده بپوشيد زمانه ب كجا گفت كاين كين با دار و برد

 تا شود سال بر پنج شستچنين  پسر بر پسر بگذرانم بدست

 دل از كين شاهان نترسد ز مرگ بسان درختى بود تازه برگ

 پسر باشد اين درد را رهنماى پدر بگذرد كين بماند بجاى

 ورا خسرو پاك دين خواندند بزرگان برو آفرين خواندند

 مبادى بجز شاه و پيروز گر كه كين پدر بر تو آيد بسر
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 افراسیابآمدن جهن به پیام 

 نهاد از بر چرخ زّرين چراغ دگر روز چون خور بر آمد ز راغ

 پر انديشه شد زان سخن شهريار خروشى بر آمد بلند از حصار

 برهنه شد از روى پوشيده راز همانگه در دژ گشادند باز

 خردمند و با دانش و مايه دار بيامد ز دژ جهن با ده سوار

 بود با نامداران بپاى همى بشد پيش دهليز پرده سراى

 خرد يافته جهن را پيش برد ازان پس بيامد منوشان گرد

 شد از آب ديده رخش ناپديد خردمند چون پيش خسرو رسيد

 كاله بزرگى ز سر بر گرفت بماند اندرو جهن جنگى شگفت

 برو آفرين كرد و بردش نماز چو آمد بنزديك تختش فراز

 هميشه جهان را بشادى گذار چنين گفت كاى نامور شهريار

 دل و چشم بد خواه تو كنده باد بر و بوم ما بر تو فرخنده باد

 بر و بوم ما پيش گسترده دست هميشه بدى شاد و يزدان پرست

 بنيكى همى داستانها زدن خجسته شدن باد و باز آمدن

 اگر شاه را زان نگيرد شتاب پيامى گزارم ز افراسياب

 بفرمود زّرين يكى پيشگاه گفتار بشنيد شاهچو از جهن 

 نشست و پيام پدر ياد كرد نهادند زير خردمند مرد

 نشستست پر درد و مژگان پر آب چنين گفت با شاه كافراسياب

 ازان داغ دل شاه توران سپاه نخستين درودى رسانم بشاه

 كه فرزند ديدم بدين پايگاه كه يزدان سپاس و بدويم پناه

 پيش سواران سوارى كنده ب لشكر كشد شهريارى كندكه 

 ز مادر سوى تور دارد نژاد قبادز راه پدر شاه تا كى
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 چين نام او تخت را افسرسته ب ز شاهان گيتى سرش برترست

 نهنگ دالور بدرياى آب ابر اندرون تيز پّران عقابه ب

 دد و دام شادان ببخت ويند همه پاسبانان تخت ويند

 بروى زمين مر ترا كهترند بزرگان كه با تاج و با زيورند

 كه هرگز نخواهد بما جز گزند شگفتى تر از كار ديو نژند

 چرا شد دل من سوى كاستى بدان مهربانى و آن راستى

 گناهسياوش رد كشته شد بى وس شاهوكه بر دست من پور كا

 خواب و ز خوردنشسته بيك سو ز  زين سخن پر ز درد امجگر خسته

 ببرد از دلم ترس گيهان خديو نه من كشتم او را كه ناپاك ديو

 بچنگ اندرون بد فسانه مرا زمانه ورا بد بهانه مرا

 مردم پارسا ۀپذيرند تو اكنون خردمندى و پادشا

 پر از باغ و ايوان و ميدان و كاخ نگه كن كه تا چند شهر فراخ

 بهانه سياوش و افراسياب شدست اندرين كينه جستن خراب

 زور نهنگه تن همچو پيل و به ب زارى سواران جنگهمان كار

 سرى نيز نزديك تنشان نبود كه جز كام شيران كفنشان نبود

 كشور جز از دشت ويران نمانده ب يكى منزل اندر بيابان نماند

 نماند ز ما نام تا رستخيز جز از كينه و زخم شمشير تيز

 بفرجام پيچان شويم از گزند آفرين را پسندنيايد جهان 

 نياسايد از كين دلت يك زمان گمانو گر جنگ جويى همى بى

 جز او را مكن بر دل آموزگار نگه كن بدين گردش روزگار

 سرى پر ز كين دل پر از خون تراست كه ما در حصاريم و هامون تراست

 بوم و كشت منست ۀبرآورد همى گنگ خوانم بهشت منست

 هم ايدر نگين و هم ايدر كاله هم ايدر مرا گنج و ايدر سپاه
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 مردان روز نبرد مهم اينجا هم اينجام كشت و هم اينجام خورد

 گل و الله و رنگ وّشى گذشت ترا گاه گرمى و خوّشى گذشت

 گردد افسرده دست هاكه بر نيزه زمستان و سرما بپيش اندرست

 برو بوم ما سنگ گردد زمين ابر اندر افگند چينبدامن چو 

 نتابى تو با گردش هور و ماه ز هر سو كه خوانم بيايد سپاه

 ترا بر دهد اختر روزگار ور ايدون گمانى كه هر كارزار

 ز رنج تو ديگر كسى بر خورد از انديشه گردون مگر بگذرد

 زمينبگيرم زنم آسمان بر  گر ايدونك گويى كه تركان چين

 بدست تو آيم گرفتار من بشمشير بگذارم اين انجمن

 نسايد كسى كو نفرسود نيست مپندار كاين نيز نابود نيست

 ز پشت فريدون و ز تخم جم نبيره سر خسروان زادشم

 همان ياورم ايزد دادگر مرا دانش ايزدى هست و فر

 نخواند دلم پند آموزگار چو تنگ اندر آيد بد روزگار

 شوم چون ستاره بر آفتاب هنگام خوابه بفرمان يزدان ب

 سپارم ترا لشكر و كشورم بدرياى كيماك بر بگذرم

 نبيند مرا نيز شاه و سپاه مرا گنگ دژ باشد آرامگاه

 ببين آن زمان لشكر آراستن چو آيد مرا روز كين خواستن

 خويشهر جاى پيدا كنم دين ه ب بيايم بخواهم ز تو كين خويش

 مهر اندرين كشور افسون كنىه ب و گر كينه از مغز بيرون كنى

 همان تخت و دينار و جام گهر گشايم در گنج تاج و كمر

 تو بر دار و ز كين مكن هيچ ياد ايرج نداده كه تور فريدون ب

 بدان راى ران دل همى كت هواست وگر چين و ما چين بگيرى رواست

 مرا شادكامى كم و بيش تست پيش تستخراسان و مكران زمين 
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 فرستمت چندانك بايد سپاه س شاهوبراهى كه بگذشت كاو

 ترا تخت زّرين و افسر كنم همه لشكرت را توانگر كنم

 هر انجمن خوانمت شهرياره ب هر كارزاره همت يار باشم ب

 و گر با نياكين بسيچى همى گر از پند من سر بپيچى همى

 منم ساخته جنگ را چون پلنگ گردى بياراى جنگچو زين باز 

 پاسخ دادن کیخسرو جهن را 

 همى كرد خندان بدو بر نگاه چو از جهن پيغام بشنيد شاه

 شنيديم سر تا سر اين گفت و گوى بپاسخ چنين گفت كاى رزمجوى

 همان باد بر تخت و تاج و نگين نخست آنك كردى مرا آفرين

 بگفتى كه او كرد مژگان پر آب افراسيابدرودى كه دادى ز 

 مبادم مگر شاد و پيروز بخت شنيدم همين باد بر تاج و تخت

 كه بينم همى پور يزدان شناس دوم آنك گفتى ز يزدان سپاس

 شاه و پيروز تر ترپسنديده ز شاهان گيتى دالفروز تر

 كه با آن هنرها خرد باد جفت مرا داد يزدان همه هرچ گفت

 بدل نيستى پاك و يزدان پرست ترا چند خواهى سخن چرب هست

 ز گفتار كردار بهتر بود كسى كو بدانش توانگر بود

 نه از خاك تيره همى بر گذشت فريدون فرخ ستاره نگشت

 بشستى برين گونه از شرم چهر تو گويى كه من بر شوم بر سپهر

 پيرايه گشتسخن بر زبانت چو  دلت جادويى را چو سرمايه گشت

 بر مرد دانا نگيرد فروغ زبان پر ز گفتار و دل پر دروغ

 كنون كز سياوش نماند استخوان پدر كشته را شاه گيتى مخوان

 كشيدى و گشتى چنين كينه خواه راهه همان مادرم را ز پرده ب
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 همى آتش افروختى بر سرم مرا نوز نازاده از مادرم

 تو راهبنفريد بر جان بى تو هر آن كس كه او بد بدرگاه

 ز شاهان و گردان و مردان مرد كه هرگز بگيتى كس آن بد نكرد

 سپارد بزرگى بمردم كشان كه بر انجمن مر زنى را كشان

 كه تا دخترش بچه را بفگند زننده همى تازيانه زند

 بديد آنك هرگز نديد و شنيد خردمند پيران بدانجا رسيد

 هر انجمنه سر افراز گردم ب يزدان كه منچنين بود فرمان 

 كه با من زمانه يكى راز داشت گزند و بالى تو از من بگاشت

 بينوا ۀچنانچون بود بچ از ان پس كه گشتم ز مادر جدا

 پرواز شيران نر داديمه ب بپيش شبانان فرستاديم

 نه آرام روز و نه خواب شبان مرا دايه و پيش كاره شبان

 مرا اندر آورد پيران ز دشت بود تا روز من بر گذشتچنين 

 كه هستم سزاوار تخت و كاله بپيش تو آورد و كردى نگاه

 ببّرى و تن هم نيابد كفن بسان سياوش سرم را ز تن

 همان خيره ماندم بجاى نشست زبان مرا پاك يزدان ببست

 بكردار بد تيز نشتافتى يافتى خردو بى دلمرا بى

 چه كرد و چه ديد از بد و كاستى سياوش نگه كن كه از راستى

 چنان كز ره نامداران سزيد ز گيتى بيامد ترا برگزيد

 بيامد ز گيتى ترا خواند شاه ز بهر تو پرداخت آيين و گاه

 بدان تا نخوانيش پيمان شكن وفا جست و بگذاشت آن انجمن

 راه و رابزرگى و گردى و  چو ديدى برو گردگاه و را

 بيفگندى آن پاك دل را ز پاى بجنبيدت آن گوهر بد ز جاى

 بريدى بسان سر گوسفند سر تاج دارى چنان ارجمند
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 نبودى مگر بد تن و بد گمان ز گاه منوچهر تا اين زمان

 كجا با پدر دست بد را بشست ز تور اندر آمد زيان از نخست

 نه آيين دين نه راه بزرگى پسر بر پسر بگذرد همچنين

 پدر شاه و ز تخمه شهريار زدى گردن نوذر نامدار

 كجا نيكنامى بدش آرزوى برادرت اغريرث نيكخوى

 نه از آدم از تخم آهرمنى بكشتى و تا بوده بد تنى

 فزون آيد از گردش روزگار كسى گر بديهات گيرد شمار

 اىنگويى كه از مردمان زاده اىدوزخ فرستادهه نهالى ب

 دل و راى من سوى زشتى كشيد دگر آنك گفتى كه ديو پليد

 چو شدشان دل از نيكويى نااميد همين گفت ضحاك و هم جّمشيد

 ز هر نيكويى دست كوتاه كرد كرد راهكه ما را دل ابليس بى

 ز بد گوهر و گفت آموزگار نه برگشت از يشان بد روزگار

 كّژى و كاستىگزيند همى  كسى كو بتابد سر از راستى

 كه پيران بكشت اندر آوردگاه بجنگ پشن نيز چندان سپاه

 نجويى جز از رنج و راه زيان زمين گل شد از خون گودرزيان

 ز تركان سوار از در كارزار كنون آمدى با هزاران هزار

 وزيشان بپيش من آمد پشنگ آموى لشكر كشيدى بجنگه ب

 تو ويران كنى كشورمازان پس  فرستاديش تا ببّرد سرم

 سر بخت دشمن نگونسار گشت جهاندار يزدان مرا يار گشت

 دالفروز و شادانم از بخت تو مرا گويى اكنون كه از تخت تو

 چو كردارهاى تو ياد آورم نگه كن كه تا چون بود باورم

 نباشد سخن با تو تا رستخيز شمشير تيزه ازين پس مرا جز ب

 نيك اختر و گردش هور و ماهه ب و سپاهنيروى گنج ه بكوشم ب
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 و رهنماىا نخواهم بگيتى جز همان پيش يزدان بباشم بپاى

 داد و دهش من ببندم ميانه ب مگر كز بدان پاك گردد جهان

 كنم افسرسر بد نشان را بى بد انديش را از ميان بر كنم

 كه در جنگ چندين بهانه مجوى را بگوى سخن هرچ گفتم نيا

 يكى طوق زّرين و دو گوشوار يكى تاج دادش زبرجد نگار

 دره بگفت آن سخنها همه در ب همانگه بشد جهن پيش پدر

 سوارى ز تركان كجا يافت خواب ز پاسخ بر آشفت افراسياب

 همان ترگ و شمشير و تخت و كاله ببخشيد گنج درم بر سپاه

 رزم کیخسرو به افراسیاب و گرفته شدن گنگ دژ

 بشد كوه چون پشت پيل سپيد شب تيره تا برزد از چرخ شيد

 دلش بود پر درد و سر پر شتاب همى لشكر آراست افراسياب

 زمين آهنين شد هوا آبنوس چو از گنگ برخاست آواى كوس

 نشست از بر زين سپيده دمان سر موبدان شاه نيكى گمان

 كارزارنگه كرد تا چون كند  بيامد بگرديد گرد حصار

 بيارد بيك سوى دريا گروه برستم بفرمود تا همچو كوه

 سه ديگر چو گودرز فرخنده راى دگر سوش گستهم نوذر بپاى

 ابا كوس و پيالن و چندى سوار بسوى چهارم شه نامدار

 بكرد و بيامد بر دژ فراز سپه را همه هرچ بايست ساز

 حصاريكى كنده كردن بگرد  بلشكر بفرمود پس شهريار

 بجنگ دژ اندر توانا بدند بدان كار هر كس كه دانا بدند

 چه رزم آزموده ز هر سو گوان چه از چين و ز روم و ز هندوان

 بگشتند و جستند هر گونه بند همه گرد آن شارستان چون نوند
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 سپه را بگردش پراگنده كرد دو نيزه بباال يكى كنده كرد

 نيارند تركان يكى تاختن ساختنبدان تا شب تيره بى

 دو صد منجنيق از پس لشكرى دو صد ساخت عراده بر هر درى

 ز ديوار دژ چون سر بد گمان دو صد چرخ بر هر درى با كمان

 چو ژاله همى كوفتى بر سرش پديد آمدى منجنيق از برش

 ابا چرخها تنگ بسته ميان پس منجنيق اندرون روميان

 كشيدن ز هر سو بگرد حصار شهرياردو صد پيل فرمود پس 

 بكند و نهادند زيرش ستون يكى كنده زير باره درون

 بدان نيزها برگرفته ز جاى بد آن منكرى باره مانده بپاى

 بدين گونه فرمود بيدار شاه پس آلوده بر چوب نفط سياه

 رخ سركشان گشته همچون زرير بيك سو بر از منجنيق و ز تير

 ز بر گرزهاى گران كوب كوب آتش و نفط و چوببزير اندرون 

 چنانچون بود ساز جنگ حصار بهر چار سو ساخت آن كارزار

 پيش جهان آفرينه بيامد ب و ز آن جايگه شهريار زمين

 ابا كردگار جهان گفت راز ز لشكر بشد تا بجاى نماز

 همى خواند بر كردگار آفرين ابر خاك چون مار پيچان ز كين

 ى يارمندى ز تستایبهر سخت گفت كام و بلندى ز تستهمى 

 مگردان ازين جايگه پاى من اگر داد بينى همى راى من

 مرا دار شادان دل و نيك بخت نگون كن سر جادوان را ز تخت

 بجوشن بپوشيد روشن برش چو بر داشت از پيش يزدان سرش

 بكردار دودبجنگ اندر آيد  كمر بر ميان بست و بر جست زود

 بجنگ اندر آيد يكى لشكرى بفرمود تا سخت بر هر درى

 ز برشان همى سنگ بر سر زدند بدان چوب و نفط آتش اندر زدند
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 شده روى خورشيد تابان كبود ز بانگ كمانهاى چرخ و ز دود

 زمين نيلگون شد هوا الژورد ز عّراده و منجنيق و ز گرد

 درخشيدن تيغ و گرز گران خروشيدن پيل و بانگ سران

 ز باريدن تير و گرد سياه شيد ماه تو گفتى برآويخت با

 بفرمان يزدان چو هيزم بسوخت ز نفط سيه چوبها بر فروخت

 بكردار كوه اندر آمد ز جاى نگون باره گفتى كه برداشت پاى

 زيره نگون اندر آمد چو باران ب و زان باره چندى ز تركان دلير

 سر آرد بران شور بختى جهان دام اندرون ناگهانه بكه آيد 

 بر آمد خروشيدن كارزار بپيروزى از لشكر شهريار

 بيامد دمان رستم كينه جوى سوى رخنه دژ نهادند روى

 كجا باره شارستان شد خراب خبر شد بنزديك افراسياب

 گرسيوز آواز كرده جهن و به ب پس افراسياب اندر آمد چو گرد

 سپه را ز شمشير بايد حصار با باره دژ شما را چه كاركه 

 همان از پى گنج و فرزند خويش ز بهر برو بوم و پيوند خويش

 نمانيم بر دشمنان بوم و بر ببنديم دامن يك اندر دگر

 بدان رخنه رفتند بر سان كوه گروه هاسپاهى ز تركان گروه

 برانگيختندخروش از دو رويه  بكردار شيران برآويختند

 شده لرز لرزان و دل نااميد سواران تركان بكردار بيد

 پياده هر آن كس كه بد نامدار برستم بفرمود پس شهريار

 هميدون بسى نيزه ور كينه خواه كه پيش اندر آيد بدان رخنه گاه

 سوار ايستاده پس نيزه ور ابا تركش و تيغ و تير و تبر

 كه شد سخت پيكارشان بدانگه سواران جنگى نگهدارشان

 جنگ اندر آمد بكردار كوهه ب هر سو گروهه سوار و پياده ب
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 چو شير ژيان رستم كينه خواه رخنه در آورد يك سر سپاهه ب

 درفش سياه را نگون سار كرد پياده بيامد بكردار گرد

 بران باره زد شير پيكر درفش نشان سپهدار شاه ايران بنفش

 بر آمد خروشيدن از رزمگاه ايران سپاهبپيروزى شاه 

 سر بخت تورانيان گشته شد فراوان ز توران سپه كشته شد

 دو تن رستم آورد از يشان بمشت بدانگه كجا رزمشان شد درشت

 كه بد تخت توران بديشان بپاى چو گرسيوز و جهن رزم آزماى

 چنين آمد از شور بختى بسر برادر يكى بود و فرخ پسر

 چنان داغ دل لشكرى كينه خواه بدان شارستان اندر آمد سپاه

 هوى هاىبر آمد خروشيدن تاراج و كشتن نهادند روىه ب

 ايرانيان جاى بگذاشتنده ب زن و كودكان بانگ برداشتند

 كه زير پى پيل شد ناپديد چه مايه زن و كودك نارسيد

 بوم ياد نيامد كسى را بر و همه شهر توران گريزان چو باد

 بزارى همه ديدگان پر ز خون بشد بخت گردان تركان نگون

 تيره ز گردون روان خسته و تن ب زن و گنج و فرزند گشته اسير

 گریختن افراسیاب از گنگ دژ

 پر از خون دل درد و ديده پر آب ايوان بر آمد پس افراسيابه ب

 كرد روىبيامد سوى شارستان  بران باره بر شد كه بد كاخ اوى

 دگر يك سر از جنگ برگشته ديد دو بهره ز جنگاوران كشته ديد

 هم از پشت پيالن تبيره زنان خروش سواران و بانگ زنان

 همى پشتشان بر زمين ماندند همى پيل بر زندگان راندند

 همان كشتن و غارت و باد ديد همه شارستان دود و فرياد ديد
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 چنانچون بود رسم و راى سپنج رنجيكى شاد و ديگر پر از درد و 

 چنان هول و برگشتن كارزار چو افراسياب آن چنان ديد كار

 نه تاج و نه گنج و نه تخت و كمر نه پور و برادر نه بوم و نه بر

 كه چرخ فلك خيره با من چه كرد همى گفت با دل پر از داغ و درد

 خواركه آمد مرا كشتن و مرگ  بديده بديدم همان روزگار

 همى داد تخت مهى را درود پر از درد ازان باره آمد فرود

 ايا روز شادى و آرام و ناز همى گفت كى بينمت نيز باز

 تو گفتى چو مرغان همى بر پريد و ز آن جايگه خيره شد ناپديد

 يكى راه بر زير زمين كرده بود در ايوان كه در دژ برآورده بود

 شد ناپديد راهبران راه بى ازان نامداران دو صد برگزيد

 همه كشورش ماند اندر شگفت و ز آنجاى راه بيابان گرفت

 بدان گونه آواره شد در نهان نشانى ندادش كس اندر جهان

 بپاى اندر آورد كيوان اوى آمد در ايوان اوى خسروچو كى

 بجستنش بر كرد هر سو سپاه ابر تخت زرينش بنشست شاه

 نيامد ز ساالر گردنكشان جايى نشانفراوان بجستند 

 ز كار سپهدار توران سپاه ز گرسيوز وجهن پرسيد شاه

 نهان گشته ز ايدر پناهش كجاست كه چون رفت و آرامگاهش كجاست

 نيامد همى روشنايى پديد ز هر گونه گفتند و خسرو شنيد

 كه دشمن چو آواره گردد ز گاه ايرانيان گفت پيروز شاهه ب

 ورا مرگ با زندگانى يكيست گيتى برو نام و كام اندكيستز 
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 زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را 

 جهان ديده و كاربين موبدان ز لشكر گزين كرد پس بخردان

 هر كار با داد بيده هميشه ب آباد بيده بديشان چنين گفت ك

 شما را سپردم بكوشيد سخت در گنج اين ترك شوريده بخت

 بتابد ز چرخ بلند آفتاب نبايد كه بر كاخ افراسياب

 نخواهم كه آيد ز ايوان بكوى هم آواز پوشيده رويان اوى

 كه بودند گرد دژ اندر يله نگهبان فرستاد سوى گله

 چنانچون بود در خور پيشگاه ز خويشان او كس نيازرد شاه

 گفت و گوىسپه شد سراسر پر از  چو زان گونه ديدند كردار اوى

 كه گويى سوى باب مهمان شدست ايدر بدان سان شدست خسروكه كى

 بيداد سره خيره بريده به ب همى ياد نايدش خون پدر

 راهه ز پرده كشيدند يك سو ب همان مادرش را كه از تخت و گاه

 مزيدست شير اين شه هوشمند شبان پروريدست و ز گوسفند

 نه انگيزد از خان او رستخيز تيزچنگال ه چرا چون پلنگان ب

 بر انگيزد آتش ز كيوان اوى فرود آورد كاخ و ايوان اوى

 كى خسرو آمد همه در بدره ب ز گفتار ايرانيان پس خبر

 بسى داستان پيش ايشان براند فرستاد كس بخردان را بخواند

 را نشايد ستود خردسر بى كه هر جاى تندى نبايد نمود

 بكام اندرون نام ياد آوريم كينه ياد آوريم همان به كه با

 جاودان روزگار سنماند بك كه نيكيست اندر جهان يادگار

 تواند جفا گستريدن بسى همين چرخ گردنده با هر كسى

 كه آرند پوشيدگان را نهان ازان پس بفرمود شاه جهان
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 پر از كين سوى كاخ بشتافتند چو ايرانيان آگهى يافتند

 كه خسرو سر آرد بريشان زمان گونه بردند گردان گمانبران 

 تاراج و كشتن بياراستنده ب بخوارى همى نزدشان خواستند

 كه اى دادگر شاه بسيار هوش زارى بر آمد خروشه ز ايوان ب

 ايمنه بر جاى خوارى و پيغاره ايمتو دانى كه ما سخت بيچاره

 اندر آمد نوانابا دختران  بر شاه شد مهتر بانوان

 ز ياقوت بر هر سرى افسرى پرستنده صد پيش هر دخترى

 بپيش اندر افگنده از شرم سر چو خورشيد تابان از يشان گهر

 برافروخته عنبر و عود خام يك دست جامه يك دست مجمر به ب

 ستاره فشاند همى بر زمين تو گفتى كه كيوان ز چرخ برين

 ابر شهريار آفرين كرد سخت تختنزديك ه مه بانوان شد ب

 برين گونه بردند پيشش نماز همان پروريده بتان طراز

 بدان شور بختى همى زيستند همه يك سره زار بگريستند

 بروبر ببخشاى روز نياز كسى كو نديدست جز گام و ناز

 كه اى نيك دل خسرو راد مرد همى خواندند آفرينى بدرد

 نبودى بدلت اندرون ايچ كين زمينچه نيكو بدى گر ز توران 

 ز شاهان درود و پيام آمدى تو ايدر بجشن و خرام آمدى

 تخت نيا بر نهادى تو پاىه ب برين بوم بر نيست خود كدخداى

 و ليكن چنين گشت خورشيد و ماه خيره تباهه سياوش نگشتى ب

 كه پيش تو پوزش نبيند بخواب چنان كرد بد گوهر افراسياب

 خيره همى سر ز پندم بگاشته ب دادمش پند و سودى نداشت بسى

 امكه باريد خون از دو بيننده امگواى منست آفريننده

 كه سايد بزارى كنون بند تو چو گرسيوز وجهن پيوند تو
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 چه تيمار بد بر دل و جان من ز بهر سياوش كه در خان من

 سودش نكرد بسى پند بشنيد و كه افراسياب آن بد انديش مرد

 شود پادشاهيش زير و زبر بدان تا چنين روزش آيد بسر

 شده روز او تار و برگشته سر تاراج داده كاله و كمره ب

 شگفت آنك بر تن ندردش پوست چنين زندگانى همى مرگ اوست

 نگه كن بر آيين شاهان بما بما گناهانكنون از پى بى

 در جهان نشنويمجز از نام او  همه پاك پيوسته خسرويم

 شتاب گناهاننگيرد برين بى بد كردن و جادو افراسيابه ب

 خيره آويختن گنهچه بر بى بخوارى و زخم و بخون ريختن

 بريدن سرى كان گنهكار نيست كه از شهرياران سزاوار نيست

 نماند كسى در سپنجى سراى ترا شهريارا جز اينست جاى

 ن شرم روز شمارآ نپيچى از كردگارهم آن كن كه پرسد ز تو 

 بر آن خوبرويان برگشته بخت چو بشنيد خسرو ببخشود سخت

 شده لعل رخسارشان چون چراغ كه پوشيده رويان ازان درد و داغ

 ز فرزند و زن هر كسى ياد كرد بپيچيد دل بخردان را ز درد

 سران سپه مهتران سترگ همى خواندند آفرينى بزرگ

 نخواهد ز بهر جهان آفرين شه نامبردار كينكز ايشان 

 كه هر چيز كان نيست ما را پسند هوشمند خسروچنين گفت كى

 و گر چند باشد جگر كينه جوى نياريم كس را همان بد بروى

 بر انديشم اينم نيايد پسند چو از كار آن نامدار بلند

 كسى را همان بد بسر ناورم كه بد كرد با پر هنر مادرم

 چنان پاك زاده جهان كدخداى بفرمودشان بازگشتن بجاى

 ز گوينده گفتار بد مشنويد بديشان چنين گفت كايمن شويد
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 و دژخيم نيست وفايىمرا بى كزين پس شما را ز من بيم نيست

 چو خواهد زمانش نباشد بسى تن خويش را بد نخواهد كسى

 و جان خويش بيزدان سپرده تن ايوان خويشه بباشيد ايمن ب

  

 پند دادن کیخسرو ایرانیان را 

 بماناد تا جاودان تاج و تخت ايرانيان گفت پيروز بخته ب

 ايران شما را سراى و نشسته ب همه شهر توران گرفته بدست

 مهر اندرين كشور افسون كنيده ب ز دلها همه كينه بيرون كنيد

 گرد كشور گلستز خون ريختن  كه از ما چنين دردشان در دلست

 بران گنج دادن سپاسى نهم همه گنج توران شما را دهم

 چو ديدند سرما بهار آوريد بكوشيد و خوبى بكار آوريد

 كنم يك سر از گنج دينار سير من ايرانيان را يكايك نه دير

 نبايد بريد گناهانسر بى ز خون ريختن دل ببايد كشيد

 اندر آورده را كوفتنبزير  نه مردى بود خيره آشوفتن

 هر آن كس كه پوشيده دارد بكوى ز پوشيده رويان بپيچيد روى

 كه دشمن شود دوست از بهر چيز ز چيز كسان سر بتابيد نيز

 گزند گناهانكه جويند بر بى نيايد جهان آفرين را پسند

 نبايد كه ويران كند جاى من هر آن كس كه جويد همى راى من

 كه ويران كند مهتر آباد بوم خوانند بيداد و شومو ديگر كه 

 گشادن در گنج توران سپاه لشكر بفرمود شاهه ازان پس ب

 كه كس را نبود اندران دست ياب جز از گنج ويژه رد افراسياب

 چه گنج سليح و چه تخت و كاله ببخشيد ديگر همه بر سپاه
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 بنزديك شاهز تركان بيامد  سپاه مرز هر سو پراكنده بى

 بزودى همى كار بر ساختشان همى داد زنهار و بنواختشان

 هر نامدارى يكى شهر داده ب سران را ز توران زمين بهر داد

 ز دست دليران او جان نبرد هر كشورى هر كه فرمان نبرده ب

 چو پيوسته شد نامه مهتران شدند آن زمان شاه را چاكران

 راهه يكايك سر اندر نهاده ب ز هر سو فرستادگان نزد شاه

 وس و نوید پیروزیونامه خسرو به کا

 شده يك بيك شاه را چاكران ابا هديه و نامه مهتران

 سخن هر چه بايست با او براند دبير نويسنده را پيش خواند

 بدان كو زمين از بديها بشست سر نامه كرد آفرين از نخست

 جادوان را نگونسار كردسر  چنان اختر خفته بيدار كرد

 گيتى ستم يافته شاد ازوسته ب توانايى و دانش و داد ازوست

 بزرگ و جهان ديده و نيك پى وس كىودگر گفت كز بخت كا

 سر بخت او اندر آمد بخواب گشاده شد آن گنگ افراسياب

 سر افراز با گرزهاى گران يك رزمگاه از نبرده سرانه ب

 گلزريون در يكى كارزاره ب صد هزارهمانا كه افگنده شد 

 كه بركند شاداب بيخ درخت و ز آن پس بر آمد يكى باد سخت

 كه جستند بر ما يكى دستگاه آب اندر افتاد چندى سپاهه ب

 كه از ما يكى را دو صد شد شكار آوردگه در چنان شد سواره ب

 حصارى پر از مردم و جاى تنگ و ز آن جايگه رفت ببهشت گنگ

 همانا كه شد كشته در كارزار جنگ حصار اندرون سى هزاره ب

 و را دانش و بخت يارى نكرد همان بد كه بيداد گر بود مرد
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 شدست او كنون از جهان ناپديد همه روى كشور سپه گستريد

 ز روزى كه باشد مرا فرهى شاه آگهىه ازين پس فرستم ب

 اندرون مى بدستپرى روى پيش  ازان پس بيامد بشادى نشست

 جهان شد بهشتى پر از رنگ و بوى ببد تا بهار اندر آورد روى

 هوا گشت بر سان پشت پلنگ رنگه همه دشت چون پرنيان شد ب

 بدين گونه بر چند خوشى گذشت گرازيدن گور و آهو بدشت

 بتان طراز بويانهمه مشك نخچير يوزان و پّرنده بازه ب

 زوره پراگنده و آگنده كردن ب گورهمه چارپايان بكردار 

 گوش و بسره بسان گوزنان ب گردن بكردار شيران نره ب

 همى جست پيدا ز كار جهان ز هر سو فرستاده كار آگهان

 آگاهی یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور

 از افراسياب و ازان انجمن پس آگاهى آمد ز چين و ختن

 همه روى كشور پر آواز گشت انباز گشتكه فغفور چين با وى 

 بريشان چو خاقان چين سرورست گلزّريون لشكرسته ز چين تا ب

 پرستنده و اسب آراسته نداند كسى راز آن خواسته

 بشاهى برو خواندند آفرين كه او را فرستاد خاقان چين

 شتر وار دينار صد بار شست همان گنج پيرانش آمد بدست

 سپاهى بياورد لشكر شكن خواسته بر گرفت از ختنچو آن 

 بنزديك زنهار داده سپاه چو زين گونه آگاهى آمد بشاه

 ببستند خون ريختن را ميان همه بازگشتند زايرانيان

 يكى لشكرى شد برو انجمن چو برداشت افراسياب از ختن

 ستاره شمارش نيابد همى كه گفتى زمين بر نتابد همى
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 پر از درد با لشكرى كينه جوى آورد روى خسروسوى كىز چين 

 راهه طاليه فرستاد چندى ب آگاه شد زان سپاه خسروچو كى

 سپهدار گرگين و فرهاد را بفرمود گودرز كشواد را

 طاليه شب و روز كرده بپاى كه ايدر بباشيد با داد و راى

 تواند چو كار آيد اندر پناه گودرز گفت اين سپاه توانده ب

 كه ياد آرد از دشمنان اندكى ز تركان هر آنگه كه بينى يكى

 دو پايش ز بر سر نگونسار كن هم اندر زمان زنده بر دار كن

 نگهبان اين لشكر و گنج باش باش رنجباشد تو بى رنجچو بى

 خروشيدن زنگ و هندى دراى تبيره برآمد ز پرده سراى

 كه خورشيد را آرزو كرد جنگ بدين سان سپاهى بيامد ز گنگ

 سوى كوكها لشكر اندر كشيد چو بيرون شد از شهر صف بركشيد

 جهاندار گردنكشان را بخواند ميان دو لشكر دو منزل بماند

 نه خوب آيد آرامش اندر بسيچ چنين گفت كامشب مجنبيد هيچ

 همه شب همى گرد لشكر بگشت طاليه بر افگند بر گرد دشت

 همى ساخت آرايش و ساز جنگ بودش هم آنجا درنگبيك هفته 

 خسرو خبر داد كآمد سپاهه ب هشتم بيامد طاليه ز راهه ب

 كه نّظاره گشتند خورشيد و ماه سپه را بدان سان بياراست شاه

 بيامد برابر صفى بركشيد چو افراسياب آن سپه را بديد

 خرامست و بزمبدل مر مرا چون  فرزانگان گفت كين دشت رزمخ ب

 چو رزمم نبودى شتاب آمدى مرا شاد بر گاه خواب آمدى

 سرى پر ز كينه دلى پر ستيز كنون مانده گشتم چنين در گريز

 و گر بر سرم روزگارى نوست خسروستبر آنم كه از بخت كى

 اگر كام يابم اگر مرگ و درد بر آنم كه با او شوم همنبرد
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 گر از خويش بود ار ز بيگانه بود بودبدو گفت هر كس كه فرزانه 

 چرا بايد اين لشكر و دار و برد كه گر شاه را جست بايد نبرد

 ز بيگانگان ار ز خويش تواند همه چين و توران بپيش تواند

 چنين بود تا بود پيمان ما فداى تو بادا همه جان ما

 تن خويش را خوار مايه مدار اگر صد شود كشته گر صد هزار

 فّر كاله توايمه كه زنده ب سر بسر نيكخواه توايم همه

 زمين و زمان شد پر از جنگ و جوش و ز آن پس بر آمد ز لشكر خروش

 رخ زرد خورشيد شد الژورد ستاره پديد آمد از تيره گرد

 نامه افراسیاب به کیخسرو

 گزين كرد كار آزموده دو تن سپهدار تركان ازان انجمن

 كه كردى فراوان پس پشت راه نزديك شاهپيامى فرستاد 

 بود تا بگنگ اندر اى شهريار همانا كه فرسنگ ز ايران هزار

 دو لشكر برين سان چو مور و ملخ ز ريگ و بيابان و ز كوه و شخ

 ايران زمينه ز گنگ و ز چين تا ب زمين همچو دريا شد از خون كين

 يزدان پاك بژرفى برد راى اگر خون آن كشتگان را ز خاك

 دو لشكر بخون اندرون گم شود همانا چو درياى قلزم شود

 و گر بوم تركان و تخت و كاله اگر گنج خواهى ز من گر سپاه

 جز از تيغ جان را ندارم كليد سپارم ترا من شوم ناپديد

 ز تخم فريدون افسونگرم مكن گر ترا من پدر مادرم

 من پيش تو تيره شدچنين آب  ز كين پدر گر دلت خيره شد

 مرا دل پر از درد و تيمار بود وش گنهكار بودوازان بد سيا

 كه هم با پناهند و هم با گزند دگر گردش اختران بلند
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 كه با نامدارى نرفتم بدشت مرا ساليان شست بر سر گذشت

 رزم اندرون چنگ شيران توىه ب تو فرزندى و شاه ايران توى

 نه بر دامن مرد خسرو پرست دست يكى رزمگاهى گزين دور

 بجايى كزو دور ماند سپاه آوردگاهه بگرديم هر دو ب

 ز دريا نهنگ آورد شست تو اگر من شوم كشته بر دست تو

 بپرهيز و ز كينه چندين مجوش تو با خويش و پيوند مادر مكوش

 زنهار يزدان كزان انجمنه ب و گر تو شوى كشته بر دست من

 دگر بيند از باد خاك نبرد يك تن بپيچد ز دردنمانم كه 

 چنين گفت با پور دستان سام ز گوينده بشنيد خسرو پيام

 نبيند همى از بلندى نشيب كه اين ترك بد ساز مردم فريب

 نمايد كه بر تخت ايران نشست بچاره چنين از كف ما بجست

 مگر دخمه شيده جويد همى ز آورد چندين بگويد همى

 آورد با او مرا نيست ننگه ب نبيره فريدون و پور پشنگ

 بدين در مدار آتش اندر كنار بدو گفت رستم كه اى شهريار

 و گر همنبرد تو باشد پشنگ كه ننگست بر شاه رفتن بجنگ

 مكن جنگ با دوده و كشورم دگر آنك گويد كه با لشكرم

 ديگرستكجا رايشان زين سخن  ز دريا بدريا ترا لشكرست

 نشايد كه در دل بود كيميا چو پيمان يزدان كنى با نيا

 نابكار ۀسخن چند آلود بانبوه لشكر بجنگ اندر آر

 جنگ ایرانیان با تورانیان

 يكى ديگر انديشه افگند بن ز رستم چو بشنيد خسرو سخن

 چنين با من آويخت اندر نبرد بگوينده گفت اين بد انديش مرد
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 زبان پر فسون بود دل پر جفا ش وفاوازين با سياوفزون كرد 

 زبان خيره پر تاب و دل پر دروغ كّژى نگيرد فروغه سپهبد ب

 جز از من نبرد ورا هست كس گر ايدونك رايش نبردست و بس

 كه پيكار جويند با پيل و شير تهمتن بجايست و گيو دلير

 مرد كردچرا بايد اين دشت پر  اگر شاه با شاه جويد نبرد

 ببينى كنون روز تاريك و تنگ نباشد مرا با تو زين بيش جنگ

 شنيده سراسر برو كرد ياد فرستاده برگشت و آمد چو باد

 نكرد ايچ بر جنگ جستن شتاب پر از درد شد جان افراسياب

 بجنبيد ناچار ديگر سپاه سپه را بجنگ اندر آورد شاه

 بكردار درياى آب زمين شد يكى با درنگ و يكى با شتاب

 همى ژاله باريد بر خود و ببر ز باريدن تير گفتى ز ابر

 زمين پر ز خون بود در زير نعل ز شبگير تا گشت خورشيد لعل

 كه چشم سواران همى خيره گشت سپه بازگشتند چون تيره گشت

 چو آمد بلشكرگه خويش باز سپهدار با فر و نيرنگ و ساز

 نه بر آرزو كرد پور پشنگ كامروز جنگچنين گفت با طوس 

 ز دل درد ديرينه بيرون كند گمان كه امشب شبيخون كند

 بران سو كه بد شاه توران سپاه راهه يكى كنده فرمود كردن ب

 نبايد كه آيد خروش جرس آتش نسوزيد كسه چنين گفت ك

 رستم سپرده گزين كرد شاه و ب ز لشكر سواران كه بودند گرد

 كه بندند بر تاختن بر ميان بهره بگزيد ز ايرانياندگر 

 بفرمود تا رفت بر سوى كوه طوس سپهدار داد آن گروهه ب

 سپهبد سوى كوه بيرون كشيد هامون كشيده تهمتن سپه را ب

 هامون شونده چپ و راست هر دو ب بفرمود تا دور بيرون شوند
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 سوى راغ يكى سوى دشت و يكى طاليه مدارند و شمع و چراغ

 بروبر شبيخون بهنگام خواب بدان تا اگر سازد افراسياب

 بماند نباشدش فرياد رس گر آيد سپاه اندر آيد ز پس

 پس كنده با لشكر و پيل شاه بره كنده پيش و پس اندر سپاه

 شبیخون کردن افراسیاب به کیخسرو و شکست یافتن 

 تاختن را ببستميان با سپه  سپهدار تركان چو شب در شكست

 ز كار گذشته فراوان براند ز لشكر جهان ديدگان را بخواند

 چنين خيره شد بر سپاه نيا چنين گفت كين شوم پر كيميا

 اندهمه لشكر ما بر آشفته اندكنون جمله ايرانيان خفته

 سحرگه بريشان شبيخون كنيم كنون ما ز دل بيم بيرون كنيم

 بيشى ابر تخت بايد نشسته ب دستگر امشب بريشان بيابيم 

 همه چاره با دست و مردى دروغ و گر بختمان بر نگيرد فروغ

 ز بهر شبيخون بياراستند برين بر نهادند و برخاستند

 جهان ديده مردان خنجرگزار ز لشكر گزين كرد پنجه هزار

 جهان ديده مردان با فّر و جاه برفتند كار آگهان پيش شاه

 بيامد بنزديك پرده سراى آگهان آنك بد رهنماىز كار 

 تو گفتى جهان سر بسر آرميد بجايى غو پاسبانان نديد

 ز توران كسى را بدل ياد نه طاليه نه و آتش و باد نه

 كزيشان كسى نيست روشن روان چو آن ديد برگشت و آمد دوان

 اندو گر نه همه روز مى خورده اندهمه خفتگان سر بسر مرده

 كس آن خفتگان را نگهدار نيست بجايى طاليه پايدار نيست

 بدلش اندرون روشنايى فزود چو افراسياب اين سخنها شنود
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 ميان يلى تاختن را ببست سپه را فرستاد و خود بر نشست

 گرفتند بر تاختن بر شتاب برفتند گردان چو درياى آب

 و آواز نههمان ناله بوق  بران تاختن جنبش و ساز نه

 برآمد خروشيدن كّر ناى چو رفتند نزديك پرده سراى

 درفش سپه را برآورد راست غو طبل بر كوهه زين بخاست

 بر انگيختند اسب و برخاست غو ز لشكر هر آن كس كه بد پيش رو

 بپيچيد ديگر سر از كارزار بكنده در افتاد چندى سوار

 سواران هوا تيره گشتز گرد  ز يك دست رستم بر آمد ز دشت

 بپيش اندرون ناله بوق و كوس ز دست دگر گيو گودرز و طوس

 هوا شد ز تيغ سواران بنفش شهنشاه با كاويانى درفش

 نه با اسب تاب و نه با مردهش بر آمد ده و گير و بر بند و كش

 كسى را كه بد اختر بد براند از يشان ز صد نامور ده بماند

 خاقان چین نزد کیخسروپیک فرستادن 

 چنان خسته بد شاه توران سپاه چو آگاهى آمد برين رزمگاه

 ز درد دل شاه بريان شدند كه از خستگى جمله گريان شدند

 گماننيابد گذر دانشى بى چنين گفت كز گردش آسمان

 بكوشيم ناچار يك دست نيز چو دشمن همى جان بسيچد نه چيز

 و گر ايرجى تاج بر سر نهيم دهيماگر سر بسر تن بكشتن 

 جهان بر شد از ناله كّر ناى بر آمد خروش از دو پرده سراى

 كشيدند لشكر سه فرسنگ صف گرفتند ژوپين و خنجر بكف

 نه خورشيد تابنده روشن نه ماه بكردار دريا شد آن رزمگاه

 بران سان كه برخيزد از باد موج سپاه اندر آمد همى فوج فوج
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 خور از چرخ گردنده بيرون شدست در و دشت گفتى همه خون شدست

 قير اندر اندود گفتى سپهره ب كسى را نبيد بر تن خويش مهر

 كه هرگز ندارد كسى آن بياد همانگه بر آمد يكى تيره باد

 بزد بر سر و چشم توران سپاه هم خاك برداشت از رزمگاه

 ان شاه تركان شگفت بماند اندر ز سرها همى ترگها بر گرفت

 دل سنگ رنگ طبر خون گرفت همه دشت مغز سر و خون گرفت

 زبون داشتندى شكار پلنگ سواران توران كه روز درنگ

 همى خاك برداشت از دشت مرد نديدند با چرخ گردان نبرد

 دل و بخت ايرانيان شاد ديد آن خاك و آن باد ديد خسروچو كى

 ز پشت سپاه اندر آورد كوس و طوسابا رستم و گيو و گودرز 

 ز يك دست رستم ز يك دست شاه دهاده بر آمد ز قلب سپاه

 چه ميغى كه باران او تير و تيغ شد اندر هوا گرد برسان ميغ

 زمين گشته از خون ايشان ستوه تلى كشته هر جاى چون كوه كوه

 زمين شد بكردار درياى خون هوا گشت چون چادر نيلگون

 نگه كرد خيره سر افراسياب تير آسمان شد چو پّر عقابز 

 نهان كرد بر قلبگه بر درفش بديد آن درفشان درفش بنفش

 خود و نامداران توران براند سپه را رده بر كشيده بماند

 بنزديك او بود در كارزار ز خويشان شايسته مردى هزار

 جان گرفترنج تن از دشمنان ه ب بى راه راه بيابان گرفته ب

 بيامد دمان تا بقلب سپاه ز لشكر نيا را همى جست شاه

 نشان پى شاه توران نيافت ز هر سوى پوييد و چندى شتافت

 نديدند جايى درفش سياه سپه چون نگه كرد در قلبگاه

 فرو ريختند آلت كارزار ز شه خواستند آن زمان زينهار
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 جايگه ساختشان ز لشكر جدا چو خسرو چنان ديد بنواختشان

 خيمه در آرايش چين نهنده ب بفرمود تا تخت زّرين نهند

 ز لشكر فراوان سران را بخواند مى آورد و رامشگران را بخواند

 همى مرده برخاست از تيره خاك شبى كرد جشنى كه تا روز پاك

 شب تيره شد از نمودن درشت چو خورشيد بر چرخ بنمود پشت

 يكى جايگاه پرستش بجست تن بشست شهنشاه ايران سر و

 نه دام و دد آواى ايشان شنيد كز ايرانيان كس مر او را نديد

 بسر بر نهاد آن دالفروز تاج ز شبگير تا ماه بر چرخ ساج

 ازان شادمان گردش روزگار ستايش همى كرد بر كردگار

 برخ بر نهاد از دو ديده دو جوى فراوان بماليد بر خاك روى

 خرامان و شادان دل و نيكبخت آنجا بيامد سوى تاج و تختو ز 

 اگر كشته بودند گر زنده بود از ايرانيان هر كه افگنده بود

 تن دشمنان خوار بگذاشتند از ان خاك آورد برداشتند

 ازان كشتگان چون بپرداختند ساختند هاهمه رزمگه دخمه

 بر سپاهببخشيد شاه جهان  ز چيزى كه بود اندران رزمگاه

 همه لشكر آباد با ساز جنگ و ز آنجا بشد شاه ببهشت گنگ

 ز تركان و ز شاه ايران زمين چو آگاهى آمد بماچين و چين

 ز تخت مهى هر كسى ياد كرد درده بپيچيد فغفور و خاقان ب

 پر انديشه دل سوى درمان شدند و زان ياوريها پشيمان شدند

 پس نبيند بزرگى بخواب ازين همى گفت فغفور كافراسياب

 كاسته گمانشود كار ما بى ز لشكر فرستادن و خواسته

 كزين كار ويران شود شهر ما پشيمانى آمد همه بهر ما

 بدان كار گنجى بپرداختند ساختند هاز چين و ختن هديه
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 سخنهاى شايسته چندى براند نيك دل را بخواند اىفرستاده

 فرستاد فغفور نزديك شاه خواهيكى مرد بد نيك دل نيك 

 ز دينار و ز گوهر نابسود چين اندرون آنچ بوده طرايف ب

 فرستادگان برگرفتند راه بپوزش فرستاده نزديك شاه

 بيك هفته از چين بگنگ آمدند آمدند درنگبزرگان چين بى

 چنانچون ببايست بنشاختشان جهاندار پيروز بنواختشان

 طرايف بدو بدره و پرده بود آورده بودبپذيرفت چيزى كه 

 كه خيره بر ما مبر آب روى فرستاده را گفت كو را بگوى

 بيايد شب تيره هنگام خواب نبايد كه نزد تو افراسياب

 بفغفور يك سر پيامش بداد فرستاده برگشت و آمد چو باد

 فرستاد كس نزد افراسياب چو بشنيد فغفور هنگام خواب

 ز بد كردن خويش رنجور باش چين و ختن دور باشكه از من ز 

 بد آيد بدانديش را كار پيش هر آن كس كه او گم كند راه خويش

 برگشتن افراسیاب از آب زره 

 كهن هاىپشيمان شد از كرده چو بشنيد افراسياب اين سخن

 بى راه راه بيابان گرفته ب بيفگند نام مهى جان گرفت

 بيامد دمان تا بكوه اسپروز و غم ديد روز چو با درد و با رنج

 شب و روز را دل يكى پيشه كرد ز بد خواه روز و شب انديشه كرد

 ميان سوده از رنج و بند گره آب زرهه بيامد ز چين تا ب

 مر آن را ميان و كرانه نديد چو نزديك آن ژرف دريا رسيد

 بدين ژرف دريا نيابى گذار بدو گفت مالح كاى شهريار

 نديدم كه كشتى بروبر گذشت مرا ساليان هست هفتاد و هشت
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 كه فرخ كسى كو بميرد در آب بدو گفت پر مايه افراسياب

 چنانچون نكشتش نگيرد بمشت مرا چون بشمشير دشمن نكشت

 آب اندر آرند كشتى بسىه ب بفرمود تا مهتران هر كسى

 اندر كشيدبنيك و بديها سر  سوى گنگ دژ بادبان بركشيد

 برآسود از روزگار نبرد چو آن جايگه شد بخفت و بخورد

 ز كار گذشته نگيريم ياد چنين گفت كايدر بباشيم شاد

 بكشتى بر آب زره بگذرم اخترم گونچو روشن شود تيره

 درفشان كنم راه و آيين خويش ز دشمن بخواهم همان كين خويش

 آورد مرد كهن كه كار نو آگاه شد زين سخن خسروچو كى

 سوى گنگ دژ شد ز درياى آب رستم چنين گفت كافراسيابه ب

 كه ما را سپهر بلندست جفت بكردار كرد آنچ با ما بگفت

 همه رنج ما سر بسر باد گشت آب زره برگذشته بكشتى ب

 نباشد نگردانم اين كين كهن مرا با نيا جز بخنجر سخن

 بكين سياوش كمرببندم  بنيروى يزدان پيروزگر

 بدرياى كيماك بر بگذرم گسترمهمه چين و ما چين سپه

 بخواهيم باژى ز مكران زمين چو گردد مرا راست ما چين و چين

 اگر چرخ گردان بود نيك خواه آب زره بگذرانم سپاهه ب

 مگر مرد خونى بچنگ آيدم اگر چند جايى درنگ آيدم

 آباد بگذاشتيد بر و بوم شما رنج بسيار برداشتيد

 از ان به كه گيتى بدشمن دهيد همين رنج بر خويشتن برنهيد

 پيروزى و دشمن اندر گريزه ب بماند ز ما نام تا رستخيز

 دهان پر ز باد ابروان پر ز خم شدند اندران پهلوانان دژم

 سر و كار با باد و شش ماه راه كه درياى با موج و چندين سپاه
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 بد آمد سپه را ز افراسياب بيرون كه آيد ز آبكه داند كه 

 دريا بكام نهنگ اندريمه ب چو خشكى بود ما بجنگ اندريم

 بدانگه كه گفتارها شد بسى هر كسى اىهمى گفت هر گونه

 ده سرانبر جهان ديده و رنج چنين گفت رستم كه اى مهتران

 شودبناز و تن آسانى اندر  شود برنبايد كه اين رنج بى

 بيابد همى ز اختر نيك بر و ديگر كه اين شاه پيروزگر

 نديديم جز چنگ يازان بجنگ از ايران برفتيم تا پيش گنگ

 بدين آمد و هم بدين بگذرد ز كارى كه سازد همى برخورد

 يكى پاسخ نو فگندند بن چو بشنيد لشكر ز رستم سخن

 ايمدارندهابا بندگى دوست  ايمكه ما سر بسر شاه را بنده

 همه كهترانيم و پيمان وراست بخشكى و بر آب فرمان وراست

 فرستادن کیخسرو بندیان را با گنج نزد کاوس

 اندازه بنشاختشانه يكايك ب ازان شاد شد شاه و بنواختشان

 ز پيوند و مهرش نكرد ايچ ياد در گنجهاى نيا برگشاد

 كردند بارهيونان شايسته  ز دينار و ديباى گوهر نگار

 ببردند با آلت كارزار هميدون ز گنج درم صد هزار

 ببردند تا خود كى آيد بكار ز گاوان گردون كشان ده هزار

 بسى بار كردند با شهريار هيونان ز گنج درم ده هزار

 كه پوشيده رويان افراسياب بفرمود زان پس بهنگام خواب

 اگر زير دستاگر دخترانند  ز خويشان و پيوند چندانك هست

 ميدان شاه آورنده ز ايوان ب راه آورنده همه در عمارى ب

 كه بودند هر يك بمردى نشان دو از نامداران گردنكشان
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 مهد اندرون پاى كرده ببنده ب چو جهن و چو گرسيوز ارجمند

 ز تيمارشان ديده كرده پر آب همه خويش و پيوند افراسياب

 گروگان ستد ترك چينى هزار نواها كه از شهرها يادگار

 گزين كرد ز ايرانيان ده هزار سپرد آن زمان گيو را شهريار

 س كىوبرو با سپه پيش كاو پىبدو گفت كاى مرد فرخنده

 بياورد قرطاس و چينى حرير بفرمود تا پيش او شد دبير

 بفرمود در كار افراسياب يكى نامه از قير و مشك و گالب

 نخست آفرين كرد بر دادگر و ز قير تر چو شد خامه از مشك

 زمين و زمان را نگارنده اوست كه دارنده و بر سر آرنده اوست

 ز خاشاك تا آب درياى شور همو آفريننده پيل و مور

 خداوند هست و خداوند نيست همه با توانايى او يكيست

 تندى سپهره بر آن كس نگردد ب مهره كسى را كه او پروراند ب

 كزو خيزد آرام را تار و پود باد بر شاه گيتى درودازو 

 همى داشت از بهر آرام و خواب رسيدم بدين دژ كه افراسياب

 بزرگى و ديهيم و گنج و سپاه بدو اندرون بود تخت و كاله

 هر آن كس كه برگشت تن خسته گشت چهل پيل زيشان همه بسته گشت

 رفت اندرين رزمگاهسخن هرچ  شاهه بگويد كنون گيو يك يك ب

 نيايش كن از بهر من روز و شب چو بر پيش يزدان گشايى دو لب

 مكران زمينه و ز آن روى رانم ب كشيديم لشكر بماچين و چين

 اگر پاك يزدان بود ياورم و زان پس بر آب زره بگذرم

 ابا لشكرى گشن و مردان نيو ز پيش شهنشاه برگشت گيو

 وس شاهوبيامد بنزديك كا ببريد راهچو باد هوا گشت و 

 ازان پهلوان زاده نيك پى پس آگاهى آمد بكاوس كى
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 گرانمايگان بر گرفتند راه پذيره فرستاد چندى سپاه

 سپاهى ز گردان چو يك دشت شير چو آمد بر شهر گيو دلير

 زمين را ببوسيد بر پيش گاه چو گيو اندر آمد بنزديك شاه

 بخنديد و بسترد رويش بدست پاى جست ورا ديد كاوس بر

 ز گردنده خورشيد و تابنده ماه بپرسيدش از شهريار و سپاه

 ز گردان و ز شهريار بزرگ بگفت آن كجا ديد گيو سترگ

 پس آن نامه بنهاد پيش دبير جوان شد ز گفتار او مرد پير

 همه انجمن در شگفتى بماند چو آن نامه بر شاه ايران بخواند

 ز شادى دو ديده پر از نم شدند همه شاد گشتند و خرم شدند

 نفريده كردند بد كيش راه ب همه چيز دادند درويش را

 ز سر برگرفت آن كيانى كاله وس شاهوفرود آمد از تخت كا

 نيايش كنان پيش يزدان پاك بيامد بغلتيد بر تيره خاك

 ببستبگرد دژ آيين شادى  و ز آن جايگه شد بجاى نشست

 سخن كز لب شاه ايران شنيد همى گفت با شاه گيو آنچ ديد

 و ز ايران نبرده سران را بخواند مى آورد و رامشگران را بخواند

 چنين تا شب تيره اندر چميد گفت و پاسخ شنيد اىز هر گونه

 ايوان خويشه دلى شاد و خرم ب برفتند با شمع ياران ز پيش

 بپيچيد شب گرد كرده عنان رخشان سنانچو بر زد خور از چرخ 

 برفتند گردان بدان بارگاه تبيره بر آمد ز درگاه شاه

 بران نامور تخت شاهى نشاند جهاندار پس گيو را پيش خواند

 همان نامور سر فرازان گرد بفرمود تا خواسته پيش برد

 پس پرده اندر ستم ديدگان روى پوشيدگان گنههمان بى

 وش ز جاىوكه او برد پاى سيا گرسيوز بندساى همان جهن و
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 بدو كرد نفرين كه نفرين سزيد چو گرسيوز بد كنش را بديد

 ببردند نزديك تخت بلند همان جهن را پاى كرده ببند

 وس مژگان پر آبونگه كرد كا بدان دختران رد افراسياب

 همانگه پرستنده بر پاى كرد پس پرده شاهشان جاى كرد

 بياراست مر هر يكى را جدا و آن كس كه بود از نوا اسيران

 ببردند از پيش شاه بلند يكى را نگهبان يكى را ببند

 ز دينار و ز گوهر نابسود ازان پس همه خواسته هر چه بود

 بخوانند بر شاه ايران زمين ارزانيان داد تا آفرينه ب

 و خردايوان ببرد از بزرگان ه ب دگر بردگان مهتران را سپرد

 خورش با پرستنده و رهنماى بياراستند از در جهن جاى

 ز دل دور با دخمه نزديك بود دژ بر يكى جاى تاريك بوده ب

 چنينست كردار گردنده دهر گرسيوز آمد چنان جاى بهره ب

 كفى راد دارد دلى پارسا خنك آن كسى كو بود پادشا

 خردنگردد بگرد در بى بداند كه گيتى برو بگذرد

 چنان هم كه ديوانه خواهد پزشك خرد چون شود از دو ديده سرشك

 ز بيگانه مردم تهى كرد گاه از آن پس كزيشان بپردخت شاه

 سر خامه برسان الماس كرد نويسنده آهنگ قرطاس كرد

 هر نامدارى و هر مهترىه ب هر كشورىه نبشتند نامه ب

 آبشخور آمد پلنگ و برهه ب كه شد ترك و چين شاه را يك سره

 پراگنده و مردم خويش را درم داد و دينار درويش را

 از انبوه بخشش نديدند راه بدو هفته در پيش درگاه شاه

 نشست اندر آرام با فرهى سيم هفته بر جايگاه مهى

 همى داد گل جام مى را درود ز بس ناله ناى و بانگ سرود
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 موج برخاست از جام مى همى س كىوبيك هفته از كاخ كاو

 همى زّر و پيروزه اندر شناخت سر ماه نو خلعت گيو ساخت

 كمرهاى زّرين و زّرين ستام طبقهاى زّرين و پيروزه جام

 همان ياره و تاج گوهر نگار پرستار با طوق و با گوشوار

 ز رنگ و ز بو و ز پراگندنى همان جامه تخت و افگندنى

 بر اورنگ زرينش بنشاندند خواندندفرستاد تا گيو را 

 بماليد گيو اندران تخت روى ببردند خلعت بنزديك اوى

 س شاه وپاسخ نامه خسرو از کاو

 داديم و خشنود از روزگاره ب نبشتند نامه كه از كردگار

 سزاى مهى و ز در تاج و تخت كه فرزند ما گشت پيروز بخت

 پر از غارت و جنگ داشت جهان را بدى را كه گيتى همى ننگ داشت

 نگويند نامش جز اندر نهان ز دست تو آواره شد در جهان

 بد نامى و زشتى آويز بوده ب همه ساله تا بود خونريز بود

 ز شاهان و ز راستان يادگار بزد گردن نوذر تاج دار

 بد انديش و بد راه و آشفته هش برادر كش و بد تن و شاه كش

 توران و مكران و درياى چينه ب بر زمين پى او ممان تا نهد

 بهايى بود بهايشسر بى جهان را مگر زو رهايى بود

 همى بود خواهد ترا رهنماى اگر داور دادگر يك خداى

 ز گفتار و كردار نابخردان كه گيتى بشويى ز رنج بدان

 جهان را يكى تازه بنياد باش بداد جهان آفرين شاد باش

 پر از درد گردد دل بد گمان ترا شادمانمگر باز بينم 

 نباشم كزويست اميد و باك وزين پس جز از پيش يزدان پاك



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  84
 

 
 

 

 سرت سبز باد و دلت پر ز داد بدان تا تو پيروز باشى و شاد

 هميشه سر تخت جاى تو باد جهان آفرين رهنماى تو باد

 بر ايوان شه گيو بگزيد راه نهادند بر نامه بر مهر شاه

 گنگه آمد ب خسروبنزديك كى بره بر نبودش بجايى درنگ

 پيام نيا پيش او كرد ياد برو آفرين كرد و نامه بداد

 مى آورد و رامشگر و ميگسار ز گفتار او شاد شد شهريار

 چهارم چو بفروخت گيتى فروز همى خورد پيروز و شادان سه روز

 كرد يادپيام نيا پيششان  سپه را همه ترك و جوشن بداد

 يكى لشكرى نامبردار و گرد گستهم نوذر سپرده مر آن را ب

 جهان را بشمشير در برگرفت ز گنگ گزين راه چين بر گرفت

 شب پاسبانه روز و به طاليه ب نبد روز بيكار و تيره شبان

 همى رفت گريان و پر كينه سر بدين گونه تا شارستان پدر

 كه بنهاد خونريز تشتبجايى  ش بگشتوهمى گرد باغ سياو

 بخواهم كه باشد مرا رهنماى همى گفت كز داور يك خداى

 هم ايدر بريزم بكردار آب مگر همچنين خون افراسياب

 همى گفت با داور پاك راز و ز آن جايگه شد سوى تخت باز

 پیام فرستادن کیخسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران 

 گويند و دانند گفت و شنيدكه  ز لشكر فرستادگان برگزيد

 فغفور و ساالر مكران زمينه ب فرستاد كس نزد خاقان چين

 ز كردار بد دل پشيمان كنيد كه گر داد گيريد و فرمان كنيد

 راهه ببينيد ناچار ما را ب خورشها فرستيد نزد سپاه

 و گر دور باشد ز پيمان من كسى كو بتابد ز فرمان من
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 هر آن كس كه بگريزد از راه بزم رزمه را ببياراست بايد سپه 

 هر جا كه بد نامور مهترىه ب هر كشورىه فرستاد آمد ب

 بزرگان هر كشورى همچنين غمى گشت فغفور و خاقان چين

 آواز نرمه سخنهاى شيرين ب فرستاده را چند گفتند گرم

 زمين جز بفرمان او نسپريم كه ما شاه را سر بسر كهتريم

 ببينيم تا چند ويران شدست كه راه دليران بدست گذرها

 بباشيم و آريمش آوردنى كنيم از سر آباد با خوردنى

 او بما بگذرد زيانكه گر بى همى گفت هر كس كه بودش خرد

 نثار و خورشها بسازيم نيز بدرويش بخشيم بسيار چيز

 بيامد بدرگاه پيروز و شاد هديه داد كرانفرستاده را بى

 دل شاه مكران دگر گونه ديد دگر نامور چون بمكران رسيد

 بگفت از پيام آنچ بودش بياد بر تخت او رفت و نامه بداد

 دل انجمن پر ز تيمار كرد سبك مر فرستاده را خوار كرد

 كه ناديده بر ما فزونى مجوى بدو گفت با شاه ايران بگوى

 بخت منستجهان روشن از فّر  زمانه همه زير تخت منست

 مهره نخستين برين بوم تابد ب چو خورشيد تابان شود بر سپهر

 بزرگى و مردى و نيروى دست هم دانش و گنج و آباد هست

 كه هر جانور بر زمين پادشاست گر از من همى راه جويد رواست

 زيانى مكن بر گذر با سپاه نبنديم اگر بگذرى بر تو راه

 بر اين پادشاهى ترا نيست بهر شهره ور ايدونك با لشكر آيى ب

 وزين مرز جايى بپى بسپرى نمانم كه بر بوم من بگذرى

 و گر يابى از اختر نيك بر نمانم كه مانى تو پيروز گر

 ازان جايگه لشكر اندر كشيد برين گونه چون شاه پاسخ شنيد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  86
 

 
 

 

 جهاندار با نامدار انجمن بيامد گرازان بسوى ختن

 بر شاه با پوزش و آفرين خاقان چين برفتند فغفور و

 راه آمدنده خود و نامداران ب سه منزل ز چين پيش شاه آمدند

 در و دشت چون جايگاه نشست همه راه آباد كرده چو دست

 از آرايش بزم و گستردنى همه بوم و بر پوشش و خوردنى

 بى راه و راهه ببستند آذين ب چو نزديك شاه اندر آمد سپاه

 ز بر زعفران و درم ريختند بديوار ديبا برآويختند

 بپيش اندر آمد سوى كاخ شد چو با شاه فغفور گستاخ شد

 اگر كهترى را خود اندر خوريم بدو گفت ما شاه را كهتريم

 دل دوستداران تو شاد گشت بخت تو آباد گشته جهانى ب

 نيست گمانم كه هم بّتر از راه گر ايوان ما در خور شاه نيست

 نشست از بر نامور پيشگاه كاخ اندر آمد سر افراز شاهه ب

 بياورد فغفور چين صد هزار ز دينار چينى ز بهر نثار

 ابا مرزبانان فرخنده راى همى بود بر پيش او بر بپاى

 ابا نامداران ايران سپاه چين اندرون بود خسرو سه ماهه ب

 شاه را هديه دادهمى نو بنو  پرستنده فغفور هر بامداد

 مكران شد و رستم آنجا بمانده ب چهارم ز چين شاه ايران براند

 رزم کیخسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران 

 برگزيد اىز لشكر جهان ديده بيامد چو نزديك مكران رسيد

 كه با شهرياران خرد باد جفت بر شاه مكران فرستاد و گفت

 بخوبى بياراى گاه مرا خورش ساز راه سپاه مرا

 ايمنه مستيم و بى راه و نه خفته ايمنگه كن كه ما از كجا رفته
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 سر مهتران زير تخت منست جهان روشن از تاج و بخت منست

 مگر من نباشم بهر كس رسان برند آنگهى دست چيز كسان

 جهان بر بد انديش تنگ آورند علف چون نيابند جنگ آورند

 بخون فراوان كس اندر شوى گفتار من نشنوىور ايدونك 

 چو بر كينه آهنگ شيران كنى همه شهر مكران تو ويران كنى

 نبد بر دلش جاى پيغام و داد فرستاده آمد پيامش بداد

 بجوشيد و مغزش ازان تيره شد زان سخن خيره شد خردسر بى

 بياراست بر دشت جاى نبرد پراگنده لشكر همه گرد كرد

 بنزديك آن بد گمان باز شو فرستاده را گفت برگرد و رو

 تو گشتى چنين شاد و گيتى فروز بگويش كه از گردش تيره روز

 بدانى كه مردان كدامند و گرد ببينى چو آيى ز ما دستبرد

 همه شهر مكران پر آواز گشت شاه چون باز گشت ۀفرستاد

 سپه برگرفتهمه تيز و مكران  زمين كوه تا كوه لشكر گرفت

 تو گفتى كه اندر زمين جاى نيست بياورد پيالن جنگى دويست

 همى ماه بر چرخ گم كرد راه از آواز اسبان و جوش سپاه

 و گر گشت خورشيد اندر نهان آسمانه تو گفتى برآمد زمين ب

 كه مكران سيه شد ز گرد سپاه طاليه بيامد بنزديك شاه

 ببيند كنون شهريار از دو ميل همه روى كشور درفشست و پيل

 گرفتند گوپال و خنجر بكف بفرمود تا بر كشيدند صف

 همه شب همى گرد لشكر بگشت ز مكران طاليه بيامد بدشت

 كه بودى بنزديك او رزم خوار نگهبان لشكر از ايران تخوار

 چو پيل سر افراز و شير دژم بيامد بر آويخت با او بهم

 دل شاه مكران پر از بيم كرد بدو نيم كردبزد تيغ و او را 
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 كه از گرد شد آسمان ناپديد دو لشكر بران گونه صف بر كشيد

 رده بر كشيدند هر دو گروه سپاه اندر آمد دو رويه چو كوه

 بوق و كوس ۀجهان شد پر از نال بقلب اندر آمد سپهدار طوس

 كفشپس پشت گردان زّرينه  پيش اندرون كاويانى درفشه ب

 جهان شد بكردار درياى قير هوا پر ز پيكان شد و پّر و تير

 و ز آن خستگى جان او هم برست قلب اندرون شاه مكران بخسته ب

 بدو گفت شاه اندرو ننگريم يكى گفت شاها سرش را بريم

 مگر نيز از تخمه اهرمن سر شهرياران نبّرد ز تن

 خسته در جوشنش بران هم نشان برهنه نبايد كه گردد تنش

 چنانچون بود شاه را جاى خواب يكى دخمه سازيد مشك و گالب

 كه مرگ بزرگان بود همچنين بپوشيد رويش بديباى چين

 سواران و گردان خنجرگزار و زان انجمن كشته شد ده هزار

 سر زندگان پر ز تيمار شد هزار و صد و چل گرفتار شد

 پرده و گاه آراستهسرا  ببردند پيالن و آن خواسته

 بسى نيز با تخت و افسر شدند بزرگان ايران توانگر شدند

 بتاراج مكران نهادند روى ازان پس دليران پرخاش جوى

 چشيدند زان رنج بسيار بهر خروش زنان خاست از دشت و شهر

 همى آسمان بر زمين بر زدند درهاى شهر آتش اندر زدنده ب

 زن و كودك خرد كردند اسير تيره بخستند زيشان فراوان ب

 بفرمود تا باز گردد سپاه چو كم شد ازان انجمن خشم شاه

 بيارامد از غارت و جنگ و جوش بفرمود تا اشكش تيز هوش

 و گر با نژندى درشتى كند كسى را نماند كه زشتى كند

 بپوزش بيامد بر پادشا ازان شهر هر كس كه بد پارسا
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 ايمرنج ستمكارهه هميشه ب ايمو بيچاره گناهيمكه ما بى

 ببخشد سزاوار باشد ز شاه گناهگر ايدونك بيند سر بى

 بفرمود تا بانگ زد بر سپاه از يشان چو بشنيد فرخنده شاه

 كه اى پهلوانان فرخنده راى خروشى برآمد ز پرده سراى

 ز بيدادى و غارت و جنگ و جوش ازين پس گر آيد ز جايى خروش

 كسى كو ندارد ز دادار بيم ستمكارگان را كنم بدو نيم

 بخواند راز هر جاى كشتى گران مكران بمانده جهاندار سالى ب

 همه كوه پر الله و دشت سبز چو آمد بهار و زمين گشت سبز

 بياراست باغ از گل و ميوه دار چراگاه اسبان و جاى شكار

 بباشد يكى چند گاهبمكران  اشكش بفرمود تا با سپاهه ب

 نيارد بكار اندرون كاستى نجويد جز از خوبى و راستى

 همه رنجها بر دل آسان گرفت و زان شهر راه بيابان گرفت

 كه اندر بيابان نديدند خاك چنان شد بفرمان يزدان پاك

 جهانى پر از الله و شنبليد هوا پر ز ابر و زمين پر ز خويد

 بگردون بزير اندرون گاوميش پيشخورشهاى مردم ببردند 

 هوا پر ز ابر و زمين پر ز آب بدشت اندرون سبزه و جاى خواب

 درگذشتن کیخسرو از آب زره

 گشادند گردان ميان از گره چو آمد بنزديك آب زره

 ز چين و ز مكران همى برد شاه راهه همه چاره سازان دريا ب

 آب اندر افگند مرده چو كشتى ب بخشكى بكرد آنچ بايست كرد

 بيك ساله ره راه بگذاشتند بفرمود تا توشه برداشتند

 برفت از لب آب با آب روى جهاندار نيك اختر و راه جوى
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 جهان آفرين را ستايش گرفت بران بندگى بر نيايش گرفت

 گزندكز آبش بخشكى برد بى همى خواست از كردگار بلند

 بزرگان ايران و گاه ورا همان ساز جنگ و سپاه و را

 شناسنده آشكار و نهان همى گفت كاى كردگار جهان

 خداى ثرى و ثريا توى نگهدار خشكى و دريا توى

 همان تخت و گنج و كاله مرا نگه دار جان و سپاه مرا

 كزو كس نرستى بدان بر شخود پر آشوب دريا ازان گونه بود

 هر كسى جاى خوابكزو ساختى  آبه بشش ماه كشتى برفتى ب

 باد شمال راهشدى كّژ و بى هفتم كه نيمى گذشتى ز ساله ب

 چو برق درخشنده بگماشتى سر بادبان تيز برگاشتى

 كه مالح خواندش فم االسد براهى كشيديش موج مدد

 نشد كّژ با اختر پادشا چنان خواست يزدان كه باد هوا

 بانگشت هر يك بشاهنمودى  شگفت اندر آن آب مانده سپاه

 همى داشتى گاو با شير تاو باب اندرون شير ديدند و گاو

 همه تن پر از پشم چون گوسفند همان مردم و مويها چون كمند

 دو دست از پس مردم و پاى پيش گروهى سران چون سر گاوميش

 يكى پاى چون گور و تن چون پلنگ يكى سر چو ماهى و تن چون نهنگ

 دادار بر خواندند آفرينه ب اين بدان آن بديننمودى همى 

 هوا شد خوش و باد ننمود چهر ببخشايش كردگار سپهر

 كه بادى نكرد اندريشان نگاه گذشتند بر آب بر هفت ماه

 نگه كرد هامون جهان را بديد خشكى رسيده چو خسرو ز دريا ب

 بماليد بر خاك رخ بر زمين بيامد بپيش جهان آفرين

 شتاب آمدش بود جاى شتاب آورد كشتى و زورق ز آببر 
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 تن آسان بريگ روان برگذشت بيابانش پيش آمد و ريگ و دشت

 زبانها بكردار مكران زمين همه شهرها ديد برسان چين

 خورش خواست چندى ز بهر سپاه بدان شهرها در بياسود شاه

 روزگاربدو گفت بر خوردى از  سپرد آن زمين گيو را شهريار

 شد مردم از گنج و چيز رنجكه بى درشتى مكن با گنهكار نيز

 پرستش كنم پيش فريادرس ازين پس ندارم كسى را بكس

 كه گفتار هر كس بداند شنيد ز لشكر يكى نامور برگزيد

 كه هر كس كه او جويد آرام و كام فرستاد نزديك شاهان پيام

 بفرمان شاه برفتند يك سر بيايند خرم بدين بارگاه

 بدرگاه رفتند چون كهتران يكى سر نپيچيد زان مهتران

 بخورشيد گردن برافراختشان چو ديدار بد شاه بنواختشان

 ز افراسياب و ز تخت مهى پس از گنگ دژ باز خواست آگهى

 كه ايدر نه آبست پيشت نه كوه زان گروه اىچنين گفت گوينده

 فزون نيست تا گنگ فرسنگ صد اگر بشمرى سر بسر نيك و بد

 بگنگست با مردم افراسياب كنون تا بر آمد ز درياى آب

 شد آن رنجها بر دلش نيز خوار از آن آگهى شاد شد شهريار

 پس اسب جهان ديدگان خواستند در ان مرزها خلعت آراستند

 سوى گنگ دژ رفت با آن سپاه بفرمود تا بازگشتند شاه

 ز بيداد مردم فراوان نماند وش براندوبران سو كه پور سيا

 رسیدن کیخسرو به گنگ دژ

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد سپه را بياراست و روزى بداد

 بپيچيد ز باد افره ايزدى همى گفت هر كس كه جويد بدى
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 گر از رنج يابد پى مور بهر نبايد كه باشيد يك تن بشهر

 ديده رخش ناپديدشد از آب  جهانجوى چون گنگ دژ را بديد

 همى كرد بر كردگار آفرين پياده شد از اسب و رخ بر زمين

 دل پر از ترس و باك اميكى بنده همى گفت كاى داور داد و پاك

 بديدم بر آورده از ماه سر كه اين باره شارستان پدر

 بركشيد از مغاك اىچنين باره وش كه از فّر يزدان پاكوسيا

 دل هر كس از كشتن او بخست بد آخت دسته ستمگر بد آن كو ب

 گناهش كه بد بىوز خون سياو بران باره بگريست يك سر سپاه

 چنين تخم كين در جهان كشته شد بدست بد انديش بر كشته شد

 كه شاه جهاندار بگذاشت آب افراسيابه پس آگاهى آمد ب

 بيامد شب تيره با كس نگفت شنيده همى داشت اندر نهفت

 دلى پر ز تيمار تنها براند جهان ديدگان را هم آنجا بماند

 سرى پر ز تيمار دل پر ز خون گنگ اندرونه آمد ب خسروچو كى

 شمرهاى او چون چراغ بهشت بديد آن دالفروز باغ بهشت

 زمين سنبل و شاخ بلبلستان چشمه و گلستان اىهر گوشهه ب

 بباشيم تا مرگ شادهم ايدر  همى گفت هر كس كه اينت نهاد

 طلب كردن شاه توران سپاه و ز آن پس بفرمود بيدار شاه

 گرفتند بر هر سوى رهنماى بجستند بر دشت و باغ و سراى

 مگر زو بيابند جايى نشان همى رفت جوينده چون بيهشان

 فراوان ز كسهاى او يافتند چو بر جستنش تيز بشتافتند

 نشانى نيامد ز بيداد شاه گناهبكشتند بسيار كس بى

 يكى سال با رامش و ميگسار همى بود در گنگ دژ شهريار

 پر از گلشن و باغ و پاليز بود جهان چون بهشتى دالويز بود
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 همى بود در گنگ پيروز و شاد برفتن همى شاه را دل نداد

 برفتند يك سر بنزديك شاه همه پهلوانان ايران سپاه

 سوى شهر ايران نيايدش راى نجنبد ز جاىكه گر شاه را دل 

 درياى آبه گذشتست زان سو ب همانا بد انديش افراسياب

 نه اورنگ و فّر و نه گنج و سپاه س شاهوچنان پير بر گاه كاو

 كه باشد نگهبان ايران زمين گر او سوى ايران شود پر ز كين

 شود برهمه رنج ما پاك بى گر او باز با بخت و افسر شود

 كه اين پند با سودمنديست جفت ايرانيان شاه گفته ازان پس ب

 و ز آن رنج بردن فراوان براند ازان شارستان پس مهان را بخواند

 گرامى تر از شهر و بايسته تر از يشان كسى را كه شايسته تر

 ز دژ باره مرزبان خواستند تنش را بخلعت بياراستند

 بد گمان ۀز دل بر كن انديش چنين گفت كايدر بشادى بمان

 ز اسبان و ز گنج آراسته ببخشيد چندانكه بد خواسته

 چه با ياره و تخت و افسر شدند همه شهر زيشان توانگر شدند

 بازگشتن خسرو از گنگ دژ به سوی سیاوشگرد

 ز درگاه برخاست آواى كوس بدانگه كه بيدار گردد خروس

 بيابان نهادند روىبسوى  سپاهى شتابنده و راه جوى

 برفتند هر جا كه بد مهترى همه نامداران هر كشورى

 كه بود از در شهريار و سپاه خورشها ببردند نزديك شاه

 در و دشت يك سر چو بازار گشت براهى كه لشكر همى برگذشت

 كسى را نبد كسى كه بگشاد دست بكوه و بيابان و جاى نشست

 پذيره شدندى بر شهريار نثاربزرگان ابا هديه و با 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  94
 

 
 

 

 رنجه نهشتى كه با او برفتى ب چو خلعت فراز آمديشان ز گنج

 و ز آن شهر هر كس كه بد مهترى پذيره شدش گيو با لشكرى

 پياده شد و برد پيشش نماز چو ديد آن سرو فّره سر فراز

 برسم كيان جايگه ساختشان جهاندار بسيار بنواختشان

 فرود آمد و بادبان بركشيد بنزديك كشتى رسيدچو خسرو 

 ز گفتار با گيو چندى براند دو هفته بران روى دريا بماند

 نبايد كه خواهد بگيتى درنگ چنين گفت هر كو نديدست گنگ

 آب اندر انداختنده دو زورق ب بفرمود تا كار بر ساختند

 نمودكه بر ژرف دريا دليرى  شناساى كشتى هر آن كس كه بود

 اندر كشيد مايهبدرياى بى بفرمود تا بادبان بركشيد

 چنان تيز شد باد در هفت ماه همان راه دريا بيك ساله راه

 كه از باد كژ آستى تر نگشت كه آن شاه و لشكر بدين سو گذشت

 ببستند كشتى و هامون بديد سپهدار لشكر بخشكى كشيد

 آن كس كه كردى خله مالح وه ب خورش كرد و پوشش هم آنجا يله

 ز گيتى كسى را كه بردند رنج بفرمود دينار و خلعت ز گنج

 جهانى ازو مانده اندر شگفت و ز آن آب راه بيابان گرفت

 ابا لشكرى ساخته پيش شاه راهه چو آگاه شد اشكش آمد ب

 ببوسيد و بر شاه كرد آفرين پياده شد از اسب و روى زمين

 ز هر جاى رامشگران خواستند بياراستندهمه تيز و مكران 

 تو گفتى هوا تار شد رود پود آواى رود راههمه راه و بى

 درم با شكر زير پى ريختند بديوار ديبا برآويختند

 و گر نامدارى و كنداورى مكران هر آن كس كه بد مهترىه ب

 بنزديك پيروزگر شهريار برفتند با هديه و با نثار
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 فراز آوريد اشكش آراسته چندانك بد خواستهو ز آن مرز 

 و ز آن نامداران يكى برگزيد ز اشكش پذيرفت شاه آنچ ديد

 بسى خلعتش داد و كرد آفرين مكران زمينه ورا كرد مهتر ب

 خود و سر فرازان ايران زمين چينه چو آمد ز مكران و توران ب

 سپاهى گشاده دل و شادكام پذيره شدش رستم زال سام

 سوار سر افراز چترش كشيد آمد پديد خسروكى رچو از دو

 گرفتش ببر شاه گردن فراز پياده شد از باره بردش نماز

 ز گم بودن جادو افراسياب بگفت آن شگفتى كه ديد اندر آب

 بيك هفته از چين بماچين براند چين نيز مهمان رستم بمانده ب

 روز ارد بماه سفندارمذ ش گردوهمى رفت سوى سياو

 دو رخساره پر آب و خسته جگر چو آمد بدان شارستان پدر

 گروى بنفرين مردم كشان بجايى كه گرسيوز بد نشان

 بيامد بدان جايگه شهريار سر شاه ايران بريدند خوار

 همى كرد روى و بر خويش چاك همى ريخت بر سر ازان تيره خاك

 ناكس گروىبنفريد بر جان  بماليد رستم بران خاك روى

 مرا ماندى در جهان يادگار اى شهريار خسروهمى گفت كى

 رنج اندرم تا جهانست نيزه ب نماندم ز كين تو مانند چيز

 ازين پس نه آرام جويم نه خواب بپرداختم تخت افراسياب

 جهان پيش او تار و تنگ آورم بر اميد آن كش بچنگ آورم

 مادر بدو ياد كرد از پدركه  ازان پس بدان گنج بنهاد سر

 دو هفته دران شارستان بود شاد در گنج بگشاد و روزى بداد

 همان گيو را چيز بسيار داد رستم دو صد بدره دينار داده ب

 بدان شارستان پدر كرد راه چو بشنيد گستهم نوذر كه شاه
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 ز ايران بزرگان و كنداوران پذيره شدش با سپاهى گران

 پياده فراوان بپيمود راه افسر و تاج شاه چو از دور ديد

 بران دادگر شهريار زمين همه يك سره خواندند آفرين

 همه راه شادان و دستش بدست گستهم فرمود تا بر نشسته ب

 سپه را بنزديك شاه آب و رنگ كشيدند زان روى ببهشت گنگ

 همى هر زمانى نو آيد ببار وفا چون درختى بود ميوه دار

 همان يك سواره همان شهريار نياسود يك تن ز خورد و شكار

 نيازشدند از نوازش همه بى ز تركان هر آن كس كه بد سر فراز

 همى آگهى جست ز افراسياب هنگام خوابه رخشنده روز و به ب

 نكردند ازو در جهان نيز ياد از يشان كسى زو نشانى نداد

 با دفتر زند و ُاست بشد دور جهاندار يك شب سر و تن بشست

 همى بود گريان و سر بر زمين پيش جهان آفرينه همه شب ب

 هميشه پر از درد دارد روان ناتوان ۀهمى گفت كين بند

 نبيند نشانى ز افراسياب همه كوه و رود و بيابان و آب

 تو دادى مرا نازش و زور و فر همى گفت كاى داور دادگر

 كسى را ز گيتى بكس نشمرد كه او راه تو دادگر نسپرد

 گناهبسى ريخت خون سر بى تو دانى كه او نيست بر داد و راه

 بنزديك آن بد كنش رهنماى مگر باشدم داد گر يك خداى

 امآفريننده ۀپرستند امتو دانى كه من خود سراينده

 ز من راز باشد ز تو راز نيست بگيتى از و نام و آواز نيست

 مرا باز گردان ز پيكار سر خشنودى اى دادگراگر زو تو 

 آيين خويش آور آيين منه ب بكش در دل اين آتش كين من

 جوان سر افراز و پيروز بخت ز جاى نيايش بيامد بتخت
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 بر آسود از جنبش و ساز جنگ همى بود يك سال در حصن گنگ

 بازگشتن کیخسرو از توران به ایران زمین

 وسش آمد نيازوبديدار كا اندرون شد درازگنگ ه چو بودن ب

 ز قچغار تا پيش درياى چين گستهم نوذر سپرد آن زمينه ب

 بدو گفت بيدار دل باش و شاد گستهم داده لشكر ب اندازهبى

 هر سو فرستاده و نامه سازه ب مكران زمين دست يازه چين و به ب

 مگر زو شود روى گيتى تهى همى جوى ز افراسياب آگهى

 ز دينار و ز گوهر نابسود و زان جايگه خواسته هرچ بود

 همان جامه و اسب و تخت و غالم ز مشك و پرستار و زرين ستام

 ز چيزى كه خيزد ز مكران زمين ز گستردنيها و آالت چين

 همى راند پيش اندرون شهريار ز گاوان گردونكشان چل هزار

 خواسته بيش ازين نديد و نبد همى گفت هرگز كسى پيش ازين

 همى ده شب و روز لشكر گذشت سپه بود چندانك بر كوه و دشت

 بمنزل رسيدى همى نو بنو چو دمدار بر داشتى پيش رو

 بياويخت تاج از بر تخت عاج چاجه بيامد بران هم نشان تا ب

 همه سغد شد شاه را نيك خواه سغد اندرون بود يك هفته شاهه ب

 ز لشكر هوا را همى كس نديد بخارا رسيدشهر ه و ز آنجا ب

 نابسود ۀدوم هفته با جام بخورد و بياسود و يك هفته بود

 غمى بود زان اژدهاى شده آتشكدهه بيامد خروشان ب

 بدو اندرون كاخها كرده بود كه تور فريدون بر آورده بود

 بر آتش پراگند چندى گهر بگسترد بر موبدان سيم و زر

 همى رفت با كام دل شاه شاد سر برفتن نهاد و ز آن جايگه
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 چشيده ز گيتى بسى شور و تلخ جيحون گذر كرد بر سوى بلخه ب

 سر ماه بر بلخ بگزيد راه بلخ اندرون بود يك ماه شاهه ب

 بماندى سر افراز با لشكرى هر شهر در نامور مهترىه ب

 سپاهبجايى كه بگذشت شاه و  بى راه و راهه ببستند آذين ب

 مى و رود و رامشگران خواستند همه بوم كشور بياراستند

 چه دينار و مشك از كران تا كران درم ريختند از بر و زعفران

 و گر سازش از كوشش خويش بود بشهر اندرون هرك درويش بود

 پراگنده شد بدره پنجاه و پنج درم داد مر هر يكى را ز گنج

 وس كىوپارس نزديك كاسوى  سر هفته را كرد آهنگ رى

 سيم هفته آهنگ بغداد كرد رى نيز بخشيد و خورده دو هفته ب

 وس فرخنده پىوبنزديك كا رى هيونان فرستاد چندى ز

 باز آمدن کیخسرو به نزد نیا

 تو گفتى كه بر ديگر اندازه شد دل پير زان آگهى تازه شد

 نهادخانه در آرايش چين ه ب ايوانها تخت زرين نهاده ب

 همه برزن و كوى و بازارگاه راهه شهر و به ببستند آذين ب

 بزرگان هر شهر و كنداوران پذيره شدندش همه مهتران

 زر آزدهه جهان شد چو ديبا ب گنبد زده راههمه راه و بى

 ز گنبد بسرها فرو ريختند همه مشك با گوهر آميختند

 فرخنده پى ابا نامداران س كىوچو بيرون شد از شهر كاو

 جهان بود پر بانگ و آواى رود سوى طالقان آمد و مرو رود

 راهه بديدند مر يكديگر را ب راه نيشاپور شاهه و ز آن پس ب

 بر انگيخت آن باره تند رو نيا را چو ديد از كران شاه نو
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 ستايش سزاى جهان آفرين بروبر نيا برگرفت آفرين

 تخت بزرگى نه تاج مهاننه  مبادا جهان توهمى گفت بى

 نه جوشن نه اسب و نه تخت و كاله كه خورشيد چون تو نديدست شاه

 سپهر و زمين چون تو شاهى نديد آفريدون رسيده ز جمشيد تا ب

 نه ديد آشكارا نهان جهان نه زين سان كسى رنج برد از مهان

 باددل و جان بد خواه تو كنده  كه روشن جهان بر تو فرخنده باد

 بفر تو او را نياز آمدى ش گرش روز باز آمدىوسياو

 برومند شاخ درخت تو بود بدو گفت شاه اين ز بخت تو بود

 همى ريخت بر تارك شاه بر زبرجد بياورد و ياقوت و زر

 بشد پايها ناپديد از نثار بدين گونه تا تخت گوهر نگار

 خوان ايوان ديگر بياراىه ب بفرمود پس انجمن را بخوان

 بزرگان پر مايه با شهريار نشستند در گلشن زرنگار

 بدريا در نامداران شنيد همى گفت شاه آن شگفتى كه ديد

 لب نامداران پر از باد كرد ز دريا و از دژ گنگ ياد كرد

 شمرها و پاليزها چون چراغ از آن خرمى دشت و آن شهر و راغ

 اندازها برگرفتز كردارش  س كى در شگفتوبدو ماند كاو

 چو گفتارهاى نو و شاه نو بدو گفت روز نو و ماه نو

 نه اين داستان گوش هر كس شنيد نه كس چون تو اندر جهان شاه ديد

 بمردى همه ياد خسرو كنيم كنون تا بدين اخترى نو كنيم

 مى آورد ياقوت لب ميگسار بياراست آن گلشن زرنگار

 همى موج برخاست از جام مى س كىويك هفته ز ايوان كاوه ب

 همى ساخت آن رنج را پايگاه هشتم در گنج بگشاد شاهه ب

 بزم و بشادى و غمه رزم و به ب همه بزرگان كه بودند با او ب
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 خواستند ترز گنج آنچ پر مايه خلعت آراستند شاناندازهه ب

 سر افراز با نامور لشكرى برفتند هر كس سوى كشورى

 درم داد يك ساله از گنج شاه پس بكار سپاه بپردخت زان

 نيا و جهانجوى با راى زن انجمنو ز آن پس نشستند بى

 جز از كردگار از كه جوييم راه وس شاهوكاه چنين گفت خسرو ب

 برفتيم با داغ دل يك گروه بيابان و يك ساله دريا و كوه

 نشانى نديديم ز افراسياب بهامون و كوه و بدرياى آب

 درنگسپاه آرد از هر سويى بى گنگه گرو يك زمان اندر آيد ب

 اگر چندمان دادگر ياورست همه رنج و سختى بپيش اندرست

 يكى پند پيرانه افگند بن نيا چون شنيد از نبيره سخن

 بتازيم تا خان آذرگشسب بدو گفت ما همچنين بر دو اسب

 مرد يزدان پرست چنانچون بود سر و تن بشوييم با پا و دست

 بدو بر كنيم آفرين نهان ابا باژ با كردگار جهان

 مگر پاك يزدان بود رهنماى بباشيم بر پيش آتش بپاى

 داد راهۀ نمايد نمايند بجايى كه او دارد آرامگاه

 نگرديد يك تن ز راه اندكى برين باژ گشتند هر دو يكى

 خان آذرگشسبدوان تا سوى  نشستند با باژ هر دو بر اسب

 سپيد هاىبرفتند با جامه يك پر اميده پر از بيم دل يك ب

 چو بر آتش تيز بريان شدند چو آتش بديدند گريان شدند

 ببودند با درد و فرياد خواه بدان جايگه زار و گريان دو شاه

 بدان موبدان گوهر افشاندند جهان آفرين را همى خواندند

 برافشاند دينار بر زند و ُاست بشستآب مژه رخ ه چو خسرو ب

 مپندار كآتش پرستان بدند بيك هفته بر پيش يزدان بدند
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 پرستنده را ديده پر آب بود كه آتش بدان گاه محراب بود

 نيازهم از پاك يزدان نه اى بى اگر چند انديشه گردد دراز

 ببودند شاهان و آزادگان بيك ماه در آذرابادگان

 افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدونگرفتار شدن 

 و خواب خوردهمى بود هر جاى بى از آن پس چنان بود كه افراسياب

 هراسان هميشه ز بيم گزند نه ايمن بجان و نه تن سودمند

 كه باشد بجان ايمن و تن درست همى از جهان جايگاهى بجست

 سر كوه غار از جهان نابسود بنزديك بردع يكى غار بود

 نه زيرش پى شير و آن گراز نديد از برش جاى پرواز باز

 بغار اندرون جاى باالى ساخت خورش برد و ز بيم جان جاى ساخت

 كه خوانى ورا هنگ افراسياب ز هر شهر دور و بنزديك آب

 ز كرده پشيمان و دل پر ز خون هنگ اندرونه همى بود چندى ب

 كيان بر نماند درازتخت ه ب چو خونريز گردد سر سر فراز

 ز تخم فريدون آموزگار يكى مرد نيك اندر آن روزگار

 هر كار با شاه بسته ميانه ب پرستار با فّر و برز كيان

 ز شادى شده دور و دور از رمه پرستشگهش كوه بودى همه

 پرستنده دور از بر و بوم بود كجا نام اين نامور هوم بود

 بدو سخت نزديك و دور از گروه كوهيكى كاخ بود اندر ان برز 

 ز كافش يكى ناله آمد بگوش پرستشگهى كرده پشمينه پوش

 بزرگان و بر داوران داورا كه شاها سرا نامور مهترا

 رسيده بهر جاى پيمان تو همه ترك و چين زير فرمان تو

 كجات آن سر تاج و مردان جنگ چنگه بهره به يكى غار دارى ب
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 دليرى و نيروى و فرزانگى زور و مردانگى كجات آن همه

 كجات آن بر و بوم و چندان سپاه كجات آن بزرگى و تخت و كاله

 گريزان بسنگين حصار اندرى كه اكنون بدين تنگ غار اندرى

 پرستش رها كرد و بگذاشت بوم تركى چو اين ناله بشنيد هومه ب

 افراسيابنباشد مگر آن  چنين گفت كين ناله هنگام خواب

 در غار تاريك چندى بجست چو انديشه شد بر دلش بر درست

 بديد آن در هنگ افراسياب هنگام خوابه ز كوه اندر آمد ب

 ز پشمينه بگشاد گردى ميان بيامد بكردار شير ژيان

 كجا در پناه جهاندار داشت كمندى كه بر جاى زنار داشت

 نزديك شد بازوى او ببستچو  هنگ اندرون شد گرفت آن بدسته ب

 همى تاخت با رنج چون بيهشان همى رفت و او را پس اندر كشان

 هر آن كس كه او بر جهان پادشاست شگفت ار بمانى بدين در رواست

 ببايد چميد و ببايد چريد جز از نيك نامى نبايد گزيد

 چه دانست كان غار هنگ بالست ز گيتى يكى غار بگزيد راست

 گریختن افراسیاب از دست هوم 

 همى بردش از جايگاه نشست چو آن شاه را هوم بازو ببست

 پرستار دارنده يزدان پاك بدو گفت كاى مرد با هوش و باك

 نشسته بدين غار با آن دهان چه خواهى ز من من كيم در جهان

 جهانى سراسر پر از نام تست بدو گفت هوم اين نه آرام تست

 كه شد نيز با پاك يزدان درشت ن گيتى برادر كه كشتز شاها

 وش كه بد در جهان يادگاروسيا چو اغريرث و نوذر نامدار

 گريز بننه اندر بن غار بى مريز گناهانتو خون سر بى
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 كرا دانى اى مرد با دستگاه گناهبدو گفت كاندر جهان بى

 رنج و گزندكه آيد ز من درد و  چنين راند بر سر سپهر بلند

 اژدها بسپرد ۀو گر ديد ز فرمان يزدان كسى نگذرد

 امو گر چند بر خود ستمكاره امببخشاى بر من كه بيچاره

 ز بند كمندت همى بگسلم نبيره فريدون فرخ منم

 روز شماره نترسى ز يزدان ب كجا برد خواهى مرا بسته خوار

 نماندت زمانهمانا فراوان  بدو گفت هوم اى بد بد گمان

 خسروستترا هوش بر دست كى سخنهات چون گلستان نوست

 برو سست كرد آن كيانى كمند بپيچيد دل هوم را زان گزند

 شهريار ۀببخشود بر نال بدانست كان مرد پرهيزگار

 بدريا درون جست و شد ناپديد بپيچيد و زو خويشتن در كشيد

 گيو و آزادگانهمى رفت با  چنان بد كه گودرز كشوادگان

 بدريا درون كرد چندى نگاه گرازان و پويان بنزديك شاه

 نوان بر لب آب بر مستمند بچشم آمدش هوم با آن كمند

 پرستنده را ديدگان خيره ديد همان گونه آب را تيره ديد

 ز درياى چيچست گيرد شكار بدل گفت كين مرد پرهيزگار

 مانده اندر شگفتبديدار ازو  نهنگى مگر دم ماهى گرفت

 نهانى چه دارى بكن آشكار بدو گفت كاى مرد پرهيزگار

 مگر تيره تن را بشويى همى ازين آب دريا چه جويى همى

 نگه كن يكى اندرين كاركرد بدو گفت هوم اى سرافراز مرد

 پرستشگه بنده دور از گروه يكى جاى دارم بدين تيغ كوه

 شب ز يزدان پرستان بدمهمه  شب تيره بر پيش يزدان بدم

 زارم آمد بگوش ۀيكى نال بدانگه كه خيزد ز مرغان خروش
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 كه من بيخ كين از جهان بگسلم همانگه گمان برد روشن دلم

 نشايد كه باشد جز افراسياب بدين گونه آواز هنگام خواب

 بديدم در هنگ آن سوگوار بجستن گرفتم همه كوه و غار

 بدان سان كه خونريز بودش دو چنگ بستم چو سنگزنار ه دو دستش ب

 خروشان و نوحه زنان چون زنان ز كوه اندر آوردمش تازيان

 يكى سست كردم همى بند اوى ز بس ناله و بانگ و سوگند اوى

 دل و جانم از رستن او بخست بدين جايگه در ز چنگم بجست

 هست بگفتم ترا راست چونانك بدين آب چيچست پنهان شدست

 بياد آمدش گفته راستان چو گودرز بشنيد اين داستان

 چنانچون بود مردم دلشده از آنجا بشد سوى آتشكده

 جهان آفرين را نيايش گرفت نخستين بر آتش ستايش گرفت

 همان ديده بر شهرياران بگفت بپردخت و بگشاد راز از نهفت

 آذرگشسببرفتند ز ايوان  همانگه نشستند شاهان بر اسب

 س و خسرو به نزدیک هوم وآمدن کاو

 بيامد بنزديك پرهيزگار پر انديشه شد زان سخن شهريار

 بريشان بداد آفرين گستريد چو هوم آن سرو تاج شاهان بديد

 همى خواندند از جهان آفرين همه شهرياران بر او آفرين

 به يزدان سپاس و بدويم پناه س شاهوچنين گفت با هوم كاو

 توانا و با دانش و زور دست كه ديدم رخ مرد يزدان پرست

 داد تو بومبه به آباد بادا  چنين داد پاسخ پرستنده هوم

 دل بدسگاالن او كنده باد بدين شاه نوروز فرخنده باد

 كه بگذشت بر گنگ دژ شهريار پرستنده بودم بدين كوهسار
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 زمين بدو دارد آباد روى همى خواستم تا جهان آفرين

 نيايش كنان پيش يزدان شدم چو باز آمد او شاد و خندان شدم

 من بر نهانه بكرد آشكارا ب سروش خجسته شبى ناگهان

 آواز گوشه شنيدم نهادم ب بر آمد خروش بنازين غار بى

 چه بر كشور و لشكر و تيغ و تاج كسى زار بگريست بر تخت عاج

 چنگه كمندى كه زّنار بودم ب ز تيغ آمدم سوى آن غار تنگ

 درو ساخته جاى آرام و خواب بديدم سرو گوش افراسياب

 كشيدمش بيچاره زان جاى تنگ ببند كمندش ببستم چو سنگ

 چو آمد بر آب بگشاد بند بخواهش بدو سست كردم كمند

 پى او ز گيتى ببايد بريد آب اندرست اين زمان ناپديده ب

 گرسيوزش خون و مهره بجنبد ب سپهرورا گر ببر باز گيرد 

 برادرش را پاى كرده ببند چو فرمان دهد شهريار بلند

 بدوزند تا گم كند زور و تاو بيارند بر كتف او خام گاو

 همانا بر آيد ز درياى آب چو آواز او يابد افراسياب

 برفتند با تيغ و گيلى سپر بفرمود تا روزبانان در

 كه آشوب ازو بد برو و بوم را ببردند گرسيوز شوم را

 شرم را بردريد ۀز رخ پرد دژخيم فرمود تا بركشيده ب

 تن هيچ تاوه چنين تا نماندش ب همى دوخت بر كتف او خام گاو

 جهان آفرين را همى يار خواست برو پوست بدريد و زنهار خواست

 پر از درد گريان بر آمد ز آب چو بشنيد آوازش افراسياب

 بيامد بجايى كه بد پايگاه همى كرد پاى آشناهبدريا 

 بر و بّتر آمد ز مرگ آنچ ديد ز خشكى چو بانگ برادر شنيد

 دو ديده پر از خون و دل پر شتاب چو گرسيوز او را بديد اندر آب
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 سر نامداران و تاج مهان فغان كرد كاى شهريار جهان

 و چندان سپاه كجات آن سر تاج كجات آن همه رسم و آيين و گاه

 كجات آن بزرگان خسرو پرست كجات آن همه دانش و زور دست

 بزم اندرون كام و جامه كجات آن ب رزم اندرون فّر و نامه كجات آن ب

 چنين اختر ديرساز آمدت كه اكنون بدريا نياز آمدت

 همى ريخت خونين سرشك اندر آب چو بشنيد بگريست افراسياب

 بگشتم همى آشكار و نهان گرد جهان چنين داد پاسخ كه

 ز بد بّتر آمد كنون بر سرم كزين بخشش بد مگر بگذرم

 روانم پر از درد و تيمار گشت مرا زندگانى كنون خوار گشت

 كام نهنگه بر آويخته سر ب نبيره فريدون و پور پشنگ

 كسى را نبينم بچشم آب شرم چرمه همى پوست دّرند بر روى ب

 شدن افراسیاب بار دیگر و کشته شدن او و گرسیوزگرفتار 

 روان پرستنده پر جست و جوى زبان دو مهتر پر از گفت و گوى

 چنان نوحه زار ايشان شنيد چو يزدان پرستنده او را بديد

 چو ديدش مر او را ز دور اندكى ز راه جزيره برآمد يكى

 شير ژياندو تايى بيامد چو  گشاد آن كيانى كمند از ميان

 سر شهريار اندر آمد ببند بينداخت آن گرد كرده كمند

 بشد توش و هوش از رد افراسياب بخشكى كشيدش ز درياى آب

 بخوارى ز دريا كشيد و ببست گرفته ورا مرد دين دار دست

 تو گفتى كه با باد انباز گشت سپردش بديشان و خود باز گشت

 پر ز كينه دلى پر ستيزسرى  بيامد جهاندار با تيغ تيز

 كه اين روز را ديده بودم بخواب افراسياب دولتچنين گفت بى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  117
 

 
 

 

 همان پرده رازها بردريد سپهر بلند ار فراوان كشيد

 چرا كشت خواهى نيا را بگوى آواز گفت اى بد كينه جوىه ب

 سزاوار پيغاره و سرزنش چنين داد پاسخ كه اى بدكنش

 كه هرگز بالى مهان را نجست نخستز جان برادرت گويم 

 كه از تخم ايرج بد او يادگار دگر نوذر آن نامور شهريار

 بر انگيختى از جهان رستخيز زدى گردنش را بشمشير تيز

 نبيند كسى از مهان يادگار سه ديگر سياوش كه چون او سوار

 همى بر گذشتى ز چرخ بلند بريدى سرش چون سر گوسفند

 مكافات آن بد كنون يافتى بشتافتىبكردار بد تيز 

 كنون داستانم ببايد شنود بدو گفت شاها ببود آنچ بود

 ببينم پس اين داستانها بخوان بمان تا مگر مادرت را بجان

 چرا آتش افروختى بر سرم بدو گفت گر خواستى مادرم

 چه رفت از گزند تو اندر جهان بود و من در نهان گنهپدر بى

 بدو زار گريان شد و تخت عاج شهريارى ربودى كه تاجسر 

 مكافات بد را ز يزدان بديست كنون روز بادا فره ايزديست

 بخاك اندر افگند نازك تنش بشمشير هندى بزد گردنش

 برادرش گشت از جهان نااميد ز خون لعل شد ريش و موى سپيد

 سرآمد برو روزگار مهى تهى ماند زو گاه شاهنشهى

 مجو اى پسر بند بد را كليد ز كردار بد بر تنش بد رسيد

 بفرجام بر بد كنش بد رسد چو جويى بدانى كه از كار بد

 همه خشم او بند و زندان بود سپهبد كه با فّر يزدان بود

 مكافات يابد ز چرخ بلند چو خونريز گردد بماند نژند

 مريز گناهانكه خون سر بى بهرام تيزه چنين گفت موبد ب
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 مبادى جز آهسته و پاك راى چو خواهى كه تاج تو ماند بجاى

 كه با مغزت اى سر خرد باد جفت نگه كن كه خود تاج با سر چه گفت

 دو رخ زرد و يك دل پر از كيميا بگرسيوز آمد ز كار نيا

 ببند گران و ببد روزگار كشيدندش از پيش دژخيم زار

 چنانچون بود مردم بد نشان ابا روز بانان مردم كشان

 بباريد خون بر رخ الژورد درده آمد ب خسروچو در پيش كى

 و ز آن تشت و خنجر بسى كرد ياد شهنشاه ايران زبان برگشاد

 ز ايرج كه بد پادشاه بزرگ ز تور و فريدون و سلم سترگ

 كشيد و بيامد دلى پر ستيز دژخيم فرمود تا تيغ تيزه ب

 سپه را همه دل پر از بيم كرد نيم كرد ميان سپهبد بدو

 ز هر سو بدور ايستاده گروه بهم برفگندندشان همچو كوه

 س و خسرو به پارسوباز آمدن کاو

 ز دريا سوى خان آذر شتافت ز يزدان چو شاه آرزوها بيافت

 زمزم همى آفرين خواندنده ب بسى زر بر آتش بر افشاندند

 بپيش جهان داور رهنماى ببودند يك روز و يك شب بپاى

 ببخشيد گنجى بر آذرگشسب آمد زرسب خسروچو گنجور كى

 درم داد و دينار و بسيار چيز بران موبدان خلعت افگند نيز

 و گر خوردش از كوشش خويش بود بشهر اندرون هرك درويش بود

 جهانى بداد و دهش بنده كرد بران نيز گنجى پراگنده كرد

 در بار بگشاد و لب را ببست كيان بر نشستازان پس بتخت 

 هر نامدارى و هر مهترىه ب هر كشورىه نبشتند نامه ب

 بجايى كه بد مهترى با گهر ز خاور بشد نامه تا باختر
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 آمد رها خسروبشمشير كى كه روى زمين از بد اژدها

 نياسود و نگشاد هرگز كمر بنيروى يزدان پيروزگر

 جهان را بداد و دهش بنده كرد زنده كردش را وروان سياو

 پرستنده و مردم خويش را همى چيز بخشيد درويش را

 كه اى نامداران فرخ مهان ازان پس چنين گفت شاه جهان

 هامون بريده خورشها و رامش ب زن و كودك خرد بيرون بريد

 برفتند گردان خسرو نژاد رامش نهاده بپردخت زان پس ب

 ايوان آذرگشسبه بيامد ب از نژاد زرسب هر آنكس كه بود

 همى بود با رامش و رود و مى س كىوچهل روز با شاه كاو

 ز زر افسرى بر سر شاه نو چو رخشنده شد بر فلك ماه نو

 بر آسوده از رزم و ز گفت و گوى بزرگان سوى پارس كردند روى

 شدى انجمن مرد بر پيشگاه هر شهر كاندر شدندى ز راهه ب

 توانگر شدى مرد پرهيزگار شهريار هاگشادى سر بدره

 وسومردن کیکا

 همه راز دل پيش يزدان بگفت وس جفتوچو با ايمنى گشت كا

 هر نيكى آموزگاره تو باشى ب چنين گفت كاى برتر از روزگار

 بزرگى و ديهيم و هم تاج و تخت ز تو يافتم فّر و اورنگ و بخت

 ز گنج و ز تخت و ز نام بلند مندبهرهتو كردى كسى را چو من 

 ش ببندد كمروبكين سياو ز تو خواستم تا يكى كينه ور

 بفرهنگ و تدبير و آيين خويش نبيره بديدم جهان بين خويش

 ز شاهان پيشينگان بگذرد جهانجوى با فّر و برز و خرد

 سر موى مشكين چو كافور گشت چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 ندارم گران گر سر آيد زمان زنده شد چون كمانسرو ياهمان 

 كزو ماند نام از جهان يادگار بسى بر نيامد برين روزگار

 نشست از بر زيرگه با سپاه گاهه آمد ب خسروجهاندار كى

 و بوى رنگپياده برفتند بى از ايرانيان هرك بد نامجوى

 با سوگ شاهدو هفته ببودند  كبود و سياه هاشانهمه جامه

 بكردند باالى او ده كمند هر ستودانش كاخى بلنده ز ب

 دبيقى و ديباى رومى سياه ببردند پس نامداران شاه

 تنش را بدو در بكردند خشك برو تافته عود و كافور و مشك

 بسر بر ز كافور و ز مشك تاج نهادند زير اندرش تخت عاج

 خوابگه را ببستند سختدر  از پيش تخت خسروچو برگشت كى

 ز كين و ز آوردگاه آرميد س كى را نديدوكسى نيز كاو

 نمانى درو جاودانه مرنج چنينست رسم سراى سپنج

 نه جنگ آوران زير خفتان و ترگ نه دانا گذر يابد از چنگ مرگ

 نهالى ز خاكست و بالين ز خشت اگر شاه باشى و گر زردهشت

 زمين بستر و گور پيراهنست دشمنستچنان دان كه گيتى ترا 

 ز شادى شده دور و ز تاج و گاه چهل روز سوگ نيا داشت شاه

 بسر بر نهاد آن دالفروز تاج پس آنگه نشست از بر تخت عاج

 ردان و بزرگان زّرين كاله درگاه شاهه سپاه انجمن شد ب

 بران تاج بر گوهر افشاندند بشاهى برو آفرين خواندند

 چو بر تخت بنشست پيروزگر سور بد در جهان سر بسريكى 

 جهان شد همه شاه را زير دست برين گونه تا ساليان گشت شست
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 ناامید گشتن کیخسرو از گیتی

 از آن رفتن كار و آن دستگاه پر انديشه شد مايه ور جان شاه

 ز چين و ز هند و ز توران و روم همى گفت ويران و آباد بوم

 ز كوه و بيابان و ز خشك و تر خاوران تا در باخترهم از 

 مرا گشت فرمان و گاه مهى سراسر ز بدخواه كردم تهى

 دل اهرمن زين بدو نيم شد شد بيمجهان از بد انديش بى

 و گر دل همه سوى كين تافتم ز يزدان همه آرزو يافتم

 بد انديشى و كيش آهرمنى روانم نبايد كه آرد منى

 زمه كه با سلم و تور اندر آيم ب همچو ضحاك تازى و جمشوم 

 دگر سو چو توران پر از كيميا س دارم نياوبيك سو چو كاو

 كه جز روى كّژى نديدى بخواب س و چون جادو افراسيابوچو كاو

 بروشن روان اندر آرم هراس بيزدان شوم يك زمان ناسپاس

 راه بدى كّژى وه گر آيم ب ز من بگسلد فّره ايزدى

 بخاك اندر آيد سرو افسرم از آن پس بران تيرگى بگذرم

 همان پيش يزدان سر انجام بد بگيتى بماند ز من نام بد

 بريزد بخاك اندرون استخوان تبه گردم از چهر و رنگ رخان

 روان تيره گردد بديگر سراى هنر كم شود ناسپاسى بجاى

 آورده بخت مرابپاى اندر  گرفته كسى تاج و تخت مرا

 گل رنجهاى كهن گشته خار ز من نام ماند بدى يادگار

 جهانى بخوبى بياراستم من اكنون چو كين پدر خواستم

 كه بد كّژ و با راه يزدان درشت بكشتم كسى را كه بايست كشت

 كه منشور تخت مرا بر نخواند آباد و ويران درختى نمانده ب
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 چند با گنج و با افسرند و گر بزرگان گيتى مرا كهترند

 همان گردش اختر و پاى و پر سپاسم ز يزدان كه او داد فر

 شوم پيش يزدان پر از آب روى كنون آن به آيد كه من راه جوى

 كردگار جهان ۀپرستند مگر هم بدين خوبى اندر نهان

 كه اين تاج و تخت مهى بگذرد روانم بدان جاى نيكان برد

 بزرگى و خوبى و آرام و جام فزون كام و نامنيابد كسى زين 

 بد و نيك هم آشكار و نهان رسيديم و ديديم راز جهان

 سر انجام بر مرگ باشد گذر كشاورز ديديم گر تاجور

 كه هر كس كه آيد بدين بارگاه بساالر نوبت بفرمود شاه

 همه مردمى جوى و تندى مكن و را باز گردان بنيكو سخن

 خروشان بيامد گشاده ميان در بارگاه كيانببست آن 

 بشمع خرد راه يزدان بجست ز بهر پرستش سر و تن بشست

 نيايش كنان رفت دل پر اميد بپوشيد پس جامه نو سپيد

 همى گفت با داور پاك راز بيامد خرامان بجاى نماز

 آتش از تيره خاك ۀبرآرند همى گفت كاى برتر از جان پاك

 نيك و بد ده مرا ۀهم انديش چندى خرد ده مرامرا بين و 

 بدين نيكويها فزايش كنم ترا تا بباشم نيايش كنم

 ز كّژى بكش دستگاه مرا بيامرز رفته گناه مرا

 ديو آموزگار ۀهمان چار بگردان ز جانم بد روزگار

 نگيرد هوا بر روانم ستم س و ضحاك و جموبدان تا چو كاو

 نيرو شود كّژى و كاستىه ب راستىچو بر من بپوشد در 

 بدان تا ندارد روانم تباه بگردان ز من ديو را دستگاه

 روانم بدان جاى نيكان رسان نگه دار بر من همين راه و سان
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 تن آنجا و جانش دگر جاى بود شب و روز يك هفته بر پاى بود

 بجاى پرستش نماندش توان سر هفته را گشت خسرو نوان

 بر تخت شاهى خراميد تفت هشتم ز جاى پرستش برفته ب

 پژوهش کردن بزرگان از بار بستن کیخسرو

 شگفتى فرو مانده از كار شاه همه پهلوانان ايران سپاه

 همى هر كسى ديگر انديشه كرد از آن نامداران روز نبرد

 درگاه ساالر باره بيامد ب چو بر تخت شد نامور شهريار

 سپه را ز درگاه بگذاشتند برداشتند بفرمود تا پرده

 بزرگان پيل افگن شيرفش برفتند با دست كرده بكش

 چو گرگين و بيژن چو رهام شير چو طوس و گودرز و گيو دلير

 از آن پس همه برگشادند راز چو ديدند بردند پيشش نماز

 جهاندار و بر مهتران مهترا كه شاها دليرا گوا داورا

 فروغ از تو گيرد همى مهر و تاج بر تخت عاجچو تو شاه ننشست 

 فرخ آذرگشسب ۀفروزند نيزه و تيغ و اسب ۀفرازند

 بگيتى ز گنجت فزونست رنج گنجه نترسى ز رنج و ننازى ب

 ايمسراسر بديدار تو زنده ايمهمه پهلوانان ترا بنده

 نماندت بگيتى ز كس بيم و باك همه دشمنان را سپردى بخاك

 بجايى كه پى بر نهى رنج تست كشورى لشكر و گنج تست هره ب

 چرا تيره شد اندرين روزگار شهريار ۀندانيم كانديش

 نه هنگام تيمار و پژمردنست ترا زين جهان روز برخوردنست

 از آزار او نيست ما را گناه گر از ما بچيزى بيازرد شاه

 آتش كنيم پر از خون دل و رخ بر بگويد بما تا دلش خوش كنيم
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 ما شهريار جهانه بگويد ب و گر دشمنى دارد اندر نهان

 بدين داشتند ارج گنج و سپاه همه تاج داران كه بودند شاه

 چو ترگ دليران بسر بر نهند كه گر سر ستانند و گر سر دهند

 همان چاره آن بجويد ز ما نهانى كه دارد بگويد بما

 با كس نداريد كس كارزاركه  بديشان چنين گفت پس شهريار

 نشد نيز جايى پراگنده گنج بگيتى ز دشمن مرا نيست رنج

 نه اندر شما هست مرد گناه نه آزار دارم ز كار سپاه

 بداد و بدين گيتى آراستم ز دشمن چو كين پدر خواستم

 كه مهر نگين مرا بر نخواند بگيتى پئ خاك تيره نماند

 سرخ و سيمينه جام آوريد مى شما تيغها در نيام آوريد

 بسازيد با باده و بوى و رنگ بجاى چرنگ كمان ناى و چنگ

 ببودم بانديشه و پاك راى بيك هفته من پيش يزدان بپاى

 همى خواهم از كردگار جهان يكى آرزو دارم اندر نهان

 بپاسخ مرا روز فرخ نهيد بگويم گشاده چو پاسخ دهيد

 برين كام و شادى ستايش كنيد شما پيش يزدان نيايش كنيد

 ستايش مر او را كه بنمود راه كه او داد بر نيك و بد دستگاه

 كنيد گمانىز بدها روان بى از آن پس بمن شادمانى كنيد

 نداند همى كهتر از شهريار بدانيد كين چرخ ناپايدار

 ازو داد بينيم و زو هم ستم همى ِبدَرَود پير و برنا بهم

 برون آمدند از غمان جان تباه پهلوانان ز نزديك شاههمه 

 كه بنشين پس پرده بارگاه بساالر بار آن زمان گفت شاه

 ز بيگانه و مردم خويش من كسى را مده بار در پيش من

 دادار دارنده بگشاد لبه ب شبه بيامد بجاى پرستش ب
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 پاكى و مهترى ۀفزايند همى گفت كاى برتر از برترى

 مگر بگذرم زين سپنجى سراى مينو مرا رهنماىه تو باشى ب

 روان جاى روشن دالن تافته نكردى دلم هيچ نايافته

 خواندن ایرانیان زال و رستم را 

 بر آمد يكى غلغل و گفت و گوى چو يك هفته بگذشت ننمود روى

 بزرگان فرزانه و راى زن همه پهلوانان شدند انجمن

 سخن رفت چندى ز بيداد و داد طوس نوذر نژادچو گودرز و چون 

 ز يزدان پرستان و ز بد كنش ز كردار شاهان برتر منش

 بزرگان و فرزانگان جهان همه داستانها زدند از مهان

 هميشه پرستنده تاج و تخت پدر گيو را گفت كاى نيكبخت

 بر و بوم و پيوند بگذاشتى از ايران بسى رنج برداشتى

 كه آن را نشايد كه داريم خوار اكنون يكى تيره كار بپيش آمد

 كابلستانه سوارى فرستى ب ببايد شدن سوى زابلستان

 ز يزدان بپيچيد و گم كرد راه رستم بگويى كه شاهه زابل به ب

 همانا كه با ديو دارد نشست دربار بر نامداران ببست

 خواستيمهمى زان سخن كام او  بسى پوزش و خواهش آراستيم

 دلش خيره بينيم و سر پر ز باد فراوان شنيد ايچ پاسخ نداد

 شود كّژ و ديوش بپيچد ز راه وس شاهوبترسيم كو همچو كا

 بهر بودنى بر تواناتريد شما پهلوانيد و داناتريد

 ز قنوج و ز دنور و مرغ و ماى كنون هرك او هست پاكيزه راى

 رايان زابلستانهمه پاك  ستاره شناسان كابلستان

 ايران خراميد با خويشتنه ب بياريد زين در يكى انجمن
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 چو پوشيد خسرو ز ما راى و روى شد اين پادشاهى پر از گفت و گوى

 ز دستان گشايد همى اين سخن فگنديم هر گونه رايى ز بن

 ز لشكر گزين كرد مردان نيو سخنهاى گودرز بشنيد گيو

 ز ايران ره سيستان برگرفت گرفتبرآشفت و انديشه اندر 

 بگفت آن شگفتى كه ديد و شنيد چو نزديك دستان و رستم رسيد

 كه گشتيم با رنج بسيار جفت غمى گشت پس نامور زال گفت

 ستاره شناسان و هم موبدان رستم چنين گفت كز بخردانه ب

 بدان تا بيايند با ما براه ز زابل بخوان و ز كابل بخواه

 ستاره شناسان و هم بخردان انجمن موبدان و ردانشدند 

 ايران نهادند روىه ز زابل ب همه سوى دستان نهادند روى

 هشتم چو بفروخت گيتى فروزه ب جهاندار بر پاى بد هفت روز

 نشست از بر تخت زر شهريار ز در پرده برداشت ساالر بار

 برفتند نزديك شاه جهان همه پهلوانان ابا موبدان

 بزرگان با دانش و رهنماى فراوان ببودند پيشش بپاى

 برسم كيان پايگه ساختشان جهاندار چون ديد بنواختشان

 كس از پاى ننشست و نگشاد دست از آن نامداران خسرو پرست

 جهاندار باداد و روشن روان گشادند لب كاى سپهر روان

 تراستز خورشيد تا پشت ماهى  توانايى و فّر شاهى تراست

 بدانى بكردار و دانش جوان روشن روانه همه بودنيها ب

 چه كرديم و بر ما چرا بست راه همه بندگانيم در پيش شاه

 همه چادر خاك مشكى كنيم اگر غم ز درياست خشكى كنيم

 خنجر دل دشمنان بشكنيمه ب و گر كوه باشد ز بن بركنيم

 گنج درم نيز رنجنبيند ز  گنجه اين بر آيد ب ۀو گر چار
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 پر از درد گريان ز رنج توايم همه پاسبانان گنج توايم

 نيازكه از پهلوانان نيم بى چنين داد پاسخ جهاندار باز

 ز نيروى دست و ز مردان و گنج رنجه و ليكن ندارم همى دل ب

 كه تيمار آن بد ببايد كشيد نه در كشورى دشمن آمد پديد

 همى بر دل آن آرزو نگسلم دلميكى آرزو خواست روشن 

 شب تيره تا گاه روز سپيد بدان آرزو دارم اكنون اميد

 برآرم نهان كرده آواز خويش چو يابم بگويم همه راز خويش

 بد انديشه بر دل مداريد ياد شما باز گرديد پيروز و شاد

 درده برو خواندند آفرينى ب همه پهلوانان آزاد مرد

 کیخسرو سروش رادر خواب دیدن 

 بارگاه ۀبفرمود تا پرد چو ايشان برفتند پيروز شاه

 همى بود پيچان و رخ الژورد درده فرو هشت و بنشست گريان ب

 همى خواست تا باشدش رهنماى جهاندار شد پيش برتر خداى

 نيكى و داد و مهر ۀفروزند همى گفت كاى كردگار سپهر

 من خداوند خشنود نيست گر از ازين شهريارى مرا سود نيست

 نشستن مرا جاى ده در بهشت ز من نيكوى گر پذيرفت و زشت

 همى بود بر پيش گيهان خداى چنين پنج هفته خروشان بپاى

 بدانگه كه بر زد سر از برج ماه شب تيره از رنج نغنود شاه

 كه اندر جهان با خرد بود جفت بخفت او و روشن روانش نخفت

 نهفته بگفتى خجسته سروش خواب كو را بگوش چنان ديد در

 بسودى بسى ياره و تاج و تخت كه اى شاه نيك اختر و نيك بخت

 كنون آنچ جستى همه يافتى اگر زين جهان تيز بشتافتى
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 بيابى بدين تيرگى در مپاى همسايگى داور پاك جاىه ب

 كسى را سپار اين سراى سپنج ارزانيان بخش گنجه چو بخشى ب

 كنى شادمان مردم خويش را توانگر شوى گر تو درويش را

 كه يابد رها زين دم اژدها كسى گردد ايمن ز چنگ بال

 چنان دان كه آن از پى گنج برد هر آن كس كه از بهر تو رنج برد

 كه ايدر نمانى تو بسيار نيز ارزانيان بخش چيزه چو بخشى ب

 مور ازو بر زمينكه ايمن بود  سر تخت را پادشاهى گزين

 كه آمد ترا روزگار بسيچ چو گيتى ببخشى مياساى هيچ

 ز خوى ديد جاى پرستش پر آب چو بيدار شد رنج ديده ز خواب

 همى خواند بر كردگار آفرين همى بود گريان و رخ بر زمين

 ز يزدان همه كام دل يافتم همى گفت گر تيز بشتافتم

 جامه نابسوده بدستيكى  بيامد بر تخت شاهى نشست

 و گرز و تاج يارهجهاندار بى بپوشيد و بنشست بر تخت عاج

 اندرز کردن زال کیخسرو را 

 دل پر ز غم كامرسيدند بى سر هفته را زال و رستم بهم

 همه داغ دل پيش بشتافتند چو ايرانيان آگهى يافتند

 همان موبدان فراوان هنر چو رستم پديد آمد و زال زر

 پذيره شدن را بياراست اسب هر آن كس كه بود از نژاد زرسب

 همه نامداران زرينه كفش همان طوس با كاويانى درفش

 رخ بر چكيده سرشكش ز مژگان ب چو گودرز پيش تهمتن رسيد

 ز خسرو همه دل پر از داغ و درد سپاهى همى رفت رخساره زرد

 گم كرده راهبگفتار ابليس  بگفتند با زال و رستم كه شاه
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 شب و روز او را نديدست كس همه بارگاهش سياهست و بس

 گشايند و پوييم و يابيم راه ازين هفته تا آن در بارگاه

 كه ديدى تو شاداب و روشن روان اى پهلوان خسروجز آنست كى

 گرفته گل سرخ رنگ بهى شده كوژ باالى سرو سهى

 پژمريد آن چو گلبرگ روىچرا  روىه ندانم چه چشم بد آمد ب

 و گر شاه را ز اختر آمد زيان مگر تيره شد بخت ايرانيان

 كه باشد كه شاه آمد از گاه سير بديشان چنين گفت زال دلير

 گهى خوّشى و گه نژندى بود درستى و هم دردمندى بود

 كه از غم شود جان خّرم دژم غمه شما دل مداريد چندين ب

 پند اختر سودمندش دهيمه ب پندش دهيمبكوشيم و بسيار 

 برفتند پويان سوى بارگاه راهه و ز آن پس هر آن كس كه آمد ب

 شاد بگذاشتند شانبر اندازه هم آنگه ز در پرده برداشتند

 چو طوس و چو گودرز و آن انجمن چو دستان و چون رستم پيلتن

 گردان بهمهر آن كس كه رفتند  چو گرگين و چون بيژن و گستهم

 پرده در آواى رستم شنيده ب شهنشاه چون روى ايشان بديد

 چنان پشت خّميده را كرد راست پر انديشه از تخت بر پاى خاست

 ز قنوج و ز دنبر و كابلى ز دانندگان هرك بد زابلى

 رسم مهى پايگه ساختشانه ب يكايك بپرسيد و بنواختشان

 پايگه برفزود شاناندازهه ب همان نيز ز ايرانيان هرك بود

 كه شادان بدى تا بود ماه و سال برو آفرين كرد بسيار زال

 از آن نامداران كه داريم ياد قبادز گاه منوچهر تا كى

 بزرگان و شاهان فرخنده پى همان زو طهماسب و كاوس كى

 كه با فّر و با برز و اورند بود سياوش مرا خود چو فرزند بود
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 بدين برز و اين فّره ايزدى كسى را بدين بخردىنديدم 

 كه شاهيت بادا هميشه بجاى پيروزى و مردى و مهر و راىه ب

 چه زهر آنك نام تو ترياك نيست چه مهتر كه پاى ترا خاك نيست

 بدان آگهى تيز بشتافتم يكى ناسزا آگهى يافتم

 ز هر كشورى آنك ديدم سران ستاره شناسان و كنداوران

 برفتند با زيج هندى ز جاى ز قنوج و ز دنور و مرغ و ماى

 كز ايران چرا پاك ببريد مهر بدان تا بجويند راز سپهر

 بارگاه ۀبفرمود تا پرد از ايران كس آمد كه پيروز شاه

 شهريار ۀبپوشد ز ما چهر نه بردارد از پيش ساالر بار

 كشتى بر آبهمى تاختم همچو  من از درد ايرانيان چون عقاب

 ز چيزى كه دارد همى در نهان بدان تا بپرسم ز شاه جهان

 شود آهوهمان تخت شاهى بى بسه چيز هر كار نيكو شود

 بجز اين نشايد همى كار كرد مردان مرده رنج و به گنج و به ب

 شب و روز او را نيايش كنيم يزدان ستايش كنيمه چهارم ب

 همو باز دارد گراينده را كه اويست فرياد رس بنده را

 اگر چند چيز ارجمندست نيز بدرويش بخشيم بسيار چيز

 خرد پيش مغز تو جوشن كند بدان تا روان تو روشن كند

 پاسخ دادن کیخسرو زال را 

 يكى دانشى پاسخ افگند بن چو بشنيد خسرو ز دستان سخن

 همه راى و گفتارهاى تو نغز بدو گفت كاى پير پاكيزه مغز

 و نيكى گمان آزارجز بى اىنه ز گاه منوچهر تا اين زمان

 ستون كيان نازش انجمن تنهمان نامور رستم پيل
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 بدو نيكويها رساننده اوست ش را پروراننده اوستوسياو

 سر ترگ و برز و فر و يال او سپاهى كه ديدند گوپال او

 همه دشت تير و كمان ريختند بسى جنگ ناكرده بگريختند

 چو دستور فرخ نماينده راه پيش نياكان من كينه خواهه ب

 بماند سخن تازه تا صد نژاد و گر نام و رنج تو گيرم بياد

 ترا اين ستايش نكوهش كنم ز گفتار چرب ار پژوهش كنم

 ز نادادن بار و آزار من دگر هرچ پرسيدى از كار من

 بگذاشتمجهان را همه خوار  يزدان يكى آرزو داشتمه ب

 همى خواهم از داور رهنماى كنون پنج هفتست تا من بپاى

 درخشان كند تيره گاه مرا كه بخشد گذشته گناه مرا

 بود در همه نيكوى رهنماى برد مر مرا زين سپنجى سراى

 چو شاهان پيشين بپيچيد سرم نماند كزين راستى بگذرم

 كآمد خرامببايد پسيچيد  كنون يافتم هرچ جستم ز كام

 ز يزدان بيامد خجسته سروش سحرگه مرا چشم بغنود دوش

 سر آمد نژندى و ناخفتنت كه بر ساز كآمد گه رفتنت

 غم لشكر و تاج و تخت و كمر كنون بارگاه من آمد بسر

 همه خيره گشتند و گم كرده راه غمى شد دل ايرانيان را ز شاه

 باد سرد از جگر بر كشيديكى  چو بشنيد زال اين سخن بر دميد

 مغز اندرش جاى نيسته خرد را ب ايرانيان گفت كاين راى نيسته ب

 پيش تخت كيان امپرستنده كه تا من ببستم كمر بر ميان

 چو او گفت ما را نبايد نهفت ز شاهان نديدم كسى كين بگفت

 كه او هيچ راند چنين داستان نبايد بدين بود همداستان

 كه از راه يزدان سرش بازگشت با او هم آواز گشتمگر ديو 
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 نبردند هرگز بدين كار دست فريدون و هوشنگ يزدان پرست

 گر آيد بجان اندرون كاستى بگويم بدو من همه راستى

 كزين سان سخن كس نگفت از كيان چنين يافت پاسخ ز ايرانيان

 رسم و راهمبادا كه او گم كند  همه با توايم آنچ گويى بشاه

 نکوهش کردن زال کیخسرو را 

 چنين گفت كاى خسرو داد و راست شنيد اين سخن زال بر پاى خاست

 چو كژ آورد راى پاسخ مكن ز پير جهان ديده بشنو سخن

 تلخى در كاستىه ببندد ب كه گفتار تلخست با راستى

 برين راستى پيش اين انجمن نشايد كه آزار گيرى ز من

 همانجا بد آرام و آبشخورت توران زمين زادى از مادرته ب

 كه جز جادوى را نديدى بخواب ز يك سو نبيره رد افراسياب

 پر از رنگ رخ دل پر از كيميا س دژخيم ديگر نياوچو كاو

 بزرگى و شاهى و تاج و كمر ز خاور ورا بود تا باختر

 همه گردش اختران بشمرد همى خواست كز آسمان بگذرد

 همين تلخ گفتار بگشادمش بدان بر بسى پندها دادمش

 ازو بازگشتم پر از داغ و درد بسى پند بشنيد و سودى نكرد

 ببخشود بر جانش يزدان پاك چو بر شد نگون اندر آمد بخاك

 سرى پر ز گرد و دلى پر هراس بيامد بيزدان شده ناسپاس

 گاو سار زره دار با گرزه تو رفتى و شمشير زن صد هزار

 بياراستى دشت خوارزم را چو شير ژيان ساختى رزم را

 پياده شدى پس بجنگ پشنگ ز پيش سپه تيز رفتى بجنگ

 ايران كشيدى رد افراسيابه ب گر او را بدى بر تو بر دست ياب
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 ببردى بكين كس نبستى ميان زن و كودك خرد ايرانيان

 راى تو پيوسته كردببخشود و  ترا ايزد از دست او رسته كرد

 بدادار دارنده بد ناسپاس بكشتى كسى را كه زو بد هراس

 گه بخشش و پوشش و جام بود چو گفتم كه هنگام آرام بود

 فزونتر بدى دل پر آزارتر ايران كنون كار دشوارتره ب

 بكّژى گذشتى و راه بدى كه تو برنوشتى ره ايزدى

 جهان آفرين را پسندنيايد  ازين بد نباشد تنت سودمند

 نگردد كسى گرد پيمان تو گر اين باشد اى شاه سامان تو

 بر انديش و فرمان ديوان مكن پشيمانى آيد ترا زين سخن

 ببرد ز تو فر كيهان خديو و گر نيز جويى چنين كار ديو

 نخوانند ازين پس ترا نيز شاه بمانى پر از درد و دل پر گناه

 كه اويست بر نيك و بد رهنماى گراى بيزدان پناه و بيزدان

 آهرمن بد كنش بگروىه ب گر اين پند من يك بيك نشنوى

 نه اورنگ شاهى نه تاج و نه تخت بماندت درد و نماندت بخت

 بپاكى بماناد مغزت بجاى خرد باد جان ترا رهنماى

 يالن بر گشادند يك سر سخن سخنهاى دستان چو آمد ببن

 نبايد در راستى را نهفت آنيم كين پير گفتكه ما هم بر 

 پاسخ دادن کیخسرو و پوزش زال 

 زمانى بياسود و اندر شميد آن گفت ايشان شنيد خسروچو كى

 پيموده سال اندازهبمردى بى پر انديشه گفت اى جهان ديده زال

 جهاندار نپسندد اين بد ز من اگر سرد گويمت بر انجمن

 ايران گزنده ز درد وى آيد ب دردمنددگر آنك رستم شود 
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 همانا فزون آيد از گنج اوى دگر آنك گر بشمرى رنج اوى

 نبد خواب و خوردن بد انديش را سپر كرد پيشم تن خويش را

 دلت را بگفتار تو نشكنيم همان پاسخت را بخوبى كنيم

 ن پيروز بختاكه اى سر فراز آواز سخته چنين گفت زان پس ب

 كه بيدار بگشاد پيش رمه دستان شنيدم همه سخنهاى

 كه من دورم از راه و فرمان ديو بدارنده يزدان گيهان خديو

 كه آن ديدم از رنج درمان من بيزدان گرايد همى جان من

 خرد شد ز بدهاى او جوشنم بديد آن جهان را دل روشنم

 بر اندازه بايد كه رانى سخن زال آنگهى گفت تندى مكنه ب

 خردمند و بيدار هرگز نزاد نخست آنك گفتى ز توران نژاد

 ز تخم كيان زاد و باهش منم ش منموجهاندار پور سياو

 دالفروز و با دانش و نيك پى وس كىونبيره جهاندار كا

 كه با خشم او گم شدى خورد و خواب بمادر هم از تخم افراسياب

 نيست ننگ ازين گوهران چنين نبيره فريدون و پور پشنگ

 نشستى تن از بيم افراسياب كه شيران ايران بدرياى آب

 سر از پادشاهى همى برفراخت س صندوق ساختودگر آنك كاو

 نسازند بر پادشا سرزنش چنان دان كه اندر فزونى منش

 پيروزى آراستمه جهان را ب كنون من چو كين پدر خواستم

 بيداد بد بر زمينوزو جور و  بكشتم كسى را كزو بود كين

 ز بد گوهران يادگارى نماند بگيتى مرا نيز كارى نماند

 ز شادى و از دولت دير باز هر آنگه كه انديشه گردد دراز

 چو ايشان ز من گم شود پايگاه راهه س و جمشيد و باشم بوچو كاو

 كه از جور ايشان جهان گشت سير چو ضحاك ناپاك و تور دلير
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 چو ايشان مرا سوى دوزخ كشد روز نخ بر كشدبترسم كه چون 

 بياراستى چون دالور پلنگ دگر آنك گفتى كه باشيده جنگ

 نه اسب افگنى از در كارزار از آن ُبد كز ايران نديدم سوار

 چو رفتى برزمش درنگ آمدى كه تنها بر او بجنگ آمدى

 و گر اختر نيك خندان نبود كسى را كجا فّر يزدان نبود

 از ايران بدين سان شدم تيز چنگ جنگ پشنگه خاك بودى ب همه

 آفرين برگشادم دو لبه همى ب بدين پنج هفته كه من روز و شب

 رهاند مرا زين غم تيره خاك بدان تا جهاندار يزدان پاك

 گشتيم و بستيم رخت بارسبك شدم سير زين لشكر و تاج و تخت

 گويى كه بنهاد دام مرا ديو تو اى پير بيدار دستان سام

 و دل تباه مايهروان گشته بى بتارّى و كّژى بگشتم ز راه

 كجا يابم و روزگار بدى ندانم كه بادافره ايزدى

 همى چشمش از روى او تيره شد چو دستان شنيد اين سخن خيره شد

 چنين گفت كاى داور داد و راست خروشان شد از شاه و بر پاى خاست

 ايزدى ۀتوى پاك فرزان تيزى و نابخردىز من بود 

 اگر ديو گم كرد راه مرا سزد گر ببخشى گناه مرا

 پيش هر شهريار امكمر بسته مرا ساليان شد فزون از شمار

 بجستى ز دادار خورشيد و ماه ز شاهان نديدم كزين گونه راه

 ازين دادگر خسرو نيك خوى كه ما را جدايى نبود آرزوى

 پسند آمدش پوزش و نيك خواه دستان چو بشنيد شاهسخنهاى 

 دش بجاى نشستبر خويش بر بيازيد و بگرفت دستش بدست

 نپيمود با شاه خورشيد چهر مهره بدانست كو اين سخن جز ب
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 اندرز کردن کیخسرو به ایرانیان

 كه اكنون ببنديد يك سر كمر چنين گفت پس شاه با زال زر

 دگر هر كه او نامدارست نيو گودرز و گيوتو و رستم و طوس و 

 هامون بريده درفش همايون ب سراپرده از شهر بيرون بريد

 بسازيد بر دشت جاى نشست ز خرگاه و ز خيمه چندانك هست

 بسازيد روشن يكى رزمگاه درفش بزرگان و پيل و سپاه

 ببردند پرده سراى از نهفت چنان كرد رستم كه خسرو بگفت

 بفرمان ببستند يك سر ميان هامون كشيدند ايرانيانه ب

 زمين كوه تا كوه پر خيمه بود سپيد و سياه و بنفش و كبود

 جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش ميان اندرون كاويانى درفش

 بر افراخته زو درفش سياه زال نزديك شاه ۀسرا پرد

 ز كابل بزرگان روشن روان بدست چپش رستم پهلوان

 چو رهام و شاپور و گرگين نيو پيش اندرون طوس و گودرز و گيوه ب

 بزرگان كه بودند با او بهم پس پشت او بيژن و گستهم

 يكى گرزه گاو پيكر بدست شهنشاه بر تخت زّرين نشست

 چو پيل سر افراز و شير دژم بيك دست او زال و رستم بهم

 و رهام نيودگر بيژن گرد  بدست دگر طوس و گودرز و گيو

 بدان تا چه گويد ز كار سپاه نهاده همه چهر بر چشم شاه

 كه اى نامداران به روزگار آواز گفت آن زمان شهرياره ب

 بدانيد كين نيك و بد بگذرد هر ان كس كه داريد راه و خرد

 چرا بايد اين درد و اندوه و رنج و گيتى سپنج ايمهمه رفتنى

 بدشمن بمانيم و خود بگذريم آوريمز هر دست خوبى فراز 
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 كه پاداش و بادافره ديگرست كنون گاو آن زير چرم اندرست

 مباشيد ايمن بدين تيره خاك بترسيد يك سر ز يزدان پاك

 زمانه دم هر كسى بشمرد كه اين روز بر ما همى بگذرد

 كه بودند با فّر و تخت و كاله س شاهوز هوشنگ و جمشيد و كاو

 رفتگان بر نخواندۀ كسى نام از نام از ايشان بگيتى نماندجز 

 بفرجام زان بد هراسان بدند از ايشان بسى ناسپاسان بدند

 امو گر چند با رنج كوشنده امچو ايشان همان من يكى بنده

 نديدم كه ايدر بماند كسى بكوشيدم و رنج بردم بسى

 آوردم اين درد و رنجبكندم سر  كنون جان و دل زين سراى سپنج

 ز تخت كيى روى بر تافتم كنون آنچ جستم همه يافتم

 ببخشم بدو هرچ خواهد ز گنج هر آن كس كه در پيش من برد رنج

 بگويم بيزدان نيكى شناس ز كردار هر كس كه دارم سپاس

 سليح و در گنج آراسته ايرانيان بخشم اين خواستهه ب

 ببخشم بهر مهترى كشورى هترىهر آن كس كه هست از شما م

 برانديشم آرم شمارش بجاى همان بدره و برده و چارپاى

 وزين تيرگى دل بپرداختم ببخشم كه من راه را ساختم

 بيك هفته ايدر چميد و چريد شما دست شادى بخوردن بريد

 گذر يابم و دور مانم ز رنج بخواهم كه تا زين سراى سپنج

 بماندند گردان ايران شگفت و اين پندها برگرفت خسروچو كى

 خرد با دلش سخت بيگانه شد يكى گفت كاين شاه ديوانه شد

 كجا خواهد اين تاج و تخت آرميد ندانم بروبر چه خواهد رسيد

 همه دشت لشكر بد و راغ و كوه برفتند يك سر گروها گروه

 برگذشتتو گفتى همى از هوا  غو ناى و آواى مستان ز دشت
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 كسى را نيامد غم و رنج ياد ببودند يك هفته زين گونه شاد

 اندرز کردن خسرو گودرز را 

 ابى ياره و گرز و زرين كاله هشتم نشست از بر گاه شاهه ب

 يكى گنج را در گشادند باز چو آمدش رفتن بتنگى فراز

 وصى كرد گودرز كشواد را چو بگشاد آن گنج آباد را

 چه در آشكار و چه اندر نهان بنگر بكار جهانبدو گفت 

 بسختى و روزى پراگند نيست كه هر گنج را روزى آگند نيست

 يكى كان بنزديك ايران بود نگه كن رباطى كه ويران بود

 از ايران و ز رنج افراسياب دگر آبگيرى كه باشد خراب

 چادرندو بى شوىزنانى كه بى مادرنددگر كودكانى كه بى

 ز هر كس همى دارد آن رنج راز دگر آن كش آيد بچيزى نياز

 ببخش و بترس از بد روزگار بر ايشان در گنج بسته مدار

 پر از افسر و زيور و گوهرست دگر گنج كش نام باد آورست

 كنام پلنگان و شيران شدست نگه كن بشهرى كه ويران شدست

 جاى ويران شدست هيربدكه بى دگر هر كجا رسم آتشكدست

 بروز جوانى درم برفشاند سه ديگر كسى كو ز تن باز ماند

 فراوان برو ساليان بر گذشت گشت آبدگر چاهسارى كه بى

 درم خوار كن مرگ را ياد كن بدين گنج باد آور آباد كن

 وس در شهر طوسوكه آگند كا دگر گنج كش خواندندى عروس

 زال و بگيو و خداوند رخشه ب گودرز فرمود كان را ببخشه ب

 رستم سپرده نگه كرد يك سر ب تنش برشمرد هاىهمه جامه

 همان جوشن و گرزهاى گران همان ياره و طوق كنداوران
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 طوس سپهبد سپردش گلهه ب ز اسبان بجايى كه بودش يله

 بگيتى ز مرزى كه آمدش ياد گودرز داده همه باغ و گلشن ب

 كه او را بدان خواسته رنج بود گنج بودسليح تنش هرچ در 

 بدانگه كه خسرو شد از گنج سير گيو دليره سپردند يك سر ب

 همان خيمه و آخور و چارپاى از ايوان و خرگاه و پرده سراى

 بسى جوشن و ترگ و رومى كاله س را داد شاهوفريبرز كاو

 ز ياقوت رخشان دو انگشترى يكى طوق روشن تر از مشترى

 كه اندر جهان آن نبودى نهان نبشته برو نام شاه جهان

 همى دار و جز تخم نيكى مكار بيژن چنين گفت كين يادگاره ب

 فراز آمد و تازه شد كام من ايرانيان گفت هنگام منه ب

 كه آمد پراگندن انجمن بخواهيد چيزى كه بايد ز من

 شدند ز درد شهنشاه بريان همه مهتران زار و گريان شدند

 كرا مانى اين تاج را يادگار همى گفت هر كس كه اى شهريار

 خواستن زال منشور از خسرو برای رستم 

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

 سزد كآرزوها ندارم نهان چنين گفت كاى شهريار جهان

 ننگ و نبرده بزم و به رزم و به ب ايران چه كرده تو دانى كه رستم ب

 رهى دور و فرسنگهاى گران وس كى شد بمازندرانوچو كا

 چو گودرز گردنكش و طوس را وس راوچو ديوان ببستند كا

 بمازندران روى بنهاد تفت تهمتن چو بشنيد تنها برفت

 همان جادوى و اژدهاى دلير بيابان و تاريكى و ديو و شير

 بمازندران شد بنزديك شاه بدان رنج و تيمار ببريد راه
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 جگر گاه پوالدغندى و بيد بدريد پهلوى ديو سپيد

 ابر بلنده خروشش بر آمد ب سر سنجه را ناگه از تن بكند

 كسى را نبود از كهان و مهان چو سهراب فرزند كاندر جهان

 ز دردش بگريد همى سال و ماه س شاهوبكشت از پى كين كاو

 ابر اندر آورد گرده بمردى ب كاموس كردو زان پس كجا رزم 

 بنه كه هم داستانها نيايد ب ز كردار او چند رانم سخن

 چه ماند بدين شير دل نيك خواه اگر شاه سير آمد از تاج و گاه

 بنزديك ما رنج و تيمار اوى چنين داد پاسخ كه كردار اوى

 نماينده كام و آرام و مهر كه داند مگر كردگار سپهر

 فاق جفته آنداند كس او را ب سخنهاى او نيست اندر نهفت

 بياورد قرطاس و مشك و عبير بفرمود تا رفت پيشش دبير

 پاك دين خسروسر افراز كى نبشتند عهدى ز شاه زمين

 هر انجمنه ستوده بمردى ب ز بهر سپهبد گو پيلتن

 جهاندار بيدار و ساالر و گو كه او باشد اندر جهان پيش رو

 سپهدار پيروز لشكر فروز هم او را بود كشور نيمروز

 دادگر خسروبر آيين كى نهادند بر عهد با مهر زر

 رستم زمينه كه آباد بادا ب بدو داد منشور و كرد آفرين

 برفتند با زيجها بر كنار مهانى كه با زال سام سوار

 يكى جام مر هر يكى را گهر ببخشيدشان خلعت و سيم و زر

 منشور دادن کیخسرو گیو را 

 بياراست با شاه گفتار راست جهان ديده گودرز بر پاى خاست

 نديديم چون تو خداوند تخت چنين گفت كاى شاه پيروز بخت
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 س تا گاه فرخ نژادوز كاو قبادز گاه منوچهر تا كى

 اميك روز ننشسته آزاربى امبپيش بزرگان كمر بسته

 كنون ماند هشت و دگر بر گذشت هفتاد و هشتنبيره پسر بود 

 و هال خوردبتوران زمين بود بى همان گيو بيدار دل هفت سال

 هم از چرم نخچير پيراهنش بدشت اندرون گور بد خوردنش

 كه تيمار او گيو چندى كشيد ايران رسيد آنچ بد شاه ديده ب

 ز شاههمو چشم دارد بنيكى  جهاندار سير آمد از تاج و گاه

 كه بر گيو بادا هزار آفرين چنين داد پاسخ كه بيشست ازين

 دل بد سگاالنش پر خار باد خداوند گيتى ورا يار باد

 كه روشن روان بادى و تن درست كم و بيش ما پاك بر دست تست

 نهادند بزرگان و جاى مهان بفرمود تا عهد قم و اصفهان

 نامه از پادشا بر حريريكى  نويسد ز مشك و ز عنبر دبير

 بران نامه شاه آفرين كرد ياد يكى مهر زرين برو بر نهاد

 دل بد سگاالنش پر دود باد كه يزدان ز گودرز خشنود باد

 مبادا كه آيد ز كردار سير ايرانيان گفت گيو دليره ب

 بنزد شما زينهار منست بدانيد كو يادگار منست

 گفتار گودرز بر مگذريدز  مر او را همه پاك فرمان بريد

يكى آفرينى بگسترد نو ز گودرزيان هرك بد پيش رو                     

 منشور دادن خسرو طوس را 

 بشد پيش خسرو زمين داد بوس چو گودرز بنشست برخاست طوس

 هميشه ز تو دور دست بدى بدو گفت شاها انوشه بدى

 تا بيامد قبادز ناموران  منم زين بزرگان فريدون نژاد
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 كه نگشادم از بند هرگز ميان پيش ايرانيان امكمر بسته

 بخست و همان بود پيراهنم كوه هماون ز جوشن تنمه ب

 بدم هر شبى پاسبان سپاه ش بران رزمگاهوبكين سياو

 همى بودم اندر دم اژدها بالون سپه را نكردم رها

 طوس بود دگر بند بر گردن س بودوبمازندران بسته كاو

 نه از من كسى كرد هرگز گله نكردم سپه را بجاى يله

 همى بگذرد زين سراى سپنج كنون شاه سير آمد از تاج و گنج

 تو دانى هنرها و آهوى من چه فرمايدم چيست نيروى من

 كه بيشست رنج تو از روزگار چنين داد پاسخ بدو شهريار

 سپهدار زّرينه كفشتو باشى  همى باش با كاويانى درفش

 ازين نامداران تن آسان تراست بدين مرز گيتى خراسان تراست

 بپيش بزرگان گردنكشان نبشتند عهدى بران هم نشان

 يكى طوق زّرين و زّرين كمر نهادند بر عهد و بر مهر زر

 كه از تو مبادا دلى پر از كين بدو داد و كردش بسى آفرين

 لهراسپ دادن کیخسرو پادشاهی به

 شهنشاه زان رنجها رخته شد ز كار بزرگان چو پردخته شد

 كه از دفتر شاه كس بر نخواند از آن مهتران نام لهراسب ماند

 بياورد لهراسب را نزد شاه بيژن بفرمود تا با كاله

 برو آفرين كرد و بگشاد دست چو ديدش جهاندار بر پاى جست

 برگرفت آن دالفروز تاجز سر  فرود آمد از نامور تخت عاج

 همه پادشاهى ايران زمين لهراسب بسپرد و كرد آفرينه ب

 برو آفرين كرد و بر تخت و تاج همى كرد پدرود آن تخت عاج
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 جهان سر بسر پيش تو بنده باد كه اين تاج نو بر تو فرخنده باد

 از آن پس كه ديدم بسى درد و رنج سپردم بتو شاهى و تاج و گنج

 كه از داد باشى تو پيروز و شاد داده مگردان زبان زين سپس جز ب

 چو خواهى كه بختت بماند جوان مكن ديو را آشنا با روان

 هميشه روان را نگهدار باش باش آزارخردمند باش و بى

 بباشيد شادان دل از تخت اوى ايرانيان گفت كز بخت اوىه ب

 آشفته هر يك چو شير ژيانبر  شگفت اندرو مانده ايرانيان

 كه لهراسب را شاه بايست خواند همى هر كسى در شگفتى بماند

 بگفت آنچ بودش بدل راى راست از آن انجمن زال بر پاى خاست

 سزد گر كنى خاك را ارجمند چنين گفت كاى شهريار بلند

 روان و را خاك ترياك باد سر بخت آن كس پر از خاك باد

 ز بيداد هرگز نگيريم ياد شاه خواند بدادكه لهراسب را 

 ديدمش با يك اسب اىفرو مايه ايران چو آمد بنزد زرسبه ب

 سپاه و درفش و كمر داديش بجنگ االنان فرستاديش

 نيامد كسى بر دل شاه ياد ز چندين بزرگان خسرو نژاد

 تاجور امازين گونه نشنيده نژادش ندانم نديدم هنر

 كزين پس نبنديم شاها ميان ايرانيانخروشى برآمد ز 

 چو لهراسب را كى كند شهريار نجوييم كس نام در كارزار

 بدو گفت مشتاب و تندى مكن چو بشنيد خسرو ز دستان سخن

 بجز دود ز آتش نجويد همى كه هر كس كه بيداد گويد همى

 نه هر كو بدى كرد بيند گهر كه نپسند از ما بدى دادگر

 سزاوار شاهى و زيباى تخت كسى را كند نيك بختكه يزدان 

 لهراسب راسته كه گشت اين سخنها ب جهان آفرين بر روانم گواست
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 ز كردار نيكى همى برخورد كه دارد همى شرم و دين و خرد

 خردمند و بينا دل و پاك دست نبيره جهاندار هوشنگ هست

 پاكپديد آورد راه يزدان  پى جادوان بگسالند ز خاك

 بدين هم بود پاك فرزند اوى زمانه جوان گردد از پند اوى

 وزين پند و اندرز من مگذريد بشاهى بر و آفرين گستريد

 همه رنج او پيش من باد گشت هر آن كس كز اندرز من در گذشت

 بدلش اندر آيد ز هر سو هراس چنين هم ز يزدان بود ناسپاس

 بيازيد انگشت و بر زد بخاك چو بشنيد زال اين سخنهاى پاك

 آواز لهراسب را خواند شاهه ب بيالود لب را بخاك سياه

 هميشه ز تو دور دست بدى بشاه جهان گفت خرم بدى

 كه لهراسب دارد ز شاهان نژاد كه دانست جز شاه پيروز و راد

 لب آلوده شد مشمر آن از گناه چو سوگند خوردم بخاك سياه

 كه پدرود باد اين دالفروز گاه پيروز شاهايرانيان گفت ه ب

 شما را بخواهم ز يزدان پاك چو من بگذرم زين فرومايه خاك

 ببوسيد با آب مژگان بسى بپدرود كردن رخ هر كسى

 زارى خروشيدن اندر گرفته ب يالن را همه پاك در بر گرفت

 توانستمى برد با خويشتن همى گفت كاجى من اين انجمن

 كه خورشيد بر چرخ گم كرد راه بر آمد ز ايران سپاهخروشى 

 بازار شد انجمنه كوى و به ب كودك خرد و زن هاپس پرده

 هر برزنى ماتم از شاه خاسته ب خروشيدن ناله و آه خاست

 كه فردا شما را همينست راه ايرانيان آن زمان گفت شاهه ب

 خورشيد باشيد شاددادار ه ب هر آن كس كه داريد نام و نژاد

 كه بر نيك نامى مگر بگذرم من اكنون روان را همى پرورم
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 بدان تا سروش آمدم رهنماى نبستم دل اندر سپنجى سراى

 ز لشكر گه آواز فرياد خاست بگفت اين و ز پايگه اسب خواست

 آزاد سرو اندر آورده خمه ب ايوان شاهى دژمه بيامد ب

 کنیزکان خودبدورد کردن کیخسرو به 

 نديدى كسى چهر ايشان بخواب كنيزك بدش چار چون آفتاب

 همه راز دل پيش ايشان براند ز پرده بتان را بر خويش خواند

 شما دل مداريد با درد و رنج كه رفتيم اينك ز جاى سپنج

 كزين خاك بيدادگر بس مرا نبينيد جاويد زين پس مرا

 همى راه باز آمدننبينم  سوى داور پاك خواهم شدن

 خروشان شدند از غم و درد و مهر بشد هوش زان چار خورشيد چهر

 گسستند پيرايه و رنگ و بوى شخودند روى و بكندند موى

 چنين گفت با ناله و با خروش ازان پس هر آن كس كه آمد بهوش

 رها كن تو ما را ازين درد و رنج كه ما را ببر زين سراى سپنج

 كزين پس شما را همينست راه چنين گفت پر مايه شاهبديشان 

 كجا تاج داران با باد و دم كجا خواهران جهاندار جم

 كه بگذشت زان سان بدرياى آب كجا مادرم دخت افراسياب

 كه چون او كس اندر زمانه نديد كجا دخترم تور ماه آفريد

 ندانم بدوزخ درند ار بهشت همه خاك دارند بالين و خشت

 كه آسان شود راه دشوار من مجوييد ازين رفتن آزار من

 از يشان فراوان سخنها براند خروشيد و لهراسب را پيش خواند

 پاك جان منند ۀفروزند لهراسب گفت اين بتان مننده ب

 همى دارشان تا تو باشى بجاى برين هم نشست اندرين هم سراى
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 شرم دارد ز كردار خويشروان  نبايد كه يزدان چو خواندت پيش

 ز شرم دو خسرو بمانى دژم ش بهموچو بينى مرا با سياو

 دارم اندر نهفت شانكه با ديده پذيرفت لهراسب زو هرچ گفت

 بگرديد بر گرد ايرانيان و زان جايگه تنگ بسته ميان

 مداريد در دل مرا جز درود ايوان خراميد زوده كز ايدر ب

 كه او بترى دارد اندر نهان اين جهانمباشيد گستاخ با 

 ز من جز بنيكى مگيريد ياد مباشيد جاويد جز راد و شاد

 چو رفتن بود شاد و خندان شويد ايوان شويده همه شاد و خرم ب

 نهادند سر بر زمين پيش شاه همه نامداران ايران سپاه

 بداريم تا جان بود جاودان كه ما پند او را بكردار جان

 بدو گفت روز من اندر گذشت لهراسب فرمود تا بازگشته ب

 رفتن کیخسرو به کوه و ناپدید شدن در برف

 بگيتى جز از تخم نيكى مكار آيين بداره تو رو تخت شاهى ب

 گنجه تاج و ننازى به ننازى ب هر آنگه كه باشى تن آسان ز رنج

 بيزدان ترا راه باريك شد چنان دان كه رفتنت نزديك شد

 ز گيتى تن مهتر آزاد كن همه داد جوى و همه داد كن

 زمين را ببوسيد و شادى نمود فرود آمد از باره لهراسب زود

 ود باشپبداد اندرون تار گر  بدو گفت خسرو كه پدرود باش

 بزرگان بيدار و كنداوران برفتند با او ز ايران سران

 گيو و گستهم نيودگر بيژن  چو دستان و رستم چو گودرز و گيو

 هشتم كجا نامور طوس بوده ب هفتم فريبرز كاوس بوده ب

 ز هامون بشد تا سر تيغ كوه همى رفت لشكر گروها گروه
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 يكى بر لب خشك نم بر زدند ببودند يك هفته دم برزدند

 كسى را نبود اندر آن رنج راه خروشان و جوشان ز كردار شاه

 كزين سان همى در جهان كس نگفت همى گفت هر موبدى در نهفت

 بيامد بپيشش ز هر سو گروه چو خورشيد برزد سر از تيره كوه

 خروشان برفتند با شهريار زن و مرد ايرانيان صد هزار

 همى سنگ خارا بر آمد بجوش همه كوه پر ناله و با خروش

 كه روشن دلت شد پر از داغ و دود همى گفت هر كس كه شاها چه بود

 مرين تاج را خوار دارى همى از لشكر آزار دارى همىگر 

 جهان كهن را مكن شاه نو بگوى و تو از گاه ايران مرو

 پرستنده آذرگشسب ترا همه خاك باشيم اسب ترا

 كه نزد فريدون نيامد سروش كجا شد ترا دانش و راى و هوش

 آتشكده در نيايش كنيمه ب همه پيش يزدان ستايش كنيم

 دل موبدان بردرخشيد بما پاك يزدانت بخشد بمامگر 

 از ان انجمن موبدان را بخواند شهنشاه زان كار خيره بماند

 برين نيكويها نبايد گريست چنين گفت كايدر همه نيكوست

 مباشيد جز پاك يزدان شناس ز يزدان شناسيد يك سر سپاس

 مباشيد زين رفتن من دژم كه گرد آمدن زود باشد بهم

 شهريارهمه باز گرديد و بى بدان مهتران گفت زين كوهسار

 نباشد گياه و نه برگ درخت و سخت آبكه راهى درازست و بى

 روان را سوى روشنى ره كنيد ز با من شدن راه كوته كنيد

 مگر فره و برز دارد بسى برين ريگ بر نگذرد هر كسى

 گشتند بازشنيدند گفتار و  سه مرد گرانمايه و سرفراز

 جهانجوى و بيننده و ياد گير چو دستان و رستم چو گودرز پير
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 همان بيژن و هم فريبرز نيو نگشتند و زو باز چون طوس و گيو

 شدند از بيابان و خشكى دژم برفتند يك روز و يك شب بهم

 آنجا رسيد خسروجهانجوى كى بره بر يكى چشمه آمد پديد

 بخوردند چيزى و دم بر زدند بدان آب روشن فرود آمدند

 كه امشب نرانيم زين جايگاه بدان مرزبانان چنين گفت شاه

 كزين پس نبينند ما را كسى بجوييم كار گذشته بسى

 چو زّر آب گردد زمين بنفش چو خورشيد تابان بر آرد درفش

 مگر با سروش آشنايى بود مرا روزگار جدايى بود

 دل تيره گشته ز تن بگسلم ازين راى گر تاب گيرد دلم

 كى نامور پيش چشمه رسيد چو بهرى ز تيره شب اندر چميد

 همى خواند اندر نهان زند اوست بران آب روشن سر و تن بشست

 كه باشيد بدرود تا جاودان چنين گفت با نامور بخردان

 مبينيد ديگر مرا جز بخواب كنون چون برآرد سنان آفتاب

 مباشيد اگر بارد از ابر مشك زين ريگ خشكشما باز گرديد 

 كجا بشكند شاخ و برگ درخت ز كوه اندر آيد يكى باد سخت

 شما سوى ايران نيابيد راه ببارد بسى برف ز ابر سياه

 فرو شدن پهلوانان در میان برف

 بخفتند با درد كنداوران سر مهتران زان سخن شد گران

 چشم مهان شاه شد ناپديد ز چو از كوه خورشيد سر بركشيد

 بريگ بيابان نهادند روى ببودند ز آن جايگه شاه جوى

 ز ره بازگشتند چون بيهشان ز خسرو نديدند جايى نشان

 سپرده زمين شاه نايافته همه تنگ دل گشته و تافته
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 پر از غم دل و با گداز آمدند خروشان بدان چشمه باز آمدند

 همى داد شاه جهان را درود فرودبران آب هر كس كه آمد 

 كه با جان پاكش خرد باد جفت فريبرز گفت آنچ خسرو بگفت

 يك امشب ازين چشمه بر نگذريم چو آسوده باشيم و چيزى خوريم

 بدين رنجگى نيست رفتن روا زمين گرم و نرمست و روشن هوا

 ز خسرو بسى داستانها زدند بران چشمه يك سر فرود آمدند

 و گر در زمانه بماند بسى چونين شگفتى نبيند كسكه 

 ايمز گردنكشان نيز نشنيده ايمكزين رفتن شاه ناديده

 بزرگى و ديدار و باالى او دريغ آن بلند اختر و راى او

 كه زنده كسى پيش يزدان شود خردمند ازين كار خندان شود

 آرد شنودچه گوييم و گوش كه  كه داند بگيتى كه او را چه بود

 كه هرگز چنين نشنود گوش نيو بدان نامداران چنين گفت گيو

 بديدار و باال و فّر و گهر بمردى و بخشش بداد و هنر

 بزم اندرون ماه بد با كالهه ب رزم اندرون پيل بد با سپاهه ب

 ز خوردن سوى خواب رفتند زود و زان پس بخوردند چيزى كه بود

 هوا گشت برسان چشم هژبر ابر هم آنگه برآمد يكى باد و

 نبد نيزه نامداران پديد چو برف از زمين بادبان بر كشيد

 ندانم بد آنجاى چون ماندند يكايك ببرف اندرون ماندند

 يكى چاه شد كنده هر جاى ژرف زمانى تپيدند در زير برف

 برآمد بفرجام شيرين روان نماند ايچ كس را از يشان توان

 همان زال و گودرز و چندى سوار بران كوهسارهمى بود رستم 

 چهارم چو بفروخت گيتى فروز بدان كوه بودند يك سر سه روز

 چنين چند باشيم بر كوه و سنگ بگفتند كين كار شد با درنگ
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 چو باد هوا از ميان بردميد اگر شاه شد از جهان ناپديد

 اندمگر پند خسرو نپذيرفته انددگر نامداران كجا رفته

 سر هفته گشتند يك سر ستوه ببودند يك هفته بر پشت كوه

 بران آتش درد بريان شدند بديشان همه راز و گريان شدند

 همى ريخت آب و همى خست روى همى كند گودرز كشواد موى

 وس بر من رسيدوكه از تخم كا همى گفت گودرز كين كس نديد

 سرى افسرىجهاندار و بر هر  نبيره پسر داشتم لشكرى

 همه دوده زير و زبر گشته شد ش همه كشته شدوبكين سياو

 كه ديد اين شگفتى كه بر من رسيد كنون ديگر از چشم شد ناپديد

 كه با داد يزدان خرد باد جفت سخنهاى ديرينه دستان بگفت

 مگر باز گردند و يابنده راه چو از برف پيدا شود راه شاه

 خورش نيست ز ايدر ببايد شدن بدننشايد بدين كوه سر بر 

 بيابند روزى نشان سپاه راهه پياده فرستيم چندى ب

 همى هر كسى از كسى ياد كرد برفتند زآن كوه گريان بدرد

 و ز آن شاه چون سرو در بوستان ز فرزند و خويشان و ز دوستان

 نماندست همواره در به گزين جهان را چنينست آيين و دين

 يكى را ز تخت كيان در كشد خاك سيه بركشد يكى را ز

 چنينست رسم سراى گزند نه زين شاد باشد نه ز آن دردمند

 از انديشه دل دور كن تا توان كجا آن يالن و كيان جهان

 آگه شدن لهراسپ از ناپدید شدن کیخسرو

 راهه ز لشكر كه بودند با او ب چو لهراسب آگه شد از كار شاه

 برفتند گردان زّرين كمر تخت با تاج زرنشست از بر 
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 شنيده همه پند و اندرز شاه آواز گفت اى سران سپاهه ب

 ندارد همى پند شاهان بياد هر آن كس كه از تخت من نيست شاد

 نيكى و فرمان كنمه بكوشيم ب مرا هرچ فرمود و گفت آن كنم

 رازمداريد و ز من مداريد  شما نيز از اندرز او دست باز

 كه اندرز شاهان ندارد بسى گنهكار باشد بيزدان كسى

 سراسر بمن بر ببايد گشاد بدو نيك ازين هرچ داريد ياد

 كه خسرو ترا شاه بر دست نام چنين داد پاسخ ورا پور سام

 نيابد گذر پاى از مرز او پند و اندرز او امپذيرفته

 او نگذريمز راى و ز فرمان  تو شاهى و ما يك سره كهتريم

 ز مهر تو بر نگسالنيم دست من و رستم زابلى هرك هست

 ز نيكى ورا دست كوته بود هر آن كس كه او نه برين ره بود

 بدو آفرين كرد و دم در كشيد چو لهراسب گفتار دستان شنيد

 شما را مبادا كم و كاستى چنين گفت كز داور راستى

 بديها شود ناپديدكه روى  كه يزدان شما را بدان آفريد

 شما را سپرد آن زمان نيمروز جهاندار نيك اختر و شاد روز

 بگيريد چندانك بايد بدست كنون پادشاهى جز آن هرچ هست

 تن و دوده و پادشاهى يكيست مرا با شما گنج بخشيده نيست

 بگوى از دل اى پهلوان جهان گودرز گفت آنچ دارى نهانه ب

 بيژنمچوبى گيو و رهام و بى تنمبدو گفت گودرز من يك 

 جزين من ندارم سخن در نهفت برآنم سراسر كه دستان بگفت

 بدين مايه نشكست عهد درست چنانم كه با شاه گفتم نخست

 ز پيمان و فرمان تو نگذريم تو شاهى و ما سر بسر كهتريم

 بفرمان نهادند سر بر زمين همه مهتران خواندند آفرين
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 بباليد و بر ديگر اندازه گشت ايشان دلش تازه گشتز گفتار 

 كه آباد بادا بگردان زمين بران نامداران گرفت آفرين

 كه تا برنهد تاج شاهى بسر گزيدش يكى روز فرخنده تر

 برين مهرگان تاج بر سر نهاد چنانچون فريدون فرخ نژاد

 كزان راستى رفت مهر سپهر بدان مهرگان گزين او ز مهر

 بپيراست ديوان او از نوى خسروىبياراست ايوان كى

 يكى آورد ديگرى را نهيب چنينست گيتى فراز و نشيب

 سوى كار لهراسب باز آمديم بيرون شديمه ازين كار خسرو ب

 كزويست اّميد نيك و گزند پيروزى شهريار بلنده ب

 گزند آيد از وى بناراستان بنيكى رساند دل دوستان

 


