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 بسر بر نهاد آن كيى تاج آز چو شيروى بنشست بر تخت ناز

 برو خواندند آفرين كيان برفتند گوينده ايرانيان

 كه اى پر هنر خسرو ارجمند همى گفت هر يك ببانگ بلند

 آرام بر تخت عاجه نشستى ب چنان هم كه يزدان ترا داد تاج

 چنين هم بخويشان و پيوند تو فرزند توه بماناد گيتى ب

 شاد كه همواره پيروز باشيد و چنين داد پاسخ بديشان قباد

 چه نيكو بود داد با خوش منش نباشيم تا جاودان بدكنش

 ببّريم كردار آهرمنى جهان را بداريم با ايمنى

 كه افزون بود فر و خويشى مرا ز بايسته تر كار پيشى مرا

 بگويم بدو اين سخن در بدر نزد پدره پيامى فرستم ب

 آمدستبرين گونه كارى بپيش  ز ناخوب كارى كه او راندست

 آيين و راهه گراينده گردد ب يزدان كند پوزش او از گناهه ب

 بكوشم بداد آشكار و نهان بپردازم آنگه بكار جهان

 دل مرد درويش را نشكنيم بجاى نكوكار نيكى كنيم

 كجا ياد دارند كار كهن دو تن بايدم راد و نيكو سخن

 و بيدار كيست ز ايرانيان پاك بدان انجمن گفت كاين كار كيست

 دو استاد را گر نگيرند خشم چشمه نمودند گردان سراسر ب

 كرا برگزينند پاك از ميان بدانست شيروى كايرانيان

 

 پادشاهی شیرویه

 پادشاهی شیرویه هفت ماه بود  – 1بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دو دانا و گوينده و يادگير چو اشتاد و خراد برزين پير

 جهان ديده و كاركرده ردان بديشان چنين گفت كاى بخردان

 كه از رنج يابد سرافراز گنج رنجه مداريد كار جهان را ب

 پر از آب مژگان بياراستند برخاستند كامدو داننده بى

 بفرمان نشستند هر دو بر اسپ چو خراد برزين و اشتاگشسپ

 ببايد گرفتن ره طيسفون بديشان چنين گفت كز دل كنون

 سخن ياد گيرى همه در بدر پيامى رسانيد نزد پدر

 نه ايرانيان را بد اين دستگاه گناهبگويى كه ما را نبد اين 

 چو از نيكوى روى برتافتى كه بادافره ايزدى يافتى

 نريزد ز تن پاك زاده پسر يكى آنك ناباك خون پدر

 كه پيشش كسى گويد اين داستان نباشد همان نيز همداستان

 هر كشورى رنج تسته رسيده ب دگر آنك گيتى پر از گنج تست

 پر از درد كردى دل راستان همداستاننبودى بدين نيز 

 كه بود اندر ايران همه نامدار سديگر كه چندان دلير و سوار

 ز بوم و بر و پاك پيوند خويش نبودند شادان ز فرزند خويش

 هر مرز و بومه پراگنده گشته ب يكى سوى چين بد يكى سوى روم

 خورد ز هر گونه از تو چه تيمار دگر آنك قيصر بجاى تو كرد

 همان گنج و با گنج بسيار چيز سپه داد و دختر ترا داد نيز

 بدان تا شود خرم آباد بوم رومه همى خواست دار مسيحا ب

 كه قيصر بخوبى همى شاد بود بگنج تو از دار عيسى چه سود

 روى تو آمد بدىه ز نفرين ب ز بيچارگان خواسته بستدى

 زان زشت كردار خويش برانديش ز يزدان شناس انچ آمدت پيش

 سخن را نخست آستانه منم بدان بد كه كردى بهانه منم
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 نجستم كه ويران شود گاه شاه يزدان كه از من نبد اين گناهه ب

 بدين نامداران ايران بگوى كنون پوزش اين همه باز جوى

 كجا هست بر نيكوى رهنماى يزدان گراىه ز هر بد كه كردى ب

 بدين رنجهايى كه بودت گزير بود دستگير مگر مر ترا او

 زندان گذشته شب و روز ايشان ب دگر آنك فرزند بودت دو هشت

 ز بيم تو بگذاشتندى نهفت بدر بر كسى ايمن از تو نخفت

 برفتند دلها پر از داغ و درد چو بشنيد پيغام او اين دو مرد

 خون همه ديده پر آب و دل پر ز برين گونه تا كشور طيسفون

 كه گفتى زمين زو پر از جوش بود نشسته بدر بر گلينوش بود

 كشيده همه تيغ و پيراسته همه لشكرش يك سر آراسته

 برگستوانه همان تازى اسپان ب ابا جوشن و خود بسته ميان

 همه دل پر از آتش و باد داشت چنگ اندرون گرز پوالد داشته ب

 آمدند اين دو دانا از اسپفرود  چو خراد برزين و اشتاگشسپ

 ز ديدار ايشان ببد شادمان گلينوش بر پاى جست آن زمان

 همى مهتر نامور خواندشان بجايى كه بايست بنشاندشان

 آب دليرى بشسته زبان را ب خّراد برزين نخست گوىسخن

 آرام تاج كيان بر نهاده ب گلينوش را گفت فرخ قباد

 كه شيروى بر تخت شاهنشهيست آگهيستايران و توران و روم ه ب

 چه دارى همى كيستت بدگمان تو اين جوشن و خود و گبر و كمان

 بكام تو بادا همه كاركرد گلينوش گفت اى جهان ديده مرد

 كجا آهنين بود پيراهنم كه تيمار بردى ز نازك تنم

 سزايى كه گوهر بر افشانمت برين مهر بر آفرين خوانمت

 كه خورشيد بادا نگهدار تو خوب گفتار تو نباشد بجز
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 پس آنگه سخنهاى من بازجوى بكارى كجا آمدستى بگوى

 خسرو مرا چند پيغام داده ب چنين داد پاسخ كه فرخ قباد

 پيام جهاندار شاه رمه اگر باز خواهى بگويم همه

 كه داند سخنها همه ياد كرد گلينوش گفت اى گرانمايه مرد

 بسى اندرين پند و اندرز داد شاه ايران قبادو ليكن مرا 

 كه كس پيش خسرو گشايد دو لب كه همداستانى مكن روز و شب

 اگر پارسى گويد ار پهلوى مگر آنك گفتار او بشنوى

 من اندر نهانى ندارم پيام چنين گفت اشتاد كاى شادكام

 سر سركشان در كنار آورد پياميست كان تيغ بار آورد

 بدان تا بگويم پيامش ز شاه اكنون ز خسرو برين بار خواهتو 

 هم بر شكسته همه بندها را ب گلينوش بشنيد و بر پاى جست

 چنانچون ببايد پرستار فش بر شاه شد دست كرده بكش

 مبادا دل تو نژند از بدى بدو گفت شاها انوشه بدى

 بارگاهپيام آوريدند ز آن  شاهه چو اشتاد و خّراد برزين ب

 كه اين راى تو با خرد نيست جفت آواز گفته بخنديد خسرو ب

 درين تنگ زندان ز بهر چيم گرو شهريارست پس من كيم

 اگر كّژ گويى اگر راه راست كه از من همى بار بايدت خواست

 بگفت اين سخن گفتن پهلوان بيامد گلينوش نزد گوان

 گفتار او بشنويدبگوييد و  كنون دست كرده بكش در شويد

 بدستار چينى بپوشيد روى دو مرد خردمند و پاكيزه گوى

 ببودند هر دو زمانى دراز چو ديدند بردند پيشش نماز

 نوشته همه پيكرش ميش و گرگ جهاندار بر شادورد بزرگ

 سراسر يك اندر دگر تافته همان زّر و گوهر برو بافته
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 او مسند الژوردپس پشت  َنهاليش در زير ديباى زرد

 دژم خفته بر جايگاه نشست بهى تناور گرفته بدست

 بدانايى اندر سرمايه را چو ديد آن دو مرد گرانمايه را

 جهان آفريننده را يار خواست ازان خفتگى خويشتن كرد راست

 بدان تا بپرسد ز هر دو رهى بالين نهاد آن گرامى بهىه ب

 گردان ز مرقد گذشت آزاربى بهى زان دو بالش به نرمى بگشت

 روى زمينه همى گشت تا شد ب بدين گونه تا شادورد مهين

 بماليدش از خاك و بر سر گرفت بپوييد اشتاد و آن برگرفت

 بدان تا نديد از بهى رنگ و بوى جهاندار از اشتاد برگاشت روى

 همى بود بر پاى پيش اين دو مرد بهى را نهادند بر شادورد

 نديد اندرو هيچ فال بهى انديشه شد نامدار از بهىپر 

 گوىچنين گفت كاى داور راست همانگه سوى آسمان كرد روى

 كه پيوندد آن را كه تو بشكنى كه برگيرد آن را كه تو افگنى

 غم آورد چون روشنايى گذشت بخت روشن بگشت امچو از دوده

 كودك زشت كام منشازان بى اشتاد گفت آنچ دارى پيامه ب

 اند رامشويژه بى دانشىز بى دانشندو زان بدسگاالن كه بى

 پر انديشه و تيره دل بندگان همان زان سپاه پراگندگان

 نماند درين تخمه كس شادمان بخواهد شدن بخت زين دودمان

 تبه گردد اين خسروانى درخت سوى ناسزايان شود تاج و تخت

 نه بر دوده و خويش و پيوند من منفرزند ه نماند بزرگى ب

 بدين دوده بد گوى و بد تن شوند همه دوستان ويژه دشمن شوند

 شود تخت شاهى تهى توكه بى نهان آشكارا بكرد اين بهى

 پيامش مرا كمتر از آب جوى سخن هرچ بشنيدى اكنون بگوى
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 بر آورد پيچان يكى باد سرد گشادند گويا زبان اين دو مرد
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 يكايك ببر سوى ساالر نو بدان نامور گفت پاسخ شنو

 جز آن را كه برتابى از ننگ روى بگويش كه زشت كسان را مجوى

 مماناد گويا زبانت درست سخن هرچ گفتى نه گفتار تست

 ز گفتار بيهوده شادان شود مگو آنچ بدخواه تو بشنود

 دانش خرد پرورده كه مغزت ب بدان گاه چندان ندارى خرد

 روان و خرد را پر آهو كنى چو نيرو كنى بربگفتار بى

 ازان پس جهاندار خواند ترا كسى كو گنهكار خواند ترا

 بدستبگيرد كم و بيش چيزى كه  نبايد كه يابد بر تو نشست

 كه دشمن شود بر تو بر شادكام مينديش زين پس برين سان پيام

 خواستست امنهاده بران گيتى يزدان مرا كار پيراستسته ب

 بنزد بزرگان نگيرى فروغ بدين جستن عيبهاى دروغ

 پاسخ فرستادن خسرو پرویز گواذ را 

 بدان تا بگوييد پيش رمه بيارم كنون پاسخ اين همه

 سخن گفتن راست يارى بود مرگ من يادگارى بودپس از 

 بدانى كه از رنج ما خاست گنج چو پيدا كنم بر تو انبوه رنج

 به بيهوده از آرزوى كهن نخستين كه گفتى ز هرمز سخن

 بر آشفت و شد كار زير و زبر ز گفتار بدگوى ما را پدر

 

 پادشاهی شیرویه 

  2بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شديم رهاز ايران شب تيره بى از انديشه او چو آگه شديم

 بدام بال بر نياويختيم همان راه جستيم و بگريختيم

 جز از جستن از شاه را هم نبود از انديشه او گناهم نبود

 ز بردع برفتم چو گوش آن شنيد شنيدم كه بر شاه من بد رسيد

 بياراست در پيش من رزمگاه گنهكار بهرام خود با سپاه

 چنگه نيايم من او را ببدان تا  ازو نيز بگريختم روز جنگ

 جنگش فراز آمدمه دالور ب از ان پس دگر باره باز آمدم

 جهانى بران جنگ نظاره بود نه پرخاش بهرام يكباره بود

 كه اويست بر نيك و بد رهنماى بفرمان يزدان نيكى فزاى

 همه كار بهرام ناكام گشت آرام گشته چو ايران و توران ب

 كين پدر تاختمه نخستين ب پرداختمچو از جنگ چوبينه 

 بدند هماالنهر كشورى بىه ب چو بندوى و گستهم خاالن بدند

 تن خويش منه دل همزبان و به ب فدا كرده جان را همى پيش من

 خون پدره نكرديم سستى ب چو خون پدر بود و درد جگر

 كجا كرد بر شاه تاريك جاى بريديم بندوى را دست و پاى

 برگزيد يىز گيتى يكى گوشه گستهم شد در جهان ناپديدچو 

 سر و راى خونخوارگان گشته شد بفرمان ما ناگهان كشته شد

 ازان تنگ زندان و بازار خويش دگر آنك گفتى تو از كار خويش

 نيايد كزان بر سرش بد رسد ُبد آن تا ز فرزند من كار بد

 خوارى و بيم گزندهمان زخم  زندان نبد بر شما تنگ و بنده ب

 همه گنج پيش شما داشتم بدان روزتان خوار نگذاشتم

 و بر ديگر آيين بديم كارنه بى بر آيين شاهان پيشين بديم

 ز كارى كه اندر خور مهتران ز نخچير و ز گوى و رامشگران
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 ز دينار و ز گوهر و يوز و باز چيزى نبودى نيازه شما را ب

 همى زيستى اندرو شادكام زندانش ناميكى كاخ ُبد كرده 

 كه ما را همى از تو دادى هراس همان نيز گفتار اختر شناس

 نينداختم اخترت را ز دست كه از تو بد آيد بدين سان كه هست

 شيرين سپرديم زان گفت و گوىه ب روىع و ز ان پس نهاديم مهرى ب

 خوش ميان چنان روزگاران چو شاهيم شد سال بر سى و شش

 اگر چند بگذشت بر ما زمان گمانتو دارى بياد اين سخن بى

 بدم من بدان نيز همداستان مرا نامه آمد ز هندوستان

 جامه بود يىگهر بود و هر گونه ز راى برين نزد ما نامه بود

 گيتى اميده جزين هرچ بودم ب يكى تيغ هندى و پيل سپيد

 اندرو برده رنج يىگونهز هر  ابا تيغ ديباى زربفت پنج

 نوشته چو من ديدم از خط هند سوى تو يكى نامه بد بر پرند

 و داننده و يادگير گوىسخن بخواندم يكى مرد هندى دبير

 پر از آب ديده همى سر فشاند من بر بخوانده چو آن نامه را او ب

 كه با تاج زر خسروى را سزى بدان نامه در بد كه شادان بزى

 جهان را تو باشى جهاندار كى چون ماه آذر ُبد و روز دىكه 

 ستاره برين گونه خواهد گذشت شده پادشاهى پدر سى و هشت

 كه تاج بزرگى بسر بر نهى درخشان شود روزگار بهى

 ز دل مهربانى نبايست شست مرا آن زمان اين سخن بد درست

 ز كار درخشيدن تخت تو من آگاه بودم كه از بخت تو

 ترا گردد اين تخت شاهى و گنج نباشد مرا بهره جز درد و رنج

 نكردم دژم هيچ زان نامه چهر ز بخشايش و دين و پيوند و مهر

 راندم هاز هر گونه انديشه شيرين سپردم چو بر خواندمه ب
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 نداند كسى زان سخن بيش و كم همه بر اوست با اختر تو ب

 اگر خود كنى بيش و كم را نگاه بخواهگر ايدونك خواهى كه بينى 

 سوى درمان شوى هاوزين كرده برانم كه بينى پشيمان شوى

 گر آمد ز ما بر كسى برگزند دگر آنك گفتى ز زندان و بند

 بزرگان و شاهان و راى مهان چنين بود تا بود كار جهان

 كند زين سخن مر ترا تازه روى موبد بگوىه اگر تو ندانى ب

 ورا در جهان زندگانى بدست هر كس كه او دشمن ايزدست كه

 كه نيكان از يشان غريوان بدند زندان ما ويژه ديوان بدنده ب

 بدان كار تنگ اندر آويختن چو ما را نبد پيشه خون ريختن

 گزند كسان خوار نگذاشتم بدان را بزندان همى داشتم

 آهرمنند ز تخم بدانند و بسى گفت هر كس كه آن دشمنند

 سخنها همى خوار بگذاشتيم ايزدى داشتيم ۀچو انديش

 مر آن را كه ُبد بّتر از اژدها كنون من شنيدم كه كردى رها

 بگفتار و كردارها بد شدى ازين بد گنهكار ايزد شدى

 ندانى تو داننده را يار كن چو مهتر شدى كار هشيار كن

 گنجست ز وى اگر چند اميد مبخشاى بر هرك رنجست ز وى

 نبينى مر او را چه كمتر ز بند برانكس كزو در جهان جز گزند

 اىخردمندى و راى بنهفته اىدگر آنك از خواسته گفته

 هرانكس كه او داشت با باژ تاو ز كس ما نجستيم جز باژ و ساو

 فراوان كشيدم از ان رنج سخت ز يزدان پذيرفتم آن تاج و تخت

 همى روزگارى دگر گونه خواست داد و راستجهان آفرين داور 

 فزونى نجوييم در كاست او نيم دژمنش نيز در خواست او

 كوشش گذره ز بخشش نديدم ب بجستيم خشنودى دادگر
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 بگويم بدو آشكار و نهان چو پرسد ز من كردگار جهان

 بهر نيك و بد بر تواناترست بپرسد كه او از تو داناترست

 نه تيمار دار و نه خويش تواند گناهان كه پيش تواندهمين پر 

 شوند اين گره بر تو بر بد گمان ز من هرچ گويند زين پس همان

 كسى را نباشند فريادرس سيم و زّرند و بس ۀهمه بند

 گناه مرا جاى پااليش است از يشان ترا دل پر آسايش است

 كسى بر خوردنه زين بد كه گفتى  نگنجد ترا اين سخن در خرد

 كه برخواند آن پهلوى نامه را و ليكن من از بهر خودكامه را

 خردمند را غمگسارى بود همان در جهان يادگارى بود

 بخوانند دانند بازار ما پس از ما هرانكس كه گفتار ما

 هر جاى بنشانديمه سپهبد ب ز برطاس و ز چين سپه رانديم

 گردن افراختن نيارست كس ببرديم بر دشمنان تاختن

 همه گنج ما يك سر آگنده شد چو دشمن ز گيتى پراگنده شد

 ز دريا كشيدند چندان گهر همه بوم شد نزد ما كارگر

 مرا بود هامون و دريا و كوه كه مالح گشت از كشيدن ستوه

 ز دينار نو بدره آگنده شد چو گنج درمها پراگنده شد

 و جامه زرنگارهمان آلت  ز ياقوت و ز گوهر شاهوار

 ز هر گوهرى گنجها ماله گشت چو ديهيم ما بيست و شش ساله گشت

 سوى شادى و مهترى آختم درم را يكى ميخ نو ساختم

 چو شد باژ دينار بر صد هزار بدان سال تا باژ جستم شمار

 همه چرم پنداوسى پارسى پراگنده افگند پنداوسى

 پراگنده دينار بد شاهوار در ده و دو هزار ىابهر بدره

 جز از كشور روم و جادوستان جز از باژ و دينار هندوستان
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 ز هر نامدارى و هر مهترى جز از باژ و ز ساو هر كشورى

 از اسپان و ز بنده خوب چهر جز از رسم و آيين نوروز و مهر

 ز ما اين نبودى كسى را دريغ جز از جوشن و خود و گوپال و تيغ

 سياه و سپيد و ز كيمال بور مشك و كافور و خّز و سمورجز از 

 چنين باژها بر هيونان مست هران كس كه ما را بدى زير دست

 نپيچيد گردن كس از راه ما همى تاختندى بدرگاه ما

 بدان تا بياگند زين گونه گنج ز هر در فراوان كشيديم رنج

 بوس كجا داشتيم از پى روز دگر گنج خضرا و گنج عروس

 سرانجام باد آورش خوانديم فراوان ز نامش سخن رانديم

 آرزو چرخ بر ما نگشته بجز ب چنين بيست و شش سال تا سى و هشت

 بدانديش يك سر هراسان بدند همه مهتران خود تن اسان بدند

 جهان را بد آمد ز پيمان تو همان چون شنيدم ز فرمان تو

 نبايد گزيدن بجز خامشى نماند كس اندر جهان رامشى

 پر از درد كارى و ناسودمند همى كرد خواهى جهان پر گزند

 كه تيره شبان اورمزد تواند همان پر گزندان كه نزد تواند

 گيتى تو شاده بدان تا نباشى ب باده همى داد خواهند تختت ب

 كه روشن شدى جان تاريك تو چو بودى خردمند نزديك تو

 ارزانيانه كه گنجى رسيدى ب كسى را زياندادن نبودى ه ب

 روانت ز انديشه رامش برد ايا پور كم روز و اندك خرد

 زمانه كنون پاك در مشت تست چنان دان كه اين گنج من پشت تست

 در تباهى بود درمجهان بى هم آرايش پادشاهى بود

 تهى دست را نيست هوش و هنر شاه بيدادگر درمشود بى

 بزرگان فسوسيش خوانند شاه نباشد ورا دستگاهببخشش 
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 همى بت بدست برهمن رسد دشمن رسده ار ايدونك از تو ب 

 ورا نام و آواز تو خوار گشت ز يزدان پرستنده بيزار گشت 

 ترا زيردستان نخوانند شاه باشى نپايد سپاه گنجچو بى 

 بودچو سيرش كنى دشمن جان  نان بود ۀسگ آن به كه خواهند

 راهه كه در بومهاشان نشاندم ب دگر آنك گفتى ز كار سپاه

 ندانى همى راه سود از گزند اين نيايد پسند دانشىز بى

 فراز آمد اين نامور گنج من چنين است پاسخ كه از رنج من

 هم بر زدمه همه دشمنان را ب ز بيگانگان شهرها بستدم

 و گرم و گداز رنجنشينيم بى آرام بر تخت نازه بدان تا ب

 پديد آمد اكنون ز ناارز ارز مرزه سواران پراگنده كردم ب

 گشاده ببيند بدانديش راه چو از هر سوى بازخوانى سپاه

 شكفته هميشه گل كامگار كه ايران چو باغيست خرم بهار

 چو پاليز گردد ز مردم تهى پر از نرگس و نار و سيب و بهى

 همه شاخ نار و بهى بشكنند كنندسپر غم يكايك ز بن بر 

 خار اوى هاپرچينش بر نيزهه ب سپاه و سليحست ديوار اوى

 چه باغ و چه دشت و چه دريا چه راغ اگر بفگنى خيره ديوار باغ

 دل و پشت ايرانيان نشكنى نگر تا تو ديوار او نفگنى

 خروش سواران و كين آختن كزان پس بود غارت و تاختن

 بد منه در ميان ۀبانديش و بوم ايرانيان زن و كودك

 خردخردمند خواند ترا بى چو سالى چنين بر تو بر بگذرد

 همه مردم ناسزا را دهى من ايدون شنيدم كجا تو مهى

 اندرز اين كرد در نامه ياده ب چنان دان كه نوشين روان قباد

 همى خويشتن را بكشتن دهد كه هر كو سليحش بدشمن دهد
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 بدانديش با او كند كارزار چون باز خواهد كش آيد بكاركه 

 مرا خواندى دو دل و خويش كام دگر آنك دادى ز قيصر پيام

 كه گفتار آموزگار تو بود سخنها نه از يادگار تو بود

 تو خود كى شناسى جفا از وفا وفا كردن او و از ما جفا

 خوردنگويم جزين نيز كاندر  بدان پاسخش اى بد كم خرد

 چنين مرد بخرد ندارد روا تو دعوى كنى هم تو باشى گوا

 مردى چو پرويز داماد جسته ب چو قيصر ز گرد بال رخ بشست

 مغز اندرون باشد او را خرده ب هرانكس كه گيتى ببد نسپرد

 ابا او يكى گشته ايرانيان بداند كه بهرام بسته ميان

 ريگ با كوه دستنسايد روان  رومى سپاهى نشايد شكسته ب

 سپاه جهان نزد من خوار بود بدان رزم يزدان مرا يار بود

 ترا نيز زيشان ببايد شنود شنيدند ايرانيان آنچ بود

 بجاى نياطوس روز نبرد مرا نيز چيزى كه بايست كرد

 امپاداش او روز بشمردهه ب امز خوبى و از مردمى كرده

 چشم جوانى مبينه جهان را ب بگويد ترا زاد فرخ همين

 همان موبد پاك دستور ما گشسپ آنك بد نيز گنجور ما

 كه دادم بدان روميان يادگار كه از گنج ما بدره بد صد هزار

 ز ياقوت سرخ از در گوشوار نياطوس را مهره دادم هزار

 ز مثقال گنجى چو كردم شمار بد هزار يىكجا سنگ هر مهره

 درو مرد دانا نديد ايچ بد همان در خوشاب بگزيده صد

 بدادى درم مرد گوهر شمار را چو پنجه هزار يىكه هر حقه

 همه كرده از آُخر ما گزين زينه صد اسپ گرانمايه پنجه ب

 كه در دشت با باد همره بدند دگر ويژه با ُجّل ديبه بدند
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 پس از خواسته خواندمش آفرين نزديك قيصر فرستادم اينه ب

 گنج اندر افگنده چوبى كهنه ب مسيحا كه گفتى سخنز دار 

 ز ترسا شنيدى تو آواز آن نبد زان مرا هيچ سود و زيان

 سرافراز مردى و نام آورى شگفت آمدم زانك چون قيصرى

 همش فيلسوفان و هم موبدان همه گرد بر گرد او بخردان

 راگرين خشك چوب تبه گشته  كه يزدان چرا خواند آن كشته را

 سر مايه اورمزد آن بدى گر آن دار بيكار يزدان بدى

 مسيحا شد او نيستى در جهان برفتى خود از گنج ما ناگهان

 كنون توبه كن راه يزدان بجوى دگر آنك گفتى كه پوزش بگوى

 زبان و دل و دست و پاى قباد ورا پاسخ آن بد كه ريزنده باد

 و بودم از تاج شادپذيرفتم  مرا تاج يزدان بسر بر نهاد

 ندانم زبان در دهانت چراست يزدان سپرديم چون بازخواسته ب

 كه نشناسد او بد ز نيك اندكى يزدان بگويم نه با كودكىه ب

 امهمان شور و تلخى بسى ديده امهمه كار يزدان پسنديده

 كس از شهرياران نبودم همال مرا بود شاهى سى و هشت سال

 نه بر من سپاسى همى برنهد داد ديگر دهدكسى كاين جهان 

 دانا زمينه كه آباد بادا ب برين پادشاهى كنم آفرين

 نفرين ما هيچ كسه نيازد ب چو يزدان بود يار و فرياد رس

 كه ما را كنون تيره گشت آب روى بدان كودك زشت و نادان بگوى

 سرو كار ما باد با بخردان كه پدرود بادى تو تا جاودان

 و پر مايه آزادگان گوىسخن شما اى گرامى فرستادگان

 سخن جز شنيده مگوييد چيز ز من هر دو پدرود باشيد نيز

 كه او را نديدم مگر بر گذر كنم آفرين بر جهان سربسر
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 قبادآغاز تا كى خسروز كى بميرد كسى كو ز مادر بزاد

 اميد كزيشان ُبدى جاى بيم و چو هوشنگ و طهمورث و جمشيد

 چو روزش سر آمد برفت و بمرد كه ديو و دد و دام فرمانش برد

 َبدى دور كرد آشكار و نهان فريدون فرخ كه او از جهان

 مردى ز چنگ زمانه نجسته ب ز بد دست ضحاك تازى ببست

 چو پيروزگر قارن شير گير فرسنگ تيره چو آرش كه بردى ب

 جهاندار شد با گروهمردى ه ب قباد آنك آمد ز البرز كوه

 و زان خانه گيتى پر افسانه كرد كه از آبگينه همى خانه كرد

 ز ياقوت رخشنده بودى درش همه در خوشاب بد پيكرش

 روز جوانى دبيره كه كشتش ب وش همان نامدار هژيروسيا

 و زان رنج برده نديد ايچ گنج رنجه كجا گنگ دژ كرد جايى ب

 كزيشان سخن ماندمان يادگار اسفندياركجا رستم زال و 

 سواران ميدان و شيران كين چو گودرز و هفتاد پور گزين

 پذيرفت و زو تازه شد فّرهى چو گشتاسپ شاهى كه دين بهى

 فروزنده تر بد ز گردنده مهر چو جاماسپ كاندر شمار سپهر

 سواران جنگى و مردانگان شدند آن بزرگان و دانندگان

 بسال آن يكى از دگر مه بدى هنر اين از ان به بدىكه اندر 

 بماندند ميدان و ايوان و كاخ بپرداختند اين جهان فراخ

 اگر سال را چند باال نبود ز شاهان مرا نيز همتا نبود

 من بد رسده نه آن را كه روزى ب بده نيك و به جهان را سپردم ب

 برداشتيمبسى دشمن از پيش  بسى راه دشوار بگذاشتيم

 كجا آب و خاكست رنج منست همه بومها پر ز گنج منست

 همى تيره گردد اميد مهان چو زين گونه بر من سر آيد جهان
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 بگردد ز تخت و سر آيدش بخت فرزند من نيز تخته نماند ب

 بگويم بدو جانم آسان ستان فرشته بيايد يكى جان ستان

 پى اندر همه گل بودزير ه ب گذشتن چو بر چينود پل بود

 خويش جوشن كنيم آزارىبى توبه دل راست روشن كنيمه ب

 جهان ديده و پاك دانندگان درستست گفتار فرزانگان

 ديد بايد نهيب يىز هر گونه كه چون بخت بيدار گيرد نشيب

 اگر باز خواند ندارد خرد چو روز بهى بر كسى بگذرد

 كهان و بنزد مهانبنزد  پيام من اينست سوى جهان

 ز من نيز بر بد مگيريد ياد شما نيز پدرود باشيد و شاد

 شنيدند پيغام آن پيش رو چو اشتاد و خراد بر زين گو

 بسر بر زدند آن زمان هر دو دست به پيكان دل هر دو دانا بخست

 رخسارگان بر تپنچه زدنده ب ز گفتار هر دو پشيمان شدند

 سر هر دو دانا پر از خاك بود چاك بودبر همه جامشان  بره ب

 پر از درد جان و پر اندوه سر برفتند گريان ز پيشش بدر

 پر آژنگ رخسار و دل پر ز درد نزديك شيرويه رفت اين دو مرده ب

 دستگاهو بى مغزشيروى بىه ب يكايك بدادند پيغام شاه
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 دلش گشت ترسان ازان تاج و تخت چو بشنيد شيروى بگريست سخت

 كه او را همى داشتندى ستوه چو از پيش برخاستند آن گروه

 جوان را همى سوختندى جگر بگفتار زشت و بخون پدر

 دست گرامى بسر بر نهاد دو فرود آمد از تخت شاهى قباد

 دشمن رسيده چو آگاهى او ب ز مژگان همى بر برش خون چكيد

 بدانديش را سر بر آمد ز خواب چو برزد سر از تيره كوه آفتاب

 چو بشنيد بنشست بر گاه شاه برفتند يك سر سوى بارگاه

 ز گردان بيگانه و خويش او برفتند گردنكشان پيش او

 زبانشان نجنبيد بر بيش و كم دژم نشستند با روى كرده

 نشسته چرايند با درد و غم بدانست كايشان بدانسان دژم

 كجا باشد از پشت پروردگار بديشان چنين گفت كان شهريار

 نخوانمش جز بدتن و بد گهر درد پدره كه غمگين نباشد ب

 كه او پوده تر باشد از پوده بيد نبايد كه دارد بدو كس اميد

 كه هر كس كه گويد پرستم دو شاه يافت پاسخ ز مرد گناهچنين 

 وگر ارجمندى بود خوار خوان تو او را بدل ناهشيوار خوان

 باشد نيرزد سپاه گنجچو بى چنين داد شيروى پاسخ كه شاه

 ز راه درشتى نگوييم چيز سخن خوب رانيم يك ماه نيز

 مرز او كه گنجست سرتاسر اين مگر شاد باشيم ز اندرز او

 

 پادشاهی شیرویه 

 گریستن شیرویه  – 3بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رفتن آراستند هاسوى خانه چو پاسخ شنيدند برخاستند

 كه چيزى ز خسرو نبايد نهفت خواليگران شاه شيروى گفته ب

 خورشها برو چرب و شيرين نهيد پيشش همه خوان زرين نهيده ب

 ز چيزى كه ديدى بخوان گرم و سرد برنده همى برد و خسرو نخورد

 كه شيرين بخوردنش غمگين بدى بدىهمه خوردش از دست شيرين 
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 آغوش داره سر مهتران را ب كنون شيون باربد گوش دار 

 گاه كامو بى دادبپرداخت بى چو آگاه شد بار بد زانك شاه

 پر از آب مژگان و دل پر ز خون ز جهرم بيامد سوى طيسفون

 شده لعل رخسار او شنبليد بيامد بدان خانه او را بديد

 خروشان بيامد سوى بارگاه زمانى همى بود در پيش شاه

 دو رخساره زرد و دلى پر ز درد همى پهلوانى برو مويه كرد

 كجا داشت او را نگاههمان كس  چنان بد كه زاريش بشنيد شاه

 چو بر آتش مهر بريان شدند نگهبان كه بودند گريان شدند

 بزرگا سترگا تن آور گوا همى گفت اال يا ردا خسروا

 كجات آن همه فر و تخت و كاله كجات آن بزرگى و آن دستگاه

 كجات آن همه ياره و تخت و عاج كجات آن همه برز و باال و تاج

 جهان را همى داشتى زير پر و زور و فر كجات آن همه مردى

 كجا آن بر و بارگاه سران كجا آن شبستان و رامشگران

 كجا آن همه تيغهاى بنفش كجا افسر و كاويانى درفش

 كجا آن رد و موبد و مهتران كجا آن دليران جنگ آوران

 كجا آن خراميدن كارزار كجا آن همه بزم و ساز شكار

 كجا آن همه راى و آيين و فر زرين كمركجا آن غالمان 

 كه با تخت زر بود و با گوشوار كجا آن سرافراز جانور سپار

 

 پادشاهی شیرویه

 شیون باربد بر خسرو  – 4بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كجا آن سرافرازى و تخت زر كجا آن همه لشكر و بوم و بر

 ز گوهر فگنده گره بر گره كجا آن سر خود و زرين زره

 كه زير تو اندر بدى ناشكيب كجا اسپ شبديز و زرين ركيب

 كه دشمن بدى تيغشان را نيام آن سواران زّرين ستام كجا

 كجا آن همه فره ايزدى كجا آن همه راز و آن بخردى

 كجا آن همه كوشش روز رزم كجا آن همه بخشش روز بزم

 عمارى زّرين و فرمانبران كجا آن همه راهوار استران

 همه گشته از جان تو نااميد هيونان و باال و پيل سپيد

 كجا آن دل و راى و روشن روان شيرين زبانه آن سخنها ب كجا

 ز دفتر چنين روزكى خواندى ز هر چيز تنها چرا ماندى

 كه زهرش فزون آمد از پاى زهر دهره مبادا كه گستاخ باشى ب

 مشته كنون از پسر رنجت آمد ب پسر خواستى تا بود يار و پشت

 شوند آهوه بىز رنج زمان نيرو شونده ز فرزند شاهان ب

 چو باالى فرزند او گشت راست شهنشاه را چونك نيرو بكاست

 گيتى نبايدش گستاخ بوده ب هرانكس كه او كار خسرو شنود

 كنام پلنگان و شيران شمر همه بوم ايران تو ويران شمر

 كه چون او نبيند دگر تاج و گاه سر تخم ساسانيان بود شاه

 بر آمد همه كامه بدگمان همان شد اين تخمه ويران و ايران

 ز لشكر كه آمدش فرياد خواه فزون زين نباشد كسى را سپاه

 كنون اندر آيد سوى رخنه گرگ گزند آمد از پاسبان بزرگ

 چو برخيزد از چار سو كارزار نباشد سپاه تو هم پايدار

 سر بد سگاالن نگونسار باد روان ترا دادگر يار باد

 نوروز و مهر و بخرم بهاره ب تو اى شهرياريزدان و نام ه ب
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 من بر دروده بسايد مبادا ب كه گر دست من زين سپس نيز رود

 بدان تا نبينم بدانديش را بسوزم همه آلت خويش را

 بريده همى داشت در مشت خويش ببّريد هر چار انگشت خويش

 همه آلت خويش يك سر بسوخت چو در خانه شد آتشى برفروخت
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 شب و روز ترسان بد از روزگار هرانكس كه بد كرد با شهريار

 اندرش دام بود همان تخت پيش چو شيروى ترسنده و خام بود

 كه روز بزرگان نخواهد رسيد بدانست اختر شمر هرك ديد

 بدان كار تاب اندر آورده بود برفتند هر كس كه بد كرده بود

 ازان كار بيداد كردند ياد ز درگاه يك سر بنزد قباد

 ترا خود جزين داورى در سرست كه يك بار گفتيم و اين ديگرست

 يكى گاه دارد يكى زير گاه دو شاه بريك شهر بىه نشسته ب

 همه بندگان را ببرند سر چو خويشى فزايد پدر با پسر

 مزن زين سپس پيش ما داستان نييم اندرين كار همداستان

 كه در چنگ ايشان يكى بنده بود بترسيد شيروى و ترسنده بود

 نيارد مگر مردم زشت نام چنين داد پاسخ كه سر سوى دام

 بران آرزو راى بايد زدن سوى خانه بايد شدنشما را 

 كه اين رنج بر ما سر آرد نهان بجوييد تا كيست اندر جهان

 بدان تا كنندش نهانى تباه كشنده همى جست بد خواه شاه

 آن نداشت ۀز مردى همان بهر كس اندر جهان زهره آن نداشت

 همى كوه در گردن آويختى كه خون چنان خسروى ريختى

 راهه چنين تا بديدند مردى ب ز هر سو همى جست بدخواه شاه

 تنى خشك و پر موى و رخ الژورد دو چشمش كبود و دو رخساره زرد

 

 پادشاهی شیرویه

 خواستن بزرگان از شیروی مرگ خسرو و کشته شدن او به دست مهرهرمزد  – 5بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تن مرد بيدادگر برهنه پر از خاك پاى و شكم گرسنه

 ميان كهان و ميان مهان ندانست كس نام او در جهان

 خّرم بهشتكه هرگز مبيناد  بر زاد فرخ شد اين مرد زشت

 چو سيرم كنى اين شكار منست بدو گفت كاين رزم كار منست

 وزين بيش مگشاى لب بر سخن بدو گفت رو گر توانى بكن

 چو فرزند او يار دادم ترا يكى كيسه دينار دادم ترا

 بيامد كشنده سبك پر شتاب يكى خنجرى تيز دادش چو آب

 بند در پيش گاهورا ديد پا  چو آن بدكنش رفت نزديك شاه

 رخ بر چكيده سرشكش ز مژگان ب بلرزيد خسرو چو او را بديد

 كه زاينده را بر تو بايد گريست بدو گفت كاى زشت نام تو چيست

 و جفت يارغريبم بدين شهر بى مرا مهر هرمزد خوانند گفت

 بد گمان ۀبدست فروماي چنين گفت خسرو كه آمد زمان

 گيتى نجويد كسى مهر اوه ب چهر اومردم نماند همى ه ب

 بريدك چنين گفت كاى رهنماى يكى ريدكى پيش او بد بپاى

 يكى پاك تر جامه دلپذير برو تشت آب آر و مشك و عبير

 ندانست كودك همى راز اوى پرستنده بشنيد آواز اوى

 يكى تشت زرين بر شاه برد ز پيشش بيامد پرستار خرد

 همى كرد خسرو ببردن شتاب آبابا جامه و آبدستان و 

 نه گاه سخن بود و گفتار ژاژ چو برسم بديد اندر آمد بواژ

 زمزم همى توبه كرد از گناهه ب را بپوشيد شاه هاچو آن جامه

 بدان تا رخ جان ستان را نديد يكى چادر نو بسر در كشيد

 در خانه پادشا را ببست بشد مهر هرمزد خنجر بدست

 جگرگاه شاه جهان بردريد مه ازو دركشيدسبك رفت و جا
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 زارى بران جامه بر جان بداده ب بپيچيد و بر زد يكى سرد باد 

 همى راز خويش از تو دارد نهان برين گونه گردد جهان جهان

 نبيند ز كردار او جز گزاف گر مرد الف رنجسخن سنج بى

 سپنجنمانى همى در سراى  اگر گنج دارى و گر گرم و رنج

 چو خواهى كه يابى بداد آفرين و راستى برگزين آزارىبى

 كه خسرو بران گونه بر شد تباه بازار و راهه چو آگاهى آمد ب

 ايوان آن مستمندان شدنده ب زندان شدنده همه بدگمانان ب

 ايوان شاه آنك در بند بوده ب گرامى ده و پنج فرزند بود

 بدانگه كه برگشته شد بخت شاه گناهزندان بكشتندشان بىه ب

 همى داشت آن اندازه اندر نهفت جهاندار چيزى نيارست گفت

 ازان پس نگهبان فرستاد بيست چو بشنيد شيرويه چندى گريست

 بدارد پس از مرگ آن كشته شاه بدان تا زن و كودكانشان نگاه

 بزرگى و مردى و آن دستگاه شد آن پادشاهى و چندان سپاه

 نه از نامداران پيشين شنود كس راز شاهنشهان آن نبودكه 

 نيابد نبيند بر و بوم و كاخ يكى گشت با آنك نانى فراخ

 هر آنكس كه ايمن شد از اژدها خردمند گويد نيارد بها

 چنگه بخايد بدندان چو گيرد ب جهان را مخوان جز دالور نهنگ

 گنج و سپاه شد آن نامور تخت و سرآمد كنون كار پرويز شاه
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 ز شيروى و شيرين گشايم سخن بنه چو آوردم اين روز خسرو ب

 كه شد كشته آن شاه با آفرين چو پنجاه و سه روز بگذشت زين

 رس دستكه اى نّره جادوى بى شيرين فرستاد شيروى كسه ب

 ايران گنهكارتر كس تويىه ب همه جادويى دانى و بدخويى

 چاره فرود آورى ماه راه ب ُتنَبل همى داشتى شاه راه ب

 ايوان چنين شاد و ايمن مپاىه ب ترس اى گنهكار و نزد من آىه ب

 و زان پر گنه زشت دشنام او برآشفت شيرين ز پيغام او

 بريزد مباداش باال و بر چنين گفت كانكس كه خون پدر

 نه هنگام ماتم نه هنگام سور نبينم من آن بدكنش را ز دور

 همان ساخته پهلوى دفترى دبيرى بياورد انده برى

 همه خواسته پيش او ارز كرد بدان مرد داننده اندرز كرد

 شهره كه زهرش نبايست جستن ب صندوق زهره همى داشت لختى ب

 همى دوخت سرو چمن را كفن همى داشت آن زهر با خويشتن

 كه اى تاجور شاه گردن فراز شيروى بازه فرستاد پاسخ ب

 دل و جان آن بدكنش پست باد سخنها كه گفتى تو برگست و باد

 دست زان شادكامشنو دست و بو  كجا در جهان جادويى جز بنام

 كه راى وى از جادوى تازه بود و گر شاه ازين رسم و اندازه بود

 بديده بديدى همان روى شاه مشكوى شاهه كه جادو بدى كس ب

 

 پادشاهی شیرویه 

 داستان شیرویه با شیرین زن خسرو پرویز و کشته شدن شیرویه  – 6بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه شبگير چون چشم بگماشتى مرا از پى فّرخى داشتى

 بديدار من جان بياراستى ز مشكوى زّرين مرا خواستى

 چه بندى سخن كّژ بر شهريار دارز گفتار چونين سخن شرم 

 پيش كس اندر مگو اين سخنه ب ز دادار نيكى دهش ياد كن

 گناهبر آشفت شيروى زان بى نزديك شاهه ببردند پاسخ ب

 چو تو در زمانه سخن خواره نيست چنين گفت كز آمدن چاره نيست

 بپيچيد و رنگ رخش زرد شد چو بشنيد شيرين پر از درد شد

 نيايم مگر با يكى انجمن داد پاسخ كه نزد تو منچنين 

 جهان ديده و چيز خوانندگان كه باشند پيش تو دانندگان

 بياورد داننده و سالخورده فرستاد شيروى پنجاه مرد

 كه برخيز و پيش آى و گفتار بس شيرين فرستاد كسه و ز ان پس ب

 نزديك شاهه بپوشيد و آمد ب چو شيرين شنيد آن كبود و سياه

 كه بد جاى گوينده آزادگان بشد تيز تا گلشن شادگان

 چنانچون بود مردم پارسا پادشا يىنشست از پس پرده

 كه از سوك خسرو بر آمد دو ماه نزديك او كس فرستاد شاهه ب

 بدان تا سوى كهترى ننگرى كنون جفت من باش تا بر خورى

 نامى تر و خوبترو زان نيز  بدارم ترا هم بسان پدر

 بده وانگهى جان من پيش تست بدو گفت شيرين كه دادم نخست

 ز فرمان و راى و دل فرخت و ز ان پس نياسايم از پاسخت

 كه بر گويد آن خوب رخ داستان بدان گشت شيروى همداستان

 كه اى شاه پيروز بادى و شاد زن مهتر از پرده آواز داد

 ز پاكى و از راستى يك سوام جادوامتو گفتى كه من بدتن و 

 ز تيزى جوانان نگيرند كين بدو گفت شيرويه بود اين چنين
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 كه بودند در گلشن شادگان آزادگانه چنين گفت شيرين ب

 ز تارى و كّژى و نابخردى چه ديديد از من شما از بدى

 هر كار پشت دليران بدمه ب بسى سال بانوى ايران بدم

 كّژى و كاستى دز من دور ب هميشه جز از راستىنجستم 

 از جهان بهر يافت يىز هر گونه بسى كس بگفتار من شهر يافت

 امتاج و پيرايه ۀو گر ساي امايران كه ديد از بنه سايهه ب

 همه كار ازين پاسخ آمد پديد بگويد هر آن كس كه ديد و شنيد

 بخوبى نمودند راهز شيرين  بزرگان كه بودند در پيش شاه

 چه در آشكار و چه اندر نهان كه چون او زنى نيست اندر جهان

 جهان گشته و كار ديده سران چنين گفت شيرين كه اى مهتران

 كه باشند زيباى گاه مهى سه چيز باشد زنان را بهىه ب

 كه جفتش بدو خانه آراستست يكى آنك با شرم و با خواستست

 ز شوى خجسته بيفزايد او زايد اودگر آنك فرخ پسر 

 بپوشيدگى نيز مويش بود سه ديگر كه باال و رويش بود

 به پيوستگى در جهان نو بدم بدانگه كه من جفت خسرو بدم

 نشستش نبود اندرين مرز و بوم بيامد ز روم دلو بى كامچو بى

 كه كس در جهان آن نديد و شنيد ازان پس بران كامگارى رسيد

 بديشان چنان شاد بد شهريار نيز فرزند بودم چهاروزو 

 چو مردان شه آن تاج چرخ كبود چو نستود و چون شهريار و فرود

 پيچم ز داده زبانم مباد ار ب ز جّم و فريدون چو ايشان نزاد

 همه روى ماه و همه پشت موى بگفت اين و بگشاد چادر ز روى

 دروغست بنماى دستيكى گر  سه ديگر چنين است رويم كه هست

 كه آن را نديدى كس اندر جهان مرا از هنر موى ُبد در نهان
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 ىانه از تنبل و مكر و ز بدخو ىانمودم همه پيشت ازين جادو

 نه از مهتران نيز بشنيده بود نه كس موى من پيش ازين ديده بود

 خيو زير لبها برافشاندند ز ديدار پيران فرو ماندند

 روان نهانش ز تن بر پريد رخسار شيرين بديدچو شيروى 

 ايران بسمه چو تو جفت يابم ب ورا گفت جز تو نبايد كسم

 نيازكه از شاه ايران نيم بى زن خوب رخ پاسخش داد باز

 كه بر تو بماناد شاهنشهى سه حاجت بخواهم چو فرمان دهى

 دگر آرزو هرچ خواهى رواست بدو گفت شيروى جانم تراست

 كه بودم بدين كشور آراسته بدو گفت شيرين كه هر خواسته

 همه پيش اين نامور انجمن منه ازين پس يكايك سپارى ب

 كه بيزارم از چيز او كّم و بيش بدين نامه اندر نهى خط خويش

 زن از آرزوها چو پاسخ شنود بكرد آنچ فرمود شيروى زود

 و آزادگانز پيش بزرگان  راه آمد از گلشن شادگانه ب

 بدان خواسته بنده را شاد كرد خانه شد و بنده آزاد كرده ب

 بدان كو ورا خويش بد بيش داد درويش داده دگر هرچ بودش ب

 چه بر جاى نوروز و جشن سده آتشكدهه ببخشيد چندى ب

 رباطى كه آرام شيران بدست دگر بر كنامى كه ويران شدست

 نيكى روان ورا كرد شاده ب مزد جهاندار خسرو بداده ب

 و بوى رنگنشست از بر خاك بى بيامد بدان باغ و بگشاد روى

 مران هر يكى را بخوبى نشاند همه بندگانرا بر خويش خواند

 كه هر كس كه هست از شما ارجمند بانگ بلنده چنين گفت زان پس ب

 نبيند كسى نيز ديدار من همه گوش داريد گفتار من

 نيايد ز دانندگان كاستى جز از راستىمگوييد يك سر 
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 مشكوى زرين او نو شدمه ب كه زان پس كه من نزد خسرو شدم

 ازان پس چه پيدا شد از من گناه سر بانوان بودم و فّر شاه

 چه روى آيد اندر زنى چاره جوى روىه نبايد سخن هيچ گفتن ب

 بياراستندپاسخ ه زبانها ب همه يك سر از جاى برخاستند

 و دانا و روشن روان گوىسخن كه اى نامور بانوى بانوان

 نه نيز از پس پرده آوا شنيد يزدان كه هرگز ترا كس نديده ب

 چو تو نيز ننشست بر تخت ناز همانا ز هنگام هوشنگ باز

 جهانجوى و بيدار دل بندگان همه خادمان و پرستندگان

 روم و طرازه چين و به بستوده  آواز گفتند كاى سرفرازه ب

 بدى كردن از روى تو كى سزد بده كه يارد سخن گفتن از تو ب

 كه چرخ بلندش كند سرزنش چنين گفت شيرين كه اين بدكنش

 كزين پس مبيناد شادى و بخت پدر را بكشت از پى تاج و تخت

 تن خوار كرده كه جان پدر را ب مگر مرگ را پيش ديوار كرد

 كه تاريك شد جان باريك من نزديك من پيامى فرستاد

 امجهان آفرين را پرستنده امبدان گفتم اين َبد كه من زنده

 پر از درد بودم ز بد خواه خويش پديدار كردم همه راه خويش

 زبانش مگر بد سرايد ز من پس از مرگ من بر سر انجمن

 شدندهم از درد پرويز بريان  ز گفتار او ويژه گريان شدند

 گناهشنيده بگفتند ازان بى برفتند گويندگان نزد شاه

 سه ديگر چه چيز آمدت آرزوى بپرسيد شيروى كاى نيك خوى

 كه اكنون يكى آرزو ماند و بس شيروى كسه فرستاد شيرين ب

 بديدار او آمدستم نياز گشايم در دخمه شاه باز

 او پادشاستبديدار آن مهتر  چنين گفت شيروى كاين هم رواست
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 زن پارسا مويه آغاز كرد نگهبان در دخمه را باز كرد

 گذشته سخنها برو كرد ياد بشد چهر بر چهر خسرو نهاد

 ز شيرين روانش برآورد گرد هم آنگاه زهر هالهل بخورد

 بتن بر يكى جامه كافور بوى نشسته بر شاه پوشيده روى

 نشانش ببرد بمرد و ز گيتى ديوار پشتش نهاد و بمرده ب

 ز ديدار او پر ز تيمار گشت چو بشنيد شيروى بيمار گشت

 ز مشك و ز كافورش افسر كنند بفرمود تا دخمه ديگر كنند

 برين بر نيامد بسى روزگار در دخمه شاه كرد استوار

 جهان را ز شاهان پر آمد قفيز كه شيروى را زهر دادند نيز

 تخت شاهى پسر را سپردهمان  شومى بمرده شومى بزاد و به ب

 هشتم ز كافور يابد كالهه ب كسى پادشاهى كند هفت ماه

 بدى بّتر از عمر كوتاه نيست بگيتى بهى بهتر از گاه نيست

 بگويم كه پيش آمدم ناگزير كنون پادشاهى شاه اردشير

 


