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   گفتار يشپ
  پاك يزدان نام به

 اندك اين زا پيش چه اگر. باشد مى مانند بى خود، نوع در كه است پارسى نثر به فردوسى شاهنامه كامل متن است، رو پيش در كه كتابى
 دخالت و بسيار هاى افزونى و ها كاستى با و  متفاوت نويسنده، هر سليقه فراخور به كارى آنها تمامى ليك بود، شده انجام باب اين در كارهايى

 هخوانند هرگز و بوده شاهنامه از بخش چند شامل كلى بطور و گزيده و خالصه صورت به اغلب و متن، ضمن در خود شخصى نظرات دادن
 تمامى شامل حاضر، كار ليك. بداند علمى نسبى دارى امانت اصول رعايت با فردوسى شاهنامه متن تمامى برگردان عنوان به را آن توانست نمى
 .باشد داشته وجود آن در كاستى از اندكى بسيار درصد تواند مى همواره چه اگر. است شده برگردانده نثر به كه است فردوسى شاهنامه متن

 از تعداد چه كه آيد دانسته تا شود گرفته هستند آشنا -شاهنامه - مانندش بى شاهكار و فردوسى حكيم نام با كه افرادى از آمارى اگر
 ديده اند، سپرده خاطر به و دريافته بدرستى را آن معناى و خوانده -است باستان ايران تاريخ دوره يك كه - را شاهنامه اشعار تمامى ايشان،
 اسفنديار و رستم نظير آن مشهور داستانهاى با تنها شاهنامه از افراد، اين از بسيارى و. بود خواهد اندك ميزان، چه تا تعداد اين كه شد خواهد
 با ديرباز از كه كسانى از بسيارى شامل البته اين و. ندارند اى آشنايى زمين، ايران ادب و تاريخ گنجينه اين بخشهاى بسيارى با و اند بوده آشنا

 دانشجو، و استاد ميان تفاوتى راستا اين در توان نمى و باشد ديگر بسيارى شامل تواند مى ليك. نيست اند بوده مأنوس جادوئيش كالم و شاهنامه
 و ستا باستان روزگاران در زمين ايران افتخارآميز و كهن و درخشان تاريخ شاهنامه،. شد قائل ايرانى غير و ايرانى و... و ور پيشه و كارگر

 و صنف هر و جوان و پير از -ايراندوستى و ايرانى هر بر است، همراه ماندنى ياد به و دلنشين بسيار حكايات و داستانها با كه تاريخ آن دانستن
 .است بايسته - مذهب و كيش هر و طبقه

 مديد مدتهاى آن پنهان و آشكار معانى در و مطالعه دقيق بطور بار چند و چندين شاهنامه، ابيات تمامى كتاب، اين آوردن پديد براى اما
 در. گردد دلنشين ممكن جاى تا نيز نثر زبان تا گرديد كوشش و شد برگردانده سره پارسى نثر به امانت، رعايت ضمن آنگاه. شد وقت صرف
 تا نرفت بكار -شخصى سليقه الاعم و نظر اظهار يا و مطلب افزودن از اعم -تصرفى و دخل هيچگونه شد، برگردانده نثر به كه متنى تمامى
 خواهان كه هر .دانست كاستى بدون -ديگرى كار هر نظير -را كار اين توان نمى يقيناً ليك. گردد رعايت ممكن جاى تا علمى دارى امانت اصول

 آن را او ليك است، باستان ايران فرهنگ و تاريخ دوره يك از آگاهى عبارتى به يا آن محتواى از آگاهى و فردوسى شاهنامه دوره يك مطالعه
 نائل خويش هدف به آن، بعدى مجلدات و حاضر كتاب مطالعه با تواند مى نيست، شعر بيت هزار 50 از بيش مطالعه براى الزم حوصله مايه
 نبايد و واندت نمى كارى هيچ هرگز و است گرفته صورت فردوسى حكيم منظوم كالم جادويى قدرت به كامل اعتراف ضمن كار اين چه اگر. شود

 .گردد مقايسه آن با

 و است آمده متن از مجزا بطور و زيرنويس در اثر، اين دقايق بيشتر در كه است مشروحى توضيحات حاضر، كتاب ويژگيهاى ديگر از نيز
 در و گرديده مقايسه - شود مى تعبير سنت به آن از كه -پارسيان دينى كتب با نيز و اسالمى مختلف مورخان اخبار با فردوسى حكيم روايات

 كنار در اسامى، آن مختلف ضبطهاى همراه به مختلف اسامى ذكر شيوه ترين صحيح. است شده برده بهره كتاب 100 از بيش از تنها راه اين
 در مذكور جغرافيايى نقاط پيرامون ويژه توضيحات ديگر، مختلف روايات با شاهنامه در شده ذكر سالهاى تواريخ مقابله آنها، آوانگاريهاى

 يقيناً. باشند مى اثر اين تحشيه ويژگيهاى از است، آمده جاى، جاى در تاريخى مختلف نكات باب در كه بسيارى مشروح توضيحات و شاهنامه
 - نظرى اظهار و تصرف و دخل گونه هر بدون -فردوسى شاهنامه محتواى مطالعه خواهان تنها كه كسانى براى است آمده متن در كه آنچه
 مربوطه زيرنويسهاى به توانند مى هستند، فردوسى شاهنامه در مختلف تاريخى نكات جستجوى در كه تاريخ محققين ليكن. است كافى د،هستن

 توضيح بدون را تاريخ اين از اى دقيقه كمتر كه باشند داشته خاطر اطمينان دارند، دست در را كتاب اين كه اوقاتى تمامى در و كنند مراجعه
 متن كه است بار نخستين نيز اين گفت بايد و. هستند مختلف كتب به دقيق ارجاع با و مستند نيز توضيحات اين تمامى و يافت دخواهن الزم

 .شود مى شرح همانجا، در تاريخى، لحاظ از كامل بطور فردوسى شاهنامه

 نثر به كه فردوسى شاهنامه تمامى عنىي متن، قسمت در كه شد بسيار كوشش كه است اين حاضر، كتاب ديگر مهم بسيار ويژگى اما
 به كاملًا كتاب، اين متن و باشد نداشته وجود ديگر زبانهاى يا و تركى عربى، از اعم بيگانه واژه ،)زيرنويسها از غير به( است شده برگردانده

 در كه بود آن از بيش كار، اين دشوارى اما. شود مى انجام حاضر عصر در بار نخستين براى جسارت، با كه است كارى اين و. باشد سره پارسى
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 كه است شده آميخته اروپايى زبانهاى و تركى عربى، از اعم بيگانه، هاى واژه با چنان آن پارسى، زبان امروزه متأسفانه. شد مى پنداشته ابتدا
 معنى يافتن براى - است ايرانى كي كه -سطور اين نگارنده كه است بزرگى درد. نوشت و گفت پارسى توان مى فرسا طاقت سختى به ديگر

 زمين بر نايابى، از ناشى نوميدىِ سرِ از را قلم سرانجام، موارد، بسيارى در و كرد مى مراجعه لغت فرهنگ 10 از متجاوز به واژه هر پارسى
 كه دانند صيد اين آگاهانِ و. پارسى نهدردا صيد: بود رفته صيد به بيگانه، و آميخته هم در واژگانِ بيكران اوقيانوس عمق در گويى.  گذارد مى

 فرهنگ و تاريخ شيفته و دست بر قلم ايرانىِ يك عنوان به كه رسالتى و بود گشته آغاز كه كارى شوق ليك. باشد گرانبها و ناياب بس ، دردانه
 ذكر براى كه ديد مى كه بود دردناك چه و. يĤغازدب نو از را كار ديگر بار تا داشت مى آن بر را او كرد، مى احساس خود در بوم، و مرز اين ادب و

 با را گفتار پيش اين نمونه، براى سطور اين نگارنده. بگويد عربى هايى واژه با زبانان، پارسى براى را آن توضيح است مجبور پارسى واژه يك
 عادت آنها شنيدن و خواندن به گوش و چشم كه اى بيگانه واژگان وجود. نوشت است، رايج پارسى زبان در غالباً امروزه كه واژگانى همان
 سره يك را گفتار پيش همين بخواهد كسى اگر كه خورد، مى چشم به صفحه چند همين در چنان آن پندارند، مى خودى را آنها و اند كرده

 كتابى فردوسى، شاهنامه كتاب كه آيد تصور در است الزم شد، انجام كه كارى دشوارى تصور براى حال. باشد دشوار بس كارى بنويسد، پارسى
 ساله هزار چند فرهنگ و تاريخ دوره يك بلكه باشد، شده نوشته مشخص و كوچك قومى و مكانى و زمانى محدوده يك باره در كه نيست

 و دارند را خود اصخ هاى ويژگى آنها از يك هر كه است مختلفى سنن و اقوام و سرزمينها از يافته تشكيل امپراطورى، و است ايران امپراطورى
 استفاده ناميد، مهجور را آنها بايد امروزه بسيار، تأسف با كه واژگانى از تا شد بسيار كوشش راه، اين در اما. كنند مى طلب را خاص واژگانى طبعاً
 واژه عنوان به فرهنگها در هك هايى واژه از بسيارى. شد ناپذير اجتناب نويسى، پارسى رعايت جهت امر، اين اندك، موارد برخى در ليك  نشود

 زبانهاى در ها واژه برخى -1: اما. نشود برده بهره ها واژه گونه اين از تا شد سعى رو اين از دارند، ديگرى هاى ريشه عملًا اند، شده ضبط پارسى
 به مربوط اصل در كه ها ديدهپ برخى يا - 2  هستند مشترك عربى و پارسى در كه دين يا زمان هاى واژه همچون باشند، مى مشترك مختلف،

 حيوان آن اصل كه طاووس نظير باشد، ديگرى چيز شود، مى گفته كشور آن در كه آنچه جز تواند نمى نيز آنها اسم بناگزير، و اند نبوده ايران
 هر در كه چه هر و رفته رديگ زبانهاى به و شده سانسكريت وارد دراويدى از و است دراويدى نيز آن واژه اصل و است هند سرزمين به متعلق
 چه اگر كه ها واژه برخى يا و -3  شود مى گفته Taos تااوس آن به هم يونانى به چنانكه بود، خواهد طاووس همان از  تصحيفى شود، گفته كجا
 باشد، مى Kleiss يونانى هواژ از كه كليد نظير شود مى برده بكار پارسى واژه عنوان به كه قرنهاست ليك است، بيگانه دور بسيار ريشه يك از

 متن يك در ذكر قابل طبعاً گنجند، مى دسته 3 اين در كه واژگانى آن. شود مى برده بكار و پنداشته پارسى كه است دورى روزگاران ليك
 با حاضر كتاب متن در) صدگان( سدگان ذكر كه كرد اشاره بايد رابطه اين در و نشود استفاده معرّبات از تا شد كوشش نيز. هستند پارسى
 هستند، آشنا آن با همگان) سده جشن( سده واژه در كه سد از ،)100( صد بجاى ترتيب بدين و است گرفته صورت پارسى الخط رسم رعايت
 هفتسد، ششسد، پانسد، چهارسد، سيسد، از نهصد - هشتصد -هفتصد - ششصد - پانصد -چهارصد -سيصد بجاى ترتيب همين به و شد استفاده
 ط، ض، ص، حروف از تا شد سعى گفت بايد الخط رسم بحث همين در نيز. باشد مى آنها اصلى الخط رسم كه شده برده بهره هسدن هشتسد،

 شكل نزديكترين گرديده كوشش نيز اسامى ذكر در و. نباشد اثرى اسامى، برخى در بجز كتاب متن در -باشند نمى پارسى حروف كه -ق ع، ظ،
 به شكل نزديكترين «شود مى گفته كه اين اما. است شده آورده گيومرت واژه كيومرث، بجاى كه روست همين از و شود آورده آن اصل به

 رو هيچ به كه است گشته خواننده ذهن از دور حدى به امروزه نام، يك اصلى شكل موارد، بسيارى در كه است آن بخاطر اصل، نه و »اصل
 شباهتى چندان نام اين شود، مى مالحظه چنانكه و است بوده اوروپ تَخْم اصل در كه طهمورث اژهو نظير كرد، مأنوس آن با را اذهان توان نمى
 نداشته مناسبتى هيچگونه اينجا در ث حرف بردن بكار( شد اكتفا تهمورس صورت به نام اين آوردن به بناگزير و ندارد طهمورث شكل به

 از اعم -بيگانه واژه 1000 از بيش فردوسى شاهنامه در. است گرفته صورت نويسى پارسى اين شد، ذكر كه مالحظاتى آن با سان بدين و). است
 چند اسم بجز شايد) گفتار پيش و زيرنويسها بجز( حاضر كتاب در. است رفته بكار دارند، ديگر زبانهاى در ريشه كه هايى واژه و تركى و عربى
 و مانده،  مخفى سطور اين نگارنده ديد از كه هايى واژه احياناً يا و هستند هندوستان به لقمتع غالباً و باشند نمى ايرانى اصلًا كه سنگ يا گياه

 نويسى، پارسى سره يك اين از هدف گفت بايد اما. است نرفته بكار اى بيگانه واژه هيچگونه نكند، تجاوز نيز دست انگشتان از شايد تعدادشان
 كهن و پارسى متون در حتى كه چيزى نوشت، بيگانه واژگان كاربرد بدون را پارسى متون از تابىك توان مى هم هنوز شود ثابت كه بود اين تنها

 .است داشته سابقه كمتر نيز پيش قرن چندين

 نيز بايسنقرى و مسكو بروخيم، نسخ با لزوم موارد در ليكن گرفت، قرار مل ژول نسخه اساس، نسخه نثر، به شاهنامه برگردان كار در
  نيست فردوسى حكيم كالم گردد مشخص تا باشد مى كروشه داخل در باشد، شده اضافه متن قسمت در كه عنوانى يا واژه اندك. شد مقابله
 وجود با چه اگر -است فردوسى حكيم شاهنامه تصرف و دخل بدون برگردانِ تماماً) زيرنويسها بجز( حاضر كار متن شد، گفته چنانكه ليك
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 نخست جلد. است يافته انتشار جلد 3 در كامل طور به حاضر كتاب. دانست كاستى بدون را آن توان نمى نيز هرگز حقير، اين بسيارِ هاى كوشش
 و رستم رستم، خوان هفت فريدون، توان مى آن برجسته بخشهاى از. است شده شامل را ديو اكوان با رستم جنگ پايان تا شاهنامه آغاز از

 آن كشش پر عناوين از ديگر برخى و باشد مى االكتاف ذو شاپور پايان تا منيژه و بيژن داستان از دوم لدج. برد نام را سياوش داستان و سهراب
 ديگر از و گشته شامل را شاهنامه پايان تا نيكوكار اردشير از نيز سوم جلد. است بابكان اردشير نيز و اسكندر داستان افراسياب، خوان هفت

 ياد را ساسانى سلسله انقراض و سوم يزدگرد سرانجام نيز و گور بهرام شورانگيز ماجراهاى انوشيروان، روخس داستان توان مى آن جذاب عناوين
 .كرد

 ايرانيان تمامى هم آنكه اميد. بس و بود پروردگار خاصه عنايت اثرِ از تنها رسيد، انجام به فوق، در شده ياد زحمات از پس اينك كه كارى
 زود و. گردند مند بهره اثر اين مطالعه از تاريخ محققان هم و زمين ايران كهن فرهنگ و تاريخ و فردوسى اهنامهش عالقمندان و دوستان ايران و

 . رسد را زمين ايران فرهنگ شد، كرده آنچه بهره كه باشد

    مهرآبادى ميترا
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 فردوسى القاسم ابو حكيم مقدمه

  كتاب آغاز

. رهنماى ده روزى خداى جاى، و نام خداوند. نرود اين از فراتر انديشه، كه خرد و جان وندخدا نام به مهربان بخشاينده خداوند نام به
 .است سر نيز گوهر آن خود بر كه نگارى گوهر است، برتر گمان و نشان و نام از كه او. مهر و ناهيد و ماه فروزنده گردان، سپهر و كيوان خداوند

 و نام از برتر او كه زيرا  نيابد راه بدو نيز انديشه كه بدان و. مرنجان ديده ديدن، توانى نمى چشمانت با را آفريننده اگر انسان، اى اينك
 نتوان كه را او. است ديده ديده، با كه است همان گزيند، مى بر خرد كه سخنى. نيابد راه بدو خرد و جان باشد، چه هر سخن و. است جايگاه
 در كجا سنجد، مى را جان و خرد همواره خود كه او. بس و بست را او بندگى، كمرِ بايد پس. تودس تواند كسى هست كه چنان آن چگونه ديدن،
 شوى خستو آفريدگار، هستى به كه بايد انسان اى ستود؟ را آفريننده توان، چگونه روان و جان و انديشه اين با پس. گنجد مى سخت اى انديشه

 از و گردد توانا شود، دانا آنكه هر بدان، و. بنگرى ژرف فرموده، آنچه به و جويى او سوى به راه و بپرستى را او. كنى دورى  بيهوده گفتار از و
 .نيست راه پروردگار، هستىِ به را اى انديشه هيچ كه گفتن، سخن نَبود روا اين از بيش اينك. شود برنا پير، دل كه است دانش

 خرد ستايش اندر گفتار

 هم و توست راهنماى هم خرد،. است بهتر داده، را تو ايزد، كه چه هر از خرد. آيد گفته خرد چگونگى كه تاس سزاوار خردمند، اى اكنون
 .كم هم و است خرد از فزونيت هم. غم هم و است خرد از شادمانيت هم. گيرد سرا دو هر در را تو دست كه است خرد. دلگشاى

  زمان يك مانشاد همى نباشد            روان روشن مرد و تيره خرد

 اش ديوانه هوشياران، و گردد ريش دلش خويش، كرده از فرجام، به ندارد، چشم برابر را خرد كارها، در آنكه هر اند گفته خردمندان چه، 
 يكن چون. است آورده بند در پاى بگسسته، خرد از آنكه هر و. است بسته خرد به سرا، دو هر در تو ارجمندى. بيگانه خويشان، و خوانند
 را آن بايد و است جان نگاهبان خرد، كه بدان پس. نسپرى را گيهان آن جان، چشم بى تو كه بدان و است جان چشم خرد، كه بينى بنگرى،
 و خرد تواند كسى چه. نيك هم و رسيد تواند بد هم تو به آنها از كه هستند پاسبان سه همچون زبان، و چشم و گوش را آن و. دارى سپاس
 آفرينش از پس، زين گفتن؟ از سود چه نيست، كسى چون داننده، اى پس هست؟ شنودنش ياراى را كه ستايم، را آن من وگر يد؟ستا را جان

 .دار دور ناسزا از را جانت بِدو و دستوردار را خرد هميشه شناسى، مى نهان و آشكار و گيهانى كردگار ساخته كه انسان اى تو و. گوى سخن

 درخت باالى به چون و. مياساى آموختن از دمى و بيĤموز نيز ديگران به آموختى، كه دانشى هر و بجوى بِدان راه، و بشنو دانايان گفتار
 . بود فراز همه، و نباشد نشيب را دانش كه بدانى رسيدى، دانش

  گيهان آفرينش در گفتار

 و زمان بى آنگاه. آورد پديد را توانايى آن از و بيĤفريد ناچيز از را چيز يزدان، كه بدان. آمدند پديد چه از گوهران كه بدانى بايد آغاز در
 از آنگاه. آمد پديد خشكى آتش، گرمى از پس،. گشت دميده آتش نخست. كرد پديدار آن از را خاك و آب و باد و آتش گوهر چهار مايه رنج، بى

 .آمد بجاى سپنجى سراى اين آفرينش براى از گوهر چهار اين سان، بدين و. شد پديدار ترى سردى، از و نمود رخ سردى آرامش،

 و گشت سرور هفت دوازده، بر و آمد پديد نمايد مى شگفتيها دم، هر كه آسمان اين نخست پس. گشتند آميخته هم در گوهرها اين آنگاه
 پس. برند ها بهره آن از خويش دانش اندازه به دانايان و باشد آنها از كس هر سرنوشت و بخت كه گرفتند جاى خويش سزاوار جاى در يك هر

 در را آبها و آمد بيرون آبها ميان از كوه. شد آفريده زمين بر دشت و كوه و دريا آنگاه. آمد جنبش به و شد ساخته ديگرى در يكى آسمانها
 آن فراز بر ستاره پس. بود سياه و هتير كانونى چون كه نبود، روشنايى هيچ را زمين ليك. آورد باال به رو روييدنيها، سر و ساخت روان پايين

 گونه چند با گياه پس. باشد گردنده زمين دور به كه بيĤفريد، آفتاب آن از و برد آسمان به را آتش آنگاه. بخشيد روشنايى خاك، به و بيĤفريد
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 پس، آن از.  نَبود سو هر به پويش نيروى گان،پويند چون را او و آورد باال به سر كه بود آن نيرو تنها را گياه چه،  روييد باال به رو درخت،
 و خار به پروردن تن و جستن آرام و خواب و باشد زندگانى از كامجويى تنها را او و آورد خود زير به ها رستنى كه گشت پديدار جنبنده
 بندگى را او پروردگار، كه ازيرا را، آن نداند و يشدنياند بد و نيك فرجام به كارها، در. باشد خرد جوينده نه و است گوينده زبانى اورا نه. خاشاك
 كار فرجام نهان و آشكار از كسى و. نساخت پنهان خود هنر پس دادگر، هم و بود توانا هم دانا، پروردگار چون سان بدين و. است نخواسته
 .نباشد آگه گيهان

  مردم آفرينش در گفتار

 دام و دد و است ها نيكى برنده بكار و خرد و هوش پذيرنده كه او. گشت راست بلند، وسر چون سرش و آمد پديد مردم بگذرى، كه اين از
 .باشد چه مردم  چم كه بنگر خرد راه از اكنون. اويند فرمانبر

  همى نشانى ندانى را اين جز            همى دانى خيره مردمى مگر

 .اند بپرورده ميانجى چندين به و برآورده گيتى دو از ترا كه بدان انسان اى

 مدار بازى به را خويشتن توئى            شمار پسين فطرت نخستين

 آگهى آفرين گيهان راز از را ما ليك شنيدم، باره اين در ديگرگونه سخنى دانا فردى از چه گر. مساز سرگرم بيهوده به را خويشتن پس
 از كه خواهى اگر اينك .باشد روا نيز سازى، دچار رنج به را خويش تن اگر اهر اين در و. شود به فرجامت تا برگزين بهى كارى، هر در و. نباشد

  آسمان به پس باشى، نيكوكار نيز پروردگار نزد و شوى رستگار بد از گيتى دو هر در و نگردى سرنگون سختى و رنج دام به و گردى رها بد هر
 نه و ايستد جنبش از نه رساند، آزارى را او اندوه، و رنج اين نه و گردد رسودهف روزگاران، گذشت از نه و درمان هم و اوست از درد هم كه بنگر
 .است آشكار او نزد در بد و نيك و اوست از چيز همه .پذيرد تباهى ما چون

  آفتاب آفرينش اندر گفتار

 آراسته نوروز، هنگام به باغ چون چراغ، و فروغ چندان با را آن پروردگار كه  دود و گرد و آب و باد از نه ، بود سرخ ياكند از مايه را آسمان
 .گيرد روشنايى آن از روز كه باشد روان دالفروزى گوهر آن در و. است

 سر فروزنده برآرد مشرق ز               سپر زرين چو بامدادى هر كه

 روشنا بدو گيتى تيره شود                    پيراهنا نور از پوشد زمين

 بركشد سر تيره شب مشرق ز            كشد خاور سوى او مشرق از چو

 نتابى؟ من بر كه چيست را تو آفتابى، آنكه اى. نرسند يكديگر به هرگز روز و شب اين و 

  ماه آفرينش در

 پشت نچو زرد، و باريك آنگاه. ننمايد روى فرسايد، گردش كه شب دو و روز دو. است گشته آماده تيره شب براى كه باشد چراغى آن و
 نمايد رخ بيشتر ديگر شب باز. گردد ناپديد ديدگان برابر از آن از پس دمى ليك گردد، پديدار است، گشته فرسوده دلدادگى اندوه در كه كسى

 نزديكتر ده،تابن خورشيد به و باريكتر شبانگاه هر و گردد باز بوده كه همان به پس زان و گردد درست  هفته دو به. نماياند بيشتر روشنايى ترا و
  . بود سان بدين هم  باشد تا و داده را او خداوند كه باشد نهادى اين و. گردد
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 باد او بر خداوند درود كه پيامبر ستايش

 پيوسته و باشد نژند دلت كه نخواهى اگر. رستگارى راه جستن است تو بر پس. است دين و دانش به تو رهايى كه همانا انسان، اى
 و دهنده فرمان خداوند و پيام فرستنده خداوند كه. بشوى تيرگيها از خود دل آب، اين به و گراى خود پيامبر گفتار به سپ باشى، مستمند
 بهارى باغ چون را گيتى و كرد آشكار را اسالم عمر آنگاه. نتابيد بكر ابو از بهتر كسى بر پيامبران، از پس خورشيد كه است گفته دارنده زينهار

 چنين خوبى به را او پيامبر، كه بود -بتول همسر -على چهارم. شد نهاده - دين و شرم خداوند آن -عثمان بر گزينش آن، از پس. بيĤراست
 اين كه دهم گواهى خود، من، و باشد پيامبر خود درست گفتار سخن، اين كه همانا و. است آن در على كه داناييم شهر من: كه است ستوده
 دين، كه بود ايشان از چه بگفتم، ترا كه دان همچنان را ديگران آن و على پس. ام بشنيده را آن گوشم، دو اين با خود، گويى، اوست، از سخن

. باشد بسته بهم دو هر راه و دانست نتوان جدا يكديگر از را ايشان و باشند ماه چون او ياران و است آفتاب چون پيامبر. بگرفت نيرو گونه هر به
 اى تو ليك. نباشد گفتار راه مرا اين، جز و نيست كار ديگران با مرا و. ام شده اندرز آن پاى خاك ستاينده و پيامبر اندانخ بنده خود، من، ليك
 و. اند ساخته كشتى هفتاد دريا آن در. اند انگيخته بر آبخيزها آن بر بادها، تند كه نهاد دريايى چون را گيتى اين دانا، پروردگار كه بدان انسان
 با ص[ محمد آن در و است گشته آراسته خروس، چشم مانند به كه پيوگى همچون باشد بزرگى كشتى ميان آن در و. برافراشته بادبانها همگى
 دريا، آن كه باشد زود كه بدانست بديد، دور از را بيكرانه درياى آن كه خردمند انسان. دارند جاى شده اندرز آن و پيامبر خاندان و]  ع[  على

 آب زير به شده اندرز آن و پيامبر راه در من اگر گفت دل در پس. شوند فرو آب در همگان و نَبود رهايى آن از را كسى ديگر و گردد آبخيز
. باشد دستگيرم روان، آب و شير چشمه خداوند و انگبين و مى جوى خداوند تخت، و تاج خداوند و باشند پيمان سخت يار دو مرا ايشان شوم،
 و كردى چنين اگر پس. گير جاى شده اندرز آن و پيامبر نزد به پس گردى، رستگار ديگر، سراى به كه دارى آن اميد اگر انسان اى نيز تو پس
 راه به دلت، اگر تو و. بگذرم هم اين بر و ام شده زاده اين بر. ام بيشه شير آن پاى خاك من كه. گيرم گردن به من را آن گناه رسيد، بد را تو

 و. بسوزد آتش به را تنش يزدان، كه بود پدر بى ، بود]  ع[  على دشمن كه هر و. توست دل گيتى، در تو دشمن كه بدان است، گرفته بتا كژّى
 نتابى روى پى، نيك همراهان آن از و نسپرى بيهوده به گيتى، كه هشدار پس.  نَبود كس گيهان، در او از زارتر اوست، دل در على كينه كه هر
 .نيابم پايانى را آن چه نرانم، سخن در، اين از اين، از بيش. كنى نيكى يوستهپ و

  شاهنامه آوردن فراهم اندر گفتار

 برومند درختى به شدن بر ياراى اگر من. راند خواهم سخن تو با شده، گفته آنچه از من ليك. نماند گفتنى ديگر و شد گفته سخنها اينك
. دارد مى باز گزند از اورا نخل، آن سايه رود، بلند نخلى زير به كه هر نه، مگر چه سازم، مى افكنى سايه سرو اخش زير به خود، پايگه ندارم، را

 يك به پيوسته، را زمانه روش و مخوان افسانه و دروغ گويم آنچه تو پس. بمانم يادگار گيتى، به نيز من شهرياران، نامور نامه اين به كه باشد
 از پر بود مانده برجاى اى نامه باستان، روزگاران از كه بدان پس. دريابند راز و پوشيده راه به خردمندان، را آن زا بسيار چه. مدان سان

 روزگاران تا گشت  آن بر نژاد دهگان و خردمند پهلوانى كه اين تا. پراكنده موبدى، هر دست در كه يكجا، به نه ليك گذشتگان، داستانهاى
 آغاز، در كه اين از و. گرفت پرسيدن پهلوانان و شاهان از را ايشان و بيĤورد كشورى هر از را سالخورده موبدان پس. كند پژوهش را گذشته
 .آمد بسر ايشان روزگار چگونه و كردند مى پادشاهى گيتى بر چگونه

 يادگار اين و بيفكند شاهنامه يك بنياد كه بود سان بدين و آورد فراهم ها گفته آن او و آگاهانيدند خواست، مى آنچه از را او موبدان، پس
 .باد او بر آفرين .بمانْد گيتى در

  سراى سخن دقيقى داستان

 و بيامد روان روشن و زبان گشاده جوانى كه اين تا. دادند  بدان دل و بخواندند خردمندان بسيارى بود، آمده فراهم كه را نامه آن پس
 با پيوسته خوى، بدان و بود بد خوى را، جوان آن ليك. گشتند دلشاد انديشه، آن از كسان ياربس چه پس. سرود خواهم را نامه اين من: گفت
 بر و بداد شيرين جان و برگشت او از بخت بد، خوى همان براى از ناگهان كه. نبود شاد گيتى به دلش نيز روز يك و بود ستيز در آن و اين

 .بيفزاى جاهى را او رستخيز، در و ببخشاى را او گناه خداوندا.  نْدبما ناگفته نامه، آن و برفت او. شد كشته كسى دست
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  نامه اين نهادن بنياد در گفتار

 دست نامه بدين خود، كه كردم انديشه خود با. كرد روى گيتى شاه تخت سوى به پس برگشت، او از من روشن دل چون سان بدين و
 در نيز مرا كه بترسيدم، روزگار گردش از ليك. بپرسيدم باره اين در كسى هر از پس. رمدرآو خود گفتار به را  كُراسه آن سخنهاى و آورم پيش
 فرجام به تا كه است بسيار گنجى مرا نه كه كردم انديشه ديگر، و شود سپرده ديگرى به و نيابد پايان كار، اين و نباشد بسيار درنگ سراى، اين
. بود تنگ پژوهشگران، بر گيتى كار و بود جنگ از پر سراسر، زمانه روزگار، آن در چه. باشد ارخريد كسى مرا رنج اين نه و باشد من ياريگر كار،

 ليك. گردد يار مرا گفتار، اين در و باشد اين سزاوار كه نيافتم را كس چه، داشتم، همى نهفته را سخن اين و كردم درنگ چندى رو اين از و
 .كنند آفرين آن بر مهان و كهان كه ، بود نيكو سخن از بهتر گيهان، در چيزى چه

  رهنماى ما نزد بدى كه نبى            خداى از سخن نبودى به اگر

 كنى، چنين اگر و بود نيكو اى انديشه: گفت مرا گشت، آگه ام انديشه از چون. بود جان، چون گرامى و مهربان دوستى شهر، در مرا بارى 
 و هست زبانى گشاده و جوانى هم را تو چه، مدارى، درنگ ديگر كه باشد آورم، مى تو پيش به را پهلوى نامه اين من و اى، گرويده نيكى به پس
 آورد، من نزد به را نامه اين دوست، آن چون پس. جوى آبرو بزرگان نزد به كار، اين با و بازگوى را خسروان نامه اين پس دانى، پهلوى زبان هم

 .برافروخت بدان مرا تاريك جان

  محمد بن منصور ابو ستايش راند

 كه دادن را تو توانم چه: گفت مرا. پهلوانان نژاد از بود سخن خوش و خردمند و جوان و گردنفراز مهترى گرفتم، دست به نامه اين چون
 سيبى تازه همچون مرا او  سان بدين و. نشود نياز كسى به را تو تا بكوشم بدان باشد، دسترس بدان مرا كه چه هر كند، سخن آهنگ جانت،

 .بود خاك همچون ديدگانش برابر در زر و سيم كه او. رسانيد كيوان به نژند خاك از مرا. رسد من به بادى هيچ بيم تا نگذارد و نگاهداشت
 نشانى اش دهزن از نه ديگر. بست بر رخت انجمن ميان از نامور، آن ناگهان ليك. انگاشت نمى چيزى به را گيتى و بود پيمان سخت و جوانمرد

 زان. شاه آن كيانىِ باالى و برز آن از دريغ گردگاه، و كمربند آن از دريغ. بكردند او با كُش مردم نهنگان آن كه آنچه با مرده، از نه و بينم مى
 مرا  آمد داد سوى به كژّى از مروان كه آمد يادم به او از پندى كه اين تا. بودم گرفتار بيد، چون لرزان لرز روانى و او از گشته نااميد دلى با پس
 نام به پس. شد پدرام و شاد روانم و گشت رام دلم كه بود او گفتار اين ياد با و. بسپار شاهان به را آن بگفتى، شاهان نامه اين چون: بود گفته

 . آغازيدم نامه اين پيروز، و بخت بيدار گيهاندار گاه، و ديهيم خداوند فراز، گردن شهنشاه

 محمود سلطان يشستا اندر

 .است نيامده پديد او چون مرزبانى بيĤفريده، گيهان اين پروردگار، كه آنگاه از

 باختر، تا خاور از آنگاه پس. بخشيد روشنايى را گيتى و گذارد سر بر ديهيم خاور، در تابان خورشيد چون -بخت پيروز شاه آن -القاسم ابو
 .گشت پديدار زر كان او فرّ از

 .يافت راه مغزم به بسيار انديشه و گشت بيدار من خفته اختر كه بود هنگام بدان

. بخفتم او به آفرين از پر لبى با و زمين شهريار آن انديشه با شبى. شود نو كهن، روزگار پس اين از و رسيد فرا سخن زمان كه بدانستم
 در. گشت زرد ياكند چون شماله، آن فروغ از بود، گرفته فرا يرهت شبى را آن كه گيتى همه و برآمد آب از درخشان اى شماله كه ديدم خواب در
 بركشيده رده سپاهيانش ، كُروه دو تا و بود بنشسته آن بر ديهيمى با ماه چون شهريارى كه آمد پديد پيروزه از تختى و شد ديبا چون دشت و

 آن از و شاهى فرّ همه آن از من. بود رهنما دين و داد به را او و ايستاده بپا او پيش در دستورى و بود پيل ژنده هفتسد او چپ سوى در و بودند
 :كه بپرسيدم بزرگان آن از بديدم، را شاه آن چهره چون. بماندم خيره سپاه اندازه آن و پيالن ژنده
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 از كه است هند و روم شاه اين: گفت كسى ستاره؟ يا است سپاه آيا اوست، پيش در كه اينها ماه؟ و آسمان يا است گاه و ديهيم اين آيا
 او. نهاد سر بر ديهيم و بيĤراست داد به را زمين روى كه است كسى او. زنده او فرمان به و اند بنده را او توران، و ايران در و سند درياى تا قانوج

 آفرين او بر شهرياران همه چين، درياى به تا كشمير از و آرد آبشخور به هم با را ميش و گرگ كه است بزرگ شاه محمود، گيتى، نگاهبان
 نام جوياى بدو و اى گوينده كه نيز تو پس. است محمود نام آرند، زبان بر كه سخنى نخستين شوند، بگرفته مادر شير از كودكان چون. كنند
 بجستم جاى از گشتم، اربيد خواب از چون بارى،. نگذرد در او پيمان از و نپيچد او فرمان از سر كسى هيچ چه  كن آفرين او بر هستى، جاويد

 .افشاندم او بر جان بيفشانم، او بر تا نبود درمى مرا گرچه و  بخواندم آفرين شهريار، آن بر و ايستادم بپا بسيار را تيره شب آن و

 از خوبى، چه هر زمين، ايران به. است گشته بهار باغ چون گيتى او، فرّ از كه است كسى او چه  باشد پاسخى را خواب اين: گفتم دل در
 ماننده تنش. است چنگ تيز اژدهايى همچون رزم گاه به و راستكارى آسمان چون بزم، گاه به. دوستدارند و يار را او مردم، همه و اوست داد
  اوركُند تاج، و گنج بسيارىِ از نه. است نيل رود چون دل، پاكىِ در و بهمن ابر همچون بخشش، در. است جبرئيل چون جانش و پيل ژنده
 بر يكى هر و بسته كمر او فرمان به و دوستدارند را شاه همگى برده، چه و آزاد چه او، پروردگان. شود تيره دلش رنج، و رزم از نه و گردد

 كه كسى همانا و. ندارد همتا بزرگوارى، در كه اوست كوچكتر برادر نصر، نخستين،. است بيĤمده ايشان نام ها نامه در و گشته شاه كشورى
 خرد و مردانگى كه او. زيود شاد روزگار، شهريار سايه در بندد، كمر را نصر فرمان كه هر و. سايد آسمان به او تخت سر باشد، الدين ناصر پدرش

 روزگار زا درم چه هر كه او. ندارد را او با جنگ ياراى نيز شير كه است توس دالور سپهدار ديگرى و. شادمان بدو مهتران و باشد بسيار هنرش و
 افسر و سر بى هرگز گيتى كه باشد پس. شاه پايدارى دوستدار و يزدان راه به مردم راهنماى. نَبود آفرين جز روزگار، از اش بهره و ببخشد يابد،

  .گردم باز شاهان نامور نامه سوى به كار، آغاز به اكنون. بماناد آزاد تن و بخت پيروز و گاه و ديهيم با و شاد و جاويد شاه، هميشه و نباشد خسرو

    مدان زمانه در روش سان يك به            مدان فسانه و دروغ را اين تو



19  

 

    داستان آغاز

  گيومرت
 بود سال سى ، پارسيان گيومرت پادشاهى

. بسپرده ياد به و اند بشنيده - پدر بر پدر - پدرانشان از كه آنانى مگر. بود كه نهاد، سر بر تاج بار نخستين آنكه كه نيست ياد به را كسى
 و آمد بره بخش به آفتاب چون .گشت شاه و بيĤورد تاج و تخت آيين كه بود گيومرت نخست،: گويد باستان نامه پژوهنده و سخنگو دهگان
 گروه با خود و آورد نو پوشاك و خوراك را خويش مردم و بساخت كوه در جايگاه، پس. گشت شاه گيتى بر گيومرت شد، جوان سراسر گيتى،
 .گشتند فرمانبر را او - دام و دد از - نيز جانوران و. بود يار او با  فرّه و پرداخت شاهى به خوبى به سال سى زمان، اين از و. بپوشيد پلنگينه خود،

 جداييش بيم از پيوسته ليكن  شاد او ديدار به دلش كه سيامك نام به بود، نامجوى پدر، مانند به و هنرمند و روى زيبا پسرى را گيومرت
 را اهريمن. برد مى رشك را ايشان كه بدسگال و پليد اهريمن مگر نبود، ايشان دشمن كسى گيتى در. بگذشت اين بر چندى. بود هراس در

 .بسيار سپاهيانى با و دالور و سترگ گرگ چون بود اى بچه

 و گشت سياه ،  بچه ديو آن بر گيتى سيامك، و گيومرت بخت آن از. بخواست او از را گيومرت تاج و تخت و برفت او نزد به اهريمن پس
 آسمانى سروش كه اين تا  نبود آگاهى كار، اين از را گيومرت ليك. گذارد ميان در بسيارى با خود راز اين پس. براندازد شاهى آن تا شد آن بر

 .بيĤگاهانيد كردند، مى پدرش و نابكار دشمن آن كه آنچه و راز آن از را او و آمد او نزد به پرى يك بسان

 ديو دست بر سيامك شدن كشته

 هنوز كه رو آن از و. بكرد انجمن را سپاهيان و آمد جوش به دلش رسيد، سيامك گوش به بدخواه پليد ديو آن كردار از سخن چون
 برابر ديو سپاه با سيامك هيانسپا چون. شتافت ديو جنگ به و بپوشيد پلنگ چرم به را تن بود، نگشته آيين جنگ، هنگام به جوشن پوشيدن
 .بيĤويخت بچه ديو آن در و بيĤمد تن برهنه سيامك، گشتند،

 ديو آن دست به سيامك سان، بدين و. دريد را او جگرگاه چنگال، با و كوبيد زمين بر را او و بزد سيامك پشت بر چنگ سياه ديو آن ليك
 دلى با و آمد فرود تخت از كنان زارى پس. گشت سياه او بر گيتى اندوه، آن از ،گشت آگاه فرزند مرگ از شاه گيومرت  چون. شد كشته زشت

 . كَنْد همى تن از گوشت ناخن، با سوگوار،

 همه. بركشيدند رده و شدند او پيش به خون پر چشمانى و رنگ اى پيروزه هايى جامه با و برخروشيدند گريان و زار همگى، نيز سپاهيان
 سروش كه اين تا  بگذرانيدند سوگوارى به را سالى سان بدين و. برفتند گيومرت پيش به كوه، سوى به كنان زارى ام،د و دد از نيز جانوران
 و برو ايشان جنگ به من فرمان به و بساز سپاهى و گَرد هشيار و مخروش اين از بيش: كه آورد پيام گيومرت براى داور كردگارِ سوى از آسمانى
 را يزدان نام برترين و بدخواست بدگمان، بر و كرد آسمان سوى سر گيومرت، پس. بستان خود كينه و كن پاك شبدكن ديو آن از را زمين
  .نتوانست خواب و آرام روز و شب پس آن از و شتافت سيامك كينِ به و بپالود اشك از را ديدگان آنگاه پس. بخواند

  سياه ديو جنگ به گيومرت و هوشنگ رفتن

 سيامك، درگذشت گاه از. بود فرهنگ و باهوش بسيار و دستور، جاى گيومرت، نزد در كه هوشنگ، نام به بود تهخجس پسرى را سيامك
 او و فراخواند خود نزد به را هوشنگ بكرد، جنگ آهنگ گيومرت چون. بود بپرورانيده خود پسر همچون خود، كنار در را او يادگار اين گيومرت،

 و ام رفتنى من چه  باشى سپاه رو پيش كه است تو بر و آوردن خواهم فراهم لشگرى من اينك: گفت و ساخت آگاه بكند خواست مى آنچه از را
 و سپاه پيش در هوشنگ و آورد فراهم مرغان نيز و ببر و گرگ و پلنگ و شير چون درندگانى و پريان از سپاهى آنگاه پس. ماند مى تو بر شاهى

 .درافتادند بهم گروه دو هر و بيĤمد بيم و ترس با سياه ودي پس. گشتند روان آن پس در گيومرت
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 و ساخت جدا تن از سرش و بگرفت را او كمند با و بزد چنگ شير، همچون هوشنگ پس. آمدند ستوه به دام و دد سپاه آن از ديوان ليك
 : آمد بسر نيز گيومرت روزگار شد، بگرفته كينه آن چون. افكند زمين بر

  آبروى او نزد را كه تا نگر           ازوى ماند مردرى جهان و برفت

 نخورد مايه و بنمود سود ره                  كرد گرد را فريبنده جهان

  هيچكس بر نيك و بد نماند       بس و فسانست چون بسر سر جهان
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  هوشنگ

  بود سال چهل هوشنگ پادشاهى

 پادشاه من: گفت بنشست، شاهى تخت بر چون. بكرد پادشاهى سال چهل و ادنه سر بر تاج دادگر و خردمند هوشنگ گيومرت، از پس
 با نخست. بگسترد داد و ساخت آباد سره يك را گيتى آن از پس. بندم مى دهش و داد به كمر اينك پيروزگر، يزدان فرمان به  كه كشورم هفت
 .گشت ساخته تيشه و اره و تبر بدان، و نهاد بنياد آهنگرى پيشه كه بود آهن شناختن با آنگاه پس .آورد بيرون سنگ از را آهن خود، دانش

 پس گشت، افزون مردم آگاهى چون. ساخت كوتاه را مردم رنج و آورد  دشت به دريا از جويها، ساختن با را آبها و كرد آب چاره آن از پس
 نشين يكجا و بشناخت خويش سامان كسى هر كه بود كشاورزى آغاز با و بيĤورد كشاورزى از خويش، خوراك كسى هر و آمد پديد كشاورزى

 . بود درختان برگ از تنها مردم پوشاك و ها ميوه از تنها خوردنيها، شود، كرده كارها اين كه آن از پيشتر. گشت

  سده جشن نهادن بنياد

 و آمد پديد سنگ دل از آتش زمان، آن در. تازيان نزد در بود پيشگاه همچون ايشان نزد به آتش و بود خداپرستى نياكان، كيش و آيين
 پديدار رو تيز و رنگ سياه و دراز چيزى دور از ناگهان كه كرد گذر كوه به بزرگان از چند تنى با گيتى شاه روزى .گسترانيد روشنى را گيتى
 و گرفت دست به سنگى يد،بد آن چون هوشنگ. بود شده تار و تيره گيتى دهانش، دود از و بود خون چشمه دو همچون چشمش دو كه گشت

 از و شدند شكسته سنگ دو هر و خورد بزرگى سنگ به كوچك سنگ آن و بگريخت مار ليكن. كرد پرتاب مار آن بسوى كيانى نيروى به را آن
 چنين ن،گيها آفريننده پروردگار كه اين از هوشنگ پس. آمد پديد آتش سنگ، آن از ليكن و نشد كشته مار آن. گشت پديدار فروغى دو آن

. گردد  پاسدارى آن از بايد كه است ايزدى فروغى اين: گفت و خواند آفرين را يزدان و كرد بسيار نيايش او درگاه به داشت، ارزانى او به فروغى
 ندهفرخ جشن آن نام و پرداخت نوشى باده به و كرد بپا جشنى و برافروخت كوهى بزرگى به آتشى مردم، با هوشنگ رسيد، فرا شب چون پس
 در او نام كه روست همين از و پرداخت گيتى كردن آباد به هوشنگ آنگاه. ماند يادگار به هوشنگ از سده جشن اين سان بدين و. نهاد سده را

 را نجانورا اين: گفت را مردمان و گرفت بكار كشاورزى براى را آنان و كرد جدا را گوسپند و خر و گاو جانوران، ميان از. بماند نيكى به گيتى
 نرم و گرم و زيبا موهايى كه را آنهايى دونده، جانورانى از آنگاه. پروريد خود را، خويشتن خوراك و كنيد كشت ايشان با و نگاهداريد جفت جفت

 و. ردآو فراهم باالپوش مردم براى آنها، چرم از گونه بدين و بِكَنْد را ايشان پوست و بكشت سمور و روباه و آس و سنجاب همچون داشتند
 :نماند نيك نام جز او از آمد، بسر روزگارش چون و بگسترد و ببخشيد و كرد پادشاهى سان بدين هوشنگ

 نبرد نيكى نام از جز و برفت            سپرد و خورد و گسترد و ببخشيد

 شمار بى انديشه و افسون به            روزگار آن اندر برد رنج بسى

  مهى تخت ماند مردرى ازو            بهى روزگار آمدش پيش چو

  سنگ و باهوش هوشنگ شاه آن شد               درنگ زمانى ندادش زمانه

 چهر نمايدت آشكارا نيز نه      مهر تو با جهان خواهد پيوست نه
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  تهمورس

  بود سال سى بند ديو تهمورس پادشاهى

 ميان از را موبدان پس. ببست شاهى به كمر و بنشست تخت بر پدر، از پس كه بند ديو تهمورس نام به بود هوشمند پسرى را هوشنگ
 بر خود و سازم كوتاه جا هر از را ديوان دست و بشويم بديها از را گيتى تا برآنم ام، رسيده شاهى به من كه امروز: گفت را ايشان و بخواند لشگر

 مردم، تا بفرمود و بريد مو و پشم بره، و ميش پشت از پس. گردانم كارآش مردم بر است، سودمند گيتى در كه چه هر و باشم شاه گيتى، سراسر
 .بكرد جو و كاه و سبزه را رو تيز جانوران خوراك سپس. آورد فراهم زيرانداز و جامه آن، از آنگاه. بريسند را آن

 تيز مرغان ميان از. كرد بند و آورد مردم انمي به كوه و دشت از را آنها چاره، به و برگزيد را يوز و گوش سياه ددان، ميان از پس آن از
 چون. بنوازند گرمى به را آنها نيز مردم تا بفرمود و بكرد آموز دست را آنها و بيĤورد بودند دمساز و پذير سازش شاهين، و باز چون كه آنان پرواز،
 . آورد مردم ميان به نيز را خروس و مرغ شده، كرده همه اينها

. بنمود راه را ما و ساخت چيره ددان بر را ما كه بود او چه كنيد، ستايش و نيايش را گيهان آفريننده پروردگار: گفت را مردمان آنگاه
 روزه، و شب نماز و گذرانيد مى پروردگار نيايش به را شب و روزه به را روز هميشه كه بود شيداسپ نام به انديش نيك دستورى را تهمورس

 پالوده بدى از تهمورس چنان سان، بدين و. بود رهنمون راست راه به را او پيوسته و بسته او فرمان به كمر اه،ش پيش در همواره و اوست آيين
  . گرفت تاختن گيتى گرد و بنشست و نهاد او بر زين و كرد گرفتار را اهريمن افسون، به و برفت پس. گرفت تابيدن ازو ايزدى فرّه كه گشت

 كار از تهمورس چون. بردارند ميان از را او تا بكردند انجمن ايشان از بسيارى و برتافتند او گفتار از سر د،بديدن را او كردار ديوان، چون
 جادوگران و افسونگران و ديوان نرّه نيز سوى آن از. برداشت گران گرز و ببست را كمر گيهاندار، پروردگار فرّ به و برآشفت شد، آگه ايشان
 بزودى تهمورس و گرفت در جنگ. خاست هوا به ايشان فرياد و شدند تهمورس جنگ به بود، روان ايشان يشپيشاپ كه سياه ديو با سپاهى
 و گشت پيروز ديوان گروه بر تهمورس سان بدين و. بساخت نابود گران گرز به نيز را ديگران و كند بند افسون به را ايشان از گروه دو توانست
 را تو تا مكُش را ما: گفتند را تهمورس و خواستند زينهار خود جان به ديدند، چنين كه ديوان. شيدندبك زارى و خوارى به بند، در را ديوان
 و سغدى و پارسى و رومى چون زبان سى به نزديك نوشتنِ ديوان، آن و ساخت آزاد را ايشان تهمورس. آيد كارت به كه بيĤموزيم نو هنرى
 آورد، پديد هنرها همه آن تهمورس كه آن، از پس سال سى. ساختند  روشن دانش فروغ به را دلش و بيĤموختند تهمورس به را پهلوى و چينى

 . آمد بسر روزگارش

 يادگار ازو ماند او رنج همه            روزگار برو سرآمد و برفت

 سود چه پروريدن روى ميبد چو            درود خواهى چو مپرور جهانا

 نژند خاك به ناگه سپاريش            بلند چرخ به را يكى برآرى
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 جمشيد

 بود سال هفتسد جمشيد پادشاهى

 را او سره يك گيتى او، شاهى با. نهاد سر بر زر تاج كيان، رسم به و بنشست تخت بر جمشيد او گرانمايه فرزند تهمورس، از پس
 شمايان بر من: گفت را مردمان بنشست، تخت بر چون يدجمش. بيĤسود جنگ از زمانه و سپردند سر را او پرى، و مرغ و ديو و گشت فرمانبردار

 پس. كنم  رهنمون روشنى سوى به را روان و سازم كوتاه بدى از را بدان دست تا برآنم اينك .است من يار ايزدى فرّه و موبد، هم و شهريارم هم
 ساخته برگستوان و گبر و جوشن و زره و خود ، بِدان و ساخت نرم را آهن ، فرّكيانى به و بپرداخت جنگ افزار ساختن به نخست جمشيد
 و ابريشم و كتان از پس،. بپوشند رزم و بزم هنگام به كه كرد جامه انديشه ديگر، سالِ پنجاه در آنگاه. بشد سال پنجاه در همه اينها و گشت
 را دوختن و شستن گشت، بافته پارچه چون و. ختبيĤمو پارچه پود و تار بافتن و رشتن را مردمان و آورد فراهم جامه كرك و ديبا و كژ و پشم
 از داشتند  نام آموزيان و بودند دينى پيشوايان از كه را گروهى پس. آورد گرد انجمنهايى ور، پيشه هر از ديگر، سال پنجاه در. آموخت مردم به

 .بپردازند پرستش به آنجا در تا نهاد كوه را ايشان جايگاه و كرد جدا مردم ميان

 كه ديگر گروه. بود نيساريان نام، را رده اين. برپاست ايشان، از شاهى تخت كه بودند سپاهيان و جنگاوران شد آمده گرد كه گرىدي رده
 همان خوانند، آهنوخوشى كه را چهارم گروه و. دروند مى خود، و كارند مى خويش خوراك خود، كه بودند كشاورزان داشت، نام نسودى
 يكى هر تا بنمود بديشان ها رده اين از يك هر پايگاه جمشيد، و گشت پديدار چهارگانه ردگان سان بدين و بودند، وران پيشه و ورزان دست
 و بيĤميختند آب با را خاك تا بفرمود ناپاك ديوان به جمشيد و بگذشت نيز ديگر سال پنجاه پس. ننهند فراتر آن از پا و بشناسند خويش اندازه
 به آن از پس. بساختند ايوان و ديوار و بلند كاخهاى و ها گرمابه گچ، و سنگ و خشت با ديوان آنگاه پس. ازندبس خشت آن با و كرده گل

 و كافور و بان چون خوشبويى گياهان آنگاه. آورد بيرون زر و سيم و بيچاده و ياكند همچون گوهر گونه چندين خارا، سنگ دل از افسون،
 گيتى گرد كشتى با سال پنجاه پس زان و. بيĤورد مردم براى رفت، مى بكار بيماريها درمان براى  كه ار گالب و شاهبوى و داربوى و مشكناب
 كيانى، فرّ به پس. نهاد فراتر نيز خود بزرگى جايگاه از پا و نديد خويش از برتر گيتى در را كسى جمشيد شد، كرده كردنيها همه چون. بگشت
 بر شاه كه باشد تابانى خورشيد چون ، برَد آسمان به و بردارد را آن ديو تا خواست گاه هر كه نشانْدب آن بر فراوان گوهرهاى و بساخت تختى

 نوروز را روز آن و افشاندند گوهر او بر و شدند انجمن او پيش مردمان همه شد، برده آسمان به و ساخته تخت آن كه روز آن. است بنشسته آن
 كنون تا كه جشن آن و روز آن و بيĤراستند جشنى آن، شادى به بزرگان، كه بود فروردين  ماه از هرمز زرو نو، سال آغاز روز، آن و. خواندند
 را مردم دردى، و رنج هيچ و بود برخاسته ايشان ميان از مرگ كه حالى در بگذشت، سال سيسد سان بدين. است خسروان آن يادگار بمانده،

 يار كيانى، فرّه و بگذشت سال ساليان چنين اين. بودند نهاده جمشيد فرمان به سر همگى نيز دممر و بودند بسته بندگى كمرِ ديوان و .نبود
 خود فرمان به سر را همه جمشيد  چون. ديدند نمى او از خوبى جز نيز مردم و رسيد مى پيام او به پيوسته نيز يزدان سوى از و بود گشته شاه
: گفت را ايشان و بخواند لشگر از را بزرگان پس. گشت ناسپاس و بپيچيد يزدان از سر و شد رستىخودپ دچار نيافت، برتر خود از را كسى و ديد

 و آمد پديد من از گيتى در هنر است، نديده بخود من همچون شهريارى هرگز شاهى تخت. دانم مى خويش آن از تنها را گيهان همه من اينك
 و. است من از همه شما، پوشش و خواب و خور و آرامش .خواستم من كه گشت چنان آن گيتى و بيĤراستم خوبى به را گيتى كه بودم من اين

 شاهان چه اگر پس. برخاست شمايان ميان از مرگ و بيمارى و گشت راست گيتى كار درمان، و دارو به كه دانيد. است من آن از تنها شاهى
 گيهان خداوند مرا بايد پس. است من از نيز، شما مرگ و زندگى همه برداشت؟ مردمان از را مرگ من بجز كسى چه باشند، زمين بر بسيارى
 سر همگى نداشتند، را او با چرا و چون ياراى كه آنجا از بشنيدند، سخنان اين كه موبدان. است اهريمن نگرود، من به كه هر و بخوانيد آفرين

 و بيست تا پس آن از. گشت گفتگو از پر كار، آن از گيتى و گسست،ب او از ايزدى فرّه بگفت، سخنان اين جمشيد، چون ليك. افكندند زير به
 .گشتند پراكنده او درگاه از سپاهيانش تمامى سال سه

 كار بست بر و آورد اندر شكست               كردگار با نپيوست چون هنر

  بكوش را بندگى شوى خسرو چو    هوش و فرّ با گوى سخن آن گفت چه

 ايزدى فرّه و نبخشيد سودى ليك خواست، پوزش خداى، درگاه از و بهراسيد ديد، گشته جدا خود از را اهيانشسپ و مردم كه جمشيد 
 .گرفت كاستن او از پيوسته
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  پدرش با ضحاك داستان

 و بز از سيارىب چهارپايان را وى. بود دهش و داد با و راد بسيار كه بود مرداس نام به شاهى ، گذار نيزه سواران دشت در روزگاران آن در
 پيورِ واژه. خواندند مى پيوراسپ را او پهلوى به كه ضحاك بنام داشت پسرى مرداس. بود هزار يكى هر از -تازى اسپان و گاو و ميش و شتر

 و دلير بسيار ضحاك. بود ستام زرين تازى اسب هزار ده صاحب وى كه بود روى آن از نام اين و  است هزار ده  چم به درى زبان در پهلوى
 .گذرانيد مى كارى سوار به را خود روزگار پيوسته و بود پروا بى و سبكسر

 او زشت كردار از كه نيز ضحاك و بِبرد راست راه از را او و آمد ضحاك نزد به نيكخواهى آدم بسان اهريمن روزى كه اين تا بود چنين اين
 .سپرد بدو جان گوش نبود، آگاه

 سخنهاى من: گفت و بفريفت را مغز بى جوان آن و گفت زيبايى بسيار سخنهاى و گشت شاد بسيار داد، بدو دل ضحاك ديد كه اهريمن
 .بياموز را ما و برگوى و مدار درنگ انديش، نيك اى: گفت بدو ضحاك. نداند را آنها كسى من جز كه دارم بسيارى

. خورد سوگند نيز ضحاك. برى فرمان گويم، تو به كه را چه هر و نگويى كس با مرا راز كه بخورى سوگند آنكه پيمان به: گفت اهريمن
 در بشنيد، سخنان اين ضحاك چون. باشى شاه يگانه بايد تو و ترى شايسته ازو تو كه زمانى در باشد، پادشاه پدرت بايد چرا: گفت اهريمن پس

 اگر: گفت را او اهريمن، اما. بگوى ديگر سخنى نيست، اوارسز كار، اين: گفت اهريمن به و كرد درد از پر را دلش پدر، كشتن فكر و شد انديشه
. ارجمند پدرت، و مانى مى خوار تو هم و ماند خواهد گردنت به من سوگند هم برتابى، من سوگند و پيمان از سر و نپذيرى مرا سخن اين

 من: گفت اهريمن. چيست چاره بگوى مرا پس م،گرد نمى بر تو راى از هرگز: گفت را او ضحاك، پس. بفريفت را ضحاك گفتار اين با اهريمن
 يارى به نياز كار، اين در مرا و رسانم پايان به را كار من آنگاه مگويى، سخن كس با و باشى خاموش تو آنكه پيمان به سازم مى را تو كار چاره
 نيايش آهنگ به ببرد، چراغى خود با نكهآ بى و خاست برمى شب هاى نيمه از پس كه بود دلگشاى باغى كاخش در را مرداس. نيست كس هيچ
 با را آن روى و بركند ژرف چاهى راه، آن در گجسته اهريمن پس. پرداخت مى نيايش به و شست مى آنجا در را تن و سر و رفت مى باغ آن به

 . بداد جان رستپ يزدان نيكدل مرد آن سان بدين و افتاد چاه آن در رفت، باغ آن به مرداس شب آن چون و بپوشانيد خاشاك

 سرد باد زده برنا بفرزند            مرد آزاد شاه بد و نيك هر به

  گنج داد بدو و شاد بود بدو            برنج و بناز پروريدش همى

  اوى پيوند شرم ره از نجست            اوى فرزند شوخ بدكنش چنان

  استاند اين شنيدستم دانا ز            داستان هم گشت پدر بخون

 دلير نباشد هم پدر بخون            شير نرّه بود گرد بد فرزند كه

 ديد كه اهريمن. نهاد سر بر تازيان شاهى تاج و آورد چنگ به را پدر تخت چاره، اين به بيدادگر، فرومايه ضحاك كه بود چنين اين و 
 بر من پيمان از سر همچنين اگر اينك. رسيدى خواستى مى كه آنچه به تاختى، من سوى به چون كه ديدى: گفت بدو اوست، فرمان به ضحاك
 .انديشيد ديگر اى چاره اهريمن آنگاه. گردند تو فرمانبردار همه و گردى پادشاه گيتى بر كه كنم كارى نتابى،

  ابليس كردن خواليگرى

 زبردست خواليگرى را خود و گفت بسيار ينآفر را او و رفت ضحاك درگاه به و بياراست پاك و سخنگو جوانى بسان را خود اهريمن پس
 بود زمين از رستنيهاى از مردم بيشتر خوراك زمان آن در. سپرد بدو را شاهى خانه خورش كليد ضحاك، دستور و بنواخت را او ضحاك. خواند

 و مرغان از و كرد جانوران  شتنك آهنگ بدكردار اهريمن پس بود، نگشته آيين چندان هنوز آنها گوشت از بهره براى جانوران پرورش چون و
 كارى و ساخت دلير و بپرورد خون و گوشت خوردن با شير همچون را او سان بدين و بياورد شاه براى و آورد فراهم خوراكهايى پايان چهار
 او و بخورد شاه. ساخت نيرومند را او خوراك، آن با و آورد فراهم مرغ تخم زرده از خوراكى شاه براى نخست. كند آن گويد، را او چه هر تا بكرد

 آنگونه برايت فردا. كنى زندگانى جاويد فراز، گردن شاه اى: گفت را او ساز، نيرنگ اهريمن پس. گفت آفرينها را خواليگر و آمد خوش سخت را
 خوراكهايى ديگر روز. سازد چه ن،خورد براى فردا تا كرد انديشه را شب همه و برفت اهريمن. گرداند پروار بسيار را تو كه آورد خواهم خوراكى
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 روز و بياراست بره و مرغ به را خوان سوم روز. سپرد بدو دل بيشتر و آمد خوش بيشتر را شاه آنها خوردن با. كرد فراهم سفيد تذرو و كبك از
 خوراكها آن از ضحاك چون .بياورد بود گشته آميخته مشكناب و كهنه باده و گالب و لركيماس به كه جوان گاو راسته از خوراكى چهارم
 هميشه پادشاه، اى: گفت بدو اهريمن. بخواه من از دارى آرزويى هر نيكخو، اى: گفت خواليگر به و آمد شگفت هوشيار، مرد آن از را او بخورد،

 دوش دو تا دهد دستورى شاه هك آنم خواهان دوستدارم، سخت را تو كه آنجا از اما نيست جايگاه اين مرا كه دانم چه اگر باشى، فرمانروا و شاد
 ناگاه بوسيد، را او دوش اهريمن چون. بداد كار آن دستور را او نبود، آگه اهريمن انديشه از كه ضحاك. بمالم آن بر را خود روى و ببوسم را او

 دو هر آن سرانجام. جست اى چاره جاى هر از و گشت اندوهگين بسيار ضحاك. آمدند بيرون سياه مار دو ضحاك، دوش دو از و گشت ناپديد
. برآمدند شاه دوش از ديگر بار درخت، شاخ چون سياه مار دو آن كه بشنوى چون شوى شگفت در كه است سزاوار ليكن ببريد، دوش از را مار
 شتابان هريمن،ا آنگاه. نشناختند درد آن چاره هيچيك سرانجام ليك نمودند،  اى چاره يك هر و آمدند گرد فرزانه پزشكان سويى هر از پس
 و آور فراهم خوراكى آنها براى پس. نيست آنها بريدن آن، چاره و رفته كه است كارى اين: گفت او به و رفت ضحاك نزد فرزانه پزشكى بسان
 :بميرند خوراك اين از كه باشد ساز، مردمان مغز تنها را آنها خوراك ليك. داشت نخواهى اى چاره اين جز و ساز، آرام خوراك، به را آنها

 گفتگو اندرين ديد چه و جست چه       جو و جست آن اندر ديو نرّه نگر

  جهان مردم ز ماند پردخته كه            نهان سازد چاره يكى تا مگر

 جمشيد روزگار شدن تباه

 جمشيد از ايزدى هفرّ سان بدين و بگسستند جمشيد با را خود پيوند مردم، و گشت خروش و جوش و جنگ سراسر ايران زمان آن در
 تازيان سوى به ايران از سپاهيانى سرانجام و. آوردند فراهم خود براى سپاهى و آوردند بر سر شاهى نام با كسانى ايران جاى جاى در و شد جدا
 را او و نهادند رو كضحا سوى به همگى جوى، شاه ايرانىِ سپاهيان اين پس. است پيكر اژدها شاهى آنجا در بودند شنيده كه زيرا گشتند روانه
 به و آورد گرد لشگرى تازى و ايرانى از و نهاد سر بر شاهى تاج و آمد زمين ايران به باد همچو نيز اژدهافش ضحاك .خواندند زمين ايران شاه

 كس و بگريخت و نهاد ضحاك براى را تاج و تخت بود، گشته تنگ او بر انگشترى چون گيتى كه جمشيد. نهاد روى  جمشيد تخت سوى
 و گشت پديدار چين درياى كنار  روزى كيش، ناپاك شاه آن جمشيد، كه بود سال سدمين در و. بگذشت سان بدين سال سد .شد كجا ندانست

 پادشاهى سال هفتسد جمشيد. ساخت بيم بى و پاك او از را گيتى و كرد نيم دو به اره با را او و نداد زينهارش آورد، چنگ به را او ضحاك چون
  . بود ردهك

 رها نيĤمد زو هم فرجام به               اژدها دم از چند بود نهان

  گاه بيچاده چو ربودش زمانه      دستگاه آن و شاهى تخت آن شد

 سود آمدش چه بردن رنج آن از         بود كه شاهى تخت بر بيش ازو

 بد و نيك بسى آوريدش پديد              هفتصد ساليان بدو گذشته

 راز گشادنت نخواهد گيتى كه              دراز زندگانى همى چبايد

  گوش به نيĤيد نرمت آواز جز        نوش و شهد با پروراندت همى

 چهر مهر بمن نمودن خواهد كه     مهر گسترد كه گوئى چو يكايك

  بدوى برگشادى دل راز همه           بدوى نازى و باشى شاد بدو

 آورد خون درد از اندر بدلت              آورد نبرو بازى نغز يكى

   رنج ز برهان زود مرا خدايا       سپنج سراى زين شد سير دلم
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  ضحاك

 بود سال هزار ضحاك پادشاهى

 هانىپن كارهاى از هنر و راستى و پسنديده، و آشكار كارهاى از جادو و گزند رفته رفته -كشيد درازا به سال هزار كه -ضحاك پادشاهى با
 بيد، چون لرزان را دو هر كه بود مانده ارنواز و شهرناز بنامهاى روى زيبا دختر دو جمشيد از. گشت دراز بدى بر ديوان، دست و شد ارزش بى و
 همه اآنه به و بپروريد پليدى راه به نيز را دختر دو آن دانست، نمى چيزى تاراج و كشتن و بدى جز ضحاك كه آنجا از و بردند ضحاك كاخ به

 فراهم ضحاك ماران براى از خوراكى آنان سر مغز از و گرفتند مى را جوان مرد دو شب هر زمان آن در. بياموخت جادوها و بديها گونه
 ضحاك ستم از يكديگر با -بودند كيش پاك و انديش نيك مردمانى كه گرمايل و ارمايل نامهاى به سرزمين آن مردم از تن دو روزى. آوردند مى
 شب هر كه را تن دو آن از توانند مگر تا روند ضحاك نزد به خواليگران بسان كه انديشيدند چاره سرانجام تا راندند مى سخن اهيانشسپ و

 را جوان مرد دو دژخيمان، و نگاهبانان چون و يافتند راه شاهى آشپزخانه به انديشه اين با پس. بخشند رهايى را تن يك ريزند، مى خونشان
 چاره خون، پر چشمى و كينه از پر سرى با و آمده درد به دل را خواليگران افكندند، زمين بر و بزدند را ايشان و آوردند، آنان نزد كشتن براى

 از: گفتند ديگرى آن به و كردند چنين پس. سازند رها را ديگرى و بيĤميزند گوسپندى سر مغز با را سرش مغز و بكشند را يكى كه كردند
 رها اين از تن دويست چون. ساختند مى آزاد را جوان سى ماه، هر در سان بدين و. ساز پنهان بيابان و كوه در را خويشتن و شو بيرون آباديها
. گيرند پيش را دشتها راه تا دادند، بديشان ميش و بز چندين خواليگر، دو آن پس شناخت، نمى را ايشان نيز كس هيچ و آمدند گرد شدگان
 تن دويست آن نژاد از ندارند، يزدان از هراسى دل در و است پالس از هايشان خانه و برند مى بسر آباديها بيرون در يوستهپ كه كردان اكنون،

 خواند مى خود نزد را جنگى مردان از يكى داشت، ميگسارى آرزوى گاه هر كه بود چنين اين داشت، واژگونه خويى كه ضحاك  آيين. باشند مى
 . كيش پيروى نه و بود كيان آيين نه را او و. كرد مى پرستنده خود، پيش به و آراست مى روى يباز دخترى بسان را او و

 را فريدون ضحاك ديدن خواب اندر

 در. بود خفته ارنواز با شاهى ايوان در شبى.  آورد سرش بر چه يزدان بود، مانده باقى سال چهل ضحاك روزگار از چون كه بنگر اينك
 گاوسار گرز دست، در و بودند بزرگتر دو آن و كوچكتر يكى كه گشتند پديدار كيان چهره با باال، بلند جنگى مرد سه انناگه كه ديد خواب

 بر و ببست دستش دو و كرد بند را ضحاك بود كهتر كه يك آن. كوبيدند سرش بر گرز آن با و رفتند او جنگ به شتاب به پس. داشتند
 .بودند روان ايشان پى از نيز مردم و بردند دماوند كوه به آلوده خاك و كشان كشان را او زارى و خوارى بدين و نهاد پالهنگ گردنش

 و بجست جاى از ارنواز و افتاد ستون سد كاخ  آن بر لرزه گويى فرياد آن از و جست خواب از هراسان و بزد بانگى بيدادگر ضحاك ناگهان
 خواب در كه بازگوى نگاهبانند، را تو مردمان، و ددان و ديوان و توست فرمان به گوش سراسر گيتى كه كشور هفت شاه اى: گفت ضحاك به
: گفت را او ارنواز ليك. گرديد نااميد جانم از بشنويد، اگر كه دارم نهان بايد را خواب اين: گفت ضحاك. گشتى هراسان بدانسان كه ديدى چه
 گيتى كه هستى شاهى تو: گفت ضحاك به ارنواز. گفت باز او براى را خواب ضحاك، پس .مانديشي اى چاره مگر تا بگشايى ما بر بايد را راز اين
 .فرمانند به سر را تو مردمان، و پرى و مرغ و ديو و دام و دد از همه و توست انگشترى زير به

 خواهد كه دست بر تو مرگ كه ريابىد تا بخواه ايشان از خود كار چاره و كن گرد را دانايان و شناسان اختر و موبدان كشورى هر از پس
 روشن چشمش پيش گيتى و آمد خوش سخنان، اين را ضحاك. بستيز او با آنگاه دريافتى، چون و. پرى و ديو از يا است مردمان از آيا بود،

 به زمان چه او پادشاهى دبگوين تا خواست ايشان از و بگفت ايشان براى را خود خواب آن و خواند فرا كشور جاى جاى از را موبدان پس. گشت
 روز سه. نبود گفتن سخن ياراى جان، بيم از ليكن بود، بسيار سخنهاى گرچه را موبدان. شدن خواهد را كه تخت، و تاج اين و آيد مى سر

 شاه روز، ارمچه به سرانجام اما. بشويند خود جان از دست بايد گردد، خشمگين ايشان سخن از ضحاك اگر كه انديشيدند مى خود با موبدان
 گفتند نمى سخن و انداخته زير به را سرها موبدان همه ليكن. بگوييد را راست سخن كه رسيده آن زمان اينك: گفت بديشان و گشت برآشفته

 سرانجام هك بدان و ساز بيرون سر از كنداورى: گفت و بگشود زبان گشته، باك بى بود، خردمند بسيار كه ايشان ميان از يكى سرانجام كه اين تا
 به تو تخت و تاج اين كه باش آگاه پس. بمردند رسيد، سر فرجامشان روز چون كه اند بوده بسيارى شاهان تو از پيش و است مرگ كسى هر

. رسد شاهى به كه خواهد رسد، مردى به و شود زاده مادر از چون ولى. است نشده زاده هنوز ليكن است آفريدون نامش كه رسيد خواهد كسى
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 را او بشنيد، را سخنان اين كه ضحاك.  برَد بيرون به كاخت از كرده، بند را تو و كوبد سرت بر گاونشان پوالدين گرز با و بشورد تو بر پس
 بيهده كسى كه دانى باشى خردمند اگر تو: گفت ضحاك به موبد پس چيست؟ سر از من با اش كينه و كرد خواهد بند مرا روى چه از او: پرسيد

 اى دايه چون را او كه - مايه پر بنام گاوى كه زمان آن و شود تو كينه از پر دلش گردد، كشته تو بدست پدرش چون باشد، چنين نيز او. دنكن بد
 زير به تخت از و برفت هوش از ضحاك سخنان، اين شنيدن با. كشيد خواهد را گاوسار گرز كينه، بدين گردد، كشته تو دست به نيز -باشد
 توان تمامى پس. بود گشته تيره او بر روشن روز و نبود خوردى و خواب و آرامش را او ديگر ليك نشست، تخت بر باز آمد، هوش به چون. افتاد
 . گرفت بكار گيتى در فريدون يافتن براى از را خود

  فريدون زادن اندر

 همراه فريدون با آنك بود، جمشيد با زمانى كه ايزدى فرّه آن. گشت زاده مادر از دانا و خجسته فريدون كه اين تا بگذشت دراز روزگارى
 به آن چون كسى هرگز كه آنسان ليك شده، زاده -بود مايه پر نامش كه گاو آن ديگر سويى از. بود آمده مهر به او با نيز گردان سپهر و گشته
 گيتى در كسى هرگز چه آمدند، او گرد ردمندانخ و موبدان و شناسان ستاره تمامى. رنگى به مويش هر نر، طاووس چون  بود نديده گيتى

 و بود، نام آبتين را او كه فريدون پدر. بود جستجوى همين در سوى، ديگر از نيز ضحاك. بود شنيده سالخوردگان از نه و نديده گاو آن همچون
 و بردند ضحاك نزد به گرفته، را وى ايشان، و ردبرخو  ضحاك دژخيمان و نگاهبانان به گريز، گاه به بود، داده جا همه به را او نشانيهاى ضحاك

 .گرديد كشته او دست به هم

 رسيد مرغزارى به تا گشت روان بودند، آورده همسرش بر كه بدى آن از و روزگار از دلخسته و گريان داشت، نام فرانك كه فريدون مادر
 اين زمانى: گفت بدو باريد مى خون سرشك، بجاى ديدگانش از مچنانكهه و برفت مرغزار آن نگاهبان نزد به پس. بود آن در مايه پر گاو آن كه

. دهم را تو باشد، جانم چه اگر بخواهى، چه هر كه بپرور گاو اين شير از و باش پدرى همچون را او و دار زينهار به من از را شيرخواره كودك
 فريدون نگاهبان، آن سال سه. داد بدو را فرزند فرانك، پس. بود واهمخ تو فرزند اين پيش به اى بنده چون من: گفت و پذيرفت مرغزار نگاهبان

 فرانك پس. بپيچيد جايى هر در گاو آن سخن سوى، ديگر از و نگشت خسته جستجو آن از ضحاك سوى، يك از ليكن. بداد گاو آن شير از را
 را فرزندم آنكه جز نيست اى چاره مرا اينك و است آورده فراز دلم در اى انديشه پروردگار،: گفت مرغزار نگاهبان با آمده، مرغزار آن به شتابان

 چون شتابان برداشته، را فرزند پس.  روم كوه البرز به هندوستان، به و گردم ناپديد مردم ميان از و برداشته است من شيرين جان همچون كه
 ايران از سوگوارى من كيش، پاك اى: گفت و رفت او نزد به انكفر. گذرانيد مى روزگار پارسايى مرد كوه، آن در. رفت كوه بدان ژيان غرم

 خواهد او جاى به و ساخت خواهد جدا او تن از سر و گشت خواهد چيره ضحاك بر سرانجام كه است كسى من فرزند اين كه بدان. زمينم
 ناگهان ديگر سوى از. كرد نگاهبانى سان همان به نفريدو از و پذيرفت پارسا مرد. باشى نگاهبان را او پدروار، كه خواهم مى تو از پس. نشست

 از بيشه آن در چه هر و بكشت را مايه پر گاو آن و رفت بدانجاى مست پيل همچون پس. رسيد آگهى گاو آن و مرغزار و بيشه آن از ضحاك به
 به را بلند كاخ آن پس. نيافت آنجاى در را كسى پژوهيد، چه هر ليكن رفت، فريدون خانه سوى به شتابان آنگاه. ساخت نابود بديد، جانوران

 .ساخت ويران و بسوخت آتش

 مادر از را خود نژاد فريدون پرسيدن

 من و است بوده كه من پدر كه بگوى مرا و بگشاى من بر راز اين: گفت و آمد مادر نزد به كوه البرز از گشت، ساله شانزده فريدون چون
 :گفت را او فرانك كيم؟ نژاد از

. آزار بى ليك پهلوان، و خردمند و كيان، تخمه از نام، آتبين را او بود، مردى زمين ايران در كه بدان. گفت خواهم را تو خواهى چهآن هر
 .بود او من، اميد همه و نيك پدرى تو براى و شوى من براى. داشت ياد به را پدر بر پدر و رسيد مى تهمورس به نژادش

 و گريزان تو براى از نيز پدرت. گذراندم سختى به كه روزها چه و داشتم نهان ازو را تو من ليك، كرد، تو جان آهنگ ضحاك، كه اين تا
 را مغزش كشته، را پدرت آنان و بودند روييده مار دو ضحاك دوش بر. افتاد ضحاك دژخيمان و نگاهبانان چنگ به كه اين تا گشت آواره

 او و بدادم گاو آن نگاهبان به را تو. نگار و رنگ سراپاى، ديدم، گاوى آن در و رفتم ورد اى بيشه سوى به من پس. ساختند ماران خوراك
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 شتاب به پس. رسيد آگهى ضحاك به مرغزار آن و گاو آن از ناگاه ليكن. گشتى دالور نهنگى بسان تو تا. بپرورد گاو آن شير با را تو روزگارى
. ساخت يكسان خاك با را ما ايوان و بكشت را گرانمايه گاو آن و بيامد نيز ضحاك. گشتم گريزان مان و خان و ايران از و برداشته را تو و بيامدم
. بكرد خواست مى آنچه هر پرست جادو شاه آن: گفت مادر به و گشت كين از پر سرش و درد از پر دلش و برآشفته مادر سخنان از فريدون
 چاره راه اين: گفت او به مادر ليكن. سازم يكسان خاك با را ضحاك ايوان و برَم شيرشم به دست پاك، يزدان فرمان به كه است من گاه اكنون
 جنگ آماده او براى كشور، هر از سپاه هزار سد كند، آن آهنگ چون و اويند فرمان به بسيارى سپاهيان كه است نيرومندى شاه ضحاك. نيست

. داد باد به را خود سر سرانجام نديد، خويشتن جز چيزى جوانى، كنداورى با هك هر چه منگر، جوانى چشم با را گيتى نيز تو پس. گردند مى
 .دار ياد به مرا پند اين هميشه نيز تو پسر اى پس

  آهنگر كاوه با ضحاك داستان

 تا خواند افر را كشورى هر بزرگان نهاده، پيروزه تاج سر، بر و پيلسته تخت بر نشسته روزى،. بود فريدون انديشه روز، و شب را ضحاك
 را او ليك است كوچك چه اگر كه است دشمنى نهان، در مرا كه دانند آگاهان: گفت موبدان با آنگاه پس. سازد استوار را خود پادشاهى كار

 من كه نويسيدب اى گواهى بايد شمايان نيز اكنون. بايد مى پرى و ديو و آدمى از افزونتر، سپاهى مرا. هراسم در روزگار بد از و شمرم نمى ناچيز
. بنوشتند گواهى آن پس  نبود گفتن سخن ياراى ضحاك، بيم از را گروه آن. ام نخواسته داد جز و نگفته سخنى راستى جز و نكرده نيكى جز

 و نشاندند بزرگان كنار در را او و خواندند فرا ضحاك پيش را ستمديده پس. برخاست دادخواهى ستمديده فرياد ناگاه زمان همان در ليك
 :گفت را او دژم، رويى با ضحاك

 تو كار اگر پس ام، آمده تو نزد دادخواهى به اينك كه ام كاوه من شاها،: گفت و زد سر بر دست و خروشيد او. ديدى ستم كه از تا برگوى
 دست من فرزندان به چرا پس پندارى نمى چنين خود، اگر و اى داشته روا من بر تو را ستم اين كه بدان ليكن بستان، من داد است، ستدن داد
  گناهى من اگر كه بنگر شاها. ببخشاى من بر را يكى اين پس. است مانده يكى تنها ايشان از اكنون كه بود پسر هجده گيتى در مرا اى، برده
 چه من بر اما ، بود اى اندازه و بهانه بايد را ستم كه بدان و مساز افزون را خويش سر درد من، بر بهانه بى ستمِ با گرنه و بازگوى، پس ام، كرده
 هر به پيكر، اژدها يا شاهى اگر تو. شود مى ستم من به شاه از پيوسته اما است نرسيده كسى به من از زيانى و آهنگرم مردى كه دارى، اى بهانه
 باشد؟ تو ماران خوراك بايد چرا من فرزند مغز و باشد ما براى بايد آن سختى و رنج همه چرا كشورى هفت شاه تو اگر. كنى داورى بايد رو

 نيز او تا داد فرمان كاوه به آنگاه بكردند، نيكى او با و دادند باز بدو را او فرزند تا بفرمود پس. شد شگفت در و داد فرا گوش او گفتار به ضحاك
: گفت و خروشيد بودند، نوشته گواهى آن كه گانىبزر بر بخواند، را گواهى آن كاوه چون. باشد گواه بود، شده نوشته پيشتر كه اى گواهى آن بر

 دوزخ سوى به اوى، از بردن فرمان و ضحاك گفتار به سپردن دل با ساختيد، بيرون دل از خويشتن، كرده اين با را يزدان از هراس كه شمايانى
 پاره گواهى آن و جست جاى از و خروشيد گاهآن پس كاوه. گردم مى هراس در شاه از نه و شوم مى گواه گواهى، اين بر نه من ليكن شتافتيد،

 آن چرا: گفتند بدو و خواندند درود را ضحاك ديدند، چنين كه درباريان. شد بيرون كاخ از فرزندش همراه به خروشان و كوبيد پا زير به و كرد
 برفت اينجا از توز كينه چنان آن كاوه بپيچد، تو فرمان از سر و سازد پاره را ما گواهى و كند رفتار تو با تو همتاى همانند كاوه كه كردى چنان

 بشنويد من از اينك،: گفت را ايشان ضحاك، ليك. نديديم چشم به اين از تر زشت كارى هرگز ما. بود آمده فريدون خواهى تاوان به گويى كه
 زمان آن كنم، كارى او برابر در نتوانستم و آمد پديد آهنين كوهى او و من ميان گويى بشنيدم، را آوايش و گشت پديدار درگاه از كاوه چون كه
 آگهى آسمان، راز از را كسى چه، شد، خواهد چه پس اين از كه ندانم نيز اينك. آمد من دل بر شكستى گويى زد، سر بر دست دو كه نيز

 آنگاه. فراخواند دادخواهى به را مردم كرده، يادفر و خروشيد بر كاوه. آمدند گرد او بر بازار و كوى مردم آمد، بيرون شاه نزد از كاوه چون. نيست
 كه نيست كسى شمايان ميان در آيا پرست، يزدان نامداران اى: كه خروشيد و كرد نيزه سر بر پوشيدند، مى كار هنگام آهنگران كه را چرمى
 جاى كه كاوه پس. انديشد اى چاره او مگر تا  است خداوند دشمن و اهريمن ضحاك، اين كه گوييم و رويم نزدش به تا كند فريدون آهنگ

 . گشت روانه فريدون سوى به سپاه آن همراه به پيش، در خود و آورد گرد مردمان از بسيار سپاهى بود، آگه را فريدون

 با و بگرفت  مرْوا به را آن پس  اند كرده نيزه بر را پوست آن كه بديد دور از را ايشان فريدون رفتند، فريدون نزد به  گروه آن چون پس
 آن بر رسيد مى شاهى به كه هر پس آن از. نهاد نام كاويانى درفش را آن و بياراست بنفش و زرد و سرخ فراوان گوهرهاى و زر و رومى ديباى
 شب دل در خورشيدى همچون كه روى آن از -شد كاويان اختر ديگر، نام را درفش اين. آويخت مى نويى گوهرهاى آهنگران، ارزش بى چرم
 كاله و بسته كمر بديد، لرزان را ضحاك شاهى هاى پايه فريدون چون. بگذشت زمانى ساخت مى روشن اميد فروغ به را  مردمان دلهاى تيره،
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 همواره و نكنى پروردگار درگاه به نيايش جز كه توست بر و روم مى كارزار سوى به من اينك: گفت بدو و آمد مادر نزد بر نهاده، سر بر كيانى
 را گيتى و بگردانى جانش از را بدان بيم كه باشد سپردم، تو به را او گيهان، دارنده اى: كه ناليد خداوند درگاه به و بگريست مادر. برى پناه بدو
 به زوا دو هر - مايه پر و كيانوش نامهاى به بود برادر دو را او. ساخت پنهان مردم از را خويش رفتن سخنِ فريدون. سازى تهى نابخردان از

 تاج و گردد نمى نيكى بر جز گردون كه بدانيد. باد خرّم و شاد زندگانيتان دليران، اى: گفت ساخته، آگاه خود راز از را ايشان. بزرگتر سال،
 نگرانآه و رفته آهنگران بازار به شتاب به آنان پس. بسازند برايمان گران گرزى تا آريد فرا آهنگرانى اينك گشت، خواهد باز ما به شاهى
 را همان آهنگران، پس. نگاريد خاك بر ايشان بر گاوميش، سر سان به گرز آن نمودار و گرفت بر پرگارى  فريدون. بياوردند برايش اى ورزيده

 .بردند فريدون نزد به فروزان خورشيدى چون و بساختند

 فرمان به گردد، پيروز ضحاك بر اگر كه بداد نويد بسيار را آنها بخشيده، بديشان سيم و زر و جامه و بپسنديد را ساخته آن فريدون
 .گسترانيد خواهد داد گيتى، سراسر بر يزدان،

  ضحاك جنگ به فريدون رفتن

 با را سپاه بنه كه گاوميشهايى و گردنكش پيالن با و -مايه پر و كيانوش -برادرش دو و بسيار سپاهيان با  مرْوا به فريدون، روز، خرداد در
 كه جايى به نوند، به تا برفتند ايستگاه به ايستگاه باد، همچون داد، از پر دلى و كينه از پر سرى با. شد بيرون ضحاك جنگ به ،بردند مى خود

 يك بسان نهانى سروشى بهشت از گشت، شب چون. گفتند درود را ايشان و آمدند فرود آنجا در پس. رسيدند بودند،  آنجاى در پرستان يزدان
. باشد گشاينده را بندها بدانها تا آموخت بدو افسونهايى و آمد فريدون نزد به بهشتى چشمى زيبا چون رويى و پاى به تا مشكين موهايى با پرى

 باده و خوراك چون. بياراستند خورشها خواليگران، تا بفرمود و گشت شادمان پس. اهريمن نه بيامده، يزدان سوى از او كه دانست فريدون
 او ساختن تباه آهنگ شده، ناخشنود او بيدار بخت از شدند، آگه را سروش آن آمدن كه برادرانش. گرفت بر در خواب را فريدون شد، خورده
 آن پس. كوبند فريدون سر بر آن با تا بِكَندند آن از سنگى و شدند آن بر شتابان و نهانى برادر، دو آن كه بود كوهى نزديكى آن در. نمودند
 آواى از فريدون و بخروشيد سنگ يزدان، فرمان به ليكن. گرديد كشته او و افتاد فريدون سر بر سنگ كه پنداشتند و ندغلتاند كوه از را سنگ

 . بايستانْد خويش جاى بر را سنگ آن و برد بكار افسونى فريدون پس. گشت بيدار آن

 را خود و نگفت سخنى بديشان و كشيد اندر دم فريدون ليكن. اهريمنى نه كرد ايزدى راه از را كار اين فريدون كه دانستند برادرانش
 رود اروند سوى رو سان، بدين. بود برافراشته را كاويانى درفش سپاه، پيشاپيش در نيز كاوه و برفت خويشتن راه به فريدون پس. نمود وا ناآگاه

 .نهادند - خوانند دجله را آن تازيان، و است پهلوى به كه

 تا خواست ايشان از و گفت درود را تازى رودبانان آمد، رود اروند نزديك به فريدون چون. كردند بغداد شهر و دجله لب در ديگر، ايستگاه
 كه ضحاك: گفت را فريدون و نياورد كشتى و نپذيرفت رود نگهبان ليكن. رسانند رود بدانسوى كشتى با را سپاهيانش همه و او بسيار، شتاب به

 بشنيد، سخنان اين چون فريدون. ندهم گذشتن دستور را كسى نبينم، باشد آن بر شاه مهر كه اى گذرنامه تا فرموده من به است گيتى شاه
 رسيدند، خشكى به چون. گذشتند آب از اينسان و كردند چنين نيز سپاهيانش همه و زد آب به و شد اسپ بر باكانه بى و گشت خشمناك

 دژ را آن پهلوى در كه است پاك خانه  چم به تازى اى واژه المقدس بيت و. بود ضحاك كاخ كه -نهادند المقدس بيت سوى رو جويانه كينه
 .خوانند گنگ هوخت

 گويى بود، بلندتر نيز كيوان از كه ديد كاخى شهر آن در پس كرد، نگاه مانده  كُروه يك از فريدون و آمدند شهر نزديك دشت، از
 ميان كه ترسم آن از: گفت را يارانش. است اژدها ضحاك كاخ آن كه دانست. بود فروزنده ،آسمان بر برجيس چون و. بربايد ستاره خواست مى

 .آغازيم را جنگ درنگ، بجاى كه به همان پس  باشد نهفته رازى گيهان، با -آورده پديد تيره خاك اين از را بلندى كاخ چنين كه - ضحاك

 گرز با بگفته، يزدان نام و جهيد ضحاك كاخ نگاهبانان برابر در آتشى چونهم تيزتك اسب بر سوار و برد گران گرز به دست و بگفت اين
  .ساخت نابود  - همگى - را كاخ نگاهبانان گران
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 را جمشيد دختران فريدون ديدن

 وردگارپر نام به جز آن كه زيرا كشيد، زير به باال از بود، برافراشته آسمان به را سرش و ساخته ضحاك كه را جادويى آن فريدون، پس
 ضحاك تخت بر آنگاه. بكشت را ايشان و كوبيد هم در گران گرز با را سرش آمد، او پيش به كه هر كاخ، جادوان و ديوان نره آن از آنگاه. بود

. دآوردن بيرون را رويى خورشيد چشم سياه زنان ضحاك، شبستان از آنگاه. نيافتند ضحاك از نشانى گشتند، چه هر ليكن. بنشست پرست جادو
 به آنگاه بشستند، را بدنهايشان تا بفرمود را ايشان نخست بود، بپرورانده بديها راه به خود، همچون را ايشان پرست، بت ضحاك كه روى آن از و

 و گريستند خون ديدند، چنين كه جمشيد دختران آن پس. خواند يگانه خداوند سوى به را ايشان و بپرداخت آلودگيها از روانهايشان پالودن
 مايه چه. آمدى شير بالين به دليرانه چنين اين كه درختى كدامين شاخ از تو و بود اخترى چه اين نيكبخت، اى: گفتند كرده، درود را فريدون

 دلير تو چون كسى نديديم كنون تا و. بگذشت بد به ما بر گيتى ، خرَد كم جادوگر اين كردار از و كشيديم رنج دوش، اژدها كيشِ اهريمن اين از
 كس براى جاودانه بخت، نه و پادشاهى نه كه بدانيد: گفت را ايشان فريدون ليك دارى؟ سر در را او جاه به رسيدن آرزوى تو كه شايد. باشد

 - بود اى دايه همچون من براى كه -را مايه پر گاو آن و بكشت زارى به و بگرفت زمين ايران در را او ضحاك كه آبتينم آن پسر من. ماند نخواهد
 و بخشايش  هيچ و كوبم سرش بر گاوسار گرز اين با تا آوردم روى بدينسوى ايران از و بسته ضحاك جنگ به كمر ناچار به نيز من. ساخت نابود

 رگم و شوى مى پيروز جادو و نيرنگ بر كه هستى فريدون تو كه براستى شاها: گفت را او بشنيد فريدون سخنان كه ارنواز .نياورم او بر مهرى
 مار جفت با توان چگونه كه بگوى خود، تو ليكن شديم، رام او با جان بيم از هستيم، كيان تخمه از كه نفر دو ما. بود خواهد تو دست بر ضحاك
 راست دباي شمايان اكنون. سازم پاك ناپاكى، آنچه هر از را گيتى و نابود را اژدها كند، ياريم يزدان اگر: گفت را ايشان فريدون. خاست و خفت
 اين و سازد جادويى مگر تا رفت هندوستان سوى به ضحاك :گفتند بگشاده، راز فريدون بر دو آن پس. كجاست اژدهافش ضحاك كه گوييد

 كه است زمان آن و سازد واژگون را تو پادشاهى تخت كه آيد كسى بودند گفته را او كه است شناسان اختر گويى پيش از او هراس و پريشانى
 در خونشان كشته، را بسيارى جانوران و مرد و زن نيايد راست اخترشناسان گفت كه اين براى نيز ضحاك. گردى نابود و برگردد وت از بخت
 كشور به كشورى از و نيست آسايشى را او رو آن از و دارد دوش بر كه است سياهى مار دو آن از او رنج ديگر. بشويد آن با تن و سر و كند آبزن
 .هست آمدنش باز گاه اكنون ليكن. شود ديگر

  ضحاك كارگزار با فريدون داستان

 شاهى دستگاه بر خويش كارگزار نام به بود، كندرو نامش و توانگر بسيار كه را درباريان از يكى شد مى بيرون كشور از ضحاك كه زمان آن
 دو در ارنواز و شهرناز و نهاده سر بر تاج و نشسته ضحاك تخت بر كه ديد را كسى بسيار، شگفتى با ليك شد كاخ اندر كندرو روزى. گمارد
 نماز را فريدون كرد، پرسشى نه و شد هراسان نه نياورده، خويشتن بروى كندرو. اند كرده پر را شهر همه نيز لشگريانش و اند نشسته او سوى
 از كه اين از پس خوانده، پيش را او فريدون. نمود او دشاهىپا پايندگى آرزوى خوانده، كشور هفت بر شاهنشاهى سزاوار را او و كرد درود برده،
 فريدون براى از كندرو شب آن پس. آرد فراهم شاهى بزمى و بياورد رامشگران و نبيذ است سزاوار چنانكه تا فرمود را او گشت، آگه او كار

 براى بود شنيده و ديده آنچه همه رسيد او پيش نچو و نهاد روى ضحاك سوى به و بنشست خويش اسپ بر كندرو بامدادان. كرد بپاى جشنى
 سه اين از كه بيامدند لشگرى با ديگر كشورى از مرد سه. گشت پديدار تو از بخت برگشتنِ نشانِ گردنكشان، شاه اى: گفت بدو و بازگفت او

 و مردان همه و شد اندر تو كاخ به اسپ بر سوار و نهاد پيش پاى كوه همچو گران گرز با او. دارد كيانى چهر ليك است كوچكتر سال به يكى
 باشد، مهمان او كه شايد: گفت بدو ضحاك ليك. برد ميان از را تو جادوى و نيرنگ همه و بنشست تو تخت بر و ساخت نابود را كاخت ديوان
 اگر سترد؟ مى شاهى كمر و تاج از تو نام و نشيند مى تو تخت بر و آيد مى گاوسار گرز با مهمان آيا: گفت پاسخش كار پيش. بود بايد شاد پس
 بهتر ، افكنيم پى اختر بدان و بدانيم گستاخى مهمان را او اگر كه زيرا منال، چندين: گفت را او ضحاك. بدان پس دانى، مى مهمان را اين تو

 دختر دو آن بينم مى كه كار؟ چه تو نشبستا با را او توست، مهمان نامور اين اگر: بشنو را پاسخم اينك شنيدم، را تو سخن: گفت كندرو. است
 را كندرو و بكرد مرگ آرزوى و آشفت بر  گَرگى همچون بشنيد چون اين ضحاك. دارد كنار در پيوسته -بودند تو دلخواه كه - را جم گيهاندار

 من گمان شهريار، اى اكنون: فتگ را او كار، پيش پس. بود نخواهى نگاهبان مرا كاخ هرگز ديگر پس اين از: گفت بدو بداده، زشت دشنامهاى
 در و گير خويشتن سر .ستانى مى من از يا دهى مى پايگاهى مرا چگونه پس بودن، نخواهى شهريار و نيابى اى بهره بخت از ديگر كه است اين بر

 .ساز اى چاره خود، براى و باش خودت روزگار انديشه

  گير چاره رامهت آمدى برون            خمير از موى چو بزرگى گاه ز
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 را ضحاك فريدون كردن بند

 رو بيراهه، از جنگيان و ديوان نره از گران سپاهى با آنگاه پس. نهادند بر زين اسپان بر تا بفرمود و آمد جوش به گفتگو اين از ضحاك
 از كه نيز شهر مردم. برآويختند همب شدند، روياروى سپاه دو چون. شتافتند ايشان جنگ به گشتند، آگاه چون فريدون سپاهيان. نهاد كاخ سوى

 هر جوان، و پير از و. باراندند ضحاك سپاه بر سنگ و خشت ديوارها فراز و بامها پشت از فريدون پشتيبانى به بودند، ديده ستم بسيار ضحاك
 ديگر پس ازين: كه گفتند و ردندبك پشتيبانى را فريدون آتشكده، از نيز موبدان زمان همين در. پيوست فريدون سپاه به دانست، جنگاورى كه

 همچون همه كه بود سان بدين. باشيم فريدون فرمان به شهرى، و سپاهى و پير و برنا از همه و دانيم نمى شاه را ناپاك دوش اژدها ضحاك
 از آنگاه نشناسد، را او كس تا بپوشانيد آهنين زرهى به تن همه نهانى، رشك، فزونى از ضحاك .بايستادند ضحاك سپاه برابر در استوار كوهى
 آن كه گذشت اش انديشه از و بديد فريدون كنار در را شهرناز ناگه آمد، فراز كاخ، بر انداخته، كمندى پس. گشت كاخ راهى گشته، جدا لشگر
 بر نيام از شمشير و جست زير به بام از كمند با و نهراسيد پس بگداخت، را مغزش رشك آتش. بود نخواهد رهايى را او و است ايزدى كارى
 را او خود كاله و زد ضحاك سر بر برده، گاوسار گرز بر دست و بيامد باد همچون فريدون زمان همين در. بكشد را چهرگان پرى آن تا كشيد

 خود با و كن بند در سان همين به را او پس است، نرسيده فرا او مرگ زمان هنوز كه مزن، :گفت بدو آمده، ايزدى سروشى ناگاه كه بشكست
 بشنيد، سخنان اين فريدون چون. آيند كنارش به نتوانند نيز او خويشان تا بندساز آنجا در را او پس برسى، يكدگر كنار در كوه دو به تا ببر
 ضحاك تخت بر فريدون آنگاه .گشادن را آن نتواند نيز ژيان پيل كه كرد بند چنان را او كمر و دست دو آورده، شير چرم از كمندى درنگ بى

 ور پيشه و سپاهى كه بدانيد و سازيد دور خويش از جنگ برگ و ساز پس زين نامداران، اى: كه كنند آگهى دهندگان، زينهار تا بفرمود نشسته،
 - بود هراس در او از گيتى كه -ناپاك آن كه اينك. نگردد آشوب پر زمين تا كند خويشتن كار بايد كه هر و باشند يكدگر همكار و همسان نبايد
 شهر توانگران و نامداران شنيدند، را فريدون سخنان مردم آنكه از پس. بپردازيد خويشتن كار به يك هر شادمان، نيز شمايان است، شده بند در
 فرّى به تا انگيخت بر كوه البرز از مرا پاك يزدان: گفت و داد بسيار پند و بنواخت را ايشان فريدون. رفتند فريدون نزد به بسيار پيشكشهايى با

 اينجا در اين از بيش گرنه و نشينم، جا يك به كه نبايد پس. ام گيتى همه شاه من اينك و سازم پاك اژدها آن از و بديها از را گيتى داد، مرا كه
 بند، در نهمچنا را ضحاك پس. كرد رفتن آهنگ فريدون و برخاست كوس آواى و دادند بوسه را خاك او پيش بزرگان پس. ماندم مى شما با

 شيرخوان به تا برد بيرون شهر از نگريستند مى را ايشان شهر، همه كه كه چنان آن و لشگريان همراه به ، شترى پشت بر خوارى به افكنده
 تا انهمچن را بسته اين: گفت و بيامد ايزدى سروشى ناگاه كه سازد نگون را سرش تا  خواست و راند كوه به بسته را او سان همين به. رسيدند

 برد دماوند كوه به شتاب به را ضحاك فريدون، پس .آيد بكار سختى هنگام در را تو كه كن همراه را كسى تنها خويشتن با و ببر دماوند كوه به
 تاندس آورده، گران آهنهاى بند نبود، پيدا آن بن كه بديد  دهارى پس. است آورده كم بند كه ديد بد، بخت از ليكن كرد، بند آنجا در و

 ضحاك بد از گيتى كه بود چنين اين و.  بمانْد آويخته دهار آن در پيوند، و خويش از گسسته گونه همين بر و ببست دهار آن در را ضحاك
  .شد پاك

  بريم نيكى دست همه كوشش به            نسپريم بد به را جهان تا بيا

 يادگار ودب نيكى كه به همان           پايدار بد و نيك همى نباشد

 سودمند ترا مر بدن نخواهد         بلند كاخ و دينار و گنج همان

 مدار مايه خوار چنين را سخن          يادگار همى تو از ماند سخن

 نبود سرشته عنبر ز و مشك ز               نبود فرشته فرّخ فريدون

  توئى فريدون كن دهش و داد تو      نيكوئى آن يافت دهش و داد به

 پدر كين آنكه ديگر كرد، بند را او و بشست ناپاك بيدادگر ضحاك از را گيتى آنكه همه از بيش و نخست: بكرد خدايى كار سه فريدون 
 .بستد بدان از و بپالود نابخردان از را گيتى آنكه سوم و گشت شاه گيتى بر و بگرفت

  بشكرى خود و پرورانى خود كه         بدگوهرى و مهر بد چه جهانا

 ببرد شاهى ضحاك پير از كه             گرد آفريدون كجا كن نگه

  جايگاه ازو ماند و شد بĤخر         شاه سال پانصد جهان در ببد

 نبرد چيزى دهر از حسرت بجز        سپرد را ديگرى جهان و برفت

  رمه خواهى و باش شبان خواهى تو        همه مه و كه سر يك چنينيم
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   ونفريد
  بود سال پانسد فريدون پادشاهى

  فريدون نشستن تخت بر

. پرداختند ميگسارى به و بپاشد بزرگ جشنى و نهاد سر بر تاج كيان، آيين به و نشست تخت بر فريدون ماه، مهر از نخست روز به
 يادگار به او از جشن اين  اكنون كه بود مهرگان جشن بنيان اين و سوختند لركيماس و شاهبوى آن بر و بيفروختند آتش تا بفرمود فريدون
 .ننهاد بدى بر بنيادى هيچ زمان اين در و كرد پادشاهى سال پانسد پس اين از فريدون. است مانده

 مخور انده و مپرست آز نيز تو            پسر اى نماند بر برو چون جهان

  بسى نيابد شادكامى درو            كسى بر جهان دان چنين نماند

 آگاه زمان همين در ليك نشسته، شاهى تخت بر فريدون فرزندش و آمده سر به ضحاك روزگار كه نبود آگاهى را فرانك زمان، اين تا 
 براى از را يگانه كردگار و كرد نفرين را ضحاك و ساييد خاك بر سر پاك، يزدان پيشگاه در و بشست تن سرو كنان نيايش نخست پس. گشت

 خواسته پنهانى ساختند، مى نهان خويش، نيازمندى كه درويشانى و تهيدستان همه بر هفته يك آنگاه. خواند آفرين زگار،رو شادمانه گردش آن
 آنگاه. ساخت خويش ميهمان را بزرگان همه ساخته، بپا بزرگى جشن ديگر اى هفته. باشد نشده توانگر كه نمانْد درويشى چنانكه بخشيد، بسيار

 شتران بار شاهوار، همه بسيار، كمر و كاله و شمشير و زوبين و خود و جوشن و تازى اسپان و شاهوار گوهرهاى و جامه و بگشود بسيار گنجهاى
 بزرگان. فرستاد درود مادر بر و پذيرفت بديد، خواسته همه آن فريدون چون. گردانيد روانه فرزند سوى به بسيار درودهاى همراه به بكرده،

 آسمان سوى به دست گفته، فراوان درودهاى را او ريخته، او بر بسيار گوهرهاى و زر شتافته، او نزد به همه ديدند، چنين كه نيز لشگرش
 بيداد و ستم از چه هر نزديك از و پرداخت گيتى گرد به گشتن به فريدون آن از پس .گرداند جاودانه را پادشاهى اين پاك، يزدان كه برداشتند

 تميشه بيشه به آمل از آنگاه. بيĤراست بهشتى بسان را گيتى و كرد آيين داد، و آبادانى شيوه و آورد سامان به مهه بديد، ده و شهر در ويرانى و
 .بساخت خويشتن پايتخت خوانند، مى كوس اكنون  كه را آنجاى و رفت

  يمن به را جندل فريدون فرستادن

 همچون رو همه از پسر سه اين. بود ارنواز از كوچكتر فرزند و شهرناز از بزرگتر دو كه آمد پسر فرزند سه سالگى، پنجاه به را فريدون
 فرا بود  جنْدل نامش كه را بزرگان از يكى فريدون شدند، تاج و تخت زيبنده چون. بود ننهاده ايشان بر نامى فريدون، ليكن بودند، فريدون
 تا باشد ننهاده نامى ايشان بر پدرشان و باشند من پسران همسرى سزاوار هك بزرگان نژاد از دختر سه و بگرد گيتى گرد بر: گفت او به و خواند
 از را يكى نتوان كه يكدگر ماننده آنسان سه هر و نژاد خسرو و تن پاك و روى زيبا و مادر و پدر يك از سه هر و رانَد زبان بر را آنها نام كسى

 شنيد كه جايى هر در و گرفت پژوهيدن را ايران سراسر نيكخواهان، از تن چند با زبان چرب و دل بيدار جندل پس. برگزين شناخت، ديگرى
 فريدون پسران سزاوار كه دخترانى ايران، جاى هيچ در ليك. گشت نشانشان و نام جوياى و رفت بدانجاى است، دخترى پرده، در را بزرگى
 آفرين را سرو و داد بوسه را زمين و رفت بدانجاى پس. بيافت - نيم  شاه - سرو شبستان در را دخترانى چنين نشان كه اين تا. نيافت باشند،
 از هستم كهترى من يمن، شاه اى: گفت جندل مهمانى؟ كه اين يا اى آورده فرمانى يا پيامى كه هستى اى فرستاده آيا: گفت را او سرو،. گفت
 نيز ديدگان از فرزند آدمى، نزد كه دانى تازيان، شاه اى: فتگ را تو فريدون ام، آورده پيامى و درود فريدون سوى از برايت كه زمين ايران

 :است شيرين آدمى جان همچون فرزند و است تر گرامى

 نغز پيوند ز زد داستان كجا     مغز پاكيزه خردمند آن گفت چه

  خواستم خويشتن از به كش مگر              نيĤراستم را كس پيوند كه



33  

 

.  نَه جفتى را ايشان ولى هستند خردمند و شايسته بسيار كه دارم پسر سه ليك است، بسيار ادشاهى،پ بزرگى و شكوه مرا كه دانى و 
 گشتم، شادمان بسيار بشنيدم، اين چون. اى ننهاده نامى هنوز سه، هر آن بر كه دارى پاك دختر سه پرده، در نيز تو كه رسيد آگهى مرا پس
 جندل. بيĤميزيم يكدگر با را گوهر گونه دو اين گفتگوى، بى كه است شايسته گرامى، اى اكنون. ايم ننهاده نامى پسر، سه آن بر هنوز نيز ما چه
 .هستم تو پاسخ شنيدن آماده اينك شنيدى، فريدون پيام آرى: گفت سرو به

 سه اين ديدن از ديدگانم اگر: انديشيد خود با و بپژمرد باشند، آورده بيرون آبش از كه ياسمنى گل همچون بشنيد، را پيام كه يمن شاه
 شتاب دادن پاسخ در نبايد آگاهند، من چيز همه از ايشان كه اكنون گشت، خواهد تيره شب همچون برايم روشن روز گردند، بهره بى دختر
 از و خواند فرا خويش نزد را وران نيزه دشت بزرگان آنگاه. نشست اى گوشه در انديشناك خود، و بداد شايسته جايگاهى را جندل پس. سازم
 اكنون. است روشن ايشان، ديدار به من ديدگان كه است دختر سه گيتى همه در مرا كه دانيد: گفت و ساخت آگه را ايشان خويش، دل نهانىِ

 يبندهز را آنها كه پسرش سه همسرى به و سازد جدا من از را آنها تا است آن بر و گسترده پيشم در دامى و فرستاده من براى  پيامى فريدون
 گويم، سزاوار پاسخى نيست، خشنود كار، بدين دلم كه آنسان به اگر. ام نشسته سگالشگرى به شمايان با اينك. آورد در -  خوانَد مى تاج و تخت
 از سر اگر و .ام افكنده خويشتن دل بر آتش سپارم، بدو اند، من آروزى همه كه را دخترانم اگر.  نَبود شايسته شاهان بر و باشد دروغ كار، اين

 ضحاك با او كه آنچه از را همگان و ستيهيدن نشايد او با و است زمين همه شهريار او كه چرا يافت، نتوانم زينهار او آزار از بپيچم، او فرمان
 جاى از بادى هر به وت كه پسنديم نمى تو بر ما: گفتند را او بزرگان، پس. گوييد باز كنيد، مى انديشه آنچه بزرگان، اى اينك. است ياد بكرد،

 با نياز، گاه به و داريم را او با ستيز توان و نيستيم او فرمانبردار بندگان ما ولى گفتى كه است شاهى چنان آن فريدون اگر بجنبى،
 در كه است تو بر پس ارجمندند، چنين اين تو نزد فرزندت سه اگر تو و. كنيم مى نيستان را هوا هامان، نيزه با و ميستان را زمين شمشيرهامان

 ياراى را او كه بخواه چيزهايى او از پس بسازى اى چاره كه خواهى مى و هراسى در فريدون از اگر ليك. ببندى را لب و بگشايى را گنج
 .ديد بنيان و پايه بى را سخنانشان داد، فرا گوش ايشان به چون يمن شاه. نباشد برآوردنش

 را جندل يمن شاه دادن پاسخ

 و كهترم تو شهريار برابر در من: گفت را او و  گرفت گفتن بخوبى فراوانى سخنان او با و خواند پيش را فريدون فرستاده يمن، شاه آنگاه
 من از فريدون اگر. چنينم نيز من اند، گرامى چنان آن تو نزد تو، فرزند سه همچنانكه كه بگوى را او ليكن. فرمانبردارم بفرمايدم، چه هر

 خويشتن نزد را خود فرزند سه است، بايسته كه زمان آن كه اين تا است تر آسان من نزد را، يمن تخت و تاج و كشور اين يا بخواهد ار ديدگانم
 سه زمان، آن كه بدان را اين ولى. باشم فرمانبردار را او كه اين جز نيست اى چاره نيز مرا كند، مى فشارى پاى امر اين بر شاه، اگر ليك. نبينم

 هر من ليكن فرستد، من نزد اينجا به را پسرش سه فريدون، كه آمد خواهند در فريدون پسر سه پيوند در و شد خواهند جدا من از من زندفر
 را او تخت بشنيد، را يمن شاه پاسخ كه اين از پس جندل .فرستادن خواهم نزدش به را ايشان افتد، نيازش، ايشان ديدار به فريدون، كه زمان

 نزد را خود فرزند سه فريدون، پس. بازگفت بود، رفته كه را آنچه رسيد، فريدون نزد به چون. نهاد فريدون سوى رو گفته، درود را او و بوسيد
 سخت نزدش در دختران اين رو اين از است، نيĤمده پسرى را او و است دختر سه تنها را يمن شهريار اين: گفت ايشان به و خواند خويش

 در و شويد او نزد كه بايد شمايان اكنون. بگفتم بود، بايسته آنچه هر و كردم خواستگارى پدرشان از شما، براى از را دختران ينا من. ارجمندند
 را شما كه آنچه هر به اگر كه بدانيد و گوييد پاسخ درستى به پرسد، شما از كه را چه هر و بريد بكار زبانى چرب و هوشمندى بسيار او برابر

 نبايد و است بسيار دانش و سپاه و گنج با هم و بين ژرف بسيار هم يمن، شاه اين كه بدانيد ليكن. برسيد خويش كام به سپاريد، گوش گويم،
 يك هر كه را دخترش سه آن و خوانَد پيش را شما و بسازد بزمى نخست روز در وى كه باشيد آگاه پس. بيابد زبون خود، برابر در را شما كه

 دختر و كوچكتر دختر پس از ميانين دختر آنها، پيشاپيش كوچكتر دختر پس ، بخوانَد نگارند، و رنگ و خوش بوى از پر بهارى، باغ چون
 برادر نزد را ميانه دختر و شما كوچكترينِ كنار را بزرگتر دختر شما، بزرگترينِ كنار را كوچكتر دختر. آمد خواهند ميانين پس از نيز بزرگتر
 بايد را شما پس. است كوچكتر كدام و ميانه كدام بزرگتر، كدام دختر، سه آن از بگوييد كه بپرسد شما از يمن شاه آنگاه .دهد جاى شما ميانه
 دختر دارد، جاى او كنار در آنكه و است ميانه دختر دارد، جاى ميان در آنكه است، بزرگتر دختر است، نشسته باالتر آنكه گوييد او به كه

 .نهادند روى يمن شاه سوى به پدر، نزد از افسون و دانش از پر و سپرده ياد به را سخنان اين پسر، هس آن پس. است كوچكتر

 پرورد پدر آن چون كه را پسر            خورد اندر چه دانش و راى بجز
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  يمن شاه نزد فريدون پسران رفتن

 ايشان آمدن از چون -يمن شاه -سرو. شتافتند يمن سوى به بسيار آراستگى با و بزرگان و لشگريان و موبدان با فريدون پسر سه بارى
 و دينار و گوهر آمده، بيرون هاشان خانه از يمن در نيز بسيارى زنان و مردان. فرستاد ايشان پيشواز به و بيĤراست تذرو پر چون لشگرى شد، آگه

 بسيارى زر و سيم آن زمين بر و بودند بيĤراسته بهشت چون نيز را يمن شاه كاخ. بريختند مى و مشك اسپان، يال بر و سپاه، بر لركيماس
 فرا روز چون. بگذشت سان بدين شب يك و آورد فرود كاخ آن در را فريدون پسران يمن، شاه پس. بودند آراسته رومى ديباى با را آن و ريخته
 گفته او كه سان همان بر و آورد بيرون شبستان از د،بو گفته فريدون همچنانكه -بودند تابان ماه همچون كه - را دخترش سه يمن، شاه رسيد،
 سه. است كوچكتر كدام و ميانين كدام بزرگتر، ايشان، از كداميك كه گويد را او تا خواست فريدون پسر سه از و برنشاند و بيĤورد را ايشان بود،

 شد شگفتى در بديد، را ايشان درست پاسخ چون يمن شاه. دادند پاسخ يمن شاه به بود، آموخته را ايشان فريدون همچنانكه نيز فريدون پسران
  .كرد چنين پس. دهد ايشان به را دختران آنكه جز نمانْد راهى ديگر را او و

  فريدون پسران بر سرو آزمودن افسونگرى

 آنگاه. خورانيد بسيار مى بودند، گشته او داماد اينك كه را فريدون پسران سه و كرد پا بر اى ميگسارى بزم - يمن شاه -سرو آنگاه پس
 سرو رفتند، خواب به آنجاى در  سه آن چون و. بساختند افشان گل درختان زير باغ، در را ايشان خوابگاه تا بفرمود رسيد، فرا خواب هنگام چون
 در شبانه را ايشان و بتازد پسر سه آن بر سخت باد و سرما آن تا كرد چنان و آورد پديد جادو راه از بادى و سرما و بيامد بود بزرگى افسونگر كه

 در نتوانست نيز زاغى حتى چنانكه گشت، خشك دشت و باغ باد، و سرما آن بسيارىِ از كه شد چنان و. سازد نابود درختان آن زير و باغ همان
 آن از بود، آموخته ديشانب جادو بند گشودن براى پدرشان كه آنچه بستن بكار با افسونگشاى فريدونِ پسر سه آن ليكن. گيرد پريدن آن

 دامادش سه كه انديشه اين با گشت رهسپار باغ سوى به يمن شاه رسيد فرا روز چون. نكرد كار ايشان در هيچ سرما و بجستند سخت سرماى
 .باشند مانده يادگار او براى هم باز دخترش سه آنگاه پس و باشند مرده و يخزده و گشته الژوردين سرما از رخسارشان كه بيابد آنسان را

  ماه و خورشيد گشت آرزو بر نه       نگاه بريشان كردن خواست چنين

 .اند نشسته تخت بر نو ماه چون كه بديد را سه آن بسيار شگفتى با ليكن 

 روزگار خود برد بدين نبايد             بكار نيĤيد افسون كه بدانست

 آن با را دخترش سه آن و بگشود را كهن گنجهاى در و خواند فرا را بزرگان و ستبيارا بزمى پس. نماند اى چاره يمن شاه براى ديگر 
 بجاى كه بود خودم از نرسيد، من به فريدون از بد اين: گفت بود گرفته دل به كه اى كينه سرِ از آنگاه. سپرد فريدون پسران به و بياورد گنجها
 همچون كه را دختر سه اين كه بدانيد: گفت موبدان همه پيش در آنگاه. است تبدبخ باشد، دختر را او كه كسى چه، آمد، دختر مرا پسر،

 رخت و ساختگى و خروشيد آنگاه. بدانند خود جان و ديدگان چون را سه اين نيز ايشان تا سپردم ايشان به خود، آيين به هستند من ديدگان
 با سرو دختران سان بدين و. نهاد  ايشان بر سايبان و گذارد شتران پشت رب و ببست - بود خواسته و گوهر از پر بسيار هاى كجاوه كه را پيوگان

 .نهادند روى فريدون سوى به همراهانشان و همسران

 را خود پسران فريدون آزمودن

 كي بسان دانست، مى جادو كه او پس. بيĤزمايد را ايشان و شود آگه ايشان دل از تا خواست شد آگه پسرانش بازگشت از فريدون چون
 و شتافت پسران راه سر به آمد مى بيرون آتش دهانش از كه آنسان خروشان، و جوشان نداشت، را او چنگ از رهايى ياراى هم شير كه اژدها
 نفريدو آنگاه. بگريخت ازو شتاب به و بگفت اين. آويزد نمى در اژدها با خردمند مرد: گفت ديد را او كه بزرگتر پسر. ايستاد بزرگترش پسر برابر
 و دمنده شير ميان چه جنگيد، بايد اگر: گفت و كرد زه به را كمان بديد، را او چون ميانه پسر. رفت ميانه برادر سوى به اژدها نمود همان در

 همچون تو كه برو، ما پيش از: گفت او به و برخروشيد بديد، را اژدها چون و رسيد ايشان نزد به كوچكتر پسر هنگام همان در جنگى؟ مرد
 پسران سه هر ما چه مكوش، سان بدين هرگز است، رسيده تو گوش به آفريدون شاه نام اگر اينك .رود شيران راه در نبايد كه هستى هنگىن
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 بديد، و بشنيد ايشان هنرهاى و سخنان ، فرّخ فريدون چون. شتابم مى جنگت به كه اين يا شو، ديگرى راه به يا پس. جنگاور سه هر و اوييم
 .تگش ناپديد

 در لشگر بزرگان و دست در گاوسار گرز با و مست پيالن و كوس با بود سزاوار چنانكه ايشان، پدر بسان يعنى خود راستين نمود در آنگاه
 اندازه به و بگرفت را ايشان دست فريدون. دادند بوسه خاك بر و گشتند پياده ديدند چنين كه پسران. شتافت پسرانش پيشواز به سر پشت

 سه آنگاه. بود ازو ديد، روزگار بد و نيك از چه هر كه  گفت بسيار سپاس را خداى و رفت اى گوشه به فريدون رسيدند، كاخ به چون .نبنواختشا
 شما خواستم مى كه بودم من بسوزاند، خود دم با را گيتى خواست مى كه دژم اژدهاى آن: گفت را ايشان و نشاند تخت بر و بخواند را خود پسر
 هستى، بزرگتر پسر كه تو پس. نهم نامى شمايان، بر است، بايسته چنانكه كه رسيد فرا آن گاه اكنون گشتم، شاد آزمودم، چون و مايمبيĤز را

 را او بايد نيانديشد، شير و پيل از كه دالورى براستى و نكردى درنگى گريز، در و آمدى بيرون نهنگ چنگ از تندرست كه  باشد سلم نامت
 به را او نتوانست نيز پيل كه بود دليرى شير همچون كه ناميد تور بايد كرد دليرى آغاز همان از كه را ميانه پسر اما.  خوانْد ديوانه دلير، بجاى
 كه باد نامش ايرج برگزيد، را ميانه راه هوشيارانه و است درنگ با هم و شتاب با هم جنگى، هم و خردمند هم كه كوچكتر پسر و.  آورد زير
 ايرج زن و خوى آزاده ماه را تور زن آرزو، را سلم زن فريدون، پس. بگذارم را تازى چهرگان پرى اين نام تا شد آن زمان اكنون و. اوست وارسزا
 بديده ايرج و تور و سلم آينده از شناسان اختر كه آنچه در پس. گردد آگاه ايشان آينده از و ببيند را ايشان اختر تا خواست آنگاه. ناميد سهى را
 جنگ و آشوب از نشان كه بود خرچنگ ايرج، اختر اما. بود شير تور، اختر. داشت كمان و برجيس از نشان سلم، اختر. نگريست بودند، بنوشته و

 .ديد ناسازگار و برآشفته ايرج به را سپهر كه كشيد، آهى و گشت اندوهگين بديد، آن چون فريدون. بود

  سرانپ بر را گيتى فريدون، كردن بخش

 سلم به را خاور و روم پس].  يمن[  وران نيزه دشت و  ايران -3 چين و ترك -2 خاور و روم -1: كرد بخش سه را گيتى فريدون آنگاه
 نتورا و كرد چينيان و تركان ساالر را او و داد تور به را زمين توران آنگاه. فرستادش خاور سوى به لشگرى با و خواند خدا خاور را او و بخشيد

 خدا ايران را او و بخشيد ايرج به را]  يمن[  وران نيزه دشت و ايران فريدون، سرانجام و. گشت رهسپار بدانجاى سپاهى با نيز تور. ناميدش شاه
 . ناميد

  ايرج بر سلم بردن رشك

 شاهى تخت كه اين و درپ بخشش آن از كه سلم. شد كاسته نيرويش از و گشت سالخورده فريدون و گذشت دراز روزگارى سان بدين و
 روانه بود چين و ترك شاه كه -تور - برادرش سوى به اى فرستاده دست به پيامى كينه و آز از پر دلى با بود، ناخرسند بود بخشيده ايرج به را

 ما خرَد بى پدر ليكن. پدر جانشينى و شاهى زيبنده سه، هر و بوديم برادر سه ما كه يادآور به چين و ترك شاه اى: گفت پيام آن در  داشت
 و. نشست ما بجاى بود كوچكتر ما همه از آنكه و. تو به را چين و تركان دشت و من به را خاور و روم و داد ايرج به را يمن و يالن دشت و ايران

 همچون سلم فرستاده. توست زيبنده تنها  پادشاهى ليك  است گذشته تخت و تاج به رسيدن ديگر هستم، بزرگتر برادر كه من از كه بدان تو
 و برآشفت شير همچون و گشت سر خيره بشنيد سخنان آن كه نيز خرد بى تور. گفت باز او به بود شنيده كه آنچه هر و شتافت تور سوى به باد
 اكنون اما. بود نخواهد خون جز اش ميوه كه نشانْد درختى و بفريفت جوانى روزگار به را ما ما، پدر اين كه بگوى سلم به: گفت برادر فرستاده به

 را زبونى كار، اين در كه بايد و پردازيم سپاه آوردن فراهم به و نشينيم سخن به باره اين در هم با يكدگر روى در رو تو و من كه است بايسته
 اى انديشه با چين، از ديگرى و روم از يكى برادر، دو بازگفت، را پاسخ و بازگشت سلم نزديك به فرستاده چون پس. باشيم دالور و گذاريم كنار
 .نشستند گفتگو به و كردند ديدار يكدگر با جايى در و شده روان پليد

  فريدون نزديك به تور و سلم پيام

 را موبد پدر، از شرمى هيچ بى سلم و برگزيدند را هوش تيز موبدى پرداختند، سگالش به و كرده ديدار يكديگر با تور و سلم چون پس
 سراى دو هر در بايد آدمى كه بگوى را او آنگاه رسان، او به را تن دو ما درود نخست درآمدى او كاخ به چون و رو فريدون نزد هب باد چون: گفت

 فرزند سه را تو چه اگر و نكردى نگاه يزدان فرمان به هرگز تو ليكن ، آورد در تو پادشاهى نگين زير به را گيتى پاك، يزدان. بترسد خداوند از
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 نزد در همواره و نهادى سر بر تاج و برگزيدى را يكى تنها سه، آن ميان از تو نداشت، ديگرى بر افزون چيزى هنر و خرد در هيچيك كه بود
 اكنون ليكن. مباد آفرينت هرگز كردى، كه داد اين به زمين، دادگرِ شهريار اى. فرستادى اى گوشه به يك هر را ديگر پسر دو و داشتى نگاه خود
 به را ايرج و ايران تا آوريم فراز را روم و چين و ترك سپاهيان گرنه و. فرستى اى گوشه به ما همچون نيز را او و بردارى ايرج سر از تاج كه بايد

 .كشانيم نابودى

 به سر هك بود كوهى چون كه بديد را او كاخ دور، از كه اين تا تاخت آفريدون شاه درگاه سوى به باد همچون پيام گرفتن از پس موبد
 پرده تا بفرمود فريدون. است رسيده دستگاهى با و منش پر فرستاده كه گفتند را فريدون داران، پرده رسيد، كاخ به چون. بود ساييده آسمان

 و سرخ گل و خورشيد چون روى و سرو چون باالى و برز آن و افتاد فريدون بر چشمش و رفت اندر موبد چون. پذيرفت را فرستاده و برداشتند
 پس گشت، شاه شكوه و زيبايى شيفته اش ديده و دل بديد، را نرم گفتار از پر كيانى زبان و شرم پر رخان و خنده پر لبان و كافور چون موى

. سيدپر ازو راه خستگى از آنگاه و فرزندش دو از نخست و بنشاند و داد سزاوار جايگاهى را او فريدون. داد بوسه را زمين و برد نماز را فريدون
 شاه براى درشتى پيام باشم، نمى شاه براى سزاوارى بنده كه من ليكن گذرانند مى روزگار خوبى به همه گرانمايه، شاه اى: گفت فرستاده

. بگويم را ناهوشيار فرزندان اين پيام دهد دستور شهريار اگر اينك. باشد مى خشم پر كه است پيام فرستنده اين و گناهم بى من ولى ام، آورده
 .بگفت را سخنها همه تا بفرمود را او شاه،

 را پسران فريدون دادن پاسخ

 اين رساندن براى از نبايد تو هوشيار، اى: گفت فرستاده  به و آمد جوش به مغزش شنود، موبد زبان از را پسرانش سخنان فريدون چون
: بگوى خرد بى اهريمن دو آن به و بيهوده ناپاك دو آن به تو نكاي. داشتم ايشان از را كار اين داشت چشم من چه بخواهى، پوزش من از پيام
  كَرْف همچون مويم اينها از پيش. كنيد نمى خداى از شرمى و ترس هيچ اينك. است خرديتان بى نشانه كرديد، تهى من پند از خود مغز كه اين

 پايدار كسى هيچ و كند چنين نيز شمايان با كرد، خم مرا پشت كه روزگار همان. بود ماه همچون رويم و سهى سرو همچون بااليم و سياه ،
 بلكه. نخواستم بد شما بر هرگز من كه ماه و ناهيد به و تاج و تخت به و خاك و خورشيد به و پاك يزدان نام برترين بدان سوگند. ماند نخواهد

 سگالش به كردم، گيتى شاهى بخشش آن در كه آنچه ره و بكردم موبدان و شناسان ستاره و خردمندان از انجمنى گذشته روزگاران آن در
 ولى  است كشانيده كژّى به را شما اهريمن اكنون، ليك. نيانديشيدم و نخواستم راستى جز راه، آن در هرگز و بود يزدان از ترس با و ايشان
 ديو، و چيره شما خرد بر آز اينك.  بِدرويد يهانگ آن در كاريد، گيهان اين در چه هر و است جاويدان كه باشد ديگر گيهانى را ما كه بدانيد

 پس. است بگذشته تيزى و آشوب هنگام ديگر و رسيده فرا رفتن گاه مرا. شويد نابود آز اژدهاى اين چنگال در كه ترسم مى. است گشته انبازتان
 نابودى انديشه در كه كسى بدانيد و. بود خواهد يكسان خاك، با شاهى گنج نزدتان ديگر گردانيد، تهى آز از را دلهايتان چون كه بدانيد شمايان
. گشت نخواهد رام كسى هر با ليك ديد، خواهد و است ديده شما همچون بسيارى گيتى،. نخوانند نژاد پاك را او اگر است سزاوار باشد، برادرش
 باد بسان و ببوسيد را زمين شنيد، را فريدون گفتار فرستاده، چون. باشيد رستگار رستخيز، روز كه كنيد آن راه، توشه تا است شما بر اكنون

 .بازگشت

 ما جنگ آهنگ خاور، سوى از پسر دو آن اكنون: گفت او به و گفت باز بود، گذشته كه را آنچه هر و خواند خود نزد را ايرج فريدون، آنگاه
 باشد، سرت بر تاج كه هستند تو برادر زمانى تا تنها برادر دو ينا كه بدان تو و. باشند شادمان بد كردار از كه است  چنان ايشان اختر. اند كرده
 دست شمشير به تو آغازند، تو جنگ به ايشان كه اين از پيش كه است تو بر پس. نگردد تو بالين گرد كسى هرگز افتى، زبونى به زمانى اگر ولى
 و پژمراند مى را ارغوانى رخ و گذرد مى ما بر باد همچون كه بنگر روزگار گردش اين بر شهريار، اى: گفت شنيد را پدر سخنان كه ايرج. يازى

 اش ريشه كه كاشتن درختى بايد چرا خشت، از بالينش و است خاك از آدمى بستر كه گيتى اين در پس. سازد مى تار و تيره را روشن ديدگان
. نگذرانم بد به را روزگار هرگز كه برآنم من ليكن. ديد واهدخ و است ديده بخود ما همچون بسيارى روزگار،. باشد كينه اش ميوه و بخورد خون
 ور كينه و خشمگين هستيد، گرامى جانم همچون كه كسانى اى: گفت خواهم ايشان به و دويد خواهم برادرانم پيش سپاه و تخت و تاج بى پس

 شما و من. نماند چيزى پادشاهى آن با او از و كرد چه جمشيد با كه بنگريد و مباشيد اميدوار چندان گيتى به و نيست شما سزاوار كه نباشيد
 ايشان با نيز خود كه اين تا آورم دين به را ايشان ور كينه دل كار، اين با كه است سزاوارتر من بر آرى. بچشيم را روزگار همان بايد سرانجام نيز

  . بستيزم
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. آموزم تو از را اين بايد من جويى، مى را او با آشتى راه تو و دارد ستيز سرِ تو با تو برادر خردمندم، پسر اى: گفت شنيد چنين كه فريدون
 خردمند آدم كه بدان ليكن. نباشد شگفت روشنايى نيز ماه از همچنانكه جويد مى را ايشان پيوند و مهر دلت كه نيست شگفت تو از اين ولى
 آهنگ كار اين بر تو اگر ولى. است راه اين بر آفرينش كار و يابد نمى زهر جز چيزى نهد، اژدها دم در و شمارد ارزش بى را تن و جان اگر

 دو براى دل درد از پر اى نامه اكنون نيز من. بر همراه به خود با خويش نگاهبانى براى از را سپاهيان از تن چند و شو آماده پس اى، كرده
 .توست ديدار به همه من، اميد كه بينم، باز رستتند ترا ديگر بار كه باشد سازم، مى روانه تو با و نويسم مى برادرت

  برادران نزد ايرج رفتن

 ايشان به آنگاه كرد، آفرين را جاويد خداى نامه آغاز در و نوشت -بودند چين و خاور شاه كه -تور و سلم براى اى نامه شاه، فريدون پس
 .فرستم مى چين شاه و خاور شاه زمين، اهش دو و جنگى مرد دو خورشيد، دو آن نزد به را پندمند نامه اين: نوشت

 و روز و شب آورنده و است نامداران افسر فروزنده و گران گرز و تيغ گراينده كه او است، آشكار او پيش در نهانى هر كه يزدان به سوگند
 سه كه آنم خواهان تنها و خواهم نمى خويشتن براى را گنج و تخت و تاج هرگز من كه است، رنجها كننده آسان و اميد و بيم گنج گشاينده
 سويتان به شتابان بود، درد پر ازو شما دل بيهوده به كه برادرتان اكنون. ببينم ناز و آرام در برديم، كه دراز رنجهاى همه آن از پس را فرزندم

 از سال، به كه را او تا است شما بر اينك. است برگزيده را شما دوستى و پوشيده چشم شاهى از او. نيست شما آزار بهر از او آمدن ليك آيد، مى
 شاه نامه ، مهرداران آنگاه. فرستيد من نزد به سان همان به را او دوباره روز چند از پس و داريد گرامى است نوازش و مهر سزاوار و كوچكتر شما
  . گشت رهسپار نامه آن و پير و برنا چند تنى با ايرج و كردند مهر را

. رفتند او پيشواز به فريبنده نمودى با ليك كينه، از پر دلى با تور و سلم ولى رسيد، ايشان نزد به برادران مهر از پر لىد با ايرج سان بدين
 ديد چنين كه سلم. بود ايرج نام نهانى جا همه و گشتند وى شيفته سخت و يافتند شاهى سزاوار را او بديدند، را ايرج كه تور و سلم سپاهيان
 آيا: گفت را تور و پرداخت گفتگو به تنهايى به او با و رفت تور نزد به چين پر ابروانى و خون پر جگرى و كينه از پر دلى با و گشت نگران سخت
  گاه و بودند ديگر رفتيم، مى ايرج پيشواز به كه زمان آن سپاهيان، اين. دارند نمى بر ازو چشم و اند گرفته تاب ايرج به سپاهيان، كه اى نديده

 كشور، دو سپاهيان ديدم نگريستم، چون كه چرا  است شده افزون بسيار اكنون ليك بود، كينه پر ايرج از ازين پيش من دل. ديگر زگشتن،با
 تور و سلم سان بدين و. افتاد خواهى زير به تخت از خود، ندارى، بر ميان از را ايرج اگر كه بدان تور، اى اينك. خواهند نمى شاهى به را ايرج جز
  .گذرانيدند انديشى چاره به را شب همه

  برادران دست بر ايرج شدن كشته

 چون نگريست، مى بيرون به كه ايرج. شتافتند ايرج سراپرده سوى به بودند، بشسته شرم از ديدگان كه تور و سلم زد بر سپيده چون
: گفت او به تور. پرداختند چرا و چون به ايرج با تور و سلم پس .شدند درون به سه هر آنگاه. دويد سويشان به مهر از پر دلى با ديد، را ايشان

 پدرمان كه بخششى آن با. خاور و ترك بر برادرم و من و كنى شاهى ايران بر بايد تو چرا. گذاردى سر بر شاهى تاج چرا كوچكترى ما از تو اگر
 دل كام اگر نامجو، مهتر اى: گفت پاسخ چنين را او بشنيد، ار تور سخنان كه ايرج. داد -بودى كوچكتر پسر كه -تو به را چيز همه كرد،
 روى شاهى نه و چين نه و خاور نه و ايران نه ديگر. را ايران سپاه نه و خواهم مى شاهى تخت و تاج نه اكنون ديگر من كه باش، آرام خواهى مى

 ليك كشد، باال را تو روزگار چندى چه اگر. گريست بايد اشدب تيرگى سرانجامش كه اى بزرگى آن بر براستى كه چرا. خواهم نمى هم را زمين
. سپردم شما به را شاهى نگين و تاج و گشتم سير تخت و تاج از اكنون ولى بودم، ايران شاه من گرچه و. بود خواهد خشت تو بالين سرانجام،

 .آوردن خواهم بجا را كهترى و مردمى آيين همواره و يستمن شما آزار پى در و نيست جنگ سرِ شما با مرا كه ، مورزيد كينه من با نيز شما

 ايرج. زد ايرج سر بر و گرفت بدست را آن و برخاست زر چهارپايه از خشمگين و نيامد خوش او جويى آشتى و ايرج سخنان را تور ليك
 كه مساز، كُشان مردم از را خود و مكُش مرا ليك داشتى، شرم پدر از نه و ترسيدى خداى از نه كار، اين با تو: گفت را او و خواست زينهار ازو
 .گرفت خواهد را دامانت پروردگار، كنى، چنين اگر

  خوشست شيرين جان و دارد جان كه         است كش دانه كه مورى ميازار
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 .مسوزان را پيرمان پدر دل كار، اين با و مبند كمر برادر، خون به نيز تو. كنم بسنده آن به و روم گيتى از اى گوشه به اكنون من 

 ستيز يزدان، جهاندار با مكن      مريز خون يافتى، خواستى، جهان

 آن ايرج، ناگاه. بزد ايرج بر و كشيد بيرون موزه از زهرآگين اى دشنه سر، خيره و خشمگين و نگفت پاسخ بگفت، ايرج چه هر تور ليك 
 . كرد جداى تن از را ايرج سر تور،. گذشت در و شد روان اش چهره از خون و فتاد پاى از سروسهى،

 زينهار بجان ندادى پس آن ز و                  كنار بر بپرورديش جهانا

  گريست ببايد آشكارت بدين            كيست دوست ترا ندانم نهانى

 درد و داغ از پر دل جهان بهر ز     مرد گشته خرف خيره به اى نيز تو

 گير اندازه ستمگاره دو ازين    خير خيره كشى كينه به شاهان چو

 درخت آن اينك: كه داد پيام را او و فرستاد پير  فريدون نزد به را آن و بيĤكند خوشبوى و مشك به را ايرج بريده سر تور، آنگاه 
 باز روم سوى به سلم و چين ىسو به تور كار، اين از پس آنگاه. تخت خواه و بده تاجش خواه اكنون، اوست، سر اين  بشد كيانى گستر سايه
 .گشت

  ايرج شدن كشته از فريدون يافتن آگاهى

 بر و بساختند پيروزه از تختى او براى تا داد دستور بود، رسيده فرا ايرج بازگشت هنگام چون بود، ناآگاه بود برفته آنچه از كه فريدون
. شتابند ايرج پيشواز به تا ببردند راه بر تبيره و پيل و بستند آذين را كشور همه و بخواستند را رامشگران و رود و مى و نشاندند گوهرها تاجش

 در كه اى گاسونه. داشت كنار در زرين اى گاسونه كه آمد بيرون گرد آن ميان از خروشان و سوگوار سوارى و برآمد راه از تيره گَردى ناگهان كه
 از را داستان آن همراهانش، و فريدون چون. شد فريدون پيش به زرد رويى با و ناله و آه با فرستاده. بود شده نهاده ايرج سر پرنيانى، روى بر آن

 اسپ از ديد، چنين كه فريدون. گشت پديدار ايرج بريده سر ناگهان كه برداشتند را تخته زر، گاسونه روى از پس. نكردند باور شنودند، وى زبان
 را آنچه داشت چشم هرگز و بودند اميدوار ايرج نزديك ديدار به سخت گروه، آن و فريدون. ندكرد چاك را ها جامه سپاهيان همه. افتاد خاك بر
 روى كردند، نگون را كوسها و دريدند را درفشها. شد ديگرگونه بودند، كرده ايرج پيشواز براى كه آراستگيها همه آن. نداشتند بود داده روى كه

 .خروشيدند درد از و ريختند سر بر خاك پياده، همگى و پاشيدند نيل تازى اسپان بر و كردند سياه را ها تبيره و پيالن

 چهر بنمود چون ربودن بخواهد            سپهر بر بما گردد گونه برين

 چهر نبينيش خوانى دوست وگر        مهر نمايدت گيرى دشمنش چو

  شست بيايدت گيتى مهر از دل            درست من ترا گويم پند يكى

 بر و درآمد باغ بدان كنار، در ايرج سر با فريدون. بود فريدون جشنگاه بيشتر كه باغى. نهادند روى ايرج باغ سوى به مردم و ريدونف 
 و بريخت ديدگان از اشك و بركند سر از موى و زد فرياد و افشاند تخت آن بر و برداشت خاك مشتى. بود تهى كه بنگريست ايرج شاهى تخت
 سر و نهاد كنارش در را ايرج سر آنگاه. بسوخت را آن سرو درختان و افكند سرا و باغ آن در آتش و ببست خونين كستى پس. بخراشيد روى
 انجمن آن شيران خوراك تنش و بريده سرش كه بنگر گناه بى كشته اين به دادگر داور اى: كه ناليد كردگار درگاه به و كرد آسمان سوى
 كردگار اى. نبينند بخود خوش روز پس زين هرگز كه بسوزانى چنان آن را بيدادگرم پسر دو آن دل كه واهمخ مى درگاهت از اكنون. گشته
 بريدند، سر را ايرج همچنانكه و بندد پدر كينه به كمر كه ببينم فرزندى ايرج، تخم از كه يابم زينهار روزگار از چندان كه خواهم مى تو از داور
 و بنشست خاك بر چند روزگارى گونه برين فريدون. درگذرم گيتى اين از پس زان بينم، چنين كه گاه هر.  ببرّد را بيدادگر دو آن سر نيز او

 و دالور جوان اى: گفت مى پيوسته و بود ببسته دادن بار در فريدون زمان، اين سراسر در و. گشت نابينا ديدگانش كه بگريست زارى به چندان
 نيز،  ايران سراسر در و. شد شيران كام به تنت و ببريد خوارى به اهريمن را سرت. نمرد مردى تو كه آنسان بر ،داران تاج از كسى هرگز پهلوان،

 .بودند بنشسته سوگ به مرد و زن
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  ايرج دختر زادن اندر گفتار

 ايرج زيباى كنيزان از يكى كه اين تا. پرداخت جستجو به ايرج زنان ميان در و رفت ايرج شبستان به فريدون بگذشت، آن بر چندى چون
 .بود باردار ايرج از كنيز آن بوش، از. داشت مى دوست بسيار را او ايرج كه يافت را آفريد ماه نام به

 دخترى آفريد ماه از برسيد، او زادن هنگام چون. شود گرفته سرانجام پسرش كينه كه گشت اميدوار و شد شاد ديد چنين چون فريدون
 تنها و نگشت نوميد دختر اين شدن زاده با ليك ستاند، او كين تا مانَد برجاى ايرج از پسرى مگر تا داشت آن اميد دونفري چه اگر. شد زاده
 روزگارى چون. بود او خود گويى  بود ايرج ماناى سخت زيبا بسيار دختر آن. گرفتند پروريدن ناز و شادى به را او پس. شد دراز كوتاهش اميد

 او همسرى به بود شاه جمشيد تخم از و نژاده پهلوانان از يكى كه را پشنگ اش، برادرزاده فريدون، او، نياى رسيد، فرا وا شوى هنگام و بگذشت
 .داد او به را دختر آن و برگزيد

  مادرش از منوچهر زادن

 را فريدون بود، برده را كودك آنكه و بردند فريدون نزد به را كودك شتابان پس. بزاد پسرى ايرج، دختر بگذشت، اين بر ماه نُه چون
. بود شده زنده ايرجش گويى گشت، خنده از پر لبانش شنيد، چنين چون فريدون. بنگر ايرج بر و كن شاد را دلت ديگر اينك ، تاجور اى: گفت
 .ديدم مى را كودك اين رخ تا ندگردا مى باز من به مرا بينايى يزدان، ايكاش: گفت و كرد نيايش كردگار درگاه به و نهاد كنارش در را كودك آن

 كه اين از گشت، بينا فريدون ديگر بار چون. بازگرداند بدو را بيناييش و ببخشود را او نيز خداوند كرد، ياد آفرين گيهان از چون پس
 پادشاه يك كه را آنچه هر  منوچهر را مناچهر نوزاد آن و كرد بپا جشنى و گشت شادمان سخت بنگرد چيزها ديگر و نوزاد آن به توانست مى

 در را كارها سررشته خود، توانست مى كه رسيد سالى به منوچهر كه اين تا بگذشت سالها سان بدين و. بيĤموخت او به بود دانستنش نيازمند
 نيز و بود خالدار هاى خرگاه آن اندرون كه رنگارنگ ديباى از اى سراپرده با را گنجها كليد و گردنبند و تاج و تخت فريدون، پس. گيرد دست
 و زوبين و چينى سپرهاى و خدنگ تير و چاچى كمانهاى و رومى زره و خود و جوشن و زر نيام با هندى شمشيرهاى و ستام زرين تازى اسپان

 آفرين شاهى هب او بر و رفتند منوچهر نزد به بزرگان و لشگر پهلوانان همه تا بفرمود آنگاه. بخشيد منوچهر به و بيĤراست را بسيارى گنجهاى
 .بودند كاله زرين كشواد و قباد نريمان، سام گرشاسپ، شيروى، كاوگان، قارن لشگر، بزرگان اين ميان در. افشاندند زبرجد تاجش بر و خواندند

 منوچهر از تور و سلم شدن آگاهى

 و شد ترس از پر ستمكار دو هر دل آن، شنيدن از. رسيد آگهى شاهى به او رسيدن و منوچهر از تور و سلم به ناگهان زمان اين در
 به فريدون نزد به را كسى كه شدند آن بر سرانجام و پرداختند انديشى چاره به دو هر پس.  آورد نشيب در روى ايشان بخت ديگر كه دريافتند
 را زمين خاور گنجهاى در خود، نشيب به رو بخت بيم از تور و سلم آنگاه. بس و بود چاره تنها بكردند، ايرج با آنچه كه بگويند و فرستند پوزش

 پس. فرستند ايران به تا آماده كرده، سوار بسيار دينار و پرنيان و خز و ديبا و خوشبوى و مشك و زر از تاجى بسيار، پيالن پشت بر و بگشادند
 فرّ كه كردند ياد خداوند از نخست پيام، آن در تور و سلم.  برَد فريدون نزد به پيامى تا فرمودند را او و بيافتند زبانى چرب و خردمند مرد آن از

 ايرج بر گذشته در كه آنچه از بدخواه بيدادگر دو هر كه گفتند آن از پس نمودند، را فريدون پايندگى آرزوى آنگاه بخشيده، فريدون به را كيانى
 و سوز گيتى هژبر و كردند چنان كه بود اهريمن فريب نيز و سرنوشت از اين و جويند مى پوزش راه و شرمگينند و پشيمان سخت بكردند
 آرد بخشايش ايشان بر فريدون كه دارند آن اميد ليك است، بزرگ سخت ايشان گناه چه اگر اكنون. نيابد رهايى سرنوشت دام از نيز نر اژدهاى

 دو آن نزديك به گران سپاهى با را منوچهر يدون،فر كه باشد پس. بود ديو فريب و سرنوشت دانشى، بى از كردند ايشان آنچه كه نَبرد ياد از و
  .بشويند ديده دو آب به ، بِرُست كين از كه درختى آن مگر كنند، نيكى گونه هر را او تور، و سلم تا فرستد
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  فريدون نزد پسران فرستادن پيام

 اين رسيدن از چون. شتافت فريدون درگاه به اگنجه و پيالن آن با ليك يافت، بيهوده سخت را ايشان پيام چه اگر تور و سلم فرستاده
 كيانى تاج و نشست پيروزه تخت بر سهى سرو چون خود و بيĤراستند رومى ديباى با را شاهى تخت تا بفرمود رسيد، آگهى فريدون به فرستاده

 به آراسته سراپا بزرگان نيز سو دو از. نشاند ودخ كنار در تاج با نيز را منوچهر و بيĤويخت شاهوار گردنبند و گوشواره و گذارد سر بر ماه چون را
 فرستاده و آمد بيرون كاخ از شاپور نام به پهلوانان از يكى  آنگاه. بودند شده داده جاى پيالن و پلنگان و شيران نيز هايى رده. كشيدند رده زر

 .برد كاخ درون را سلم

 .ماليد خاك بر روى د،بدي را شاهى كننده خيره شكوه و زيبايى همه آن چون فرستاده

 كه اين و بگفت را خونى دو آن پيام آن از پس و گفت بسيار آفرين شاه بر فرستاده آنگاه. نشيند زرين چهارپايه بر تا بفرمود فريدون
 تخت و تاج و بندندب بندگى كمر را او ايشان، تا فرستد ايشان نزد را منوچهر فريدون، آنند، خواهان و خواهند مى پوزش خود بد كردار از ايشان

 .خرند باز او از را پدر خون بسيار، گنجهاى با و سپارند او به

 را پسران فريدون دادن پاسخ

 پليد، مرد دو آن دل نهان نهفتن؟ را خورشيد توان، چگونه آيا: گفت را فرستاده بشنيد، را انديش ناپاك فرزند دو آن پيام فريدون، چون
 سخن: بگوى نترس ستمكار و ناپاك شرم بى دو آن به و بشنو من پاسخ اينك شنيدم، بگفتى كه را آنچه هر من. است روشنتر نيز خورشيد از

 گاسونه در سرش و گشت دام و دد خوراك تنش كه  كجاست ايرجتان تن كه بگوييد ورزيد، مى مهر منوچهر به اگر. نيارزد چيزى به بيهوده
 روى هرگز: كه بگوى را ايشان پس. بريزند نيز را منوچهر خون تا خواهند مى گشتند، آسوده ايرج كار از دو آن كه اكنون. شد نهاده تنگى

. سازد بنفش اسبان، سم زير را زمين كاويان، درفش و گرز با گذاشته، سر بر پوالد از كالهى سپاهش ميان در آنكه مگر نبينيد را منوچهر
 :كه بدانيد پس. آنند سگالشگر - يمن شاه -سرو و تليمان شاه كه سپاهى. آنند در شيروى و شيدوش شاپور، قارن، چون سپهدارانى كه سپاهى

  شست بخواهيم بارش و برگ خون به            برست ايرج كين از كه درختى

 فرزندم دو جنگ به خود، كه نبود پسنديده نيز من و. نبود يار بخت كه برنخاست ايرج خواهى كين به كسى كنون تا روى آن از و 
 .شتابم

 بلند آمد بر شاخى برومند       بِكَند دشمن كه درختى زان كنون

. آيد مى سويتان به جم گرشاسپ و نريمان سام چون لشگرى نامداران با ژيان شير چون بسته، تنگ پدر، كين به كمرى با منوچهر اينك 
 كه ازيرا ببخشايم، را شما گناه و كنم پاك كينه از را دلم ايدب من كه گفتيد كه اين ولى. كوبيد خواهند خود پاى زير در را گيتى كه سپاهى

 :است فرموده خداوند كه ايد نشنيده مگر گويم مى پاسختان در  بود چنان سرنوشت

  بهشت خرّم نه بيند روز خوش نه       بِكشت را جفا تخم كه كس هر كه

 و است چرب زبانتان و سياه دلتان. هراسيد در برادرتان خون از چرا گردي بخشيد، خواهد را شما پاك، يزدان كه بريد مى گمان اگر اينك 
 .هراسيد نمى خداوند از

 تاج و پيلسته تخت پيالن، اين بر كه اين ولى. رسانيد خواهد شما به گيهان دو هر در يكتا دادگر خداوند را بد اين پادافره كه بدانيد ليك
 ايرج خون و گذشتن نخواهم ايرج كين از هرگز ها خواسته اين با من و نيست نياز چيزها بدين را ما هك بدانيد ايد، فرستاده گنجها ديگر و پيروزه
 خواهند مردم كنم، چنين اگر و.  بود بدتر نيز اژدها از ستاند، سر بهاى كه هر كه نفروشم، زر به دار تاج ايرج سر. نگردد شسته بدينها هرگز
 آنگاه. گشود نخواهم كين اين از كمر باشم، زنده تا پيرى اين با من و. نيست نيازى بدين را ما. گيرد مى پسر جان بهاى پير، پدر اين كه گفت

 .برو اينجا از شتاب به و بسپار ياد به را همه شنيدى، را پاسخم كه اينك: گفت فرستاده به فريدون
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 بخت بزودى كه بدانست و برخاست جاى از لرزان و بپژمرد د،بدي ساالرى چنان با را منوچهر و شنيد، را خشم پر گفتار آن چون فرستاده
 دشت در كه ديد گشت، پديدار خاور دور از چون. شد روان خاور سوى به باد چون و نشست زين بر هماندم پس. گشت خواهد بر سلم و تور از

 .اند نشسته گفتگو به تور با خدا خاور مِسل و اند زده پرنيان از خرگاهى كه ديد رسيد، نزديك چون. است شده افراشته اى سراپرده

. بپرسيدند ايشان گنج اندازه از و دربارشان بزرگان و سپاهيان و فريدون از و او شاهى و منوچهر از درنگ بى ديدند را فرستاده چون
 آسمان به سر كاخشان. زر از همه خشتش و شاهبوى از همه خاكش ديدم، را بهشت در خرّم بهارى گويى آنجا در كه بدانيد: گفت فرستاده
 پاى در. بودند كشيده رده گوهر از پر آويزهايى گردن با شيران ديگر سوى در و بود زر از تختهايى پشتشان بر كه پيالنى سوى، يك در ساييده،
 .رسيد مى گوش به كارناى خروش سوى هر از و داشتند جاى زنان تبيره پيالن،

 و گل برگ چون رويش و كافور چون مويش .بود نهاده سر بر درخشان ياكند از تاجى و نشسته پيروزه از بلندى تخت بر شاه فريدون
. بود بنشسته ديوبند تهمورس همچون بلند، سرو چون منوچهر فريدون، راست دست بر. بود گشته زنده جمشيد مگر گويى تو. بود چرب زبانش

 -يمن شاه -سرو است، لشگر سپهدار كه زن رزم قارن پسرش با آهنگران از كاوه: بشنويد بزرگان از ولى. بود پادشاه دل و زبان مگر گويى تو
 توان مى را شاپور و شيروى نيز پهلوانانشان از. نداند كسى و است اندازه بى گنجهايشان شمار. است شاه گنجور گرشاسپ پيروز و شاه دستور
 كه چرا سازند، مى كوه چون كشته از را هامون و هامون را كوه آيند، ما نگج به اينان اگر. دليرند پيل و درنده شير چون يك هر كه يادكرد

 آنگاه و برشمرد ايشان براى بود ديده كه را آنچه هر فرستاده سان بدين. ندارند جنگ جز آرزويى و دژم روهايشان و است كينه از پر دلهايشان
 چاره به يكديگر با ناچار به پس. گشت كبود روهاشان و بپيچيد درد از دلهاشان شنيدند چنين چون تور و سلم. بگفت را فريدون سخنان
. كرد تواند كارها باشد، فريدون آموزگارش كه او. گردد دندان تيز و دلير شير، نرّه بچه آن كه گذاشت نبايد: گفت سلم به تور. نشستند انديشى

 سرانجام و آوردند روى ايشان به سپاهى گيتى يك خاور، و چين از پس،. شتابيم ايشان جنگ به آنكه جز نيست اى چاره را ما ديگر اكنون پس
 . شدند روان ايران سوى به توران از بسيار خواسته و پيالن و لشگر دو با كينه از پر دلى با تور و سلم

  سلم و تور جنگ به را منوچهر فريدون فرستادن

 اين در و ببرد دشت سوى به را سپاهيان تا بفرمود منوچهر  به فريدون .رسيد جيحون سوى اين به لشگر كه دادند آگهى را فريدون پس
 كه هر است، آمده خواهى كينه به تو نزد به كه كيست اين سرفراز شاه اى: گفت منوچهر. شود او كام به كارها تا باشد خردمند سخت جنگ،
 ايشان بر آنكه تا بازنگشايم ببندم، رومى زره به را خود مرك كه اينك من كه چرا است، كرده آهنگ كار اين به كه گشته بر ازو بخت هست
 را سپاهيان -بود لشگر سپهدار كه -قارن تا بفرمود منوچهر آنگاه پس. گردد تواند من هماورد كه شناسم نمى را هيچكس كه بدان و گردم چيره

 .ببرد دشت سوى به

 كر گوشها كه بود خاسته آسمان به چنان تبيره و تازى اسپان خروش و بانگ سوى هر از. نهادند رو دشت سوى به بسيارى لشگريان پس
 پشت بر و بودند نهاده گوناگون گهرهاى از پر زرين تختهاى پيل، شست پشت بر. بودند كشيده رده پيالن ، كُروه دو تا لشگرگاه از. گشت مى

 چنين اين. بود مانده بيرون آهن از چشمشان تنها چنانكه بود، برگستوان زير به پيالن اين همه پيكر. بودند گذارده سپاهيان بنه پيل سيسد
 را كاويانى درفش و بسته ايرج كين بر كمر همگى كه آنسان ژيان، شير همچون آبديده، تيغهاى و گران گرزهاى با جنگى سوار هزار سيسد
 دشت به تميشه از نارون بيشه راه از سپهدار قارنِ با نيز منوچهر. زدند همانجا نيز را شاه سراپرده و شدند دشت درون به بودند نهاده رو پيش
 همراه به منوچهر خود و داد قباد و سام به را راست و گرشاسپ به را سپاه چپ و پرداخت سپاه  آرايش به پس. بگذشت لشگر برابر از و آمد
 كجا در ايرانيان كه شدند آگاه چون نيز سلم و تور هسپا. گرفت جاى نهانى سپاه، پس در نيز تليمان و بايستاد سپاه دل در - يمن شاه -سرو

 به بود سپاه رو پيش كه قباد پس. نهادند خود سر پشت در را دريا و االنان و شدند رهسپار بدانجاى بسيارشان سپاهيان با اند، كرده سپاه آرايش
 شاه اى كه بگوى را او و رو منوچهر نزد به: گفت او به و شتافت بسويش باد همچون گشت، آگه او آمدن از چون نيز تور. شد روان ايشان سوى

 :گفت را تور شنيد، چنين كه قباد. است رسيده تور به تخت و تاج چگونه شد، زاده دخترى تنها و نمانْد پسرى ايرج از كه جايى در پدر بى نو

 بيشه از كه بدان و است خردى بى سر از شما كار اين كه بدان ليكن برد، خواهم منوچهر نزد را سخنت دادى، پيام تو همچنانكه من
 شما بر شب و روز دد، و دام اگر پس شمايند با جنگ آماده كاويان درفش و آبديده تيغهاى با دالوران و جنگى سواران چين، به تا نارون

 نادان از جز سخن، اين: گفت و خنديد هرمنوچ. گفت باز او به بود، شنيده كه را آنچه هر و آمد منوچهر نزد به قباد پس. نباشد شگفت بگريند،
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 اكنون. است گواه اين بر نيز فريدون و است من نياى ايرج كه داند كه گويم مى سپاس را نهان و آشكار شناسنده و گيهان دو هر خداوند .نشايد
 نمود خواهم لشگر به را تور تن بى سر زند، هم بر مژه تا ماه، و خورشيد خداوند نيروى به من و. گردد آشكار خود، نژادها، شود، آغاز جنگ كه
 .بياوردند مى و رود و بيĤراستند خوان تا بفرمود منوچهر آنگاه. گرداندن خواهم زبر و زير را پادشاهيش و گرفتن خواهم ازو را پدرم كين و

 تور سپاه بر منوچهر كردن تاخت

 شاه شيران و نامداران اى: كه برخروشيدند و شدند سپاهيان پيش به -بود سپاه سگالشگر كه -يمن شاه - سرو و قارن رسيد فرا شب چون
 كشته جنگ اين در كه هر كه بدانيد و باشيد هشيار و ببنديد جنگ به كمر پس است، خداى دشمن و اهريمن با جنگ جنگ، اين كه بدانيد
 نامش و است او با فرّه بريزد، را روم و چين لشگر از يكى خون شمايان، از كه هر پس. رفت خواهد بهشت به و گردد مى پاك گناهان از شود،

 و گرز و ببنديد پهلوانى كمر همگان بامدادان پس. بخت خداوند، از هم و گرفت خواهد زر سپهساالر، و شاه از هم و ماند خواهد نيك جاودانه
 در و ايم بنده همگان ما: گفتند او به و دندكشي رده سپهساالر نزد سپاه سران پس. گيريد جاى خويش جاى در يك هر بدست، كابلى دشنه
 .سازيم جيحون چون خون، از را زمين هايمان دشنه با و كنيم آن فرمايد، را ما آنچه هر و هستيم زنده شاه براى از گيتى،

 سپاه دل از رومى خود كاله و تيغ و جوشن با منوچهر بردميد، سپيده چون. بازگشتند هايشان خرگاه سوى به كينه از پر سرى با آنگاه
 كه بود گشته آب بر اى كشتى همچون زمين. بردند باال خشمĤگين را ها نيزه و كشيدند فريادى سپاه همه ناگهان او خاستن بپا با. بپاخاست

 بيابان و ندشتافت يكديگر جنگ به سپاه دو پس. بود خاسته آسمان به شيپور و كارناى و تبيره غرّش. رود مى شدن فرو سوى به شتاب به گويى
 .بود منوچهر با سره يك چيرگى، جنگ، آن در و. بود خون درون پيالن پاى چنانكه  روييد الله زمين روى بر كه گويى  شد خون درياى چون

  شرنگ گاهى و است نوش و شهد گهى            درنگ ندارد يكسان به زمانه

. بيابند شبيخون براى راهى مگر تا كردند كوشش بودند، گشته بيچاره كه سلم و تور هنگام شب. جنگيدند رسيد فرا شب تا چنين اين 
 .پرداختند انديشى چاره به تور و سلم و نيامد جنگ  به كسى شد، روز چون

 منوچهر دست بر تور شدن كشته

 سپاه كار ساختن به پس. زنند شبيخون منوچهر سپاه به ناگهان رسد، فرا شب چون كه كردند چاره سلم و تور رسيد، نيمه به روز چون
 آگاه را او و رفتند منوچهر سوى به شتابان اند، كرده شبيخون آهنگ ايشان كه يافتند آگهى منوچهر آگاهان كار چون. پرداختند شبيخون براى

 بدانجاى خود با را ردلي و جنگى سواران و سپاه سران از هزار سى و برگزيد نهانگاهى قارن و سپرد قارن به را سپاه همه منوچهر پس. ساختند
 پس. گشت روبرو منوچهر جنگ آماده سپاهيان با ناگهان ليكن. زد شبيخون ايشان به سپاهى هزار سد با تور بگذشت شب از پاسى چون. برد

 نداشت، يزىگر راه هيچ كه تور ببست، تور بر را راه و برآورد سر نهانگاه از منوچهر ناگهان كه  درگرفت سخت جنگى. نديد جنگ جز اى چاره
 :كه زد ستمكار آن بر بانگ و رسيد او به كه اين تا گشت روان او پس از شتاب به منوچهر ليكن بگريخت، و بتافت روى

  كين تو از جهان جويد كه ندانى            چنين گناهان بى سر ببرّى

 و بزد زمين بر و برگرفت زين از را او باد، همچون رمنوچه .افتاد زمين بر تور دست از دشنه. انداخت او پشت بر اى نيزه درنگ بى پس 
  .بازگشت لشگرگاه به آنگاه. كرد دام و دد خوراك را تنش و ساخت جدا تن از را سرش هماندم

  فريدون نزد منوچهر نامه پيروز

 ها سختى در كه سپاس را درسفريا گيهاندار. داد و پاكى و خوبى خداوند بر باد آفرين: نوشت آفريدون شاه به اى نامه در منوچهر پس
 و دين و داد خداوند گرز، و تخت و تاج خداوند فريدون، بر باد آفرين و. دلگشاى و رهنماى جاودان، پروردگار. نگيرد كس دست او جز كسى
 جنگ سه روز، سه به و رسيديم زمين توران به خوبى به سپاه، با ما كه بدان. اوست بخت و تخت از فرّهى و زيبايى و راستى همه كه فرّهى
. رسانيدم تور به پس از را خود كه بود هنگام همان در. گشتيم نهان ما و زدند شبيخون ما به بيچارگى از ايشان. شد كرده روز و شب در بزرگ
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 چون برداشته، زين از را او و گذاردم  گبرش در را نيزه و رسيدم او به تا كردم شتاب دنبالش به پس گرفت، پيش در گريز راه ديد، مرا چون
 .بسازم را سلم كار كه آنم بر اكنون. فرستادم شما سوى به اينك و ساختم جدا ارزش بى تن از را سرش و كوبيدم زمينش بر اژدهايى

 مراهه به را نامه اين منوچهر آنگاه. گماشت او كشتن بر مرا اينك نيز خداوند نكرد، شرم و افكند زر گاسونه به را ايرج سر او همچنانكه
 پر ديدگانى با ببرد، ايران شاه نزد به را چين شاه سر تا بود ناچار كه اين از فرستاده .ساخت روانه فريدون سوى به پاى باد اسپى با اى فرستاده

 براى او مرگ اندوه ليك باشد، بدكار كه چند هر فرزند، كه پنداشت مى خود با چه  شد روانه او سوى به فريدون، از شرم از پر رخى و اشك
 منوچهر بر دادگر خداوند از نگريست، آن بر فريدون چون. نهاد فريدون برابر در را تور سر و برسيد فرستاده روى، هر به. است سوز جان پدر،

 .خواست آفرين

 را االنان دژ قارن گرفتن

 از. رود واپس بود، سرش پشت در كه ناالنا دژ به تا خواست و شد هراسان يافت، آگاهى منوچهر دست بر تور شدن كشته از سلم چون
 االنان دژ گردد، پناهيده آن در و رود بدانجا تواند مى  كه استوارى جاى تنها بپيچد، نبرد از روى سلم، اگر كه انديشيد نيك منوچهر سوى، ديگر

 شود، دسترس دژ بدان را او چنانچه كه چرا م،بگيري او بر را راه است، نرسيده دژ بدان او پاى تا كه است بايسته پس. بود تواند دريا كنار بر
. است نهاده آن در بسيار گنجهاى و است برآورده آسمان به سر آب ژرفاى از ترفندهايى، به دژ، آن چون  بود نخواهد آسان او بر چيرگى ديگر
 سپاهى بيند، شاه اگر: گفت او به قارن ذارد،گ ميان در قارن با نهانى را خود آهنگ اين منوچهر، چون. شوم بدانسو شتاب به خود، بايد من پس

 را سپاه نيرنگى با و رسانم دژ آن باروى كنار به سپاه با را خود تا سازد همراه من با نيز را تور انگشترى و كاويان درفش و سپارد من به را بزرگ
 روانه آنجا سوى به ورزيده سپاهى هزار شش با هشبان نيز گرشاسپ و من. مگوى سخن كسى با راز اين از شاه، اى تو پس. اندازم دژ بدان
 .شويم مى

 دژبان نزد به و كنم مى پنهان را خود من: گفت و سپرد شيروى به را سپاه قارن. گشتند روانه االنان دژ سوى به دريا راه از شبانه پس
 چون و افرازم مى بر را كاويانى درفش شوم، دژ وارد نچو ولى. نمايانم مى او فرستاده را خود و دهم مى نشان او به را تور انگشترى و روم مى

 به را سپاه قارن رسيدند، خشكى نزديك چون پس. بيĤغازيد را جنگ كشم، فرياد چون و نهيد رو من سوى به همگى ببينيد، را آن شمايان،
 من: گفت و نماياند دژدار به را انگشترى رسيد، االنان دژ به قارن چون. شتافت دژ سوى به خود و داد جاى همانجا در را ايشان و سپرد شيروى

 با شاه منوچهر سپاه چون تا باشيد هشيار دو هر و باش يار دژ، از نگاهبانى در را او و رو االنان دژبان سوى به گفت مرا او. ام آمده تور نزد از
 هماندم بديد، را تور انگشترى مهر و شنيد را ها گفته ناي دژبان چون. دهيد شكستشان و داريد باز را ايشان شما آيد، بسويتان كاويانى درفش

 :پذيرفت را گفتارش درنگ بى و است نيرنگى آن، كه ندانست و گشود را دژ در

 باد به دژ و سر گزافه، از بداد            نهاد خويشى مهر بر بيگانه به

  چنگ تيز بچه هنر پر اى كه        پلنگ جنگى بچه، با گفت چنين

  بن به تا سر ز بنگر و بينديش              مكن تندى كار، در تهندانس

 نبرد و ننگ هنگام به بويژه              مرد بيگانه شيرين گفتار به

  ببين ژرفى به باشد چه هر سخن         كمين از بترس و نماى پژوهش

 نغز كار در ننمود چو پژوهش                مغز تيز مهتر يكى تا نگر

 داد باد بر گونه بدان حصارى           ياد ايچ نكرد دشمن نيرنگ ز

 دژ اندر او يارى به و آمد قارن سوى به بديد را آن شيروى چون. برافراخت را كاويان درفش قارن بگذشت، شب از پاسى چون بارى، 
 و گرفت در كشتار بامدادان. نبود كسى دژبانان از ديگر زد، بر سپيده چون. بكشتند را نگاهبانان و دژ سران شيروى و قارن سان، بدين و گشت

 به سوى هر از آتش و گشت روان خون جوى و بكشتند را تور سپاهيان از تن هزار دوازده بودند، گشته دژ درون اينك كه منوچهر سپاهيان
 .خاست آسمان
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  ضحاك نبيره كاكوى كردن تاخت

: گفت آنگاه. كرد آفرين او بر منوچهر. گفت باز او براى بود، كرده آنچه و بازگشت شاه منوچهر سوى به بگشود، را االنان دژ قارن، چون
 با سلم، يارى براى گنگ هوخت دژ از - است نترس و نيرومند بسيار كه -كاكوى نام به ضحاك نبيره برفتى، االنان دژ سوى به اينجا از تو چون
 ما جنگ به بار اين چون. شوم هماورد او با من كه نداد دست ليكن. بكشت را ما دليران از چند تنى و آمد ما جنگ به اينجا به سپاهى هزار سد
 كار اين چاره اكنون من باشد؟ كه كاكوى است؟ تو جنگ به آمدن ياراى را كسى چه شهريار، اى: گفت شنيد، چنين كه قارن. بستيزم او با آيد،
 خود، چه مباش، نگران كار اين از تو: گفت را او منوچهر، ليكن. آيد ما جنگ به گنگ تهوخ در از نتواند كاكوى چون كسى ديگر تا سازم مى را
 سپاهيان و خاست آسمان به ناى و كوس و شيپور آواى سوى هر از پس. است من جنگ گاه اكنون .اى گشته خسته االنان لشگركشى اين از

 لشگر از دست در هندى شمشير با نيز منوچهر. شد ميدان اندر ديو همچون و كشيد بر غريوى كاكوى و گرفت در جنگ. گشتند جنگ آماده
 كمر بر اى نيزه كاكوى. آغازيدند جنگ يكدگر با پيل دو همچون دو هر پس. درآمد لرزه به كوه گويى دو، آن غريو از. بزد غريوى و شد بيرون

 بر تيغى منوچهر پس. گشت پديدار آهن ميان از گاهشكمر و شد دريده كمربندش و بجنبيد سر از روميش خود كاله كه زد منوچهر بند
 منوچهر شد فرو آفتاب چون. آويختند در يكدگر با پلنگان چون دو هر نيمروز تا گونه بدين. شد چاك تنش بر جوشن كه بزد كاكوى گردن

. دريد را اش سينه شمشير، با و زد زمينش بر و برداشت زين از بود پيل همچون كه را او و بگرفت را كاكوى بند كمر آسانى به ناگهان پايدارتر،
 .گشت دچار بود، شده نوشته برايش مادر از زادن روز از كه سرنوشتى به تازى، مرد آن سان بدين و

 منوچهر بدست او شدن كشته و سلم گريختن

 هيچ رسانيد، دريا نزديكى به را خود چون ليك. برد پناه االنان دژ به تا كرد آن آهنگ و شد شكسته سلم پشت كاكوى، شدن كشته با
 شوم، و ستمكار مرد اى: گفت رسانيده، او به را خود و تاخت او پس از منوچهر هنگام همان در. رود دژ سوى به آن با كه نيافت اى كشتى
 :خواستى  خودت كه ستا چيزى اين گريزى؟ مى رو چه از. ام آورده تخت و تاج برايت شاه، اى اكنون. بكشتى تخت و تاج بهر از را برادرت

 كنار در برش اكنون هم بيابى            بار به آمد بنشاندى كه درختى

  اى رشته خود است، پرنيان وگر         اى كشته خود خارست، بار گرش

 برداشتند را سرش تا بفرمود آنگاه. گشت جدا تنش از سر كه زد او گردن بر چنان شمشير با و تاخت او سوى به را اسبش منوچهر پس 
 .بودند مانده شگفت در بازو زور آن از لشگريان همه. كردند نيزه بر و

 را زبانى چرب و خردمند مرد آنگاه. برد پناه كوهى و  دهار و دشت به گروهى هر و گشتند پراكنده سپاهيانش، همه سلم، شدن كشته با
 به گوش همگان ما: گفت سلم سپاهيان آن زبان از رسيد، منوچهر نزد به ادهفرست چون. ببرد پيامى منوچهر پيش به ايشان سوى از تا يافتند
 هيچ را ما گرنه و. آمديم جنگ بدين سپاهيگرى به بود شاهمان كه سلم فرمان به كه بوديم كشاورز يا و دار رمه يا ما كه بدان. توايم فرمان
 ايشان پيام چون منوچهر. نداريم را او با ستيز توان ما دارد، ما با جنگ هنگآ او اگر. شاهيم منوچهر بندگان همگى اكنون. نبود دل در اى كينه

 اكنون. كنم اهريمنى كارى كه نيستم آن بر هرگز و يازيدم دست جنگ اين به كه نبود خويشتن آرزوى براى از من كه بدانيد: گفت شنيد، را
 روز ديگر گشت، پيدا گناه بى از گناهكار و ساخت چيره دشمن بر را ما پيروزگر يزدان چون باشيد، من دوست خواه و من دشمن خواه شمايان

 و كنيد بيرون دل از كينه و سازيد دور خود از افزار جنگ پس زين و يافت خواهيد زينهار نيز شمايان پس. بگذشت بيداد گاه و رسيد فرا داد
 اين از سلم سپاهيان چون. پردازد خويش زندگانى به و رود روم يا ينچ يا توران است، آمده جا هر از كه هر و بورزيد مهر و باشيد دين پاك

 را همه و بردند منوچهر نزد را خود جنگ برگ و ساز بودند، آمده چين از كه سلم سپاهيان همه و گفتند آفرين را منوچهر شدند، آگه سخنان
 .بنواخت ايگاهشپ  اندازه به را ايشان از يك هر نيز منوچهر. ريختند هم بر كوهى همچون

  فريدون نزد به را سلم سر فرستادن

 كه سپاس را پيروزگر گيهاندار: نوشت نامه در. ساخت روانه فريدون سوى به اى فرستاده همراه به اى نامه با را سلم سر منوچهر آنگاه پس
 زمين، بيدار شاه خردمند، فريدون بر خداوند آفرين و. اوست درمان زير دردها همه و او فرمان زير به بد، و نيك همه و است اوى از هنر و نيرو
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 شمشير به را بيدادگر دو آن سر و كشيديم كينه چين سواران از شاه، نيروى به ما كه بدان ايزدى، فرّه و شكوه خداوند بدى، بندهاى گشاينده
 فرستاد االنان دژ سوى به را شيروى منوچهر، آنگاه. يمبگو است رفته كه را آنچه هر و بيايم باد همچون نامه اين پسِ از من اينك. بريديم كين

 آنجا از و دشت به دريا از سپاهيانش با منوچهر آن از پس. آورد فريدون درگاه به كرده، پيالن پشت بر و برگيرد را آن گنجهاى همه تا بفرمود و
 ديباى با آراسته ، زرين و پيروزه تختهاى پشتشان بر كه پيالنى با شيروى زمان همان در سو، ديگر از. راند فريدون نزد به تميشه سوى به

 از نيز فريدون. نهاد تميشه به روى آنجا از و رسيد سارى به گيالن درياى راه از كشتى با -بود آورده االنان دژ از كه -گوهرها گونه همه و چينى
 را فريدون درفش دور، از منوچهر چون. بود آمده پيشواز به پياده بودند، روان او پشت در كه سپاهيان و مردان گيل و ايرانيان با ديگر سوى
 دست در را دستش و ببوسيد را منوچهر آنگاه نشست، بر تا بفرمود را او فريدون. گفت آفرين را او و ببوسيد را زمين و آمد زير به اسپ از بديد،
 از پيش، اندكى سام،. آيد ايشان نزد به زود كه خواست او از و ادفرست نريمان سام نزد به را كسى فريدون و شدند كاخ به همگى پس. گرفت
 كه بود آورده گوهر و دينار چندان بخواهد، چيزى او از فريدون آنكه بدون خود، با و بود آمده هندوستان از جنگ، آن در فريدون يارى براى
: گفت را او و نشاند خود كنار در را سام فريدون، آنگاه. گفت درود را ايشان رسيد، منوچهر و فريدون نزد به سام چون. ندانست كس را آن شمار
 و گرفت را منوچهر دست فريدون، پس. باش ياور و يار كار هر در را او تو پس. است رسيده فرا من رفتن گاه چه، سپردم، تو به را نبيره اين من
 :گفت و كرد آسمان سوى سر آنگاه. نهاد سام دست در

 .هستم ديده ستم ياور ها، سختى در و دادگرم داور من كه گفتى تو ستگوى،را دادگر داور اى

 .برآوردى كامم هم و بخشيدى تختم و تاج هم كردى، ياريم هم و دادى داد هم مرا تو آرى

 .كند درنگ تنگ جاى اين در روانم خواهم نمى اين از بيش كه بر ديگر سراى به مرا خداى، اى اينك

 آن همه فريدون، ليكن. آمد شاه فريدون درگاه به بود، آورده جنگ بهره االنان، دژ از كه گنجها آن با پهدارس شيروى زمان همان در
 سر بر تاج خود، دست با فريدون و بنشست زر تخت بر منوچهر تا بفرمود ماه مهر از هشتم و بيست روز به آنگاه .بخشيد سپاهيان به را گنجها

 .بداد بسيار هاىاندرز و پند را او و. گذارد او

  فريدون مردن اندر گفتار

 به و گريست همى و نهاد خود كنار در را فرزند سه سر و گرفت كناره تخت و تاج از و بپژمرد فريدون شد، كرده كارها همه آن چون
 و بدخويى از مگر نبود اين و تگش تاريك من روز فرزند، سه اين شدن كشته با: كه كرد مى مويه  زارى به دم هر و. گذرانيد زندگانى دشوارى

 كه اين تا بگذرانيد زمانى فريدون چنين اين. گشت دژم سه هر بر گيتى ناچار، به و نبردند من فرمان كه ايشان سه هر نافرمانى و بدكردارى
 .درگذشت

 دراز روزگارى چنين برآمد         باز مانْد ازو نام بشد، فريدون

  كاستى از سود پسر اى كرد كه            راستى و بد نيكنامى همه

 پيلسته از تختى و بساخت اى دخمه شاهان، آيين به و بست كمرش بر خونين كستى و نهاد فريدون سر بر كيانى تاج منوچهر آنگاه پس 
 را دخمه در سپس. درفتن او كردن پدرود به همگى آنگاه. گذارد دخمه در بسيار، گوهرهاى و نهاد تخت آن بر بدانسان را فريدون و بنهاد

 سوگوارى به نيز بازارها و شهر و نشست او سوگ به رنج و درد با هفته يك منوچهر و برفت گيتى اين از فريدون سان بدين و. ببستند
 .پرداختند

 شاد خردمند مرد نيست تو به               باد و فسوسى سراسر جهانا
 دراز عمر چه و مرع كوتاه چه      ناز به رويشان پرورى همى يكايك

 بسد گر آن خاك بود گر غم چه           ستد خواهى باز را داده مر چو
  گسست را نفس آن جهان تو از چو              زيردست وگر شهريارى اگر
  متاب را دلت ماندن جاويد به     آب چو شد تو ء خوشى و درد همه

 شهريار گر بنده، گرا ، بمانَد             يادگار نيكوئى كزو آن خنك
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 منوچهر

  بود سال بيست و سد او پادشاهى

 زندگيش، سال بيست و سد در و نهاد سر بر كيانى تاج و بيامد منوچهر هشتم، روز به. بگذراندند فريدون سوگ به را هفته يك پس
 مردانگى و دين و داد به را گيتى همه د،گذار سر بر شاهى تاج و نشست تخت بر چون. ببست بود جادو چه هر در و كرد پيشه كردارى درست

 آسمان، و من بنده زمين،. مهر و داد هم است، جنگ و خشم هم مرا ام گيتى تمامى شاه من اينك: گفت و داد مژده فرزانگى و پاكى و نيكى و
 زرينه و شمشير خداوند. جويم مى كين تار، شب در كه آنم من. بدى دست و نيكى بخت هم است، ايزدى فرّه و دين هم مرا. است من يار

 بدان دست. درياست چون دستانم بزم، گاه به و ندارم دريغ نيز جان از رزم، گاه به. تيغ برآورنده و ميغ فروزنده كاويان، درفش برافرازنده كفش،
 . پيلسته تخت بر پادشاهى زندهفرو و تاج نماينده و گرز گراينده منم. سازم ديبا رنگ به كينه از را زمين و كنم كوتاه بدى از را

 فريدون راه به تا خواهم مى و برم مى پناه بدو و دانم مى او از تنها را سپاه و تخت و تاج اين و پروردگارم بنده من كه بدانيد همه اين با
 بر و رساند رنج را تهيدستان و بدارد زبون را خويش مردم و برتابد كيش از سر و برگردد من راه از زمين روى كشور هفت در كه كس هر. روم

 . شد خواهم روبرو شمشير با او با و است كيش بى من نزد بيند، برتر را خود و دارد روا ستم مردم

 تو با جاودان تا موبدان فرّه و شاهى تخت و تاج اين. سپرد شاهى تخت و تاج ترا كه تو نياى باد فرّخ نيكخواه، اى: گفتند بزرگان همه پس
 ايران شاه تو پدرِ بر پدر كه شاهى اى: گفت و برخاست جاى از پهلوان سام آنگاه. توست پيمان زير ما جان و تو فرمان به يكايك ما كه بدان. باد

 گاه نپس ازين ليك بشستى شمشيرت با را زمين نيز كنون تا و هستى ژيان شير همچون جنگ در چه اگر. باد نگاهدارت يزدان اند، بوده زمين
 نيز من. بودند شاهان و بزرگان پناه و گذار دشنه و سپهدار پهلوانان همگى نريمان، تا گرشاسپ از من، نياكان. تو گزيدن آرامش و ماست رزم
 .بداد شاهوار پيشكشهاى را او و كرد آفرين او بر منوچهر پس. آورم بند به را دشمنانت و بگردم گيتى گرد

  زال زادن اندر گفتار

 در ليك. نبود فرزندى را سام. نمود بازى چه سام، با روزگار، كه ببينى تا گويم باستان گفته از شگفتى داستان را تو پسر، اى اكنون
 همه ليكن خورشيد، چون اش چهره كه شد زاده ازو پسرى چندى از پس كه اين تا. بود باردار ازو موى، مشكين و گلرخ ماهرويى او شبستان

 از بگويد سام به كه نبود اين ياراى را كسى كه چرا  نگفتند سام به ازو سخنى هفته يك بزاد، مادر از سرىپ چنين چون. بود سپيد بدنش موى
 كرده، درود را او و رفت سام نزد به بود پروا بى شير، همچون كه اش دايه سرانجام كه اين تا. آمد بدنيا پير پسرى خوب، چنان مادرى و پدر

 و پاك سيم چون تنش كه آمد را تو دل، شير اى بچه پهلوان ماهروى، آن از و داد تو به خواستى مى آنچه تخداي كه دهم مى مژده را تو: گفت
 است بايسته را تو پس .است بوده تو بخت اين كه شايد. است سپيد مويش كه اين جز نبينى او در زشت اندام يك و است بهشت چون رخش

 سرش كه ديد پسرى ناگهان. شد شبستان به و آمد زير به تخت از شنيد، چنين كه سام. شىبا خرسند بخت، ازين و مسازى نژند را دلت تا
 فرزند سام، چون. بود سرخ رويش ليكن و سپيد برف، همچون اندامش همه موى. بود نشنيده و نديده او چون هرگز كه بود مردى پير همچون

 از برتر اى: گفت كرده، بلند آسمان  سوى به سر پس. بترسيد مردم سرزنش از و گشت نااميد گيتى، از سره يك ديد، سپيد موى با چنين اين را
 بچه چون بچه اين بودن از من. ببخشايى من بر كه خواهم مى درگاهت از ام، آورده اهريمن دين يا ام كرده بزرگى گناه من اگر كاستى، و كژّى

 .خشمگينم و شرمگين سخت است موى سپيد و چشم سياه كه اهريمن

 و آشكار در كه دانم پرى؟ يا رنگ دو پلنگ يا است ديو بچه اين كه  گويم چه را ايشان بپرسند، نشان بد بچه اين از و آيند بزرگان اگر
 سام پس .برفت آنجا از خشم با و بگفت اين. بروم و سازم رها را زمين ايران كه شود چنان آن و بخندند من بر فرزند، اين بودن براى از نهان

 .بازگشتند و بنهادند آنجا در و بردند كوه البرز به و برداشتند آنجا از را گناه بى فرزند آن تا بفرمود

 پروردگار برداشت بفگند چو            خوار بفگند پيوند و مهر پدر

 سير شير را بچه بد كرده كجا          شير ماده برين زد داستان يكى
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  ننهادمى سرت بر ايچ سپاس           دادمى دل خون ترا من گر كه

  بگسلى من ز گر بگسلد دلم           دلى هم و ديده مرا خود تو كه

 سيمرغ كوه، البرز آن در. خروشيد مى زمانى و مكيد مى را سرانگشت زمانى و بود افتاده آنجا در پناه بى روز، و شب كودك، آن سان بدين 
 كه ديد را اى شيرخواره كودك ناگهان كه كرد پرواز النه از خوراك بدنبال سيمرغ پس گشت، گرسنه سيمرغ بچه زمان همان در. داشت النه

 در خداوند  پس. يافت مى اى سايه آفتاب، گزند از اكنون بود، مادر و پدر هم پلنگى را او اگر. بود افتاده خاك بر آفتاب، زير گرسنه، و برهنه
 نزد به را او و برگرفت را كودك و زد بر چنگ و آمد فرود پس. نيفتاد او خوردن انديشه در سيمرغ هك نهاد سيمرغ دل در او از مهرى هماندم

 كه سيمرغ پس. افتاد ايشان دل در او مهر و گشتند خيره گريست مى خون كه كودك آن به هايش بچه و سيمرغ آنگاه. برد هايش بچه
 و شير بدون كودك سان بدين. داد مى كودك آن به و گزيد برمى را نازكترينش كرد، مى شكار كه آنچه از پس آن از دهد، شير را او توانست نمى

 گيتى در او خبر و گشت سرو همچون و برآمد مردى به كودك، آن كه اين تا بگذشت دراز روزگارى و يافت پرورش خوردن خون و گوشت با
 .برسيد او از سخن نيز سام به و گشت پراكنده

  نهان نماند هرگز نيك و بد            جهان رد شد پراگنده نشانش

 پسر كار چگونگى از سام ديدن خواب

 فرزند به را او و آمد سام سوى به تاخت به تازى اسپى بر سوار پهلوانى هند، كشور از كه ديد خواب در. بود خفته سام شبها، از شبى
 شنيده پسر آن باره در كاروانان از آنچه نيز و بود ديده خواب در آنچه و خواندفرا را موبدان گشت، بيدار خواب از چون سام. داد مژده برومندش

 آن در كه هر پس. است مرده سرما و گرما از كه اين يا است زنده هنوز كودك اين آيا كه گوييد چه اينك: پرسيد آنگاه. بگفت ايشان به بود،
 در نهنگ و ماهى يا خاك و سنگ بر پلنگ و شير كه چرا گشتى، ناسپاس يزدان، بر تو كه بدان: كه برگشادند زبان جوان و پير از بودند، گروه
 كوه به را گناه بى بچه آن و بشكستى را دهش نيكى پروردگارِ پيمان تو ليك. كنند مى ستايش را يزدان و پرورانند مى را خود بچه همگى آب،

 :بدان و برآى جستجويش به و نيست زنده او كه مگو هرگز ولى. گشتى دلتنگ سپيدش موى از و افكندى

  تباه نگردد سرما و گرما ز            نگاه دارد كه را كسى يزدان كه

 .راهنماست خود، بد، و نيك هر بر او كه بدان و بخواه پوزش يزدان از اكنون تو پس 

 گشت برافراشته درفشى هند كوه از كه ديد ابخو در ديگر بار. رفت خواب به رود، البرز كوه سوى به فردا كه انديشه اين در شب آن سام
 سام نزد به مرد دو آن از يكى. گشت پديدار راست دست بر خردمندى و چپ دست بر موبدى و سر پشت در گران سپاهى با خوبروى پسرى و

 به تو پهلوانى همه اين پس باشد، مرغ تو فرزند دايه اگر. بشستى ديدگانت از را خدا از شرم تو انديش، ناپاك باك بى مرد اى: گفت را او و آمد
 سپيد موى آن هم كه بدان. است گشته سپيد بيد، برگ همچون كه تو ريش و سر موى است، ننگ انسان بر سپيد موى اگر آيد؟ كار چه

 بود، خوار تو نزد رتپس اگر كه بدان و جو بيزارى آفريننده از پس كردى، چنين كه اينك. بداد خدايت را خودت سپيد موى اين هم و فرزندت
 .است اى دايه هر مهر از بيش او به خداوند مهربانى ليك، ندارى مهرى بدو تو چه اگر و است كردگار پرورده اكنون

 و خردمندان گشت بيدار خواب از چون. بترسيد خواب آن از و برخروشيد افتد، دام در كه ژيانى شير همچون خواب، در سام ناگهان
 چون. گردد خواستار افكنند، آنجا در تا بود بگفته روزى كه را كودكى آن خود، تا تاخت كوهسار آن سوى به شتابان و ندبخوا را سپاه سران

 و چندن و آبنوس چوب از كه بديد كاخى همچون بلند اى آشيانه كوه، آن بر و بود برافراشته پروين به سر كه ديد كوهى رسيد، بدانجاى
 آفرين را پروردگار و بماليد زمين بر رخساره ديد، چنان كه سام. گشت مى آشيانه آن گرد بر خودش مانند نىجوا و بود شده ساخته داربوى
 تا خواست سام پس. است برتر همه از و دادگر پروردگار او كه بدانست و. بيافريد را كاخ چون آشيانه آن و مرغ آن كوه، آن بر بدانسان كه گفت
 :نيافت راهى بگشت، هچ هر ليك بيابد، بدانجاى راهى

  جايگاه چنان بر را دام و دد            راه بود كى و جست شدن بر ره
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 من پاك پشت از كودك اين اگر ليك ام، سرافكنده و خواهم مى پوزش درگاهت از اكنون همه، از برتر اى: كه ناليد خدا درگاه به پس 
 درگاه به را سخنان اين سام، چون. نماى راهى بدينجاى، را او و بگير را گناه رپ بنده اين دست پس نيست، گوهر بد اهريمن تخم از و است

 .گشت پذيرفته او نيايش هماندم بگفت، پروردگار

 پسر با سيمرغ پس. است بچه آن بهر از او آمدن كه دانست بديد، گروه آن با را سام چون و بنگريست كوه فراز از سيمرغ دم همان در
 نهم، مى نام زند دستان ترا اينك. ام بوده مادرى و دايه همچون تو براى من كه دانى اى، ديده را كنام و آشيانه اين رنج هك اى: گفت چنين سام
 .بخواند نام اين به را تو نيز، پدرت تا بگو گردى، باز ايشان ميان به نام اين با چون پس. بكرد بند و دستان تو با پدرت روزگارى، كه رو آن از

 به و بردارم را تو تا رواست پس. است شده پيدا آبرويى او نزد را تو و آمده كوه بدين تو جستجوى به يل سام گيتى، پهلوان رتپد اكنون
 سخن ليكن بود، نديده انسانى هيچ او چه گر. آورد ديدگان در اشك و گشت اندوهگين بشنيد، سيمرغ سخنان جوان، آن چون.  برَم او نزد

 پروردگار، از پس من و است من تاج تو، بال دو و من شاهىِ تخت تو آشيانه اين: گفت را سيمرغ پس. بود آموخته سيمرغ از را دانش و گفتن
 گر و فرستم، مى پادشاهى سوى به ترا من اينك: گفت جوابش در سيمرغ. گشت آسان كه بود تو از من كار دشوارى كه دارم مى سپاس را تو
 ببر خويش با مرا پرهاى از يكى ليك. روى جانب بدان كه باشد آن بهتر تو براى ليكن. دارم نگاه خويشتن نزد رات كه است اين سزاوارتر مرا چه
 بچگان با را تو من چه ببينى، مرا فرّ درنگ بى تا افكن آتش بر مرا پر اين آوردند، پيش اى سختى را تو اگر و باشى من فرّ سايه در همواره تا

 را تو و آيم نزدت به سياه ابر چون هماندم اندازى، آتش بر مرا پر چون كه بدان پس. اى رسيده جاى بدين تا ام وردهبرآ خود پر زير در خود،
 .گردانم باز بدينجا

 .مكن فراموش دل از هرگز را ات دايه مهر پس

 بنگريست، چون پدر. آورد فرود زمين بر پدرش نزد به و برداشت كوه از را او و كرد او همراه هميشه براى را دلش سيمرغ، سان بدين و
 مرغان، شاه اى: گفت و كرد آفرين را او و برد نماز را سيمرغ و بناليد زار پس. بديد كمرگاه به تا مويى و زيبا رخى و پيل چون تنى با را جوان

 آنگاه پس. بمانى زورمند جاودانه همچنان كه باشد. بدسگاالنى دشمن و بيچارگان ياور همواره كه بداد هنر و نيرو ترا رو آن از دادگر پروردگار
 و تاج سزاوار سخت را او و بنگريست فرزند به سام، برفت، سيمرغ چون. بود مانده خيره او بر گروه آن و سام چشم و  برخاست كوه به سيمرغ
 : بديد كيانى تخت

 لبانش و رخسار و سياه كرف چون چشمانش و همژ جنگ، آماده دستش و پهلوانان چون دلش خورشيد، چون رويش شير، چون بازوانش
 و كرد آفرين فرزند، پاك آن بر و گشت شاد سام دل پس. شدن توانست نمى او نكوهش مايه موهايش بجز او چيز هيچ و بود سرخ خون چون
 كه ام كرده پيمان  خويش خداى با آوردم بدست دوباره ترا كه اينك من چه مكن، ياد گذشته از ديگر و ساز نرم من به را دلت پسر، اى: گفت
. آمد فرود كوه از او با و كرد فرزند تن بر پهلوانى اى جامه سام هماندم، پس. كنم آن پس، زين خواهى، آنچه هر و نسازم بد تو بر را دلم هرگز

 با سام پس. آمدند سام نزد به شادمانى با ىهمگ بديدند را ايشان كه سپاهيان. ناميد زر زال را او سام،  بود نهاده نام دستان را او سيمرغ، چه گر
 رهسپار شهر سوى به بود خاسته آسمان به هندى دراى و زرين زنگ و تبيره و كارناى و كوس خروش سو هر از كه آنسان سپاهيان، و فرزندش
 .گشتند

 زر زال و سام كار از منوچهر شدن آگه

 را پروردگار و گشت شاد آگهى آن از شاه منوچهر .بيامد كوه از فرّهى با مسا كه رسيد خبر شاه منوچهر براى زابل از زمان همان در
 . زرسپ و نوذر نامهاى به بود دين و فرّ با و دلير و خردمند پسر فرزند دو را منوچهر. گفت سپاس

 را او و ببيند نزديك از دبو يافته پرورش سيمرغ آشيانه در كه را -سام فرزند -دستان و رود سام سوى تاخت به تا بفرمود نوذر به پس
 در را پهلوانى جوان رسيد، نريمان سام نزديك به نوذر چون. روند زابلستان به آن از پس و آيند منوچهر نزد به تا بخواهد ايشان از و كند آفرين

 باز بدو را شاه پيام نوذر پس. بپرسيد ديگر پهلوانان و شاه از سام و گرفتند بر در را يكديگر و آمد فرود اسپ از ديد را او كه سام. بديد كنارش
. نهادند روى شاه منوچهر درگاه سوى به شتابان و نشاند نرّى پيل بر را زر زال و ببوسيد را زمين بشنيد، را بزرگ شاه پيام سام، چون. گفت
 را زمين و شد پياده اسپ از بديد، را منوچهر درفش سام چون. شتافت ايشان پيشواز به سپاهيانش با منوچهر رسيدند، شهر نزديكى به چون
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 سر بر كيانى تاج و بنشست تخت بر منوچهر برسيدند، چون و نهادند روى كاخ سوى همگى پس. گردد سوار اسپ بر تا بفرمود منوچهر. ببوسيد
 نزد به آراسته داشت، دست در زرين گرزى و سر بر زرين كالهى كه را زال آنگاه. بنشستند سام ديگرش سوى در و قارن او سوى يك در و نهاد
 به را او هرگز كه دار زنهار به من از را اين تو: گفت را سام و گشت زده شگفت بديد، تنومند اندام و زيبا چهره آن با را او شاه چون. آوردند شاه
 و راه را او پس. دارد پيران نگفره و هوشمندان دل و شير چنگ و كيان فرّ او كه زيرا مگردى، شادمانه بدو جز هرگز و ميازارى بهانه هيچ
 كار از را چيز همه سام، آنگاه. داند نمى درستى به را آيينها و است نديده كنام و كوه مرغ جز هرگز او چه بيĤموز، دو، هر بزم، و رزم آيين و روش

 شاه براى يافت، ارجمندى دوباره او دنز فرزندش كه شد چگونه كه اين و را او سيمرغ، پرورانيدن و بدانجا زال افكندن و كوه آن و سيمرغ
 به من پس. گشت پراكنده زال و سيمرغ آن سخن جا همه در بسيار، سالهاى گذشت از پس كه اين تا بود چنين اين: گفت سرانجام و. بگفت
 آن در. بود بلند كاخى چون اى آشيانه آن بر و برافراشته آسمان به سر كه ديدم كوهى و رفتم كوه البرز در دشوار جاى آن به خداى،  فرمان
 براى راهى هيچ بگرديدم، كوه آن گرد بر چه هر من. اند گونه يك از دو هر گويى چنانكه  كرد مى زندگانى سيمرغ هاى بچه كنار در زال آشيانه،
 من. گردد نمى تو فرمان به جز سپهر كه اى نياز، بى اى و مردمان چاره اى: كه ناليدم پاك داور پروردگار درگاه به پس. نيافتم بدان برشدن

 از. نيست دسترسم ديگر چيزى به و توست بخشايش به تنها اميدم و ام آمده ماه و خورشيد خداوند نزد به كه هستم گناه پر دلى با اى بنده
 كه هنگامى به و دهپوشي چرم پرنيان، بجاى اينك و شده برآورده زارى و خوارى بدين كه را پرورده مرغ بنده اين كه خواهم مى درگاهت

 رنج اين و سازى آشكار راهى او سوى به مرا و برسانى من به ديگر بار است، گرفته دندان به گوشت خورده، مى شير مادر، پستان از بايست مى
 اين يزدان، رگاهد به چون پس. سازى شاد را دلم و ببخشايى من بر و مسوزانى را روانم بكردم، من كه اى مهرى بد براى از و كنى كوتاه مرا

 زمين به من كنار در مهربان اى دايه همچون را او و برخاست آسمان به بود گرفته بر را زال كه سيمرغ و. گشت پذيرفته نيايشم هماندم بگفتم،
 كنار در را فرزند سيمرغ،. بردم نماز را او كه شگفتا و گشادم سيمرغ ستايش به زبان پس. گشت مشك از پر بويش از گيتى ناگهان گويى. نشاند
 .گفتم باز بود، برفته كه آنچه هر و آوردم گيتى شاه اى تو نزد به برداشته را او من و. بازگشت خود و نهاد باز من

  زابلستان به زال بازگشتن

 ستاره پس. شدن هدخوا چه آينده در كه ببينند و بجويند را زال اختر خردمندان، و شناسان ستاره و موبدان تا بفرمود شاه منوچهر آنگاه
 جامه و شد شاد بشنيد، سخن اين شاه، چون. شد خواهد نامدار و سرافراز پهلوانى او شاه، اى: گفتند و بگرفتند او اختر نشان موبدان و شناسان
 به آراسته رومى ريدكان و رز و ياكند و خز و ديبا و نيام زرين شمشيرهاى و ستام زرين تازى اسپان تا بفرمود آنگاه. بياراست اى ارزنده و شاهوار
 و نيزه و برگستوان و ترگ و جوشن با لركيماس و كافور و مشك از پر پيروزه و سيم و زر جامهاى و زبرجد تبنگهاى با زر و گوهر و روم ديباى
 و كابل همه و بنوشت اى ادنامهگش آنگاه. دادند ايشان به پيشكش آيين به زرين، كمر و ياكند مهر و زر تاج و پيروزه تخت و كمان و تير و گرز
 آن بر را ايشان و بخشيد -زال -پسرش و سام به را بست درياى به تا زابلستان از و سند درياى به تا چين درياى از هندوستان، در را ماى و دنبر
 :گفت و داد بوسه را منوچهر تخت و خاست برپاى سام شد، كرده همه اينها چون. ساخت فرمانروا جايها

 است، خوار تو چشم به گيتى گنج همه كه اى و ننهاده، سر بر تاج خرد، و خوبى و مهر به تو چون شاهى كنون تا كه برگزيده مهترِ اى
 به چون. نهادند روى نيمروز سوى به شاهى پيشكشهاى آن و زال همراه به سام آنگاه.  مانَد يادگار به تو از تو نام كه مبادا و باشى زنده جاودان
 بهشت چون را سيستان پس. برسيد آگهى زرين كمر و زر تاج و گشادنامه و شاهوار  جامه با ايشان آمدن از را مردم رسيدند، سيستان ىنزديك

 .خواندند آفرين زال آمدن به را او و كردند روى سام سوى به شادمانى با و ريختند درم و لركيماس و دينار و مشك سوى، هر در و بيĤراستند

 را زال سام ادند پادشاهى

: گفت را ايشان و بخواند را موبدان و خردمندان و بزرگان آن از پس. پرداخت خويش فرزند به شاهان هنرهاى آموختن به سام آنگاه
 دنز به است، من جگر خون و جانم  چون كه را پسرم اين پس. برانم گران سپاهى مازندران و گرگساران سوى به بايد كه است چنين شاه فرمان
 ولى افكندم، كوهش بر و ننهادم ارج را او دانشى، بى از ليكن داد، پسرى مرا يزدان چه اگر. كردم اى بيهوده داورى جوانيم، گاه به. گذارم مى شما

 او و واستمخ بخشايش يزدان، درگاه از سرانجام كه اين تا. گشت برومند تا بپرورد و برداشت را او سيمرغ و بنگذاشت خوار را او آفرين گيهان
 هنرها بدو تا خواهم مى و سپارمش مى شما به كه است من يادگار اين كه بدانيد شمايان اينك. داد باز من به را فرزند و ببخشود من بر نيز

 ازين: گفت و كرد روى زال به سام آنگاه. شتابم مى دشمنان جنگ به شاه فرمان به سپاه با اينك من و. دهيد پندش و داريد گراميش و بياموزيد
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. زيستن توانم چگونه اكنون: گفت را سام زال، پس. بساز رزم و بزم از خواهى آنچه هر و جوى آرامش و دان خويش ميهن را زابلستان پس
 خاك بر و مرغ چنگال زير به تا كردى چنان و داشتى دورم خود از اين از پيش كه مدار، جدا خويشتن از اينم از بيش پس. بنالم اگر رواست
 بود، پرورانيده درازى روزگار مرا كه سيمرغ آن از كه رسيد روزگارى هم آن از پس. آيم شمار به مرغان از و بخورم خون و كنم زندگانى كنام
 كه است تو بر فرزند اى: گفت فرزند به شنيد، چنين كه سام. گردم جدا تو از بايد نيز اكنون كه نيست خار جز گُل از من بهره گويا. گردم دور
 بدان و. جويى آرامش اينجا در كه است آن تو اختر كه اند گفته چنين شناسان ستاره كه زيرا بكنى، دارد، آن آرزوى دلت كه آنچه هر پس ازين
 به و بشنو و بياموز را دانشى هر و آور خويشتن گرد را پژوه دانش مردان و سواران اكنون پس. نيست گريزى را تو سرنوشت، فرمان از كه
 .بگذران روزگار دكامىشا

 و خاست آسمان به هندى دراى و زنگ و كوس آواى سوى هر از پس. نهاد جنگ سوى به روى و برخاست جاى از و بگفت اين سام آنگاه
 در. رفتب پدر با ايستگاه دو بود، شده دارا را شاهى ،- بود گشته جنگ روانه اسپهبدى به كه -سام بجاى اكنون كه زال. گشت روان لشگر با سام
 به شادمانانه و گردد باز راه آن از تا بفرمود را فرزند سام، آنگاه. بگريست خون جدايى، اندوه از نيز زال و گرفت بر در تنگ را زال پدر، آنجا،
 و نهاد سر بر تاج و بنشست پيلسته تخت بر و بيامد كند، زندگانى شادكام پدر، بدون چگونه كه انديشه اين با زال پس. رود تاج و تخت سوى
 هنرهاى و دانشها آموختن به روز شبانه و فراخواند جا هر از را پهلوانان و سواران و شناسان ستاره و موبدان آنگاه. گرفت دست در سار گاو گرز
 .زدند مى تانداس بدو دانش، و خرد در همگان و نديد خود همتاى گيتى در را كسى كه رسيد جا بدان دانش در سرانجام و بپرداخت گون گونه

  كابلى مهراب نزد به زال آمدن

 سوى به خويش ويژه پهلوانان و گُردان از گروهى با پس. بجنبد جاى از پادشاهى، در تا شد آن بر زال روزى كه اين تا بود، چنين اين
 اين. كرد بسيار بخشش و بگشود گنج در و ساخت بپا جشنى رسيد، كه جا هر در و كرد روى ماى و  مرغ و دنبر و كابل به هندوان، كشور
. بود خردمند و پهلوان و شايسته و روى زيبا بسيار و بود فرمانروا مهراب نام به ضحاك نژاد از شاهى آنجا در كه رسيد كابل به زابل از چنين
 و گنج با كابل از بامدادان گشت، آگاه الز آمدن از مهراب چون. داد مى باژ او به ساله هر نبود، سام با هماوردى توان را او كه آنجا از مهراب اين

 زرين گردنبند و شاهوار گوهرهاى از پر تاج يك و پرنيان و خز و زربفت ديباى و خوشبوى و مشك و كند يا و دينار و ريدكان و آراسته اسپان
 .بنواخت را او و شدش پذيره بديد، را او چون زال. گشت روان زال سوى به بودند كابل در كه سپاه سران همه همراه به زبرجدنگار

 زيبايى و پهلوانى و دانش مايه آن بديد، خوب نزديك، از را مهراب زال، چون. پرداختند ميگسارى به و كردند بپا جشنى آنگاه پس
 هيچ و نباشد مهراب باالى و چهر به فردى كه براستى: گفت بزرگان به زال رسيد، پايان به جشن كه اين از پس. آمد خوش سخت را او مهراب،
 از رويش كه است دخترى مهراب، پرده پس در كه بدان پس: گفت را زال بزرگان، آن از يكى زمان همان در. نيست هماورد را او پهلوانى
 چون دهانش و كمند گيسوانش. است ساگ چون بااليش و بهشت چون رخش پيلسته، همچون پايش به تا سر از. است زيباتر هم خورشيد

 آراسته بهشتى گويى. است طراز كمان چون ابروانش و زاغ پر از تر تيره مژگانش و نرگس دو بسان چشمش دو .است ناروان چون بشل و گلنار
 .كرد روز ناديده دخترِ آن انديشه در زارى با زال را شب آن. بربود او هوش و آرام و آورد جوش به را زال دل سخنان، اين با مرد آن. است

 تا خواهى، مى كه آنچه هر و تاج و تخت از كه بگوى مرا: گفت و گشت شادمان بسيار او ديدار از زال. رفت زال خرگاه به مهراب بامدادان
 كار، اين با و آيى من خانه به كه اين آن و نيست، دشوار تو بر كه آرزويى دارم، آرزو يك گيتى در تنها پادشاه، اى: گفت مهراب. دهم تو به

 نيز سام و نيست جايى تو خانه در مرا و نيست نيكو اى انديشه اين: گفت بشنيد چنين كه زال ليكن. سازى روشن يدىخورش همچون را جانم
 چون. پذيرفت خواهم را آن بگويى، اين جز چه هر پس.  پردازم ميگسارى به و روم پرستان بت خانه به من كه نگردد خرسند ، شنَود اين اگر

 .برفت و خواند دين ناپاك را وى دل، در ليك گشود، او آفرين به بانز بشنيد، زال سخن اين مهراب

 پرستيش بت براى از را مهراب چه اگر نيز زال همراه بزرگان. بود گشته -بود ناديده هرگز كه -دخترش و او شيفته سخت ولى، زال،
  .گشودند مهراب ستايش به زبان نيز يشانا ديدند، او شيفته پايه بدين تا را زال چون ليكن دانستند، نمى زال دوستى سزاوار

 



51  

 

  كنيزكان با رودابه زدن راى

 همسر ديگرى رودابه، زيبايش دختر يكى: بديد رخ خورشيد دو آنجا در. رفت خويش شبستان سوى به زال نزد از مهراب پگاه، روزى
 او بر و ماند خيره شگفتى به رودابه در ليك. بودند آراسته نگار و بو و رنگ به سراپا بهارى، باغ همچون كه دخت سين مهربانش و خردمند
 گوهر و ديبا به خواسته، از پر بهشتى چون و نهاده سر بر كالهى ، شاهبوى از كه بود آن بر گرد ماهى كه ديد سروى كه چرا. بخواند آفرين
 كنام؟ يا است تاج و تخت زيبنده آيا و نه يا ددار مردمى خوى هيچ آيا كه گرفت، پرسيدن زال باره در مهراب از دخت سين پس. بود آراسته
 :كه داد پاسخ مهراب

 هم و است شاهى سزاوار هم. پيل زور و دارد شير دل كه نيابى، او همچون را كسى گيتى، پهلوانان ميان در ماهروى، بر سيمين سرو اى
 تنها. است چنگ تيز اژدهاى چون اسپ بر و پتياره هنگن چون خواهى كينه گاه به. بيدار و است جوان. است سرخ ارغوان، چون رخش. جنگ

 رودابه گفت، مى سخن مهراب كه زمان همان در. زيباست و فريبنده نيز مويش سپيدى ليكن است، سپيدش موى آن و است آهو يك را او
 ديگرگون خويش و داد دست از رامآ و گشت زال مهر آتش از پر دلش و گلنارگون رويش و برافروخت بشنيد زال باره در را سخنان اين چون
 .گشت

  زن پيش در ياد مكن مردان ز            زن راى آن گفت سخن نيكو چه

  راى جوينده باشند گفتار ز            جاى هست را ديو همان زن دل

 من اندوهگسار و رازدار همگى شمايان: گفت و بگشود ايشان پيش خويش راز پس. بود تُرك خردمند و مهربان كنيز پنج را رودابه 
 شب و گردد نمى جدا من از او انديشه نيز خواب در چنانكه است شده زال مهر از پر من دل و ام گشته دلداده سخت من كه بدانيد پس. هستيد

 تا بسازيد اى چاره پس آگهيد، راز اين از كه هستيد كسانى تنها پارسا، هم و مهربانيد هم كه شمايان اكنون. اوست روى ديدن پنداره در روزم و
 و پنداشتند بدكار خويش انديشه در را او و گشتند زده شگفت سخت بشنيدند، اين چون رودابه كنيزان. گردد پرداخته اندوه از جانم و دل

 سر گل و گوهر تو چين، به تا هندوستان از كه اى مهان، دختران سرافرازترين و گيتى بانوان افسر اى: گفتند و خاستند بر جاى از اهرمن چون
 خواهى مى اكنون تو ساخت، جدا خود از و داشت خوار روزگارى پدرش كه را آن كه زيرا دارى؟ نمى شرم پدر از چگونه شبستانهايى، همه سبد
 هرگز كسى هيچ هك دانى نمى مگر و است گشته شهره گروه، ميان در رو اين از و است پرورانيده كوه در مرغ را او كه دانى نمى مگر. گيرى بر به
 بلكه  برگزينى را پيرى اگر باشد شگفتى مشكين، موى اين با و زيبايى همه اين با تو. نيست نژاده شود، زاده چنين كه هر و نزاده مادر از پير
 .است تو همسرى شايسته خورشيد تنها

 از كه چنان آن و دژم رويى با آنگاه. بتابيد شاناي از روى و زد بانگ ايشان بر و گشت خشمگين سخت بشنيد را ايشان گفتار رودابه چون
 به تواند نمى هرگز است، ستاره انديشه در كه من دل بدانيد نداشت، شنيدن ارزش گفتارتان: گفت ايشان به بود، آورده ابروان به خم خشم،
 انگبين اگر ، بود سركه جگرش درمان كه هر باشد، تر ستوده گل از گُل گرچه ننگرد، گُل به هرگز است، گل خوراكش آنكه گردد، شاد ماه پندار
 بر آن با است سام پسر زال، من سزاوار تنها. زمين ايران داران تاج از نه و چين فغفور نه خواهم، مى قيصر نه نيز من. گردد بيشتر او درد ، خورد

 من دل در او جز ديگر هيچكس پس. است روان و جان آرام رام هست، هرچه نوجوان، يا خوانند پير را او چه اگر اينك. شير چون يال و بازو و
 باره در شنيدن از تنها بدو من دلدادگى اين و گزيد نديده را او مهر من، دل كه بدانيد و. مكنيد ياد من نزد ديگر كسى از وى جز هرگز و مباد

  . اوست هنرهاى براى از تنها كه زيبايى، و موى و روى براى از نه من مهر اين كه بدانيد و. بود او

 آنچه هر و توييم دوستدار و بنده همگان ما: گفتند را او شنيدند، بود برخاسته اش خسته دل از كه را رودابه سخنان اين كنيزكان چون
 بايد اگر بدان و كن اننه ديگران از را راز اين باد، تو برخى ما چون هزاران سد: گفت ايشان از يكى آنگاه. كنيم آن دهى، فرمان را ما اكنون كه
 پايگاهى داراى تو نزد كه مگر كنيم همچنان آوريم، تو نزد را شاه آن كه اين تا بدوزيم را چشمها افسون، و بند به و بياموزيم جادويى كه

 بدان بگشايى، را بند اين اگر: گفت كنيزك آن به و گشت خنده از پر لبش بديد، را ايشان همراهى و بشنيد را او سخن اين چون رودابه. گرديم
  .آورد خواهد بار كند يا برايت روز هر كه كاشت خواهى برومند درختى كه
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 زر زال ديدن به رودابه كنيزكان رفتن

 با تن پنج هر و بيĤراستند گل زلفشان بر و بياراستند رومى ديباى با را خود پس. كنند اى چاره تا برفتند او پيش از رودابه كنيزكان
 سو هر در چيدن گل به كنيزكان آن پس. گل از پر جا همه و بود فروردين ماه. بود آنجا در زال لشگرگاه كه رفتند رود كنار به اربسي زيبايى

 كنيزان اينان: كه گفتند را او هستند؟ كه ايشان كه: پرسيد و كرد نگاه تخت بر از زال رسيدند، زال سراپرده نزديك به كه اين تا پرداختند
 ريدكى شتابان، پس. بردميد ، مهر از دلش ناگهان شنيد چنين زال چون. بچينند گل تا اند شده فرستاده بدانجا مهراب كاخ از كه اند رودابه
. خواست ريدك از كمانى و گشت پياده شكار بهانه به آنگاه. رفت بودند كنيزان آن كه جايى به رود، سوى آن به او با و برداشت خود با ترك

 در كرد، پرواز هوا به مرغ آن تا بزد بانگ پس. ديد آب در خشيشارى زمان همان در. داد زال چپ دست به و كرد زه به را انكم ترك، ريدك
 و برو رود سوى آن به: گفت ترك به آنگاه. انداخت رود سوى آن در چكان خون و بزد را مرغ آن و انداخت بدان تيرى شتاب به زال، دم همان

 ريدك به كنيزكان از يكى. رفت ايشان سوى به بديد را ترك كنيزان آن چون و رفت رود سوى آن به قايق با ترك يدكر پس. بياور مرغ آن
. ايم نديده او از تر زيبنده سوارى هرگز ما كه بينداخت كمان از تير چنان كه كيست است، شير چون بازوانش كه تن پيل پهلوان اين: گفت
 دستان را او كه است سام فرزند نيمروز، شاه او كه مكن، ياد شاه از گونه اين: گفت و گزيد دندان به لب ،شنيد كنيزك سخنان  كه ترك ريدك

 مهراب، كه بدان و مگوى سخن ازو چنين اين: گفت را ريدك و بخنديد كنيزك بار اين. است نديده خود به او چون سپهر هرگز و خوانند مى
 مشك از تاجى همچون گيسوانش و پيلسته چون سپيد پيكرش همتاست، بى زيبايى در و است سر وت شاه بر كه دارد خود پرده پس در ماهى

 .دارد سيمين كلكى چون اى بينى و كمان ابروانى و مست چشمانى. باشد مى سرش بر

 به كابلستان از ما اينك. نيست او همچون نيز ماه گيهان، در. بند پاى زنجير چون زلفش سر و است مستمندان دل تنگى به دهانش
 از ريدك. است زال سزاوار سخت رودابه كه زيرا سازيم، آشنا سام پور لب با را فام آلل لب آن و كنيم اى چاره مگر تا ايم آمده زابلستان شاه سوى

 را تو كنيزك، آن :پرسيد را او زال، بازگشت، زال نزد به خندان ريدك، چون. رفت زال نزد به و بخنديد و گشت خرسند ايشان سخنان شنيدن
 به پس. گشت جوان سخنان، آن شنيدن شادى از زال دل. بازگفت زال به بود شنيده و ديده آنچه ريدك، پس شدى؟ خندان كه گفت چه

 باز خكا به پس. ببريد گلها اين همراه به نيز گوهرهايى خود، با آنكه مگر ، مرَويد گلستان اين از كه بگوى را كنيزكان آن و برو: گفت ريدك
. بياوردند گرانمايه رنگ هفت ديباى پنج با فراوان گوهرهاى و زر و درم تا بفرمود زال آنگاه. سازم همراه شما با راز، به پيامى كه اين تا مگرديد

 .مگوييد سخن باره اين در كسى با و بريد رودابه نزد به پنهانى را اين: گفت را كنيزكان پس

 كام ديگر اكنون و افتاد دام به نر شير ديگر: گفتند يكديگر با كنيزكان. سپردند بديشان زر زال گيتى، پهلوان نام به را گنجها آن پس
 زال پيش به بود، برده كنيزان نزد به را پيشكشها آن كه گنجورشاه زمان همان در. بود اى فرخنده اختر اين و آمد، بجاى زال كام و رودابه

 و گرفت پرسيدن رودابه باره در ايشان از و رفت كنيزان نزد به باغ آن به خود زال، آنگاه. بازگفت را او بود، گفته كنيزان به آنچه و بازگشت
 زير به درنگ بى كه بدانيد ، برَم شما بر كژّى گمان اگر گرنه و گوييد راستى به سخن و بازگوييد من به دانيد مى آنچه هر كه است شما بر: گفت
 از سال، به كه ايشان از يكى. دادند بوسه زال پيش به را زمين و گشت سرخ سخنان اين شنيدن از كنيزكان رخ. افكند خواهم پيلتان پاى

 پاك و خردمندى و زيبايى به يكى است، نشده زاده نفر سه همچون كسى هرگز گيتى در: گفت و گشت زال پاسخگوى بود، كوچكتر ديگران
 گويى مويش و چكد مى مى رويش از گويى سمن، و است گل پايش به تا سر كه رودابه چون ىروي زيبا سوم و تو چون پهلوانى ديگر سام، دلى
 به و نبينى، هم چين در او چون آرايى بت هيچ. است گوهر و ياكند به تافته تنش و شاهبوى و مشك به بافته سرش. است خوشبوى همه

 نزديك به توان مى چگونه و چيست چاره كه بگوى مرا اكنون: گفت كنيز به يد،شن چنين كه زال پس. كنند آفرين او بر نيز پروين و ماه زيبايى،
 تازيم سروسهى آن كاخ به دهى، فرمان اگر: گفت زال پاسخ در كنيز. اوست روى ديدن آرزويم همه و او مهر از پر من جان و دل كه  رسيدن او
 و آيى بلند كاخ و ايوان نزديك به كمند با كه بايد نيز تو پس. آوريم دام به ار سرش و بفريبيم را او كه گوييم رودابه نزد به چنان آن تو از و

  .برسى خواهى مى آنچه به تا آيى فرود آن بر و اندازى كاخ كنگره بر كمند
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  رودابه نزد به كنيزكان بازگشتن

 كاخ درگاه به دست، در گل شاخه دو با يك هر كنيزكان. بود سال يك بلندى به شبى شب، آن. بازگشت نيز زال و برفتند كنيزان
. شويد مى بيرون درگاه از بيگاه كه است شده چه را شما كه شگفتم در: كه تاخت ايشان بر و شد خشمگين بديد را ايشان چون دربان. رسيدند
 زال نزد به روز هر مهراب كه بينيد نمى مگر: گفت دربان. بوديم رفته چيدن  گل به ما و است آمده بهار: گفتند پاسخش در كنيزان ليكن
 .رود مى

 به و درآمدند ايوان به كنيزان بارى. گرداند مى پست زمينتان بر درنگ بى كه ببيند، ايوان از بيرون در دست به گل چنين اين را شما اگر
 :گفتند را او پنهانى و شدند رودابه نزد

 مهر از دلش سخنان اين شنيدن از رودابه. است سپيد شموي و گل همچون رخش كه ايم نديده خورشيدى زال، همچون هرگز ما
 پرسيدن زال از رودابه پس. نهادند رودابه پيش بود، سپرده بديشان زال كه را گنجها آن كنيزان آنگاه. نمود ديدارش آرزوى و گشت برافروخته

 است مردى زال كه بدان: گفتند كنيز پنج هر. نام و آواز به يا است بهتر ديدن، به آيا و بود چگونه سام پسر با كارتان كه بگوييد: گفت و گرفت
 و آبگون نرگس دو چون چشمش دو. دارد گشاده هاى شانه و است باريك كمر و باال بلند دارد، شاهنشاهى فرّ هم و زيب هم سروسهى، بسان
 .است خون چون رخش

 است، سپيد مويش همه كه اين آن و است آهو يك تنها را او ليكن. است دل پاك و خردمند بسيار و نر شير هبك چون بازويش و  هبك
 به را او ما اينك. گشت نمى فريبنده نبود، چنين اين اگر و باشد چنين كه است اين بهتر گويى و است فرّه اى گونه او براى نيز اين خود چه اگر

 كه رودابه. بازگرديم چه با تا بفرماى و بساز مهمان كار چاره اكنون وت پس. برفت اميد پر دلى با بازگشتن هنگام به او و ايم داده نويد تو ديدار
 پژمرده و سر پير و پرورده مرغْ او كه گفتيد مى ازين پيشتر است؟ گشته ديگرگون سخنتان كه است شده چه: گفت بشنيد، كنيزكان سخن
 رودابه آراييد؟ مى او پيش به مرا رخ كه شده چه و كنيد؟ مى ماننده سروسهى به را بااليش و ارغوان گل به را رخش كه شده چه اكنون. است
 مهى تا بيا و كار بيĤراى پس برآمد، كامت: كه برَد مژده زال نزد به شتابان شبانگه تا بفرمود را كنيزان از يكى پس. خنديد مى و گفت مى را اينها
 هم كار اين سرانجامِ كه باشد بداد، خواستى مى آنچه هر يزدان كه بجوى، رهچا راه اكنون: گفت رودابه به كنيزان از يكى آنگاه. ببينى نگار پر

 مى بر شاهبوى و مشك و مى از پر زرين تبنگهاى و بياراستند چينى ديباى با را خانه آن شتاب، به تا بفرمود رودابه  آنگاه پس. باشد فرخنده
 گالب پيروزه و زر جامهاى در و. بنهادند ديگر سوى در سوسن و ياسمن و وانارغ و نرگس و بنفشه گلهاى و سويى در زبرجد و عقيق و آميخته

 .آوردند بر خورشيد به تا را خوش بوى روى، خورشيد دختر آن خانه از و بياوردند آشاميدن براى

  رودابه نزد به زال رفتن

 پس. بگذارى گام كه است آن گاه و شد ساخته رهاكا همه: گفت و رفت زال نزد به رودابه كنيز ببستند، را كاخ در و رسيد فرا شب چون
 مردزاد، جوانِ اى: كه داد آواز همانجا از بديد، را زال چون بود، آمده در بام به كه رودابه. رسيد كاخ باروى پشت به و نهاد روى كاخ سوى به زال

 سان بدين. همانى كه بينم مى اكنون كه.  نمايانْد من پيش به چنان آن را تو كه كنيز آن باشد شاد باد، تو بر آفرين گيهان درود آمدى، خوش
 ناگهان و كرد نگاه بشنيد، بام از را رودابه آواى زال، چون .باشد گشته رنجه خسروانيت پاى دو كه بايد آمدى، اينجا به ات سراپرده از پياده كه
 تا خواستم مى ازو و ناليدم مى پاك يزدان درگاه به كه يارىبس شبهاى چه تو، بر من درود چهر، ماه اى: گفت پس .بديد را رخ خورشيد آن

 درازش گيسوان رودابه پس. شود آسان ديدار راه تا ساز اى چاره ليكن. گشتم شاد تو ناز با و چرب سخنان اين به اكنون. بنماياند من به را رويت
 :كه داد آواز را زال و فروهشت ديوار كنگره از كمندى همچون و بگشود را

 گيسوان و آمد شگفت رودابه كار اين را زال. درآى  كاخ به و برگير را گيسوانم اين و برتاز شير، همچون اكنون ، گُردزاد بچه پهلوان ىا
 افكند كنگره سر بر و بگرفت كمند بود، بيامده همراهش كه ريدكى از پس. كنم چنين من كه روز آن مباد: گفت و گرفت بوسيدن را او مشكين

 آن به هم با و گرفت دست در را زال دست و برد نماز را او و بيامد رودابه آمد، در بام به چون. رسانيد باال به بود كه اى سختى هر به ار خود و
 الز به نيز رودابه بود، آمده شگفت در بزم آن و رودابه شكوه و زيبايى مايه آن از زال. برفتند بود، گشته آراسته بهشتى همچون كه شاهوار بزم
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 را يكديگر سان بدين و. بود گشته خيره بود، نهاده سر بر سرخ ياكند از تاجى و آويخته برش در اى دشنه و بود بنشسته كنارش بر فرّهى با كه
 .خوردند مى نبيذ و گرفته بر در

 من بر ، شنَود چون نيز نريمان مسا گردد، ناخرسند بشنود، را ما داستان شاه، منوچهر اگر بر، سيمين سرو اى: گفت رودابه به زال آنگاه
 پيشگاه در كه چرا  پوشم مى نساجامه و گذرم مى جان از راه اين در و ندارد ارزشى دلدادگى، اين برابر در من جان كه بدان ليكن. آيد جوش به

 از منوچهرشاه و سام دل مگر تا پردازم ىم نيايش به پروردگار درگاه به پس اين از پس،. نگذرم تو پيمان از هرگز كه ام بسته پيمان دادگر داور
 و تاج با كه گيتى، پهلوان زر، زال جز كه ام بسته پيمان يزدان پيشگاه در نيز من: گفت نيز رودابه. گردى من جفت آشكارا تو و گردد تهى كين
 از تبيره بانگ و برآمد سپيده كه اين تا بودندب يكديگر كنار در چنين اين رودابه و زال و. نباشد پادشاه من بر كسى است، فرّ و نام با و گنج

 فرّ اى: گفتند و كردند خورشيد سوى سر اشكبار ديدگانى با دو هر بدرود، گاه به. كرد بدرود را رودابه ناچار، به زال پس. برخاست سراپرده
 .آمد فرود كاخ از و انداخت مندك باال از زال ناچار، به ليكن. كردى مى درنگ اندكى ايكاش بيايى، كه بود زود هنوز گيتى،

  رودابه كار در موبدان با زال زدن راى

 زال آنگاه. بازگشتند و بديدند را او و رفتند زال ديدار به هميشه آيين به پهلوانان، بامداد، گاه به و بازگشت خود لشكرگاه به زال چون
 كرد درود آفرين گيهان بر نخست و بگشود گفتن به زبان كام، از پر دلى و ندهخ از پر لبى با زال پس. خواندند فرا را موبدان و دستور تا بفرمود

 اميد و بيم از پر ما دل هميشه: گفت پس. نكنند دلى دو او كيش در و آورند بشمار خداپرستان از بناگزير را او موبدان، تا خواست كار اين با و
 بدو گيهان كه پروردگارى. ستود را او توان مى چگونه. است راهنمون ها نيكى سوى به را روان كه او گردنده، ماه و خورشيد خداوند. باد پروردگار
 آن بنيان و آفريد جفت از را گيتى همو. نشود او خواست به جز چيز هيچ كه او  فصول و ماهها آورنده گيهان، دو هر در دادگستر آن برپاست،

 رفتن گاه چون كه مانَد بجاى فرزندى گيتى، پهلوان از كه باشد نيكوتر چه پس.  مانْد مى نهان در ها توانايى نبود، جفت اگر. نهاد جفت بر را
 از خرَد و رميده من دل كه بدانيد. است من داستان گفتم، كه اينها همه اكنون. نگاهدارد زنده را نامش و بگيرد را او جاى فرزند رسد، پهلوان

 شاه منوچهر و سام كه گوييد مى آيا اينك. ام گشته سيندخت و مهراب دختر دلداده كه  كنم چون درمانش كه بگوييد مرا پس. گشته دور من
 بدرستى كوچك، خواه باشد، بزرگ  خواه جويد، مى جفت كه كسى گرچه گناه؟ از يا دانند مى جوانيم از را كار اين آيا و گردند؟ رام كار اين بر
 و موبدان كار؟ اين اندر گوييد چه فرزانگان، و موبدان اى شما اكنون. نيست او بر ننگى چهي و كرده روى آيين و كيش سوى كار، اين با كه

. ور كينه سخت ضحاك، از ايران شاه و بود ضحاك تخم از مهراب چه  نماند گفتن سخن ياراى را كسى و بستند را لبها شنيدند، چنين كه ردان
 .شود جفت زهر با نوش كه بود نشنيده كسى هرگز و

 اين و نماييد راهى كار، اين در مرا اگر كه بدانيد: گفت و گشت وارد ديگرى در از شنيد، ايشان از را ناسازگار سخنان اين زال، چون پس
 ديگرگونه سخن، اين شنيدن با موبدان. باشد نكرده كنون تا كسى هرگز كه شمايان، با كنم مى آن بخشش، و خوبى از باشيد، گشايشى را بند

 از بلكه نيست خوار و مايه سبك هرگز ليكن است، اژدها ضحاك تخم از چه اگر مهراب كه دانيم و توييم بندگان همگان ما: ندگفت و شدند
 به اى نامه مگر تا بخواهى او از زبانى به و نويسى سام به اى نامه تا است بايسته خردمندترى ما همه از كه تو بر پس. است پهلوانان و بزرگان
 .شد خواهد آسان كارها همه سان بدين و. كند نمى پشت بخواهد، سام كه آنچه به منوچهر كه بدان و. ويسدن شاه منوچهر

 كار چگونگى نمودن و سام نزديك زال نوشتن نامه

 از زور و دىشا كه او آفريد، را زمين كه دادگر آن بر باد آفرين: نويساند سام براى چنين اين اى نامه و خواند پيش را اى نويسنده زال، پس
 گوپال خداوند. باد نريمان سام بر خداوند درود و. اوييم بندگان همه كه يگانه خداى. نيست و هست خداوند. هور و بهرام و ناهيد خداوند. اوست

 او من و .نباشد مردى به او چون سوارى هيچ  كارزار گاه به كه او. نشاند مى زر تخت بر را شاه كه او. كمر زرين و تاج گراينده. خود و شمشير و
 در من و بود آرامش و ناز در پدر. رفت من بر بسيار ستمهاى بزادم، مادر از كه زمان آن از. ام آگنده او مهر به را دلم كه هستم اى بنده بسان را

 از پوستم بسيار چه. بياورد من براى از نيز شكارى و آورد شمار در خود بچگان از مرا سيمرغ مگر كه نيازمند بدان و بودم سيمرغ كنار به كوه
 سر از را اينها همه ليكن. كنام بر من و بود اورنگ بر سام زمان، همان در ليك خواندند، مى پورسام مرا. ريخت چشمم در خاك و بسوخت باد

 :نياوردم بر دم و دانستم نوشت
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  ميغ به برآيد بپرّد چه اگر       گريغ نيابد يزدان حكم از كسى

 شير چرم او آواز از بدرد          دلير بخايد دندان به گر سنان

 بود سندان دندانش چند اگر                بود يزدان فرمان گرفتار

 و ام گشته مهراب دختر دلداده من كه بدان. بشنود را كهتر من سخن دليرم پدر، كه است سزاوار و است آمده پيش كارى مرا اكنون ولى 
. زنم دم تو فرمان به جز كه خواهم نمى ليكن است، رسيده من به بسيارى ستم تو از چه اگر. است رسيده بسيارى نجر مرا دلدادگى، اين در

 پروردگار چون كه باش داشته ياد به و. سازم خويش جفت را مهراب دختر تا ده دستورى مرا و برهان  سختى و رنج و درد اين از را روانم اكنون
 بسته من دل كه بدان اكنون سازى، برآورده باشم داشته كه آرزويى هر كه بستى پيمان گروه پيش در كوه البرز پاى در ،داد باز تو به دوباره مرا
 .است اين

 بر بماند، راه در اسپان از يكى گاه هر تا بفرمود و ساخت روانه سام سوى به كابل از اسپ سه با را او و برگزيد رو تيز سوارى زال آنگاه
 كوهسار در شكار به كه سام رسيد، گرگساران نزديك چون و برفت باد چون فرستاده پس. رسد سام به تا نياسايد دمى و ودش سوار ديگرى

 ايران و زال از او از بايد پس. باشد زال فرستاده كه بايد. بيامد كابل از زابلى اى فرستاده بنگريد،: گفت همراهانش به و بديد دور از را او بود، رفته
 پس. كرد ياد آفرين گيهان از و داد بوسه را خاك و آمد زير به اسپ از دست در اى نامه با. رسيد بدو سوار زمان همان در. بپرسيم چهرمنو و

 آن خواندن با ليك. بخواند را زال سخنان يكايك و گشت سرازير كوه از و بگشاد بندنامه سام. بگفت را زال پيام فرستاده، و بستد او از نامه سام،
 او گوهر سزاوار كه سخنى آن اينك: گفت خود با و پنداشت ديگرگونه را او خوى و نپسنديد را زال آرزوى آن سام،. ماند خيره برجاى و بپژمرد

 خود سراى به نخچيرگاه از انديشمند، سام،. جويد مى روزگار از دل كام چنين اين امروز بوده، آموزگارش مرغ، چون. آمد پديد او از بود،
 مردم، نزد و خداوند نزد گراى، دانش به و مكن كار اين و نيست درست انديشه اين كه بگويم را او اينك اگر: گفت خود با پيوسته و زگشتبا

 آن و پرورده مرغْ اين از آنگاه پس بپرداز، خواهى مى كه آنچه هر به و آرى بگويم نيز اگر ليك گردم، مى شكن پيمان و بود نخواهم پسنديده
 .نبود آسوده نيز خواب در ليك بخفت، زار دلى با انديشه اين در سام. آمد برخواهد نژادى چه ادديوز

  زال كار بر موبدان با سام زدن راى

 و شدن خواهد چه كار اين فرجام ببينند تا خواست شناسان ستاره از و كرد خردمندان و موبدان از انجمنى برخاست، خواب از سام چون
 كارزار ضحاك و فريدون ميان نيز رستاخيز روز در كه اين نه مگر و بيĤميخت، هم با را آتش و آب چون گوهر دو شود مى چگونه كه بگويند
 را او ايشان، از يكى و آمدند نريمان سام نزد به خنده با آنگاه. بگرفتند رودابه و زال اختر نشان و برفتند را روز همه شناسان ستاره پس. باشد
 ميان مردى به و بيĤيد ژيان پيل چون فرزندى دو آن از و اند همال فرّخ دو هر زال هم و رودابه هم كه ترا باد مژده كمر رينز گُرد اى: گفت
 و مازندران و سگسار گرانش گرز با كه است كسى او. سازد كوتاه زمين از را بدسگاالن دست و آورد پا زير به را گيتى شمشيرش با و ببندد
 او زمان در آنكه خوشا پس. بود خواهد بدو ايرانيان اميد.  رسانَد نيكويى بسيار زمين ايران به و بشويد بدى از را زمين رانتو همه، از بيشتر

 و بخنديد بشنيد، اخترشناسان سخنان سام چون. درآيند او فرمان زير به همه زمين، ايران چه و هند چه و روم چه كه بِدان و. كند پادشاهى
 چنين بايست نمى گرچه كه بگوى خوبى به زال به: گفت را او و خواند خود پيش را زال فرستاده آنگاه. داد بسيار سيم و زر را ايشان و پذيرفت
 سوى به اينجا از سپاه با خود بامدادان، و آورم نمى اى بهانه هيچ پس كنم، آن خواهى آنچه هر كه ام بسته پيمان چون ليكن كردى، مى آرزويى
 بامدادان آن از پس. ساخت روانه زال بسوى را او و داد فرستاده به چند درمى سام، آنگاه. دهد فرمان چه شاه منوچهر كه ببينم تا مران مى ايران

 دنبال به بسيار زارى و خوارى با پياده و گرفته بندگى به كه گرگساران از تن هزار با سپاهيانش با سام و خاست هوا به كارناى و كوس خروش
 بگفت، را سام پيام چون و بازگشت زال نزد به فرستاده ديگر سوى از .رسيدند دهستان به و نهادند روى ايران سوى به كشانيدند، مى خويش

 نه شادى، از و. بنواخت را خويش مردم و داد بسيار خواسته را درويشان شادمانى، از و كرد آفرين بخشش آن و زال بر و شد شادكام بسيار زال
  .بود رودابه سخن تنها گفتى هرچه و آرام روز، نه و داشت خواب شب،
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  رودابه كار از سيندخت يافتن آگاهى

 از را او و بخواند را زن آن زال برسيد، سام پاسخ چون .برد مى باز هم سوى به را ايشان پيام كه بود سخن شيرين زنى رودابه، و زال ميان
 سام پيش از من فرستاده اكنون. شد گشايشى نيز را ما كار سختى و تنگى كه ديدى كه بگوى را او و برو رودابه نزديك به: گفت و كرد آگاه آن
 .داد مژده شادى به را او و برد رودابه نزد به را نامه آن و برفت باد چون او پيش از زن. سپرد زن به را سام نامه زال، آنگاه. آمد باز شادمانى با

 از پودش و تار كه بياورد سربندى آنگاه. بخشيد بدو اى جامه و بنشاند زر چهارپايه بر را او و افشاند رمد زن آن بر ديد چنين كه رودابه
 زال نزد به پيام و درود با و داد زمان آن به را دو آن و بياورد مايه پر انگشترى يك نيز بود، گشته ناپديد بودند، دوخته آن بر كه گوهر و زر بس

 .فرستاد

 چه هر كه بدان و آيى مى كجا از كه بگوى مرا: گفت و بديد را او سيندخت ناگهان زمان همان در ليكن رسيد، ايوان به و برفت سرا از زن
 .باشد راست بايد گويى

 پس. است گشته بدگمان تو به روشنم دل اينك. نگرى نمى من به و آيى مى در رودابه سراى به و گذرى مى من پيش از كه است چندى
 خانه به گرانبها گوهرهاى و جامه كه هستم زنى من: گفت و داد بوسه را زمين و بترسيد و گشت سرخ سيندخت، بيم از زن وىر. گوى سخن
 او ليك .بياوردم برايش اينك كه بخواست گوهر از پر انگشترى يك و زرنگار افسر يك من از رودابه نيز سرا اين در. فروشم مى و برم مى بزرگان
 كه را آنها بهاى پس گردد، آزاد تو به بد گمان از دلم كه خواهى مى اگر: گفت سيندخت. بياورم برايش تا رفتم مى نوناك و خواست بيشتر
 سخنان سيندخت، ليكن. مجوى من از ام، نيافته را بها من تا نيز تو پس دهم، مى فردا را آنها بهاى گفت رودابه: گفت زن. بنمايان من به گرفتى

 در را او گيسوان و برآشفت پس دريافت، را زن گفتار ناراستى و كژّى ديد، را رودابه انگشترى و گرانمايه هاى جامه آن چون و نكرد باور را او
 كاخ در و رفت كاخ به خشمگين سپس. زد همى دست با و كوبيد پا با را او و كشيد زمين بر را او خوارى به و افكند زمينش بر و گرفت دست

 گرانمايه ماه اى: گفت را رودابه و ريخت اشك و زد رخساره بر دست سيندخت آنگاه پس. رفت او نزد به رودابه تا فرمودب و ببست خويشتن بر
 اين كه بگوى، مادر پيش را رازها همه اينك ماهروى، اى نكردم، برايت كه بود مانده داشتن نكو از چيزى چه برگزيدى، را چاه گاه، بجاى چرا
 باد به را ما نام كارت اين با تو كه بدان و. است انگشترى و سربند اين سزاوار كه كيست مرد اين و آيد مى تو نزد به چه ربه از و كه پيش از زن

 پر اى: گفت مادر به پس  گريست مى و بود انداخته زمين بر سر مادر شرم از رودابه. است نزاده مادر از هرگز تو مانند دخترى و داد خواهى
 يكديگر او و من كه بدان و. دادن نخواهم گيتى به را او موى يك كه بدان. باشم زنده او بدون خواهم نمى هرگز و ام گشته زال دلداده من خرد،

 نزد اى فرستاده زال سوى از. است نرفته ما ميان چيزى هيچ اين جز و ام گرفته دست در پيمان به را او دست و ايم نشسته هم با و ايم ديده را
 همداستان ما با و داد چيز بسيار را فرستاده سرانجام اما گشت رنجيده كار اين از نخست چه اگر سام كه آورده، باز را او پاسخ اينك و رفت سام

 اين از سيندخت. بود نامه آن پاسخ نيز جامه آن و بود سام پاسخ آورنده كشاندى، زمينش بر و كَندى را مويش كه زن همين اينك .گشت
 و است خردمند بسيار هم و بزرگ بسيار پهلوانى هم زال: گفت پس. بپسنديد را او و ديد رودابه براى سزاوار جفتى را زال و ماند فرو گفتگو
 او كه چرا. برآرد خورشيد به را كابل خاك و شود خشمناك كار اين از ايران شاه كه اين آن و است چيز يك تنها ليك داند، را هنرها همه
. است نرفته كارها آن هرگز كه كرد وانمود چنان و بنواخت و كرد رها را زن آن سيندخت، آنگاه. باشد شاه زمين، بر ما خمت از  كسى خواهد نمى
 چنان نهان در را دخترش كه سيندخت آنگاه. مگوى سخنى هيچ باره اين در و دار بسته را لبت هميشه هوشيار، زيرك اى: گفت زن به پس
 . بخفت گريان و برفت شنود، نمى گيتى در را كس هيچ پند كه بود ديده

  دخترش كار از مهراب شدن آگاهى

 ترا كه بگوى: گفت را او پس. ديد آشفته و پژمرده را او ليك آمد، سيندخت پيش به زال نزد از ناآگاه، و شادان مهراب، هنگام همان در
 و بندگان و گنج همه اين و كاخ اين كه انديشم مى خود با: كه گشودب گاليه به لب اندوه، با سيندخت اى؟ گشته پژمرده چنين اين كه شده چه
 ديگر پرورديم، رنج با كه را آنچه هر و شد خواهد تنگ تبنگويى تنها ما بهره و سپاريم دشمن به بايد سرانجام را دانش و زيبايى و بوستان و باغ
 تازه سخنان: گفت سيندخت به شنيد، چنين كه مهراب. باشد كجا در ما آرامش كه ندانم و است اين ما فرجام آرى. بود نخواهد ما آن از

 با نتوان و نشود ديگرگون گيتى كار خوردن، اندوه با و رود مى يكى و آيد مى يكى است، اينسان بر سپنجى سراى كه دانى نمى مگر گويى، مى
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 فرزندمان داستان بگفتم، كه همه آن نهفتن؟ را بزرگ راز اين توان مى تو از چگونه دانم نمى: گفت سيندخت پس. كرد پيكار دادگر پروردگار
 .ببرده راه از را او روشن دل و است نهاده دامى رودابه براى سام پسر كه بدان: گفت آنگاه. بگريست و افكند زير به را سر و بگفت اين. بود

 اين مهراب، چون. است گشته زرد رخسارش و خيره شدل. نبخشيد اى بهره دادم، پندش چه هر كه من. كردن اى چاره بايد را ما اينك
. ريزم زمين بر را رودابه خون اينك :گفت و برد شمشير بر دست و برخاست جاى از ناگهان پس گشت، الژورد چون  رخش و لرزيد تنش بشنيد،

 او مهراب ليك. بكن خواهى كه آنچه هر آنگاه بشنو، را سخنم كوچكتر، منِ از اينك: گفت و بگرفت را او و بجست ديد، چنان آن كه سيندخت
. ساختم مى جدا تنش از سر درنگ بى بايست مى آمد، پديد دخترى مرا كه هنگام آن: كه خروشيد بر مست پيل چون و انداخت كنارى به را

 بيم هم مرا كه دانى نمى مگر دارى، مى باز جنگ از مرا چرا اينك. كرد چنين اكنون او كه اين تا نرفتم، خود نياكان راه به و نكردم آن من ليكن
 زبر و زير را زمينش و برآرند خورشيد به تا كابل از دود گردند، فرمانروا ما بر منوچهرشاه با يل سام اگر كه رو آن از ننگ، هم و است جان

 براى از و يافته آگهى كار اين از سام چه ، مهراس و مگوى سخن خيره به چنين باره اين در: گفت بشنيد، سخن اين چون سيندخت. سازند
 است؟ شده چيزى چنين چگونه مگوى، ناراستى و كژّى به سخن من با هرگز ماهروى، اى: گفت مهراب. است بازگشته گرگساران از همين
 سام با پيوند ندهار،ق به تا اهواز از كه كيست و بود، من دامادى براى زال از سزاوارتر كسى چه نداشتم، ايشان گزند از بيمى اگر من كه بدان

 نيز من. است من گزند تو، گزند كه است آشكار چه نيست، ناراست گفتار به نيازى مرا سرفراز، اى: گفت سيندخت پس نخواهد؟ را پهلوان
 او دختران و بكرد يمن سرو با كه پيوندى آن با فريدون كه بگفتم خود با نيز من چه  گشتم اندوهگين رو آن از و انديشيدم تو همچون نخست

 .رود مى راه همان بر نيز زال اينك پس گشت، فرمانروا نيز او سرزمين بر بگرفت، خويش پسران براى را

: گفت و داد مهراب به و بياورد بود، فرستاده زال پاسخ در كه را سام نامه سيندخت، آنگاه. گشتم ديگرگونه بديدم، را نامه اين چون ليكن
 به جوش پر سرى و كينه از پر  دلى با مهراب. افتاد خواهند سختى به دشمنانت گردد، تو خويش بيگانه، كه گهآن هر كه بدان و دار خوش دل

.  رسانَد آزارى را رودابه ، شيرْمرد آن كه بترسيد سخت سيندخت. آور من نزد به را رودابه و برخيز: گفت آنگاه سپرد، گوش سيندخت سخنان
 او از سخت پيمانى سيندخت، پس. نرسانى آزارى هيچ را او و بازسپارى من به تندرست را او كه بندى نپيما كه بايد نخست: گفت او به پس

 پلنگ آن: كه داد مژده را او رسيد، رودابه نزد به چون. كرد روى دخترش سوى شادان و خندان و كرد خم سر مهراب، پيش آنگاه و بگرفت
 از پيرايه چرا: گفت رودابه ليكن. رو پدر نزد به زارى به و بردار روى و سر از پيرايه زود اينك پس ساخته، كوتاه را خود چنگ اكنون جنگى
 و ياكند از انبوهى ميان در ها، پيرايه همان با رودابه پس. سازم نهان ام، گشته سام پسر دلداده كه را آشكار سخن اين بايد چرا و بردارم، خويش

 را پروردگار و ماند خيره او در بديد، نگار پر و آراسته بهشتى بسان را او چون پدر. رفت پدر نزد به بود، گشته خاور خورشيد همچون كه زر،
 هيچ شود چنين اگر چه، گردد، جفت اهريمن با پرى كه است سزاوار كجا اى، ساخته بيرون سرت از را خرَد كه اى: گفت آنگاه كرد آفرين بسيار
 از را سخنان اين رودابه چون. كشت بايد تير به را او شود، مغ قحطان، دشت از مارگيرى حتى اگر كه انبد و. ماند نخواهد تخت و تاج از نشانى
 همچون كه مهراب چه دو، آن از يك هر سان بدين و. بازگشت سرايش به و نزد دم هيچ اما گشت، دژم رويش و خون پر دلش شنيد، پدر

 .جستند پناه يزدان به دو هر شكسته، دل رودابه چه و بود گشته غرّان پلنگ

  رودابه و زال كار از منوچهر شدن آگاه

 من اين، از پيش: گفت را ايشان و بخواند را موبدان منوچهر، .رسيد آگاهى زال، و مهراب دختر دلدادگى كار از را بزرگ شاه منوچهر پس
 ترسم اكنون. ساخت پاك ضحاك از را گيتى فريدون، نيز من از پيش و آوردم، بيرون پلنگ و شير چنگال از را ايران جنگاورى، و خردمندى به
 ايران جنگ به و گردد آكنده بد گفتار از سرش و گيرد تاب مادرش سوى به و برآرد سر نهالى سام، پسر و مهراب دختر خيره پيوند اين از كه

 آفرين را شاه موبدان، همه كار؟ اين اندر گوييد چه موبدان، اى شمايان، اكنون. بازگرداند ضحاك تخم آن به را تخت و تاج مگر تا شتابد،
 تا بفرمود پس ديد، همداستان خود با را موبدان منوچهر، چون. دهد فرمان خرَد كه كن همان پس تواناترى، و داناتر ما از تو: گفتند و خواندند

 كه بگوى را او و بِرَست كارزار آن از چگونه كه بپرس را او و برو نپهلوا سام پيش به: گفت را نوذر آنگاه آيند، او نزد به ويژگان و بزرگان با نوذر
 نوذر. رود شاه نزد به كه پذيرفت نيز سام و بداد را پدر پيام نوذر،. گشت پذيره را او بزرگان، با سام. شتافت سام پيش به نوذر پس. آيد ما نزد به
 روى شاه منوچهر بارگاه سوى به سپاهيانش با سام بامدادان، .بگفتند سخن رىد هر از و بودند سام مهمان شادى به را روز آن همراهانش، و

 سپرهاى و گران خشتهاى و جوشن با آمل و سارى از وران زوبين از سپاهى آنگاه. بياراستند را شاهنشاهى ايوان تا بفرمود نيز منوچهر. كرد
 .شدند پذيره را امس سپاه پيالن، و تازى اسپان با تبيره و درفش و زرد و سرخ بافته
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 منوچهر نزد به سام آمدن

 جاى از بود، بنشسته پيلسته تخت بر و نهاده سر بر ياكند از تاجى كه منوچهر. ببوسيد را زمين و رفت منوچهر پيش به سام پس
: گفت منوچهر. گرفت پرسيدن انمازندر ديوان نره و گرگساران آن از آنگاه. بنواخت بود سزاوار كه چنان آن و نشاند خود نزد را او و برخاست

 اند، جنگى شيران همچون و دالورتر نيز ايران پهلوانان از كه نرّ ديوان شهر بدان تا رفتم اينجا از من كه بدان باشى، شاد جاودانه شاه، اى
 شهر از و كشيدند فريادى هكو تا كوه ايشان، از گران سپاهى رسيد، ايشان به من آمدن آگهى چون. خوانند مى سگسار را سپاه آن. رسيدم
 برداشتم بينى مى كه را منى سد گرز اين و زدم لشگر بر بانگ من پس افتادند، هراس در ايشان از من لشگريان. شتافتند جنگم به شده، بيرون

 پيشم به گرگى چون ت،داش نام كركوى و بود ضحاك تخم از مادر، سوى از كه سلم نبيره ، هماندم در. كوفتم مغزشان به اين با و برفتم و
 .شتافت

 زرد ترس از ما سپاهيان روى برخاست، گَرد لشگر، آن ميان از چون. بود گشته سياه ايشان از دشت و بودند ملخ و مور چون سپاهيانش
 آسيا چون شاناي بر زمين كه برخروشيدم زين پشت از چنان گذاشته، همانجاى در را سپاهيانم و برداشتم را گرز اين درنگ بى من پس. گشت
 به دراز كمندى با پيل چون شنيد مرا آواز كركوى چون. كردند رزم سوى رو سراسر، و آمد جاى به من خروش آن از سپاهيانم دل پس. گشت
 تير او بر آتش چون و برگرفتم را كيانى كمان و شدم سو ديگر به او پيش از من ليك. اندازد خود كمند دام به مرا تا خواست و شتافت جنگم

 من. كرد رو من سوى به مست پيل چون و گرفت دست به هندى تيغى سان، همان به پس. شد دوخته خودش كاله به سرش چنانكه باراندام،
 زمينش بر چنان و برگرفتم زين از را او شير، همچون بگرفته، را كمربندش و كردم دراز دست رسيد، نزديكم كه بايسته زمانى در و كردم درنگ
 و شهرى و سپاهى هزار سيسد كه -سپاهيانش همه شد، كشته خوار چنان ايشان شاه چون سان بدين. گشت خرد استخوانش مهه كه زدم
 بفرمود بزمى و گشت شادمان بشنيد، را سام سخنان شاه منوچهر چون. گرفتند پيش در بيابان و كوه راه و برتافتند جنگ از روى - بودند سوار

 .پرداختند نوشى باده و جشن به را شب آن و آراستن

: گفت و گرفت پيشى او بر شاه ناگهان كه آغازد سخن زال و مهراب دختر از تا خواست و كرد آفرين را او و رفت شاه نزد به سام ديگر روز
 و يابد رهايى تو از او كه مبادا و .بسوز كابل در را مهراب كاخ همه و بيافكن آنجا در آتش و رو هندوستان به برگزيده سپاهيان با اينجا از اينك

 و ضحاك تخم از را زمين و ساز جدا تن از سر را همه دربارش، بزرگان از نيز و او خويشان از كه هر و.  بازمانَد اژدها ضحاك آن تخم از
 ببوسيد را تخت پس د،گوي سخنى رودابه و زال از نتوانست ديگر او بنمود، را خود تيزى و خشم سام به چنين اين شاه، چون .بشوى او خويشان

 .برفت سرايش به و بگفت اين. سازم بيرون شاه دل از را كينه و كنم همچنين: گفت و

  مهراب جنگ به سام رفتن

 و سيندخت و مهراب. آمد جوش به كابل شهر همه. رسيد آگهى داده، فرمان سام به منوچهرشاه كه آنچه از زال و مهراب به ناگهان پس
 به كه بخواهد و بيايد هم دژم اژدهاى اگر: گفت و شد بيرون كابل از دژم و خروشان زال، پس. گشتند نوميد خواسته و جان از ديگر رودابه
 كه رسيد آگهى سام به. نهاد سام سوى رو شتابان پس. سازد جدا تن از را من سر بايد نخست رسد،  كابلستان به چون بسوزاند، را گيتى دمش

 تبيره پيالن، پشت بر بنفش و زرد و سرخ درفشهاى و فريدون درفش با و برخاستند جاى از لشگريان همه پس. مدآ راه از شير نرّه بچه آن
 پدر ليك. ببوسيد را زمين زال پس. گشتند پياده نيز سپاه دو بزرگان. شد پياده اسب از بديد، را پدر روى زال، چون. شدند پذيره را زال و زدند

 اينك است، گشته آزرده تو از پدرت: گفتند و آمدند زال نزد به ديدند چنين كه بزرگان. شد سوار اسب بر زال پس. گفت سخن كندى به او با
 به را خرَد اگر پدرم. است خاك انسان، سرانجام كه اين نه مگر نيست، پدر رنجش از باكى مرا: گفت زال ليكن. بخواه پوزش و مكن سركشى
 را زمين رسيد، پدر پيش به زال چون و داد بار را زال سام، پس. بيامدند سام درگاه به تا چنين اين. پذيرفت خواهد مرا سخن بازآرد، سرش

 جنگت، روز به و گردد بريان نيز الماس  شمشيرت زخم به كه تو. شادبادا دل، بيدار پهلوان: گفت و بگريست آنگاه. كرد آفرين را او و ببوسيد
 .شادمانند تو داد از مردم همه و است خرّم تو داد به زمين، سراسر. آورد نيارد ستاره ديگر گيرد، آسمان به تو گرز باد اگر. شود گريان زمين

. ندانم خويش هماورد را كسى گيتى در و هستم خورد خاك اى پرورده مرغ من كه بدان ليك. ام بهره بى تو داد از توام فرزند كه من مگر
 را تو كه رو آن از تنها داشتم، ياورى و خويش هيچ نه و خوردم شير نه و ديدم اى گهواره نه. افكندى وهك به مرا شدم زاده مادر از كه زمان آن
 اكنون،. بپرورد مرا و بنگريست من در خدايى چشم به خدايم كه اين تا. بود جنگ سر آفرين گيهان پروردگار با رنگ، سياهىِ و سپيدى باره در
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 كه يادآور به ليك. نگذشتم پيمانت از و نشستم تو فرمان به كابل در. كابلى مهتر آن چون يارى هم و هست، مرا مردانگى و مردى و هنر هم
 چنين اين و سازى ويران مرا آباد كاخ كه بياوردى، گرگساران و مازندران از برايم كه آوردى ره آن است اين اكنون. نيĤزارى مرا هرگز بگفتى
 كه گزندى آن و مگوى كابل از سخن هرگز ليك كن نيم دو به مرا اره با پس ام، ايستاده تو برابر و،ت از خشمِ با من اينك. بدهى را دادم
 من كه آنچه همه. گويى مى تو كه است همين راست سخنِ آرى: گفت شنيد، را زال سخنان سام چون. رسان من به رسانى، كابل به خواهى مى
 كوشش و نويسم مى شاه براى اى نامه اكنون. بسازم تو كار چاره تا مكن تندى اينك. ختمسا شاد را دشمنانت دل و بود بيداد كردم تو به
 مهر سر بر ما با و ببيند را هنرهايت و تو روى نزديك، از تا فرستم مى او براى تو بدست را نامه آن و آورم، داد سوى را دلش و روان تا كنم مى
 .خواند بسيار آفرين پدر بر و ببوسيد را زمين زر زال پس. گردد تو امك به كارها همه باشد، ما يار خداوند اگر. آيد

 منوچهر نزد رسولى به زال رفتن

 بد و نيك همه كه خدايى: كرد آفرين را جاودان خداى نامه، آغاز. نويساند را نامه سام، و خواندند خود نزد به اى نويسنده زال، و سام پس
 و. ماه و خورشيد و كيوان خداوند. شود همان گرداند، انسان سرنوشت هرچه كه او. اوييم بندگان همه، كه يكتا ايزد. اوست از نيست و هست و

 گشاينده و گرز گرازنده. فروز گيتى ماه چون بزم، گاه به و سوزى پادزهر زهرِ همچون رزم، گاه به كه تو. باد شاه منوچهر بر خداوند آفرين
 آبشخور به هم كنار در را ميش و گرگ دارى، كه پاكى دل و كيش با و دارى چنگ به فريدون درفش .رسانى شادى را كسى هر كه تو. شهرها
 وار، بنده زمان، اين سراسر در ليك. است بنشسته سرم بر پيرى گرد و گذشته زندگانيم از سال بيست و سد اينك كه هستم اى بنده من. آورى
 چون. است نديده گرزدار و گُردافكن و پيچ  رخ پهلوانى من، چون كسى گيتى همه در نانكهچ  بكردم پيكار جادوان با و ببستم پهلوانى كمر

 كه اژدهايى آن همانند. آوردند برمى سر بسيارى گردنكشان نبود، گيتى در من نشان اگر. گشتند نابود مازندران گُردان بردم، گران گرز به دست
 از روز و شب مردم و بود افتاده هراس در او از گيتى. بود  كوه چندين چون پهنايش و شهر نچندي بسان بااليش. آورد برون سر  رود كَشَف از

 درندگان از زمين ريخت، مى زمين بر كه زهرش از و گشت پاك پرندگان از آسمان و بسوخت كركسان پر آتشش از. داشتند مى پاس او بيم
 .گشت مى تهى چهارپا و مردم از زمين سان بدين و. گرفت مى آسمان از را دالمن و آب از را نهنگ آسانى به كه بود چنان اژدها آن. شد تهى

 پروردگار نام به و ساختم دور خويشتن از را بيم و ترس پاك، يزدان نيروى به نيست، او هماوردى ياراى را كسى گيتى در كه ديدم چون
 كس هر. بشتافتم دم تيز اژدهاى آن جنگ به دژم نهنگى بسان سپر، و انكم و سر گاو گرز با و بنشستم پيكر پيل اسب اين بر و ببستم را كمر
 چون. گشت نخواهم باز هرگز پنداشتند مى كه چرا  كرد بدرود مرا ، كشَم گرز او بر تا خواهم مى و ام گشته روان اژدها جنگ به كه ديد مرا كه

 بيرون دهان از سياه، درختى همچون زبانش شده، كشيده زمين بر كمندى چون سرش موى كه ديدم بلند كوهى چون را او رسيدم، بدانجا
 بود، خاسته ابر به ازو تيره دود بس از شهريار، اى. آمد سويم به خشم با و بغريد ديد مرا چون. بود خون از پر آبگير دو چون چشمانش و افتاده
 من پس. بود شده چين درياى چون زمين ريخت، مى زمين بر كه زهرش از و لرزيد مى زمين بانگش از. بود شده دريا چون چشمم پيش گيتى

 شد، دوخته دهانش از بخشى چون. بدوزم كامش به را زبانش تا زدم دهانش به پيكان خدنگ با الماس تير يك و زدم بانگ او بر شيرى همچون
 .ماند بيرون زبانش

 يزدان، نيروى به آنگاه. بجوشيد جگرش از خون كه كردم تابپر گلويش ميان به را سوم تير و زدم دهانش به ديگر تيرى درنگ بى پس
 همچون رود كَشَف و ريخت فرو نيل رود چون زهرش و بباريد كوه از بارانى گويى و بشكست سرش چنانكه كوفتم سرش بر را چهر گاو گرز اين

 .ناميدند زخم يك سام مرا رو آن از و گشت، نابود و نخاست بر جا از ديگر زدم، سرش بر كه زخم يك همان به بدانسان و. شد زرداب از رودى

 و خواندند بسيار آفرين من بر ديدند چنان چون پس. نگريستند مى را اژدها آن و من جنگ كه بود زنانى و مردان از پر كوهساران همه
 در تنم گاهى چند و گشت برهنه تنم و ختري فرو تنم از جوشن اژدها، آن زهر از ناگهان بازگشتم آنجا از چون. افشاندند من بر بسيار گوهر
 نامه اين بگويم، ترا ديوان، جنگ از اگر اينك. بود زمين بر سوخته خار تنها و نروييد گياهى هيچ زهر، آن براى از هم سال، ساليان نيز. بود زيان
 را آنجا بود، اگر نيز درنده شير گردانيدم، را اسبم كه كجا هر و آوردم پاى زير به را بسيارى سران بگفتم، كه اينها جز كه بدان ليكن. گردد دراز
 تو براى گران گرز اين با را مازندران و گرگساران همه. است اسب زمينم، و زين پشت من، تختگاه كه است سال چندين اكنون. ساخت تهى

 رسيده فرا پيرى گاه مرا ديگر اكنون ليكن. باشى شاد و پيروز تو كه خواستم تنها و نكردم ياد بوم برو از كه است ديرگاهى. ساختم فرمانبردار
. سازد شاد را دلت و نابود را دشمنانت بكردم، من همچنانكه نيز او تا است كوپال و كمربند سزاوار براستى كه سپردم زال به را پاس و است
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 بوديم، توانا آن بر خود ما، چه گر. است نيكو هم يزدان دنز در كه آرزويى. خواهد مى و آيد مى شاه نزد به اينك و است دل در آرزويى را او ليك
 و بياوردم كوه البرز از را او كه زمان آن زال، با كه را پيمانى شاه كه همانا. كند بزرگى بنده، كه نيست سزاوار چه نكرديم، شاه دستور بى ليك
 در مرا اگر: گفت مرا و آمد من نزد به زارى با او اكنون. نپيچم سر رگزه خواهد، آنچه از كه بستم پيمان او با. است شنيده بكردم، گروه برابر در

 مردمان، از دور به و است كوه در مرغ پرورده او كه دانى، خود شاه، اى تو ليك. نمايى كابل آهنگ كه اين تا است سزاوارتر كنى، دار بر آمل
 بس از اكنون. بگيرد دل بر را او كينه نبايد شاه نباشد شگفت او بر گردد، نهديوا و ببيند كابلستان در را ماهرو آن چون پس است، گشته برومند

. فرستادم نزدت به مستمند دلى با را زال شاه، اى پس. آورد مى بخشايش او بر ببيند، را او كه هر است، گشته رنجور دلدادگى، اين در زال كه
 آفرينِ هزاران پس. نباشد من گفتن به نيازت و خردمندى خود، تو چه اگر  ردنك است سزاوار مهترى با كه كن آن او با رسد، تو پيش به چون
 آسمان به كارناى آواى پس. برخاست و گرفت بر را آن شتاب به زال شد، نوشته نامه چون. باد دربارش بزرگان و گيتى شاه بر نريمان سام من،

 .ردك شاه منوچهر آهنگ كابل، از بزرگان و پهلوانان با زال و خاست

  سيندخت بر مهراب گرفتن خشم

 مرا ديگر اينك: گفت و خواند فرا را سيندخت و برآشفت مهراب رسيد، آگهى كابل به مهراب جنگ به منوچهر سوى از سام آمدن از چون
 مگر تا بكُشم گروه برابر در تن، ناپاك دختر آن با ترا كه است اين مانده برايم كه راهى تنها و نيست گيتى شاه منوچهر، برابر در پايدارى توان
 زنى كه سيندخت .نيست گرزش زخم چشيدن و سام با جنگ ياراى را كسى كابل در گرنه و. گردد آرام و بيĤسايد كينه و خشم آن از ايران شاه
 اگر. كن واهىخ چه هر آن از پس بشنو، مرا سخن اينك: گفت و بنشست مهراب پيش شنيد، چنين چون بود، گر چاره و خردمند و بين ژرف
 نخواهد پايدار شب، اين تيرگى و. است آبستن شب، اين كه بدان و ببخش پس دارى، نمى تر گرامى خويش جان از را خواسته و گنج همه اين
 سيندخت. كن تن بر خون جامه اينك گرنه و بگوى خواهى مى آنچه و مكن دراز سخن: گفت مهراب. رسيد خواهد فرا روشن روز سرانجام و بود

 است بايسته كه آنچه و روم سام سوى به من كه است سزاوار اينك. نيفتد نيازى خونم ريختن به ترا كه كنم مى كارى اكنون سرفراز، اى: گفت
 راه خود به نبايد هرگز را گنج اندوه! كليد اينك: گفت مهراب. بگذر گنج از نيز تو پس گذارم، مى مايه خود جان از راه، اين در من. بگويم را او

 كه نبايد: گفت سيندخت پس. بگذرد و نسوزد را كابل شهر كه باشد. بر همراه به خويشتن با و كن آراسته تاج، و تخت و اسب و كنيز پس. داد
 خورم نمى خويشتن اندوه هرگز و اوست گيتى، در من اميد تنها كه بدان. آورى فشار و سختى رودابه بر تو پردازم، مى جويى چاره به من چون
 آنگاه و بگرفت ازو سخت پيمانى سيندخت پس. نرسانى آزارى هيچ را او كه ببند پيمان من با اكنون. اوست از من، اندوه و درد اين بلكه

 بهر از دينار هزار سيسد مهراب، گنج از آنگاه. بيĤراست ياكند و مرواريد و زر و ديبا با را خود نخست. پرداخت گرى چاره به مرد، يك همچون
 ياكند و كافور و مشك از پر زر از جامى با زرين گردنبندهاى با كنيز شست و ستام سيمين پارسى و تازى اسب شست سپس. آورد بيرون  اربِش
 با شاهوار گوهرهاى از پر تاجى و باركش شتر سد و موى سرخ ماده شتر سد و يك هر دست در ديگر گوهر گونه چندين و پيروزه و زر و

 با هندى پيل چهار با خسروى رش بيست پهناى  به بودند نشانده آن بر گوهر گونه چندين كه زر از تختى و گردنبند و ددستبن و گوشواره
 .ساخت فراهم گستردنى و جامه از بارهايى

 را سيندخت سام دادن دلخوشى

 سام درگاه سوى به باد مچونه و نهاد سر بر رومى خودى كاله و نشست اسب بر پهلوانى چون سيندخت آمد، پرداخته گنجها چون
 گيتى سپهبد نزد به پيامى مهراب سوى از كابلى اى فرستاده كه بگوييد گيتى پهلوان به: گفت و نگفت را خود نام رسيد، بدانجا چون. تاخت
 بر و ببوسيد را زمين و رفت سام پيش به و آمد فرود اسب از سيندخت. داد بار سام سپس. بگفت و آمد سام نزد به دار پرده. است آورده ستان

. آورد سام نزد به بودند، كشيده رده  كُروه دو تا كه را پيالن و اسب و كنيزان و بِشار آن آنگاه. كرد آفرين -زمين پهلوان -سام و شاه منوچهر
 خواسته همه اين: كه انديشيد خود با و افكند زير به سر و بنشست مستان همچون و گشت خيره سرش بديد، خواسته و گنج همه آن كه سام
 بازگردانم، را آنها و نپذيرم نيز اگر و گردد آزرده من از شاه منوچهر پذيرم، او از را گنجها اين اگر است؟ آيينى چه زن فرستادن و چه براى از

 -كابلستان ماه -رودابه نام به را آراسته پيالن و ريدكان و ها خواسته اين: گفت و آورد بر سر پس گويم؟ چه پاسخش كه ندانم و شود رنجه زال
 و سرخ ياكند از پر جامى يك هر كه او با روى زيبا سه .گشت شادمان ديد، پذيرفته را پيشكشها آن چون سيندخت. دهيد زال گنجور به

 خردمند نپهلوا اى: گفت سيندخت سپس. شدند بيرون همگان شد، كرده همه اينها چون .ريختند سام بر را همه داشتند، دست در مرواريد
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 راه كه بود تو گرز به و شد بسته بدى دست كه بود تو مهر به .برافروختند تو دانش فروغ به را تيره گيتى و آموختند دانش تو از بزرگان كه
 كه او از پس. فرمانبردارند را تو كابل مردم همه كه بدان. نيست گناهى را كابليان و بود مهراب او بود، گناهكار كسى اگر. گشت گشوده ايزدى
 شنيد چنين كه سام. ببندى ريختن خون به را كمر كه پسندد نمى تو بر يزدان كه بدان و بترس بيافريد را درخشنده هور و ناهيد و زور و هوش
 .گوى راستى به سخن و مجوى بهانه پرسم، تو از كه آنچه هر اينك پس: گفت

 سيندخت نه؟ يا هست زال سزاوار آيا كه بگو رودابه خرد و خوى و زيبايى از. ديد كجا به را او دختر زال، آيا و كيستى را مهراب تو بگو
 كه بدان و. بگويم خواهى آنچه هر يابم، زينهار چون. نرسانى خويشانم و من جان بر گزندى كه خواهم مى پيمانى تو از نخست پهلوان، اى: گفت
 را سيندخت دست سام پس. رسانم زابلستان به را كابلستان گنج همه تا كوشم مى يابم رزينها تو گزند از اگر. است بسيار گنج و ايوان و كاخ مرا
 بود داشته نهان آنچه و خاست پاى بر و ببوسيد را زمين بشنيد را او سوگند سيندخت چون. خورد سوگند و بست پيمان او با و گرفت دست در

 همه كه بدان. است گشته او دلداده زال كه هستم ماهروى رودابه مادر و مهراب زن و ضحاك خويش من پهلوان، اى: گفت و كرد آشكار
 كابل در تو دشمن و دوست و چيست تو آهنگ ببينم تا ام آمده اكنون. گوييم مى آفرين شاه منوچهر و زال و تو بر پاك، يزدان نزد من دودمان

 آنكه كه خواهم مى و ام آمده مستمند تو، پيش به من اينك يستيم،ن پادشاهى اين شايسته و نژاديم و گوهر بد و گناهكار ما اگر. است كدام
 .مسوزانى را كابل گناهان بى دل ليك ببندى و بكشى است، بستن و كشتن سزاوار براستى

 بر انهمچن برود، نيز جانم اگر بستم، كه پيمانى: گفت پس .ديد زيبا و روان روشن و خردمند بسيار زنى را او بشنيد، او سخنان زال چون
 از شما گرچه. خرسندم جويد رودابه چون  همسرى زال، آنكه از نيز من. بمانيد تندرست و دل شادان كابليان، و خويشانت با تو اينك. بمانم آن

 و تپس نژادهاى و گوهرها سرانجامِ و نيست جنگ سر گيهان، كردگار آفرينش با را ما. تختيد و تاج سزاوار ليك هستيد، ديگر نژادى و گوهر
 .است خاك همگى باال

  نيست جنگ جهان كردگار ابا      نيست ننگ زين و گيتى چنينست

  هاى هاى با مانيم و مانديم و              راى آيدش كه آفريند چنان

  نهيب با يكى بافزونى يكى            نشيب در يكى و فراز در يكى

  كاسته ديگرى لد كمى ز                 آراسته دل فزونى از يكى

  گوهرست كشته گوهرى هر كه         اندرست خاك به دو هر سرنجام

 آن ديدن با كه باشد. شتافت شاه نزد به باد چون و برآورد پر گويى و برگرفت را آن زال و نوشتم شاه منوچهر براى البه از پر اى نامه من 
 بنماى من به رويى ماهروى، رودابه از نيز تو. گردد همداستان ما با نيز شاه منوچهر است، گشته گل در پاى و دل بى چنين اين كه پرورده مرغْ

 .آوريم بِشار تو پيش را جان كابل، به همگى ما كنى، شاد مرا اگر: گفت سيندخت پس. آيد پسند مرا او ديدن كه مگر بستان، بها و

 پيكى آنگاه. رفت بيرون سام نزد از سيندخت پس .برآيد تو كام به كار اين بزودى كه باشد: گفت بديد خندان را سيندخت سام، چون
 من. ساز انديشه را مهمان كار و باش شاد و كن بيرون دلت از را بد انديشه پس، اين از ديگر: كه داد مژده را او و فرستاد مهراب سوى به بادپاى

 سخن او با دراز زمانى و برد نماز را او و رفت سام نزد به سيندخت بامدادان دوم، روز پس. آيم سويت به شتابان نامه، اين پس از اينك نيز
: گفت نيز يل سام. بسازند را مهمان كار و گويد باز او نزد برفته، كه را آنچه و شود مهراب پيش شادى به تا گرفت بازگشتن دستور آنگاه. گفت
 كه آنچه هر و رودابه و سيندخت و مهراب براى مايه پر گنجهاى و شاهوار اىه جامه آنگاه. بگوى را او ديدى، آنچه و برو مهراب نزد به و گرد باز

 و گرفت دست در را دستش و بخشيد سيندخت به سام داشت، پوشيدنى و گستردنى و چهارپايان و درود و كشت و باغ و كاخ از كابل، در سام
 شادمان بسيار سخنان اين شنيدن از سيندخت. مترس بدگمانى هيچ بد از و بمان شادى به و باش كابل به پس اين از: گفت و بست پيمان او با

  .برفت اخترى نيك با و گشت
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 منوچهر نزد سام نامه با زال آمدن

 زال چون. شدند پذيره را او پهلوانان همه پس رسيد، راه از زال كه آمد آگهى شاه به. منوچهر نزد به را زال رفتن سخن كن گوش اكنون
 تا بفرمود و داد بدو دل بود، آمده خوش را او كه شاه پس. برنداشت خاك از روى و كرد آفرين شاه بر و ببوسيد را زمين رسيد، منوچهر نزد به
 شادمانى با را سام نامه و بپرسيد راه سختى باره در او از منوچهر و بنشست شاه كنار به زال آنگاه. افشانند مشك وى بر و بردارند زمين از را او
 آن بر بنوشته، دل درد با پير سام كه دلپذير نامه اين با ليكن بيفزودى، مرا رنج نامه اين با گرچه: گفت را زال بخواند، را نامه چون. بستد او از

 زر خوان ات بفرمود آنگاه. رسانم انجام به را كارت تا بمان اينجا در من نزد چندى نيز تو پس. بسازم را تو كام و نينديشم كم و بيش از كه شدم
 با را شب و برفت زال شد، خورده مى چون. پرداختند ميگسارى به نيز آن از پس بنشستند، خوان بر نامداران همه و زال با شاه و بگستردند

 تا بفرمود هآنگا. ستود بسيار را او دل، در شاه بازگشت، چون. بود او بر در چندى و برفت منوچهر پيش به بامدادان. كرد روز انديشه از پر دلى
 و بردند دراز رنجى كار، آن در روز سه و برفتند دست در هندى زيگ با پس. ببينند را كار اين اختر خردمندان، و شناسان ستاره و موبدان
 دختر اين از كه بدان. ديديم  روشن را آن سرانجام بنگريستيم، اختر اين در نيك چون: گفتند و بازگشتند شاه نزد به روز سه از پس سرانجام
 و باشد بسيار فرّ و نام و دالورى و بازو زور را او و كند زندگانى دراز روزگارى كه شود زاييده نام نيك و منش پر پهلوانى سام، پسر و مهراب
 اينها، همه با و. سازد بريان گور آتش، بر و بگيرد شير كمندش، خم به. نباشد او با هماوردى ياراى را كسى و انگارد هيچ به را بزرگان و سران
 را كسى و داريد نهان رازى چون بگفتيد، اكنون آنچه هر: گفت ايشان به شنيد، چنين كه شاه. باشد جنگاوران پناه و شهرياران بسته كمر

 .مگوييد

  زال از موبدان كردن پژوهش

 را او خرد و هوش و بپرسند او از چيز چند تا بنشستند موبدان و خردمندان. پرسد سخنها او از تا بخواند را زال شهريار، زمان، آن پس
 و زده بر شاخ سى درختها، آن از يك هر از و اند روئيده فرّهى با و شاداب كه چيست سهى درخت دوازده آن: پرسيد ازو موبدى پس. بيازمايند

 چون سياه آنها از يكى كه كدامند تاز تيز گرانمايه اسب دو آن سرفراز، اى: گفت ديگر موبدى آن از پس. نگردند بيش و كم هرگز پارسى، در
 آن: كه گفت چنين سومى. يابند نمى را يكديگر هرگز ليكن اند، جنبش در شتاب به دو هر و. است آبدار بلور چون سپيد، ديگرى و قار درياى
. باشند سوار سى همان هم باز مارى،بش را آنها چون ولى شود مى كم آنها از يكى بنگرى نيك چون و بگذشتند شهريار بر كه كدامند سوار سى
 و آيد مرغزار آن سوى بزرگى و تيز داس با مردى ليك بينى، جويبار و سبزه از پر را آن كه است كدام مرغزار آن: كه گفت چنين چهارم موبد
 سر خيز آب درياى ميان از نى همچون كه سرو دو آن: گفت ديگر موبد. نشنود را سخنت كنى، البه هم اگر و بدرود هم با را خشكش و تر همه

 خشك آن برگ بپرد، آنها از يكى از چون و. ديگرى بر شام و نشيند آنها از يكى بر روز و دارد آشيانه آن بر مرغى كه كدامند اند برآورده
 كوهسارى، بر: كه رسيدپ ديگرى .است پژمرده ديگرى و آبدار دو آن از يكى هميشه و. دهد مى مشك بوى نشيند، ديگرى بر گاه هر و گردد مى

 اند ساخته برآورده، آسمان به سر سرايهايى آنجا در و اند برگزيده را خارستانى رفته، بيابان به شارستان، آن از مردم ليك ديدم، استوار شارستانى
 به دوباره كه است زمان آن سازاند، مى نهان را بوم و بر آن همه و خيزد اى لرزه زمين ناگهان كه اين تا. كنند نمى شارستان آن از يادى هيچ و

 كارى سازى، آشكار را رازها اين اگر كه بازگوى، ما پيش به آنگاه و كن انديشه گفتيم كه آنچه در زال اى اينك. گردند مى نيازمند شارستان اين
 .اى كرده نيكو و ناب بس

 را موبدان زال دادن پاسخ

 بركشيده شاخ سى يك هر از كه بلند درخت دوازده آن گفتيد آنكه نخست: گفت و شودبگ پاسخ به زبان آنگاه و كرد انديشه زمانى زال
 ديگرى و سپيد يكى كه اسب دو آن كار از گفتيد آنكه ديگر. سرآيد روز سى به ماهى هر و باشد ماه دوازده را آن كه است سال همان آن شده،
 سى آن ديگر،. يابند نمى را يكديگر هرگز و روانند هم پس از كه باشد روز و شب همان آن  شتابند در ديگرى پس از يك هر و است سياه

 شب هر كه است نو ماه همان اين باشند، سوار سى همان شمردن، گاه به ليك شود، كم يكى آنها از و بگذشتند شهريار بر از گفتيد كه سوارى
 تيرگى ، ترازو تا بره بخش از كه است  گيتى كار از سخن دارد، شيانهآ آن بر مرغى كه سرو دو آن ولى. بود ماه كاستن از شما سخن و كاهد مى
 آن و هستند بلند چرخ بازوى دو نيز سرو دو آن. رسد مى سياهى و تيرگى آن به رسد، ماهى به و گردد باز اين از چون ليكن دارد، نهان در را
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 سراى اين خارستان، آن و است ديگر گيهان و درنگ سراى همان بگفتيد، كوهسار بر كه شارستانى آن ديگر. است خورشيد نيز پرّان مرغ
 همه كه رسد مى فرا دم آن و برخيزد بومهنى با بادى ناگهان كه اين تا رنج و درد هم و است آن در گنج و ناز هم كه است گيهان اين و سپنجى
 ما روان باشد، نيكنامى گيهان، اين در ما توشه اگر پس. باشد اين بر گيهان كار و. بيايد شارستان سوى به گذر گاه و بمانَد خارستان در رنجها

 اى توشه ليك رويم، ديگر گيهان سوى به گيهان اين از بايد كه آيد مى پديد دم آن ناگهان باشيم، آزمند اگر ليك گردد، گرامى گيهان، آن در
 .نداريم همراه به

  كهن رددنگ اين و باشد همين     سخن سر يك آغاز از رفت چنين

 بود گرامى سر بدان مان روان              بود نيكنامى مان توشه اگر

  شويم جان بى كه آنگه آيد پديد          شويم پيچان و ورزيم آز گر و

  چادرست يكى ما بهره آن از       درست كيوان به سر ما ايوان گر

  باك و تيمار و است ترس جاى همه    خاك خشك ما روى برو پوشد چو

  

 ما و است زمانه كه بدرستى بدرود، هم با را تر و خشك و نشنود اى البه هيچ و آيد مى تيز داسى با بيابان آن در گفتيد كه مردى آن نيز
 .برچيند رسد، دستش آنچه هر و نگرد نمى ما جوان و پير به كه گياهانيم همچون

 نزاد مادر ز كس را مرگ جز كه       نهاد و ساز است چنين را جهان

  بشمرد همى دم برو زمانه            بگذرد زان و درآيد در ازين

 منوچهر پيش در زال نمودن هنر

 فرداى. بپرداختند ميگسارى به را شب آن و بيĤراست جشنى و گشت شادمان بسيار ازو شاه بداد، موبدان پرسشهاى همه پاسخ زال چون
 پس سراست، در پدر روى ديدن آرزوى مرا: گفت را شاه رو اين از. گيرد پدر نزد بازگشتن ستورد ازو تا رفت شاه منوچهر پيش به زال شب، آن
 مهراب دختر آرزوى به كه توست، سر در كه نيست نريمان سام ديدن آرزوى اين ، گُرد جوانمرد اى: گفت را او شاه. بده بازگشت دستور مرا
 و بردند ميدان به كمان و تير و گرز و نيزه و كارناى و هندى دراى و سنج تا بفرمود شاه آنگاه. بمانى اينجا در بايد نيز امروز يك ليك  روى مى
 و گرز همانند چيزى با پهلوانان از يك هر و نهادند ها نشانه و گرفته دست در كمان و تير جنگ روز چون و رفتند بدانجا شادى با پهلوانان همه
 درختى. بود شنيده كسى از نه و ديده نه هرگز كه ديد ازو اى سوارى رسيد، زال پاس چون. بنمودند اهش به را خود هنرهاى سرنيزه و تير و تيغ
 زد سهى درخت آن ميان بر تيرى و آورد زبان بر يزدان نام و بماليد را كمان زال. بود بگذشته او بر بسيارى ساليان كه بود ميدان آن در كهن
 كه تركى ريدك از زال پس. كردند نبرد يكديگر با گران باخشتهاى و برگرفتند سپر و بيامدند انور زوبين آنگاه. بگذشت آن ميان از كه

 منوچهر. افكند سو ديگر به را آنها و بزد پهلوانان از سپر سه بر خشت و گرفت درست در زوبين و بيفكند را كمان و خواست سپر بود، همراهش
 لبى و خشمناك دلى با پهلوانان آن همه پس كند؟ نبرد او با كه شمايان ميان در كيست: گفت پهلوانان و گردنكشان آن به ديد، چنين كه شاه
 و گردنكش ايشان از كداميك ببيند تا بنگريست نيك پس. برانگيخت را خود اسب زال. رفتند ميدان به آبداده هاى نيزه با و الغ و فسوس از پر

 چنگ به را كمربندش و تاخت سويش شتاب به پلنگى چون زال ليك. بگريخت پيشش از لوانپه آن. تاخت او بر آنگاه. است پيچ  رخ و سوار
 را او منوچهر،. اند نديده اين چون هرگز كه گفتند همگى و شدند شگفت در همه پهلوانان و شاه. برگرفت زين پشت از را او آسانى به و گرفت
 .بمانى روان روشن هميشه جوان، دالور اى: گفت

 نهنگان از را او بايد نه، كه پهلوان نزايد، پهلوانى چنين نيز شيران از. بپوشد الژوردين جامه او بر بايد مادرش جويد، نبرد راه تو با كه هر
 كاخ به و كردند آفرين او بر پهلوانان همه و شاه آنگاه. ماند مى يادگار به دليرى سوار چنين گيتى در ازو كه يل سام روزگار باد خوش. شمرد

 و گردنبند و دستبند و زر تخت و مايه پر تاجى سپس ماندند، خيره آن در بزرگان همه كه بيĤراست زال براى شاهوار اى جامه شاه پس. تندرف
 .ببوسيد را زمين نيز زال. بخشيد زال به را همه و آوردن بفرمود ديگر چيزهاى بسيار و اسب و كنيز و گرانمايه هاى جامه و زرين كمر
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 منوچهر از سام نامه پاسخ

 رزم در تو چون گيتى و پيروزى شير چون كارى هر به كه نامدار و دلير پهلوان اى: كه گرفت نوشتن را سام نامه پاسخ منوچهر آنگاه پس
 كرده خواهش كه را آنچه و. رسيد نزدم به گردد مى خيره ازو نيز شير رزم، هنگام كه دلير زالِ پسرت،. است نديده  زيبايى و خردمندى و بزم و

 پيكى زال آنگاه. گردد دور او از بدگمانى، هر بد كه باشد. فرستادم سويت به شادمان دلى با را او و برآوردم را آرزويش من اينك. بدانستم بودى
 به شتاب به پيلسته تخت و گردنبند و دستبند و تاج و شاهوار جامه با و شاد دلى با شاه نزد از اينك مهربان، پدر اى: كه فرستاد سام سوى به

 .آيم مى سويت

 و فرستاد كابل به سوارى شتاب به پس. بود گشته جوان دوباره سر، پيرانه به گويى كه گشت شاد چنان شنيد، را زال پيام سام چون
 به فرستاده. آمد يمخواه شما پيش به است سزاوار چنانكه دو هر و رسد مى نزدم به زال بزودى: كه اين و بگفت مهراب به بود رفته را آنچه
 اى مرده گويى كه گشت شادمان زابل شاه با پيوند از چنان بشنيد او سخنان مهراب چون. رساند مهراب به را سام پيام و تاخت كابل به شتاب
 چرب به و خواند خويش نزد به را سيندخت آنگاه. كرد بسيار شادى و بخواند را رامشگران هرجا از پس. گردد جوان پيرى، يا يابد جان دوباره
 زمين شهرياران كه رساندى انجام به كارى. آمد روشنى تيرگيهابه كه بود تو انديشه و خرد از خردمند، همسر اين: گفت و راند سخن او با زبانى

 و داد مژده زال داردي به را او و رفت رودابه نزد به شنيد چنين سيندخت چون. است تو آن از تخت و تاج و گنج همه اكنون. كنند آفرين آن بر
 :گفت رودابه. يافتى بود سزاوارت كه را همسرى همان سرانجام: گفت

 از اهريمنان چشم. هستم فرمانت به و سازم مى خويش بالين را تو پاى خاك من شوى، ستوده انجمن هر در كه سزاوارى تو زن، شاه اى
 و بياراست شاهبوى و مشك و مى با خرم بهشتى چون را آن و نهاد روى كاخ آرايش به سيندخت آنگاه. باشى شادمان هميشه و باد دور تو

 كنده نگارها آنها ميان در و نشانده بسيار گوهرهاى آن در كه زر از تختى و. بيفكند بودند بافته مرواريد و زبرجد آن در كه زرين شادوردى
 را او و نوشت او بر بسيارى جادوهاى و بيĤراست بهشتى چون و بياورد را دابهرو پس. بنهاد چينى آرايش و آيين به كند، يا از هايى پايه با بودند،

 ديبا به آراسته هاى پيل بر رامشگران و بيĤراستند نيز را كابل همه ديگر سوى از. نداد بار او بر را كسى هيچ و بنشاند زرنگار خانه آن در
 بدين و سازند تر مى و گالب از را زمين و بگسترانند پرنيان و كرك و برفشانند زر و زبرجد و خوشبوى و مشك تا بيامدند نيز كنيزان. بنشستند

 .شوند پذيره را زال و سام سان

  سام نزديك به زال رسيدن

 با را او سام. دادند زال رسيدن از آگهى سام به كه اين تا تاخت مى شتاب به آب بر كشتى چون و پرّان مرغ چون زال سو، ديگر از
 را زال و بنشست تخت بر سام پس. گفت باز بود رفته شاه منوچهر نزد به آنچه و بوسيد را زمين زال آنگاه. گرفت بر در و شد يرهپذ شادمانى

 و زيركى سرِ از سام گشت، خندان سخنان، آن شنيدن از زال چون. گفت باز او به را سيندخت سخنهاى و نشاند خود كنار در شادى با نيز
. نباشم بدگمان او به هرگز تا خواست پيمان من از و آمد من نزد به سيندخت نام به آور پيام زنى كابل، از: گفت و ردك آغاز نهفتن شوخى،

 ايشان سوى از اى فرستاده نيز آن از پس. گرديم مهمان و رويم ايشان نزد به ما آنكه ديگر و درآيد تو همسرى به رودابه تا بخواست من از آنگاه
 سخنان، اين شنيدن از زال گوييم؟ چه را مهراب و چيست پاسخت فرزند اى اينك. است گشته فراهم ما شدن پذيره براى هاكار همه كه بيامد
 سام. گوييم سخن باره اين در و رويم كنارى به سپاه پيش از بدانى شايسته اگر پهلوان اى: گفت پس. گشت سرخ رنگش كه شد دلشاد چنان

 و زنگ تا بفرمود پس. ندارد آرام شب و روز و است مهراب دختر انديشه در تنها گويد مى زال آنچه هر كه انستبد و بخنديد و بنگريست زال به
 سوى به پيالن و سپاهيان و زال با سام كه بگويد او به تا فرستاد مهراب سوى به اى فرستاده آنگاه .بگشودند را سراپرده و بزدند هندى دراى
 .آيند مى ايشان

 و نفير و چنگ و ناى و كوس بانگ سو هر از و بيĤراست خروس چشم چون را لشگريان و گشت شادمان بسيار بشنيد، نآ مهراب، چون
 و زرد و سبز و سرخ پرنيان درفشهاى و رامشگران و پيالن از پر جا همه. است رسيده فرا رستاخيز روز مگر گفتى چنانكه خاست آسمان به زنگ

 سام. آمد فرود اسب از رسيد، سام پيش به چون و رفت پيش مهراب. شدند پذيره را همراهانشان و زال و سام و برفتند سان بدين و. بود بنفش
. گذارد زال تارك بر گوهر پر و زرين تاجى آنگاه و گفت آفرين زال و برسام نيز مهراب. بپرسيد روزگار گردش از را او و گرفت كنار در را او نيز
 را اسبان يال سو هر در. بود گشته پر ناى و چنگ و بربت و هندى دراى آواى از شهر همه. رسيدند كابل به وسخنگ و شاد و خندان همگى پس
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 بيرون بودند گرفته دست در گوهر و مشك از پر زرى جام يك هر كه كمربسته كنيز سيسد با سيندخت پس. بودند اندوده لركيماس و مشك با
 سام پس گشت، نياز بى خواسته از بود، جشن آن در كه كس هر. افشاندند گوهر ايشان بر جامها آن از و خواندند آفرين را سام همگى و شدند

 كجاست؟ پيشكشت دارى، آفتاب ديدن آرزوى اگر: گفت سيندخت كنى؟ نهان خواهى مى چند تا را رودابه آيا: گفت سيندخت به و بخنديد
 :گفت پاسخش در سام

 چون. شدند رودابه زرنگار سراى به پس. شماست براى دارم كه آنچه هر چه  كمر و تاج و تخت و بنده از بخواه من از خواهى مى هرچه
 پيمانى خود كيش و آيين به پس. بنگرد را او چگونه يا و كند ستايش را او چگونه كه ندانست و شد زده شگفت بنگريست، ماهرو آن در سام

 پس. نهادند گوهر از پر تاجى زال، سر بر و افسر رودابه، سر بر و افشاندند زبرجد و عقيق شاناي بر و نشاندند تخت بر را رودابه و زال و ببستند
 به و بماند خيره ديد، چنان آن سام چون. بخواند سام براى و بياورد بود آورده فراهم رودابه براى كه را گنجهايى رونوشت و كراسه مهراب آنگاه
 گشته آوا و شور از پر شهر همه. پرداختند ميگسارى و جشن به هفته يك و برفتند آنجا از آن از پس .بخواند يزدان نام خواسته و گنج همه آن
 .ببودند پايكوبى و شادى به آنجا در هفته سه و رفتند كاخ به ايوان از آنگاه. نخوابيدند روز و شب هفته، يك آن در رودابه و زال. بود

 كجاوه تا بفرمود شادى به هفته يك در زال او رفتن از پس. بازگشت سيستان سوى به ننريما سام ماه سرِ. بگذشت ماه يك سان بدين
 سيستان به چون. نهادند رو سيستان سوى به شادمانى با سيندخت و مهراب با رودابه و زال آنگاه. بنشاند روانى تخت بر را رودابه و بساختند
 و راند كابل سوى به لشگريانش با سام ليك بماند، آنجا سيندخت روز سه از پس. ندگذراند ميگسارى به روز سه و بيĤراست بزمى سام رسيدند،

 پاسدارى را بر و بوم آن كه گفته مرا و است داده من به را باختر و گرگسار گشادنامه منوچهر: گفت و سپرد زال به را شاهى رسيد، بدانجا چون
 بدين. شتابم مى بدانسو اينك پس. هراسم در مازندران ديوان از بويژه و گوهران بد اين آشوب از من و ندارند سازگارى سرِ من با آنان ليك. كنم
 .نهاد سر بر زر از تاجى و نهاد خود كنار در را رودابه و بنشست شادى به زال و برفت  زخم يك سام سان

  رستم زادن اندر گفتار

 ديدگان از همواره و گشت رنجور و پژمرده بود، گشته فربه تنش و بزرگ شكمش بس از ليك. گشت باردار رودابه كه نگذشت چندى
 فرياد به لب شب و روز من: گفت رودابه. است گشته زرد رخت چنين اين كه شده چه مادر، جان اى: گفت را او مادرش. باريد مى خون
 .نتوانم را كار اين كه دانم ليك گشته، نزديك نمنهاد بار زمان اينك. ام زنده اى مرده گويى ام گشته پژمرده و خواب بى كه بس از گشايم، مى

 او يا و گشته سنگ از آكنده پوستش گويى ليك داشت، نياز آرام و خواب به كه زمانى. رسيد فرار زادنش زمان كه اين تا بود چنين اين
 و زد روى بر چنگ و خروشيد بر سيندخت. برآمد زال ايوان از خروش پس. برفت هوش از روزى كه اين تا. بود آهن از بود شكمش در كه

 و كَندند مى خود موى سر، برهنه كنيزكان، همه شبستان، در. شتافت رودابه بالين به گريان شد آگاه زال چون. بكند را خود سياه گيسوان
. داد مژده را سيندخت و بخنديد پس. آمد يادش به سيمرغ پر. بگشت آسان كارش انديشه، از كه اين تا انديشيد، دمى زال پس. بودند گريان
 مرغ آن و گشت تيره آسمان درنگ بى. بسوخت بود داده او به روزى كه را سيمرغ پر آن از اندكى و افروخت آتشى و بياورد سوزى بوى آنگاه

 چشمانت رو چه از ت؟چيس براى از اندوه اين: گفت سيمرغ. برد نماز و ستود و كرد آفرين بسيار را او زال. آمد فرود جانى آرام چون فرمانروا
 آواز كه پهلوانى هر. نگردد او همتاى كسى خردمندى و دليرى در كه شود زاده شير، چون فرزندى ماهروى، رودابه اين از كه بدان است؟ گريان
 و بياور آبگون اى دشنه اكنون پس. افكند خواهد  كُروه دو تا را خشتى سرانگشتى، به. شود بيرون اش سينه از دل هراس، از شنود، او كوپال
 دردى را رودابه ليك بشكافد، را رودابه تهيگاه و كند افسون مرد، آن كه بنگر تو آنگاه. كن مست مى به را رودابه نخست و. دل بينا مردى
 كه گياهى اين و نك بيرون دل از را اندوه و ترس و بدوز كرده چاك او كه را آنجا آن از پس.  كشد بيرون را شير بچه آن مرد، آن پس. نباشد

 آن بر مرا پر يك آنگاه. ببينى را تندرستيش درنگ بى كه بگذار زخم آن بر و كن خشك سايه در را سه هر و بكوب مشك و شير با گويم تو به
 .آمد بار به برومندت شاخ اين كه كنى ستايش را پروردگار و باشى شاد كار اين از بايد نيز تو. باشد خجسته من فرّ سايه چه  مال

 بسيارى مردم و. بكرد بود گفته سيمرغ آنچه و برگرفت را پر آن زال. برفت و كرد پرواز و بيفكند و بكند بازو از پرى و بگفت اين سيمرغ
 اكچ را او پهلوى رنج، بدون آنگاه. كرد مست مى به را رودابه و بيامد دست چرب موبدى پس. بودند گشته خيره كار اين بر خونبار ديدگانى با

 .زيبا و بلند باال شيرفش، پهلوانى چون بود اى بچه. بود نديده گيتى در كسى هرگز كه آورد بيرون گزند بى چنان و بگرفت را بچه سر و كرد
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 زمان اين در. بخفت بيهوش ، مى از روز شبانه يك رودابه. بود نديده تن پيل اى بچه هرگز كسى چه،  بودند گشته خيره او بر زن و مرد
 و بيفشاندند گوهر و زر او بر پس. گشود سخن به لب سيندخت با شد، بيدار خواب از رودابه چون. نهادند دارو و بدوختند را گاهشزخم

 فرّ او در بنگريست، را او رودابه چون. بود ساله يك گويى روزه يك بچه. بردند او پيش به را بچه آن آنگاه. خواندند آفرين را پروردگار
 اندازه همان به اى پيكره آنگاه. نهادند رستم را كودك آن نام  هماندم پس. آمد بسر اندوهم و بِرَستم ديگر: گفت و بخنديد پس .ديد شاهنشاهى

 پيرامونش و دادند لگام ديگر، دست به و كوپال دستش يك به و نشاندندش اسب بر و آكندند سمور موى با را درونش و بدوختند پرند از رستم
 را دشت و راه سراسر و. بردند سام سوى به سرور و جشن با بودند ساخته رستم همانند درست كه را پيكره آن سان بدين و. دندآم گرد چاكران

 در. داد مستمندان به بسيارى دينار كار، اين مژده به كابل در نيز مهراب. بپاساختند بزمى گوشه هر در و بيĤراستند زابلستان تا كابلستان از
 آن فرستاده،. بردند مازندران و سگسار به سام نزد به را شيرخوار رستم پيكره آن پس. بودند پرداخته جشن به كوچك و بزرگ نيز زابلستان

 باشد هم اين از نيمى او پيكر اگر. است من همانند درست اين: گفت و شد شاد بسيار نگريست آن به سام چون. بنهاد سام پيش در را پيكره
 .ساييد خواهد ابر به سرش برآيد، همچنان و ايد دهآور بدينجا اكنون كه

 آسمان به كوس بانگ سو همه از شادى به پس. رسيد سرش به تا كه ريخت درم او بر اندازه آن و خواند خود پيش را فرستاده سام، آنگاه
 را رامشگران و بيĤراستند خروس چشم چون را ميدانگاه و ببستند آذين كران تا كران از را مازندران و سگسار شهر آن تا بفرمود سام. خاست
 نامه پاسخ و بنشاند اى نويسنده سام بگذشت، سان بدين هفته يك چون. افشاند بسيار درم درويشان بر سام و پرداختند ميگسارى به و بخواند

 باره در پس. گرفت ستودن را - كوپال و شمشير خداوند آن - زال آنگاه بستود، روزگار شادمان گردش بدان را پروردگار نخست. نويساند را زال
 پروردگار نهان، در روز و شب من. نرسد بدو گزندى هرگز كه داريد ارجمندش چنان را او: گفت داشت كيان فرّ و يالن يال كه پرنيان پيكره آن
 .گشت راست تو و من پشت اكنون. گردد شاد من آيين به و تو تخم از پسرى ديدن  به چشمانم روزى مگر تا كردم نيايش را

 اين سام،: گفت و ساخت آگاه بكرد سام كه شاديها آن همه از را او و آمد زال سوى به باد چون فرستاده. او زندگانى جز مخواه، هيچ پس
 .برافراخت خود چون را كودك

 .گشت دلشاد بشنود، را پدر شيواى سخنان آن زال چون گفت، باز زال به بود داده سام كه را پندهايى آن و داد زال به را سام نامه آنگاه

 همه. بودند او خورشگر مرد، پنج و گرديد پرورده گوشت و نان با شد، گرفته شير از چون. دادند مى شير رستم به دايه ده ديگر سوى از
 فرهنگ و زيبايى و تنومندى در و گشت، آزاده سروى بسان گرديد، ساله هشت رستم چون. بودند آمده شگفت در پرورش، آنسان از مردم
 .گشت يل سام همانند بسيار

  رستم ديدن به سام آمدن

 به را سپاه پس. بجنبيد جاى از كودك آن ديدار براى از سام دل رسيد، آگهى شير، يك همچون رستم گشتن برومند از سام به چون
 پذيره آهنگ خداى كابلْ مهرابِ با شد، آگاه ايشان سوى به سام آمدن از زال چون. رفت زابلستان سوى به چند تنى با و سپرد لشگرش ساالر
 .بيĤراستند پيالن و تازى اسبان و زرد و سرخ بافته سپرهاى با بسيار لشگرى خاست، آسمان به كوس بانگ سو هر از. كردند او شدن

 و نهاد رو پيش در سپر و بست ميان بر كمر و نهاد سر بر تاج و بنشست آن بر زال و نهادند آن بر زرين تختى و بياوردند پيلى ژنده آنگاه
 يل برسام و آمدند فرود اسب از زال و مهراب. رفت سويشان به سپاهيان ميان از بديد، دور از را او يل سام چون. گرفت دست به كمان و تير

 را رستم پس. بخنديد و ديد هبنشست پيل بر را زال بچه آنگاه. بشكفت گل چون  رويش بديد، چنان آن را فرزند چون سام. خواندند آفرين
 كرد ستايش را او و ببوسيد را او تخت نيز رستم. كرد آفرين بديد، تخت و تاج آن با را او سام چون. آوردند سام پيش به پيل بر سوار همچنان

 .پهلوانم سام بنده من. آنى ريشه تو كه هستم درختى از شاخى همچون من كه باش شاد گيتى پهلوان اى: كه

 آن از. افكنم خاك بر پاك دادار فرمان به را دشمنانت سر تا خواهم مى جنگ افزار اينك. باشم داشته آرام و خواب و خور كه ايدنش پس
 گرفت دست در را او دست سام و آمد فرود پيل از رستم پس. باشم چنين نيز دليرى در كه دارم آن اميد توست، چهره همچون ام چهره كه رو
 و شادى به همگان را ماه يك و بنهادند زرين تختهاى كاخها همه در و نهادند روى گورابه به شادى كه آنگاه. داد وسهب چشمش و سر بر و

 او بر يزدان نام پيوسته و بود شگفت در بود، گشته شيرى همچون كه رستم تنومندى و بازو و يال همه آن ديدن از سام. پرداختند ميگسارى
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 بر آفرين هزار پس. آورند بيرون پهلو از را كودك كه ندارد ياد به كسى هرگز بپرسى هم نژاد سد تا اگر: گفت را لزا سام، روزى پس. خواند مى
 كه خوردند اندازه آن و بردند دست مى به پس. خوريم مى مى كار، اين شادمانى به اكنون. گشت رهنمون كار بدين را او ايزد، كه باد سيمرغ
 و سام از نه و زر زال از نه ديگر: گفت شوخى سرِ از مستى، آن در و بداد دست از هوش كه بخورد چندان زني مهراب. شدند مست همگى

 از نيز سام و زال. گردانم زنده را ضحاك آيين اينها به و دارم؟ باك كه از ديگر دارم، را شمشيرش و اسب و رستم چون. انديشم مى شاه منوچهر
 .خنديدند مى مهراب گفتار شنيدن

 پس. برفتند سام كردن بدرود به ايستگاه يك تا رستم و زال. كرد رفتن آهنگ سام ماه مهر از نخست روز به كه اين تا بود چنين اين
 ايزدى راه و دارى دور بدى از دست و باشى شاهان فرمان به همواره و نكنى دادگرى جز كه هشدار، پسر  اى: گفت و بداد اندرزهايى را زال سام،

 چنين اين چه  بسپار ياد به مرا پند اين و مپوى راست راه جز پس.  نمانَد جاودانه گيتى، در كس هيچ كه باش داشته ياد در هميشه و. بجويى
 سه هم باز رستم و زال ليك. راند باختر سوى به و كرد بدرود را رستم و زال سام، سان بدين و. بسرآيد نيز من روزگار بزودى كه كنم مى گمان
 و روز و بازگشتند سيستان به سپاهيان با نيز رستم و زال. بازگشتند آنگاه و برفتند دنبالش به او پند از پر دلى و گريان چشمى با ديگر هايستگا
 .پرداختند نوشى باده و شادى به را شب

 را سپيد پيل رستم كشتن

 اى جامه دليرت دوستان اين به نامور، فرزند اى: گفت را مرست زال،. بودند نشسته نوشى باده به بوستان در بزرگان و رستم با زال روزى
 رستمِ و رفت خويش شبستان به زال و شد پراكنده انجمن آنگاه. بخشيد ايشان به بسيار تازى اسبان و خواسته و زر رستم، پس. ببخش شاهوار
 را مردم و گشته رها بند از زال سپيد پيل: كه شنيد فريادى ناگهان ليك. بخفت و برفت خويش خوابگاه به بود نوشيده باده بسيار كه تهمتن
 و بستند را راهش بودند، او بردرگاه كه كسانى ليكن. شد بيرون و برگرفت را سام گرز شتاب به بشنيد اين چون رستم. است رسانده گزند

 آشفته گفتار اين شنيدن از تهمتن بگشاييم؟ تو بر راه زال بيم از توانيم مى است، جسته بند از سپيد پيل كه تيره شب اين در چگونه: گفتند
 به و برميدند او برابر از همه ديگر ليك. كرد رو ديگران سوى به آنگاه. گشت گوى همچون سرش كه زد كس آن گردن سرو بر مشتى و گشت
 سپيد پيل سوى به شتابان و شد رونبي در از و بشكست را بند و زنجير و زد آن بر گرز با و درآمد نزديك به دالور رستم پس. رفتند كنارى
 از ميش چون دالوران همه آن، بيم از. بود گشته جوشان ديگ همچون پايش زير زمين كه ديد خروشنده كوهى رسيد، آن به چون. رفت

 و دويد ويشبس كوهى چون بديد، را او سپيد پيل چون. تاخت پيل سوى به هراس بى و بزد شير چون فريادى تهمتن پس. بودند رميده گرگ،
 بلرزيد خود بر زخم، همان به بيستون كوه چون پيلِ آن كه زد سرش به گرزى چنان ناگهان رستم ليك. زند رستم به آن با تا برآورد را سنسور

 .بخفت و بازگشت خوابگاهش به رستم آنگاه. درآمد پاى از و

 را تنش و بشكست را گردنش گرز، يك به كه اين و رسيد آگاهى ،بود كرده دمنده پيل آن با رستم كه آنچه از را زال رسيد فرا روز چون
 پيل كه بسيارى زمانهاى چه و بود خروشان نيل، درياى چون كه پيلى ژنده چنان از دريغ: گفت بشنيد سخنان اين زال چون. افكند خاك بر

 .شتافت پيشش به رستم تا بفرمود پس. ستا پيروزگرتر ازو رستم ليك. شكست مى هم در را دشمن سپاه تاخت، يك به جنگها در مست

 همتاى مردانگى در كس هيچ كودكى، اين با اى، گشته دلير و اى برآورده چنگال چنين اين كه شير نره بچه اى: گفت و ببوسيد را او آنگاه
 و ساييده آسمان به سر كه ببينى واراست دژى آنجا در. بشتاب سپند كوه به و ببند نريمان خون به كمر شود دير آنكه از پيش اكنون. نيست تو

 بسيار ورز و كشت و ميوه درختان و جانوران و مردم و آب و سبزه از پر بارو آن درون و. است آن پهناى پرسنگ چهار و آن باالى پرسنگ چهار
 يك نريمان. شد كشته راه آن در ليك ،گشت روان بارو آن گشودن به او فرمان به بود، پهلوانان پهلوان شاه، فريدون روزگار به كه نريمان. است
 بدين و. بكشتند را او و بينداختند او بر سنگى بارو، درون از سرانجام و نيافت ليك بيابد، بدان راهى مگر تا ببود بارو آن پاى به روز و شب سال،
 را هفته يك و نمود بسيار زارى و خروشيد بر رسيد، آگهى پدرش درگذشت از را سام چون. بازگشت فريدون نزد به او ساالر و سر بى سپاه سان

 كرد، بندان را آن و نشست آن پاى در را سال چندين و. شتافت دژ آن باروى سوى به بسيار سپاهيانى با سام آن از پس. بگذراند درد و سوگ با
 از پس را ايشان كه زيرا  رفت درون به نه و دآم بيرون به دژ آن از كسى نه هرگز زمان، اين سراسر در و. بيابد بدان راهى هيچ نتوانست ليك

 كه رسيد آن گاه پسر، اى اكنون. بازگشت ناگرفته پدر خون كينه و نااميد سام، سرانجام. نبود نياز دژ بيرون در نيز كاهى پر به ساليان، گذشت
 .براندازى بن و بيخ از را آن و روى سپند وهك به نشناسد را تو كسى چنانكه كاروانى، با كه توست بر پس. شوى بدانجا و سازى اى چاره
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 .سازم درمانى بزودى را درد اين كه بِدان و برَم فرمان گويى، آنچه هر: گفت رستم

 شتران بار و بردار دشت از شتر كاروان يك و بساز ناشناس ساربانى چون را خود. سپار گوش گويم، را تو آنچه هر پسر اى: گفت زال پس
 و هست دژ آن در بر گران بارويى چه  نشناسند آن از تر ارزش با را چيزى و است گرامى بسيار ايشان ميان در نمك كه زيرا. نك نمك از تنها را

 .شوند پذيره را تو همگى ببينند، را نمك بار ناگهان چون و باشد نمك بدون ايشان، خوراك ناچار و رسد نمى ايشان به نمك

 سپند كوه به رستم رفتن

 كه پهلوان خويشان از چند تنى با آنگاه. كرد نهان را گرز نمك، بار ميان در و بيĤراست را كار بود، بگفته را او زال، همچنانكه رستم، پس
 به و بديد را ايشان كوه فراز از بان ديده رسيد، بدانجا چون. شد راهى سپند كوه سوى به بودند، ساخته نهان شتران بار ميان در را افزار جنگ
 كاروان مهتر سوى به شتاب به را كسى ساالر،. باشد نمك بارشان كنم مى گمان كه رسيد راه از ساربانان با كاروانى: گفت و دويد الرشانسا نزد

 مهتر اى: گفت و آمده رستم سوى به شتابان و آمد فرود دژ از فرستاده پس. ده آگهى آن از مرا و چيست ايشان بار تا بنگر: گفت و فرستاد
 كه بگوى را او و رو خود مهتر نزد به: گفت او به رستم. بگويم را او و روم خود مهتر نزديك به تا چيست كاروان اين بار كه ساز آگاه مرا كاروان

 جاى از شنيد، چنين مهتر چون. باشد مى نمك بارشان همه كه است كاروانى: گفت و بازگشت مهتر نزد به فرستاده. است نمك سراسر، ما، بار
 را او مردم درنگ بى دروازه، نزديك به رستم كاروان رسيدن با. آيد بارو درون به كاروان تا بگشايند را در تا بفرمود و گشت شادمان و تبرخاس
 نيز مهتر. كرد پيشكش او به را نمك و ببوسيد را زمين و برفت آنان مهتر نزد به و برگرفت را نمك بار آن از بسيارى نيز رستم. شدند پذيره

 .گفت سپاس را او و گشت شاد ياربس

 به شب چون. بگرفتند نمك دادند، كه سيمى و زر يا اى جامه با يكى هر و آمدند كاروان گرد كودك، و زن و مرد از بسيارى مردم آنگاه
 كوفت سرش بر رزىگ چنان رستم ليك. آويخت در رستم با شد، آگاه چون مهتر. شتافت باره آن مهتر سوى به همراهانش با رستم رسيد نيمه
 و تيغ با رستم. شد روان خون جوى و گرفت در جنگ. شتافتند جنگ به و گشتند آگاه دژ مردم همه پس. شد فرو زمين زير به تنش گويى كه
. بودند گريختهب يا شده كشته يا همگى و بود نمانده جاى بر نيز يكى گروه آن از فرارسيد، روز چون. درآورد پاى از را پهلوانانشان كمند، و گرز
 آهنين درى كه ديد خارا سنگ از اى خانه رستم ناگهان دژ آن در. بكشتند يافتند را كه هر و بشتافتند گوشه هر به رستم همراه پهلوانان پس

 از رستم. بود شده ساخته هم روى بر انباشته دينارهاى از كه ديد گنبدى. گذارد خانه در پا و بيفكند جا از را در و زد آن بر گرز با پس. داشت
 هيچ در و كانى هيچ در كه همانا است؟ ديده بخود چيزى چنين آيا كسى چه: گفت همراهانش به و گشت زده شگفت سخت ديد كه آنچه

 .باشد نشده آورده اينجا به كه نمانده گوهرى و زر دريايى

  زال به رستم نوشتن نامه پيروز

 خداوند مهر، و بهرام و ناهيد خداوند مور، و مار خداوند هور، خداوند بر باد آفرين: گفت و شتبنو پدر به كار آن باره در اى نامه رستم پس
 و كاويان اختر فروزنده آن ايرانيان، پشت و پهلوانان پناه همتا، بى پهلوان زابلى، يل آن زال، سپهدار بر باد خداوند آفرين و. كشيده بر سپهر اين

 را بارو آن مهتر و رسيدم بود آورده بر آسمان به سر كه سپند كوه به تو فرمان به. روانند فرمانش به ماه و دخورشي كه او تخت، بر شاه نشاننده
 هزار پانسد و. ندادم زينهار دژ آن در هم را يكى و خواستم مى كه شد همچنان شبانگاه ليك. وانمودم او فرمان به را خود نخست و گفتم درود
 چون. رسانيد زال به را نامه و برفت باد چون فرستاده پس دهى؟ فرمان چه اكنون. آوردم بدست بيشمار خواسته و جامه و زر و خام سيم خروار
 خداى نامه، آغاز و نوشت پاسخ را رستم نامه آن پس. است شده جوان دوباره گفتى كه شد شاد چنان مژده آن شنيدن از بخواند، نامه آن زال
 را نريمان روان و كردى مردانه كارى كودكى، اين با شايسته، فرزند تو. بخواندم شادى و بختى پيروز با را گشاىدل نامه آن: گفت و كرد آفرين را

 را نامه اين چون و. كنى بار بدانها را گوهر و زر همه آن تا فرستادم نزدت به شتر هزار هزاران اكنون. بسوختى را دشمنانش و ساختى شاد
 به نامه چون. بزن دژ آن بر كينه  آتش آنگاه نهادى، بار را شتران آن چون و. اندوهگينم بسيار تو روى بى كه ازگردب من نزد به شتابان بخواندى،
 .گرديد شادمان و بخواند را آن رسيد، رستم نزديك
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. بفرستاد زال سوى به و برگزيد چين ديباى و شاهوار گوهرهاى و مرواريد و كمر و كاله و تيغ و مهر از بود، تر شايسته كه چه هر از پس
 شد آگاه رستم آمدن از زال چون .شتافت پدر نزد به شادمانى با آن از پس. برخاست آسمان به آن از دود و افكند آتش سپند كوه آن بر آنگاه

 نزد به نخست تمرس پس. خاست آسمان به هندى دراى و سنج و نفير و كارناى خروش سو همه از و بيĤراستند را برزن و كوى همه تا بفرمود
 به تا بفرمود و گرفت بر در را او نيز زال. خواند آفرين او بر و ببوسيد را او هاى شانه مادر،. نهاد خاك بر سر و شتافت رودابه پيش به آنگاه و زال

 .كنند  بِشار بسيار مردم

  سام به زال نامه

 سام چون. كرد همراه بسيارى پيشكشهاى نيز نامه با. داد مژده ود،ب شده كه كار بدان را او و فرستاد سام سوى به اى نامه زال آنگاه
 آنگاه .كرد ياد رستم از بسيار و داد باره و شاهوار جامه را فرستاده و بيĤراست بزمى و بشكفت گل چون شادى از رخش بخواند، نامه آن نريمان،
 و پدر از باشد، خورده شير مادرش پستان از آنكه بى را شيرى بچه اگر. اشدب دلير شير، نرّه كه نباشد شگفتى: كه نوشت زال به را نامه آن پاسخ
 باز پدرش خوى به باشد، خورده شير مادر پستان از و باشد ديده مادر و پدر آنكه بى آورد، در دندان چون آورى، مردم ميان به و كنى جدا مادر
 سام، بدينسان و. خواهد مى يارى او از شير پهلوانى، در كه دارد تو چون دالور پدرى چه،  دالوريها چنين رستم، از نباشد شگفت پس. گردد مى
 رسيده نو جوانى كه رستم كردار از و كار آن از زال. آمد زر زال نزد به شاهوار جامه و نامه با نيز فرستاده. سپرد فرستاده به و كرد مهر را نامه
 چه را پسر گيتى، اين از گذشتن هنگام به دادگر شاه آن كه بنگر. گويم سخن مهر پر شاه آن منوچهر، از ترا اكنون .گشت شادمان بسيار بود

 .كرد اندرز

 را پسرش منوچهر كردن اندرز

 گيتى اين از او بگذشتن گاه بزودى كه بديدند و بنگريستند او اختر در شناسان ستاره بگذشت، منوچهر زندگانى از سال بيست و سد چون
 ناگهان مرگ آنكه از پيش كه باش هشيار پس آمد، ديگر سراى به تو رفتن گاه اكنون: گفتند و دادند آگهى تلخ روز آن از را او پس. رسد مى فرا
 فرا را دانايان و موبدان همه و بيĤراست ديگر آيينى به را تخت بشنيد، خردمندان آن سخنان شاه، چون. بكنى است بايسته آنچه بتازد، تو بر

 :بداد بسيار اندرز را او و آمد پيشيش به نوذر تا بفرمود آنگاه. بگفت ايشان با دل راز و خواند

 نهاد نبايد دل جاودان بدو       باد و فسوست شاهى تخت اين كه

 راندم، دل كام و شادى بسيار گرچه و ببستم سختى و رنج به را كمر سالها اين در و بگذشت من زندگانى از سال بيست و سد اينك 
 از را گيتى. بگرفتم سلم و تور از بود، من بزرگ نياى كه را ايرج كين و ببستم كمر فريدون، فرّ به. بكردم دشمنان با نيز بسيارى نگهاىج ليك
 :اكنون ليكن. كردم بنا بسيار باروهاى و شهر و بشستم بديها

  نهان اندر شد گذشته شمار             جهان نديدم گويى كه چنانم

 چنان تو ولى. سپارم مى تو به بود، داده مرا فريدون، همچنانكه به را گنج و شاهى تخت اين بردم، كه رنج و درد همه آن از پس اينك 
 چه  مپيچى خداى دين از سر هرگز كه هشدار پس. است نيكى ماند مى تو از كه نشانى آن تنها و بگذرى و بگذارى را اينها بايد دم هر كه دان

 باش هوش به پس. بيايد پيامبرى به زمين خاور از موبدى و شود گيتى در نو اى داورى كه بشنو آينده از اكنون. آورد مى كپا انديشه ديندارى،
 از پس كه بدان و. اوست از بدى و نيكى كه مكن، رها را يزدان دين هرگز تو و. باشد يزدان دين دين، آن چه گراى او به و نتازى او بر هرگز تا

 باالها، و زير آن در كه است پيش در دراز كارهاى را تو و. نهند سر بر تاج و نشينند ايران تخت بر و آيد زمين ايران به ركانت از سپاهى آن،
 جنگ چون پس. يابى تنگى توران، سوى از و رسد گزند تو به پشنگ پسر از كه باش آگاه و بدان نيز و. ميش گاه و باشى گرگ بايد گاهى

 ازو زمين توران كه بدان و. كشد مى بر يال و شاخ اكنون و برآمد زال پشت از  كه درختى نو اين رستم، از نيز و بخواه يارى مسا و زال از فرارسد،
 را منوچهر آنكه بدون آنگاه پس. بگريست زار نيز نوذر. ريخت فرو ديدگان از اشك و بگفت اين. بيĤيد تو كين به آنجا از ورى كينه و گردد خوار
 : گذشت در و كشيد آهى و نهاد هم بر را چشمان باشد، دردى و ىبيمار هيچ

   يادگار ازو ماند سخن گيتى به            شهريار هنر پر نامور آن شد
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  نوذر

  بود سال هفت او پادشاهى

 نوذر نشستن تخت بر

 در نيز ايران بزرگان. بداد دينار و درم را سپاهيان و بنشست منوچهر تخت بر و نهاد سر بر كيانى تاج بداشت، را پدر سوگ نوذر چون
 هر از و يازيد دست بيدادگرى به شاه نوذر كه نگذشت چندى ليكن. خواندند شهريار بنده را خود همگى و نهادند خاك بر روى او تخت پيش
 و گشته دينار و گنج بنده دلش و كند مى رفتار درشتى به موبدان با و برداشته ميان از را پدر آيينهاى او: كه خاست آسمان به مردم فرياد سو
 سر در شاهى آرزوى پهلوانان، از بسيارى و برداشتند افزار جنگ كشاورزان، و بپاشد كشور در آشوبى پس. است شده خوار او نزد مردمى راه

 .آوردند

 سگسار در زمان آن در كه -پهلوان سام به اى نامه و بترسيد است، شده بپا خروشى كشور سوى هر از كه بديد چون نوذر شاه سو، ديگر از
 و. تواناست چيز همه بر و است مور و پيل آفريننده كه او هور، و بهرام و ناهيد خداوند: كرد ياد آفرين گيهان از نخست و نوشت - بود مازندران و

 سرفراز گُرد آن و آزموده پهلوان آن ،يل سام بر بسيار درود و. رسيد من به او از شاهى كه شاه منوچهر جان به ماه و خورشيد خداوند درود
 فرو گيتى اين از ديده شاه منوچهر تا كه دانى خود گيتى، پهلوان اى تو. باشد آزاد دردى هر از روانت و آباد هوشت و دل هميشه. باد پسنديده

 .دوست شاه هم و پهلوانى هم كه توست به تنها من گرمى پشت نيز اينك. كرد ياد تو از پيوسته بست،

 نامه آن چون. برود دست از پادشاهى اين نگيرى، بر گرز اگر تو و. است بگذشته اندازه از مردم سخنان و گشته آشوب پر پادشاهى اكنون
. نهاد رو ايران سوى به گرگسار از بسيار سپاهيانى با و خاست آسمان به كوس آواى دم، سپيده. بركشيد جگر از سرد آهى رسيد، نريمان سام به

 سرى، خيره به كه اين و او بيداد و نوذر كردار از و رفتند او پيش به پياده همگى و شدند پذيره را او ايران، بزرگان رسيد، ايران نزديكى به چون
 چه پس. نگردد باز خرد راه بر و شده دور او از ايزدى فرّه و است گشته ويران او كردار از گيتى اينك: گفتند و راندند سخن كرد، گم را پدر راه

 اى بنده را او همگان، نيز ما و گردد آباد گيتى تا باشد او آن از تخت، و تاج و زمين ايران و بنشيند شاهى تخت اين بر يل سام اگر باشد
 از نوذر چون كسى كه هنگامى به پسندد؟ ما از را كارى چنين پروردگار كىِ: گفت را ايشان شنيد، چنين كه سوار سام ليك. باشيم فرمانبردار

 دارد؟ را كار اين زهره بزرگان از كسى چه. گوييد مى ناشدنى سخنى گذارم؟ سر بر تاج توانم مى من چگونه باشد، بنشسته تخت بر كيان نژاد
 پدر راه از نوذر دل اگر اكنون. نهادم مى خاك بر روى برابرش در من بود، نشسته تخت بر هم دخترى نوذر، بجاى شاه، منوچهر از اگر كه بدانيد

 چه،  آورم باز را ايزدى فرّه آن من اينك. زدود را زنگارش بتوان دشوارى به كه نشده آهنى هنوز و است نگذشته آن از كه دراز زمانى بازگشته،
 گذشته رد آنچه از نيز شما. گردد باز رفته كه راهى از تا دهيم پند بسيار را او پس. است من تاج نوذر، اسب پى و من تخت منوچهر، پاى خاك

 گيهان، آن در شاه خشم نبخشايند، را شمايان نوذر شاه و پروردگار اگر كه بدانيد و. ببنديد استوار پيمانى او با ديگر بار و شويد پشيمان بكرديد
 .بود خواهد آتش جايگاهتان، و گرفت خواهد را دامانتان

 از نوذر. ببوسيد را زمين رفت، نوذرشاه نزديك به سام چون. بستندب پيمان شاه با ديگر بار و گشتند پشيمان خويش گفتار از بزرگان پس
 به پوزش، به همه و بگذراندند شادى و بزم به را هفته يك پس. بنواخت بسيار و بنشاند خود كنار در و گرفت بر در را او و آمد زير به تخت
  . برسيد باژ سام، بيم از كشورى، هر از و شدند نوذر پيش

 و هوشنگ و فرخ فريدون: كه بداد بسيار پندهاى را نوذر رسيد، فرا سام بازگشت گاه چون و بگرفت آرام نوذر اهىپادش سان بدين و
 دل و آوريد بجا كژّى از را او دل تا بگفت بسيار سام سان بدين و. نكردند بيدادگرى هرگز و داشتند دهش و داد به را گيتى همگى، منوچهر،
 گوهرهاى از پر زرين جام دو و ستام زرين اسبان و ريدكان و انگشترى و تخت و تاج و شاهوار جامه نيز نوذر. ختسا گرم او به نيز را بزرگان
  .نبود مهر و آرام نوذر، با را سپهر ليك بگذشت، چندى نيز اين بر و. برفت مازندران سوى به همه آن با سام و. بخشيد سام به سرخ
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 منوچهر مرگ از پشنگ شدن آگاه

 تا خواست بشنيد آن توران، ساالر پشنگ، چون. رسيد  آگهى زمين توران بدگمانانِ آن به نوذر، كار آن و شاه منوچهر مرگ از گاهآن پس
 چون را لشگرش بزرگان و نامداران همه پس. كرد ياد پهلوانانش و منوچهر زمان و تور از نيز و زادشم پدرش، از بسيار پس. آيد ايران جنگ به

 و سلم و تور از آنگاه. خواند فرا خود نزد به را گيتى پهلوان ، افراسياب خود، فرزند نيز و سپهساالر ويسه و كلباد و بارمان و سيوزگر و اغريرث
 جستن كين و تيزى روز اكنون. ببستند بدى به را كمر و كردند چه ما با ايرانيان  كه دانيد همه: گفت و راند سخن ايشان با نهفته كينه آن

 و شيران جنگ شايسته من: گفت كينه از آكنده دلى با پس. آمد جوش به پدر گفتار از افراسياب مغز كار؟ اين اندر دهيد پاسخ چه پس. است
 او آنچه هر اكنون. يافت مى را زمين ايران سرورى بست، مى جويى كينه به كمر و داشت مى بر تيغ نيز زادشم اگر. زمينم ايران ساالر هماورد
 پيل نيروى و شير همچون بازوى و دالورى همه آن با را افراسياب پشنگ، چون. است رسيده فرا من رستخيز و شورش گاه چه،  كنمب من نكرد
 .شود ايران جنگ به و بركشد نيام از تيغ تا بفرمود بديد،

 كارها اين چون. ساخت فراهم اهيانسپ جنگ برگ و ساز و بگشود را گنجها در و برفت شتاب پر سرى و كينه از پر دلى با افراسياب پس
 كه بدان تركان، ساالر اى پدر،: گفت و رفت كاخ به پدر، پيش به انديشمند بود، انديش نيك و نيكخواه دل، در هميشه كه اغريرث شد، ساخته

 تيغ پير گرگ آن از كه دانى خود تو. اند جاى بر هنوز زن رزم قارن و كشواد چون پهلوانانى و نريمان  سام است، گشته گم ايران از منوچهر اگر
 و نجست كينه و نگفت جنگ از سخن هرگز ساييد، مى آسمان به سرش و بود زمين توران شاه كه زادشم، من، نياى. رفت چه تور و سلم بر  زن

: گفت پسر پاسخ در شنگ،پ ليك. افتاد خواهد ما كشور به آشوب شورش، ازين كه زيرا  باشد بهتر نشوريم، اگر نيز ما اينك. گزيد آرامش
. نخوانى اش نژاده كه است سزاوار نجويد، را نيا كين كه اى نبيره كه بدان و است جنگى پيلى و نر شيرى دالور، نهنگى جنگ، هنگام به افراسياب

 از پر دشت و كوه و رسد افر بهار چون پس. گيرى بكار جنگ باالهاى و زير در را خود نيك انديشه و روى جنگ به او با بايد اكنون نيز تو و
 خون از را آب و بكوبيد اسبان سم زير در را گرگان و دهستان و ببريد آمل سوى به را سپاه كه بايد گردد، نيك چراگاهى را اسبان و شود سبزه
 كه بايد نيز شما پس. مدآ ما بر سياه ابر همچون سپاهى و نهاد رو تور سوى به كينه، به منوچهر كه بود همانجا از كه چرا  كنيد گون آلل

 به آنان كه باك، چه ديگر شد، گم ايران از او كه اكنون ليك. بود منوچهر ايران، سپاه پناه اين از پيش. افكنيد نابودى به را سركشان همچنان
 كه باشد بجنگيد، گرشاسپ و زن رزم قارن با كه است شما بر ليكن. است خام جوانى او كه زيرا نهراسم، نيز نوذر از و. نيرزند هم خاك مشتى

 .كنيد آتش از پر را بدسگاالن دل و شاد را ما نياكان روان و گرديد چيره ايشان بر

  زمين ايران به افراسياب آمدن

. نهاد روى زمين ايران سوى به چين و ترك سرزمين از توران پهلوانان از بيكران سپاهى. شد پر گياهان از دشت و رسيد فرا بهار چون
 قارن،. نهادند روى دهستان راه به و شدند دشت سوى به كاخ از سپاهيانش با پس. شد آگه نوذر رسيد، جيحون نزديك به شگرل چون

 زمان همان در سو، ديگر از. بركشيدند بارو كنار در دهستان نزديك دشت بر را شاه سراپرده پس. بود روان او پس در شاه نوذر و بود سپهساالر
 سپاه دلير ساالران از تن دو و شد شاد بسيار خود بخت از پس. اوست براى دخمه ساختن كار در زال و بمرد نريمان سام كه شد آگاه افراسياب

 چون. رفت دهستان سوى به سپاهيانش با خود و فرستاد زابلستان سوى به زال جنگ به سپاهى هزار سى با خزروان و شماساس نامهاى به را
 .كشيد بر ىا سراپرده رسيد، دهستان به

 سوار تن هزار چهل و سد نيز شاه نوذر سپاهيان. جوشيدند مى ملخ و مور همچون بيابان در كه بودند تن هزار چهارسد افراسياب سپاه
 نوذر لشگر همه. آمد چنگ به اينك و جستيم نيكى: كه بنوشت -پشنگ - پدرش براى اى نامه خواب هنگام به افراسياب شبانگاه. بودند جنگى

 زمين ايران در همواره مرا. نيايد كارزار اين به ديگر و گذشت در منوچهر پسِ از نيز سام كه بدان نيز. گردند مى ما شكار جا يك بشماريم، گرا را
 و دست ديگر و اوست براى ستودان ساختن كار در زر زال اينك. جوييم مى كينه ايران از است درگذشته او كه اكنون ليك بود، دل در بيم او از

 اگر و كنى سگالشگرى هشيار مرد با بايد كارى هر در كه بدان تو و. است نهاده سر بر تاج سيستان در ما سوى از شماساس و ندارد جنگ  دل
  .برد پشنگ سوى به شبانه را نامه آن بادپا، اى فرستاده پس نيايد پيش روزگارى چنين ديگر شود، سستى كار در
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 قباد نشد كشته و قباد و بارمان رزم

 بارمان نام به توران سپاه از تُركى. بود پرسنگ دو لشگر، دو ميان. رسيد دهستان به افراسياب سپاه رو پيش برزد، سر كوه از سپيده چون
: گفت را يابافراس و بداد را بارگاه و لشگر آن نشان و رفت افراسياب نزد به آنگاه. بديد را نوذر شاه سراپرده و سپاه و بيامد بود، شب پاسدار كه
 بارمان به اگر: گفت شنيد چنين كه هوشمند اغريرث. بشتابم ايشان جنگ به تا ده دستورى مرا اكنون داريم؟ نهفته را خود هنر بايد كى به تا

 گزندى ار او اگر كه گزينيم بر ناشناس و نام بى مردى بايد پس گردند، مى شكسته دل سپاهيان و شد خواهد سخت سپاه بر كار رسد، گزندى
 بپوش جوشن: گفت بارمان به دژم رويى با و آمد ننگش را او و كرد اخم اغريرث سخنان شنيدن از افراسياب ليك. نگزيم را لب و انگشت رسد،

 را وهكا پسر قارن و رفت نبرد دشت به بارمان پس. نيĤيد دندان و انگشت به نيازى و گردى سرافراز انجمن آن بر تو كه كن، زه به را كمانت و
 آن از كسى چه ببيند تا بنگريست خود پهلوان سپاهيان به قارن كند؟ كارزار من با تا دارى را كسى چه نامدار، نوذر لشگر اين از: كه داد آواز

 و گشت دژم يدد چنين كه قارن. قارن پير و دالور برادر قباد، مگر نداد را پاسخش سپاه، نامداران آن از هيچيك ليك. شتابد مى او نبرد به ميان
 دل. آورد چشم در اشك خشم، از دارد، جنگ آهنگ پيرى تنها جوان، جنگجوى همه آن ميان از ديد مى آنكه از و آمد جوش به برادر، گفتار از

 تو سال اكنون: گفت قباد به بشنوند، همگان كه چنان آن و سپاهيان ميان در پس. گشت آزرده رود، جنگ به قباد پيرش برادر كه اين از قارن
 گزندى را تو اگر. شاهى سگالشگر و سپاه بزرگ تو و دارد نرّه شير دل و است جوان بارمان،. بشويى جنگ از دست بايد كه است رسيده جايى به

 از انپهلو و است مرگ براى از تن كه برادر اى بدان: گفت انجمن آن ميان در برادرش، پاسخ در قباد، ليك. گردند نااميد سپاهيان، آن رسد،
 سرانجام مرگ و شتافت نخواهد ديگر سراى به زنده كسى هيچ كه بدان پس. بودم روزى چنين انديشه در منوچهر گاه از من و. جنگ براى
 نيز يكى. شود مى درنده شيران و كركسان خوراك تنش و گردد مى جدا تنش از سر شمشيرى به گيرد، مى در جنگى كه آنگاه يكى. است همه
 برايم پس. است جاى بر برادرم بركشم، رخت فراخ گيتى اين از من اگر اينك. هستند رفتنى همگان رو، هر به. آيد مى سر مانشز بستر، در

 دست بر نيزه و بگفت اين. كنيد مهربانى رفتنم از پس و بسپاريدم آنجا در و زنيد گالب و مشك و كافور را سرم و بسازيد خسروانى اى دخمه
 چرا مشتاب، جنگ اين به تو ليك. آورد پيشم به را سرت زمانه اينك: گفت بديد را او چون بارمان. شتافت آوردگاه به ستم پيل چون و بگرفت

 . است كرده جنگ تو با روزگار خود كه

 زور يكديگر اب نيمروز به تا دم سپيده از و برانگيخت را اسبش و گفت اين. باشد رسيده فرا زمانش كه مرد توان جايى به: گفت قباد ليك
 شيردل پير آن سان بدين و افتاد زمين بر اسب از و گشت گشوده كمرگاهش بند كه بزد قباد سرين بر خشتى بارمان سرانجام. بكردند آزمايى
 از كهترى چهي هرگز كه داد شاهوار اى جامه را او افراسياب،. رفت افراسياب نزد به سرافرازى با بارمان آنگاه پس. گشت پيروز بارمان و بمرد

 .بود نگرفته گيتى در مهترى

 به پايشان زير در گويى زمين و بودند گشته چين درياى دو بسان لشگر دو. نهاد رو جنگ به سپاهيانش با قارن شد، كشته قباد چون
 شمشيرها. بود گشته سياه مانآس سپاهيان، گُرد و اسبان آواز از. بود شده بيرون سپاهيان، با گرسيوز نيز توران سپاه از. بود آمده در جنبش
 دالوريهاى قارن. بود خاسته آسمان به كوس بانگ. بودند داده آهار خون، به را سنانها گويى كشتار، بسيارىِ از و درخشيدند مى الماس همچون
 پاسى چون پس. نگشت وزپير ديگرى بر هيچيك و جنگيدند هنگام شب تا. شد بيرون او جنگ به خود بديد، آن افراسياب، چون. كرد مى بسيار

 بديد، را او نوذر چون. رفت نوذر سراپرده به برادر، خون از سوگوار دلى با خود و برد دهستان نزديك به را سپاهيان قارن، بگذشت شب از
 جاودانى گيتى، اين از تو بهره و بادا نورانى خورشيد، چون قباد روان. است نبوده سوگوار چنين اين روانم سام، مرگ گاه از: گفت و بگريست

 پس. نداريم اى گهواره گور، بجز زمين، در و نيست اى چاره مرگ، از را ما و دارد اندوه ديگر روز و شادى روزى كه است چنين گيتى آيين. باد
 كمر آن هنوز. بستانم را رجاي كين تا نهاد سرم بر را جنگ كاله اين فريدون. ام كرده مرگ آماده را تنم ام، زاده كه زمان همان از من: گفت قارن
 شاه اى تو. باشد چنين نيز من سرانجامِ درگذشت، بود خردمند بسيار كه برادرم. ام ننهاده زمين بر را پوالدين شمشير آن و ام نگشاده را بند

. خواست كمك آسودگان از ناچار به شدند، كشته سپاهيانش از بسيارى چون. آوردم تنگ به جنگ در را پشنگ پسر امروز كه باشى جاودانه
 جا همه ناگهان كه بكرد جادويى جنگ، در او ليك شدم، برابر ديدگانش برابر در درست من. شتافت جنگم به. بديد گاوسار گرز آن با مرا پس
 جنگ به باز دوم روز و بيĤسودند سو دو هر لشگرهاى پس. گشتم باز ناچار به و ببينم را جايى نتوانستم ديگر پس. رسيد فرار شب و گشت تيره

  .شدند
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 بار ديگر نوذر با افراسياب رزم

 و بيامد بديد، را سپاه آن افراسياب، چون. خاست آسمان به ناى و كوس بانگ و كشيدند رده بود، جنگشان آيين همچنانكه ايرانيان
 فرو خون رزمگاه، آن از جنگيد، مى كه سو هر در قارن. گشت روان خون رود و گرفت در جنگ و نهاد ايشان برابر را تورانى سپاهيان از اى رده
. شد بيرون افراسياب سوى به سپاه دل از نوذر سرانجام. كرد مى خون از رودى چون را دشت تاخت، مى كه سو هر به نيز افراسياب. ريخت مى

. گشت چيره نوذر بر افراسياب رانجامس و بگذشت شب از پاسى كه اين تا. نگردد پيچان چنان آن نيز مار كه گشتند گالويز يكديگر با چنان
 .گشت اندوه از پر دل، را نوذر. نهادند پشت جنگ به بيچارگى به و گشتند زخمى ايرانيان سپاه از بسيارى

 دل درد چندى ايشان با نوذر. شدند او نزد به بسيار اندوه با گستهم با توس پس. رود او نزد به توس تا بفرمود بازگشتند، سراپرده به چون
 ايران به سپاهى چين و ترك از بود گفته كه بازگفت، ايشان به بود داده او به درگذشت هنگام به پدرش كه را اندرزهايى آن و بگريست و بگفت
 شمايان پس. شد آشكار پدر گفتار نشان اكنون: گفت نوذر آنگاه. آيد تو سپاه به بسيارى گزند و شود دردمند ايشان از تو دل و بيĤيد زمين

 رى سوى به اكنون پس. ببريد كوه البرز به را گروه آن و رويد كوه زاوه به آنجا از و بياوريد آنجا از را شبستان و رويد پارس سوى به بايد ينكا
 كه ددانن و گردند نوميد و دلخسته شما كار اين از شوند، آگاه اگر كه  نگردند آگه رفتنتان از نيز شما سپاهيان كه بايد و رويد سپاهان و

 ديدارى اين، جز را ما آيا كه ندانم و.  برَد بدر جان فريدون تخم از تن دو يكى مگر بيشمار، انجمن اين از اكنون. است گشته دور ما از پيروزى
 هم چندان رسيد، شاهنشاهى اين به گزندى اگر ليكن باشيد، هشيار روز و شب شمايان و. بكوشيم نيز را امشب يك ليك نه؟ يا باشد ديگر
. گذارد مى سر بر كيانى تاج را ديگرى و آورد مى در خاك به را يكى كه روزگارى  است بوده چنين روزگار از ما بهره كه بدانيد و مخوريد اندوه
 .بماند دردمند دلى با نوذر و برفتند گستهم و توس آنگاه. بگريست و بگرفت كنار در را فرزند دو و بگفت اين نوذر

 بار ديگر سيابافرا با نوذر جنگ

 را سپاهيانش نيز افراسياب. كرد جنگ آهنگ دوباره بيچارگى، به و ندانست روا را درنگ شاه نوذر سوم روز به آسودن، روز دو از پس
. بپرداختند لشگر آرايش به سو، دو هر را شب همه. خاست آسمان به هندى دراى و نفير و تبيره خروش سپاه، دو هر از و. ساخت آماده
 لشگر براى شاه تا داد جاى سپاه دل در را شاه نوذر سپهساالر، قارن. شتافتند يكديگر جنگ به گران گرزهاى با بسيارى سپاهيان ادانبامد

 كه اين تا بكردند سخت جنگى آفتاب شدن فرو گاه تا بامداد از پس. نهاد راست در را شاپور و چپ در را تليمان آنگاه. باشد ستونى همچون
 .گشتند پراكنده ايرانى جويان جنگ داشت، جاى شاپور كه سو آن از نيز. آمد اندر شاه بر ستشك سرانجام

 رزمگاه بر زخمى و كشته ايران، سپاه نامداران از بسيارى. بگشت ايرانيان بخت ديگر. شد كشته كه اين تا كرد پايدارى همچنان شاپور
 نهادند رو دهستان سوى به جو، پرخاش تركان آن برابر از ناچار به نبود، ايشان يار تر،اخ جنگ، آن در كه ديدند قارن و شاه چون. بودند افتاده

 سواران ديگر و فروهشت پى بارو، آن گرد نوذر كه اين تا. كردند مى جنگ روز و شب شهر بيرون در ليك. نهادند خود باروى را دهستان و
 .نبود گذشتن ياراى را جنگى

 كه -پارس به بيابان راه از تا بفرمود و داد -بود ويسه نژاد از كه -  كروخان نام به نامدار تركان از يكى به سپاهيانى شبانه افراسياب پس
 از فرستاد، لشگر پارس به خواب، هنگام به و شبانه افراسياب كه شنيد قارن چون. آرد چنگ به را بنه آن و بشتابد - بود آنجا در ايرانيان بنه

 بيشمار سپاهى. كرد چه ايران شاه با ناجوانمرد شاه توران آن كه بنگر: گفت و آمد نوذر پيش به پلنگى چون و گشت دلتنگ و بجوشيد رشك
 از تا ده دستورى مرا اكنون پس. گذارم كوه به سر بايد ننگ از من ديگر افتند، چنگش به اگر كه فرستاده ما شبستان و رويان پوشيده سوى به

 جنگ كار ترا كه مباش، دلتنگ و بمان اينجا پس. فرمان به گوش سپاهى هم و دارى اينجا در آب و وردنىخ هم نيز تو. بتازم تُرك آن پس
 اين چه كرد، نبايد اين: گفت را او نوذر، ليك. باشند دلير شهرياران، است سزاوار كه باش، شير همچون بود، بايسته كه آنجا و. گردد آسان

 به بزودى ايشان و فرستادم بنه دنبال به را توس و گستهم خاست، آسمان به كوس آواى كه آنگاه من. ندارند تو چون سپهساالرى سپاهيان،
 .دهند انجام است سزاوار آنچه و رسند شبستان

 اندوه از را دل و پرداختند ميگسارى به چندى و بگستردند خوان و بيĤمدند شاه نوذر پيش به پهلوانان و بزرگان از گروهى زمان، همان در
 و بگريستند ابر چون و شدند قارن پيش به آنجا از پهلوانان و بزرگان آن و رفت خود سراپرده به دار كينه دلى با شد مست نوذر چون. يراستندبپ
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 هيچ بدون ديگر افتند، خواه كينه تركان آن بند در ما فرزندان و زن اگر چه نكنيم، اين جز و شويم پارس سوى كه است بايسته ما بر: گفتند
 سان بدين. گزيند مى آرامش كسى چه و گيرد مى دست به نيزه دشت،  اين بر كسى چه ديگر شود، چنان اگر. گردد تير از پر ايشان دل جنگى،

 درنگ بى قارن پس. كردند رفتن آهنگ همگى بگذشت، شب از نيمى چون و كردند سگالشگرى يكديگر با كار اين بر قارن و كشواد و شيدوش
 تنى و بود دژدار گژدهم دژ، سوى اين در. خواندند مى سپيد دژ را آن كه رسيدند جايى به نوميد دلى با شب همان. شد روانه ندچ سپاهيانى با

 از كه بارمان. داشت جاى دژ در پيالن و سپاهيان با بستاند او از را برادر خون كينه تا خواست مى قارن كه نيز بارمان. داند مى پاس او با نيز چند
 جويى چاره تا نگذاشت و آويخت در او با شير چون ديد، تيز جنگ در آنچنان را او كه نيز قارن. شتافت جنگش به شير چون شد، آگه او آمدن
 شدن كشته با. گشت نگونسار زمين بر اسب پشت از و بگسست كمرگاهش كه زد او كمربند بر اى نيزه و بگفت فريادرس يزدانِ نام پس. كند

 .نهاد رو پارس سوى به لشگريانش با قارن آنگاه پس. گسستند هم از و شدند شكسته دل شسپاهيان بارمان

  افراسياب دست به نوذر شدن گرفتار

 :تاخت او دنبال به شتاب به شد، آگه قارن رفتن از نوذر چون

 نسپرد پى زير مگر سپهرش             بگذرد بد روز كز تاخت همى

 روى او پس از شير، چون و كرد انجمن را سپاهيانش است، نهاده روى بيابان سوى به نوذر كه يافت آگهى كه نيز افراسياب سو، ديگر از 
 رنج و سختى دام به سرانجام ليك بگريزند تا كوشيدند بسيار ايران سپاهيان گرچه. رسيد بدو كه اين تا تاخت شتاب به را شب همه و نهاد

 : افتادند افراسياب بند به سپاه بزرگان از تن دويست و رهزا با و گشت گرفتار نوذر. آمدند گرفتار

 جواز او گردش از هم نيابى             راز به نشيند گردون تو با اگر

 دهد نژندى و تيرگى همو           دهد بلندى و تخت و تاج همى

  پوست گاه گهى مغزيابى ازو    دوست به هم و ماند همى دشمن به

  است ديگر اى بازى ورا دم هر كه           است يگرباز نغز يكى گيتى كه

  جايگاه ازو است خاك سرانجام                سياه ابر بر بسايد گر سرت

 از اين، از پيش قارن كه گفتند را او ليك،. نيابد رهايى او از تا بجويند را قارن دريا، و بيابان و كوه و دهار از تا بفرمود افراسياب آنگاه پس 
 با قارن كه آنچه از را او هم باز ليك. سازد گرفتار را او و بتازد قارن پس از شير همچون بارمان تا بفرمود پس. است گشته روان شبستان اىبر

 به را دلت: گفت ويسه با پس. شد تلخ او بر خواب و خورد و گشت اندوهگين سخنان آن شنيدن از افراسياب. ساختند آگاه بود، بكرده بارمان
 از آزموده، كار لشگرى با كه است تو بر اينك. گردد ناتوان برابرش در نيز پلنگ كند، جنگاورى كاوه قارن كه جايى. گردان سخت پسر، گمر

 .شوى قارن دنبال به پسرت براى

 را خود پسر ويسه يافتن كشته

 از بسيارى با را -بارمان -پسرش راه، در رسد، قارن به آنكه از پيش ليك تاخت، قارن دنبال به لشگريانش با تركان، سپاه ساالر ويسه پس
 به روان ابر چون و گرفت باريدن ديدگان از اشك. شد نيمه دو به اندوه از دلش گويى آن، ديدن با. ديد افتاده زمين بر كشته تورانى سپاهيان

 و بود تاخته نيمروز سوى به را خود اسبان وى اين، زا پيش كه اين و رسيد آگهى او دنبال به ويسه تاختن از قارن، به پس. تاخت قارن دنبال
 با تركان سياه درفش ، گَرد آن ميان از و ديد گَردى خود چپ دست از رسيد، دشت به پارس از قارن چون. است گشته روان قارن پس از اينك

 :كه ادد آواز سپاه دل از ويسه. شدند برابر تورانى و ايرانى سپاهيان. گشت پديدار ايشان سپهدار

 همه بر ما اورنگ نگار و ماست چنگ در همه زابلستان تا غزنين از و كابلستان مرز تا قانوج از. شد باد بر بزرگيتان تخت و تاج اينك
: گفت را ويسه شنيد، چنين كه قارن. يافت خواهى آرام كجا ديگر تو است، افتاده ما بند در شما شاه كه زمان آن از بويژه. است شده زده ايوانها
 سزاوار كه را آنچه و آيم مى تو جنگ به اينك بپرداختم، او كينه از دل چون و تاختم پسرت سوى به نيست، چيز هيچ از باكى مرا قارنم، من
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 خون جوى و گشت سياه سپاهيان گرد از آسمان و خاست آسمان به كارناى خروش و برانگيختند جاى از را اسبها پس. نمود خواهم تو به است
 اين كه قارن. گشت سرگردان ويسه. شدند كشته بسيارى سپاهيان. برگاشت روى او از ويسه ليك تاخت، ويسه سوى به قارن  .گرديد نروا

 .گريخت افراسياب سوى به پسر، مرگ درد از اشكبار ديدگانى با ويسه و. نرفت او پس از ديگر بديد، را ويسه سرگردانى و اخترى بد و شكست

  زابلستان به خزروان و اسشماس كردن تاخته

. تاخت سيستان به جيحون از شتاب به شماساس و نهادند روى زابلستان به و شدند بيرون ارمان شهر از خزروان و شماساس سو، ديگر از
 گورابه، در او راىب درد، و سوگ با زال و بود درگذشته سام ديگر، سوى از. شد روان نامدار ترك سپاهيان از زن شمشير هزار سى با نيز خزروان
 سراپرده پيش به فرستاده. كرد روانه شماساس سوى به اى فرستاده بديد، را ايشان آمدن چون بود، شهر در كه مهراب. ساخت مى اى دخمه

 اين از و درس مى تازى ضحاك به ما نژاد كه بدان. باد جاودان سپاه، توران شاه: گفت و داد بسيار درود را او مهراب، سوى از و رفت شماساس
 اين جز مرا و بس و داشتم جان خريدن انديشه تنها بكردم، ايرانيان با كه پيوندى آن با و نيستم خرسند و شاد چندان بينى، مى كه پادشاهى

 رفته او بر كه آنچه از من و. پردازد مى او براى ستودان ساختن و سام سوگوارى به زال و است من دست در زابلستان اين اكنون. نبود اى چاره
 افراسياب نزد به سوارى شتاب، به تا خواهم مى درنگ زمانى پهلوان شماساس از اينك. نبينم هم را رويش هرگز كه برآنم و شادم بسيار است

 جايى به جاآن جز و روم تختش پيش به بخواند، خود نزد مرا اگر پس. بفرستم را او نيز سزاوار  بِشارى و كنم آگه خويش نهان از را او و فرستم
 كه گنجى گونه هر و نرسد رنجى را پهلوانان و نيايد جنگ به نيازى كه باشد. باشم شاد او به و سپارم بدو را پادشاهى همه و نگيرم آرام ديگر

 پيكى و زيديا اى چاره به دست سو ديگر از ليك آورد، دست به را شماساس دل سخنان، اين گفتن با مهراب سان بدين و. بفرستم را او خواهد،
 و ام فريفته را ايشان دينار، با من اند، آمده هيرمند كنار به بسيار سپاهى با تركان از پهلوان دو: بگويد را او تا فرستاد زال سوى به شتاب به

 فرستاده پس. شد هدخوا دشمنان كام به كار كنى، درنگ اندكى اگر كه بشتاب، بدينجا و مزن دم نيز آنى و مخاران سر اينك ام، ساخته پايبند
 .دميد بر آتش همچون دلش سخنان، آن شنيدن از زال: رفت زال پيش به شتاب به

  مهراب مدد به زال رسيدن

 باكى لشگر از اكنون: گفت دل در ديد، خردمند و جاى بر پا همچنان را او چون و نهاد روى مهراب سوى به جنگجوى لشگرى با زال پس
 آگه تا آغازم مى ايشان جنگ به شبانه من اكنون هشيار، مرد اى: گفت مهراب به پس. است برابر خاك مشتى اب من پيش در خزروان و ندارم
 پهلوانان تا بنگريست و نهاد آن بر درخت شاخه همچون تيرى و افكند در بازو به بزرگ كمانى آنگاه. بازآمدم كينه از پر دلى با من كه شوند
. بود كجا از آن كه ندانستند ليك برخاست، خروشى توران سپاه در. كرد پرتاب لشگرگاه آن در جا سه به رتي چوبه سه پس. كجايند در تورانى
 راندن يارى را كس هيچ زيرا. بس و است زال تير اين: بگفتند پس. بنگريست تيرها بدان كس هر و كردند انجمن تورانيان رسيد، فرا روز چون
 نه ديگر اكنون پنداشتى، نمى ساده و بيهوده چنين اين را رزم اين اگر شير خزروانِ اى: گفت زروانخ به شماساس. نيست كمان در تيرى چنين

 از تو. آهن نه و است اهريمن نه است، تن يك زال: گفت خزروان. رسيد مى رنجى چنين اين را ما زال، از نه و بود نشانى سپاهيانش و مهراب از
 .شوم مى او جنگ به اكنون من كه مده، راه دل به انديشه و مهراس او با جنگ

 باد چون و پوشيد نبرد ساز شتاب به زال. برآمد شهر در هندى  دراى و زنگ و كارناى و كوس خروش و برخاست دشت از تبيره بانگ پس
 آمدند دشت به لشگريانش اب زال سان بدين و. نشستند زين پشت بر چين از پر ابروانى و كين از پر سرى با نيز سپاهيانش .گشت سوار اسب بر
 كه زد پهلويش بر گرزى و تاخت زال سوى به سپر و گرز با خزروان. شد برابر هم با توران و ايران سپاه. بياورند بدانجا را ها پيل و سراپرده و

 جنگ به شير نهمچو دوباره خون پر جگرى و خشم پر سرى با و گرفت دست در پدر گرز و بپوشيد گبر و بازگشت زال. بشكست جوشنش
 .آورد روى

 پيكر گاو گرز آن با ناگهان زال ليك. ايستاد او برابر خزروان. شد بيرون او جنگ به زال. آمد سپاه پيش به خروشان شير چون خزروان
 بيرون شجنگ به تا خواست شماساس. آمد سپاه پيش به زال و بمرد خزروان. گشت پلنگ پشت همچون او خون از زمين كه زد او سر بر چنان
 را دستان شمشير و گرز آن چون كلباد ليك  كرد او آهنگ و بيافت سپاهيان ميان در را كلباد زال، پس. نتوانست خشم بسيارىِ از ليك آيد،

 دوخته زين كوهه به كمرگاهش كه انداخت او كمربند به تيرى چنان و كرد زه به را كمان زال، ليكن. ساخت پنهان او از را خويشتن بديد،
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 كه اى رمه چون سپاهيانش با و بهراسيد شماساس رفتند، ميان از سان بدين پهلوان كلباد و خزروان چون. بسوخت او بر سپاهيان دل و گشت
 سپاهيان از چند تنى با شماساس. بكشتند را ايشان از بسيارى و تاختند ايشان پس از مهراب با زال سپاهيان ليك. بگريختند بگريزد، باران از
 راه در بو، گشته پيروز ويسه لشگر بر و كشته را ويسه پسر كه قارن رسيد، بيابان به شماساس چون. نهادند رو افراسياب سوى به برگ و ازس بى

 اى: گفت خود سپاهيان به پس. آيند مى كار چه به زابلستان از كه دانست و بشناخت را ايشان قارن. شدند برابر هم با سپاه دو و گشت پديدار
 از و بردند نيزه به دست مست، پيالن چون سواران پس. افكنيد نابودى به را ايشان و بشتابيد ايشان جنگ به نيزه با روان، روشن داراننام

 با شماساس تنها. افكندند راه بر و بكشتند را تورانى سپاه آن بيشتر ايرانيان سان  بدين و. گشت نيستان همچون آوردگاه، دشت نيزه، بسيارىِ
 . بگريخت جنگ تيره خاك و گرد آن ميان در مرد، چند

  افراسياب دست به نوذر شدن كشته

 در دار تاج نوذر اين: گفت و گشت آتش از پر اندوه و درد از افراسياب دل. رسيد آگاهى پهلوانان آن شدن كشته از افراسياب به پس
 .شود گرفته كينه تا او خون ريختن جز ستني اى چاره ديگر. گردند خوار چنين اين من ياران و باشد من زندان

. بيĤموزم كارزار او به تا بياور را او: كه بفرمود دژخيم به آنگاه. بستاند كينه او از خواهد مى ويسه كه كجاست نوذر: گفت و برآشفت پس
 را او و ببستند سختى به را بازويش و نهادند رو شاه نوذر سوى به گفتگو از پر سپاهى پس. آمد بسر روزگارش كه بدانست شد، آگاه نوذر چون

 از بسيار و برگشاد زبان و بشست شاهان شرم از را ديده و دل بديد، دور از را نوذر افراسياب، چون. كشيدند افراسياب سوى به برهنه سروپاى
 و بزد را شهريار نوذر گردن و ستخوا شمشير و برآشفت و بگفت اين. رواست آيد كه چه هر اينك: گفت و كرد ياد تور و سلم و نياكان كين
 :گشت تهى شاه از ايران و برفت شاه منوچهر يادگار آن سان بدين و. افكند خاك بر خوارى به را تنش

  مپوش ارجمندى جامه همه                هوش بسيار مرد دانشى ايا

 شنيد خواهى چند داستان چنين       ديد بسيار تو چون كُله و تخت كه

  يافتى آرزو كزو سرآمد            بشتافتى كه جايى به رسيدى

 مستمند بازگرداندت هم كه           نژند خاك تيره ازين جوئى چه

 به و گشت خروشان بديد آن اغريرث، چون. خواستند زينهار جان به يك هر ليك بياوردند، خوارى به را بند در ايرانىِ سپاهيان آن پس 
. شوند كشته كه نباشد روا كارزارند، در نه و دارند جنگ برگ و ساز نه اينك كه سپاهيان و پهلوانان اين: گفت و دآم - افراسياب -برادرش نزد

 خرَد افتند، زارى و خوارى به چون تا سازم زندانيشان دهارى در تا سپارى من به را آنها و نرسانى ايشان جان به گزندى كه است سزاوار اكنون
 را آنها تا بفرمود و ببخشود اغريرث گفتار به را ايشان بشنيد، را او سخنان آن افراسياب چون. بكش دست ايشان خون از نكاي تو پس. آورند باز
 به دست و نهاد سر بر كيانى تاج آنجا در و رفت رى به دهستان از افراسياب شد، كرده همه اينها چون آنگاه. ببرند سارى به زنجير و بند با

 .نشست شاهى به زمين ايران در كين پر دلى و جنگ پر سرى با افراسياب سان بدين و. گشود خواسته بخشش

 نوذر مرگ از زال يافتن آگاهى

 از توس و گستهم چون. گشت تيره شاهنشهى فرّه آن و بريده شمشير با زارى به دار تاج سر آن كه رسيد آگهى توس و گستهم به پس
 چاك تن بر جامه و باريدند خون ديدگان از پهلوانان همه. برآمد ايران از فرياد و زدند روى بر گچن و بكندند خود موى شدند آگه كار اين

 مويه چنين رسيدند زال پيش به چون. نهادند روى زابلستان سوى به شاه، جوياى ليك درد، و سوگ با سپاهيان با توس و گستهم پس. كردند
 بر خونت اكنون بودى، گيتى شاه و داران تاج سر و بزرگان پشت و ايران نگهدار كه اى داورا، مها دارا، تاج گوا دليرا، رادا، نوذرا، شاها،: كه كردند
 به ليك بود، زنده او به فريدون نشان .دارد زير به سر شرم، از رويد، مى بر و بوم آن از كه گياهى. بويد مى شاهان خون زمين. ريخته زمين

 از كينه و كشيم بر آبگون زهر شمشيرهاى و كنيم بيرون تن از ناز جامه ديگر همگان ما اكنون .تندساخ جدا تن از را سرش زارى و خوارى
 كنيد، خون از پر ديده نيز شما. بارد مى ديدگان از خون نيز آسمان سوگ، اين در كه كنيد، تازه را ديرينه كينه همگى پس. بجوييم دشمنان

  .بگريستند زار انجمن همه پس. نباشد خشم پر دلى و گريان چشمى شاهان، كين با نيست سزاوار كه
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 نخواهم نيام در را شمشير هرگز ديگر رستاخيز، تا پس اين از: گفت و كرد مويه و نشست خاك بر و دريد تن بر جامه ديد، چنين كه زال
. بادا درخشان بزرگان ميان در گيتى شهريار آن روان. ايستاد نخواهد باز گريه از چشمم و داشت نخواهم خواب و آرامش كينه، اين با و گذارد
 .بادا تازه آفرين، گيهان داد به نيز شمايان روان

  ايم داده ورا گردن و برينيم            ايم زاده را مرگ همه مادر ز

 اين از بودند زندانى سارى در كه ايرانى سران آوردند، فراهم بيشمارى سپاه و كردند جويى كينه آهنگ ايران پهلوانان چون سان بدين 
 بند در ايرانيان اين سوى از آن از پس. بودند هراس در افراسياب از ليك  شد گرفته ايشان از خواب و آرام و گشتند شاد بسيار و شدند آگه كار

 و خرّاد و قارن و برزين چون وانانىپهل و جايند بر هنوز مهراب با زال كه دانى تو. ايم بنده ترا همگان ما ، منش پر اى: كه آمد اغريرث به پيامى
 كشتن به را گناهان بى ما همه تا بخواهد و گردد ورتر كينه ما از افراسياب دل بتازند، اينسو به ايشان چون و. دارند نمى بر ايران از دست كشواد
 نيايش تو براى يزدان پيش به هم و كنيم مى  بزرگان نزد به را تو ستايش هم سازى، رها را بنديان اين خردمند، اغريرث اى تو اگر اينك. دهد
 اكنون پس. كند آشكار دشمنى من بر ام، كرده چه كه شود آگه -مرد اهريمنى آن - افراسياب اگر چه نيست، كار چاره اين: گفت اغريرث. كنيم
 سارى نزديكى به چون ، آورد ما جنگ به رىلشگ گوييد، كه چنين اين زال اگر بدانيد پس. نورزد كينه من با برادرم كه سازم مى ديگر اى چاره
  . نيايم جنگ به خود و سازم تهى نيز را آمل و سپارم او به همگى را شمايان رسد،

. كردند روانه زابلستان سوى به سارى از پيكى آنگاه. گفتند آفرين را او و نهادند زمين بر روى بشنيدند، او گفتار اين چون ايران بزرگان
 ما با و گشته ما يار ، خرَد پر اغريرث اينك و آورد بخشايش ما بر گيهان دارنده خداوند: كه آورد پيام بزرگان آن از و بيامد زال نزديك به پيك

 آن چنگ از بزرگان اين كار، اين با كه باشد. رفت خواهد رى به آمل از اغريرث بيĤيد، او جنگ به مرد دو با زر زال اگر كه است بسته پيمان
 اى و جنگى پلنگان اى: گفت و بداد را ايشان پيام و بخواند را جنگاوران و پهلوانان شد، آگاه بزرگان آن پيام از چون زال. يابند رهايى ااژده
 انجام به كار اين من: گفت ميان آن از كشواد پس شود؟ سپاه ساالر و گردد تاختن و جنگ اين خريدار كه است دليرى مرد كدام آوران، نام

 اغريرث برفتند، ايستگاه دو يكى چون. نهادند رو آمل سوى به زابل از جو پرخاش پهلوانان از سپاهى سان بدين و كرد آفرين او بر زال. مرسان
 را يكى هر و رهانيد بند از را ايشان و رسيد سارى به كشواد تا. بماندند سارى در بنديان آن و برد بيرون را لشگريان و بزد ناى پس. شد آگه

 اى جامه رسان، مژده به و گشود بخشش دست را درويشان شد، آگه كشواد پيروزى از زال كه هنگام آن. شوند زابلستان به آمل از تا داد سبىا
 شير چنگ در گاهى چند كه بزرگان آن بر آنگاه. شد پذيره را او بود سزاوار چنانكه زال رسيد، زابل نزديكى به كشواد چون و. بداد خويش آن از
 تختى و تاج و بيĤراست بلند ايوانهاى و آورد شهر به ارجمندى با را ايشان آن، از پس. كرد سر بر خاك و بگريست نوذرشاه بر نيز و بودند فتادها

 .گردانيد نيازشان بى و بخشيد را ايشان داشتند، نوذر گاه به كه همانسان  به

 برادر دست به اغريرث شدن كشته

 را تو پيشتر آميختى زهر با را شهد كردى؟ كه بود چه اين: گفت و شد آگه او كار آن از افراسياب آمد، ىر به آمل از اغريرث چون
 :دانش با نه يابد مى آبرو كه است جنگ با جو جنگ. نيست هوشيارى و خرد جاى هيچ اينك كه بكشى، را بدان آن كه بفرمودم

  آبروى روناند جنگ به بيابد          جنگجوى سر نيĤيد دانش به
 خرد با كين نيĤميخت هرگز كه            نسپرد خرد جنگى مرد سر

 :مكن بدى كسى به و بترس يزدان از بود، دسترس بد به را تو كه گاه هر: گفت افراسياب به اغريرث ليك 

  كسى هر با رام شدن نخواهد     بسى بيند تو چون كمر و تاج كه
 :دانست پايه بى را آن د،بشني را او سخن اين افراسياب چون 

 برخورد كى ديو سر با خرد          خرد پر يكى آتش از پر يكى
 نيكدل مرد آن سان بدين و. كرد نيم دو به را برادر و يازيد دست شمشير به او پاسخ در و آشفت بر مست پيل چون افراسياب پس 
 پس. شد ويران تختش و تاج و گشت تيره او بخت ديگر اكنون: گفت شد گهآ اغريرث با افراسياب كار از زال چون. بشد گيتى اين از هوشيار

 خوار سوى به را لشگريان شد، آگاه زال آهنگ از افراسياب چون. نهاد رو پارس سوى به خشم پر و جوى كينه دلى با و آراسته سپاهيانى با آنگاه
  .شدند كشته سو دو هر نسپاهيا از بسيارى و ببود هفته دو جنگ آن و. گرفت در جنگ و برد رى
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  تهماسپ زو

  بود سال پنج او پادشاهى

 از شاهى به را ما ليك ياريگرند، بسيارى، پهلوانان را ما چند هر: گفت و راند سخن بسيار افراسياب از و بنشست خواب هنگام به زال شبى
 .باشد شاه تخت بادبانش، و باد كه است كشتى كار همچون سپاه، كار چه  است نياز شهرياران نژاد

 را ما. نيستند شاهى تخت زيبنده و نيست شاهى انديشه و خرد چندان را ايشان ليك اند، جاى بر گستهم و توس نوذر، از گرچه اينك
 بيابند، تاج و تخت زيبنده شاهى فريدون، تخم از مگر تا بجستند چندى پس. باشد همراه او با ايزدى فرّه و خردمندى كه است سزاوار شاهى
 از سپاهى و مرزبان و موبد با قارن پس. نديدند كار اين شايسته بود، فرهنگ هم و زوركيان هم را او كه تهماسپ پسر زو جز سرانجام ليك

 .اند خواسته شاهى به ترا سپاهيان ديگر و زال چه  گشت تازه تو به فريدون تاج اينك: كه دادند مژده را او و شدند او نزد به پهلوانان

 شاهى بشار و خواندند آفرين وى بر بزرگان و زال. بنشست زمين ايران شاهى تخت بر و بيامد همايون روزى در زو كه بود چنين اين و
 گيتى زو. بود بگذشته او زندگانى از سال هشتاد و بود سال كهن نشست تخت بر كه زمان آن. كرد پادشاهى سال پنج پس اين از زو و. افشاندند

. نيĤزرد و نكشيد بند به را كسى هرگز و برداشت گام پاك يزدان راه در همواره و بازداشت بدى راه از را سپاهيان و كرد تازه خوبى و داد با را
 با ماه پنج توران و ايران سپاه دو همه اين با. نرست گياهى و نباريد بارانى هيچ و آمد پديد كشور در بزرگى خشكسالى زمان همان در ليك

 رسيده، ما به آسمان از كه بدى اين: كه آمدند فرياد به و گشتند بيچاره سپاه دو هر خشكسالى، و تنگى آن از سرانجام ليكن. جنگيدند يكديگر
 اينك پس. نرسيد ما به اندوه و رنج و درد جز بكرديم، ما كه جنگى اين از: كه گفتند و داشتند روانه زو نزد به اى فرستاده پس. ماست خود از

 كينه از ديگر تا شدند آن بر سپاه دو هر و گشت تهى جنگ از پهلوانان سر و بكردند چنين پس. جوييم آشتى راه يكديگر با ات ده دستورى
 آن از ديگر كه نهادند آن بر و سپردند تورانيان به را ختن و چين به تا ديگر سوى از و روم مرز تا جيحون از پس. نكنند ياد گذشته كار و كهن
 پس آن از. شد زابلستان به نيز زال و رفت پارس به لشگريان با زو آنگاه پس. نجويند راه مرز اين سوى  اين سرزمينهاى به تركان هرگز پس

 :شد بو و رنگ و باغ و سار چشمه از پر جا همه و گشت جوان گيتى ديگر بار و برفت ميان از خشكسالى

  تنگ و ارت برو زمانه نگردد            پلنگ نهاد ندارد مردم چو

 كليد را آن داشت آفرين جهان         پديد آمد تنگى از كه فراخى

 سان بدين سال پنج و. شد بيرون دلها از كينه و گشت بپا جشنى جا هر در و خواند فرا را بزرگان همه و گفت آفرين را يزدان زو، پس 
 :ديگر بار كه اين تا نرسيد، رنجى هيچ سال پنج اين در و بگذشت

 شير چنگال به كĤيد خواست همى            سير داد از شد همانا زمانه

 : گذشت در گيتى اين از ناگهان آمد، در سالگى شش و هشتاد به زو چون 

 زو جهاندار دادگستر آن شد             كندرو ايرانيان بخت بشد
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  گرشاسپ

  بود سال نه او پادشاهى

 زمان همان در ليك. بگشاد نيكى به دست و نهاد سر بر تاج و نشست ايران شاهى تخت بر وا از پس كه گرشاسپ نام به بود پسرى را زو
 به و افكند آب بر كشتى و برخروشيد افراسياب پس. گشت شاه بى بود، پيشتر كه همچنان ايران، تخت و درگذشت زو كه رسيد آگهى تركان به

 به سپاهيانش با افراسياب و بكردند آشتى يكديگر با توران و ايران خشكسالى، و تنگى سبب به زو زمان در كه زمان آن پيشتر،. آمد رى خوار
 شدن كشته سبب به پشنگ كه چرا. نيĤورد افراسياب براى او از درودى كس هيچ و ننمود روى او به -پشنگ -پدرش بازگشت، زمين توران

 اى فرستاده نگفت، سخنى و نكرد ديدار افراسياب با پشنگ سال، چندين كه اين از پس. بود شده ور كينه و دلگير ازو افراسياب، بدست اغريرث
 خون و گريختى پرورده مرغ زالِ از تو. بود اغريرث تنها او بود، شاهى تخت سزاوار من از پس كسى اگر: گفت را او و فرستاد افراسياب نزد به

 هرگز و نيست كارى تو با جاودان، تا مرا ديگر اينك. بيĤويختى رتبراد در تو ليك فرستادم، دشمن جنگ به ترا من. ريختى زمين بر برادرت
 درگذشت شاهى سال نُه از پس نيز زو پسر گرشاسپ كه اين تا بود، چنين اين. داشت نخواهى من ديدار به راهى

 زمين ايران به افراسياب تازش و شاه از زمين ايران تخت شدن تهى

 مانده شاه بدون ايران شاهنشاهى تخت كه گشت پراكنده سخن اين جا همه در ذشت،درگ شاهى سال نُه از پس نيز گرشاسپ چون
 شاهى تخت بر كسى تا مكن درنگ راه اين در و بگذر جيحون از و بركش سپاه: كه فرستاد پيامى افراسياب به پشنگ زمان، اين در پس. است

 از را ايرانيان كه اين تا. نهاد رو ايران سوى به و بود آن پهناى حونجي تا سپنجاب دشت از كه بيĤراست بسيار لشگرى افراسياب پس. ننشيند
 به نيز افراسياب چون پس. بودند نديده بخود بهى روزگار ديگر مردم بود، گشته تهى شاهان از ايران تخت كه زمان آن از. رسيد آگاهى كار، آن

: كه بگفتند درشت سخنهاى را او رسيدند، زال نزد به چون و نهادند روى نزابلستا به مردم و آمد بر خروش زمين ايران سراسر از تاخت، ايران
 بود، زنده گرشاسپ تا. ايم نديده بخود روشن روز يك اى، گشته ما پهلوان تو سام، از پس كه آنگاه از. اى پنداشته خود مشت در آسان را گيتى
 توانى، مى اگر اينك. كشيد سو بدين جيحون از بيشمار سپاهى شد، شاه بى ايران، و گذشت در او كه اكنون ليك  بود كوتاه بدى از بدان دست
 و تيغ و نگذاشت زين بر پا من چون كسى هيچ بستم، مردانگى به كمر كه زمان آن از: گفت شنيد چنين چون زال پس. كن اى چاره را اين

 جاى بر من از كه است فرزند اين به اميدم و است رسيده فرا پيرى مرا اكنون ليك. بود يكسان جنگ، در برايم روز و شب و نداشت بر كوپال
 .گشته سهى سرو چون رستم اينك. مانده

 اين بر آيا كه بپرسم او از و بخوانم خود نزد را رستم بايد و. نيستند او سزاوار تازى اسبان اين كه زيرا بيابم، تن پيل اسبى او براى كه بايد
 آراستن به زال پس. گشتند شاد بسيار او گفتار از ايرانيان بست؟ خواهد مردى به كمر و گرفت خواهد را نهكي اين و است همداستان ما با كار

 آن، در كه است پيش در كارى اكنون تن، پيل اى: گفت و خواند خود نزد به را رستم آنگاه. بپرداخت جنگ برگ و ساز آوردن فراهم و سپاه
. نيست بزم زمان اينك كه كنم چه ليكن است، نرسيده فرا رزم گاه را تو هنوز پسر اى گرچه و. داشت ايدنش آرام و خواب و برد ببايد دراز رنجى
 چه باره اين در كه بگو خود اينك فرستم؟ نبرد دشت به شيران نزد به را تو چگونه كه ندانم و است ناز و شادى هنگام را تو اكنون كه دانم

 از اگر اكنون. اى برده ياد از را سپيد پيل كشتن و سپند كوه در من دليريهاى آن گمانم به نامور، ىا: گفت پدر پاسخ در رستم پس انديشى؟
 :بنمايد گيتى در من از نامى بهراسم، پشنگ پسر

  بگريختن و ننگست هنگام نه            آويختن و رزمست گاه كنون

 دلير، جوان اى: گفت زال. باشند خفتن و خوردن در پيوسته كه نگردند زهآوا بلند رو آن از زنان و گردد شير كه است افكنى شير با مرد 
 با رزم ليكن. بود آسان رزمى رزم، آن كه بدان ليك. دادى نويد را دلم و گفتى سپيد پيل و سپند كوه از مرا پهلوانان، پشت و نامداران سر اى

 كه بفرستم، جو پرخاش دلير شاه آن پيش به ترا چگونه كه ندانم و ندارم مآرا و خواب او با جنگ انديشه از هنگام شب. نباشد چنين افراسياب
 :گفت را زال رستم، پس. نبرد و رزم هنگام نه است ميگسارى و بزم گاه اكنون را تو
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 و نيزدا است، آمده پيش سخت جنگى امروز اگر. نيست نازپرورى سزاوار من، دراز چنگ و يال اين. نيستم ميگسارى و آرامش مرد من
 ليك. نباشد من هماوردى ياراى را كسى هيچ و نهراسم جنگ در چيز هيچ از و جنگم مى چگونه كه ديد خواهى پس .باشد من يار پيروز، بخت
 من جنگ به توران سپاه چون كه كوه، چون خواهم گرزى نيز و. بياورد تاب جنگ، در مرا زور و باشد بلند كوه چون كه بايد اسبى مرا اكنون
 گرز اكنون: گفت را او و گشت شاد بسيار فرزند گفتار شنيدن از زال. ببارانم خون آوردگاه، بر كه بكنم گرز آن با رزمى چنان سپاه، بدون آيند،
 .آورم مى برايت بيفكندى، پا از را سپيد پيل آن آن، با روزى تو و است بمانده يادگار به ازو كه را سوار سام

 -بود بكرده جنگها مازندران در آن با نيز سام و رسيده سام به پدر تا پدر و مانده جاى بر يل گرشاسپ از كه - را سام گرز تا بفرمود پس
 پهلوان اى: گفت و خواند آفرين را زال و گشت خندان بديد، را نيا گرز رستم، چون. افكند نابودى به را دشمنان آن با تا آوردند زال نزد به

 .خواند مى يزدان نام او بر پيوسته و مانده خير او گفتار از زال. آورد تاب من تنومند پيكر اين با مرا گرز اين كه خواهم اسبى اكنون گيتى،

 را رخش رستم، گرفتن

 دست كشيد، مى پيش كه را اسبى هر رستم. بيĤوردند رستم نزد به را همه كابلستان، از نيز چندى با بود زابلستان در رمه چه هر پس
 كابل از اسبان از بسيارى هاى رمه چنين اين. آمد مى زمين بر شكمشان و آوردند نمى را او نيروى تاب اسبان، آن ليك فشرد، مى او پشت بر خود
 رستم كنار از تيز بود، باريك كمرگاهش و شير همچون يالش و آبدار دشنه دو چون گوشش دو كه سپيد ماديانى روزى. بيĤوردند زرنگ به

 در و داشت نگار پر تنى و افراشته دمى و سياه چشمانى و بود  مادرش پهناى به هم برَش و سرين كه بود روان او پس از نيز اى كرّه. بگذشت
 خواست بديد، تن پيل كرّه آن با را ماديان آن رستم چون. داشت شير زهره و پيل نيروى و ديد مى سياه پالس بر را مورچه پرسنگى، دو از شب

 :كه بپرسيد رستم. مگير را ديگران اسب مهتر، اى: گفت رستم به رمه آن پير چوپان ليك. بگيرد را هكرّ آن و اندازد كمند تا

 كه را او ما. است بسيارى سخن آن باره در چه مگرد، داغ دنبال به: گفت چوپان پس. بينم نمى داغى رانش دو روى به كيست؟ اسب اين
 را آن تنها و ندانيم كسى آن از را آن ليك. است آتش چون تيزى گاه به و آب چون مشآرا گاه به كه خوانيم، مى رخش است، سرخ و سپيد
 ببيند مادرش كه گاه هر ليك. اند بوده آن خواهان بزرگان، از بسيارى و است آمده زين به كه است سال سه كرّه اين. خوانيم مى رستم رخش
 مرد اى تو ليكن چيست، كرّه اين راز كه ندانيم پهلوان اى ما و جنگد مى او با و يدآ مى شير چون است، انداخته كمند ، كرّه آن سوى به سوارى
 . درد مى هم را پلنگ چرم و شير دل آيد، جنگ به ماديان اين اگر چون مگرد اژدهايى چنين گرد به هوشيار

 مادر چون. آورد بند به را رخش سر اگهانن و بينداخت كيانى كمند پس. آمد يادش به موبدان كهن گفتار بشنيد، سخنان آن رستم چون
 خيره او آواز از ماديان آن چنانكه بغرّيد ژيان شير چون رستم ليك.  بِكَنَد دندان به را او سر تا خواست و بيامد ژيان پيل چون بديد آن رخش،

 يك آنگاه. نهاد روى رمه سوى به شتاب به و بازگشت رستم پس. افكند اندر خاك به لرزان را او و بزد ماديان گردن و سر بر مشتى آنگاه شد
 گفت، دل در ديد چنين كه رستم. نرسيد بدو چيز هيچ كه گويى نكرد، خم پشت هيچ رخش ليك بفشرد، رخش پشت بر زور با را خود دست
 است؟ چند اژدها اين بهاى: كه بپرسيد چوپان از پس. رسانم انجام به توانم مى خواستم، مى آنچه ديگر اكنون و خواستم مى كه است همان اين

 از رستم. است ايران بوم و بر رخش، اين بهاى كه آورد، سامان به را زمين ايران كار رخش، اين با و برو رستمى، تو اگر: كه بگفت چوپان
 آن و است زورمند سيارب كه بديد و بتاخت او با و نهاد زين رخش بر آنگاه. است سزاوار يزدان از نيكى: گفت و شد خندان سخن اين شنيدن

 همانند راست و چپ نهند، آتش بر كه اسپندى دانه همچون رخش پس، آن از.  كشاند مى كوپال و خود و جوشن آن با را رستم تنومند پيكر
 .بخشيد بيشمار دينار و بگشاد گنج در و گشت شاد بسيار بديد رخش با را رستم كه نيز زر زال. جهيد مى و دويد مى آهو

  افراسياب سوى زال كشيدن لشگر

 چون كه بسيار سپاهى پيشاپيش پهلوان رستم بهار، هنگام به پس. خاست آسمان به هندى دراى و كارناى و كوس بانگ زابلستان از
 آگهى سپاه آن آمدن از افراسياب چون داشتند، جاى آزموده كار و سالخورده پهلوانان او پس در و شد روان بودند شسته خون به دست شيران
 آن به بيابان راه از نيز ايرانى سپاهيان. بياورد رى رود نزديك مرغزارى به را خود لشگريان افراسياب پس. شد گرفته او از خواب و آرام يافت،
 لشگرى چه اگر اكنون خردمندان، اى: گفت و بخواند را سپاه آزمودگان كار زال، پس. بايستادند توران سپاه پرسنگى دو در و آمدند رزمگاه
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 همه نشست، تخت به زو چون و بود گشته نابسامان كار كه زمان آن همانند درست اينك. است نابسامان شاه، بى چيز همه ليك آراستيم، بسيار
 كه كيان گرز و فرّ با شاه آن از مرا موبدى كه بدانيد اكنون پس. نشيند ايران شاهى تخت بر كه بايد كيان تخم از شاهى را ما شد، بسامان چيز
 .است فريدون تخم از پهلوان، قباد كى او. است بداده نشانيهايى نشيند، تخت بر اينك بايد

  كوه البرز از را كواذ كى رستم، آوردن

 به[ كواذ كى بر رسيدى آنجا به چون و برو كوه البرز به تاخت به و آور فراهم لشگرى و بيافراز ويال برگير گوپال: گفت را رستم زال،
 كيانى تاج سزاوار تو جز را كسى هيچ كه چرا  اند بيĤراسته را شاهى تخت برايت و اند خواسته را تو سپاهيان، كه بگوى را او و كن آفرين]  شاهى
 تاختن از نيز دمى و گردى باز اينجا به هفته دو به و نكنى درنگ او پيش كه بايد]  رستم اى تو و.[ رس فريادمان به شاها پس. ايم نديده

 .يĤسايىن

 به و شد سوار رخش بر شادان هماندم، پس.  بِرُفت خود مژگان با را زمين و آورد فرود سر تهمتن گفت، را سخنان اين زر، زال چون
 گرز رستم. آويختند در او با و بستند رستم بر راه بودند، توران سپاه رو پيش كه بسيارى تركان راه، ميان در ليك. تاخت كواذ كى سوى

 و شدند درمانده و گشت رميده ايشان دل از هوش يكباره به چنانكه بكوفت، را تركان از بسيارى آن، با و برخروشيد و گرفت دست به گاوپيكر
 افراسياب چون. بگفتند بود، رفته كه آنچه از را او و نهادند افراسياب سوى رو آب پر ديدگانى و خون پر دلى با و بگريختند رزم از سرانجام
 از سوارانى: گفت را او پس. رود او نزد به - بود ترك پرفسون دليران و پهلوانان از يكى كه - قلون تا بفرمود و گشت دژم بشنيد، شاناي سخنان

 ناگهان، و فريبكارند مردمانى ايرانيان، كه چرا باش، هشيار و بيدار و خردمند و دلير سخت كار، اين در و بشتاب رستم جنگ به و برگزين سپاه
 سوى به دلير رستم ديگر سوى از. ببست را راه پيل، چند و جنگى مردان با و شد بيرون افراسياب نزد از قلون. زنند مى سپاه رو پيش به را خود
 كنزدي و بود روان آبى بسيار، درختان كنار در. ديد شكوه با بس جايگاهى كوه البرز به مانده  كُروه يك در ناگهان كه تاخت مى زمين ايران شاه
 پهلوانان و بود بنشسته گاه سايه آن در و تخت آن بر تابان ماه همچون جوانى و ريخته گالب و مشكناب آن بر و شده نهاده تختى رود، آن

 رستم چون. بودند بيĤراسته نگار و رنگ پر بهشتى چون را شاهوار انجمن آن و بودند كشيده رده او پيش به بسته كمر بزرگان، آيين به بسيارى
 تو و تو ميزبان ما كه چرا بگذرى، اينجاى از كه نيست شايسته نامور، پهلوان اى: گفتند و شدند پذيره را او بيامد، راه از كه بديدند را هلوانپ

 از هك بايد مرا فراز، گردن نامداران اى: گفت بشنيد، ايشان سخنان كه تهمتن. كنيم ميگسارى شادى به تا آى فرود اينجا در پس مايى، مهمان
 پر زمين ايران همه. باشد پيش در درازى رنجهاى بسيار كه چرا مانم، باز كار، اين از كه نيست شايسته و شدن كوه البرز به بزرگ، كارى براى

 آن. يĤيدن بكار خوردن باده مرا مانده، شهريار بى زمين، ايران تخت كه جايى در و. است شده شيون و ماتم از پر دودمانى هر و گشته دشمنان از
 به آنجا در بگويى را ما كه باشد سزاوار شتابى، مى البرز سوى به اگر نامور، پهلوان اى: گفتند را او شنيدند، را رستم سخنان چون گروه

 و شويم رهنمون بدانجا ترا كه باشد پس. ايم بيĤراسته بزمى چنين اين اكنون كه ايم، فرخنده مرز آن سپاهيان ما كه چرا  روى مى كه جستجوى
 اينك. است فريدون تخم از و كواذ كى نامش كه آنجاست در سرافراز و تن پاكيزه شاهى: گفت ايشان به رستم. كنيم يارى را تو افتد، نيازت اگر
 دارم، نىنشا كواذ كى از من: كه برگشاد گفتن به زبان دليران آن بزرگ پس. دهيد نشانى او سوى مرا دارد، ياد به را او شمايان، از كسى اگر

. است چگونه او نهاد و آيين كه اين و بگويم كواذ نشان را تو بيافروزى، رويت فروغ ديدن از را ما جان و آيى فرود ما خان اين در اگر اكنون
 آن زير به همگى آنگاه. دويد رود آن لب به شتاب به و آمد زير به رخش از باد چون و گشت شاد بشنيد، كواذ نشان آنسان تهمتن  چون

 ديگر دست با و گرفت دست به را رستم دست و بنشست زرين تخت بر -بود پهلوانان آن بزرگ كه -جوان آن و نشستند دار سايه درختان
 را او رستم. دارى ياد به كه از را نام اين كه برگوى. بپرسيدى كواذ نشان من از نامبردار، گُرد اى: گفت و داد رستم به و كرد باده از پر جامى

 بزرگان برگزيده كه پدرم. اند خواسته شاهى به را او بزرگان، و اند آراسته را ايران تخت سرِ كه ام آورده پيامى روشن، روانى با پهلوان، اى: تگف
 ترا گُردان كه گوب را او و كن آفرين شاهى به او بر و ببين گروه با را دالور كواذ و برو كوه البرز به تا: گفت مرا خوانند، مى زر زال را او و است

 بده دهى، نشانى او از مرا كه بتوانى تو اگر اينك. نكنم درنگ هيچ راه اين در كه گفت مرا نيز و. اند بيĤراسته برايت را شاهى تخت و اند خواسته
 را پدرانم نام كه فريدون، تخم زا كواذ، كى آن منم پهلوان، اى: گفت و بخنديد رستم گفتار از جوان دلير آن. برسان شاهى به را او كار، اين با و

 :گفت و آمد زير به كردن، سپاس نشانه به زر تخت از و برد فرو سر بشنيد، سخن  اين رستم چون. دارم ياد به همگى

 و شىسرك هم را تو. باد تو دام به پيالن ژنده تن بادا، تو كام به ايران تخت سرِ بزرگان، پشت و دليران پناه اى گيتى، خسروان خسرو اى
 اين شاه، اگر. رسانم مى پهلوانان پهلوان سپهبد، زال از درودى گيتى، شاه اى تو به اينك من. باشد شاهنشهى تخت تو نشست. بادا فرّهى هم
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. بداد را ايران سپهدار پيام و برگشاد زبان تهمتن پس. سپرد او گفتار به گوش و برخاست جاى از دالور كواذ. بگويم را پيام دهد، فرمان را بنده
 جان بر و بخورد مى جامى نيز تهمتن. بخورد تهمتن ياد به پس. بيĤوريد نبيذ جام: گفت و تپيد بر شادى از دلش بشنيد، پيام آن كواذ، چون
 و شاهى اورنگ و گيتى. ام گشته شادمان ديدنت از -هستم رستم كه -من و دارى فرّخ فريدون از نشان كه تويى: گفت و كرد آفرين كواذ كى
 .مباد تو بى نيز زمان يك كيان، تاج

 خواب در روشن، روانى به من كه بدان: گفت پهلوان رستم به شاهنشاه كواذ و. برخاست آنجا در كسى هر دل از شادى به خروشى پس
 از چون. نهادند سرم بر را جتا آن و رسيد كنارم به نازان و خرامان درخشان، خورشيد چون تاجى همراه به سپيد، باز دو ايران، سوى از كه ديدم
 و بيĤراستم جوى اين كنار بر بينى، مى كه سان بدين شاهوار، انجمنى پس. شد بسيار اميدم سپيد، باز و درخشان تاج آن به گشتم، بيدار خواب

 شاه آن به بشنيد، ماه چون فروزانِ تاج و باز باره در را شاه خواب آن تهمتن، چون. رسيد برايم نيز تاج نويد و بودى سپيد باز آن تهمتن، اى تو
 :گفت كُنداوران

 بر و برجست جاى از آتش چون كواذ پس. شويم دليران يارى به و ايران سوى به تا برخيز اكنون. دارد پيامبران خواب از نشان خوابت
 به كه اين تا نيĤسودند تاختن از دمى زرو و شب چنين اين. گرفت تاختن كواذ كى با و بست ميان بر كمر باد، چون نيز رستم. گشت سوار اسپ

. رفت كارزار سوى به شد، آگه ايشان آمدن از كه دالور قلون]. بودند بسته را راه اين از پيش كه[ رسيدند توران سپاه روان پيش نزديك
 بكار كردن، رزم چنين اين ترا ريار،شه اى: گفت را او تهمتن، ليك. بركشد رده تورانى سپاه آن برابر تا خواست ديد، چنين كه ايران شاهنشاه

 و بازو و دل تنها جنگ، در مرا. داشت نخواهند مرا با جنگ توان آنان شتابم، جنگ به برگستوان و گوپال و رخش اين با من چون ولى. نيĤيد
 و گرز اين با و است من زير در كه گلرنگ اسپ اين با و من دستان اين با. نخواهم خود نگهدار را كسى ايزد، جز و بس و باشند يار گرز، اين

 از را سوارى زخم، يك به و شتافت ايشان جنگ به و بركرد جاى از را رخش و بگفت اين باشد؟ من جنگ به آمدن ياراى را كه من، شمشير
 و. ريخت فرو بينى از سرشان مغز كه بزد ديگر تورانى يك سر به را سرش چنان و بگرفت را توران سپاه از ديگر يكى  آنگاه. كرد نيم دو به ميان
 ديد كه قلون. شكست پشتشان و گردن و سر كه زد زمين بر را ايشان نيرو، به چنان و ربود زين از سرپنجه، به را سواران يكايك چنين اين

 جوشنش بند كه بزد تهمتن به اى نيزه و تاخت بسويش باد چون جنگد، مى دست در كمندى و گرز با جسته، بند از كه ديوى همچون تهمتن
 بغّريد كوهسار، در تندر چون تهمتن پس. شد شگفت در دليرى آن از نامدار قلون. برگرفت قلون دست از نيزه و ببرد دست تهمتن ليك. بگشاد

 بدين را او سپاهيان، همه و گشت زن باب بر مرغ همچون قلون. برد فرو زمين بر را نيزه بنِ آنگاه و ربود بر زين از را او و بزد قلون بر اى نيزه و
 از روى زبونى، به ديدند، چنين كه تورانى برگشته بخت سواران. ساخت نابودش و بكوبيد رخش سم زير به را او تن تهمتن، آنگاه. بديدند سان
 جايگاه آن در و مدآ -بود روان آب و زار سبزه آنجا در كه - كوهسار سوى به شتاب به تهمتن. بگذاشتند آنجاى در را قلون و تافتند بر جنگ
 آنچه با را - زمين ايران شاه -كواذ تهمتن، پس. رسيد فرا شب كه اين تا پرداخت خسروانى باره و تاج و پهلوى جامه آراستن به آنگاه. آمد فرود
 و بكردند انجمن موبدان، و سگالشگر با هفته يك آنگاه. آورد زال نزد به شود، آگاه كسى آنكه بى شبانه، را او و بيĤراست بود، آورده فراهم كه

 تختى هشتم روز در و. پرداختند نوشى باده و بزم و شادى به را هفته يك چنين اين. نباشد گيتى در كواذ كى چون شاهى كه بدانستند همگان
 .بيĤويختند آن فراز بر تاجى و بيĤراستند پيلسته از
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   كواذ كى
  بود سال سد او پادشاهى

 و گشواد و زن رزم كارن و دستان چون پهلوانان و نامداران همه آنگاه. نهاد سر بر گوهر تاج و نشست بر كيانى تخت بر كواذ كى پس
 افراسياب باره در سخنانى بزرگان،  آن از كواذ پس .كن تركان رزم آهنگ اكنون شهريار، اى: گفتند و افشاندند گوهر نو، تاج آن بر برزين و خرّاد

 و بپوشيد جنگ جامه و برداشت افزار جنگ رستم. برآمد خروشى سراپرده، از و برخاست جاى از سپاه ديگر، روز .بديد را سپاه آنگاه و بشنيد
 سوى در و خداى كابلْ مهرابِ سپاه، سوى يك در. ببستند ريختن خون به را كمر و بركشيدند رده ايرانيان. كرد رزم آهنگ دمنده، پيل چون
 پشت در و پهلوانان رستم، سر پشت در و گرفتند جاى پهلوان رستم سپاه پيش در و كشواد با زن رزم كارن سپاه، دل در جنگى، گستهم ديگر
 بنفش و سرخ و زرد او از گيتى كه داشتند پا بر را كاويانى درفش نيز سپاه پيشاپيش و. بايستادند كواذ كى همراه به زال پهلوانان، آن سر

 و بود شده بافته ديگرى در يكى سپرها، گويى دشت، ميان در. باشد كوهه از پر كه شد چين اىدري چون زمين روى مردان، بسيارىِ از. گشت
 بانگ و نفير ناليدن از. بود گشته قار درياى چون سره يك گيتى. بودند برافروخته شماله هزار سد گويى  درخشيدند مى چراغ همچون تيغها

. بن نه و بود پيدا ايشان سر نه كه سپاهيانى. گشتند روبرو يكديگر با توران و ايران سپاه چنين اين. بود شده گم راه از خورشيد گويى سپاهيان،
 و تيغ و گرز با و انداخت دشمن سپاه ميان به را خود شير، همچون دليرانه، و ستد كينه كسى هر از راست، و چپ سوى به تاختنى هر در كارن

 كارن، ناگهان. آمدند ستوه به او از دلير تركان آن چنانكه  كرد كوه همچون ، كُشته از ار زمين و بكشت را ايشان از بسيارى دراز، سرنيزه
 و سر بر و بركشيد ميان از تيز تيغ رسيد، نزدش به چون و تاخت او سوى به دمان پس. خروشيد مى بر شير چون كه ديد را پهلوان شماساس
 .بمرد دم در و بيفتاد زخم آن از گُرد سشماسا .نامدار كارن منم: گفت و بزد نامدار آن كالهخود

 تير چو گاهى و كمانست چون گهى            پير گردون كردار است چنين

  افراسياب با رستم جنگ

 مرد آن -پورپشنگ - افراسياب كه بنماى مرا پدر، اى: گفت را او و رفت زر زال سوى به و بپيچيد رخ بديد، بكرد، كارن آنچه رستم، چون
 به را او و بگيرم را او كمرگاه بند كه برآنم امروز من چه  برافرازد كجا در را خود درفش و پوشد چه و گيرد جاى كجا در نبرد روز به ،بدانديشه

 جنگ، در ، تُرك آن كه بدان و دار، هوش خويشتن، با را امروز يك و دار فرا گوش پسر اى: گفت را او زال ليك. بيĤورم كشان كشان روى،
 زر را آن روى كه است آهن از كالهش و بازو و سياه گبرش، و درفش. است پتياره ابر همچون كينه، در و برآورنده، دم ،  نرّ ژدهاىا همچون
 رستم. است بخت بيدار و دلير مردى او كه چرا نگاهدار، او از سخت را خويشتن تو پس. است ببسته كالهخودش بر سياه درفشى و است گرفته

 بازوى و تيغ و دل و من يار گيهان، آفريننده كه چرا مدار، رنجه من براى از روى هيچ به را روانت تو پهلوان، اى: گفت را پدر شنيد، چنين كه
  سپاه پيش به شتاب به رستم چنين اين و. آمد بر دم گاو خروش پس. برانگيخت را سم رويينه رخشِ و بگفت اين رستم. است من باروى من،

 اژدها اين: كه بپرسيد گُردان از پس. شد شگفت در نارسيده كودك آن ديدن از بديد، هامون در را او افراسياب، چون. زد بر بانگ و شد توران
 سام گرز با كه بينى نمى مگر  است سام دستانِ پور او: گفت ميان آن از كسى ندانم؟ را نامش كه كيست است، گشته رها بند از چنين اين كه
 ، برآورد آب از را آن آب، كوهه كه اى كشتى همچون افراسياب پس. است آمده جنگ اين به نام، براى از كه است جوانى وا. است آمده جنگ به
 زد افراسياب اسب زين به گران گرز آن با رسيد، او نزديك به چون و برد باال به گران گرز و بفشرد ران ديد، را او رستم چون. آمد سپاه پيش به
 ياد را او جنگ، روزِ نخستين اين در و برَد كواذ پيش به اورا همچنان تا خواست و كرد جدا زين پشت از را او و انداخت كمرش بند به چنگ و

 از سپهبد افراسياب چون. گرفتند را گردش سواران، و افتاد خاك به افراسياب و بگسست كمر دوال افراسياب، سنگينى از ناگهان ليك. دهد
 ديگر از ساختم؟ سرگرم را خود آن بند و كمر به و نيĤوردم سينه زير به را او چرا: گفت خود با و بخاييد دست پشت ستمر بجست، رستم چنگ

 نزد به و بدريد را سپاه دل رستم: كه بردند مژده شاه نزد به آمد، بر كوس خروش و زنگ آواز پيالن، پشت از مانده، كُروه چند از چون سو
 را او گرد ترك، دالور سران و برآمد تركان از زارى به خروشى پس. افكند زمينش بر آسانى به و بگرفت را او كمربند و رسيد تركان سپهدار
 و برداشت را خود جان و برنشست تيزتگ اى باره بر سرانجام و شد خوار تركان سپهدار كه بود چنين اين و. ببردند پياده را او و گرفتند

 به را خود يكباره باد، همچون سپاهيانش تا بفرمود بشنيد، او از را مژده اين كواذ كى چون. گرفت پيش در يابانب راه و كرد رها را سپاهيان
 از. بجنبيد گردد، باد دچار كه دريايى چون نيز  سپاه و جست جاى از آتش چون خود، كواذ،.  كَنَند بر را ايشان بيخ و بر و زنند توران سواران
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 زخم و دشنه درخشش و گير و دار خروش و گرفت در جنگ. شتافتند جنگ به دلير و جوى پرخاش شير همچون رابمه و زال نيز ديگر سوى
 آن در. ساخت تيره را خورشيد روى و برآمد سياه ابرى گويى. شد چاك چاك تبر زخم از كه بسيار زرين سپرهاى و كالهخود چه. برآمد تير
 بنگريست پهلوانيش بازوى و بر آن و فرزند به زر زال. برآمد ماه به گَرد و شد فرو زمين زير به ماهى، به خون نم]  كه جنگيدند چنان[ نبرد، روز
. بست دست و شكست پا و دريد سينه و بريد سر را بسيارى يالن سان، بدين رستم و. تپيد بر شادى از دلش رستم، هنرهاى همه آن ديدن با و
 از و كشيدند دامغان سوى به را خود سپاه و برفتند مغان از تركان پس. شدند كشته شير، اين ختنتا يك در دلير گُرد شست و سد و هزار و

 سوى به سر، و پا و كوس و نفير بى گسسته، كمرى و شكسته افزارى جنگ با گوى و گفت پر نيز و اندوهناك و خورده زخم دلى با آنجا
 و بازگشتند شاه نزد به بودند، گرفته جنگى بهره تركان، از كه بسيارى گنجهاى با يرانا سپاه پهلوانان همه سوى، ديگر از. نهادند روى جيحون

 نامدار زر زال خود، ديگر سوى در و نشاند خود سوى يك در را او شاه، بازگشت، ايران شاه نزد به چون نيز رستم. خواندند آفرين گيتى، شاه بر
 .بنشاند را

 خود پدر نزديك افراسياب آمدن

. بنشست نزديكى همان در و رود سوى آن در را هفته يك و رفت جيحون سوى آن به تاخت، به بگريخت، افراسياب چون ديگر سوى از
 شاه اى: گفت را او و رفت -پشنگ -پدرش نزد به درنگ، پر دلى و گفتار پر زبانى با و برآراست را سپاهيان دود، و خشم با هشتم روز به

 نه كرديم، ما كه كارى اين با. كنند شكنى پيمان شاهان، كه بودند نديده هرگز پيشين، بزرگان كه چرا  بود گناه تو جستن جنگ اين نامبردار،
 :گشت ترياك گزاينده، زهر نه و شد پاك ايرج تخم از زمين

  كدخداى بى نمانند را جهان            بجاى آيد ديگر شود، گم يكى

 چون نهاد، نام رستم را او دستان، و آمد پديد سام پشت از كه سوارى آن و. بگشود كينه از ازهت درى و بنهاد سر بر تاج و بيامد كواذ 
 چنانكه بزد را همه تيغ، و گرز با و گرفت تاختن نشيبها و فراز در و بيĤمد بسوزاند، خويش دم به را گيتى خواست مى گويى كه دژم نهنگى
 گيتى، در كس هيچ چنانكه بردريد، بهم را ما سپاه همه. نيارزيد نيز خاك مشتى به نمجا او برابر در و گشت چاك چاك گرزش، از آسمان
 كه گرفت بر زين از مرا چنان و كوبيد اسپم زين به گران گرز با و تاخت من سوى به ديد، مرا درفش دور، از چون. بود نديده شگفتى چنين
 .افتادم پا زير به چنگش از و بگسست ام جامه بند و بند مرك سرانجام ليك. ندارم سنگينى نيز اى پشّه اندازه به گويى

 آن دست از مرا سپاهم، جنگى سواران سرانجام،. است ساييده ابر به سرش و خاك درون پايش دو گويى ندارد، زور او همچون نيز شير
از. هستم اى پشّه همچون او دست در كه نبدا ليك دارم، بسيار دليرى و شاهى چنگ و دل من كه دانى مى تو. كشيدند بيرون ، پيكر كوه 

 همچون اسپ آن به را لگام. سنگ و انديشه نه و است دانش و هوش نه را او جنگى، شير و پيل چون كه چرا ام، گشته انديشه پر او آفرينش
 آهن از گويى ليك بزدند، نامدارش پيكر آن بر گوپال هزار از بيش كه همانا. باشد يكسان پيشش، در راه، و دهار و رود كه سپرده مست پيلِ

 .بود گشته ساخته

. نمود مى بازى چون برايش كارزار آن گويى بتاخت، شكارى يوز چون جا همه در. بود يكى او پيش دمان شير و درنده پيل و كوه و دريا
 آشتى جز را تو كه] پدر اى بدان[  اينك .بود نمانده جاى بر تركان از سرافرازى پهلوان هيچ اكنون داشت، مى جنگ نيروى او همچون سام اگر

 هستم، تو پناه دشوارى، گاه به و تو سپاهيان پشت و پهلوانم كه من. نباشد برابرى پاى او با ترا سپاه كه چرا  باشد ديگر اى انديشه نبايد جستن
 زمان آن در گُرد آفريدون كه سرزمينى آن كه بدان و. باش آشتى انديشه در و برو پس  است نمانده برايم او با رويارويى توان و تاب هيچ اكنون

 جنگ و برگرديم پيمان آن از ديگر بار اگر اكنون. پرداختى مى خواهى كينه به بايست نمى تو و شد بخشيد تو به و رسيد تو به داد، دالور تور به
 ليك  نمود مى بازى چون برايت جنگ آن]  كردى ايران نگج آهنگ كه زمان آن[  كه بدان و. ايم آورده تنگ خويش، دل بر را گيتى تنها آوريم،
 :گشت خواهد سان چه زمانه فردا كه نداند كسى زيرا ميافكن، فردا به را امروز كار پس. باشد بسيار راه ديدن، و شنيدن ميان

 بكار نيĤيد گل چنى فردا چو            ببار باشد كامروز گلستان

 گُردان اينها از بيش و نيام زرين هندى تيغهاى و لگام زرين تازى اسپان و زرين سپر و كالهخود و مستا مايه چه كه بيĤور ياد به و 
 گرز با زال كه نيز را خزروان.  برد خود با را همه آن و وزيد بادى گويى آسانى، به - بود او شكار ، نرّ شير كه - دلير بارمان و كلباد چون نامداراى
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 ده از بيش نيز، نامداران اين بجز. بكشت آوردگاه در كارن بود، سپاهيان پناه كه را شماساس. بشكست را او و ودبنم او به خود نيروى گران،
 .گشت نخواهد پاك هرگز كه باشد شكست ننگ بدتر همه از و. شدند كشته جنگ آن در تن هزار

 و بازارى سرانجام من و آوردند ياد مرا روزگار آن از و دندآم من پيش به پهلوانان از بسيارى شد، كشته كه بود من از هنر، پر اغريرث اگر
. بتاز كواذ كى با آشتى سوى به و مكن ياد گذشته از هيچ ديگر تو اكنون. بودند روان من پس در نيز ايشان و شدم روانه توران سوى به خوارى

 تابنده، خورشيد چون زور و فرّ و تيغ و گرز با رستم سو يك از. ندآي تو گرد به سپاه سوى، چهار از آيد، سر در جنگ آرزوى را تو اگر كه بدان و
 آن و آمد آمل به كه كاله زرين كشواد چون كسى سوم سوى از و است، نديده را شكست هرگز چشمش كه زن رزم كارن ديگر سوى از و

 .است يشهاند و فرّ با ساالرى كه خداى كابلْ مهراب چون كسى چهارم سوى از و ببرد، را سپاهيان

 كواذ كى از پشنگ خواستن آشتى

 بينا مرد آب، پر ديدگانى با است، بيĤمده داد سوى به روانش و آمده يادش به سخنها آن افراسياب ديد مى شگفتى با كه توران سپهدار
 بنام: نوشت چنين و بست بكار نگار و رنگ گونه سد آن در و بنوشت وار ارتنگ اى نامه آنگاه. برگزيد بود، ايران به فرستادن سزاوار كه را دلى

 نامور كواذ كى اى اكنون. بود او از ما تخم اين پود و تار كه باد فريدون روان بر خداوند درود و. بداد دستگاه اين را ما كه ماه، و خورشيد خداوند
 آن در بايد نمى ديگر  رسيد بد تخت، و تاج براى از بخت، نيك ايرج بر تور از اگر كه بدان. گويم سخن داد، و شاهى انديشه از را تو كه بشنو
 آن بر نيز ما كه است سزاوار اينك. كشيد كينه آن سره يك كه منوچهر آمد، پديد ايرج براى از كينه اين اگر. كرد پرخاش و راند سخن باره

 كه ورارود تا خرگاه از شاه، فريدون هنگام به. ديمنگر باز بزرگان آيين و راه از و بمانيم پايبند بكرد، راستى سرِ از آفريدون نخست كه بخششى
 اكنون. بود بخشيده را او آفريدون كه بود زمين ايران او، بخش و نداشت مرز بدان چشم ايرج هرگز و بود ما بوم برو گذرد، مى ميان در جيحون

 خداى خشم و شمشير زخم تنها ما بهره و ايم آورده تنگ به خويش دل بر را گيتى تنها آريم، جنگ به روى و بگرديم فريدون بخشش آن از اگر
 ايرج و تور و سلم به را سرزمينها آن ، گُرد فريدون همچنانكه ديگر بار كه باشد بايسته پس. نيابيم اى بهره سراى، دو هر در اين جز و گردد
 سپيد برف چون زال سر ديگر اكنون. نيارزند رنج و سختى همه اين به سرزمينها اين چه  نجوييم كين پس آن از ديگر و ببخشيم نيز ما سپرد،
 و باشد كس آن خود اندازه  به جايى تنها كسى هر سرانجامِ اينها همه با و. است شده شنگرف همچون خاك پهلوان، خون از و گشته

 گرديم، دلتنگ سپنجى سراى زينا و بخوريم رنج و اندوه چه هر ديگر پس. مغاك جايمان و كرباس مان جامه و باشد خاك زير به جايگاهمان
 به را جيحون از گذشتن ما از كسى ديگر پس اين از. برنتابد داد از روى خردمند، مرد چه  گردد رام بدين نيز كواذ كى كه باشد. باشد آزمندى
 سان بدين و. گردند شادكام كشور، ود هر كار، اين با و. سالم و پيام و درود با مگر  نيايد آب سوى اين به كسى نيز ايران از و نبيند هم خواب
 نيام سيمين هندى تيغهاى و ستام زرين تازى اسپان و كمر زرين خوبرويان و زر تخت و تاج و گوهر با را آن كرد، مهر را نامه پشنگ، شاه چون

 پيش نخست: كه گفت فراوانى سخنهاى پاسخ، در بخواند، نامه شاه، چون. بداد را نامه آن و آمد كواذ نزد به فرستاده. فرستاد ايران سوى به
 ايرج چون شاهى كه بود تور از نيز ستم نخستين. آمد زمين ايران به خواهى كين به كه بود افراسياب اين كه  نبود ما سوى از جنگ در دستى

 .بكشت را

 كرد، چه نوذر شاه با افراسياب كه اى بشنيده خود، تو، و. آمد ايران به و گذشت جيحون از كه بود افراسياب اين نيز ما روزگار اين در
 .گشت درد و داغ از پر دام و دد دلِ كه آنسان

 و شويد پشيمان بد كردار از شمايان اگر اكنون. باشد آدمى سزاوار كه نبود كارى كرد، خرد پر اغريرث به كينه سرِ از افراسياب كه آنچه
 پيمانى ديگر بار كواذ كى پس. يابد آرامش افراسياب مگر تا سپارم شما به را يحونج سوى آن و نَورزم كينه نيز من بنديد، پيمان ديگر بار

 سپاهيان و بنه پس. رسانيد او به را نامه و بازگشت پشنگ نزد به شتاب به پلنگ همچون فرستاده. بكاشت درختى منشى بزرگ باغ در و نوشت
 دشمن كارزار، بدون كه ازيرا گشت، دلشاد بشنيد، اين كه كواذ كى و براندند آنجا از] بودند مانده جيحون كنار در همچنان اين از پيش كه[ را
. مجوى آشتى كارزار، هنگام به شهريار اى: گفت را شاه] شد آگه توران و ايران ميان آشتى اين از چون[  رستم ليك. برفت ايشان پيش از

: گفت او پاسخ در كواذ كى ولى. كرد جوى آشتى را ايشان كه بود من گرز ورز اين  نبود سر در آشتى انديشه جنگ، آغاز از پيش را تورانيان
 هر باشد سزاوار  پيچد مى نبرد از روى و گشته سير جنگ از ديگر - فرّخ فريدون نبيره - پشنگ كه اكنون. ام نديده داد از نيكوتر چيزى من
 تو به را سند درياى تا زابلستان از و ايم بنوشته پرند بر اى گشادنامه نيز تو براى كه بدان و. ننگرد ناراستى و كژّى به ديگر است، خردمند آنكه
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 به را ات سرنيزه همواره ليك. بده مهراب به نيز را كابل و. باش فروز گيتى همواره و نگاهدار را نيمروز سرزمين تاج و تخت و برو. ايم بخشيده
 .نباشد جنگ بى باشد، پادشاهى كجا ره ولى نباشد تنگ زمين روى چه اگر كه زيرا ده آب زهر

 زرين كمر به را گردگاهش و بخشيد رستم به زر از تاجى و بداد رستم و زال به و بيĤراست بسيارى شاهوار هاى جامه شاه، آن، از پس
 .سپرد بدو را گيتى از بخشى آنگاه. بيĤراست

 او كه ازيرا نيارزد، دستان موى تار يك به گيتى كه  مبادا الز بدون بزرگى تخت: گفت كواذ پس. ببوسيد را زمين نيز پهلوان رستم
 و بگستردند زربفت  شادوردى آن بر و بنهادند -بود نيل آب از درخشانتر كه -پيروزه از تختى پيل، پنج بر آنگاه. ما براى است بزرگان يادگار
 همه كواذ پس. كردند همراه آن با پيروزه و ياكند كمر و تاج و هريارىش زرين جامه و بنهادند آن در نبود، آگهى آن اندازه از را كسى كه گنجى
 در باشد، دراز زندگانيم اگر پس زين. بخشم اينها از بيش را تو كه داشتم آن سرِ: كه داد پيام را او و بفرستاد سام دستانِ نزديك به را اينها
 و كشواد و گُرد كارنِ به كمر و كاله و تبر و تيغ و دينار و ديبا و بديد سزاوار كه شاهوارى هاى جامه كواذ كى آن از پس. گردانم نيازت بى گيتى
  .ببخشيد پوالد و برزين و خرّاد

  پارس استخر به كواذ كى آمدن

 تتخ بر فرخنده انديشه و آيين و داد با نيز او پس. بود استخر در كيان پايتخت زمان آن در. رفت پارس سوى به آنجا از كواذ كى آنگاه
 كين نيز اى پشّه با پيلى اگر كه بدانيد ليك. است من آن از كران، تا كران گيتى، اكنون: گفت چنين بزرگان و خردمندان با و بنشست كيانى
 پى در را خداوندى خشم باشد، اين جز اگر كه چرا نخواهم، راستى جز چيزى هيچ گيتى در. است آورده رخنه كيش، و داد در كه همانا ، آورد

 پادشاهان همه. باشد همانجا من گنج است، خاك و آب كه كجا هر كه بدانيد و گشتيد آسان تن شما كه است من رنج و داد از. آورد خواهد
 آزار بى و خردمند گيهان، دارنده پروردگار پناه در همگى پس. منند فرمان به گوش سره يك شهرياران، و سپاهيان همه و منند سپاهيان
 و آشكارا و بديد را جا همه و بگشت گيتى گرد به سال ده و آورد گرد سپاهى كواذ كى آن، از پس .ببخشيد و بخوريد و كنيد كار و زندگانى

 و نشست تخت بر و كرد رو پارس سوى به ديگر بار آنگاه. بساخت رى پيرامون نيز ده سد و بساخت بسيارى خرّم شهرهاى و بكرد داد نهان،
 آن از و. كرد ياد گذشته در آورانِ نام آن از و كرد نگاه ايشان به ريش دلى با و خواند فرا را خويش گُردان و خردمندان و اخترشناسان و موبدان

 نام كاووس را نخست پسر .بود خردمند پسر چهار را كواذ كى. بزيست شادان گونه بدين سال سد و ساخت آبادان دهش و داد با را گيتى پس
 نزديك مرگش  كه بدانست و بگذشت كواذ كى پادشاهى از سال سد چون. ارمين كى چهارم پسر و نشين كى سوم سرپ آرش، دومين پسر بود،

 بر و بگذار گاسونه تو نهاديم، بر رخت ما: گفت بدو و راند سخن دهش و داد از او با چندى و بخواند خود نزد را گرانمايه كاووس كى گشته،
 :بنشين تخت

  گروه با شادمان آمدم كنون            كوه زالبر از گويى كه چنانم

 خرد ندارد او پرستنده           بگذرد آگهى بى كه بختى چه

 تنها بركشى، نيام از تيز تيغ و افتد آز دام به سرت اگر ليك. مزديابى ديگر سراى در باشى، انديش پاك و دادگر اگر كه بدان تو كه اين 
 نيز گيتى در و بود خواهد آتش در جايت سرا، آن در و. بروى و سپارى دشمن به را آن بايد روزگارى، از پس و داشت خواهى رنجه را خويشتن
 : درگذشت و بگفت اين كواذ، كى. باشد ناخوش و تلخ دلت پيوسته

  كاخ جاى بر صندوق كرد گزين      فراخ جهان زين شد و اين بگفت

 باد به دهدشان و خاك ز برآرد      نهاد و رسم است چنين را جهان

   .كنيم ياد كاووس از كه بايد و آمد بسر كواذ كى داستان اكنون 
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  كاووس كى

  بود سال پنجاه و سد او پادشاهى

  پادشاهي و آهنگ مازندران

  كاووس كى كردن مازندران آهنگ

 گزند بر برو آيد كه ايدون گر             بلند شد چون برومند درخت

  نخست گرايد پستى سوى سرش           سست بيخ و پژمرده برگ شود

  خويش جاى دهد نوآئين شاخى به         خويش پاى بگسلد جايگه از چو

  چراغ روشن كردار چو بهارى          باغ و برگ و گل سپارد را او مر

  ليك مياغاز تندى بيخ، با تو            نيك بيخ از خيزد بد شاخ اگر

  نهان بر برو را آشكار كند            جهان ماند فرزند به چون پدر

 پسر مخوانش خوانش بيگانه تو                  پدر نام و فرّ بفگند او گر

 روزگار از بيند جفا كو سزد                   آموزگار راه كند گم اگر

  بن ز نبينى پيدا هيچ سرش            كهن سراى رسم است چنين

  بسى نماند گيتى به گر سزد             كسى يابد باز بدش رسم چو

 چون پس. شد بنده سره يك را او گيتى بنشست، پدر تخت بر كاووس چون. يادگير يكايك و بشنو سخن پير، مرد فرزانه گفتار از اكنون
 كسى ديگر ديد، خويش بنده را ىگيت سراسر و يال بزرگ اسپان و گوشوار و گردنبند و نگار زبرجد زرين تاج و تخت و آگنده گنجهاى همه آن
 پيش در نيز ايران پهلوانان و كرد مى ميگسارى و بنشسته بلورين هاى پايه با زرين تختى بر گلستان در روزى. نديد خويش همتاى گيتى در را
 كسى و است من زاوارس تنها گيتى در برترى است؟ شاهى سزاوار من بجز كسى چه گيتى در آيا: گفت و كرد ايشان به روى پس. بودند او

 .بودند شده شگفت در او از سپاه سران همه و گفت سخن و خورد باده شاه چنين اين. جويد داورى من از نتواند

 شهر رامشگران از دست زبر اى نوازنده من: گفت و يابد بار شاه نزد به تا خواست و بيĤمد دار پرده نزد به رامشگر ديوى هنگام همان در
 رامشگرى: گفت و رفت شهريار نزد به خرامان و شد درون به پرده از بار ساالر. دهد راه خود تخت پيش به مرا بيند، سزاوار شاه اگر. مازندرانم

 و بنواخت بربت رامشگر، آن پس. بنشاندند نوازندگانش كنار در و آوردند پيش را او تا بفرمود كاووس كى. است ايستاده در بر بربت با نغز
 كوهستانش در و گل بوستانش در هميشه كه آنجا. بادا آباد بومش و بر هميشه. مازندران ما، شهر باد ياد: كه گرفت خواندن نىمازندرا سرودى

 در و است نوازنده بلبل، باغهايش در. است بهار هميشه. سرد نه و است گرم نه. است نگار پر زمينش و خوشگوار هوايش. است سنبل و الله
 شاد بويش از روان  همواره كه است روان گالب جويهايش در گويى. است بوى و رنگ از پر آن جاى هر در ساله همه. هگرازند آهو، مرغزارش

 به شكارى بازهاى با و جويبارها لب شادى با همواره مردمش. بينى الله از پر را زمينش ماه، فروردين و آذر و بهمن و دى در هميشه. گردد
 آباد بوم آن در كه كسى و. است آراسته كمر زرين نامداران و زر تاج با پرستنده بتان و خواسته و ديبا و دينار اب كشور همه. اند سرگرم شكار

 .نباشد شاد ناكامى آن از جانش و دل نيست،

. براند سپاه مازندران سوى به كه كرد آن آهنگ جويش رزم دل و آمد پديد او در تازه اى انديشه بشنيد، او از را سخنان اين كاووس چون
 به من. نگردد سير آسودن از هيچگاه گيرد، پيشه كاهلى دلير، اگر ليك. بوديم نهاده دل بزم به سره يك كنون تا ما: گفت رزم سرافرازانِ با پس
 .شدبا ستان گيتى بايد شاه. باشد فزونتر ايشان از بايد نيز من هنر پس. هستم بيش كواذ كى و ضحاك و جم از نژاد، و فرّ و بخت
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 آرزوى آنها از يك هيچ و گشت چين پر و زرد روهايشان و نپسنديد را انديشه اين ايشان از كس هيچ بشنيدند، سخنان اين بزرگان چون
 چون پهلوانانى پس. بكشيدند آهى و گشت اندوه از پر همگى دلهاى. نبود شاه به راست پاسخ ياراى نيز كس هيچ ليك. نكرد را ديوان با جنگ
 آنجا از چون ولى. تو فرمان به گوش و كهتريم تو برابر در ما: گفتند را شاه همگى، نيو، بهرامِ و گرگين و خرّاد و گيو و كشواد و ودرزگ و توس

 گاه به كه سخنانى اين شاه اگر. آمد ما سر به بخت از چه كه ببينيد: گفتند و بپرداختند او گفتار از دل و ساختند انجمنى يكديگر با برفتند،
 كه چرا  ماند نخواهد جاى بر خاكى و آب بر، و بوم اين از و افتاد خواهيم نابودى به زمين ايران و ما رساند، انجام به بخواهد گفت، ميگسارى
 .نشد دلير ديوان آن با نبرد جوياى و نكرد ياد مازندران از هرگز بودند، او فرمان به پرى و مرغ و ديو كه انگشترى و تاج آن با جمشيد

 پس يازد، دست كار اين به دارد، هنر و گنج و نام و  مردى آنكه هر بايست مى اگر. نداشت سر در را آرزو اين نيز فسون و دانش پر فريدون
 اى چاره بايد اكنون. نساخت ارزش بى و پست را خويش مردانگى كار، اين با او هرگز ليك. كرد مى كار اين منوچهر، اينها، از پيشتر بايست مى

 دشوار اين و بسازيم را كار اين چاره يگانه اكنون ديده، رزم دالور سران اى: گفت را بزرگان آن توس، پس. بگردد زمين ايران از بد اين تا سازيم
. بشتاب ما نزد به و مشوى اكنون دارى، بسر  گل اگر: كه دهيم پيام را او و بفرستيم زال نزد به تگاور اسپى] بر اى فرستاده[  كه بايد. نباشد
 گفتار اين از را او زال كه باشد. گشادن ديو بر راه هرگز كه نبايد و داد ياد تو به اهريمن را كار اين: كه بگويد را او و دهد پند را شاه او كه باشد
 .آيد بسر كار اين با ما روزگار گرنه و آورد، باز

 .كردند روانه نيمروز سوى به تاخت به تگاور اسپى ]بر اى فرستاده[ و بساختند سخنها گونه هر از ايشان سان بدين

 است آمده پيش شگفت كارى اكنون ، پورِسام گهر، با نامور اى: كه داد پيام چنين نامداران آن سوى از رسيد زال نزد به فرستاده چون
 از اورا اهريمن، و آمده فراز دل در اى انديشه را شاه. بماند بر و بوم نه و تن و جان نه نبندى، كمر كار اين بر تو اگر. نگردد دريافته دانش با كه
 خواهان و. بماند همداستان بردند، رنجها راه آن در و بودند آن بر باستان روزگار از كه نياكانش راه به خواهد نمى ديگر و است ببرده راست راه

 كواذ كى گاه به آغاز از كه رنجى آن همه بخارانى، سر ن،آمد در اگر اينك. است كرده مازندران شاهى تخت آرزوى و است گشته رنج بى گنجى
 بشنيد، فرستاده سخنان دستان،  چون. شود باد بر او كار اين با ببستى، دلير شير چون را كمر شير، همچون ناخورده شير رستمِ آن با و بردى
 گيتى سرد و گرم كه خودكامه مرد اين كاووس،: گفت خود به. گشت زرد كيانى درخت آن برگ ديگر كه انديشيد خود با و پيچيد بخود سخت

 اگر من ليك. نشنود مرا پند و نگرود من گفتار به اگر نباشد شگفت پس. بود خواهند او فرمان به سر يكسان به همه كه كند مى گمان نچشيده،
 پس. زمين ايران گُردان نه و شاه نه و پسندد من از ينآفر گيهان پروردگار نه برگزينم، رنج بجاى را آسانى و كنم پرداخته شاه انديشه از را دلم
 .باشند آماده سپاه با تهمتن كند، تيزى و نپذيرد اگر و گردد سودمند پذيرد، مرا پند اگر. دهم پند را او توانم، چه هر و روم نزدش به

 و توس به چون. نهاد شاه سوى رو بزرگان با و ببست كمر زال گشت، هويدا خورشيد تاج چون. بگذرانيد انديشه به زال را ديرياز شب آن
 را او سپاه، سران گشت، پديدار همايونش درفش و رسيد ايران نزديك به دستان كه شد آگهى گُردان ديگر و گرگين و بهرام و گيو و گودرز
 او به توس پس. كردند روى شهر وىس به او با و خواندند آفرين او بر و گشتند پياده درنگ بى همه رسيد، نزديك دستان چون. شدند پذيره
 همگان ما برگزيدى، آسايش بر را رنج اين و كشيدى زمين ايران بزرگان براى از را درازى راه رنج چنين اين كه سرفراز پهلوان اى: گفت

 يادش به پيران پند سازد، اش سودهفر ساليان، گذشت كه هر: گفت نامداران آن به زال. ايم يافته بزرگى ما كه توست كاله فرّ به و توايم نيكخواه
 اگر و نيست ما پند از نياز بى كه چرا ندهيم، پند را او كه نيست شايسته اكنون نيز ما. دهد داد را او گردان، چرخ كه باشد پس آن از و آيد

 :گفتند همگى بزرگان آن. گردد رنج و پشيمانى اش بهره بگردد، خرَد پند از سرش

 .رفتند شاه پيش به همگان آنگاه. نشنويم كسى پند تو زج و توايم با همه ما

 را كاووس زال، دادن پند

 و بنشسته شاهى اورنگ بر كه ديد را كاووس چون و رفت شاه پيش به - بودند روان او پس در كه - كمر زرين بزرگان با زر زال پس
 و تاج كه اى مهان، ميان در مهتر سرافرازترين اى گيتى، كدخداى ىا: گفت را او و رفت او نزد به افگنده، زير به سر و نهاده سينه به دستها
 داد از پر سرت و دانش از پر دلت و شاد و پيروز ساله همه. نشنيد تو بخت چون بختى نيز گردان چرخ و نديد و نشيند تو چون شاهى، تخت
 اى: گفت شاه به زر زال. بپرسيد رستم نيز و پهلوانان و دراز راه آن رنج باره در او از و بنشاند تخت بر خويش كنار در و بنواخت را او شاه. بادا
 آغاز بود بايسته آنچه و كرد باز سخن سرِ زال آنگاه. سرفرازيم كه توست تخت از و روشنيم و شاد تو بخت به همگان ما. بزى انوشه پيروزگر، شاه
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 مازندران آهنگ شاه كه ام شنيده گران بس سخنى تازگى به. بزرگانى تخت و تاج سزاوار تو كه براستى گيتى، پادشاه اى: گفت و كرد گفتن به
 اين از كه منوچهر كه بديدم و گذشته بسيار ساليانى مرا. اند نپيموده را راه اين هرگز كه اند بوده بسيارى پادشاهان تو جز كه بدان ليك. دارد

 سپاهيان را ايشان و داريم ياد به كه بسيارى بزرگان و كواذ كى و نوذر و زو نيز و مانده برجاى او از كاخ و گنج همه اين و درگذشت فراخ گيتى
 هيچ به را جادو بند آن و اند ساخته جادو را آن و است افسونگر ديو خانه آن كه زيرا. نكردند مازندران آهنگ هرگز بود، گران گرز و نيرومند

 را سپاه نبايد كه بدان پس. نباشد همايون هم داشتن آنجا رفتن انديشه يا و آنجا به ىكس رفتن. نيĤيد بدست دانش و گنج با و گشاد نتوان روى
 بندگان ايشان، هم و تو هم همگى، ولى كمترند تو از نامداران اين اگر. نديد فرّخ را انديشه آن شاهان، از كس هيچ و كشيدن بدانسو

 . نَبود پيشين شاهان آيين بر و بود نفرين اش ميوه كه مكار درختى داران،نام اين سرِ خونِ با خواهى، فزون براىِ از پس. پروردگاريد

 و فريدون از من گنج و سپاه و زور و مردى ليك نيستم، نياز بى تو انديشه از من زال، اى: كه داد پاسخ را زال شنيد، چنين كه كاووس
 گشاده گيتى بردارم، را آن چون كه است من تيز شمشير زير به گيتى رسراس و افزونتر نكردند، مازندران ياد  كه كواذ كى و منوچهر و جم

 يا و نهم مى گران ساو و باژ ايشان بر يا. جنگم مى ايشان با شاهان آيين به و آورم مى بند به را ايشان همه و روم مى آنجا سوى به پس. گردد
 نباشد دير و. زارند و خوار من چشم در چنين اين انجمن، آن ديوان و ادوانج اين كه بدان تو و. گذارم نمى زنده مازندران در را ايشان از كسى

 سر و من يار گيهان، آفريننده كه بدان و باشيد ايران بيدار نگاهبان رستم، با تو اكنون. گشت تهى ايشان از گيتى روى كه رسد آگهى تو به كه
 .مفرماى مرا نيز اين از بيش كردن درنگ به پس ستى،ني يار مرا جنگ اين در تو كه اينك. است من شكار ديوان، نرّه

 دلسوزى سرِ از گوييم را تو چه هر و بندگانيم ما و شاهى تو: گفت را او ليك  دانست پايه بى را آنها بشنيد، شاه از را سخنان اين زال چون
 بيرون دل از ديگر بگفتم، كه را ام انديشه آن همه من ينكا. زنيم دم و گام بايد تو براى همگان ما ستم، يا گويى داد را ما اگر تو ولى. باشد

 با نه و دوختن سوزن به تواند كسى را زمانه چشم نه ساخت، دور خويش تن از خود، خواست به توان مى را مرگ نه دانم مى كه چرا  ساختم
 ديگر كه مبادا. بادا فرخنده تو بر روشن گيتى شاه، اى. نيابد رهايى سه اين از است گيتى جوينده كه كسى و گردد نياز بى كسى كردن پرهيز

 .بادا روشن تو كيش و دل. گردى پشيمان خويش كردار از كه مبادا و. آيد يادت به دادم، را تو كه پندى آن

 چشمانش پيش در ماه و خورشيد. آمد بيرون او پيش از و گشت اندوه پر او رفتن از دلش و كرد پدرود را شاه شتاب، به زال چنين اين
 در را ما تا خواستم خداى از همواره: گفت زال به گيو و رفتند او نزد به گيو و بهرام و گودرز و توس چون دليرانى و بزرگان. بودند گشته تيره
 تو آفرين جز ينزم ايران جاى همه در. گردد دراز تو به دشمن دست كه مباد و بادا دور تو از نياز و مرگ و آز زال، اى. باشد راهنماى كار اين

. ساختى هموار خود بر را دشوارى راه چنين  رنج پهلوانان، بهرِ از كه دارد اميد تو به آفرين، گيهان كردگار از پس ايران. نشود شنيده سخنى
 .گرفت پيش در سيستان راه زال و گرفتند بر در را زال بزرگان، آن همه آنگاه

  مازندران به كاووس رفتن

 سوى به سپاهيان و پهلوانان با شاه رسيد، فرا روز چون. آورند فراهم را سپاه تا بفرمود گودرز و توس به شاه برفت، شهر از كه سپهبد زال
 تو تاخت، زمين ايران به دشمنى اگر: گفت را او و سپرد ميالد به را انگشترى و تاج و گنجها در كليد و زمين ايران شاه، و نهادند روى مازندران

 توس و گودرز و برخاست كوس آواى ديگر روز. اند گاه زيبنده و سپاه پشت ايشان كه زيرا ببر، پناه رستم و زال به كه  شتابى او جنگ به نبايد
 آنجا در كاووس رسيدند، -است آفتاب شدن فرو جايگاه كه - اسپروز كوه نزديك به چون و برفت ايشان با نيز كاووس. راندند پيش به را سپاه
 .بود بيم در ايشان از نيز پيل كه بود دژخيمى ديوان جايگاه آنجا. گرفت امآر و بزد تختى

 كى كاووس تخت كنار در نيز پهلوانان همه و شد خوشگوار مى بوى از پر جا همه و بگستردند كوهسار بر زربفت شادوردهاى پس
 فرمود گيو به شاه پس. آمدند  شاه نزد به نهاده سر بر كاله و هبست كمر برخاستند خواب از كه دم سپيده. بيĤراستند بزمى را شب آن و بنشستند

 را جوان و پير از بدانجا، تا خود راه سر در و بردارد خود با باشند مازندران شهر گشاينده و گيرند دست به گران گرز كه ورزيده سپاهى هزار دو
 ايشان كه آنچه سخن تا سازند تهى جادو از سره يك را گيتى و كنند تار و تيره شب چون ايشان بر را روز و بسوزانند را آباديها همه و بكشند
 مازندران شهر سوى به سان بدين و. كرد گزين سپاه ميان از را دلير پهلوانان آن و برفت شاه نزد از و ببست كمر گيو پس. رسد ديوان به كنند
 زينهار ايشان تيغ از نيز مردان پير و كودكان و زنان. بباريدند ردمانم بر گران گرز و شمشير از بارانى رسيدند بدانجا تا و گشتند روان
 برزن و كوى هر در كه رسيدند برين بهشت چون ، خرّم شهرى به كه اين تا بكردند تاراج و سوختند را خرّم شهرهاى چنين اين و. يافتند نمى
 شهر پيرامون در و گوهر و زر گنجهاى جاى، هر در و كاله با هروىما ريدكان اينها از بيش و گوشوار و گردنبند با كنيز هزار از بيش آن
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 آنكه كناد زندگانى خرّم: گفت كاووس. بردند آگهى كاووس به فرّهى با و خرّم جا آن از پس،. بود بهشتى گويى براستى. بود بيشمار چهارپايان
 .بهشتند بتان گويى مردمانش و است گشته آراسته چين ديباى و گل با كه است اى بتكده شهر همه گويى.  خوانْد بهشت همچون را مازندران

 شاه. رسيد آگهى بود، گذشته كه آنچه از مازندران، شاه به پس. داشتند باز تاراج از دست كم كم ايرانيان بگذشت، هفته يك چون
 دلش و جان سخن، آن از و بود پيشش در هك -  سنجه نام به ديوان از يكى به پس. گشت درد پر دلش و گران سرش آن، شنيدن از مازندران

 جنگاوران از گران سپاهى: كه بگوى را او و برو سپيد ديو نزد به گذرد، مى گردنده چرخ بر آفتاب كه شتابى همان به: گفت - بود گشته رنجه
 فرياد تو اگر اكنون. بسوختند كينه آتش به را مازندران شهر همه و است ايشان رو پيش ستان گيتى كاووس كه آمد مازندران تاراج به ايران
 ديو. بگفت را شاه فرمان و رفت سپيد ديو سوى به شتاب به بشنيد، را شاه پيام سنجه چون. نيابى زنده مازندران در را كسى ديگر نباشى، رس

 و بگفت اين سپيد، ديو.  ببرّم مازندران از را او پِى و بيايم گران سپاهى با اكنون كه مشو، نوميد روزگارت از: گفت پاسخش در بشنيد، كه سپيد
 سياه زنگى روى چون را گيتى كه آمد ايشان سر فراز بر ابرى و رسيد فرا شب ايران سپاه بر هنگام همان در ناگهان. خاست پاى بر كوه چون
 گروه دو و شاه چشم ناگاه و گرفت راف سياهى و دود را جا همه. بود گشته قار درياى چون گيتى گويى بساخت، نهان را روشناييش همه و بكرد

 :گفت ديد، رنج چنين اين كاووس چون. شدند بند در سپاهيان و رفت تاراج به گنجها همه. گشت نابينا سپاهيان از

. بگذشت سختى به هفته يك چنين اين و. گشتم سگال بد و نپذيرفتم را زال پند كه دريغا. است گنج از بهتر هوشيار دستور كه براستى
 چون. كردى آرزو مازندران چراگاه و گشتى خواه فزون ، برى بى بيد، همچون كه شاهى اى: گفت را كاووس و بغرّيد سپيد ديو هشتم، روز هب

. كردى برده و بكشتى گران گرز به مازندران به را بسيارى و داشتى دور را خرَد و ننگريستى كس به و بديدى خويش نيروى تنها مست، پيل
 .بودى گشته غرّه شاهنشهى تخت بر چنان آن و نبود آگهى من از را تو كه شايد

 و ساخت نگاهبان ايرانيان بر را ايشان و برگزيد را گزار دشنه ديوان نرّه آن از هزار دوازده سپيد ديو آنگاه. يافتى بود سزاوارت آنچه اكنون
 ساالر -ارژنگ به را پيروزه تخت و ياكند تاج و ايران سپاهيان و شاه اىگنجه همه آن از پس. بمانند زنده تنها تا داد بديشان خوراك اندكى

  بايست مى آنچه هر من كه زيرا مجوى بهانه اهريمن از ديگر اكنون: كه بگوى را او و ببر مازندران شاه نزد به را اينها: گفت و داد - مازندران
 به هوش سختى، و زارى با تا نكشتم را كاووس رو آن از و. اند گشته نابينا ايران سپاه پهلوانان همه ديگر. آوردم خاك به را ايشان سر و بكردم
 اسپان و بنديان و سپاهيان خود، همراه به و نهاد روى مازندران شاه سوى به بشنيد، او گفتار ارژنگ، چون. بشناسد نشيب از را فراز و آيد سرش
 در همچنان شاه كاووس و. برفت خويش خانه سوى به خورشيد همچون سپيد ديو شد، كرده همه اينها چون. ببرد بسيار خواسته و آراسته

 .بود من از گناه، اين: گفت مى خويش با پيوسته و بمانْد مازندران

  رستم و زال به كاووس پيغام

: كه دهد پيام را دستان و فرستد رستم و دستان نزديك به شتاب به را او تا برگزيده، پرّان مرغى چون پهلوانى جگر، خسته كاووسِ پس
 همه بودند، آراسته بهارى گلهاى همچون كه نامدار سپاهيان و گنج همه آن. آمد خاك به تختم و تاج و سر و رسيد من بر بخت از چه كه ببين

 گشته نگونسار تختم و تاج و تن و تيره بختم و نابينا چشمانم اكنون. ببرد خود با را همه و وزيد بادى گويى. بسپرد ديوان به گردون چرخ را
 سرد آهى آورم، مى ياد به را تو پندهاى آن كه زمان هر. گسلد مى تنم از روان گويى دم هر و ام افتاده آهرمن چنگ در خسته چنين اين. است

 .كشم مى جگر از

 .بود من خرَدى كم از رسيد، من به كه گزندى هر و نبودم فرمانت به هوشمند، اى

 و برفت مازندران از شتاب به بشنيد، را پيام چون فرستاده آنگاه. گردد زيان سرمايه، و سود همه نبندى، ميان كار اين به اگر اينك ليك
 . بدريد تن بر پوست سخنان، آن شنيدن با دستان. بگفت بود، شنيده آنچه رسيد، دستان نزد به چون

 رسيد دخواه چه زمانه بر كزو            بديد بدها دور، از دل روشن به

 آسايش به و بگذاريم نيام در شمشير كه نيست سزاوار ديگر پس اين از: گفت را رستم و داشت نهان دشمن، و دوست از را آن ليك 
. بستانى را كينه اين و بنهى رخش بر زين كه بايد تو اكنون. بسيارند سختىِ و رنج در ايرانيان و اژدهاست دم در گيتى شاه كه ازيرا بگذرانيم،

 كار، اين با تو. باشد تو زيبنده كارها اين پس، اين از و است شده افزون دويست از زندگانى سال مرا. ام پرورانيده روزگار، اين بهرِ از ترا كه ماناه
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 بيان ببر نكاي. آرى آسايش و كنى درنگ اهريمنى، كار اين در كه نباشد شايسته پس. يافت خواهى بلند نام و داد خواهى رهايى گزند از را شاه
 خون روى، نيز دريا جنگ به اگر. برفت روانش از آرامش ديد، را تو نيزه سر چشمش، كه هر براستى. كن پرداخته انديشه و كار از سر و بپوش
 به را مازندران شاه گردن. يابند رهايى تو از كه باشند داشته آن اميد سپيد ديو و ارژنگ هرگز كه نبايد پس. گردد هامون كوه، تو آواز از. شود
 بدانجا تا ما سرزمين از: گفت زال شوم؟ بدانجا چگونه من  باشد دراز راهى سرزمين بدان تا اينجا از: گفت پدر پاسخ در رستم. بشكن گران گرز
 اگر ليك باشد هچهارد آن باالى كه ديگر راه و. برفت كاووس كه است باز دير راهى يكى. باشند دشوارى و سختى از پر دو هر كه است راه دو
 را آن هاى شگفتى و برگزين را كوتاه راه ميان، آن از تو پس. گردد خيره چشمانت چنانكه  است تيرگى و ديو و شير از پر ولى است كوتاه چه
 پيش به را شب سراسر نيز من. بگذرد سرانجام ولى  است رنج پر كارى اين چه اگر كه بدان و. باشد تو يار آفرين، گيهان كه باشد. ببين نيز

 گردى، كشته ديو دست به راه اين در كه بايد نيز اگر. ببينم باز را تو گوپال و چنگ و بازو سرو و يال و بر اين كه باشد كنم، نيايش پاك، يزدان
 هر و ماند واهدنخ جاودان كسى گيتى اين در كه بدان و. شود آن خواهد پروردگار چه هر و نباشد سرنوشت اين داشتن باز ياراى را كسى پس
 .نباشد اندوهگين سرا، اين از كشيدن رخت گاه به گردد، بلند نامش گيتى در كه كسى و. رفت بايد سرانجام، روزى بمانى، چه

 به خود پاى به كسى كه پسنديدند نمى هرگز نيز پيشين بزرگان كه دانم اين ولى. ام بسته كمر تو فرمان به من: گفت را پدر رستم، پس
 .بدان رفته و بسته كمر پس، اين از مرا. نيĤيد غرّان شير پيش به نگردد، سير خويشتن از كسى تا. ابدشت دوزخ

 بر كمر و بشكنم را جادوان و كنم شاه  برخىِ را جان و تن پس. باشد دستگيرم كه نخواهم دادگر پروردگار جز كس هيچ از راه اين در و
 بيد و پوالدغندى و سنجه نه و سپيد ديو و ارژنگ نه و. آورم ايران به است، بمانده گرفتار ايشان چنگ در و زنده ايرانيان، از كه هر و بندم ميان

 گردنش بر و ببندد سنگ چون را ارژنگ دست آنكه مگر ندارد بر رخش از پاى رستم، كه آفرين گيهان يكتاى خداوند به سوگند. نهم جاى بر را
 استوار، رستم، پس. خواند بسيار آفرين او بر زال و. بپوشيد بيان ببر و بگفت اين رستم. كوبد پا زير به را پوالد مغز و سر و افگند پالهنگ
 رستم ماهروى، رودابه پس. بگريست او بر زارى به نيز زال. بيĤمد گريان ديدگانى با رودابه هنگام همان در. گشت سوار رخش بر پيل، همچون

 را راه اين نيكخوى، مادر اى: گفت را مادر رستم، دارى؟ يزدان به اميدى چه. گذارى مى خود اندوه در مرا روى، مى راه بدين كه اينك: گفت را
 .آمد پيش برايم كه بود من سرنوشت اين. نگزيدم بر آرزو سرِ از

 بينند؟ باز بار ديگر را او كه دانست مى ميان آن از كسى چه. كردند پدرود را او همگى پس. بسپار يزدان به مرا تن و جان نيز تو اينك

 بشمرد همى دانا مرد دمش            بگذرد همى آنسان بر زمانه

  گشت دگرگونه گيتى كه بدانى      گذشت اندر تو كز بد روز آن هر

  رستم خوان هفت

  شيرى با رخش جنگ نخست خوان

 يكسان را روز و شب و رفت مى روز يك به را روزه دو راه شتاب، به. شد بيرون نيمروز از و برفت پدر پيش از -فروز گيتى گُرد آن - رستم
 و بيفشرد ران پس. بديد گورخر از پر دشتى هنگام آن در. گشت چيره او بر گرسنگى كه اين تا بسپرد راه رخش، بر چنين اين. پنداشت مى

 .آورد دام به را گورى و بيانداخت كيانى كمند دليرانه

 و بخورد را آن و بكرد بريان آتش آن بر و بكشت را گورخر آن و ريخت آن بر هيزم و خار و تبيافروخ آتشى تير پيكان از آنگاه
 و پردازد چرا به مرغزار آن در تا برداشت رخش سر از لگام آنگاه. آمد گفته كه بود همين خوان، و ديگ را او و. انداخت دور به را استخوانهايش

 نبود آن ياراى نيز را پيل و بود شيرى بيشه نيستان آن در. باشد بيم پر جايگاهى آنجا كه انستند و ساخت بستر خويش براى نيز را نيستانى
 ديد خفته تنى پيل ، ها نى بر ليكن آمد، خويش كنام پيش به دلير درنده شير آن بگذشت، شب از پاسى چون. سازد جدا چيزى ها نى آن از كه
 به شتاب به پس. آيد بدست نيز سوار اسپ، شكست با كه روم مى اسپ جنگ به نخست: تگف خود با پس. بود آشفته كنارش در اسپى كه

 را او پشت تيزش دندانهاى با و كوبيد شير سر بر و آورد باال به را دست دو و بجوشيد آتش چون درنگ بى رخش ليك. تاخت رخش سوى
 به ديد، كشته را درنده شير آن و گشت بيدار خواب از رستم چون. شتبك را دد جانور آن آنسان و. بزد زمينش بر گشت پاره پاره تا و بگرفت
 اين و كالهخود اين و بيان ببر اين من گشتى، مى كشته او دست بر تو اگر كنى؟ كارزار شير با كه گفت را تو كسى چه هوشيار، اى: گفت رخش
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. بجنگى شير آن با كه گذاردم نمى خاستم، مى بر خواب از اين از شپي اگر. كشاند؟ مى مازندران تا چگونه را گران گرز و تيغ و كمان و كمند
 زين و بسترد را رخش تن و گشت بيدار خوش خواب از تهمتن برآورد، كوه از سر خورشيد چون. بخوابيد دراز زمانى و بگفت اين پهلوان، رستم

 .كرد ياد را دهش نيكى يزدان و نهاد آن بر

  آب چشمه رستم، يافتن دوم خوان

. گشت مى پاره پاره آن از نيز مرغ كه بود سخت گرمايى و آب بى بيابانى. رفتن بايست مى بناگزير كه آمد پيش در را او دشوار، راهى آنگاه
 اسپ از رستم پس. بيافتاد كار از تشنگى و گرمى از رستم زبان و رخش تن. بود افتاده آن بر آتش گويى كه گرديد گرم دشت و هامون چنان
 داور اى: گفت و كرد آسمان سوى به روى ديد، نمى اى چاره و راه هيچ كه او. شد روان مستان، چونان و گرفت دست به ژوپين و گشت پياده
 ليك  ام گشته سير گيتى اين در بودن از كه بدان خشنودى، من بردن رنج اين از اگر اينك آورى، مى بسر تو را سختيها و رنج همه كه دادگر
 تن بگفت، سخنان اين رستم چون. بخشد رهايى ديو، چنگال از را ايرانيان و دهد زينهار را شاه كاووس گيهان، پروردگار مگر تا يمپو مى راه اين

 پديد كنارش در ميشى ديد ناگهان كه. گشت چاك چاك تشنگى از زبانش و بيافتاد گرم خاك آن بر و شد آشفته و سست تشنگى از پيلوارش
. آمد فراز كردگار، بخشايش اينك كه همانا كجاست؟ ميش اين آبشخور آيا: كه انديشيد خود با ميش رفتن آن از درنگ ىب رستم. بگذشت و آمد
 روان ميش آن پِى از ديگر، دست به پالهنگى و دست يك به شمشيرى با و خاست پاى بر پروردگار نيروى به و بيفشرد دست در را شمشير پس

 راستگوى، داور اى: گفت و كرد آسمان سوى به روى تهمتن. رسيد بدانجا سرفراز ميش آن و آمد پديد آبى مهچش راه، آن در ناگهان كه. گشت
  همه اين كه بودى تو اين.[نداشت اى آشنايى و خويشى هيچ من با نيز ميش اين و نيست ميش پاى جاى چشمه، اين نزديك كجاى هيچ در

 ]. برهاندى مرا و آوردى پديد

  مكن يزدان پاك بجز پناهت            سخن آمد اندر تنگ كه جايى به

  بجاى ندارد را خرد بپيچد،         خداى يك دادگرْ از كه كس هر كه

 و شكسته كمانش بتازد، تو به كمان و تير با كه هر. باشد شاد تو بر يوز دل مبادا: گفت و كرد بسيار آفرين ميش، آن بر رستم پس 
 چنگ به تنش و گشت مى گرگ و اژدها خوراك و بود گذشته در اينك گرنه و شد زنده كه بود تو از تن، پيل پهلوان اين كه  بادا تيره روانش
 پاك، آب آن با و كرد جدا تگاور رخش از زين بگفت، آفرين را ميش آن چون آنگاه. رسيد مى دشمن به او نشان آنسان و شد مى پاره پاره ددان

 ژيان، پيل چون پس. كرد تير از پر تركش و كرد شكار آهنگ شد، سيراب نيز خود چون. گشت تابناك خورشيد همچون كه بشست، را او
 و بشست را گورخر آن و برافروخت خورشيد چون آتشى آنگاه. ساخت جدا پاهايش و كرد نيم دو به را او و بِكَند پوستش و بيافكند را گورخرى

 ستيزنده رخش و كرد خواب آهنگ شد، سيراب چون و برفت چشمه آن سوى به پس. افكندبي استخوانش و بخورد و ساخت بريان آتش آن بر
 رخش. بخفت و بگفت اين. مكن جنگ شيران و ديو با تو و بپوى من سوى به تنها بيĤمد، دشمنى اگر و مشو جفت و مكوش كسى با: گفت را

 .پرداخت چرا به شب نيمه تا نيز

 اژدها با رستم جنگ سوم خوان

 راه ياراى نيز ديو او بيم از و بود جاى آن در اژدها خوابگاه .يافت نمى رهايى او از نيز پيل گويى كه آمد در دشت بدان اژدهايى ناگهان
 به آمدن ياراى را او كه كيست اين: انديشيد خود با ديد، آشفته اسپى كنارش در و خفته را رستم و بيĤمد چون پس. نداشت را بدانجاى يافتن
 رهايى نرّ اژدهاى آن چنگ از نيز آمد مى اگر و نداشت آنجا در گذر ياراى نيز نرّ شير و پيل و ديو چه، اينجاست؟ در خفتن و اهجايگ اين
 دم همى و كوبيد زمين بر سم همى و رفت رستم پيش به ديد چنين كه رخش. نهاد روى رخشنده رخش آن سوى به اژدها. يافت نمى

 از را او رخش، كه اين از رستم پس. گشت ناپديد دژم اژدهاى آن ليك. بنگريست بيابان گرد به گشت، بيدار ابخو از تهمتن چون. برافشاند
 رخش،. آمد بيرون تاريكى از اژدها آن هماندم در. شد خواب در ديگر بار. كرد پيكار او با سرى خيره با و گشت خشمگين بود كرده بيدار خواب
 را بيابان همه. برآشفت شد، بيدار خواب از ديگر بار رستم چون. كرد پخش و بِكَند را خاكها ، سم با و آمد رستم بالين به تگ به بار ديگر

 به شتاب و بازدارى خواب از را سرم كه خواهى مى پيوسته: گفت بيدار مهربانِ رخشِ آن به پس. نديد چيزى تيرگى، بجز ليك بنگريست،
 و كالهخود اين و شوم مازندران سوى به پياده و ببرّم تيز شمشير اين با را سرت سازى، رستاخيزى چنين باز بار اين اگر. اى گرفته من بيدارى
 امشب كه نگفتم ديگر  شد خواهم آن جنگ به تو براى از من آمد، جنگ به شير اگر بودم گفته را تو.  كشَم بدانجا خود، را گران گرز و شمشير

 اژدهاى آن باز هماندم، در. رفت خواب به - داشت تن بر بيان ببر كه - رستم سوم، بار براى پس. بجنبم خواب از تا آورى شتاب من بر پيوسته را
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 رستم پيش به رفتن ياراى را او ديگر ليك. كرد رها را چراگاه ديد، چنان كه رخش. بيافروخت آتش خود، دم به گويى كه بغرّيد چنان آن دژم
 .آرميد نمى رستم مهر از دلش نيز سوى ديگر از. اژدها آن از هم و داشت بيم رستم از هم. بود هگشت نيم دو به شگفتى از دلش. نبود

 چاك چاك خويش سم زير به را زمين كه چنان آن ، كَند بر را خاك و خروشيد و جوشيد و دميد رستم پيش به دمان باد چون پس
 رستم. نباشد نهان او چشم از اژدها آن ديگر كه خواست پروردگار ليك. شفتبرآ رخش بر شد، بيدار خوش خواب از ديگر بار رستم چون. كرد
 :گفت اژدها آن به پس. ساخت كارزار آتش از پر را زمين و بغرّيد بهارى ابر بسان و بركشيد نيام از تيز تيغ شتاب، به و بديد تيرگى آن در را او

 تاريكت تن از را روانت بدانم، را نامت آنكه بى كه نباشد شايسته و. ديدن هىنخوا خويش كام به را گيتى ديگر پس ازين كه برگوى را نامت
 پريدن ياراى نيز دالمن. است من جايگاه دشت، اين همه. نيابد رهايى من چنگ از كسى كه بدان: گفت رستم به دژخيم نرّ اژدهاى آن. برآرم

 را او رستم، پس. بگريد تو بر بايد مادرت كه ازيرا چيست، نامت كه بگو تو ينكا. نبيند هم خواب به را زمينش نيز ستاره و ندارد را آسمانش در
 اينك. بسپرم دالور رخش اين با را زمين و باشم ور كينه سپاهى همچون تنهايى به. نريمان و سام دستان فرزندان از رستمم، من: گفت

 .ببينى را جنگاوريم

 با را اژدها دوش دو پس. شد شگفت در بديد، را اژدها زور همه آن كه رخش. برآويخت او با اژدها پس. آورم خاك به را سرت اكنون هم
 تن از رودى چون خون. ساخت جدا اژدها آن تن از سر و بزد تيغى پس. ماند خيره او در دلير رستم.  بدريد شير چون را پشتش و بِكَند دندان

 خون و او زير به را بيابان همه و كرد نگاه دژم اژدهاى آن تيز دم و يال و بر به رستم چون. گشت ناپديد تنش زير به زمين و شد جارى او
. بشست را تن سرو و شد آب درون به آنگاه. آورد زبان بر يزدان نام پيوسته و شد بسيار شگفتى در و بترسيد ديد، روان تيره، خاك بر را گرمش
 كه چنان آن بدادى، زور و فرّ و دانش مرا كه بودى تو اين دادگر، اى: گفت چنين انيزد به پس. نكرد پروردگار نيروى به جز را همه اين رستم
 و بسيار چه دشمن، و بدانديش آورم، خشم كه گاهى به و. ندانم چيزى به را نيل درياى و آب بى بيابان و باشند يكسان پيل و ديو و شير پيشم
 .باشد يكى چشمم پيش در اندك، چه

 را جادو زنى ،رستم كشتن چهارم خوان

 آن پس. گرفت پيش در را جادوان سراى راه و بنشست آن بر و نهاد بر زين و بيĤورد را رخش گفت، بسيار آفرين را پروردگار رستم، چون
 خون ونچ نبيذ جامى و  تذرو چشم چون اى چشمه و روان آب و گياه و درخت از پر ديد جايى ناگهان .آفتاب شدن فرو گاه تا برفت را دراز راه

 و بريان ميش آن به شگفتى با و گرفت بر آن از زين و آمد فرود اسپ از رستم پس. نهاده آنجا در ريچار و نمكدان و نان و بريان ميش و كبوتر
 بر چشمه آن كنار در رستم. گشت ناپديد ديو آن او، آواز شنيدن از رسيد، بدانجا رستم چون كه بود جادوان خوردن جايگاه آنجا. بنگريست نان
 تهمتن. بود گشته سور خانه چون بيابان، آن و شده نهاده نيز نغزى تنبور ، مى آن كنار در. كرد مى از پر را ياكند از جامى و بنشست نيزار آن
 جا همه. است كم شادى روز از اش بهره كه است بدنشان آواره رستم،: كه گرفت خواندن سرودى و نواخت را آن و گرفت بر در را تنبور آن

 گل و جام و مى روزگار،. نباشد رهايى بيابان، و ديو از را او و است نرّ اژدهاى و ديو با جنگ در همواره. اوست بستان بيابان، و كوه و او آوردگاه
 جادو زن. رسيد دوجا زنى گوش به سازش نواى و رستم سرود اين ناگهان. پلنگ يا نهنگم جنگ به يا هميشه. است نكرده من بهره را مرغزار و

 بديد، را او كه تهمتن. بنشست  نزديكش و بپرسيد او از و رفت رستم نزد به بوى و رنگ از پر و بيĤراست بهار بسان را رخ نبود، روى زيبا چه اگر
 كه ندانست ليك. بيافت ار جوان ميگسار آن و رود و مى و خوان مازندران، دشت آن در كه خواند آفرين و كرد بسيار ستايش و نيايش را يزدان

 دهش نيكى دادار از و نهاد زن آن دست به  مى تاسى رستم پس. است بنهفته نگار و رنگ به را خود كه است اهريمنى و فريبكار جادوگرى او
 با پروردگار، يايشن و ستايش كه ازيرا بازگشت، جادوييش چهره همان به زن آن ناگهان آورد، ميان به سخن مهر خداوند از چون .بكرد ياد

 آن سر ناگاه، و بيانداخت كمندى شتاب به بنگريست، او بر چون تهمتن. گشت سياه بشنيد، يزدان نام چون پس. نداشت راه او زبان و روان
 پيرى، گنده كمند، ميان در ناگهان كه. بنماى را خود هستى كه گونه همان به و هستى، چيز چه كه برگوى: گفت او به و آورد بند به را جادو

 .ساخت بيم از پر را جادوان دل و كرد نيم دو به دشنه با اورا ميان رستم، پس. گشت پديدار گزند و بند و نيرنگ و آژنگ پر

  رستم دست به اوالد شدن گرفتار پنجم خوان

. بود گرفته فرا زنگى روى چون هسيا و تيره شبى را جا همه. نبود آن در روشنايى هيچ كه رسيد جايى به تا شد روان آنجا از رستم پس
 هيچ نتوانست سياهى آن در چون پس. بودند افكنده كمند خم به را ستاره يا بودند آورده بند به را خورشيد گويى .ماه نه و بود پيدا ستاره نه
. بديد پرنيانى همچون ، خويد از سره كي را زمين و رسيد روشنايى به برفتند، چندى چون .بجويد را راه او تا گذارد آزاد را رخش ببيند، را جا
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 و آسايش به بسيار نياز و بود سرازير تنش سرو از خوى كه رستم. بود روان  آب و سبزه از پر جا همه. بود گشته جوان باز پيرى، از گيتى، گويى
 در را او و برداشت اسپ سر از لگام آنگاه. بگسترد آفتاب برابر را دو هر و برداشت سر از كالهخود و ساخت بيرون تن از بيان ببر داشت، خواب

 .ساخت رها كشتزار آن

 دشتبانى ليك. بخفت و آورد فراهم خود براى بسترى گياهان، آن از شير، همچون و بپوشيد را آنها شد، خشك ببربيان و كالهخود چون
 چون. بزد رستم پاى بر سخت چوبى و نهاد رو رخش و رستم سوى به شتاب به و شد خشمگين ديد، ها سبزه در را اسپ چون بود، آنجا در كه

 گردد؟ مند بهره اى، نبرده رنج آن براى كه آنچه از تا كردى رها خويد در را اسپ چرا اهرمن اى: گفت او به دشتبان شد، بيدار خواب از رستم
 .بركند بن از را دو هر و بفشرد و گرفت دست در را مرد گوش دو هر بگويد، او با سخنى آنكه بى و بجست جا از بشنيد، سخنان اين كه رستم

. بود اوالد نام به دلير و جوان پهلوانى سرزمين، آن در. برگرفت را گوشها شتابان، و فريادكنان بود، گشته زده شگفت او كار اين از كه دشتبان
 :گفت را او و رفت او نزد به كَنده گوش دو و آلوده خون دستى و سر با خروشان مرزبان، آن پس

 جوشن در خفته اژدهايى يا اهريمن همچون كه نهاده سر بر آهن از كالهى و پوشيده پلنگينه جوشن، بجاى كه سياه ديو چون مردى
 و بِكَند را گوشم دو گويد، سخنى هيچ آنكه بى و برجست جا از ديد، مرا چون. برانم كشتزار از را اسپش كه برفتم].  بخفت و آمد كشتزار به[ بود،
 پاى جاى و بشنيد دشتبان از را سخنان آن چون گشت، مى مرغزار آن در شكار براى از بزرگان، با هنگام آن در كه اوالد. بخفت همانجا باز

 رو چه از و است مردى چگونه او كه بنگرد تا گشت روان بود، تهمتن نشان كه بدانسو پهلوانان، و بزرگان آن با بديد، نخچيرگاه آن در را رخش
 ابرى چون و كشيد نيام از برّنده تيغ و نشست زين بر و رفت رخش سوى به تهمتن رسيد، او نزديك به چون .است بكرده بد آن تبان،دش با

 كه دانستى نمى مگر باشد؟ كه شاه، را تو و چيست نامت كه برگوى: گفت تهمتن به اوالد. شدند روياروى هم با اوالد و تهمتن پس. بيĤمد غرّنده
 را گيتى اينك اى؟ كنده دشتبان اين گوش و ساخته رها كشتزار در را اسپ آن چرا بيايى؟ است پرخاشخر شيران نرّه جاى كه سو اين به نبايد

 جا همه بيايد، نيز شير جنگ به ابر اگر كه بدان و. است ابر من نام: گفت را او شنيد، چنين كه رستم. آورم خاك به را سرت و سازم سياه تو بر
 كمند آوازه آيا. شد خواهد بيرون تنت از روان رسد، تو گوش به من نام اگر. سازد جدا تن از هم را پهلوانان بسيارى سرهاى و بباراند يغت و نيزه

 اين با تو. شود گر مويه پسر آن بر بايد زايد، تو چون پسرى كه مادرى هر كه بدان پس اى؟ نشنيده انجمن هر در را تن پيل پهلوان كمان و
 به شير چون و بيانداخت كمندى و كشيد بر نيام از شمشير و بگفت اين رستم،. اى نهاده گنبد بر گردو كه همانا راندى، من پيش به كه ىسپاه
 آن سر چنين اين و. زد مى درختان برگ و شاخ گويى بيانداخت، را سپاه آن از تن دو سر زد كه شمشيرى زخم هر به و تاخت رمه ميان

 پراكنده دهار و كوه در و گريختند و خورده شكست نيز ديگران آن و. بكشت بودند، اوالد گرد كه را آنهايى همه و آورد پى رزي به را سركشان
 نزديك اوالد به رخش چون. تاخت اوالد سوى به دست در كمندى با دژم پيل چون رستم آنگاه. گشت سواران گَرد از پر دشت و در. گشتند
 و كشانيد زير به اسپ از را اوالد سان بدين و. آورد دام به را سرش و بيافكند دراز كمندى رستم پس. گشت تار و يرهت او بر روشن روز گشت،

 زنده را تو آورى زبان بر كژّى به سخن كه بخواهى اگر چه گويى، راست مرا كه بايد: گفت را او و بنشست اسپ بر خود و ببست دستش دو
 تخت و تاج آن من، كنى چنين اگر كه بدان و. بنما است، بند در شاه كاووس كه آنجا نيز و بيد و پوالدغندى و سپيد ديو جاى مرا پس. نگذارم

 خون رود چشمانت از گويى، كژّى به سخنى اگر كه بدان ولى. گردانم شاه بوم و مرز اين بر را تو و بگيرم مازندران شاه آن از را گران گرز و
 من از چه هر چه مكش، مرا بيهوده و بگشاى چشم و ساز پرداخته خشم از را مغزت: گفت رستم به شنيد، نينچ كه اوالد .ساخت خواهم روان

. باشم راهنما را تو راه، به راه و شهر به شهر جا همه بيد، و سپيد ديو خانه به نيز و است بند در شاه كاووس كه جايى به و بگويم را تو بپرسى،
 كوه دو ميان از بد و دشوار راه پرسنگ سد سپيد ديو پيش تا آنجا از و است پرسنگ سد شاه، كاووس نزديك به ات اينجا از كه بدان اكنون پس
 سپهدارشان. پاسبانند جنگى ديوان از هزار دوازده كوهسار، آن در شبها. ندارد پرواز ياراى برآسمانش نيز دالمن كه هولناك جايى  باشد

 بيابى كوهى چون را او تن. باشد لرزان بيد چون او برابر در نيز كوه كه است سپيد ديو ديوان، نرّه آن بزرگ و ساالر و. است سنجه و پوالدغندى
 پيكانى، و گرز و تيغ گذارنده و است نيرويى و باال و برز و دست و يال چنين چه اگر را تو اينك. باشد ريسمان ده برابر يالش و دوش و بر كه

 كه نيز آن از. ندارد گذشتن ياراى آن بر نيز آهو كه آيد پيش دشتى و سنگالخ بگذرى هم آنجا از چون پس. تيزىبس ديو با كه نباشد شايسته
 تا آنجا از پس،. اويند فرمان به بسيارى ديوان نرّه و است آن مرزبان ديوى كه باشد پرسنگ دو از بيش آن پهناى كه برسى رودى به بگذرى
 را مازندران شهر شاه و. است بسيار پرسنگهاى و زشت راهى مازندران شهر تا بزگوش از و. باشد پايان نرم و بزگوشها سراى پرسنگ سيسد
 اهريمنى سوهان آن به كه بدان آهن، از يا تنى تنها اگر تو. گنجند نمى نيز شهر در كه جنگى پيل دويست و هزار و باشد سوار هزار هزاران
 .گردى ساييده
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 اهرمن آن به كه بدها چه تنها تنِ پيل اين از كه ببينى بزودى پس همراهى، راه، اين در من با اگر تو: گفت و بخنديد او گفتار به رستم
 و پِى ببينند، جنگ در مرا گوپال زخم و ويال بر و نيرو اين چون هنر، و تيغ و شمشير و بخت با و پيروزگر يزدان نيروى به. رسد نامدار

 بگفت اين رستم. باش راهنما هست، كى كاووسِ كه بدانجا مرا اينك پس. نشناسند اسپ از نيز را لگام يگرد پس زان و بدرد ترس از پوستشان
 آنجا - اسپروز كوه پيش به تا نيĤسودند روز و شب چنين اين و. بود دوان باد، همچون او اسپ پيش در پياده اوالد و. بنشست رخش بر شادان و

 در. برآمد دشت از هياهويى بانگ و خروش آمد، نيمه به شب چون. رسيدند - رسيد بدو جادو و ديو از بد مايه آن و برد سپاه كاووس كه
 اوالد اند؟ برافروخته آتش راست و چپ از كه چيست اين: كه پرسيد اوالد از تهمتن. بسوختند اى شماله جا هر در و افروختند آتش مازندران

 از غريو بانگ زمان هر كه است ديو ارژنگ جايگاه آن در و. مانند مى بيدار ايشان از گروه دو هشبانگا كه است مازندران شهر دروازه آنجا :گفت
 زين بر را خود نياى گرزِ آنگاه. ببست سخت كمند با آنجا در درختى بر را اوالد رسيد، فرا روز چون و بخفت جنگجوى رستم پس. برخيزد آنجا

 .شد راهى و افكند

 ديو گارژن و رستم جنگ ششم خوان

 آن ميان در رسيد، او سپاه نزديك به چون. نهاد روى ساالر ارژنگ به تن، بر آلوده خوى ببربيانى و سر بر خسروى كالهخودى با رستم
 را او رستم چون. جست بيرون سراپرده از رسيد، گوشش به فرياد آن كه ديو ارژنگ.  بدريد هم از كوه و دريا گويى كه بزد فريادى چنان گروه
 سر آن و ساخت جدا تنش از سر شير، چون و بگرفت را او گوش و سر دليرانه، و تاخت اسپ او سوى به آذرگشسپ همچون شتاب به يدبد

 بركشيد كين شمشيرِ رستم.  بدريد ترس از دلشان بديدند، را او چنگال و گوپال آن ديوان، چون. بيانداخت ديو سپاهيان سوى به را ديو خونين
 بلندى درخت زير به هم با و برگشاد اوالد از كمند و تاخت اسپروز كوه سوى به شتابان آفتاب، شدن فرو گاه به. بكشت را ديوان آن و

 در پياده نيز اوالد و. نهاد روى بدانجا تيز بشنيد، او از چون و. بپرسيد اوالد از بود، آن در شاه كاووس كه را شهرى راه تهمتن، پس. بنشستند
 ديگر و بشنيد رخش آواى كاووس هنگام همان در. آورد بر خروشى تندر، همچون ، رخش رسيد، شهر بدان رستم چون. شتگ راهنما او پيش
 اين از دلم و روان و رسيد گوشم به رخش خروش كه ازيرا بسرآمد، ما بد روزگار ديگر: گفت ايرانيان به پس. بدانست را كار انجام و آغاز همه

: گفتند يكديگر با شنيدند، چنين كه سپاهيان. كشيد شيهه چنين اين كرد، نبرد تركان شاه با كه زمان آن نيز، كواذ گاه به. گشت تازه خروش
 كه بايد و نيست اى چاره هيچ ديگر را ما. بيند مى خواب گويى. برفته سرش از فرّ و هوش و خرَد زندان، و بند اين در ماندن پِىِ از شاه كاووس

 كاووس پيش به جوى پرخاش افروز آتش يل آن رستم، ناگهان زمان همان در ليك .است بگرديده ما از بخت ديگر. انيمبم سخت بند اين در
 شاه و كشيد فريادها رستم. شدند انجمن ايشان پيش به بهرام و شيدوش و گستهم و گيو و توس و گودرز چون بزرگان آن همه پس. رسيد شاه
 بايد: گفت رستم به آنگاه. بپرسيد دراز راه آن رنج و زال از و گرفت بر در را رستم شاه، كاووس. بپرسيد دراز ىرنجها آن از را او و برد نماز را

 .سازى روان را رخش جادوان، آن چشم از پنهان

 و گردند انجمن ديوان نرّه همه رسيده، كاووس نزد به تن پيل رستم و گشته تهى ارژنگ از گيتى روى كه رسد آگهى سپيد ديو به چون
 رنج به را شمشيرت و تير و تن راه اين در و گير ديو آن خانه راه اكنون تو پس. گردد بيهوده تو رنجهاى همه و شود ايشان سپاهيان از پر گيتى
 ديوان زا گروههايى آن جاى هر در كه بگذرى كوه هفت از بايد كه بدان و .آورى خاك به را جادوان سر باشد، يارت پاك يزدان اگر كه آور،

 دهار، آن در و. هستند جنگ آماده پلنگ چون ديوانى نرّه دهار، آن پيش در كه آيد پيش باك و بيم از پر و ترسناك دهارى را تو آنگاه. باشند
. است انسپاهي آن پشت و ساالر او چه سازى، تباه را او بتوانى كه باشد. دارند او از اميد و بيم سپاهيان، آن همه كه است سپيد ديو تخت

 با كه اند داده آن اميد بديدند، را چشمانم كه پزشكانى. است گشته نابينا تيرگى از نيز من چشم و اندوه، از زمين، ايران سپاهيان اين چشمهاى
 آن بچكانى، چشمانت درون به چكه سه سپيد ديو دل خون از چون: گفت بود فرزانه پزشكى كه مردى. گردد درمان سپيد ديو مغز و دل خون

 سپيد ديو آهنگ من كه باشيد بيدار: گفت را ايرانيان و كرد جنگ ساز تن پيل پهلوان رستم پس. شوى بينا و آيد بيرون به خون با تيرگى
 گاهى دير شمايان آورد، خم به مرا پشت جنگ اين در او كه اگر. اويند گرد بسيارى سپاهيان و است فريبكار و جنگى پيل همچون كه كردم
 درخت آن و يابيم باز را شاهى تخت و بر و بوم همه و بخشد نيرو مرا نيك، اختر باشد، من يار هور، خداوند اگر ليك. ماند خواهيد دژم و خوار

  .آيد بار به خسروانى
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 را سپيد ديو رستم، كشتن هفتم خوان

 همراه به نيز را اوالد خويشتن، با و برانْد را باد چون رخش آن و برفت جايگاه آن از جنگ و كينه از پر سرى و بسته تنگ كمرى با رستم
. بديد را ديو سپاهيان پيرامونش و گشت نزديك بن بى دهار بدان تا برفت رسيد، - بود ديوان نرّه گروههاى جايگاه كه -كوه هفت بدان چون. برد
 .باش راهنما مرا و بگشاى راز است، رسيده فرا رفتن گاه كه اكنون. يافتم راست را همه بپرسيدم، تو از كنون تا آنچه: گفت اوالد به پس

 ليك. باشى پيروز جنگ در ايشان بر توانى مى كه است زمان آن در. روند خواب به ديوان شود، گرم آفتاب چون كه بدان: گفت اوالد
 اگر گفتم، را تو كه زمان آن در ولى .پاسبان جادوان اندك مگر بينى، نمى نشسته نيز را ديوان آن از تن يك كه چرا كنى درنگ بايد اكنون

 با را اوالد سروپاى ديگر بار زمان آن در. رسيد فرا گرمگاه تا نكرد شتاب هيچ رفتن در رستم پس. گردى پيروز باشد، يارت پيروزگر پروردگار
 دور خود از را ايشان دشنه با و آمد سپاه انمي به گَرد چون و آورد زبان بر يزدان نام و بغرّيد تندر چون و بركشيد نيام از شمشير و ببست كمند
 سوى به شتاب به تابنده خورشيد همچون رستم آنگاه. نجستند نبرد راه او با و نايستادند جنگ به او پيش ايشان از كس هيچ چنانكه  بكرد

 كه ازيرا بايستاد، دست در شمشير آنجا در چندى. بود ناپيدا تيرگى از آن بن كه يافت دوزخ بمانند چاهى آنجا در. رفت سپيد ديو جايگاه
 ازو دهار آن سراسر كه بديد كوه همچون ديوى تاريكى آن در بنگريست، دهار آن در چندى و بماليد مژگان چون. ديد نمى سياهى از را جا هيچ

 رفته، خواب به دهار آن درون كه بديد را ديو آن رستم چون. بود گيتى بسان پهنايش و باال و سپيد مويش و سياه رويش. بود گشته ناپديد
 سياه كوهى همچون سپيد ديو. شتافت او جنگ به رستم گشت، بيدار ديو آن چون و بغرّيد پلنگ همچون پس. نكرد شتابى او كشتن در هيچ
 رستم دل. تافتش رستم نزديك به دود چون و برداشت را آسيابى سنگ و آمد رستم سوى به بود، كرده سخت آهن، به را كالهش و بازوان كه
 و شد جدا او از پايش يك كه بزد او بر تيزى تيغ و برآشفت ژيان شير همچون ليك. بترسيد و شد بيم از پر بدانسان، او ديدن از تن پيل

 دو هر. آورد زير به ار او مگر كه بگرفت را دلير گُرد آن ويال بر و كرد زبر و زير را دهار آن همه و برآويخت او با پا يك همان با ديو ولى. بيافتاد
 خواهم زنده جاودانه ، برَم بدر جان ديو اين از امروز اگر: گفت دل در رستم. شد گل ايشان خون از زمين سراسر.  بِكَندند گوشت يكديگر تن از

 اژدها اين چنگ از پوست و اپ بريده سان همين به اينك اگر. گشتم نوميد شيرينم جان از ديگر: گفت خود با نيز سپيد ديو ديگر سوى از. ماند
 با گونه بدين و. داد مى نويد را خود و گفت مى دل در سخنان اين سپيد، ديو. ديد خواهند زنده جاودانه مرا مازندران در ديگر يابم، رهايى
 و بكوشيد بسيار كين، و درد با آفرين، جان يزدان نيروى به تهمتن. گشت روان خون و خوى جوى تنشان از كه جنگيدند چنان يكديگر
 دلش در اى دشنه پس. بداد جان دم در كه زد زمينش بر چنان و برآورد گردن به و برداشت زمين از را او شيرى نرّه چون و بزد دست سرانجام

 .بود گشته نخو درياى همچون گيتى و گرفته فرا را دهار همه ديو، آن كُشته تن. كشيد بيرون اش تيره تن از جگر و دريد را  آن و برد فرو

 شاه كاووس سوى به تا خواست و بست فتراك به بود، بسته را اوالد او با كه را كيانى كمند آن و برداشت اوالد از بند و برفت رستم آنگاه
 را دلم بدان هك را چيزى آن اينك. دارد تو بند نشان من، تن ليك. آوريدى زير به شمشيرت با را گيتى شير، نرّه اى: گفت را او اوالد،. نهد رو

 كران را مازندران: گفت اوالد به شنيد، چنين كه رستم. بشكنى پيمان كه نباشد سزاوار سيمايى، كيانى و ژيان شير كه تو. يادآور به دادى، اميد
 به تخت از را ازندرانم شاه كه بايد. فراز هم و بود نشيب را آن هم كه است پيش در دراز رنجى و كار اكنون ليك. سپرد خواهم تو به كران تا

 .نگذرم تو پيمان از هرگز گرنه و شوم كشته كه مگر پس آن از. سازم جدا تن از دشنه با را جادو ديو هزار هزاران سر و افگنم چاه به و آورم زير

 پيش به كنان ستايش همگى. برخاست ايران پهلوانان از شادى فرياد. برفت كاووس كى نزد به ، پىِ فرخنده شير آن پهلوان، رستم آنگاه
 آرامش پس است، رفته ميان از تو بدانديش ديگر كه اكنون پذير، دانش شاه اى: گفت شاه به رستم. خواندند بيشمار آفرين او بر و دويدند او

 پيروزگر، شاه اى اينك. كشيدم بيرون پهلو از را جگرش و بريدم را او جگرگاه چه ندارد، سپيد ديو به اميدى مازندران شاه ديگر كه بدان. پذير
 بايد زايد تو چون فرزندى كه مادر آن بر. مبادا تو بى سپاه، و تاج :گفت و خواند آفرين او بر شنيد، چنين كه شاه كاووس دهى؟ فرمان چه

 از من بخت ليك. نديد تو چون زمانه هرگز كه آورد پديد تو چون دالورى كه زابل مرز بر آفرين هزار و زر زال بر باد آفرين هزار و. كرد آفرين
 گُرد اى: گفت را رستم بپرداخت، گفتن آفرين از شاه چون آنگاه. است كهتر مرا شيرافكن، پيل اين كه ازيرا باشد، فرّختر نيز زابلستان و زال

 آفرين گيهان پروردگار. ينيمبب را تو رخسار ديگر بار كه باشد  بريز انجمن اين و من چشمان در را سپيد ديو آن جگر خون اكنون ، پِى فرخنده
 بر تاجى و بنهادند پيلسته تخت آنگاه. گشت بينا و خورشيدگون اش، تيره ديدگان ريختند، شاه چشمان به خون آن از چون پس .باشد تو يار
 را هفته يك گونه بدين .دگرفتن جاى او پيش به بهرام و گرگين و رهام و گيو و مازندران تخت بر شاه كاووس سان بدين و. بيĤويختند آن فراز
 چون شاه، فرمان به و كشيدند بر گران گرز و نشستند زين بر گردنكشان و بزرگان آن همه هشتم روز به. پرداختند آرامش و مى و رود به
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 جادوان نآ از چندان و بسوختند تيز شمشير آتش به را شهر همه پس. گشتند پراكنده مازندران شهر در برخيزد، خشك نى از كه آتشى
 .گشت روان خون جوى كه بكشتند

 سزاوار چنانكه گناه، آن كيفر اكنون: گفت سپاهيان به شاه كاووس پس. كشيدند جنگ از دست پهلوانان آن رسيد، فرا تيره شب چون
 و رود مازندران ساالر نزد به بازدارند، درنگ از را شتاب كه خردمند مردى بايد اينك. برداريم كشتن از دست بايد ديگر پس. رسيد ايشان به بود

 و فرستاد مازندران شاه سوى به اى نامه كاووس پس. گشتند خشنود كار بدين ديگر، پهلوانان آن و رستم. سازد گران را مغزش و بيدار را دلش
 .برافروخت را او تاريك جان آن

  مازندران شاه نزديك كاووس نوشتن نامه

 هنرش به گيتى كه پروردگارى. كرد آفرين دادگر يزدان بر نخست. بنوشت اميد و بيم از پر اى نامه سپيد، پرند بر خردمند دبيرى پس
. داد دستگاه بد، و نيك به را ما كه خدايى. بيĤفريد تندى و درشتى و مهر و گردان سپهر كه همو بداد، خرَد را آدمى كه او گشت، پديدار
 باشى، كُنش بد و نهان بد اگر ليك. نيابى آفرين جز كسى هر از باشى، كيش پاك و دادگر اگر تو كه بدان اينك. گردنده ماه و خورشيد خداوند

 .گذشتن او فرمان از نتوان را كسى باشد، دادگر اگر شاه. رسد سرزنش بلند، چرخ از را تو

 ، خرَد و روان شوى، آگه ايشان روزگار از اگر اينك. ساخت نابود را جادو و ديو چگونه و كرد چه گناهكاران، سزاى يزدان، كه ببين اكنون
 كه چنان آن زود نيست، رستم با جنگ توان را تو چون و. بيا ما بارگاه به كهتران چون و بگذار همانجا را مازندران تخت پس. گردد آموزگارت

 همچون گرنه و. گردد گشوده برايت راهى ركا اين با مگر آرزوست، مازندران تخت داشتن هم باز را تو اگر. بده ساو و باژ را ما است، ما كام
 آن بر خوشبوى و مشك از مهرى برد، پايان به را نامه ، فرّخ دبير آن چون سان بدين و. سازى نوميد جان از را دلت بايد سپيد ديو و ارژنگ
 آن نزد به را پندمند نامه اين: گفت را او و خواند فرا خود نزد به بود، شهر آن بزرگان برگزيده و پوالد گرز گراينده كه را فرهاد شاه، آنگاه. نهاد
 سواران و خايان پوالد و پايان نرم كه بودند شهرى در پهلوانانش و مازندران شاه. ببرد را نامه و ببوسيد را زمين فرهاد پس. ببر بند از جسته ديوِ

 از را او و فرستاد مازندران شاه نزد به را كسى رسيد، شهر آن نزديكى به فرهاد چون. بود پا دوال ايشان، پاچنامه دور، بسيار سالهاى از و بودند
 شيران و دليران از گران سپاهى است، بيĤمده شاه كاووس سوى از خردمندى فرستاده بشنيد كه مازندران شاه. ساخت آگه خويش آمدن

 سرِ پلنگ، همچون همگى و سازيد جدا ديوانگى از را نگىمردا بايد امروز: گفت را ايشان پس. فرستد او پيشواز به تا برگزيد را مازندران
 زورمند نامداران آن از يكى رسيدند، او نزديك به چون. برفتند گُرد فرهاد پيشواز به دژم رويى با سپاهيان آن. آوريد چنگ به را هوشمندان

 رنگش هيچ رسيد، بسيار درد چه اگر را فرهاد يكل  گشت آزرده استخوانهايش و پِى كه بفشرد چنان آن گرفت، دست در را فرهاد دست چون
 نامه فرهاد، آنگاه. بپرسيد او از دراز راه آن رنج از و كاووس از شاه و بردند مازندران شاه پيش به را فرهاد پس. نيĤورد خود روى به و نگشت زرد
 نامه آن از مازندران شاه چون. بخواند شاه براى را نامه موبد، ردبي آن پس. بنهاد دبير پيش به بودند، بيخته مى و مشك با و نوشته پرند بر كه را

 چه اگر: گفت دل در و گشت فرياد پر دلش و خون پر چشمانش گشت، آگاه سپيد ديو و رستم كار از چون و بپيچيد خود به خشم از شد، آگه
 او نام و يافت نخواهد آرامش رستم دست از گيتى ليك  سدبر خواب و آرامش گاه رسد، فرا شب چون و شود پنهان نيز آفتاب سرانجام، روز، هر

 به دل خون و گشت اندوهگين بود، آمده بيد و پوالدغندى و سپيد ديو و ارژنگ سر بر كه آنچه شنيدن از مازندران شاه. گشت نخواهد ناپديد
 را او و برو خرد بى نو شاه آن نزد به: گفت را او چهارم وزر به. بداشت مهمان خويش ياران و نامداران كنار در را بهرام روز سه پس. آورد ديدگان
 من بارگاه كه بدان اينك. بيا ما بارگاه سوى به و كن رها تخت و سرزمين اين اى گفته مرا كه آنم من. باشد مى همچون دريا آب كى كه بگوى

 مياساى هيچ پس. بوى و رنگ نه و گذارند جاى بر سنگ نه رند،آو رو جنگ به جا هر به كه است سپاهى هزار هزاران مرا و است برتر تو آن از
 و هزار با و. برآرم خوش خواب از را سرتان و آورم سويتان به شيرفش سپاهى بزودى و ام كرده رزم آهنگ من چه  بيĤراى را جنگ كار و

 .نباشد نيز پيل يك را تو ولى ند،نشناس باز مغاك از را بلندى كه آورم بر ايران از تيره خاك چنان آن جنگى، پيل دويست

 رسيد، او نزد به چون و نهاد رو ايران ساالر سوى به بيافت، نامه پاسخ و بشنيد او از را جويى برترى و خواهى فزون مايه آن فرهاد، چون
 چيزى به چشمش پيش به زمانه و دبپيچي من گفتار از سر. داند مى برتر نيز آسمان از را خود او: گفت و راند سخن بود شنيده و ديده آنچه از

 بايد :گفت را او تن، پيل رستم. گفت باز او به بود گفته فرهاد آنچه هر و بخواند را پهلوان رستم بشنيد، سخنان آن شاه، كاووس چون. نيارزد
 چون اى نامه كه بايد. ببرم او سوى به پيامى و بركشم نيام از تيز تيغ من است، بايسته كه بدان. بروم و بگذارم را انجمن اين ننگ، اين از كه
: گفت شاه كاووس. سازم روان خون جوى خود، گفتار با و روم او نزد به اى فرستاده همچون و بردارم خود با غرّنده ابر چون پيامى و برّنده تيغ
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 به دبير تا بفرمود رستم پس. رافرازىس شير چون گاه، كينه هر در و دليرى ببر همچون پيامبرى تو. گردد فروزان تو از شاهى نگين و تاج
 تو بر اينك. نباشد هوشياران شايسته نابكار، گفتن اين: نوشت  مازندران شاه به و بساخت تير پيكان خامه، سرِ از تيز، گفتار با و رفت پيشش
 ديگر و. آرم جنگت به كران تا كران زا سپاهى گرنه و  گرايى ما فرمان به اى بنده همچون و كنى بيرون سرت از را خواهى فزون اين كه است
 .داد خواهد كركسان به را مغزت نويد سپيد، ديو بدانديش روان

  پيغمبرى به مازندران شاه نزديك رستم آمدن

 كه دادند آگهى را مازندران شاه رسيد، مازندران نزديك به چون. گشت روان و افكند زين به گران گرز رستم كرد، مهر را نامه شاه، چون
 پس. است پيلى ژنده گويى كه اسپى و فتراك به كمندى با دژم شير چون كه اى فرستاده. است بيĤمده اى نامه و فرستاده شاه، كاووس سوى از

 .شتابند ژيان شير آن پيشواز به و گردند آماده تا بفرمود و برگزيد را سپاه بزرگان از چندى بشنيد، چنان آن كه مازندران ساالر

 برگ و شاخ پر درختى راه، آن در افتاد، بديشان تهمتن چشم چون. رفتند تهمتن نزديك به بود، گشته آراسته بهار نچو كه سپاهى
 را تنش اينكه بى آنگاه.  كَند بر بن و بيخ از را درخت و بپيچيد سخت تندى به را آن و گرفت دست به را آن شاخه دو درنگ بى پس. بديد
 آن رسيد، ايشان نزديك به رستم چون. گشتند زده شگفت او كار اين از سپاهيان آن همه. بگرفت دست رب ژوپين چون را آن رسد، زيانى

 تا خواست و بفشرد بگرفت را رستم دست بود، سپاه رو پيش كه مازندران بزرگان آن از يكى. بيانداخت سواران آن از بسيارى روى به را درخت
 رگش كه بفشرد را او دست چنان خنده، با انجمن، آن چشمان برابر در و بخنديد او كار اين به تن، پيل تمرس. بيĤزارد و بيĤزمايد را او كار اين با

 سراسر و رفت مازندران شاه نزد به ميان آن از كسى. بمرد و افتاد زير به اسپ از آزماى زور مرد آن سان بدين و برفت او روى از رنگ و ببريد
 سر در جنگ جز آرزويى هيچ و داشت ژيان پلنگ چون خويى كه كالهور نام به را سواران از يكى زندران،ما شاه پس. بگفت بود، ديده آنچه

 كه كن چنان و كن پديدار را هنرهايت همه و برو فرستاده آن پيش به: گفت و ستود بسيار مردانگى  به را او و خواند خويش نزد به نداشت،
 چنگ آنگاه و بپرسيد او از پلنگ، چون دژم رويى با و آمد دلير رستم پيش به شير نرّه همچون وركاله. گردد گريان ديدگانش و شرم پر رخَش

 و نزد بر دم و نيĤورد خود روى به مردانگى با رستم ليك. گشت كبود درد، از دستش كه بفشرد را يل سرافراز رستم چنگ چنان و داد بدو
 نزد به ريخته ناخن و پوست و پِى و آويخته دست با كالهور. ريختند فرو درخت برگ چون ناخنهايش كه بفشرد را كالهور چنگ سخت، چنان
 خويش دل بر را فراخى پس. باشد جنگ از بهتر جستن آشتى تو بر كه بدان .نهفت نتوان خويشتن درون در را درد: گفت را او و بازگشت شاه
 پس. بپردازيم ساو و باژ را ايشان كه نباشد آن از بهتر چيز هيچ بپذيرد، اگر و دنباش پهلوانى چنين با رويارويى توان ترا كه ازيرا  مساز تنگ
 .اندازيم هراس در ايشان از را جانمان كه اين تا كنيم، آسان چنين اين را دشوار رنج اين كه باشد بهتر

 و شاه كاووس از و بداد سزاوارش يگاهىجا و بنگريست را او شاه،. رسيد مازندران شاه نزد به دمان پيل همچون تهمتن هنگام همان در
. رستمى پهلوانى، بازوى و بر چنين اين با تو كه راستى به: گفت او به آنگاه. است بپيموده كه دراز راه آن رنج از و گرفت پرسيدن سپاهيانش

 و ُگرد و پهلوان خود، او كه ازيرا نيايم، بكار من باشد، او كه جايى چه،  باشم سزاوار اگر هم آن هستم، ايران شاه چاكر تنها من: گفت رستم
 زير به را سركشان سرِ و گيرد دست در شمشير كه است آن بر گفت و داد بدو را كامه خود شاه پيام آن و نامه آن نامور، رستم پس. است سوار
 پيوسته بيهوده گفتگوى اين بايد چرا: گفت رستم به و ماند شگفتى در و گشت دژم بخواند، را نامه و بشنيد را پيغام مازندران شاه چون. آورد
 بسيار سپاهيان و زرين تاج و تخت مرا كه مازندرانم شاه نيز من ليك شيرانى، چنگ و دل و ايران ساالر چه گر تو كه بگوى را او پس. باشد
 جستجو اين از چه مجوى، را بزرگان تتخ ديگر و كن انديشه. كيش راه نه و باشد كيان آيين نه خواندن، خود پيش به بيهوده مرا پس است،

 از سپاه اين با من اگر  كه بدان و. آرد بسر را روزگارت كه بود خواهد نيزه سر اين گرنه و. گرد باز ايران شهر سوى به پس. رسد خوارى را تو
 زمين بر دست از كمان و كنى انديشه كه بايد را تو ولى اى، داشته دور سر از خرَد گمان، بى اينك. نيابى پاى از را سرت ديگر بجنبم، جاى

 .آيد بسر تو تيزى و گفتگو اين ديگر آرم، تو جنگ به روى من اگر كه بدانى و اندازى

 شاه پس. شد تيز سرش و يافت خردمندانه را مازندران شاه گفتار بنگريست، پهلوانان و سپاهيان و تخت آن به روشن روانى با رستم چون
 كه سرى با و دژم رويى با رستم. نپذيرفت و  بپذيرد را آنها كه آمد ننگش رستم ليك. بيĤورد رستم براى زر و اسپ و هوارشا اى جامه مازندران،

 جوش از پر دارى كينه دل با رسيد، كاووس پيش به چون. نهاد رو ايران شاه سوى به مازندران شاه نزد از بود، گشته گران سخنها، آن شنيدن از
 آن گُردان و دليران چه  ساز جنگ آهنگ و ميانديش هيچ: گفت را او آنگاه. بگفت ايران شاه به را همه شنيد، و ديد ازندرانم در چه هر خون،
 .سازم نابود را ايشان گران، گرز اين با و. نيارزند نيز خاك اى ريزه اندازه به من نزد و خوارند من چشم برابر در انجمن
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  مازندران شاه با كاووس جنگ

 گَرد چون كه سپاهى. كشاند هامون سوى به شهر از را سپاهيان و كرد رزم آهنگ مازندران، جادوان شاه بازگشت، مازندران از رستم چون
 شاه كاووس به چون. شد گم كوه و هامون و آمد ستوه به پيالن پاى زير به زمين. گشت ناپديد خورشيد، رنگ گويى خاست، آسمان به ايشان

 آزادگان ديگر و گرگين و گيو و كشوادگان و گودرز و توس به آنگاه. ببندد كمر كينه، اين به رستم تا بفرمود رسيد، آگهى انديو سپاه آمدن از
 سوى در نوذر پسر توس پس. كشانيدند مازندران دشت به را بزرگان و شاه سراپرده و بپيراستند سپرها و سرنيزه و بيĤراستند را سپاه تا بفرمود
 كاووس. بودند آهن از كوهى گويى بپوشيدند، آهن سراسر جنگىِ هاى جامه همگى و. آن چپ در نيز كشواد و گودرز و گرفت اىج سپاه  راست

 سپاه پيش در بود، نديده بخود شكست جنگ در هرگز كه نيز رستم. كشيدند بر رده سو هر از سپاهيان ديگر و بايستاد سپاه دل در سپهدار
 به مازندران شاه فرمان به و آورد گردن به گران گرز بود، گرز گراينده كه جويا نام به مازندران سپاه نامداران از ىيك هنگام همان در. ايستاد
 فريادى و بگذشت ايران سپاه برابر از. سوزانيد مى را زمين گويى تيغش تف و بود گشته فروزان جويا تن بر جوشن. رفت سپهدار كاووس پيش
 به ايرانيان از هيچكس ليك برانگيزد؟ گَرد آب، از كه هست كسى است؟ من با نبرد جوياى كسى چه: گفت پس. يدبتوف دشت و كوه كه كشيد
 از چنين اين كه شد چه كار، مردان و دليران اى: گفت ايران شهريار پس. ايستاد جنبش از رگشان در نيز خون گويى و نشد بيرون جويا جنگ
 .است گشته تيره رويتان او زآوا شنيدن از و ايد ترسيده ديو اين

 گردن به درخشان سرنيزه رستم، پس. بپژمردند جويا روى ديدن با سپاه آن همه گويى و ندادند شاه به پاسخى هيچ دليران، آن ليكن
 اين و شدن اهدنخو رزم اين به كسى ايران از: گفت كاووس. شد خواهم ناسازگار ديو اين جنگ به دهى، دستور مرا اگر: گفت را شاه و برآورد
 .گردند شكارت جادوان و ديوان همه و باشد تو يار آفريننده، كه برو. توست كار تنها

 آوردگاه به دارد، دست به اژدهايى و زير به پلنگى كه مست پيل چون و برانگيخت جاى از را دالور رخش دست، در اى نيزه با رستم پس
 زمان اكنون گشته، افگنده گردنكشان از نامت كه بدنشان اى: گفت و كرد رو جويا به. بلرزيد نبرد دشت و خاست آسمان به گَردى. رفت

 از: گفت را رستم شنيد، چنين كه جويا. بگريد تو بر مادرت كه برسيد آن گاه. نيست آسايش و آرام هنگام را تو و است تو بر آوردن بخشايش
. بگريد ات دشنه و جوشن اين بر مادرت و بدرد را جگرت دشنه، اين اكنون چه، اش،مب ناترس كند، مى درو سرها كه اى دشنه اين از و جويا
. گشت هماوردش نيز روان تيره آن. آمد بر جاى از روان كوه چون و آورد زبان بر يزدان نام و بزد فريادى بشنيد، سخنان آن همه رستم چون
 او پشت به را خود ، گَرد چون رستم ولى. نكرد رستم با جنگ آرزوى هيچ و برتافت جنگ از روى ،]بديد زورمندى آن با را رستم چون[  ليك

 .گشت گشوده او زره بند كه بزد او كمربند بر اى سرنيزه چنان و رسانيد

 كه بيانداخت مغاكش در اسپ، پشت از چنان و كرد بلند را او بابزن بر مرغى همچون و برداشت و كرد جدا زين از را او رستم پس
 روهايشان و بشكست سپاهيان آن دل. بماندند خيره بديدند، آن كه مازندران گُردان و دليران .گشت چاك چاك اش زره و خون از رپ دهانش

 به روى و برافرازند سر پلنگ، همچون كران، تا كران از سپاهيان، همه تا بفرمود مازندران ساالر پس. برخاست گفتگو جاى، هر از و گشت زرد
 و نيلگون هوا و خاست آسمان به كوس و نفير فرياد سپاه دو هر از. تاختند جنگ به و كشيدند بيرون كين تيغ سپاهيان همه .آورند جنگ
 و ها نيزه بسيارىِ از آسمان. گشت افروخته آتش جهد، بيرون تيره ابر از كه درخشنده تندر همچون تيغها، و گرز از. گشت آبنوس چون زمين
 كسى هيچ. دريد بر زمين و بشكافت هم از كوه اسپان، و كوس غرّش و تيره گَرد و ديوان آواز از. گشت بنفش و سياه و سرخ درفشها، گونىِ گونه
 از دريايى چون زمين. گشت آبگير چون دشت يالن، خون از و بيĤمد تير و تيغ و گرز چكاچاك سوى هر از. بود نديده گونه بدان اى كينه پيكار
 هر از. گشتند دمان كرده، شتاب شدن فرو سوى به آب، بر كه اى كشتى همچون بادپايان آن. بود تير و گرز و شنهد از اش كوهه كه شد  كَرف
 .باريد گرز كالهخودها بر ريزد، زمين بر بيد برگ كه خزانى باد همچون سو

 بيĤمد رهنماى پروردگارِ پيش به و رفتبرگ سر از كيانى تاج شاه، كاووس هشتم، روز به. بكردند جنگ گونه بدين سپاه دو هر را هفته يك
 و بده فرّهى و پيروزى باك، و ترس بى ديوانِ نرّه اين بر مرا تو خاك، و باد آفريننده اى راستگوى، داور اى: گفت و ماليد خاك بر روى گريان، و

 آسمان به كارناى ناله و خروش. بيĤمد نامورش سپاهيان پيش به و نهاد سر بر كالهخود كاووس آنگاه. كن تازه من به را شاهنشاهى تخت
 چون پهلوانانى آنگاه. آرد پيش به سپاهيان پشت از را كوس و پيل توس، تا بفرمود سپهبد كاووس. بجنبيد جاى از پيل چون رستم و خاست
 با نيز گيو و برزين و خرّاد و فرهاد. بيĤمد باز هشت بزرگى به درفشى با گراز همچون نيز گرازه. بيĤمدند گرگين و رهام و شاوران زنگه و گودرز
. بشست مازندران دليران آن خون به را زمين و گرفت جاى سپاه دل در نيز تهمتن. آمدند رزمگاه بدان خواهى كينه به شتاب به نامداران ديگر
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 گاه تا دم سپيده از پس،. گرفت جاى چپ در نيز گيو. بود آنجا در سپاه كوس و بنه و افزار جنگ كه بايستادند سپاه راست در گشواد و گودرز
 اى توده جا هر در. باريد مى گرز آسمان، از گويى و بودند بشسته چهره از را مهر و آيين و شرم همگان. گشت روان خون جوى آفتاب، شدن فرو
 رستم. بود خاسته آسمان به خروشان تندرى چون كوس، و نفير آواى سو هر از. بودند گشته آلوده آدميان سر مغز به گياهان و بود كشتگان از
 يكباره و. بيفشرد پاى گاه، كينه آن در و نكرد رها خويش جايگاه مازندران شاه. رفت داشت، جاى مازندران شاه كه بدانسو گران سپاهى با

 در گرز و بگرفت اى نيزه دار، هنيز از و كرد ياد را يزدان رستم، .آوردند جنگ به روى و بركشيدند شمشير جو پرخاش پيالن و ديوان با خودش
 تا و بود پيالن سنسور از پر دشت همه. برفت پيل و ديو از جان فرياد، آن از و گشت او خروش از پر جا همه كه كشيد فريادى و گرفت دست
 .خوردند مى چشم به كشتگان جا همه ، كُروه چند

. بودند گشته خروشان تندر چون پهلوان، رستم هم و جادوان شاه هم دو، هر. تاخت مازندران شاه سوى به دست در اى نيزه با رستم پس
 و برآورد خروشى شرزه شير چون و آمد جوش به كينه از رستم دل ليك. نماند او با خشم و دليرى هيچ بديد، را رستم نيزه مازندران شاه چون
 كوه لَختى همچون را تنش و بكرد جادويى مازندران شاه هماندم رد ولى. برسيد تن به و بگذشت او گبر از كه بزد او كمربند بر اى نيزه چنان

 بدانجا سپاهيان و درفش و كوس و پيل با شاه كاووس زمان همان در. گشت شگفت در آن از رستم و نگريستند مى كار آن بر ايرانيان. ساخت
 با مرا مازندران شاه اين چون. بود سخت رزمى :گفت رستم .اى بمانده كار اين در دير چنين اين كه شد چه سرفراز، اى: گفت را رستم و رسيد

 جدا زين از درنگ بى كه كردم گمان و بزدم گبرش و كمربند به را سرنيزه آن و كردم رها را دالور رخش لگام بديد، دست در آبداده سرنيزه
 از كه مگر برم، مى سپاه جايگاه به سان همين به را او اكنون. گشت سنگ همچون جادو به من، پيش در ناگهان ليك. گردد سرنگون و شود

 سنگ آن نتوانستند كردند چه هر سپاه زورمندان ليك.  برَند سپاه پايگاه نزديكى به را سنگ آن تا بفرمود شاه پس. آيد بيرون به خارا سنگ
 باز چنگال نبود، آزمايش به نيازى هيچ را او ،كار آن در كه تن پيل رستم پس. برخيزانند جاى از -بود درونش در مازندران شاه كه -را گران
  سپاهيان و  برفت كوه هفت پيش به خروشان و پياده سان بدين و. ماندند شگفت در او از سپاهيان همه كه برگرفت را سنگ آن چنان و كرد
 بر و برد شاه سراپرده پيش به را سنگ آن تمرس. افشاندند مى گوهر و زر رستم، به و خواندند مى آفرين كردگار بر و بودند روان او پس در نيز

 شاه چون.  ببرّم را سنگ همه تبر، و تيز پوالد با يا و ساز آشكار را خود و بگرد جادو اين از يا اينك: گفت و كرد رو آن به و افكند زمين
 و بخنديد تهمتن. گشت پديدار تن بر گبرى و رس بر پوالدين كالهى با ابر، اى پاره همچون ناگهان بشنيد، سخنان آن سنگ، درون از مازندران،

 به كه بود من تبر بيم از. آوردم را كوه لَخت اين اينك: گفت را او رسيد، كاووس نزد به چون. نهاد رو ايران شاه سوى به و بگرفت او دست
 گراز همچون دندانهايش و گردن سرو كه دبو دراز باال رويى، زشت. نديد تاجش و تخت سزاوار بنگريست، را او شاه كاووس چون. افتاد چنگم
 ريز ريز را او تن تيز، تيغ با تا فرمود دژخيم به آنگاه. گشت آه از پر لبش و خسته دلش و كرد ياد كهن رنجهاى آن از چندى كاووس،. بودند
 .بكردند پاره پاره را او نامدار، روخس آن فرمان به سان بدين و. برد بيرون شاه پيش از كشان، كشان و بگرفت را او ريش تهمتن، پس. كند

 و افزار جنگ و اسپ و كمر و تاج و تخت و گنج از خواسته، چه هر تا بفرمود و فرستاد مازندران سپاهيان جايگاه به را كسى زود آنگاه
 كه را كسانى بويژه، و بود سزاوار كه اندازه بدان را كه هر و خواند فرا را سپاهيان همه پس. بنهادند كوه چون جاى، هر در و بيĤوردند بود، گوهر
 از سر تا بفرمود بود، هراس در ايشان از انجمن، آن دل و بود ناسپاس ديوان، آن از كه هر آن، از پس. ببخشيد گنج بودند، برده بيشترى رنج

 مرا كه بودى تو اين كارساز، دادگر داور ىا: گفت را پاك داور و آمد گاه نماز به شاه كاووس آنگاه. بيافكندند راهگذر بر و ساختند جدا تنشان
 يزدان پيش به را هفته يك كاووس چنين اين و. كردى جوان تو را پيرم بخت سرِ و ساختى پيروز جادوان بر مرا تو. ساختى نياز بى گيتى در

 كارها چون سوم، هفته در. ببخشيد د،بو نياز را كه هر هفته، يك و كرد باز گنجها در هشتم روز به. بكرد نيايش و ساييد خاك بر سر پاك،
 بار كاووس چون. ساخت مازندران را خويش نشستنگاه و بپرداخت ميگسارى به را هفته يك و خواست بيجاده و ياكند جام و مى گشت، راست
 را خويش تخت اين من ناكنو. نمودى بسيارى هنرهاى مردانگى، به جا، هر در گيتى، پهلوان اى: گفت سرفراز رستم به نشست، تخت بر ديگر

 او چه،  خاست اوالد از بگفتى، كه من هنرهاى اين. آيد بكار مردى گونه هر: گفت را شهريار تهمتن،. بادا روشن تو به كيش، و دل. يافتم تو از
 شاه، كه است بايسته اينك .دادم او به نويدى چنين كه بودم من اين و دارد مازندران شاهى اميد او اكنون. شد راهنما سوى هر به مرا كه بود

 را مازندران بزرگان و زد هم بر دستها بشنيد، او گفتار شاه، چون. باشد مازندران شاه او تا دهد او به شاه مهر به اى گشادنامه با شاهوار اى جامه
   .نهاد روى پارس سوى به آنجا از و سپرد او به را شاهى تاج آنگاه. راند سخن اوالد باره در ايشان، با چندى و خواند فرا خود نزد
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 را رستم كردن گسى و زمين ايران به كاووس آمدن باز

 را ايران همه و شدند او پيش به خروش و جوش با مرد و زن. گشت ناپديد گيتى سپاهيانش، گَرد از رسيد، ايران به كاووس چون
 بر شاد و پيروز كاووس، چون. برآمد ايران از نو ماهى و گشت تازه سره يك گيتى نو، شاه بدان و بيĤوردند رامشگران و رود و مى و بيĤراستند

. آمدند شاه پيش به شادى با سپاه بزرگان همه. ببخشيد بسيار و بخواند را دهان روزى جا، هر از و برگشاد را كهن گنجهاى در بنشست، تخت
. بدهد زر زال نزد به بازگشت دستور را او تا خواست كاووس از و شستبن تخت بر شاه، نزديك و بيĤمد شاه پيش به سر بر كالهى با نيز تهمتن

 دست يك و نگار گوهر خسروانى تاج و پيروزه تخت همراه به و باشد رستم سزاوار كه بيĤراست شاهوار اى جامه -زمين شهريار آن - كاووس پس
 استر سد و ستام سيمين و زرين اسپ سد و فرّ و زيب با موى مشك سد و كمر زرين ماهروى سد و آويز گردن و دستبند و شاهنشهى زربفت
 جامى و مشكناب از پر ياكند، از جامى و زر هميان سد و پهلوى و چينى و رومى و خسروانى ديباى از بارهايى با همه لگام، زرين و موى سياه

 و داربوى و شاهبوى و مى و مشك با اى نامه آنگاه. يدبخش رستم به بوى و رنگ و چيز هر از بسيارى هاى گونه ديگر، و گالب از پر پيروزه، از
 خاندان از جز كس هيچ كاووس، زمان از پس چنانكه بخشيد، خاندانش و رستم به را نيمروز سرزمين همه ديگر بار و بنوشت پرند بر ، كَرْف
 و بادا گرم تو به نامداران دل. مبيناد تو بى را ماه و يدخورش كسى: گفت و كرد بسيار آفرين رستم بر  شاه آنگاه. نگردد فرمانروا سيستان بر رستم
 .باشد آزرم و شرم از پر هميشه روانت

 و كوس و دراى بانگ و ببستند آذين را جا همه و برآمد تبيره خروش شهر، از. كرد رفتن آهنگ و ببوسيد را تخت و آورد فرود سر رستم
 از بازگشت از پس كاووس. بساخت روشن راه، و آيين به را گيتى و بنشست تخت بر اهش و برفت رستم سان بدين و. خاست آسمان به كارناى
 به را سپاهان آنگاه. بگردان ايران از را بدى پس اين از: گفت را او و بداد ايران اسپهبدىِ را توس .گرفت بخشيدن را سرزمينها مازندران، شهر

 .پرداخت ميگسارى و شادى به آن از پس .بداد مرز آن فرمانروايى و تخت را او و بخشيد گودرز

 ياد مرگ از دل بر همى نيĤمد            داد شمشير به غم گردن بزد

 از را بدكردار اهريمن دست و. شد توانگر بكرد، كه داد بس از. گشت آراسته بهشتى باغ همچون و شد آب و سبزه از پر زمين كجا، هر به 
 كاووس بزرگ كار آن از همه بستد، ايشان از را مازندران تاج و تخت آن شاه، كاووس كه شدند آگه گيتى كجاى هر در چون. ساخت كوتاه بد
 از آگنده و داد از پر بهشتى چون گيتى سان بدين و. بركشيدند رده و رفتند او دربار به بسيار  بِشارهاى و پيشكشها با و شدند شگفت در

 .كن گوش هاماوران رزم پس بشنيدى، را رانمازند جنگ همه كه اكنون. گشت آراسته خواسته،

  هاماوران شاه با كاووس كردن رزم

  هاماوران شاه با كاووس كردن رزم داستانها ديگر و بربرستان شهر به كاووس كى كار

 جاى از پادشاهى، در كه انديشيد چنين اين خود با شاه كاووس آن، از پس: كه داريم ياد به گونه اين نژاد، دهگان پير آن و موبد گفتار از
 به ساو و باژ دادن مهترى، هر و برخاست كوس و نفير و ناى بانگ جا هر در. برفت مكران به آنگاه و چين و توران به ايران از پس،. بجنبد
  ليك. برفت بربر سرزمين به گرازان همچنان كاووس. كند زورآزمايى شير، با گاوى چون تا نخواست ايشان از كس هيچ و پذيرفت را كاووس

 از فوج فوج. گشت ناپديد كوه سپاهيان، گَرد از. شتافت كاووس جنگ به آمد، تنگ به ايشان بر گيتى كه سپاهيانى انبوه با بربرستان شاه
 .شدند كشته ايران سپاهيان

 دل و برآويخت ايشان با تير و نيزه با سپاهيان از تن هزاران با اسپ، بر سوار و كشيد بر گران گرز ديد، آنگونه بر را گيتى كار گودرز چون
 پيش به گناهكار، و خسته جگر ديدند، واژگونه را نبرد كار كه سالخوردگان از كه هر شهر، در.  نمانْد بربر از سوارى ديگر.  بدريد را بربر سپاه

 .دهيم گوهر و زر درم، بجاى تا ايم آماده و پذيريم مى را باژ دادن پس، زين و شاهيم بندگان و چاكران ما: گفتند را او و آمدند شاه كاووس

 و برخاست كارناى ناله و خروش و دراى و سنج بانگ آنگاه. بساخت ايشان براى نو آيينى و راه و بنواخت و ببخشود را ايشان كاووس پس
 نيايش آيد، مى ايشان سوى به يرانا شاه كه رسيد آگاهى آنجا مردمان به چون. گشت روان باختر و قاف كوه سوى به بربر شهر از شاه، كاووس
 با نيز شاه نهادند، شاه فرمان به سر ايشان همه چون پس. بپرداختند گران باژ و شدند پذيره را او بزرگان، همه و آمدند او راه به كنان
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 و شادى به زابلستان در را هما يك. گشت رستم مهمان و رفت زابلستان به سپاهيان با و بازگشت رساند آزارى را ايشان آنكه بى سپاهيانش،
 .بگذرانيد شكار و ميگسارى

 :ليك

 خار رست گلستان گوشه بر كه            روزگار بسى نيĤمد بر برين

 فراز بر شود چون آيدش نشيب            جواز نيابد آزمايش از كس

  كاستى تازيان از آمد پديد        راستى بدين كارگيتى شد چو

 شاه. ببرد ياد از كهترى و برتاخت شاه كاووس از روى و برافراخت درفشى بود، دستگاه و گنج با بسيار كه شام و صرم شاه زمان، آن در 
 بدين. بجوشيد نيام در شمشيرها و بنوشتند نام سپرها بر و بزدند كوس پس. است انبازى را او شاهنشاهى، در  كه آمد آگهى را - كاووس - گيتى
 آبىِ راه از ايشان ميان. انداختند آب به ها كشتى برآشفته، و بساختند بيشمار هاى كشتى آنگاه .كشانيدند دريا سوى به نيمروز از را سپاه سان

 كشورها آن از يك هر در و. داشتند رو پيش در را هاماوران و خود راست سوى در را بربرستان و چپ سوى در را مصر و برفتند زره درياى
 گشتند پيمان هم يكديگر با كشور سه همگى رسيد، آگهى زره، درياى از سپاهيان آن با شاه كاووس آمدن از شاناي به چون .بود گران سپاهى

 ژيان پيل و درنده شير ديگر. آمد ستوه به ايشان اسپان پاى زير در كوه و هامون و دريا كه سپاهى .آمدند گرد بربرستان در سپاهيانشان همه و
 را هامون و كوه رسيدند، خشكى به كاووس سپاه چون. نيافت را دشت آن به رفتن ياراى نيز آسمان دالمن و دريا ماهى و خشكى پلنگ و

 .ببينند نتوانستند

 خورد، مى چشم به زرين تبرهاى و سپر و كالهخود جا هر در بس از. بود رفته ايشان سرنيزه و جوشن و زره زير به سراسر گيتى گويى
 بانگ از. بود شده آبنوس چون تيره سره يك زمين و سندروس همچون كالهخودها بسيارىِ از آسمان. بود تهگش روان زرِ همچون زمين گويى
 ايران سپاه از. بود گشته لشگرستان زمين، گويى تبيره، بانگ از بربرستان، آن در. آمد خَم به اسپان، سم زير به زمين و بدريد كوه  ها دم گاو

. نهادند جنگ به روى زهر، به آبداده پيكانهايى با فرهاد و شيدوش و گيو و گشواد گودرز و توس و گرگين و امبهر و برآمد كوس و نفير بانگ
 سپاه دل از كاووس. كوبيدند مى زمين بر را آسمان يا بودند آهن و سنگ كَندن سرگرم همه گويى. خاست آسمان به تبر چاك چاك و خروش
 را دشمن سپاه از گروه سه. شد خون از دريايى چون زمين و جست بيرون به آتش پهلوانان آن شمچ از. شدند روياروى سپاه، دو و بجنبيد
 روز روز، آن كه بدانست و افكند زمين بر گران گرز و شمشير هاماوران، سپهدار پس. نشناختند باز ميان از را سر ديگر كه كردند چنان ايرانيان
 و افزار جنگ و اسپ و گران ساو و باژ هاماوران، شهر از كه بست پيمان و خواست زينهار ايران شاه از و بيĤمد اندوهگين. است رنج و سختى
. نراند سپاه سرزمين بدان ديگر و بگذرد او از آيد، داده هاماوران از اينها چون نيز ايران شاه و. فرستد ايران شاه كاووس، نزد به تاج و تخت

 با شاه كاووس آنگاه. هستيد من پناه در سره يك نداريد، كارى من پادشاهى با كه شمايان: گفت ار او بشنيد، او پيمان اين چون شاه كاووس
 اى: گفت و بيĤورد بسيار افزار جنگ و زبرجد و گوهر و گنج و بيĤمد هاماوران از اى فرستاده پس. رفتند سراپرده به كام و شادى به سپاهيانش

 آنگاه. بادا نگونسار دشمنانت بخت سرو و باشى شاد و پيروز هميشه. توييم پاى خاك و چاكر - كهتر چه و مهتر چه - همگان ما دادگر، مهتر
 . ببخشيد كسى هر بر و بيĤورد بسيار گوهر و زر و بيĤمد سپهدار توس پيش به و ببوسيد را زمين

  را هاماوران شاه دختر سودابه كاووس، خواستن زن به

 سر بر سياه مشك از افسرى و است زيباتر نيز سرو از بااليش كه دارد پرده در دخترى اوران،هام شاه كه بشنيد كسى از كاووس آنگاه
 خورشيد چون و نگار پر و آراسته بهشتى همچون. است شيرين كند، چون لبانش و تيز دشنه، چون زبانش. است گيسو كمند و بلند باال. دارد
 بشنيد، چنين كه كاووس. گردد شاه جفت ماه، كه باشد نيكو چه و گردد شاه جفت او جز كسى كه نباشد سزاوار و. است خرّم بهار در تابان
 مرد شاه، پس. باشد ما شبستان زيبنده نگار، آن كه زيرا كنم، خواستگارى  پدرش از را او من. نيكوست اى انديشه: گفت و رميد جاى از دلش

 شيرين، سخنان با و كن تازه من به را هاماوران شاه: گفت او به و شود هاماوران به تا بفرمود را او و برگزيد را پژوهى دانش و نژاده و خردمند
 به زمين و است روشن من تاج به خورشيد، كه ازيرا هستند، من با پيوند خواستار گيتى آزموده كار بزرگان كه بگوى را او و بيĤراى را مغزش

 در. هستم تو با جستن آشتى و پيوند جوياى اكنون. پذيرد كاستى پايگاهش نيابد، پناه من سايه در كه هر و. است من پيلسته تخت پايه زير
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 با تو و. است انجمن و شهر هر به ستوده و تن پاك و چهره پاكيزه كه زيرا است، من تاج و تخت خور در ام شنيده كه است دخترى تو پرده پس
 .داد را تو داد خورشيد، كه دان انچن ديگر پس آن از و بيابى كواذ پسر چون پشتيبانى پيوند، اين

 باش شاد و درود نرم، گفتارى و گويا زبانى و گرم دلى با رسيد، بدانجا چون و رفت هاماوران ساالر نزد به زبان چيره بيدار مرد آن پس
 چند هر: گفت خود با و شد گران سرش و درد پر دلش. بشنيد پيام آن چون هاماوران شاه. بداد را او پيام و رسانيد هاماوران شاه به را كاووس

 را فرستاده اگر اينك. است تر گرامى نيز شيرينم جان از كه باشد دختر يك همين گيتى، در مرا ليك فرمانرواست، و پيروز و گيتى پادشاه او كه
 نهان دل در را خشم و بگيريم ناديده زني را درد اين كه بهتر همان پس. ندارم را كاووس با كارزار مايه و توان ديگر گردانم، باز خوار و سرد

 .سازيم

 گرامى چيز دو من از كنون تا. بن نه و باشد سر نه را كاووس آرزوى اين: گفت و كرد رو سخن شيرين مرد آن به هاماوران شاه پس
 از اينك كه[ بود فرزندم به يزن دلم آراستگى و] ستد من از كه[ بود خواسته و گنج به من گرمى پشت. نشناسيم سومى را آن كه است، خواسته

 هر و نپيچم او فرمان از سر همه اين با ليك. ماند نخواهد برايم دلى ديگر ستاند، من از را دختر اين ايران، شاه اگر پس ازين]. خواهد مى من
 از اينك: گفت را او و راند سخن كاووس از او با چندى و خواند فرا خود پيش به را سودابه اندوه، با هاماوران شاه آنگاه. سپارم بدو بايد آنچه
 من، خشنودى بدون كه خواهد مى و است آمده نزدم به پيامى با زبان چرب اى فرستاده است، نياز بى كس همه از كه سرفراز مهتر آن سوى
 نيست، اين جز اى چاره اگر: گفت را پدر شنيد، چنين كه سودابه انديشى؟ چه و گويى چه كار، اين در تو اكنون. بگيرد من از را آرام و خواب

 دژم ستاند، مى ايشان از بزرگان سرزمينهاى پيوسته و است گيتى شهريار كه كسى با پيوند از چرا باشد؟ او از بهتر امروز، اندوهگسارى چه
 .ندارد اندوه شادى، گاه به كسى هستى؟

 برتر جايگاهى را او و خواند پيش را شاه فرستاده پس. است نيĤمده نگرا او بر كار اين كه بدانست سودابه، سخنان شنيدن با هاماوران شاه
 يك در هاماوران ساالر پس آن از. ببستند پيمانى بود، ايشان كيش زمان، آن كه بدانسان خويش، آيين به آنگاه. بداد دربارش نامداران همه از

 آن بار بسيار، دينار و ديبا و بيĤورد استر هزار و اسپ و شتر هزار و اوهكج چهل و كنيز سيسد خسته، دلى با و بكرد بود بايسته كه كارها هفته،
 به را همه و كرد آراسته بهشت، چون سپاهى و. بيĤراست نو ماه چون را آنها و فروهشت ديبا ها، كجاوه آن از و. بكرد استران و اسپان و شتران
 آراسته نو شاهىِ تخت بر كه شاهى مانند به نو ماهى رسيد، كاووس نزديك به رويان زيبا سپاه آن و دالراى آن چون. فرستاد شاه كاووس سوى
 سيمين خامه چون ابروانش و نرگس همچون چشمانى و درخشان ياكند چون لبانى و مشك چون گيسوانى .شد بيرون كجاوه از باشد، گشته
 و بساخت دل بيدار سالخورده موبدان و خردمندان از انجمنى آنگاه .بخواند او بر يزدان نام و بماند خيره بنگريست، سودابه بر كاووس چون. بود

 سزاوار را تو ديدمت، چون كه همانا: گفت را او و بستد كام او از كيش، و آيين به كاووس پس. بديدند او براى سزاوار جفتى را سودابه نيز ايشان
 .بپسنديدم و يافتم خويش شاهىِ شبستان

 را كاووس هاماوران، شاه گرفتن

 پگاه بگذشت، كار آن از هفته يك چون. بجست اى چاره  گونه هر پس. بود اندوهگين پيوند، آن از هاماوران شاه دل ديگر، سوى از ليك
 شاه چون كه گردد ميهمان و آيد هاماوران در خويش خانه به بيند، ايران شاه اگر: گفت را او و رسيد ايران شاه نزد به اى فرستاده هشتم، روز
 دختر و شهر مگر كه بكرد گرى چاره گونه اين بر نادرست، دلى و بد نهانى با فرستاده آن. گردد ارجمند هاماوران شهر آيد، بدانجا زمين اناير

 سر در رساندن گزند آهنگ) ميهمانى، اين از را او كه شد آگاه و بدانست پدر انديشه سودابه، سو، ديگر از. نپردازد نيز باژ ديگر و بماند پدر براى
 :گفت شاه به پس. است

 من بهر از گفتگو، همه اين كه دانم. آغازد جنگ ميهمانى، نام به و آورد چنگ به بهانه بى ترا كه نبايد و نيست جاى او مهمانى در ترا
 .رسد اندوه كار، اين از ترا و است

 پايتخت. شد هاماوران شاه ميهمانى به پهلوانان و دليران با و نكرد باور سودابه گفتار شمرد، نمى مرد را ايشان از يك هيچ كه كاووس ليك
 ساهه به فراز گردن كاووس كى چون. بودند كرده بپا سور و جشن و بودند ببسته آذين سرتاسر را آن كه ساهه نام به بود شهرى هاماوران، شاه

  . برآمد سرود و رود آواز سو همه از و. ريختند شاهبوى و مشك و لركيماس و گوهر او بر و بردند نماز را او و رفتند او پيش به شهر همه رسيد،



104  

 

 ، زرين تبوكهاى از جا همه در، پيش تا كاخ ايوان از. گشت پياده اسپ از بودند همراهش كه مهترانى با بديد، را او هاماوران سپهدار چون
 با را هفته يك چنين اين و. بنشست آن بر شاه كاووس و بنهادند زرين تختى كاخ، درون. بيافشاندند شاهبوى و مشك و زر و ياكند و در

 به نيز سپاهيانش و بود بسته كمر كاووس، كى پيش در كهتران، همچون روز و شب هاماوران شاه و پرداختند ميگسارى به خرّمى و خوشى
 .بردند ياد از دودلى گونه هر همراهانش و كاووس كه بود گونه بدين و. بودند ايران سپاه پيش در سان همين

 و بربر سپاه دو هر و آيد هاماوران به بربرستان از سپاهى هفته، يك سرِ كه بود سگاليده چنين اين بربر شاه با هاماوارن شاه ديگر سوى از
 شبى. تگش دلشاد ديد چنين كه هاماوران شاه. بيĤمد بربرستان از سپاهى هفته يك سر پس. آورند بند در را همراهانش و كاووس هاماوران،

 سخت بند در و گرفتند نامدار پهلوانان آن همه و شاوران زنگه و گرگين و توس و گودرز و گيو همراه به را كاووس ناگهان و برخاست نفير بانگ
 .گشت نگونسار شكوه و فرّ آن همه. ببستند

  اندرين كاردان اى تو دانى چه          بين ژرف مردم درين گويد چه

  بسى ايمن بودن برو نبايد           كسى شدنبا خون پيوسته چو

 چهر بگرددش تا تو ز ببرّد            مهر كه خون پيوسته نيز بود

 آزمود زيان و سود به ببايد          بسود بخواهى را كسى مهر چو

 بود الغر تو مهر رشك از هم            بود كمتر تو از جاه به گر بود

  جاى ز بجنبد خيره باد هر به           راى ناپاك گيهان است چنين

 پس. داشت خود كنار در را آسمان گويى كه بود دژى آن فراز بر و ساييده ابر به سر و برآمده آب، ژرفاى از كه بود كوهى هاماوران در 
 نامداران و پهلوانان از تن هزار و افكند دژ آن در بود، آورده بند در كه ديگر بزرگان آن همه و توس و گودرز و گيو با را كاووس هاماوران، شاه

 دو آن، از پس. بخشيد تاج و خواسته ، بِدان را توانگران و داد تاراج به را كاووس سراپرده همه آنگاه. گماشت دژ آن نگاهبانى به را گذار دشنه
 چون. آيد پا زير به شاهى سراپرده آن ديگر و آورند باز را سودابه تا برفتند بود، گشته پنهان پوش كجاوه زير در كه كجاوه يك با زنان از گروه

 زد گُلش همچو هاى گونه بر فندك و افكند مشكينش كمند گيسوان بر چنگ و دريد تن بر خسروانى جامه بديد،  روى پوشيده زنان آن سودابه
 و بود آمده جنگتان به كه روز آن چرا. ارندند ستوده را درد و بند گونه اين راستين، مردان: گفت ايشان به پس. ساخت خونرنگ را آنان و

 از.  بدريد ترس از دلتان توس، و گودرز و گيو چون سپهدارانى كوس آواز از روز آن نكرديد؟ بند را او بود، اسپ پشت تختش، و زره اش جامه
  .  ببرّيد من با را خودتان پيوند ديگر پس اين

. باشد گور جايگاهش چه اگر  نخواهم جدايى كاووس از هرگز: گفت و خواند سگ را ايشان و دويد بر خون پر هايى گونه با سودابه آنگاه
 پدرش با بود، گفته ايشان به آنچه و] ببردند را سودابه زنان، آن پس.[  ببرّيد سر بايد گناه بى نيز مرا پس ايد، كشيده بند به را كاووس چون

 نزد به زندان آن به خونين رويى با را خسته جگر سودابه و گشت خون پر جگرش و كين از پر سرش بشنيد، آن هاماوران، شاه چون. بگفتند
 .بنشست شهريار آن پيش به اندوهگسارى و كنيز همچون ستمديده سودابه پس آن از. فرستاد شويش

  زمين ايران بر افراسياب كردن تاخته

 دشتهاى به را خود سرانجام و افكندند دريا به كشتى و نهادند روى ايران به سپاهيانش مانده افتاد، بند در جوى، ديهيم شاه آن چون
 زرين تخت بر را شاهى ديگر كه آنجا از و. شدند آگه بود، داده رخ آنچه از گيتى سراسر آمد، ايران به ساالر سرو بى سپاه چون. رسانيدند ايران
 .آمد سر در شاهى تاج آرزوى را كسى هر نديدند، ايران

 هر از. بساخت نيرومند سپاهى و كرد رها خواب و آرام  افراسياب. آمد ايران به گران سپاهى وران نيزه دشت از نيز و كانتر سوى از پس،
 دشت از كه تازيان سپاه با و گرديد برآشفته افراسياب. گشت جوش و جنگ از پر ديگر گشته، رام گيتىِ آن و آمد بر خروش ايران، سوى
 ليك. بدادند زمين ايران تاج به دستيابى براى از بسيارى سرهاى و بود جنگ سپاه دو ميان ماه سه. برآويخت بودند، هكرد ايران آهنگ وران نيزه

 . گشت ايشان بنده كودك، و مرد و زن و شدند پراكنده ايران در تركان سپاه. گشتند پيروز تازيان بر تركان سرانجام
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  رنج و درد با آز پى از همه         سپنج سراى رسم است چنين

 بشكرد همى مرگش و شكارست            بگذرد بدش و نيك سرنجام

 كاووس فرّه كه اكنون: گفتند را او و شدند زابلستان به زال نزد به خواهش، با ايران سپاه از گروه دو پس. گشت سياه ايرانيان بر گيتى 
 .است آمده پيش سختى كار و گشته هشوريد بخت، اينك. باش بديها از ما پناه تو است، گشته گم شاه

 شود شيران و پلنگان كنام          شود ويران كه ايران دريغست

  بدى شهرياران نشستنگه          بدى سواران جنگى جاى همه

  اژدهاست چنگ تيز نشستنگه     بالست جاى و سختى جاى كنون

. باشد رنج اين در ما دستگير تواند مى كه است كسى تنها ناخورده، شير پلنگ نآ. گردد پرداخته رنج از دلمان تا كنيم اى چاره بايد اكنون
 بود، شنيده و ديده آنچه و برفت خواه، كينه پهلوان آن رستم، نزد به موبدى پس. فرستيم رستم نزد به باشد شايسته كه را خردمندى مرد بايد
 من: گفت و گشت درد پر جانش و تاب پر دلش و بباريد ديدگان از رشكس و گشت رميده دلش بشنيد، آن كه شيردل رستم. بگفت رستم به
 رستم پس. سازم تهى تركان از را زمين ايران يابم، آگهى كى كاووس از كه آنگاه ليك. ايم بسته جنگ كمر خواهى، كينه به سپاهيان، با

 در سپاهيان و برخاست هندى دراى و نفير فرياد آنگاه. بستد پاهيانىس ايشان از و كرد روانه زابل نيز و هند و كابل از كشور، هر به فرستادگانى
 . ساخت روان را سپاه دمان، باد همچون و برميد آتش چون رستم دل. بجنبيدند دشت آن

  هاماوران شاه نزد به رستم فرستادن پيام

 تو. آيم مى هاماوران ساالر رزم سوى به گران سپاهى با من اينك: گفت را او و فرستاد شاه كاووس نزد به را خردمندى مرد رستم پس
 شاه به كارزار و شمشير و گرز از پر و تيزى با اى نامه رستم ديگر، سوى از. برسم سرزمين بدان بزودى كه مخور، اندوه و دار شادمان را دلت

 در و نداشتى دالور نهنگ آيين تو كه بدان. ساختى پيشه بدى كردى، كه پيوندى اين در و ساختى نخيز ايران شاه بر: كه بنوشت هاماوران
 رها را شاه كاووس اگر كه بدان اينك. نسازد نخيز جنگ، در هرگز باشد، نيز كينه از آكنده دلش چه اگر ، مرد ليك. گشتى فريبكار جنگ،
 با و ام جنگيده چگونه مازندران، در اى بشنيده بزرگان از كه. باش من با جنگ آماده گرنه و  اى رسته اژدها دم و چنگ از همانا سازى،

 رستم پيام را شاه و رفت هاماوران به شتاب به و برداشت را آن فرستاده آمد، مهر به نامه چون پس كردم چه سپيد ديو و بيد و پوالدغندى
 .بداد پهلوان

. شد تيره چشمش پيش به گيتى و گشت خيره سرش و شد شگفت در خود كردار از بشنيد، پيام و بخواند نامه آن هاماوران شاه چون
 اينك. شتافت خواهند جنگت به سواران كه بدان آيى، بربرستان به كه گاه هر نيز تو. رسيد نخواهد بيرون به كى كاووس پاى هرگز: گفت ليك
 چون. باشد گونه اين ما راه و آيين. آييم جنگت به سپاهيانم با نيز خودم. ايم آراسته برايت را زندان و بند همين است، اين ات انديشه اگر

 رستم. بازگفت سخنانش يكايك آنگاه. يافتم ديو جفت و خرد بى را شاه آن: گفت و بازگشت نامجوى رستم سوى به بشنيد، گفتار آن فرستاده،
 .گويد پاسخى را او كه نديد سزاوار ديگر پس. است ساخته دود از پر را هاماوران شاه دل آهرمن، كه ديد چنان

 سوى به بود، دراز بسيار خشكى راه كه آنجا از و. گشت سوار رخش بر رستم و برآمد كارناى خروش و گشتند انجمن سپاه دليران آنگاه
 از هاماوران ساالر چون. بودند كشتن و تاراج آماده و كرده بيرون دلها از شرم كه سپاهى. شدند هاماوران به كشتى با گران سپاه آن و آمد دريا

 از سپاهيانش با و برآشفت پس. نبود درنگ زمان ديگر و گردد جنگ آماده بايست مى ناگزير به شد، آگاه سپاه آن با خواه كينه رستم آمدن
 در. بجنبيد جاى از آسمان گويى هندى، دراى و شيپور آواى از. گشت تيره شب همچون روشن روز سپاه، آن بسيارىِ از. شد بيرون به شهر
 سپاه چون. آورد دوش بر گران گرز و گشت سوار رخش بر و بپوشيد كارزار جوشن تن پيل رستم. گشتند استهآر سپاهيان راست، و چپ

 گران سپاه و گشت پراكنده انجمن آن او بيم از. جهيد بيرون شان سينه از دل گويى بديدند،  گوپال و گرز آن با را رستم يال و بر آن هاماوران،
 .بگريختند اورانهام به تهمتن پيش از هاماوران،

 باد چون تا داد ايشان به و بنوشت نامه دو دردمند، دلى با و برگزيد را جوان مرد دو سرانجام و بنشست سگالشگرى با هاماوران ساالر پس
 جنگ و بد و نيك رد همواره نيز كنون تا و نيست دورى راه سرزمين، آن تا هاماوران پادشاهى از: نوشت ها نامه آن در. ببرند بربرستان و مصر به
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 جا همه به رستم چه  رسد بد را همه كار، اين از گرنه و. نهراسم رستم با جنگ از باشيد، همراه من با اگر نيز اينك. ايم بوده يكديگر با سور و
 كشور، سه از پس. شد مبي از پر همگى دلهاى است، آورده دشت بدان سپاه رستم كه دانستند و رسيد ايشان نزد به نامه آن چون.  آورد سپاه

. گشت ناپديد نيز ماه سپاهيان، گَرد از و بركشيدند رده كوه تا كوه رسيدند، بدانجا چون. نهادند روى هاماوران سوى به و بيĤراستند سپاهى
 ليك. اند آمده من جنگ به همگى كشور سه شاه اينك: گفت را او و فرستاد شاه كاووس نزد به را پهلوانان از يكى پنهانى ديد، چنان رستم چون
 شهريار تن بر بدى اگر چه  رسد تو به بدى هيچگونه نبايد خواهى كينه اين در ولى. كردن نتوانند كارى يك هيچ روم، جنگشان به من چون
 من بهر از هاتن زمين كه زيرا ميانديش، هيچ من باره در: كه داد پاسخ را او شاه كاووس. نيĤيد من كار هيچ به بربرستان تخت ديگر رسد،

 .است نشده گسترده

 مهر كينه با و زهرست نوش با كه            سپهر گردان بود تا بود چنين

. مگذار زنده گيتى در را ايشان از يكى پوينده، رخش آن با نيز تو. باشد دژى همچون من براى او مهر و پناه و است من يار نيز پروردگار 
 را ايشان از دالورى و بايستاد دشمن سپاهيان برابر و آمد و برانگيخت را پوينده رخش آن و نهاد روى نگج به بشنيد، شاه گفتار چون تهمتن

 كه اين تا كرد درنگ جا بر همچنان رستم پس. شود بيرون رستم جنگ به كه نبود آن ياراى را ايشان از يك هيچ ليك. خواند جنگ به
 روز. گزيد آرامش آنجا در را شب و بازگشت خود جايگاه به تن، پيل يل آن سرفراز، رستم اهآنگ. رسيد فرا گون تيره شب و شد پنهان خورشيد

 .بركشيد زمين ايران پهلوانان از اى رده و درآمد جاى از تن پيل رستم گرفت، درخشيدن خورشيد، چون ديگر

 بند از كاووس شدن رها و شاه سه با رستم كردن رزم

 و كرد رو ايران سپاهيان به پس. بديد كشور و شاه سه سپاه كشانيد، هامون به را سپاه تهمتن، چون .بيĤراستند را سپاهيان ديگر روز
 چون و. نيĤيد بكار را ايشان سپاه، فزونى هزار، سد يا باشند سوار سد اگر كه بدانيد و باشيد بيدار جنگ اين در و داريد باز ديدگان امروز: گفت
 رده كُروه دو تا سپاهى و بنشستند پيل پشت بر كشور سه شاهان نيز ديگر سوى از. آورم خاك به را اندشمن سر باشد، ما يار پاك، يزدان

 ايستاده گروه گروه پيل، ژنده سد هاماوران از. بود آمده بودند، خروشان نيل، درياى چون همگى كه پيل شست و سد بربرستان از. بركشيدند
 آهن از سره يك گيتى گويى. گشت ناپديد زمين و نيلگون آسمان ايشان، بسيارىِ از. بودند كشيده بر رده كه بود مصر سپاه سوم، سپاه و. بودند
 زير به زمين و بتوفيد كوه پهلوانان، فرياد از. بود بنفش و زرد و سرخ هاى درفش پهلوانان سر پشت در. بود رفته جوشن درون البرز كوه يا و بود
 ياراى را كسى چه. گشت گداخته آسمان در ابر و بيافكند پر دالور، دالمن و بدريد هم نرّ شير دل و چنگ چنانكه  آمد ستوه به اسپان پاى

 راست در گرازه ايران، سپاه سوى از. گشتند خواهى كينه و رزم آماده دليران همه و بيĤراستند سپاه راست و چپ از بود؟ ايشان برابر در ايستادن
 دل در رخش بر سوار دستان رستم و رفت سپاه چپ سوى به نامبردار شير و دلير اژدهاى آن ، زواره. بردند سو بدان را سپاه بنه و ايستاده سپاه
 را رخش رستم، كه جا هر. برآمد خشت و تيغ درخشيدن سو هر از. بجنبيد جاى از سپاه و بزدند كارناى تا بفرمود رستم آنگاه. ايستاد سپاه
 خورد مى چشم به كالهخود با اى بريده سرِ سو هر در. تن پيل رستم رزمگاه نه بود، زم رود گويى خون، از دشت.  افشانْد مى آتش گويى رانْد، مى
 كمندى و تاخت شام شاه پى در و كرد تيز را رخش و گذشت در فرومايگان خون ريختن از تهمتن پس. بود پراكنده گبرها دشت سراسر در و
 دستش و بيĤمد بهرام. كرد پرتاب زمين بر روى، به را او زند، مى چوگان زخم همچنانكه و برگرفتش زين از گوى همچون و انداخت او ميان بر
 آغشته خون به دشت و كوه بودند، فتاده زمين بر كشتگانى گروه هر از و سو هر در بس از. گشت گرفتار نامبردار شاه آن چنين اين و ببست را

 كران از را همه بنگريست، چون هاماوران شاه. آمدند گرفتار گراز چنگ به پهلوانانش و بزرگان از تن چهل با بربرستان شاه سو، ديگر از. گشت
 رزمگاه آن در تيز تيغ با كه ديد تن پيل پهلوانى. يافت افتاده بند در را ديگر گروه و زخمى را آوران نام و پهلوانان از گروهى و كشته كران تا

 كه بست پيمان و خواست زينهار و فرستاد رستم نزد به را كسى پس. است  رنج و سختى روز روز، آن هك بدانست. است كرده رستاخيزى چنين
 اين بر پس. آورد رستم نزد به هاماوران از كنيزان و زرين كمر و گوهر و تخت و تاج و گنج و سراپرده و ايران بزرگان ديگر با را كاووس كى

 .تندبازگش كشور سه آن سپاه و ببستند پيمان

 بود، سزاوار چنانكه و بيĤورد را كاووس و بفرستاد را كسانى آنگاه. سگاليد سگالشگرى با نخست بازگشت شهر به هاماوران شاه چون
 سه آن تخت و تاج و سراپرده و گنجها و كشور سه آن افزار جنگ كرد، رها دژ از را توس و گودرز و گيو و كاووس  چون. داد باز بدو را تختش

 از تختى و ياكند از تاجى و بيĤراست رومى ديباى با را زر از تختى كاووس، آنگاه. بداد ايران سپهدار به ديد، اين جز خواسته چه هر با را شاه
 زر لگام با راهوارى اسپ بر بافتى گوهر سياه پوش كجاوه با بود، گون گونه گوهرهاى به آراسته ترِ داربوى چوب از آن همه كه اى كجاوه و پيروزه
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 و آورد لشكرگاه به شهر از را سپاهيان آنگاه. برو نهان زمين، زير در خورشيدى چون و بنشين كجاوه اين در: كه بفرمود سودابه به پس. نهاد
 .دبش هزار سيسد از بيش او برگستوانور و دار زره سواره سپاهيان و شد انجمن او بر هاماوران و مصر و بربرستان از سوار هزار سد سان بدين

  افراسياب و روم قيصر نزديك به كاووس فرستادن پيغام

 روم كارآزمودگان و نامداران از سپاهى كه است بايسته شما بر: كه داد پيام را او و فرستاد روم قيصر نزد را اى فرستاده كاووس، كى آنگاه
 و مصر و هاماوران با جنگ در رستم كه آنچه از رانو نيزه سواران دشت به زمان همان در. گردم خرسند شمايان از تا فرستيد من نزد به

 آبدار شايسته سخنهاى با شاهوار اى نامه و برگزيدند پيچ رخ و مردوار و شيرافكن و سوار و  پهلوان اى فرستاده پس. رسيد آگاهى بكرد، بربرستان
 .اوييم فرمانبر تنها گيتى در و هستيم شاه چاكران همگان ما: كه بنوشتند

 نيز افراسياب. آمد درد به ايشان جويى برترى اين از ما دل آمد، ايران به زمين، ايران تخت گرفتن آهنگ به گرگساران از سپاهى هك آنگاه
 و آرام و برفتيم دراز هاى نيزه با و گشتيم انجمن زن شمشير نامداران ما همه پس. نبيند هم خواب به هرگز كه كارى. گرفتن خواست تو تخت

 تازه و تو كار از را ما اكنون. بگذشت بود كه بد و نيك هر به زمانه ليك. شدند كشته جنگ آن در ما و ايشان از بسيارى. گردانيديم تلخ او بر ناز
 كوه را زمين تو براى و گيريم بدست سرنيزه نيز ما كنى، ايران به رفتن آهنگ بربرستان از كه گاه هر پس. آمد آگاهى شاهنشاهى فرّ آن شدن

 بربرستان سوى به شتاب به و گشت سوار اسب بر فرستاده آن پس. سازيم جيحون رود چون دشمنانت خون از را گيتى و كنيم خون پر وه،ك تا
 .بپسنديد را ايشان گفتن سخن گونه اين رسيد، ايران شاه به نامه آن چون. نهاد روى

. است گشته گفتگو پر تو از ما سرِ چه،  مجوى سستى هيچ كار اين در و ساز رها را ايران: كه نوشت افراسياب به اى نامه كاووس كى آنگاه
 يازى؟ مى دست بد به بيهوده چرا پس. بس و است سزاوار توران شهر ترا

 دراز رنج پيش آردت زود كه            نياز بى شدى ار مجوى فزونى

 ژيان پلنگ. است من دست زير به سراسر گيتى و من تنگاهنشس ايران كه دانى نمى مگر. باشد نيكو كردن كهترى ما پيش در تو براى 
 و داد بدو نامه آن و بيĤورد نژاد پهلوان گُردى شد، مهر نامه آن چون آنگاه. نباشد شير چنگال پيش به رفتن ياراى را او ليك باشد، دلير گرچه

 .بداد را زمين ايران شهريار نامه و پيغام و كرد آفرين را او و دببوسي را زمين رسيد، چين و تركان شاه نزد به فرستاده چون. ساخت روانه را او

 مردم زيبنده تنها گفتگو اين: كه فرستاد پاسخ چنين را كاووس و گشت شتاب پر دلش و كين پر سرش بخواند، نامه آن افراسياب چون
 پس. آيم مى جنگت به برافراخته درفشى با و جنگ آماده من اكنون. يافتى نمى هاماوران به نيازى بودى، ايران سزاوار اگر تو. باشد خوى زشت

 است فريدون پسر تور من نياى كه ازيرا  است من سراى آن جاى همه و من آن از ايران سراسر كه بدان. بشنوى راست سخنهاى كه بايد را تو
. آورم بيرون دالمن تاريك، ابر از و بستانم كوه از تيغ رم،شمشي با كه آنم من. براندم ايران از نيز را تازيان شمشيرزنم دستهاى با كه اين ديگر و

 پيام چون كاووس سو، ديگر از. نهاد روى جنگ سوى به شتاب به و بيĤراست برگستوان و تيغ و گرز با كران تا كران از سپاهى افراسياب پس
 .بيĤمد تازيان سوى به كران بى ىسپاه با بربرستان از آنگاه. بيĤراست او با پيكار براى سپاهى بشنيد، را افراسياب

 تبرزينها، چكاچاك و زخم از. گشت آبنوس چون آسمان و آهنين  زمين و شد پر كوس و نفير ناله از گيتى. شتافت آنجا به نيز افراسياب
.  آورد نشيب در رس افراسياب بخت ديگر. زد افراسياب سپاه دل به و بغرّيد سپاه دل در تهمتن. خاست خون كوهه گويى جنگ، دشت آن از

 بزرگان اى من، دليران اى: گفت را تورانى سپاهيان و بجوشيد آتش بى نبيذ، همچون ديد، بدانگونه را كار توران، سپهدار آن افراسياب، چون
 پس. جوييد كندى جنگ، در گونه اين كه اين نه زنيد، تيغ دشمن با تا ام پرورانيده روزگارى چنين براى از را شما من، شيران اى و برگزيده
 باشد. سازيد جدا تنشان از سر و بزنيد دشنه و ژوپين با را پهلوانانشان و آريد تنگ به كاووس بر را گيتى و آريد جنگ به روى و بكوشيد همگى

 را رستم نبرد، شتد اين در كه هر بدانيد و. آوريد بند به دليريتان با است، گشته شرمسار تيغش از گردون كه را شيردل  سگزىِ رستم آن كه
 به را او و سپارم بدو را ايران شهر و نهم او بر اسپهبدى نام و دهم شاهى سايبان و شاهى و خويش دختر را او آورد، زير به پلنگ رخشِ آن از

 سپاه از چندان ت،دس در گران گرزهاى با ايران دليران همه ليك. كردند رزم سوى رو همگى بشنيدند، او گفتار آن تركان چون. برآورم آسمان
 بخت. گشت گل چون زمين خونشان از و شد كشته توران سپاه از گروه دو سان بدين و. شد گم دريا و دشت و كوه ديگر كه بكشتند، توران
 و خسته لىد با شتاب به و شد گريزان رستم برابر از افراسياب پس. آورد ببار زيان ايشان بر ايشان جستن سود آن و آورد نشيب در سر تركان
 .يافت زهر سرانجام، ليك بود، جسته نوش گيتى، از او. بازگشت توران به غورى از غوريان سپاه با سپاهيانش، از گروه دو شدن كشته از پس
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 را گيتى كاووس، آراستن

 .بگشود خوردن و شادى در و بگسترد داد و بيĤراست شاهى تخت. افكند پى شادى به را گيتى ديگر بار و آمد پارس به كاووس كى آنگاه
 .بفرستاد هرات و بلخ و نيشاپور و مرو به سپاهيانى با را روانى روشن و بيدار پهلوانان آن از پس

  بره از گرگ برگاشت روى همى            سره يك شد داد از پر جهانى

  رهى گشتش ديو و مردم پرى،             فرّهى و زيبايى و گنج بس ز

 او از بهروزيش همه كه داد رستم به را پهلوانى گيهانْ آنگاه. شدند او سپاهىِ شاهان، همه و جستند كهترى راه ،كاووس پيش به همه 
 آنجا در خانه دو و بكندند را خارا سنگ تا بفرمود .ببرد رنجى چنان توانست نمى نيز ديو كه بساخت كوه البرز در را جايى آن از پس .بود

 در خارا سنگ از ستونهايى و نهاد آن بر پوالدين ميخهاى و بيĤراست سنگ با را آنها درون آنگاه. بود آن درازاى كمند ده يكى هر كه بساختند
 و بنشاند زبرجد آن جاى هر در و بساخت آبگينه از ديگر اى خانه. ببستند آن در را راهجوى و كش كجاوه شتران و جنگى اسپان و بساخت آن
 كه بساخت نامور موبدان نشستنگاه را آن و بود يمانى مهره از آن گنبد كه بساخت ديگر اى خانه. كرد شخوي خوردن خوراك جايگاه را آن

 .اند دانش سرچشمه

 سد درازايش كه بساخت خويش نشستنگاه براى از زرين كاخى آنگاه. بساخت آنها در افزار جنگ نهادن براى از خام سيم از ديگر خانه دو
 و يافت نمى راه آن در هيچ تابستان گرماى كه دلخواه جايگاهى. بودند برده بكار ياكند ايوانش در و كرده نگارگرى آن بر پيروزه با و بود بيست و

  . باريد مى آن از مى و بود شاهبوى بوى از پر جايش همه پيوسته

 و رنج در كاووس كى از ديوان تنها و بود آمده خواب به داد، و خوبى از روزگار، سرِ و بود دور رنج و اندوه و درد از همگان دل بارى،
 .بودند ناالن و گرفتار

  كاووس رفتن آسمان به و را كاووس اهريمن، كردن گمراه

 كه بايد اكنون. است سختى و رنج با ما كار شهريار، اين با امروز: گفت را ايشان و بكرد ديوان از انجمنى شاه، از پنهان اهريمن پگاه، روزى
 و بيافشاند خاك زيبايش، فرّ آن بر و بگرداند پاك يزدانِ از را او و رود كاووس نزد به بداند، نيك شاهان، نشست راه و آيين كه چربدست ديوى

 اين من، جز كس هيچ و آورم بجا نيك من كه است كارى اين: گفت و برپاخاست ايشان ميان از دژخيمى ديو. سازد كوتاه ديوان رنج كار، اين با
 از يكى. بيĤراست شاهى دربار شايسته و سخنگوى ريدكى بسان را خود ديو آن آنگاه. بگردانم خداى كيش از را سرش و بروم پس .كردن نتواند
 و داد كاووس به گلى دسته و داد بوسه را زمين و آمد شاه پيش به ريدك، آن بسان ديو آن بود، رفته بيرون به شكار براى از شاه كه روزها
 و شاهان همه و شد تو كام به گيتى همه كه اكنون. باشد جايگاهت آسمان است، سزاوار كه براستى زيبندگى، و فرّ ههم اين با تو: گفت

 بدانى كه است تو بر پس. نگردد نهان گيتى در هرگز تو نشان تا است مانده كار يك تنها شدى، ايشان شبان تو و گشتند تو رمه گردنفرازان،
 شد، تو آن از چيز همه و بگرفتى را زمين سراسر كه اينك. است ساالر چرخ، گردش اين بر كسى چه و يستچ روز و شب و است چگونه ماه

 خود با و گشت دور او از انديشه و شد راه بى ديو، سخنان آن شنيدن با شاه دل كه بود چنين اين و. افتد تو دام در نيز آسمان كه باشد
 .است نموده چهره بدو نيز آسمان ديگر كه پنداشت

  يكيست ايزد و فراوان ستاره        نيست پايه را چرخ كين ندانست

 اند پتياره و جنگ و شورش با كه            اند بيچاره فرمانش پيش همه

  زمين و سپهر بايد تو بهر ز            ازين نيازست بى آفرين جهان

 ماه تا خاك اين از: كه بپرسيد دانايان از پس،. شود آسمان به پر بدون هچگون كه گشت انديشه اين از پر پادشاه آن جان پس آن از ديگر 
 هاى آشيانه سوى به خواب هنگام به تا بفرمود پس. برگزيد بد و كژّ اى چاره كاووس آنگاه. گفت پاسخ را او شمر ستاره و است؟ راه اندازه چه

 بره و بريان و مرغ با ماهها را آنها آنگاه. بگذاشتند بچه دو يكى آشيانه هر در نهات و برداشتند دالمن بچه چندين اى آشيانه هر از و رفتند دالمن
 تختى قمارى داربوى چوب از پس. آورد زير به را ميشى توانست مى كه گشت شيرى چون يك هر كه گرفتند نيرو آنسان كه اين تا بپرورانيدند



109  

 

 دالور دالمن چهار آنگاه. بيĤويخت بره رانهاى ها، نيزه آن بر و ببست درازى هاى زهني آن هاى كناره بر و كرد سخت زر، با را تخت سر و بساخت
 گرسنه پرواز تيز هاى دالمن چون. نهاد برابر در نيز مى از جامى و بنشست تخت آن بر كاووس خود و ببست تخت بر استوار را آنها و بيĤورد

 نيرو كه آنجا تا و بردند ابرها فراز به زمين از و برداشتند زمين روى از را تتخ آن پس  آوردند شتاب گوشتها آن سوى به يك هر گشتند،
 به آن براى از گويند نيز برخى. بگذرد نيز فرشته از تا شد آسمان به رو آن از كاووس كه ام شنيده .كردند آهنگ گوشتها آن سوى به داشتند،
 .نداند آفرين گيهان پروردگار جز كسى را راست سخن و اند گفته سخنى گونه هر ارهب اين در بارى،. بجنگد آن با كمان و تير با تا رفت آسمان

 آز گيردش كه كس آن باشد چنين                باز ماندند و بسيار پريدند

 آن و گشتند ارنگونس سياه ابر آن فراز از پس،. شد تَر خوى، از پرهايشان و گشتند اندوهگين ، نمانْد نيرويى ها دالمن آن با ديگر چون 
 .نشستند زمين بر آمل در سرانجام و آمدند اى بيشه سوى به همچنان و كشانيدند زير به خود با را شاه تخت و ها نيزه

  نهان اندر داشت بودنى همى           جهان شگفتى از تباه نكردش

 چندى بايست مى هنوز رو آن از و آمد مى پديد ازو بايست مى  سياوش. مانْد مى زنده بايست مى هنوز كه بود چنان كاووس كى سرنوشت 
 كردگار، درگاه به پيوسته و بمانده بيشه آن درون زارى به. بود رسيده سخت رنجى و پشيمانى را او زمان، آن در ليك. چريد مى و جنبيد مى

 .كرد مى نيايش

 را كاووس رستم، آوردن باز

 جا هر در او جستجوى به سپاهيان سو ديگر از. خواست مى پوزش پروردگار از بود، ردهك كه گناه آن از پيوسته]  بيشه آن در[  كاووس و
: گفت رستم به پير گودرز. رفتند بدانجا كوس و پيل و سپاهيان با پس. يافتند آگهى او از توس و گيو و رستم هنگام همان در كه بودند، برآمده

 از را كسى هرگز ليك ام، ديده گيتى در را بسيارى بخت بيدار بزرگان و شاهان رمانروايىف كنون تا ام شده بگرفته مادر شير از كه زمان آن از
 سر در مغز گويى. است جاى بر دلش و هوش نه و دارد دانش و خرَد و انديشه نه. نديدم گيتى در خودكامه كاووسِ چون مهتران، يا كهتران
 ديوانگان، همچون او. نكردند آسمان سوى به رفتن آهنگ هرگز پيشين نامداران از كهيچي. است نبوده نيك نيز او انديشه يك كنون تا. ندارد
 و رسيدند كاووس پيش به تيز و جوى پرخاش و كنان نكوهش پهلوانان، آن پس. شود سو بدان وزد، كه بادى هر به و است انديشه و راه بى

 را خويش جاى دم هر و گويى نمى را ات بيهوده هاى انديشه كس هيچ به. است انبوست و باغ اين از تر زيبنده بيمارستان، ترا: گفت را او گودرز،
 مازندران به را سپاه كه آنگاه بنگر. اى نگرفته پند آزمايشها اين از ليك  بيافتادى سختى و رنج چنين در بار سه كنون تا. دهى مى دشمن  به

 مانْد گيتى در كسى چه پاك، يزدان بجز. درآمدى زانو به برابرش در و گشتى دشمن ميهمان ديگر بار. رسيد رنج و سختى مايه چه كشانيدى،
 گونه چند كنون تا كه كن نگاه پرداختى؟ نيز آسمان به ديگر اينك. بتاختى زمين سرتاسر جنگ به ؟ نيĤورد فرود سر شمشيرت برابر در كه

 خواست و رفت آسمان به شاهى كه گويند و زنند داستانها كار، اين بر تو از پس كه بدان. يافتى رهايى آنها از و آمد پيش را تو رنج، و سختى
 .كنند نيكخواهان و ستاينده و بيدار شاهان كه بكن كارى پس. بشمارد يكايك، را، ستارگان همه و بنگرد را خورشيد و ماه تا

  بدوى جز بد و نيك در دست مزن            مجوى توانى تا بندگى از جز

 كاووس،. بود داد بگفتيد چه هر و نپذيرد كاستى راستى، كه همانا: گفت پس. گشت شرمسار و ماند فرو نامدار مردان آن برابر در كاووس 
 خود شاهى به ديگر بار چون. بنشست كجاوه در درد و پشيمانى با آنگاه. كرد ياد را پروردگار بسيار و باريد ديدگان از اشك پيوسته و بگفت اين

 ديدگان از خون پيوسته و ببست نيز دادن بار در و نرفت بيرون كاخ از شرمسارى، از و ساييد خاك به سر يزدان، پيشگاه در زرو چهل رسيد،
 .بود شده پيشمان ديگر. خواست آمرزش رهنمون يزدانِ از و باريد

 گيهان پروردگار برد، بسر چنين اين را چندى كاووس چون. بماليد تيره خاك بر رخ پاك، يزدان پيشگاه در و ببخشيد بسيار گنج پس
 ميوه اكنون]  برد روز چهل آن در كه[ رنجها آن كه بدانست كاووس. بيĤمدند دربارش به سو هر از سپاهيانش ديگر بار و ببخشود او بر آفرين
 داد، از را گيتى و بكرد داد و بگشود گنج در سپاهيانش بر و نهاد سر بر تاج و بنشست زر تخت بر ديگر بار پس. آمرزيد را او دادگر يزدان و بداد

 از پيش كه گشت چنان آن زمانه و شدند او فرمان به سر و آمدند او درگاه به كشورى هر داران تاج و شاهان آنگاه. بساخت زيبا ديبا، همچون
 چون كسى هرگز كه را داستان اين و. نشستب گاوسار گرز و تاج با گوهرنگار، تخت آن بر شاه كاووس و. شدند كهتر را او مهتران، همه. بود آن
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 به نيازى را او كرد، دادگرى كه آنجا از و بود چنان گيتى شاه آن آيين بارى،. بگفتم ام شنيده باره آن در كه آنچه از است، نداشته ياد به آن
 .ديد باد سراسر را گيتى كه ازيرا بديد، نيز داد و گسترد داد پيوسته. نبود فريادرسى

  گُردان هفت جنگ داستان

 .بشنوى رستم آيين كه بايد ندارد، اى بهره برايت مرگ، برابر در تو كوشش كه اكنون

 شير نرّه با برآويخت ناگه كه            دلير مرد سراينده آن گفت چه

  همى بشويى هندى تيغ خون به              همى بجويى مردى نام گر كه

 نبرد روزگار آيدت پيش چو                  كرد پرهيز نبايدت بدها ز

 باز پرهيز به نگردد تو از بد                 فراز تنگى به آمد چو زمانه

 نشمرد آوران جنگ ز دليرت            خرد با را جنگ كنى همره چو

  اندرست بند به نيكو سخنهاى           ديگرست رهى را دين و را خرد

 آن در كه نوند نام به جايى در تن پيل رستم روزى كه ام شنيده. بشنو بوى و رنگ با داستانى نگجوى،ج رستم راه و آيين از اكنون 
 و بهرام و گشوادگان گودرز و توس چون ايران بزرگان همه و ساخت بپا بزمى است، فروزان آنجا در برزين برز آتش اكنون و بود بلند كاخهاى

 تير و چوگان و جشن به را روزى چند و رفتند بزمگاه بدان سپاهيانشان با گرازه و برزين و ادخرّ و گستهم و شاوران زنگه و گرگين و گيو
 را تو اگر اينك نامبردار، پهلوان اى: گفت رستم به مستى گاه به گيو روزها آن از روزى. بگذرانيدند شادى و خوردن نبيذ و شكار و اندازى
 هاى نيزه با و بپوشانيم را تابان آفتاب رخ سواران، گَرد از و رويم افراسياب نخچيرگاه به تا بيا پس خواهى، دونده يوز و است سر در شكار آهنگ
 شكارى، باز با و آوريم چنگ به گراز ژوپين، با و افكنيم دام به شير شمشير، با و گيريم گورخر كمند، با و پردازيم شكار به باز و يوز با و دراز
 تو كام به گيتى: گفت رستم. بماند يادگار گيتى در كه كنيم توران دشت آن در شكارى و رسانيم انجام به روز يك در همه اينها و. بيابيم تذرو
 .نغنويم تاختن و شكار از دمى و رويم توران دشت آن به دم سپيده. باد سرانجامت نيكى و باشد

 بازهاى و يوز با پس. كردند رفتن آهنگ برخاستند، ابخو از كه دم سپيده. نگفت ديگر چيز كسى و گفتند سخن باره آن در همگى پس
 در و رود آن ديگر سوى در و كوه افراسياب، نخچيرگاه سوىِ يك در. تاختند شهد رود سوى به باره، پشت بر تختهايى بر نشسته و شكارى
 انبوهى، آن از آهوان. كردند تاژ و خرگاه از پر را دشت آن همه رسيدند، بدانجا ايران پهلوانان چون پس. بود پيش در بيابانى و سرخس سويى

 تير به زخمى يا كشته مرغى نخچيرگاه، سوى هر در. رسيد آگهى نيز را پرنده مرغان و شد تهى درنده شيران از زمين و گشتند سرآسيمه
 .پرداختند ميگسارى و شكار به آنجا در سودنيĤ خنده از نيز دم يك كه لبى و روشن و شاد دلى با را هفته يك پهلوانان آن چنين اين. بود افتاده

 آگهى افراسياب به ما از كنون تا گمان بى: گفت را  گردنكش پهلوانان و بزرگان و سپاهيان آن و بنشست تخت بر تهمتن هشتم روز به
 و رود راه سر به كسى بايد پس. آيد ما جنگ به و سازد اى چاره و كند سگالش پهلوانانش با بدنشان فريبكار آن كه نبايد ليك. است رسيده
 ما بر را راه بدانديش، آن مبادا تا كند آگه را ما و آيد ما نزد به شتاب به ديد، افراسياب سپاه از نشانى كوچكترين كه گاه هر تا گردد بان ديده
 از پس. گشت مى خوار دشمنان، چاره همه بود، سپاه نگاهبان او كه جايى. بست كار بدان كمر و كرد زه به را كمان گرازه ايشان، ميان از. ببندد
 آگهى ايشان از را افراسياب خواب، هنگام به تيره شبى در. نكردند افراسياب از يادى هيچ ديگر و آوردند روى شكار به ديگر بار همگى آن،

 و راند سخن -بودند شير همچون يك هر كه -دالور جنگى سوار هفت آن و رستم از بسيار ايشان با و بخواند را سپاه كارآزمودگان پس. رسيد
 .بتازيم ايشان بر ناگهان و سازيم اى چاره بايد و نيست درنگ جاى را ما اكنون: گفت

 .آوردن خواهيم تنگ به كاووس بر را گيتى ديگر آوريم، چنگ به را يل هفت اين اگر

 نامدار زن شمشير هزار سى افراسياب آنگاه. زنيم ايشان بر ار سپاه ناگهان و رويم بدانجا رويم، مى شكار به كه سان همان به بايد پس
 :گفت را ايشان و برگزيد جنگى
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 سپاهيان افراسياب. گشتند روان بيابان راه از جنگ، آهنگ به سپاهيان، آن پس. مياساييد تاختن از روز و شب و رويد راه بدين همگى
 گشتند، نزديك نخچيرگاه به شتاب به خواه كينه سپاهيان آن چون. بگيرند را اناير سركش پهلوانان آن راه تا بفرستاد سو هر به بيشمارى

 گرازه پس. گشت پديدار الژوردين درفشى و برخاست گَردى دشت، آن از كه ديد. بديد بود سياه ابرى همچون كه را سپاه آن و كرد نگاه گرازه
 پس. بود سپاهيان با ميگسارى سرگرم تهمتن رسيد، نخچيرگاه نزديكى به ونچ. بازگشت ايران پهلوانان پيش به فريادكنان و دمان باد همچون

 به بيشمار سپاهى كه بدان. بازگردى خرّمى همين به نيز اينجا از بازگشت گاه به كه باشد شيرمرد، رستم اى: گفت را او و رفت تهمتن پيش به
 تابان ، گَرد آن درون از آفتاب همچون پيشه ستم افراسياب آن درفش و است گشته ناپديد  آنان زير به دشت و كوه ديگر كه آيد مى سويمان

 توران سواران آن گَرد و تركان شاه از رو چه از. است ما با پيروز بخت: گفت بدو و بخنديد سخت بشنيد، را گرازه سخنان رستم چون. است
 .نيستند هزار سد از يشب كه او ورِ برگستوان و پيچ رخ سوار سپاهيان اى؟ ترسيده چنين اين زمين،

 انديشه نيرومند سپاه آن و افراسياب از هيچ نبايد ديگر باشم، جوشنم و رخش و گرز اين با تن يك من تنها دشت، اين در اگر كه بدان
 تنهايى به بايد من گاهى، كينه چنين در. نمايند مى اندك نيز توران سپاه همه باشند، ما از تن يك تنها اگر كينه، دشت اين در. شتابيد و كرد

 دو و تن پانسد چون ما از يكى هر. ايم گشته انجمن زن، شمشير نامداران اين با سوار پهلوان هفت اينجا در. نيĤيد بكار مرا ايران سپاه و بجنگم
 بدو و بريخت مى جامى ود،ز چمانى، پس. بده و ساز پر آن لب تا زابلى مى جامى چمانى، اى اينك. نامداريم گردنكش سوار هزار چون ما از تن
 و بخورد و بگفت اين. بادا ياد زمانه شاه مرا: گفت و راند زبان بر كى كاووس نام نخست و بستد او از را درخشنده جام آن شادمانه تهمتن. داد

 و برخاستند جاى از پهلوانان نآ پس. خورم مى توس ياد به را باده اين: گفت و بوسيد را زمين و بستد جامى نيز ديگر بار. داد بوسه را زمين
 ميدان و زخم يك گرز و مى. ندارد را تو با ميگسارى توان نيز اهريمن كه چرا  نباشد جايى را ما خورى، مى تو كه جايى در: گفتند را رستم
 نيز زواره. بخورد زواره روى به و بريخت زابلى سرخ مى از ديگر جامى تهمتن پس. نتواند را آن تو جز كس هيچ كه است چيزى سه جنگ،
 از جامى چنان او همچون كه را برادرش تهمتن، پس. ببوسيد زمين روى و بخورد آنگاه. بكرد ياد شاه كاووس از گرفت، دست بر مى جام چون
 .كشد سر را مى جام اين كه خواهد مى شير براستى: گفت و كرد آفرين كشيد، مى سر مى

  تورانيان با رستم رزم

 آن در را او چندى و آيد رود سوى اين به كه نگذارم و بگيرم افراسياب بر را راه و روم راه سر بر من: گفت پهلوان رستم به گيو آنگاه پس
 تاخت به و كرد زه به را كمان و بگفت اين. آمد بسر ما شادمانى زمان ديگر كه زيرا. گردند جنگ آماده ما پهلوانان كه اين تا دارم نگاه پل سوى

 نيز افراسياب خود و بودند بگذشته رود از سپاهيانش كه بديد را پيشه ستم افراسياب درفش رسيد، پل نزديكى به چون. رفت پل سر به
 زمين توران ساالر جنگ به و برنشست ژيان پيل ژنده چون رخشِ آن بر و بپوشيد بيان ببر تهمتن، ديگر سوى از. بود روان سپاه پيشاپيش

 بر سوار بود، برآورده گردن به كه ترسناك گوپال آن با و بازو و بر و يال و چنگ آن با را او افراسياب چون.  بغرّيد دمنده نهنگ چون و شتافت
 و برزين و فرهاد و شاوران زنگه و بهرام و گيو و گرگين و گودرز و توس چون سوارانى آنگاه. گشت رميده تنش از هوش گويى بديد، رخش
 كه شيرى همچون گيو. تاختند جنگ به پلنگ چون و برخاستند جاى از سره يك همه دست، در هندى تيغهاى و نيزه با سرافراز جنگيان ديگر
 سران از بسيارى. افكند خاك به را پهلوانان بسيارى گرز، و شمشير با سو هر در و پيش و پس از و رفت جنگ به باشد، كرده گم را خود شكار
 آمده شگفت در كه زمين توران ساالر. گشتند رميده او از ديدند، چنين كه چين جنگاوران. برگشت آوران امن آن از بخت و شدند كشته توران
 شير چون و آمد سپاه پيش به دليرانه و بيافشرد ران و برآورد گردن به گران گرز ديد، چنان كه رستم. كرد تاختن آهنگ و گشت برآشفته بود،

 . بغرّيد غرّنده

 به شتاب به دست در كمان و تير و گرز با ايران پهلوانان و سواران. بود بايستاده پوالد گرز و جوشن با گشوادگان زگودر او سر پشت در
 ويسه پيروان به افراسياب .انداخت آسمان بر خود كاله شادى، از رستم گشتند، نابود توران سپاه از بسيارى چون .شتافتند توران سپاه جنگ
 و بتاز ايشان سوى به شتاب به اينك اى، ديده رزم و كارآزموده و توران شير ترين آوازه پر كه اى خردمند، نيكخواه مهتر اين: گفت و كرد روى
 بشنيد، افراسياب از را سخنان اين پيران چون. گردد تو آن از زمين ايران گردى، پيروز جنگ اين در اگر كه بدان و. ساز تهى ايشان از را اينجا

 يا پيروزى همه كه -تن پيل رستم پيش به آتش همچون و تاخت جنگ به گزار دشنه نامور و دلير تركان از تن هزار ده با دمان باد همچون
 همچون و برانگيخت را رخش پس  بستد خورشيد از گرما گويى ناگاه. بود برآورده لبها به كف تهمتن. آمد -بود بسته بدو ايرانيان شكست
 از افراسياب. بكشت را توران نامداران آن از گروه دو و بگرفت سر برابر را سپر دست، در هندى تيغ با و رآوردب خروشى آيد، جوش به كه دريايى

 جاى بر سوارى هيچ باشد، پيوسته گردنكشان و دليران اين ميان شب تا سان همين به جنگ اين اگر: گفت سپاه سران به پس. بنگريست دور
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 اين در اكنون ليك  آمديم ايران دليران رزم به شير همچون كرديم، سگالش يكديگر با كه زمان آن. مديمآ مى جنگ بدين كه بايست نمى. نماند
 .تابند مى جنگ از روى پوسته كه بينم مى روباه چون را تورانيان دشت،

 پيوسته رستم و. شد مى فرو گسن در پايش نهاد، مى سنگى بر پاى اگر كه يافت پروردگار از نيرويى چنان كار، آغاز از رستم كه ام شنيده
 در پا بتواند تا بستاند را زورش آن از اندكى پروردگار، تا كرد آرزو و بناليد گيهان كردگار پيش به زارى به روزى كه اين تا. بود رنجور زور، آن از
 برايش كارى چنان چون اينك ليك. بكاست رپيك كوه آن نيروى از نيز يزدان بخواست، پاك يزدان از بدانسان چون پس.  رود راه و گذارد راه

 پاك، پروردگار اى اينك. باش يار كار، اين در را بنده اين كردگار، اى: كه بناليد يزدان درگاه به گشت، ريش سهراب، بيم از دلش و آمد پيش
 پر دلى با آبخور آن از رستم آنگاه. بازداد بدو بود، كاسته او از كه زورى آن نيز پروردگار پس. بودى داده كار آغاز كه خواهم مى را زورى همان

 و بتاخت شير چون  فريادزنان و گرازان دست، به كمانى و بازو به كمندى با مست پيل همچون سهراب .رفت آوردگاه به زرد رويى و انديشه
 و آمد باز سهراب چون. بنگريست وى در دوهان با و شد شگفت در ديد، بدانگونه را سهراب كه رستم.  كَند مى خود زير به را گيتى گويى اسپش

 چنگ در باز چرا ، رستى من جنگ از كه اى: گفت بديد، زور و فرّه آن با را رستم و شد نزديكتر چون و بردميد جوانى باد از دلش بديد، را او
 .ندارى روى راستى سوى به هيچ تو كه آمدى؟ من پيش به باز چرا بگو آمدى؟ من

  انياناير با پيلسم رزم

 او هماورد رستم بجز توران و ايران در را كس هيچ و بود پيران برادر و ويسه پسر و شاهان نژاد از كه پيلسم بنام توران دليران از يكى
: تگف و رفت افراسياب نزديك به تيز. شتاب پر دلى و جنگ پر سرى با و آورد ابروان بر چين خشم، از بشنيد، را افراسياب سخنان چون نبود،
 من پيش جنگاور، گرازه يا و شاوران زنگه و بهرام چه و -نامبردار شير آن -گيويل چه و دلير توس چه جوان، هم و دليرم هم انجمن، اين از من

 جدا تن از سر را ايران سپاه سروران همه تيغ، اين با و آيم در پهلوانان آن ميان به دلير شير همچون دهد، فرمان شاه اگر اينك. خاكند چون
 و پيروزى به كه باشد. جنگ اين در باشى فرخنده و پيروز نامدار، يل اى: گفت شنيد، چنين كه توران شاه. كنم ابر زير به را ماهشان و سازم
 يغت و گرز راست، و چپ از و تاخت ايران سپاه دل سوى به گَرد چون و بغرّيد رويين نفير همچون پيلسم پس. گردى باز رزم اين از آورى نام
 .رسانيد گرگين به را خود باد چون و بزد

 به ديد، چنان آزماى جنگ گستهم چون. افتاد در رو به درد از اسپ كه بزد او اسپ سر بر تيغى و بركشيد خروشى ژيان شير چون آنگاه
 را او ليك. بزد او بند كمر به اى زهني پس. برآويخت او با دم تيز آتش همچون و تاخت پيلسم نزد به ژيان شير چون و برآمد جاى از آتش مانند
 ستيز پر دلى با و بركشيد نيام از تيز تيغ ديد، چنان كه پيلسم. انداخت زمين بر نيزه چوب گستهم. بشكست نيزه آن و نرسيد گزندى هيچ
 بيچارگى به افتاده، زمين بر يزهن و برهنه سر با گستهم. بربود سرش از گوى همچون را كالهخودش و بزد او سر و كالهخود بر اى نيزه و بيĤمد

 .ماند فرو كارزار آن در

 و بيĤمد -بود گشته دژم آنگونه كه -گستهم يارى به بديد، را تورانى پهلوان زور و دل آن ايران، سپاه راست سوى از شاوران زنگه چون
 بر اسپ سر. كرد چاك را آن و بزد پيلسم اسپ برگستوان به و بيĤمد دست در هندى تيغى با. پذيرفت را دالور نهنگ آن -پيلسم به تاختن
 بازنگه پياده آنگاه. بزد گره كمرگاهش بر را زره دامان و برخاست جا از پس. گشت گسسته اش زره بند و افتاد زمين بر دالور پيلسم و آمد خاك

 چون  بديد تيره ايران، پهلوانان چشم پيش را گيتى و بنگريست ايران سپاه دل از گيو چون. برخاست تيره گَردى. برآويخت گستهم و گرگين و
 هيچ دالور پيلسم. برآويختند پيلسم با تن چهار هر و بيĤمد يار سه آن يارى به و بغرّيد كارزار هنگام به جنگى شير يا و كوهسار بر تندر

 چون ديگر سوى از. ماند فرو پهلوانان آن ستد ديگر كه اين تا گران، گرز گاهى و زد تيغ گاهى. بجنگيد و آمد دليران آن ميان به و نهراسيد
 نامدار، اى: گفت را گيو و تاخت او يارى به فريادكنان و خروشان و جوشان پس. ديد بيچاره آنجا در را برادرش بنگريست، سپاه دل به پيران
 .ايد آمده امدارن شير يك جنگ به شما از دلير پهلوان چهار چنين، اين كه ازيرا نباشد، هنرى كارزار، در را شما

 با و آمد سپاه ميان به دليرانه شير، همچون رستم سو، ديگر از. برخاست رزمگاه آن از تيره گَردى. بتاخت ايشان بر و بگفت اين پيران،
 همه گاهآن. بگريخت پس. نيابد رهايى رستم از كه بدانست ديد، چنان كه پيلسم. بكشت را توران سپاه پهلوانان گران، گرز و گوپال و تيغ

  .آمد بر آسمان تا اى پشته كشتگان، از كه بكشتند توران سپاه از چندان دست، در گران گرزهاى با ايران دليران و بزرگان
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  الكوس رزم

 گاه به و كرد مى آرزو را شيران جنگ همه آن كه او كجاست؟ جنگى الكوس: پرسيد و بركشيد جگر از سردى آه بديد، آن افراسياب، چون
 الكوس به را افراسياب سخن اين پس شد؟ چه او باد و آتش آن اكنون. بود ايران ياد به هميشه و خواست مى را گيو و رستم با جنگ ،مستى

 من: گفت و رفت توران شاه نزد به و آمد سپاه دل به شتاب به و برانگيخت را اسپ بود، بشسته خون به چنگال گمان بى كه الكوس. رساندند
 بشنيد، او سخن كه زمين توران ساالر. شوم كارزار بدين تنهايى به دهد، فرمان مرا شهريار اگر اينك. استوارم شير نرّه مانه و جنگى همان
 جنگ به الكوس با درخشان هرمزد، و ناهيد چون و سرافشان هاى نيزه با سوار و جنگى مرد هزار از بيش پس. برگزين را سپاه بزرگان: گفت

. بود جنگ سرگرم زواره. شد تيره سپاهيان آن گَرد از ماه و خورشيد رسيد، ايران سپاه نزديك به الكوس سپاه چون. شدند بيرون ايرانيان
 دژم شير همچون و نيزه با نيز زواره. نهاد رو او سوى به پس. است رستم همان كه كرد گمان است، نريمان تخم از او دانست مى تنها كه الكوس

 نيز ايشان تيغ ليك. گشت ناپديد گيتى سواران، آن گَرد از. بركشيد نيام از تيغ پس. بهراسيد الكوس از. بشكست اش نيزه ليك. برآويخت او با
 خاك بر زين از و آمد ستوه به زخم آن از زواره كه بيانداخت را خود كوه چون گرزِ چنان الكوس. بردند گُرز به دست باد، چون پس. بشكست

 .بديد گونه آن بر را برادرش رستم، ناگهان ليك. سازد جدا تنش از سر تا خواست و آمد فرود اسپ از شتاب به الكوس. گشت بيهوش و افتاد

 رستم آواز الكوس چون. گشت كند شمشيرش و سست دستش كه بزد الكوس بر بانگى چنان و شتافت او سوى به آتش چون پس
 در. اى نديده شير چنگال كه اى گشته دلير رو آن از: گفت بدو رستم. گشت سوار اسپ بر شتاب به. جهيد  بيرون اش سينه از دل گويى بشنيد،
 از اسپش زين پوشش كه -الكوس .بنشست زين بر گرز، آن زخم از گشته آزرده و خون پر دلى و درد با] و آمد هوش به[  زواره زمان همان
 به اى نيزه نيز تهمتن. نرسيد تنش به و نگذشت جوشن از نيزه آن ليك  بزد رستم كمربند بر اى نيزه .برآويخت تن پيل رستم با -بود توز چوب
. بودند مانده شگفت در كار بدان سپاه دو هر. گرفت بر زين از همچنان را او رستم،. گشت آغشته جگرش خون به كالهخودش كه بزد او كنار
 گرفتند دست بر شمشير شير، همچون دلير پهلوان هفت هر پس. تگش بيم از پر توران سپاه جان. بزد زمين بر كوهى همچون را او رستم آنگاه

: گفت و بنگريست توران دليران سوى به بديد، را شگفتى آن افراسياب چون. نهادند دوش بر گران گرز سپاه، دالور سران نيز ايشان پس در و
 به يكباره بشنيدند، او آواز كه سپاهيان. شتابيد جنگ هب پلنگ همچون و بكوشيد اينك. اند گشته چيره شما بر جنگ در كنون تا بدگمانان آن

 كران، تا كران از خاك، كه بكشتند توران سپاه از چندان و بتاختند تيزى و تندى به ديدند، چنان گُرد هفت آن با كه رستم. نهادند روى رستم
 . نمانْد سپاهيان گذشتن و رفتن جاى و گشت آلل همچون

  رزمگاه از افراسياب گريختن

 و برانگيخت را رخش شتابان، نيز تهمتن. بگريخت سياه ابر چون و بركشيد جنگ از سر شتاب به ديد، بدانگونه را كار توران سپهدار چون
 دشت و در اين و بستانم افراسياب از جان تو، بر سوار تا مكن سستى كارزار اين هنگام به يار، نيك اين: گفت رخش به و بتاخت افراسياب پى از
 بر تا خواست و بگشود فتراك از كمند رستم. آورد در پر پهلويش از گويى كه شد گرم چنان گوهر آتش رخشِ پس. سازم مرجان چون را

 سان بدين و برجهيد پايش زير از آتش چون رخش نيز ديگر سوى از و بدريد را آن افراسياب بيانداخت، را كمند چون. اندازد افراسياب كمرگاه
 روانى و شكسته افزارى جنگ با نيز توران سواران ديگر و بگريخت تن پيل پهلوان آن كمند از خشك، دهانى و اشكبار ديدگانى با افراسياب
 و تاخت رود بدانسوى باد چون بودند، گشته كشته ايشان از گروه دو كه سپاهيانى و خسته دلى با افراسياب بارى، .بگريختند او پى از گسسته،
 و تخت و گوهر و گنج و بودند گشته ايرانيان گرفتار يا و زخمى يا كشته نيز سپاهيانش بيشتر .بيافت زهر و جست مى نوش تىگي از او. بگذشت

 توران، سپاه از نيز تر مايه پر چيزهاى بسيارى و نيام زرين شمشيرهاى و كالهخود و ستام زرين مايه پر اسپان و خود و گبر و تيغ و كمر و تاج
 جويا نيز را گريختگان و نداشت بر كشتگان از چيزى ايرانيان از كسى. كردند گرد شاد دلى با ايران سپاهيان را آنها همه. گشت انايراني بهره

 آن و نخچيرگاه دشت آن از و بنوشتند شاه كاووس به اى نامه آنگاه. آمدند باز ساز و اسپ همه آن با نخچيرگاه دشت بدان ديگر بار پس. نشدند
 آن در هفته دو. بس و افتاد زير به اسپ از زواره تنها و نگشت كشته جنگ آن در ايران دليران از يك هيچ: كه گفتند و كردند آگه را او پيكار،
 .رفتند شاه نزد به سوم هفته در و. ببودند شادى به رستم كنار در فرخنده دشت

  برنج ديگر و آسان تن زو يكى          سپنج سراى رسم است چنين

 خورد غم چرا مردم خردمند            بگذرد هم نيز آن بر و اين بر
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  سهراب

  سهراب داستان آغاز

 خشم به رستم از را نازكى دل هر كه اشك، از پر است داستانى. بشنو نيز اين شنيدى، ديگر سخنهاى. بشنو سهراب و رستم رزم اكنون
 . آورد

  ترنج نارسيده افگند خاك به              گنج ز برآيد بادى تند اگر

 هنر بى ار گوئيمش هنرمند           دادگر ار خوانيمش ستمگاره

  چيست فرياد و بانگ همه اين مرگ ز    چيست داد بى است، داد مرگ اگر

  نيست راه ترا اندر پرده وزين          نيست آگاه تو جان راز اين از

 باز آز در اين نشد در كس هب                  فراز رفته آز در تا همه

  سراى ديگر به گيرى آرام گر           جاى آيدت بهتر اگر رفتن به

  نپساودى خاك جوان و دلير        بستايدى مرگ دل به نخستين

  سوختن از نيست عجب بسوزد                 افروختن گاه آتشى اگر

  برست كهنه بيخ از نو شاخ چو      درست آيد سوزش در چو بسوزد

  باك فرتوت و برنا ز ندارد           هولناك آتش چون مرگ دم

  سبب پيرى هست را مرگ نى كه        طرب گيتى به بايد چه را جوان

  تنگ مرگ كشد گر قضا اسپ بر          درنگ بجاى رفتن جاى درين

  نيست فرياد جاى آمدست داد چو   نيست بيداد است داد كه دان چنان

  خلل نخواهى را دين چو دان يكى               اجل نزد به پيرى و نىجوا

  اى بنده تو كه به خامشى ترا           اى آگنده گر ايمان گنج از دل

 بساز را پسين روز كار همان         نياز با كن پيشه همان پرستش

  نيست انباز جانت با ديو اگر           نيست كار ترا يزدان كار برين

  برى خود با اسالم انجام كه      بگذرى چون كوش درين گيتى به

 .بجست كينه پدر با چگونه كه اين و بگويم سهراب رزم را تو اكنون 

  نخچيرگاه به رستم آمدن

 دوهگينان برخاست، خواب از چون رستم روزى كه است ياد چنين موبد گفتار از. بگويم داستانى باستان، گفته و دهگان سخن از اينك
 چون و برانگيخت جا از را پيكر پيلْ آن و گشت سوار رخش بر و كرد تير از پر را تركش و ببست را كمر. كرد نخچير آهنگ دلش پس. بود

   .بديد گورخر از پر سراسر را بيابان رسيد، سمنگان شهر نزديك چون. نهاد روى توران مرز سوى به جنگجوى، و دژم شيرى

 درخت، شاخه و خاشاك و خار با آنگاه. بكشت دشت آن در را گورخر چند كمند، و گرز و كمان و تير با و يدبخند و گشت شادمان پس
 آن بر را گورى نرّه و برد بكار زن باب همچون را آن و بِكَند جا از را درختى تن پيل رستم آنگاه گرفت، نيرو آتش چون .برافروخت سخت آتشى
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. افكند دور به استخوانش و بخورد و كرد جدا هم از شد، بريان چون پس. است گرفته دست در كه است مرغى پر گويى كه آنسان بزد، درخت
 .پردازد چرا به مرغزار آن در تا كرد رها نيز را رخش. برآسود روزگار از و بخفت بخورد، را آن چون

 مرغزار، آن در كه ديدند را رخش پاى جاى اگهانن كه گذشتند مى  نخچيرگاه دشت آن از ترك سواران از تن هشت هفت هنگام همان در
 سويش به كمندى و تاختند او بر سو هر از پس. آورند بند به را او تا كردند شتاب بيافتند، دشت آن در را اسپ چون. گشت مى جويبارى لب

 تن از سر دندان، با را يكى و كوبيد، پا زير به را ايشان از تن دو و بردميد ژيان شير همچون بديد، را سواران كمند آن كه رخش. بيانداختند
 بند به را او سرانجام و افكندند كمندى آن بر سو هر از پس. نيĤمد بند به جنگى رخش سر ليك  شدند كشته سواران آن از تن سه. ساخت جدا

   .بردند شهر به خود با و آوردند

 و گشت اندوهگين پس. نيافت را رخش مرغزار، آن در ريستبنگ چه هر ليك كرد، رخش آهنگ شد، بيدار خوش خواب از رستم چون
 اين و بسته كمر به گرزِ و تركش اين با روم؟ كجا به ننگ اين با پياده، اكنون: گفت مى خود با پيوسته و. شتافت سمنگان سوى به سرآسيمه
 خفت چنان كه گويند گويند؟ چه باره اين در تركان كنم؟ چاره چه جويان جنگ با بگذرم؟ بيابان اين از چگونه بيان ببر و شمشير و كالهخود

 .بروم اندوهگين دلى با و بيچارگى به بايد اكنون. ببرد را اسپش كسى و بمرد گويى كه

 دلى و افتاده سختى و رنج به تنى با چنين اين رستم پس. بيايم جايى در را نشانش مگر تا بروم و ببندم كمر و افزار جنگ كه بايد
  .برفت درد پر و شكسته

  سمنگان شهر به رستم آمدن

 :كه بردند آگهى بزرگان و شاه به او از رسيد، سمنگان شهر نزديكى به رستم چون

 را او كه كس هر. شدند پذيره را او بزرگان، و سمنگان شاه. بيĤمد اينك است، برميده او از نخچيرگاه در رخش كه بخش تاج پهلوان آن
 پس. برفتند او با نيز بسيارى سپاهيان و دويد رستم پيش به شتاب به و پياده سمنگان شاه دم؟ سپيده آفتاب يا است رستم اين: گفت مى بديد،
 شهر، اين در همگى ما كه بدان آزمايد؟ نبرد تو با كه است رسيده اين ياراى را كسى چه است؟ رسيده چه را تو: گفت رستم به سمنگان شاه

 گمانش بشنيد، را او گفتار رستم چون. توست فرمان زير به ما خواسته و جان. باشيم مى تو راه و فرمان به ايستاده همگى و هستيم تو نيكخواه
 .شد دور من از افسار و لگام بدون مرغزار، اين در رخشم: گفت او به پس. ديد كوتاه بدها از را

 .است زارني و جويبار ديگر سو آن از ليك. ام يافته سمنگان تا را او پاى نشان اكنون

 .يافت خواهى را نيكى اين پاداش بيابى، را آن و برآيى آن جستجوى به تو اگر اينك

 :گفت او به سمنگان شاه. بريد بخواهم سرها بسيار نگردد، پديدار رخشم اگر ليك

 انديشه از را دل تا كنم تندى و باش ما ميهمان را امشب يك تو. كند كارى چنين تو با كه نيست اين ياراى را كسى سرافراز، مرد اى
 :گردد تو كام به كارها همه كه باشد گردانيم، شاد دلها ، مى به و كنيم آزاد

 مار سوراخ ز برآيد نرمى به            كار به نيĤيد تيزى و تندى كه

 از تهمتن. بيĤوريم بزودى را رخشت و بجوييم نيز ما هنر، پر كارآزموده مرد اى. نگردد پنهان است، شهره گيتى در كه رخش پاى جاى 
 سراى به را رستم[  سمنگان شاه پس. گردد او ميهمان و رود او خانه سوى به كه ديد سزاوار و شد آزاد انديشه از روانش و گشت شاد او گفتار
 پيشش از را بدسگاالن و اندبخو سپاه و شهر از را سران همه آنگاه. بيايستاد پيشش به اى بنده چون خود، و بنشاند تخت بر را او] و برد خود
 ميگسارند تا بيĤورد نيز نوازندگان و گلرخ و چشم سياه رويان زيبا و چمانيان. نهند پهلوانان پيش به و بيĤورند خوان خواليگران، تا بفرمود. براند

 و مشك و بيĤراست او خواب و آرام براى سزاوار جايگاهى رسيد، خواب هنگام را او و شد مست رستم چون پس. نباشد دژم تهمتن تا بنوازند و
  .بنهاد گالب

 



116  

 

  رستم نزد به سمنگان شاه دختر تهمينه آمدن

 .گشت پديدار آسمان بر شباهنگ ستاره و بگذشت تيره شب از پاسى چون

 .كردند باز نرمى به را رستم خوابگاه در و رسيد گوش به راز، به نهفته، گفتنى سخن

 همچون بوى، و رنگ پر بيĤمد، ماهرويى او پس در و. آمد مست رستمِ بالين به خرامان دست بر وىشاهب از اى شماله با اى بنده پس
 با دلدادگان، دل تنگىِ به دهانى و يمانى عقيق رنگ به رخسارى و سرو همچون بااليى و كمند گيسوى دو و كمان ابروانى با تابان خورشيد

 .نبود كيانخا از گويى كه چونان پاك، تنى و خرَد پر روانى

 :كه پرسيد او از و بخواند يزدان آفرينهاى او بر و ماند خيره او به شيردل پهلوان رستم

 اندوه از دلم ليك. پلنگان و شيران نژاد از سمنگان، شاه دختر ام، تهمينه من: گفت هستى؟ چه جوياى تيره، شب اين در و چيست تو نام
 مرا كسى هيچ. است اندك بسيار گيتى در من مانند به چنين اين و. نيست شاهان از جفتى گيتى در مرا كه ازيرا  است گشته نيم دو به گويى
 و شير و ديو از كه ام بشنيده كسى هر از مانند، افسانه تو، از بسيارى داستانهاى ولى. است بشنيده كسى مرا آواز نه و است نديده پرده از بيرون
 به را آسمان و كنى مى بريان گورخرى تنهايى به و روى مى توران به تنها تيره شب. هستى نگچ تيز چنين اين و نترسى نيز نهنگ و پلنگ

 او ديگر بيند، برهنه را تو تيغ چون نيز دالمن.  بدرد هم از ببيند، دست به گرز را تو كه آنگاه پلنگ، چرم و شير دل. سازى مى گريان شمشيرت
 را لب بسيار چه و ام بشنيده تو از داستانهايى چنين. بارد خون ات، سرنيزه بيم از ابر و دارد تو كمند نشان شير،. نباشد نخچير در شتاب ياراى را
 تو آن از بخواهى، مرا اگر اكنون. كرد شهر بدين تو آبشخور ايزد، سرانجام، كه اين تا. كردم آرزو را يالت و بر و دوش همى و گزيدم دندان به

 كه باشد ام، كرده رها آرزو بهر از را خرَد كه ام گشته دلداده چنين اين تو بر كه اينك. نبيند اين جز مرا كسى ديگر پس اين از و هستم
 جستجو را سمنگان سراسر كه بدان و. باشد هور و كيوان آسمان، از اش بهره و گردد تو چون زور و مردى به كه دهد پسرى مرا تو، از پروردگار،

 بديد بدانسان را چهره پرى آن رستم چون پس. بشنيد را آنها سراسر تهمتن و رسيد پايان به ماهرو آن سخنهاى .يابم مى نيز را اسپت و كنم مى
 پر موبدى تا بفرمود پس. نديد فرّهى جز را كار آن سرانجامِ داد، او به نيز را رخش يافتن نويد كه اين ديگر و يافت اى بهره او نزد دانشى هر از و

 .گردد خواستار پدرش از را تهمينه و بيĤيد هنر

 به بود، ايشان كيش و آيين كه آنسان بر را خويش دختر پس. شد آزادى سرو همچون و گشت شاد بشنيد، سخن اين سمنگان، شاه چون
 :گفتند و خواندند آفرين پهلوان رستم بر و گشتند شاد جوان و پير از همه و ببستند پيمانى و بداد پهلوان رستم

 در كه داشت بازو به اى مهره رستم،. گشت انباز او با را ياز دير تيره شب آن پس. باد كَنده بدسگاالنت سر و بادا فرخنده تو بر نو ماه اين
 او گيسوى به اخترى نيك به را مهره اين آمد، دخترى را تو اگر و دار نگاه را اين: گفت و داد تهمينه به را مهره آن دم، سپيده. بود شهره گيتى
 خوى و مردانگى به و نريمان سام تنومندى به پسر، آن. ببند بازويش به پدرش، همچون را مهره اين آمد، پسرى را تو اگر ليك .بردوز

 با و بود ماهروى آن كنار به رستم را شب آن. بتابد او بر تندى  به كه نيابد آن ياراى نيز آفتاب و آورد فرود ابر از را پرّان دالمن. باشد جوانمردان
. داد بوسه او چشم و سر بر بسيار و گرفت بر در كردن، پدرود به را او گرفت، درخشيدن آسمان در خورشيد چون. كرد گفتگو اى گونه هر وا

 خواب و آرامشگاه آن از را او و آمد رستم پيش به سمنگان شاه پس. شد انباز اندوه و درد با و بازگشت او پيش از گريان چهره، پرى تهمينه
 .گشت شاد سخن آن از رستم دل. داد مژده رخش يافتن به را او آنگاه. بپرسيد

 به آنجا از و. تاخت ايران شهر سوى به باد چون و بكرد ياد را دهش نيكى يزدان و نهاد او بر زين و بماليد را او و آمد رخش سوى به پس
 .نگفت سخنى آن از را كس هيچ ليك بكرد، ياد بود، بگذشته كه آنچه از بسيار راه در. رفت زابلستان سوى

  تهمينه مادرش از سهراب زادن

 چون. بود نريمان يا شير سام يا و تن پيل رستم خود گويى. شد زاده تهمينه از تابان ماه چون كودكى بگذشت، اين بر ماه نُه چون
 او بر و بود ساله يك پسرى همچون سهراب ت،بگذش اين بر ماه يك چون. نهاد سهراب را او نام تهمينه گشت، شاداب اش چهره و شد خندان
 آن در را كسى گشت، ساله ده چون. گرفت شيرمردان دل پنجم سال به و كرد جنگ آهنگ شد، ساله سه چون. بود گشته زال رستم بر چون
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 از سرم و برترم خود همساالن از ور چه از من كه بگوى و باش گستاخ من با: گفت را او و آمد مادر نزد به پس. نبود او با نبرد ياراى سرزمين،
 من به را پاسخ اين اگر كه بدان و گويم؟ چه پرسند، پدر نام مرا اگر و نژادم؟ كدامين از و هستم كسى چه تخم از است؟ گشته برتر نيز آسمان
 تن پيل پهلوان آن رستم، پسر تو كه باش شادمان اين بر و مكن تندى و بشنو سخن اين: گفت مادر پس. نگذارم زنده گيتى در ترا نگويى،
 را گيتى كه آنگاه از پروردگار. است نژاد اين از تو تخم كه است برتر نيز آسمان از سرت رو آن از و. نريمانى و سام دستان نژاد از و هستى

 .شتافرا نمى بر سر چنين اين آسمان نبود، گيتى در نريمان سام اگر. است نيĤمده پديد رستم چون سوارى بيĤفريده،

 سه با رستم بود، شده زاده مادر از سهراب كه آنگاه را نامه اين. بنمود سهراب به پنهانى و بيĤورد جنگجوى رستم از اى نامه تهمينه، آنگاه
 پدرت هك زيرا كن، نگاه خوبى به را اين تو هنر، پر اى: گفت سهراب به تهمينه پس. بود فرستاده برايش ايران از زر هميان سه و درخشان ياكند

 گردد خواه كينه تو به او كه مبادا پس. است رستم دشمن او كه زيرا بشنود، باره اين در سخنى هيچ كه نبايد افراسياب كه بدان نيز و. بفرستاده
 نزد به را تو ى،ا گشته گردنكشان همه سرافراز اينسان تو كه بداند اگر نيز پدرت ديگر سوى از و. سازد تباه را پسر دارد، پدر به كه خشمى از و

 همه زمان، اين. ندارد نهان را سخن اين گيتى، در كسى: گفت شنيد، چنين كه سهراب. گردد ريش جدايى درد از من دل و بخواند خويش
 اهمفر ترك جنگاوران از بيكران سپاهى من اكنون سازم؟ نهان رو چه از را جنگاورى نژاد چنين. زنند مى داستان رستم به را جنگاور بزرگان
 گرز آنگاه. نگذارم زنده را بهرام و نوذر پسر گستهم و گيو و گودرز و گرگين و ببرّم ايران از را توس پى و كشم زير به تخت از را كاووس و آورم

 از را او و گردم ىرويارو افراسياب با و روم توران به ايران از آن از پس. بنشانم تخت بر شاه كاووس كاخ در را او و دهم رستم به را تاج و اسپ و
 و خورشيد روى كه آنگاه. نماند گيتى در شاهى هيچ پسر، من، و باشد پدر رستم، كه آنگاه. كنم ايران شهر بانوى را تو و كشانم زير به تخت
 باشد؟ چه ستاره ديگر باشد، روشن ماه،

 را اسپ سهراب، گزيدن

 در. بشكند نيز را خارا سنگ پوالدينش، سم با كه شايد تگاور اسپى مرا كاين. ببينى را جنگاوريم اكنون: گفت مادر به گُرد سهراب پس
 چه،. برگيرد مرا پهلوانى برويال و گوپال و گرز اين و باشد خشكى آهوان و دريا ماهيان مانند و مرغان چون تيزى در و پيالن همچون زورآورى
 تابان خورشيد به سر شادى از بشنيد، پسر از سخنانى چنين مادر، چون. گردم روياروى دشمن با و روم جنگ به پياده كه نيست شايسته
 پس. آيد كار به را او جنگ، گاه به تا برگزيند اسپى آنها، ميان از سهراب تا بيĤورد اسپانى دود، همچون شتاب به تا فرمود چوپان به پس. برآورد

 اسپ هر. بيĤمد و بگرفت كمندى دلير شير همچون سهراب و آوردند شهر به بودند، رها دشت و كوه در كه اسپانى يا و گله اسپان از بسيارى
 بدين. آمد مى زمين به اسپ آن شكم سهراب، فشار از ليك فشرد، مى آن پشت بر را دست و افكند مى گردنش به را كمند ديد، مى كه نيرومندى

 دلتنگ نامجوى، پهلوان آن سهراب، پس. نيĤمد دست به شايسته اسپى را سهراب ليك  بشكست پشتشان كه نيكويى اسپهاى بسيار چه سان
 در و شير همچون نيرو در كه دارم نژاد رخش اسپى كرّه: گفت و آمد تن پيل سهراب نزديك به انجمن آن از پهلوانى سرانجام كه اين تا. گشت
 رنگ سرخ اسپى كسى هرگز و خورشيد چون رفتن و رزو در و مرغ همچو پرّان و دشت در پوينده و كوه مانند به اى كرّه. است باد چون تاختن

 بدود  كالغ مانند به كوه در. باشد تنومند كوه، همچون و بجهد تندر، چون. آيد ستوه به ماهى گاوِ ، سمش زخم از. است نديده او مانند به تيز و
 از سهراب. برسد آنها به گمان بى گردد، روان دشمنان ىپِ از چون و. برود شده، رها كمان از تير چون بيابان، در. باشد ماغ همچون دريا در و

 .كرد شاداب رخساره و بخنديد و شد شاد مرد آن گفتار شنيدن

 اسپى را آن. بيĤزمود خود نيروى با ديگر اسپان همچون نيز را اسپ آن سهراب،. بردند يل سهراب نزد به زود را خوبرنگ اسپ آن پس
 آنگاه. آمد در زين زير به بيستون كوه همچون اسپ،. گشت سوار و بنهاد آن بر زين و بماليد و كرد نوازش را آن پس. يافت شايسته و نيرومند
 :گفت و گرفت دست به ستون همچون اى نيزه سهراب

 .كرد ايرانيان جنگ آهنگ و بازگشت خانه سوى به و بگفت اين. سازم تاريك كاووس بر را روز آمد، بدست اسپم چنين، اين كه اينك
 دستور او از و رفت نيا پيش به سهراب آنگاه. آمدند گرد بسيارى سپاهيان -بود زن شمشير هم و توانگر و نژاده هم كه -او بر سو هر از پس
 چنين سمنگان شاه چون. ببينم را ام ستوده پدر آن تا روم زمين ايران سوى به خواهم مى اينك: گفت و خواست جنگ در او يارى نيز و رفتن
 و اسپ و كمر و كاله و تخت و تاج از چيز، گونه همه را وى و بگشود دهش و داد به دست شاهان، آيين به و آمد شگفت در كودك آن از ديد،
 .ببخشيد افزار جنگ و گوهر و زر و شتر
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  سهراب نزديك به را هومان و بارمان افراسياب، فرستادن

 انجمن او بر بسيارى سپاه و است كرده تير و شمشير آهنگ آيد، مى شير بوى دهانش از هنوز كه سهراب كه دادند آگهى افراسياب به
 كاووس رزم و افگنده آب بر كشتى اينك. بشويد دشنه به را زمين تا دارد آن سرِ و نخواسته يارى نيز ديگر  كس هيچ از راه اين در و گشته
 باشند گران گرز گراينده كه را سپاه دالور سران آنگاه. نمود شادى و بخنديد و آمد خوش را او بشنيد، سخنها آن افراسياب چون. جويد مى

 ايشان به و برگزيد سپاه از را گُرد دليران از هزار دوازده و. بكرد سپهبد - داشتند نمى درنگ شيران جنگ در كه را بارمان و هومان و برگزيد
 را پدرش سهراب، تا كنيد كارى كه است بايسته شما بر. بنديد بكار را آن و داريد نهان گويم شاه به كه را اى چاره اين اينك: گفت و سپرد

 كشته شيرمرد سهراب اين دست به -سالخورده دالور پهلوان آن - رستم گمان بى گردند، روياروى جنگ در يكديگر با چون كه باشد. نشناسد
 سهراب بر خواب در شب يك نيز پس زان. بيĤوريم تنگ به كاووس بر را گيتى ديگر آوريم، چنگ به رستم بدون را ايران چون آنگاه. گردد
 .بسوزد پيوسته نامور رستم دل پس آن از كه گردد، كشته پدر دست به سهراب كه هم اگر. بگيريم را او و بتازيم

 بيĤراسته در با را آن باالى كه بيچاده از تاجى و پيلسته هاى پايه با پيروزه از تختى و بار و زين با استر ده و اسپ ده با پهلوان دو آن پس
 كه ببردند سهراب براى افراسياب زبان از زبانى چرب با دلپسند اى نامه پيشكشها، آن همراه به و رفتند سهراب پيش به افراسياب سوى از بودند

 و ايران و سمنگان و نيست راهى جاآن تا مرز اين از كه بدان. آسايد بر جنگ از زمانه ديگر آورى، چنگ به را ايران تخت اگر: بود نوشته آن در
 گمان بى زمين توران در. گذار سر بر تاج و بنشين ايران تخت بر تو پس. بفرستم سپاه تو براى است بايسته كه چندان نيز من. است يكى توران
 كنى، جنگ آهنگ كه گاه هر. باشند تو مهمان چندى تا فرستادم تو نزد به را ايشان اينك. نبودند بارمان و هومان سپهدارى و دليرى به كسانى
 سوى به بارهايشان با استران و اسپ آن و شاهوار اى جامه با را نامه آن پس. بيĤورند تنگ به دشمنانت بر را گيتى و آورند  جنگ نيز ايشان
 را سپاهيان همه آن چون و. رفت هومان پيش به باد همچون نيا، با و شد پذيره را ايشان شد، آگه ايشان آمدن از سهراب چون. ببردند سهراب
 بدو افزارها جنگ و پيشكشها آن با را شهريار نامه آن پس. گشت زده شگفت بسيار بديد، ويال بر آن با را او كه نيز هومان. گشت دلشاد بديد،
 برخاست كوس آواى. آورد روى جنگ ىسو به شتاب به بخواند، افراسياب نامه سهراب، چون. بگفتند را افراسياب پيام پهلوان، دو هر آنگاه و داد
 سهراب، سان بدين و. انگاشت نمى چيزى به نيز را نهنگ و شير. نبود او با جنگ تاب را كسى ديگر. گشت هوى و هاى و سپاهيان از پر گيتى و

 .نگذارد چيزى و بسوخت بود، آبادى چه هر راه، در و راند ايران مرز سوى به را سپاه

 يدسپ دژ به سهراب رسيدن

 گژدهم زمان آن در. بود توانا و دلير رزمديده هجير آن، نگهبان و داشتند اميد بدان بسيار ايرانيان و خواندند مى سپيد را آن كه بود دژى
 به رابسه چون. بود نامدار و افكن اسپ و پيچ رخ و سوار و پهلوان دخترى را گژدهم. بود پهلوان و گراينده پيرى، همان با ليك بود، پير چه اگر

 .تاخت نبرد دشت سوى به دژ از و بنشست بادپاى اسپى بر شتاب به پس. بديد را او دالور هجير رسيد، دژ آن نزديكى

 باد به را جانت كه اى: گفت را او و تاخت بيرون سپاه ميان از باد چون و بركشيد كين شمشير و برآشفت بديد، را او جنگاور سهراب چون
 تو بر بايد مادرت كه. چيست تو نژاد و نام و كيستى كه برگوى و بنشين اسپ بر استوار اكنون پس. آمدى جنگ به تنها سرى خيره با دادى،
 تن از را سرت اكنون كه سپهبدم دلير هجير من. نباشد كسى يارى به نياز مرا و باشم بس من تو با جنگ در: كه داد پاسخش هجير،. بگريد
 .سازند نابود كركسان نيز را تنت و فرستم مى -گيتى شاه -كاووس نزد به و سازم مى جدا

 آمد بر آتش همچون پهلوان، زورِ پيلْ سهرابِ و انداختند نيزه به نيزه پس. نهاد رو جنگ به تيز و بخنديد بشنيد، گفتار اين چون سهراب
 ميان بر اى نيزه سر شير، سهراب پس. نشد يرجايگ آن در نيزه سر ليك. زد سهراب ميان بر اى نيزه هجير. كرد روان كوهى چون را اسپس و

 اسپ از درنگ بى سهراب آنگاه. آمد ستوه به هجير دل و جان كه چونان بزد، زمينش بر كوهى چون و برگرفت زين از باد چون را او و زد هجير
 اندوهگنامه و برگشت راست سوى بر و پيچيد هجير هنگام همان در كه سازد جدا تنش از سر تا خواست و بنشست هجير كنار در و آمد زير به
 بسيار پند را او سهراب گشت، خشنود كار آن از هجير چون و. بداد زينهار را او و برداشت او از دست سهراب پس. بخواست زينهار سهراب از

 آنكه از زن و مرد و برآمد خروشى د،آوردن بند به و گرفتند را هجير كه شدند آگه سپيد دژ در چون .فرستاد هومان نزد به و ببست بند با و داد
  .ناليدند گشت، گم ايشان ميان از هجير
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 آفريد گرد با سهراب رزم

 زنى او. بكشيد سرد آهى و برآورد درد از خروشى و گشت اندوهگين شد، گم -گروه آن ساالر -هجير كه گشت آگه گژدهم دختر چون
 جنگ در او همچون كسى هرگز كه رو آن از بودند، نهاده آفريد گرد را نامش. بود جنگ در نامدارانه هميشه كه سوار پهلوانى همچون بود

 جنگى سواران زره پس. نبود درنگ جاى ديگر. گشت سياه گونش الله روى كه آمد ننگ هجير، كار آن از چنان آن را گردآفريد. بودند نديده
 .بزد گرهى اش مىرو كالهخود باالى بر و كرد نهان زره زير به را گيسوان و بپوشيد

 خروشان تندر مانند به و آمد سپاه پيش به گَرد چون و آمد فرود دژ از پاى باد اسپى بر سوار شير همچون و بست ميان بر كمر آنگاه
 يك هيچ ليك بيĤزمايد؟ مرا جنگ دالور نهنگ همچون ايشان از يكى كه كارآزموده و دلير سران و جنگاوران و گُردان كجايند: كه بكرد فريادى

 بار: گفت خود با و گزيد دندان به را لبش و بخنديد بديد، را او اوژن شير سهراب چون. نشد بيرون او جنگ به سرفراز سپاه آن جنگاوران از
 نچو. تاخت آفريد گرد پيش به و نهاد سر بر رومى كالهخودى باد، چون و بپوشيد گبر پس. افتاد زور و شمشير خداوند دام به گورخرى ديگر
 از و بباريد او بر تير از بارانى و كرد زه به را كمان بديد، را سهراب -نداشت را او تير پيش از گذشتن ياراى نيز مرغ كه -كمندافكن دختر آن

 ىرو او جنگ به تيز و برآورد سر بر را سپر و برآشفت پس. آمد ننگ را او ديد، چنين كه سهراب. بجنگيد توران سواران با نيز راست و چپ
. كرد سهراب سوى به را نيزه سر گردآفريد. برجست اسپش .كرد زه به را كمان پس. بردميد آتش بسان هماوردش كه بديد گردآفريد. نهاد

 جان نيزه با و جهانيد جا از را اسپ گشسپ، آذر مانند به و پرداخت جنگ در گرى چاره به او بدخواه چونان و برآشفت پلنگ چون سهراب
 را زره سرتاسر و بزد آفريد گرد بند كمر بر را آن تيز آنگاه. كرد پنهان خود پشت در را نيزه سر رسيد، او نزديك چون و بيامد دست، در ستان

 زين بر چون آفريد گرد. اندازد در روى به را او چوگان، زخم چون زخم يك به تا خواست و برگرفت زين از گوى، چون را او و بردريد تنش بر
 نبود، او هماورد چون و بنشست زين بر ديگر بار و كرد نيم دو به را سهراب نيزه شمشير، آن با و بركشيد نيام از تيزى تيغ نگدر بى بپيچيد،

 و بجنبيد و رسانيد او نزديكى به را خود خروشان، و بسپرد رخش به را رخ خشماگين، سهراب ليك. برگشت زود و بتابيد او با جنگ از روى
 كه بدانست سهراب. گشت آشكار درخشان خورشيد چون رويش و شد رها زره بند از گردآفريد موهاى ناگهان كه برداشت سرش از را كالهخود

 ايران سپاه از آورند، مى بر آسمان بر گَرد جنگى، سواران كه جنگ هنگام در چگونه: گفت خود با و آمد شگفت بسيار را او و است دختر او
 او به و آورد بند به را او و افكند گردآفريد ميان بر و بگشاد فتراك از را خود پيچان كمند سهراب پس فرستند؟ مى آوردگاه به را دخترى چنين
 با گمان بى تو و آوردم دام به تو بسان نيز را گورى من. آمدى من جنگ به تو چرا كه بگوى مرا و مجوى رهايى من از اينك ماهروى، اى: گفت
 .يافت نخواهى رهايى من چنگ از زور

 دليران، ميان به كه دليرى اى: گفت و كرد روى بدو پس. كند گشاده را رخ سهراب، بر آنكه جز نديد اى چاره ديد، چنين كه گردآفريد
 سپاهيان ميان در ببينند، گشاده روى و موى با چنين اين مرا چون و نگرند مى ما شمشير و گرز و جنگ اين به سپاه دو اكنون شيرى، همچون

 اگر پس. سازى ننگين را نامت و كنى درنگ اين از بيش نبايد تو اينك. است گشته هماورد دخترى با نبرد دشت در سهراب: كه افتد وگفتگ
 كه بدان و مپرس من از بركشيده، رده سپاه دو اين برابر در اين از بيش.  بود مهتران كار داشتن، خرد چه،  باشد بهتر بسازيم يكديگر با نهانى
 و دژبان و دژ همه خواهى، كه همچنان آيى، ما دژ به چون پس. بجويى جنگ كه نبايد آشتى گاه به ديگر و توست  فرمان به ما دژ و سپاه همه

 و نبود او باالى مانند به سروى هيچ. ديد بهشتى بوستانى سهراب بنمود، سهراب به را خود رخسار آفريد گرد چون. شود تو آن از گنجها
 و. برنگرد هرگز گفتى، اكنون كه آنچه از پس،. بديدى نبرد گاه به مرا امروز: گفت گردآفريد به پس. بود كمان ابروانش و گوزن چون چشمانش

 گرد آنگاه. آورند زير به را باره آن من، يال و نيزه اين و گوپال زخم كه بدان و. نيست برتر كه آسمان از آن چه مبند، دل نيز دژ باروى آن به
 .برفت او با نيز سهراب و تاخت دژ سوى به آفريد

 به كه آزارى آن از و ببستند را دژ در آنگاه. انداخت دژ به را اش بسته و خسته تن آفريد، گرد. بگشودند را دژ در و آمد دژ درگاه به گژدهم
 و نامداران ديگر با گژدهم. گشت خونبار ديدگانشان و اندوه از پر دلهايشان و گشتند اندوهگين پير، و برنا از همه بود، رسيده هجير و آفريد گرد

 افسون با هم و جستى رزم هم كه ديديم چه  بود اندوه از پر تو از انجمن، اين دل نيكدل، زنِ شير اى: گفت را او و آمد دخترش نزد به پهلوانان
  . نرسيد جانت به دشمن از گزندى كه سپاسگزارم را بلند چرخ خداوند و نرسيد ننگى خاندانت بر تو كار اين از ليك. كردى چاره رنگ، و

 شاه اى: گفت او به ديد، زين پشت بر همچنان را سهراب چون. بنگريست را سپاه و رفت بارو باالى به و بخنديد بسيار گردآفريد پس
 و ماه و تخت و تاج به سوگند هر،چ خوب اى: گفت سهراب. گرد باز داشتى؟ رنجه را خود چنين اين نبرد، دشت از آمدن با چرا چين، و ترك



120  

 

 هرزه، گفتار اين از ديگر شوى، پيچان و گردى بيچاره كه هنگام آن و. آورم بدست ستمگر اى را تو و سازم يكسان خاك با را بارو اين كه مهر
 .داشت نخواهد سودى برايت پشيمانى ديگر ربود، سرت از كاله گردون، كه زمان آن بدان ليك. گردى پشيمان

 اين به نيز تو. نيابند جفت ايران، از تركان: گفت فسوس با و بخنديد بشنيد، را او سخن گردآفريد چون كردى؟ كه پيمانى آن رفت اكج
 و زور آن با و باشى بزرگان نژاد از و نباشى تركان از خود، تو كه همانا. نبودم تو روزىِ و بهره من كه دان چنين و مساز اندوهگين را خود درد،
 ، آورد اينجا به سپاهى تركان، از پهلوانى كه رسد آگهى شاه كاووس به چون كه بدان ليك. نباشد تو هماورد پهلوانى هيچ يال، و دوش و وباز
 ولى. آيد سرت بر بدى چه كه ندانم و نمانند زنده نيز سپاهيانت از تن يك. نباشد تهمتن با جنگ پاى را شمايان و بجنبند جاى از رستم و شاه
 از همواره نادان گاو كه زيرا باشى، اميدوار بسيار خويش بازوى اين به كه نبايد چه اگر  دارى تو كه دوشى و يال چنين از آيد مى دريغم نم

 پس. آمد ننگش بشنيد، او سخنان كه سهراب. بازگردى توران به و نهى فرمان به سر كه باشد اين بهتر را تو پس. خورد مى خويش پهلوى
 ديگر امروز: گفت آنگاه. داد تاراج به بود، نزديكى آن در بر و بوم چه هر سهراب پس. بود برپا بِدان دژ، كه بود جايى دژ، آن زير در .بنگريست

 .است گشته كوتاه پيكار از ما دست و است بيگاه

  .بازگشت خود جايگاه سوى هب بگفت، اين چون. برآوريم آسمان به گَرد بارو، اين از و افكنيم نبرد شور اينجا در دم سپيده

  كاووس نزديك به گژدهم نامه

 برگزيد نيز اى پوينده مرد و بنوشت شاه كاووس براى اى نامه و بنشاند خود نزد و بيĤورد را دبيرى مرد پير، گژدهم بازگرديد، سهراب چون
 سپاهى: گفت و راند سخن بود، آورده سرشان بر روزگار كه آنچه از آنگاه و كرد آفرين را شاه نخست نامه، در. ببرد شاه سوى به را نامه آن تا

 و برتر سهى سرو از پهلوان، آن باالى. است سپاه آن ساالر ندارد، سال چهارده از بيش كه پهلوانى و آمد ما سر به پهلوانان و جويان رزم از گران
 گيرد، چنگ به شمشير چون. ام نديده گرزى و دست چنان ركان،ت از هرگز و. است بلند باال و شير بر چون او بر. است تابان خورشيد همچون

 از و او مانند به مردى توران، و ايران در .نيست او بازوى مانند به برّنده تيغ و نباشد او آواز چون نيز غرّنده تندر. آيد ننگش كوه و دريا از ديگر
 خود گمان بى مگر گويى. شير و پيل از نه و تابد مى روى ديو از نه كه تاس سهراب دلير، گُرد آن نام. نباشد هماوردش كسى پهلوانان، ميان
 آزماى رزم ترك آن پيش به و نشست بر تيزتك اسپى بر و بست او جنگ به كمر دالور، هجير. است نريمان نژاد از پهلوانى يا و است رستم
 زين پشت از را هجير سهراب، رساند، مغز تا بينى از را بويى يا زند هم بر مژه كسى تا. نديدم اسپ بر ديگر را هجير ، دمى از بيش ليك. رفت

 سواران بسيارى من .اوست بند و زنهار به دردمندانه، ليك است، زنده اكنون هجير گرچه. بودند آمده شگفت در كار اين از سپاه دو هر. برگرفت
 نيز خارا كوه او هماورد اگر. آورد چنگ به را جنگاورى مرد سپاهيان، از رده ود ميان در كه دم آن مبادا. ام نشنيده گونه اين ولى ام، ديده توران
 كوه آن بر براند، اسپ آن بر خواستن، كين روز به سهراب كه زمينى چه،. ببينم بيابان در سهراب با نبرد روز به را آن كه خواهم نمى باشد،

 به رفته زمين، ايران از را فرّهى آن همه ديگر پس نياورد، او جنگ به پاهىس و كند درنگ كار اين در شاه كاووس اگر اينك. آورد بخشايش
 خود گويى نديده، او چون سوارى كس هيچ. بگيرد را جا همه زورمندى با كس، هيچ يارى بدون. بدان آشفته او تيغ سر از را گيتى و آور شمار
 .نداريم آهنگش و چنگال و گرز آن با را او جنگ تاب هيچكدام نيز ما. بس و است سوار سام

 كه شايد. شويم مى بيرون سپاهيان سوى به و داريم مى بر را بنه امشب. است برفته آسمان به تا او بزرگى و است بخفته ما پهلوانان بخت
 چون پس. سازد نگدر جنگاورى، در او شتاب برابر در نيز شير و نيست او با جنگ توان را ما ليك. نگوييم چيزى ديگر و بكوشيم او با چندى

 بر را نامه فرستاده، آنگاه. نبينند را تو سپاهيان آن از كس هيچ فردا پگاه كه برو چنان: گفت فرستاده آن به گژدهم كردند، مهر را نامه شب، آن
 .خاست پا بر و ببست راست دست

 را سپيد دژ سهراب، گرفتن

. نشست بر تيزتك اسپى بر و گرفت دست بر اى نيزه سپهدار سهراب. بستندب ميانها توران سپاه برآورد، سر بلند كوه از خورشيد چون
 ژيان شير چون خروشى پس. نديد را كسى كرد، دژ آهنگ چون. ببندد اى رمه چون و بگيرد را دژ آن پهلوانان همه تا داشت آن سرِ سهراب
 راهى از گژدهم با پهلوانان و سواران همه هنگام، شب. يافتندن آن در را جويى جنگ هيچ و گشودند را دژ در. آمد دژ در نزديك به و بركشيد

 پس. نديد بارو در را گژدهم سهراب، رفتند، دژ درون به سپاهيانش با سهراب چون. بودند رفته دانست، نمى را آن دشمن، و بود دژ زير در كه
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 را آفريد گرد همى سهراب. خواستند زينهار جان، به و آمدند او شپي به سهراب فرمان به گناه، بى يا گناهكار بودند، مانده دژ در كه كسانى همه
  .رفت ابر زير به اى تابنده ماه چنان كه دريغا: گفت دل در پس. بود برگزيده او پيوند و مهر دلش. نيافت ليك جست،

 از و خواند فرا خود نزد را سپاه بزرگان پس. گشت اندوهگين شاه دل سخنان، آن از رسيد، شاه كاووس به گژدهم نامه چون ديگر سوى از
 شاه، و نشستند شاه پيش به فرهاد و بهرام و گرگين و گيو و گشواد گودرز و توس چون سپاه بزرگان آن. گفت سخن ايشان با بود، برفته آنچه
 باشد؟ چه كار اين درمان و سازيم چه اينك. گردد دراز ما بر گويد، گژدهم كه اينسان كه است كارى اين: گفت و بخواند ايشان براى را نامه آن
 تخت كه دهد آگهى را او و رود زابل به پهلوان رستم پيش به گيو كه شدند آن بر همگى پس است؟ مرد اين هماورد ايران، از كسى چه

 .بنشست دبير با شاه پس. بخواند  رزمگاه بدين است، سپاهيان پشت كه را تن پيل پهلوان رستم سان بدين و. است گشته بيم پر شاهنشاهى

  زابلستان ز او خواندن و رستم به كاووس نامه

. باشى روان روشن و دل بيدار: گفت و كرد آفرين پهلوان رستم بر نخست نامه، در و نوشتند تا بفرمود نامدار رستم به اى نامه شاه، آنگاه
. است ببسته راه نيز را دژ مردمِ آن و نشسته دژ در پاهيانشس با خودش و تاخته ايران به سپاهى با آورى نام پهلوان تركستان، از كه بدان

 را آب كه تو مگر ندارد، را او با جنگ تاب كس هيچ ايران از. است شير نرّه دل چون دلش و پيل ژنده ماننده تنش كه است دلير و گُرد پهلوانى
 گُردان پشت و دل دارى، شيران نيروى و چنگال كه تو. اشدنب فريادرس كارى هر در تو جز كس هيچ گيتى در كه بدان پس. سازى تيره وى بر

 ناهيد تو تيغ از و شود گريان خورشيد تو گرز زخم از. بودى گشاينده را هاماوران بند و ستاندى ايشان از را مازندران كه همانى تو. هستى ايران
 نيز كوه بر تو سرنيزه و آورد بند در را شير تو كمند. نباشد گيتى در تو هماورد نيز پيل و نيست تو رخش پِى گَرد مانند به نيز نيل. گردد بريان
 از كه آمده پيش گزاينده كارى ديگر بار اينك. باشند سرفراز تو به پهلوانان و باشى پناه رسد، ايران به كه بدى هر در كه تويى. رساند گزند

 سوى به را گيو تا شدند آن بر آنگاه. بخوانند را گژدهم نامه تا بنشستند من نزد به هم با ايران پهلوانان پس. گردد مى ريش دلم نيز آن انديشه
 باره آن در كس هيچ با بخواندى، نامه اين چون پس. ببينى را آن نيك و بد تو و آورد تو نزد به]  نامه اين همراه به[ را نامه آن تا فرستند تو

 هوشمندت بسيار سواران با كه باشد. آور روى ما نزد به شتاب به و مبوى شتى،دا دست به نيز گلى دسته اگر. مكن نيز درنگ و مگوى سخن
 مهر را نامه چون. نباشد او هماورد تو جز كس هيچ كرده، ياد تورانى سپهدار آن از گژدهم كه آنسان چه،. آيى بدينجا زابل از و برآورى خروشى
 شب اگر. بيĤسايى و بمانى زابل در رسى، رستم نزد به چون كه نبايد و بشتاب زود :گفت و داد دالور گيو به شتاب به را آن شاه كاووس كردند،

 را دشمن كه بدان و. آيد فراز  گُرد مرد اين كار] نشتابد جنگ به رستم اگر[ و است نزديك سخت جنگى كه بگوى را او و. گرد باز روز رسيدى،
 نه و كرد آب پرواى نه خوابى، و آرام بدون و بتاخت دمان باد چون روز و شب. برفت و بستد شاه از را نامه شتابان گيو. شمرد خُرد نبايد هرگز
 .خورد نان اندوه

 با تهمتن پس. بيĤمد ايران از رهنورد اسپى بر پهلوان سوارى: كه رسيد دستان به بان ديده خروش رسيد، زابلستان نزديكى به چون
 از و آمد زير به اسپ از نيز نامدار رستم. گشتند پياده اسپ از بود، زين بر كه هر و مداراننا آن هم و گيو هم و شدند پذيره را او سپاهيانش

 بداد را نامه و بگفت بود، شنيده آنچه گيو. گفتند سخن و ببودند چندى و رفتند رستم ايوان سوى به راه آن از آنگاه. بپرسيد شهريار از و ايران
 بخواند، را نامه و بشنيد سخنان آن چون تهمتن. داد او به را پيشكشهايى و ساخت آگاه را رستم ،بد و نيك از و گفت سخن سهراب از چندى و

 و بزرگان از كار اين: كه گفت گيو با پس. گشت پديدار گيتى در بزرگان، از ، گُرد سام مانند به سوارى ديگر بار كه شد شگفت در و بخنديد
 و نشناسم را او اكنون من و. كجاست از نامدار اين كه گويد نمى كسى. سپرد ياد به نتوان يزىچ چنين تركان از ليك نباشد، شگفت آزادگان،

 به او براى بسيارى گوهر و زر كسى همراه به. نشناسد را جنگ و است كودك كه دارم سمنگان شاه دختر از پسرى من. كجاست از ندانم
 آيد، مى شير بوى لبانش از هنوز كه اينك چه، گردد، بلند ارجمند، كودك اين كه نگذرد چندى: كه داد پاسخ چنين مادرش. فرستادم مادرش

 اين پهلوان، اى اينك. آورد زير به را سروران بسيار سر و يابد شير بازوى كه نباشد دير و. گردد جوى پرخاش بزودى گمان بى و خورد مى مى
 -نباشد شير بچه آن كار اين ببست، كمند با را او و بيافكند بارو از را دالور هجير و آمد ايرانيان رزم سوى به سان بدين گويى مى تو كه كسى
 فرخنده ترك پهلوان اين كرد بايد اى چاره چه كه ببينيم تا رويم دستان كاخ سوى به شادى با اكنون تا بيا پس. باشد گشته دلير گُرد چه اگر

 را رستم گيو، ديگر بار كه اين تا. بنشستند آنجا در اندوه بدون چندى و رفتند ندستا كاخ به گيو و پهلوان، يل آن سرفراز، رستم پس. كيست
 در نبايد كه فرموده من به شاه كاووس. بادا فروزان تو به تخت و تاج تاجى، زيبنده كه نيكبختى اى گيتى، پهلوان اى: گفت و كرد آفرين

. شويم ايران به شتاب به كه بايد آبروى، با سرافراز اى اكنون. گردد نزديك جنگ آن مبادا تا گردم باز را روز رسيدم، شب اگر و بخوابم زابلستان
 و كاووس از و نشينيم مى شادى به را امروز يك اينك. نباشد خاك جز آدمى سرانجام كه زيرا نيست، اين از كى با: گفت شنيد، چنين كه رستم
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 مگر بدان، و. گرديم ايران گُردان راهنماى و بتازيم شاه نزد به پس زان. رسانيم مى خشك لبان اين به را مى نم و كنيم نمى يادى پهلوانان آن
 پاى تيز آتش دم را آن هرگز ليك خيزد، جاى از كوهه، با چه اگر دريا. نيست دشوار كارى چنين گرنه و نباشد بيدار بخشنده، بخت آنكه

 و گوپال و شمشير خداوند زال، رستم ماننده او كه آنجا از بدان و. آورد ماتم سور، آن هنگام به دلش ببيند، دور از مرا درفش چون نيز او. نباشد
 و بردند مى به دست پس .نماييم شتاب چندان كه نبايد نيز ما و. نيايد جنگ به زودى اين به پس است، هوشيار و دلير جنگى، سامِ چون نيز

. بگرفت سپاه آراستن و بيĤمد آلود خواب و زده مى تهمتن ديگر، روز دم سپيده. مدندآ دستان ياد به و كرده فراموش را كاووس و گشتند مست
 بخوردند، خوراك چون و بگسترانيدند خوان تا بفرمود خواليگران به و برد ياد از را رفتن و ايستاده باز كار از روز همان بود، مست چون ليك
 كاووس از يادى هيچ را رستم و بردند دست مى به و كردند بپا بزمى دم سپيده از ديگر وزر. بيĤوردند رامشگران و رود و مى و بيĤراستند بزمى
 بود اندوهگين كار اين از. نپندارد خوار گذشته، كه را آنچه و نيست هشيار و است خو تند كاووس :گفت پهلوان رستم به گيو چهارم روز. نيĤمد

 كاووس بر را گيتى كار، اين با كنيم، درنگ زابلستان در اين از بيش اگر اينك .بود گشته دور او از خواب و خورد و آرام و شده شتاب پر دلش و
 اين از ديگر: گفت بدو رستم پس. گيرد دل به ما كينه است، انديش ناپاك كه رو آن از و گردد خشمگين ما بر ايران شاه و ايم آورده تنگ به

 آواى زابل سواران چون. بدمند رويين ناى در و كنند زين را رخش تا بفرمود رستم آنگاه. وردنش ما با زمين در كسى هرگز چه، ميانديش، گونه
 .كرد سپاه پهلوان را زواره و برآراست گران سپاهى رستم، و برفتند جوشن و كالهخود با شنيدند، ناى آن

  رستم بر كاووس گرفتن خشم

 بدانجا رستم كه بود مانده روز يك هنوز و شدند پذيره را او گشوادگان گودرز و توس چون پهلوانانى شد، روان شاه نزديك به رستم چون
. گرفتند پرسيدن او از بزرگان و پهلوانان آن و آمد زير به اسپ از نيز رستم. دويدند او اسپ پيش به پياده و رساندند او به را خود ايشان رسد،
 گشته تند. نداد پاسخى هيچ و برآشفت شاه كاووس. بردند نماز را او رسيدند، شاه پيش به چون و. آمدند شاه درگاه به شادمانى با آنجا از آنگاه

 سر كه باشد كه رستم: كه زد گيو بر بانگى و بشست ديدگانش از را شرم ناگهان. بود گشته بيشه شير همانند درست و آورده پيشانى بر چين و
 را او اينك گيو اى. كندم مى تن از ترنجى همچون را سرش داشتم، دست در تيغى راگ اكنون كند؟ سست را من پيمان و بپيچد من فرمان از

 .برَد دست رستم به بدانگونه كه ترسيد و بجست گفتار آن شنيدن از گيو دل. مگوى من به او از سخنى هيچ ديگر و كن بردار زنده و ببر و بگير

 هر و برو: كه بفرمود توس به كاووس آنگاه. بود مانده خيره او به انجمن آن همه و. برآشفت تن پيل رستم بر هم و گيو بر هم كاووس پس
 .كن بردار زنده را آنها دو

 بودند، گشته خيره بدو پهلوانان آن همه كه توس. برخاست  جاى از و گشت برافروخته برجهد، نى از كه آتشى چون و بگفت اين كاووس،
 را شاه و برآشفت تهمتن ناگهان ليك. شود آرامشى را تندى آن كه باشد ، برَد بيرون كاووس، شپي از را او تا گرفت را تهمتن دست و برفت
 ترك آن و برو]  گويى مى راست اگر[ تو. نباشى شاهى سزاوار تو و است بدتر يكديگر از كارهايت همه. مدار خود كنار در را آتش چندين: گفت

 اند بنده من رخش پيش در هاماوران و چين و مصر و مازندران و سگسار و روم همه كه بدان و از،س خوار را دشمن و آشوب بر. كن بردار زنده را
 كه زد توس دست بر را دستش چنان تندى به و بگفت اين رستم،. اى زنده من به گيتى در خودت نيز تو. هستند من تيغ و تير خسته جگر و

 آنگاه. بخشم تاج اوژنِ او شير آن من: گفت آنگاه. گشت سوار رخش بر و رفت بيرون خشم اب و گذشت او بر تندى با و افتاد زمين به سر با توس
 باشد؟ كه او يازد؟ دست من به رو چه از توس باشد؟ كه شاه كاووس آورم، خشم كه

  لشگرست از نه و پادشاه از نه            داورست از فيروزى و زور مرا

 من، يار. است شاهى تاج چون كالهخود، اين و نگين همچون تيغ، اين و شاهى تخت همچون نم براى رخش، اين. است من بنده زمين، 
 آزاد. سازم جدا تن از سرها آوردگاه، در و سازم درخشان را تيره شب شمشيرم با. منند شهريار من، دل و بازوان اين و. باشند گرز و سرنيزه اين
 تخت سوى به خواستند، شاهى به مرا و بيĤراستند تاج و تخت پهلوانان، كه زمان آن. ستمني بنده پروردگار، جز را كس هيچ و ام شده زاده

 براى بخت و بزرگى اين ،] شاه كاووس اى[  اينك بودم، پذيرفته را تخت و تاج زمان همان اگر. نگاهداشتم را راه و آيين و نكردم نيز نگاه شاهى،
 خشم و انگارم هيچ به را كاووس ديگر پس. نشانيدم تخت اين بر را كواذ كى كه بودم من اين. است من سزاى گفتى چه هر كه براستى. نبود تو
 به بود، افتاده كوه البرز در گروه از دور به زارى آن به كه را كواذ كى و بستم نمى كين شمشير و كمربند زمان آن من اگر. پندارم باد چون را او

 و كرد بزرگان آن به رو رستم آنگاه. بگويى سام دستان به  سخنهايى چنين اين كه نبود كام و زرگىب اين را تو اينك آوردم، نمى زمين ايران
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 ديگر چه  كنيد خويش جان چاره و سازيد پيشه را خرَد يك هر نيز شمايان. نماند كوچك و بزرگ ديگر و بيĤيد ترك پهلوان آن بزودى: گفت
 بر پوست گويى خشم، از كه آنسان و بگفت اين رستم،. آسمان در كركسى همچون من و اشيدب زمين بر شما. نبينيد ايران به مرا پس ازين
 .برفت آنجا از اسپ بر سوار گشت، مى شكافته تنش

 و است تو كار اين: گفتند گودرز به پس. بود ايشان شبان رستم و بودند اى رمه همچون آنها چه  گشت اندوه از پر كار آن از ايرانيان دل
 .بگرود تو گفتار به گمان بى ولى نشنود، ما از سخنى شاه، كاووس اگر. گردد درست تو دست به ته،شكس اين

 آن آنگاه. بازآورى ديگر بار را گشته گم بخت آن كه باشد. ساز آرام دراز و خوب سخنهاى با را او و برو ديوانه شاه اين نزديك به پس
 هرگز كه همانا. دارد نمى نگاه را آيينى هيچ شاه، اين: گفتند هم به و بنشستند يكديگر با ينگرگ و رهام و بهرام و گودرز و گيو چون بزرگان

 اين مازندران، ديوان كه آنگاه. بود فريادرس را او سختى، و رنج هر در و بخشيد روان را كى كاووس كه نبوده پهلوان رستم همچو كسى هيچ
 تخت بر را كاووس باز و دريد بر را دژم ديو جگرگاه و كشيد او بهر از سختى و رنج مايه چه رستم بودند، آورده گران بند در را پهلوانانش و شاه

 چنان و نكرد هاماوران به پشت او بهر از رستم ببستند، بندگران به هاماوران در را كاووس پاى چون ديگر بار. خواند آفرين برو و نشاند شاهى
 آويخته بكرد، كه كارها همه آن با رستم، پاداش كه اينك. برد نماز را او شادى، با و نشاند تخت بر و بيĤورد را كاووس باز و بكشت را شاهانى
 نزد به سپهدار گشواد گودرزِ پس. است كار هنگام گرديده، نزديك جنگ روزگار كه اكنون ليك. بگريزيم تنها بايد ديگر ما باشد، بردار شدن

 فراموش را مازندران ديوان و هاماوران مگر برآوردى؟ گَرد ايران، از اينسان امروز، كه بود كرده چه مرست: گفت او به گرمى با و رفت كاووس
 گرگ همچون پهلوانى با بزرگ سپاهى و رفت رستم چون. بگويند گزافه سخن نبايد شاهان كه  بدان. كن بردار زنده را او گويى مى كه اى كرده
 ايشان باره در و ديده را تو پهلوانان همه بيش كما گژدهم افشاند؟ بر تيره گَرد او بر و رود نبرد شتد به او با كه دارى را كسى چه بيĤمد،
 داشته رستم چون مردى كه كسى پس. رود ترك پهلوان اين جنگ به سوارى كه روز آن مباد هرگز گويد مى همه اين با ليك. است شنيده
 .است خرَد بى. بيĤزارد را او هم باز و باشد

 بود، گشته آشفته بيهوده به مغزش و بود رفته كه آنچه از پس،. دارد آيين و راه او كه بدانست بشنيد، گودرز گفتار شاه، كاووس چون
 داشته سر در خرَد كه بايد شاه .باشد نيكوتر پند با پيران لب كه براستى. است شايسته گفتى كه سخنى اين: گفت را گودرز و گشت پشيمان

 سازيد تهى من تيزى از را سرش و گوييد سخن خوبى به او با و رويد رستم نزد به كه بايد شمايان اينك. نيĤيد بكار را او تيزى، و دىتن و باشد
 از شتاب به و برخاست شاه پيش از گودرز پس. شود روشن بدو من تاريك جان تا آور من نزديك به را او تو و. بنماييد او به را بهى روزگار و

 در را تن پيل پهلوان آن چون. شدند او پى از بود، رفته رستم كه راهى آن به همگى و برفتند او با نيز سپاه سران. شد روان پهلوان مرست پس
 و باد تو فرمان زير به سره يك گيتى. باشى روان روشن و جاويد: كه گرفتند ستايش را او و آمدند گرد او بر نامداران آن همه بيافتند، راه

 پشيمان هماندم و گويد مى. نباشد تازه او گفتن سخن تندى به اين و نيست مغز را كاووس كه دانى مى خود، تو،. بادا تخت جايگاهت ههميش
 و سازد رها را ايران سان بدين تهمتن كه اند نكرده گناهى كه ايرانيان گشته، آزرده شاه از تهمتن اگر. بندد مى پيمان خوبى به باز و شود مى
 .گزد مى دندان به دست پشت كرد، كه تندى آن از و است شده پشيمان گفته كه سخنها آن از شاه اكنون. كند نهان را اش رخندهف روى

 جوشن، اين و تاج همچون كالهخودم و شاهى تخت چون برايم من اسپ زينِ. نيازم بى كى كاووس از من: گفت شنيد، چنين كه رستم
 سزاوار كه براستى بترسم؟ او خشم از چرا است، برابر خاك مشتى با كاووس نزدم در كه من. ام نهاده مرگ به دل .است شاهوار اى جامه چون
 .ساختم رهنمون تختش و تاج سوى به و آوردم بيرون بند، از را او چون سزاوارم .گفت من به تندى آن با شاه كه هستم ناسزايى سخنان آن

. رهانيدم سختى و بند هر از ديدم، دشمن دست در چنان آن چون را او. هاماوران شاه با نگج گاهى و كردم مازندران ديوان رزم گاهى
 تن پيل رستم به گودرز شدند، خاموش گفتن از چون. نهراسم كسى از پاك، يزدان از جز و است بس و ام گشته سير كردم آنچه از ديگر اينك
 آن از سرفراز رستم كه گويد پنهانى كسى هر و.  برَند تو كار اين به ديگر گمانى او گردنكش پهلوانان و تركان شاه كه بدان: گفت و كرد روى
 و نباشد درنگ جاى را ما ديگر بترسيد، ايشان با جنگ از رستم و داد آگهى سپاه آن آمدن از را ما گژدهم چون كه گويند همه. بترسيد ترك
 تو پس. گفتند مى سخن پهلوان ترك آن از همه سره يك كه بديدم او درگاه بر بود، برآشفته شاه كه آنگاه. سازيم تهى را بر و بوم همه بايد

 سپاه. مساز نهان جنگ، از تابيدنت روى اين با است، گشته شهره گيتى سراسر در كه را نامت اين و مكن پشت ايران شاه بر چنين اين اينك
 پاك و افتد تورانيان چنگ به تخت و تاج اين كه باشد ننگ چه،. مساز اهتب را تخت و تاج اين سرى، خيره با پس. است گشته نزديك تركان
 :گفت بدو و بماند خيره بشنيد، را آنها رستم چون. بگفت رستم با بسيار سخنان، اين از گودرز. نپسندند چنين نيز كيشان
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 شاه ولى نگريزم كارزار از كه دانى خود تو ليك. انمبم زنده كه خواهم نمى ديگر يافته، راه دلم در بيم]  گويى مى تو چنانكه اگر كه بدان[
 .دارد مى سبك مرا

 را او شاه چون. برفت شاه كاووس نزد به خرامان و برخاست ننگ، آن براى از پس،. آيد شاه درگاه به و برگردد كه ديد چنان رستم بارى،
 كه همانسان بايد پس. است من سرشت و گوهر تندى،: گفت و بخواست بسيارى پوزش بود، گذشته آنچه از و خاست پاى بر بديد، دور از

. خواستم جويى چاره به را تو پس. گشت باريك نو، ماه همچون دلم بدخواه، بدسگالنده اين ترس از نيز زمان اين. كرد زندگانى بيĤفريده، يزدان
 پيش در همگان ما. است را تو فرمان: گفت رستم. ادب دهان در خاكم. شدم پشيمان گشتى، آزرده چون ولى. گشتم تند بيĤمدى، دير چون ليك
 و بهروزى. بدهى فرمان چه تا بيĤمدم، اكنون. كهترم تو درگاه بر باشم، كهترى سزاوار اگر نيز من. است تو آن از سراسر گيتى، و كهتريم تو

 رزم آهنگ فردا و كنيم بپا بزمى را امروز يك تا ابي. باشى روان روشن پيوسته پهلوان، اى: گفت شنيد، چنين كه كاووس. بادا تو جفت بزرگى،
 و ناى بانگ و تار نواى با و خواندند فرا را بزرگان آنگاه. ساخت بهارى باغ چون را ايوان و بيĤراست شاهوار رامشگاهى شاه، كاووس پس. سازيم
 .بازگشتند خود جايگاه به مست، ،همگى آنگاه و گفتند سخن بزرگان ياد به و خوردند باده شب نيمه تا چند، رويانى زيبا

  رستم با كاووس كشيدن لشگر

 در آنگاه و ببستند پيل كوهه بر كوس توس، و گيو تا بفرمود شاه كاووس آمد، برون پرده از و ببرّيد را  گون كَرْف چادر آن خورشيد، چون
 به شهر از سپاهى چنان آن پس. آمدند لشگرگاه به جنگاور و ور جوشن سپاهى هزار سد. نهاد بر بنه و بداد را سپاهيان روزىِ و بگشاد گنج

 آسمان،. گشت نهان اسپان سم و پيالن زير به گيتى و بزدند تاژ و سراپرده ، كَرْوه دو تا. گشت تيره آسمان، اسپانشان، گَرد از كه آمدند دشت
 سياه روز، و تيره شب چون گيتى. برفت ايستگاه به تگاهايس سپاه، آن و. بجنبيد كوس آواى از دشت. گشت سياه آبنوس چون زمين و نيلگون
 و گون گونه درفشهاى و ها سرنيزه سو هر در بس از. بود الژورد پرده پس در آتشى گويى دور، از كه درخشيدند مى چنان ژوپينها و خشت. گشت

 و آفتاب گويى. نبود پيدا روز از شب. بباريد دروسسن و بيĤمد آبنوس سياهى به ابرى گويى خورد، مى چشم به كفشها زرينه و زرين سپرهاى
 و برآمد ديدگاه از بلند خروشى پس. بود خاسته آسمان به سنگ و خاك جا همه. رسيد دژ در به تا برفت بدانسان سپاه آن. نبود ديگر پروين
 به را بيكران سپاه آن انگشت، با آنگاه. بديد را پاهس و برفت بارو باالى به بشنيد، پيام آن سهراب چون. بيĤمد سپاه كه گفت سهراب به بان ديده

 دل از انديشه: گفت را هومان ، گُرد سهراب ليك. ماند خاموش و گشت بيم از پر دلش بديد، را سپاه آن دور، از كه هومان. داد نشان هومان
 گَرد از را گيتى جنگش، با و آيد من پيش به آوردگاه رد كه نبينى نيز گرز گراينده جنگاور مرد يك بيكران، سپاه اين ميان در چه، ساز، بيرون
 شاه بخت به من اكنون. نبينم ايشان ميان در جنگاورى و سرافراز ليك است، بسيار افزارشان جنگ و سپاهيان شماره گرچه. سازد سياه

 چمانى از مى جامى و آمد فرود بارو از اددلش و نساخت تنگ را دل هيچ سهراب، سان بدين و. سازم دريا همچو را كينه دشت اين افراسياب،
 سراپرده بسيارىِ از و كشاندند دژ پيش به دشت، آن بر را شاه سراپرده ديگر سوى از. نساخت رنجه جنگ، آن از را خويش دل هيچ و بخواست

 . نمانْد دشت و كوه در جايى هيچ سپاهى، و تاژ و

 را رزم ژنده رستم، كشتن

 نزديك به خواه كينه دلى با و ببست جنگ به كمر تهمتن كشيد، كوه بر خويش دامان تيره، شب و گشت يدناپد گيتى از خورشيد چون
 همانا: گفت بدو كاووس. كدامند ايشان بزرگان و كيست نو ساالر اين كه ببينم و بروم كمر و كاله بدون اكنون فرمايد  شاه اگر: گفت و آمد شاه
 بپوشيد تركان بسان اى جامه تهمتن پس. باشد كامت برآورنده و نگاهدار يزدان هميشه. تندرستى و دل بيدار كه ازيرا است، تو كار تنها اين كه
 دژ آن فراز بر ، رود آهوان سوى به كه شيرى نرّه همچون دليرانه. بشنيد تركان نوش و خروشيدن رسيد، بدانجا چون. برفت دژ پاى تا نهانى و

 .بشكفت گل چونان شادى از رخَش و بديد را سپاه سران يكايك و رفت

 كاكويه و سمنگان شاه پسر كه را رزم ژنده خود، برادر مادرش، گشت، نزديك رفتنش گاه و كرد جنگ به رفتن آهنگ سهراب كه آنگاه
 تا فرستم مى نوجوان اين اههمر به را تو روان، روشن گُرد اى: گفت بدو و خواند خود نزد بود، بديده نزديك از بزم يك در را رستم و بود سهراب
 را سهراب ،] بنگريست بارو فراز از[  رستم چون بارى،. بنمايى پسر به را پدر تو گردند، نزديك سپاه دو جنگ، روز در و رسد ايران به او چون
 سهراب. اند نشسته نامبردار رشي آن بارمان، و دلير سوار آن هومان، ديگرش سوى در و رزم ژنده او سوى يك در و بنشسته بزم تخت بر كه بديد

 و جوان و دلير تركان از تن سد. بود خون چون سرخ اش چهره و شير بر چون برَش و اسپ ران چون بازوانش. بود شاداب سروى همچون
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 رستم. خواندند مى آفرين ينشنگ و تيغ و باال برزِ آن و او بر همه و بودند او پيش به دستبند با كنيز پنجاه و او گرد بر شير، نرّه همچون سرافراز
 بديد بلند سرو چون پهلوانى ناگهان كه رفت بيرون به آنجا از كارى براى از رزم ژنده كه اين تا نگريست مى را بزم در بنشسته مردانِ آن دور از
 روى و آى روشنى سوى به تى؟كيس كه بگوى من با: پرسيد او از و شد او نزد به زود پس. نبود او همچون سپاهيانشان ميان در كس هيچ كه

 زمانى چون. آمد سر رزمش و بزم و گشت كشته رزم ژنده مشت، همان به كه بزد گردنش بر سخت مشتى ناگاه تهمتن ليك. ساز آشكار خود
 زمين بر را وا و برفتند. است تهى بزم در جايش كه است رفته كجا به ببينند تا بفرمود بازنگشت، رزم ژنده كه بديد سهراب و بگذشت دراز

 چون. گذشت در او. سرآمد رزم ژنده بر بزم و پيكار كار ديگر: گفتند سهراب به و بازگشتند درد از پر و خروشان پس. يافتند تباه و افتاده
 سخت. يافت مرده را او و آمد رزم ژنده پيش به دست در ها شماله و خنياگران و چاكران با دود همچون و جهيد جا از بشنيد، سخن آن سهراب،

 را امشب يك دلير، پهلوانان و خردمندان اى: گفت بديشان و بخواند را سپاه گردنكشان دليران شير، سهراب آنگاه. ماند خيره و شد شگفت در
 از يكى و بيĤزمود را مرد هم و سگ هم و آمد رمه ميان به گرگ كه زيرا  باشيد بيدار هايتان سرنيزه با بايد شب همه و بيĤساييد نبايد

 كمند گردم، سوار اسپ بر چون باشد، من يار آفرين، گيهان پروردگار اگر اينك. افكند زمينش بر خونين زارى، و خوارى به و بربود گوسپندان
 و خواند پيش را بزرگان همه و بنشست خويش تخت بر و بيĤمد سهراب آنگاه. بخواهم ايرانيان از را رزم ژنده كين و برگشايم زين فتراك از

 .نگشت سير بزم از جانم ليك گشت، گم من رزم از رزم ژنده چه اگر: گفت

 پهلوانى به راه در گيو نگاه ناگهان. بود پاسدار ايران، سپاه از زمان آن در گيو بازگشت، شاه كاووس پيش به رستم چون ديگر، سوى از
 .بگشاد دست و آورد سر بر را سپر و يدخروش بر مستى پيل چون و بركشيد نيام از تيغ و برد دست پس. افتاد تن پيل

 آواز بان، ديده چون. بركشيد فريادى آنگاه و بخنديد پس. آيد مى بانى ديده به گيو هنگام، شب ايران، سپاه از كه دانست مى رستم ليك
 و بگشود گفتار به لب تهمتن پس ؟بودى شده كجا به پياده تيره، شب اين در نامجوى، مهتر اى: گفت و آمد او نزديك به پياده بشنيد، را رستم

 زين و گوپال و اسپ تو بى: گفت و كرد آفرين او بر شنيد، چنين كه گيو. گفت سخن گيو به بود، بكشته كه مردى شير آن و بود كرده آنچه از
 از هرگز: گفت و راند سخنها آزمايش رزم بازوى و باال و برز و سهراب از و بزمگاهشان آن و تركان از و رفت شاه نزد به آنجا از رستم آنگاه. مبادا
 سوار سام گويى. نيست ماننده كس هيچ به توران و ايران در. است سرو همچون كه براستى بااليش. است برنخاسته او چون كسى تركان، ميان
 مى و ساز آنگاه. گفت سخن يĤيد،ن بزم و رزم به هرگز ديگر كه اين و بود زده رزم ژنده گردن بر كه مشتى آن از رستم آن از پس. بس و است

 .بيĤراستند بزمى را شب آن همه و خواستند

 هجير از ايران سرداران نام سهراب، پرسيدن

 و برنشست رنگ سياه اسپ آن بر و بپوشيد جنگى جامه سهراب برآورد، سر آسمان از آفتاب زبانه و برداشت زرين سپر خورشيد، چون
 ايران سپاه توانست مى آنجا از كه بلندى بسيار جاى بر دژم رويى با و كرد فتراك به خم اندر خم كمندى و گذارد سر بر خسروانى كالهخودى

 چون كارى هر در. مگوى كژّى به سخنى من با: گفت و كرد رو هجير به سهراب. رفت او پيش به هجير تا بفرمود آنگاه. بايستاد ببيند، را
 از كه خواهى چون. مدار كژّ انديشه و مكن گرى چاره و گوى راست پرسم، تو از كه سخنى هر پس. كن پيشه راستى نبينى، كاستى كه خواهى

 جايت گرايى، كژّى به اگر كه  گوى پاسخ راستى به را همه بپرسم، ايران باره در تو از آنچه هر باشى، سرافراز انجمن، هر در و يابى رهايى من
 :كه داد پاسخ بدو هجير. بود خواهد زندان و بند

 كه همانا. آورم زبان بر كژّى به سخنى كه بايد چرا. بگويم بدو -دانم چه هر -را همه بپرسد، ايران سپاه باره در من از چه هر شاه، سهراب
 .گرايد نمى كژّى به هرگز من انديشه كه زيرا نيابى، من از راستى جز تو

  نيست انديشه هيچ بتر كژّى ز            نيست پيشه راستى از به گيتى به

 و بپرسم نامدار رستم و بهرام و گودرز و توس و گيو چون  پهلوانان و گردنكشان آن همه و ايران شاه باره در تو از: گفت بدو سهراب پس 
 ژنده سد او شپي در و است خالدار هايى خرگاه آن درون كه دارد رنگارنگ ديباى از اى سراپرده آنكه بگو اينك. بشناسان من به را ايشان همه تو

 و است رنگ بنفش آن نيام و است زرين ماه و خورشيد آن بر كه دارد درفشى و بنشسته نيل چون پيروزه تخت آن بر خودش و اند ببسته پيل
. است اناير شاه اند، بايستاده شيران و پيالن درگاهش بر كه او: گفت بدو هجير است؟ ايران پهلوان كدامين او كيست؟ دارد، جاى سپاه دل در

 رده سپاهيان آن گرد به كه است رنگ سياه اى سراپرده آنجاست، در بنه و پيل و بسيار سواران كه سپاه راست دست بر: گفت سهراب آنگاه
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 دنز به كفشى زرينه سواران و شود مى ديده پيل پيكره اوست، پيش در كه درفشى روى بر و است بسيارى هاى خرگاه آن پيرامون و اند بركشيده
 :گفت هجير كيست؟ او كه برگوى. هستند او

 بپا او گرد بسيارى سواران كه سرخى سراپرده آن: كه بپرسيد سهراب آنگاه. است نوذر پسر توس است، پيكر پيل درفشش كه او
 وران جوشن و داران يزهن از گران سپاهى آن پشت در و است سراپرده آن پيش به درخشان گوهرى و شير پيكره با زرين درفشى و اند ايستاده
 به كه است آزادگان فرّ گشوادگان، گودرز سپهدار آن: گفت هجير پس. مگوى كژّى به سخنى هيچ و بگوى را نامش كيست؟ آن از اند، بايستاده

شى سپه خواهى، كينه گاهرا او با جنگ اىيار نيز كوه پلنگ و دشت ببر و دالور نهنگ و دارد شير و پيل همچون پسر هشتاد و است دلير ك 
 در كاويان درفش و است آن ميان در مايه پر تختى و بايستاده او پيش در نيرومند سپاهى كه سبزى سراپرده آن: پرسيد سهراب پس. ندارد
 اندازه به بايستاده، او پيش به كه هر از نشسته سان همان به كه بنشسته دليران ويال دوش و فرّه با پهلوانى تخت، آن بر و شده زده آن پيش
 درياى چونان دم هر و است فروهشته آن پاى بر كمندى و است بلند باال او خود همچون كه اوست پيش در اسپى و. است بلندتر سر، يك

 به مردى هيچ ايران در. جوشد مى خويش جاى بر مرد آن گويى و هستند او پيش به نيز بسيارى برگستواندار پيالن. خروشد مى او بر خروشان،
 آن در. است برتر نيز زرين شير از و است پيكر اژدها شده، زده نيزه آن بر كه او درفش. ام نديده او اسپ همچون نيز اسپى هيچ و او االىب

 كه باشد آن بهتر پس. برآورد رستم از گَرد ناگاه به بگويم، نيكدل شيرمرد اين به را تن پيل رستم نشان من اگر: گفت خود با هجير هنگام
 بيĤمده شاه نزد به چين سرزمين از تازگى به كه است نيكخواهى او: گفت بدو هجير پس. نگويم گردنكشان آن ميان در را او نام و كنم انپنه

 .بودم دژ اين در من آمد، شهريار نزد به او كه روزگار بدان. ندارم ياد به را نامش: گفت هجير. بپرسيد هجير از را او نام سهراب،. است

 ديده، او در را آنها همه اينك و بود داده نشانى پدر، از را او مادرش. گشت اندوه پر دلش نيافت، رستم از نشانى هيچ كه اين زا سهراب
 .بشنود هجير دهان از را رستم نام مگر تا بود آن جوياى و داشت نمى باور بود ديده آنچه ليك

 فزود هرگز نه نكاهد، فرمان ز            بود دگرگونه بر سر به نبشته

 و اند بايستاده او پيش در بسيارى پيالن و سواران و بكشيده بيكران اى سراپرده كه بزرگان آن از كيست آن: پرسيد سهراب آنگاه پس 
 به ريدكان از اى رده و اند زده تختى سراپرده، آن ميان در و برافراشته او پيش در پيكر گرگ درفشى و رسد گوش به كارناى ناله آنجا از پيوسته
 است ايشان سرِ و بهترين او گودرزيان، ميان در. خوانند مى نيو گيِو را او پهلوانان، كه است گودرز پسر گيو او: گفت هجير اند؟ بايستاده او پيش

 خورشيد كه سو آن در: گفت بدو سهراب آنگاه. باشند كم او چون زمين، ايران در كه است رستم داماد او. است برتر نيز ايران سپاه گروه دو از و
 و سپرداران از بيكران سپاهى و اند كشيده بر رده آن پيش در سوار هزار از بيش كه بينم سپيد رومى ديباى از اى سراپرده آيد، مى بر تابنده
 از نيز ديبا از اى پرده و هبنهاد ساگ از زيرگاهى آن بر و بنشسته پيلسته تخت بر نيز سپهدارى. اند گشته انجمن آنجا در نيز پياده وران ژوپين
 و شاه فرزند او كه زيرا بخوان فريبرز را او: گفت بدو هجير. كيست او كه گوى بر. اند بايستاده او پيش در ريدكان گروه گروه و هشته فرو آنجا
 سراپرده آن از: پرسيد آنگاه. ستا افسر با هم و است شاه فرزند هم او چه است، سزاوار نامى كه براستى: گفت سهراب. است پهلوانان سر تاجِ
 آن بر كه است آنها پشت در بلند درفشى و اند بركشيده بنفش و سرخ و زرد بسيار درفشهاى آن پيرامون كه بينم مى پيكر ماه درفشى رنگ، زرد

 نژاد از و هوشيار. نماند در نيز شيران جنگ در كه است گراز او نام: گفت هجير كيست؟ از آن. است سيمين ماه آن باالى بر و است گراز پيكره
 .كرد نهان را راستى آن و نگفت او با هجير ليك  جست پدر نشان سهراب بارى،. نگردد ناالن سختى، و درد هنگام در و است گيوگان

  پرداختست كار همه جهاندار      ساختست خود كه سازى چه را جهان

  گذاشت ببايد گذارد كو چنان                  داشت دگرگونه نبشته زمانه

  رنج و درد و بينى زو زهر، همه               سپنج سراى بر نهى بر دل چو

 در هجير. بپرسيد داده تاب كمند آن و بلند اسپ و مرد آن و سبز سراپرده آن از ديگر بار بود، پدر ديدار نيازمند كه سرفراز سهراب 
 .شناسم نمى را او كه روست آن از دانم، نمى را چينى مرد آن نام اگر سازم؟ نهان تو از را سخنى بايد چرا: گفت بدو پاسخ

 تو. نماند نهان سپاهيان ميان در باشد، گيتى پهلوان كه كسى. نگفتى رستم از سخنى هيچ كه زيرا نيست، داد اين: گفت سهراب پس
 ، كشانَد دمان پيل با را تاج و تخت و بيĤورد سپاه كاووس، هك رزمى در پس. است كشور و مرز نگهبان و سپاه بزرگ و ساالر او كه گفتى خود
 رو آن از شايد: گفت پاسخش در شنيد، چنين كه هجير. باشد سپاهيان رو پيش گيتى، پهلوان آن برخيزد، جنگ آواى دشت از چون كه بايد
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 سخن اين: گفت بدو سهراب. است گلستان در بزم  هنگام آنجا در اكنون كه زيرا است، رفته زابلستان به كه نيĤمده بدينجا شيرگير پهلوان آن
 نشيند، رامش به پهلوان رستم اگر آيند، او پيش به شاه كاووس بهرِ از بزرگان سو، هر از كه اينك. دارد جنگ سوى به رو تهمتن كه زيرا مگوى،

 سرافراز انجمن، هر در بنمايى، من به را پهلوان رستم گرا كه بدان. بندم پيمانى و گويم اندك سخنى تو با امروز. بخندند او بر جوان و پير
 نخواهد تن بر سرت نگويى، سخنى و دارى پوشيده من بر را راز اين اينك اگر ليك. سازم نياز بى گيتى در را تو و بگشايم بزرگى گنجهاى. باشى
 ناگفته سخنِ كه: گفت چه خسرو به بگشود، راز كه مانز آن موبد، كه اى نشنيده. كن انديشه گفتم، كه راه دو هر اين ميان اكنون. ماند

 كه آنگاه: گفت او پاسخ در هجير. ارزش بى ولى گردد، مى درخشانى مهر گردد، رها بند از چون ليك. بند در و نابسوده است گوهرى همچون
 نابودى به را بسيارى گروه شكنش، سندان گرزِ خمز با كه جويد مى گيتى در را پهلوانى كه است زمان آن گردد، سير كاله و مهر و تخت از شاه

 او رخش پِى گَرد همچون نيز نيل و نباشد او هماورد زمين، بر نيز پيل.  آورد خاك به آسمان از را نبردش هم سرِ كه است كسى رستم. اندازد
 در مرد و پيل و شير ديگر  گيرد خشم نبرد، زرو به چون. است برتر نيز بلند درختان از سرش و دارد را زورمند مرد سد زور تنش. نيست
 را تو چون كسى بايد هنر، و دانش و زور اين با كه است بخت سياه گشوادگان، گودرز: گفت بدو شنيد، چنين كه سهراب. است يكى او چنگال

. ستايى مى دم هر را او و گويى مى سخن رستم از چنين اين كه اى؟ ديده جنگى مردان كجا اى، نشنيده نيز اسپ پِى بانگ كه تو. بخواند پسر
 .نگذارد را پاى تيز آتش نيز دمى درآيد، جاى از چون و است جنبان آرامى، همان با دريا كه بدان دارى؟ بيم آتش از چنين اين چرا

 .آيد خواب به تيرگى سرِ ديگر بركشد، نيام از تپنده تيغ آفتاب، كه آنگاه

 بگويم، خسروانى نشست اين و يال اين با زورمند ترك اين به را شيرگير پهلوان رستم، نشان من اگر: گفت خود با آزموده ناكار هجير
 و. گردد كشته او چنگال  به رستم و بتازد او بر خسروانى دوش و يال و زور اين با تن، پيل اسپ آن بر و آورد گرد را خود جنگجوى سپاهيان

 .بگيرد را شاه كاووس تخت سهراب پس نباشد، خواه كينه ايران، از كسى چون و نيĤيد او با جنگ و رويارويى به ايران از كسى ديگر

  شادكام بدو دشمن زنده، از به            بنام مردن كه موبد گفت چنين

 .نگردد سياه هيچگاه روان رود ليك گردم، كشته او دست به اگر نيز من اينك 

 چون و باشد انجمن سرِ جايى، هر در كه شكن سپاه ستانِ گيتى گيو چون است، ديگر شيرمرد پسر شش و هفتاد من جز را پير گودرز
 دشمن جان خواهى، كينه با و كنند مهربانى خود با من مرگ از پس همگى اينان. رزمساز شيراوژنِ شيدوش چون و فراز گردن رهام و بهرام

 ام بشنيده پاك موبد از كه همانا. نماند جاى بر من تن اگر رواست بمانند، نايرا در نامدارش و برگزيده پسر هفتاد و گودرز چون پس. بستانند
 چرا است؟ آشفتنى چه اين: گفت و كرد سهراب به روى هجير پس. نبويد را گياه تذرو، اگر است سزاوار باشد، سرو بيخ چمنزارى، در اگر: كه

 با خواهى مى اگر. نيست آگاهى آن از مرا كه خواهى مى من از چيزى بيهوده به و كينه با چنين اين چرا گويى؟ مى سخن رستم از من با پيوسته
 اگر ليك دهى؟ مى فريب مرا رستم، بهانه با سان بدين چرا و خواهد نمى بهانه ديگر ريختن، خون كه سازى، جدا تنم از سر دارى كه اى كينه

 .اندازد خاك بر را تو آوردگاه، در كه زيرا كنى، او با نبرد آهنگ كه نبايد تو. نيĤيد دستت به آسان كه همانا خواهى، مى را تن پيل رستم شكست

  كاووس سپاه بر سهراب تاختن

.  بمانْد خيره نهفته و ناگفته سخنهاى آن به و نگفت چيزى و كرد بدو پشت و برتافت روى بشنيد، را هجير درشت گفتار آن سهراب چون
 .بكرد درازى هاى انديشه و آمد خويش جايگاه به خود و بيافكند را او و زد هجير به مشتى باال همان از پس،

 ديوبند، پهلوان آن پس. نهاد سر بر رومى كالهخود و بپوشيد جنگى جامه و زره شادان، و نهاد سر بر زر تاج و ببست كينه به كمر آنگاه
 در اى نيزه با و نشست بر تيزتگ اسپ آن بر و آمد جوش به رگش در خون تندى، از. گرفت دست در گران گرز و كمند و كمان و نيزه سر

 با و شد ايران سپاه سراپرده سوى به شتاب به بدانسان سهراب. برافشاند آسمان به گَرد و رفت آوردگاه به مست پيل چون و خروشيد دست
 را ايران سپاه نامداران از كس هيچ. برميدند او پيش از شير، چنگال از گورخرى همچو ايران دلير بزرگان. افكند زير به باال از را آن اش نيزه

: گفتند را او و شدند انجمن]  شاه كاووس پيش به[  ايران دليران و سران. نبود پيچان سرنيزه و بازو و رخ و دست و پا آن با بدو كردن نگاه ياراى
 به و خروشيد بر گُرد سهراب آنگاه دارد؟ را او با گيدنجن ياراى كسى چه. كرد بدو آسانى به نتوان نيز نگاه كه تن پيل پهلوان آن است اين

 خود بر كى كاووس نام چرا ندارى، شيران جنگ پاى كه تو است؟ چگونه نبرد دشت اين در كارت مرد، آزاده شاه اى: گفت شاه كاووس
 يك كه خوردم سختى سوگند شد، كشته رزم ندهژ كه بزم شب آن در. كنم جان بى را تو سپاه همه بپيچانم، مشت در را نيزه اين اگر اى؟ نهاده
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 به جنگ دشت اين در كه دارى ايرانيان از را چنگ تيز كدامين اينك. كنم بردار زنده نيز را كى كاووس و نگذارم زنده ايران در نيز را دار نيزه
 تندى به را بلند سرنيزه سهراب پس. نداد را او خپاس ايرانيان از كس هيچ ليك. ماند خاموش درازى زمان و بگفت اين سهراب، آيد؟ من با نبرد
 اندوهگين ديد، چنين كه كاووس. برخاست كارناى دم سو هر از و آمد زير به سراپرده بخش يك و بركَند را آن ميخ هفتاد و بزد شاه سراپرده بر

 من. گشت تهى ترك، اين از ما گُردان مغز كه بريد آگهى رستم نزد به شمايان از يكى نژاد، فرّخ نامداران اى: كه داد آواز را ايرانيان و گشت
 باز او پيش به را كاووس پيغام و رفت رستم پيش به توس پس. ندارد كارى چنين ياراى ايران از كس هيچ و ندارم او با هماوردى براى سوارى
 رزم رنج جز كاووس، از من ليك. بزم براى گاهى و بود جنگ براى گاهى شد، مى خواستار ناگهان مرا كه شهريارى هر: گفت بدو رستم. گفت
 بديد و بنگريست دشت به سراپرده از رستم آنگاه. گردند آماده چين از پر ابروهايى با سواران و كنند زين را رخش تا بفرمود رستم پس. نديدم

 استوار را اسپ دوال ، رهام.  آورد مى ابشت به را رخش ديگر، سوى از گرگين. نهاد بر زين رخشنده، رخش آن بر و بگذشت راه از گيو كه
 دل در بشنود، را آواها اين سراپرده از چون تهمتن. زود: گفت مى آن به اين و اين به آن پيوسته و افكند مى آن بر برگستوان توس، و بست مى

 بر كيانى كمر و بپوشيد بيان ببر و بزد ستد رستم پس. است اهريمن رزم اين كه نيست، تن يك براى از رستاخيز و هياهو اين كه همانا: گفت
 به پهلوانان، از بيش و مرو پيشتر هستى كه اينجا از: گفت و كرد رو بدو رستم. بود سپاه و تخت نگهبان زواره. بنشست رخش بر و ببست ميان
 .سپار گوش من

 بديد، سام بر چون فراخ بر و بازو و دست آن با را سهراب رستم، چون. ببردند درفشى او همراه به و برفت دژم و جوى پرخاش رستم آنگاه
 به سپاهيان، رده پيش از و ماليد دست بر را دست سهراب. رويم سو يك به و شويم بيرون سپاه دو هر اين ميان از و اينجا از تا بيا: گفت او به

. نخواهى يارى به ايران از را كسى ديگر باشيم، تو و من كه جايى در. برويم تا بيا پس  پهلوانيم مردانى دو، هر: گفت رستم به و رفت آوردگاه
 از يالت ليك هستى، يال و دوش با و بلندى باال گرچه. نباشد نيز من مشت يك برابر در پايدارى توان را تو و نيست آوردگاه در تو جاى چه،

[  زمين اين كه بدان باش، نرم جوانمرد، اى: گفت بدو و بنگريست چنگ و دوش آن با سرفراز آن به رستم. است يافته ستم ساليان، گذشت
 چه و ديدم كه آوردگاهها بسيار چه پيرى همين با ولى پيرم چه اگر. است گرم و نرم هميشه هوا ليك است، سرد و خشك كه است]  سخت
 جنگ در مرا اينك. نرسيد من بر شكستى هيچگاه و گشتند تباه من دست بر كه ديوان بسا. گردانيدم پست زمينشان بر كه سپاهيان بسيار
 بر ستاره. كردم چه زمين توران نامداران با جنگ در كه بديد كوه و دريا.  مهراس نيز نهنگ از ديگر ماندى، زنده هم باز  پس آن از اگر و بنگر
 .بگسلم تن از جانت كه خواهم نمى و آمد دلم بر بخشايشى تو بر ليك. آوردم پا زير به مردانگى به را گيتى. است گواه كار، اين

 .شناسم نمى همتايى تو براى نيز ايران در. نيستى ماننده تركان به دوش، و يال اين با

 را نژادت. گويى راستى به را آن پاسخ بايد كه پرسم سخنى تو از: گفت و بجنبيد بدو سهراب دل گفت، سخنانى چنين رستم چون
 .نامورى نريمان نژاد از و رستمى تو كه كنم مى گمان چنين اين من. زسا شاد مرا خوبت گفتار با و بگو من به يكايك

 سهراب. نيست تاجى و تخت مرا و. كهترم من و است پهلوان او. نيستم نيز نريمان سام نژاد از. نيستم رستم: كه داد پاسخ رستم ولى
 .گشت سياه او بر روشن روز و شد نااميد ديگر

  سهراب با رستم رزم

 تا تاختند يكديگر به كوتاه هايى نيزه با تنگ ميدانى در .بگرفت نيزه و رفت آوردگاه به بود، مانده شگفت در مادر گفتار آن از كه سهراب
 از كه آويختند هم با چنان ديگر بار و بردند دست هندى شمشير به و بازگشتند پس. نماند ها نيزه آن بر بندى و نيزه سر هيچ ديگر كه اين

 از ليك بردند، دست گران گرز به پس. گشتند ريز ريز نيز شمشيرها سرانجام، و كردند بپا رستاخيز و ريختند فرو آتش ان،آهنينش شمشيرهاى
 هم و دالور دو آن هم ديگر. شد دريده تنشان بر زره و ريخت فرو اسپانشان از برگستوان و گشتند خم نيز گرزها پهلوان، دو هر آن نيروى

 تشنگى از زبانشان و آلود خاك گامهايشان و خوى از خيس تنشان. نبود يار جنگ در بازويشان و دست ديگر و اندندم فرو كار از اسپهايشان
 .پسر درد از پر ديگرى و پدر درد از پر يكى  بايستادند يكديگر از دور پس. بود چاك چاك

  درست تو از هم تو از هم شكسته            تست كردار كه شگفتا جهانا

 چهر ننمود مهر ، بد دور خرد           مهر نجنبيد را يكى دو اين از
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 گور دشت، در چه دريا، به ماهى چه              ستور داند باز را بچه همى

 باز فرزند ز را دشمنى يكى           آز و رنج از مردم، همى نداند

 مردانگى از دلم امروز ديگر و شد خوار سپيد، ديو با جنگ امر. آيد جنگ به سان بدين نيز نهنگ كه نديدم هرگز: گفت دل در رستم 
 از مرا نيست، نيز نامدارى و بزرگ پهلوان كه آزموده ناكار جوان يك دست به روزگار، نگرند، مى كارزار بدين سپاه دو كه جايى در. گشت نااميد
 .ساخت سير زندگى

 و گبر و زره چون ليك كردند، زه به را كمان سالخورده، آن هم و جوان آن هم گشتند، آسوده جنگ از مرد، دو هر آن اسپان چون بارى
 به اگر تهمتن. بگرفتند كمر دوال پس. گشت اندوهگين يكديگر از دو هر دل. نرسيد بديشان پيكان و تير از زيانى هيچ داشتند، تن بر ببربيان

 هيچ را جوان آن ليك. بجنباند زين از را او تا بگرفت را سهراب كمربند پس.  كنْد مى جا از نيز را سياه كوه ، برد مى سنگ به دست جنگ روز
 گشته سير و خسته جنگ از ديگر شيراوژن دو آن. ماند خيره بدو و داشت فرو او كمربند از دست پس.  مانْد تهى هنر از رستم دست و نرسيد
 بپيچيد، خود به درد از رستم كه بزد رستم دوش بر گرزى چنان ختىس به و بيفشرد ران و بركشيد زين از گران گرز سهراب، ديگر بار. بودند
 .نيĤورد خود روى به دليرى از ليك

 در تو رخش گرنه و باشد، برتر جنگ در چيزى هر از بايد سوار دست دو. نيستى پايدار دليران، زخم به سوار، اى: گفت و بخنديد سهراب
 . بود نادان كند، جوانى كه خواهد اگر ليك باشد، سرو ىباال به چه اگر پهلوان. است خرى همچون جنگ اين

 يكديگر از روى اندوهگين، جانى و دل با كه شد تنگ دليران آن بر كار چنان آن و رسيدند سستى به يكديگر برابر در پهلوان دو هر ديگر
 .تاخت توران سپاه با جنگ سوى به ببيند، نخچير كه پلنگى همچون تهمتن پس .بتافتند

 از -ديگران و بكشت را بسيارى و آمد سپاه ميان به گرگ چون و زد ايران سپاه بر را خود تاخت، به تيزتگ اسپ آن بر نيز گُرد هرابس
 اين در گمان بى كه آمد پديد بد انديشه اين] بود رفته توران سپاه جنگ به كه[  رستم دل در ناگاه. گشتند پراكنده او پيش از -بزرگ و خُرد
 در را سهراب و تاخت خويش سپاه سوى به شتاب به پس. رسد بد را كاووس آراسته، گبر به بازوى برو آن با هنر پر نوخاسته تُرك آن از زمان
 رستم. بود گشته مست شكار از گويى و بود خون از پر دستانش و گبر و نيزه سر. بود ساخته آلل همچون خون از را زمين كه ديد سپاه ميان
 تو جنگ به ايران سپاه از كسى چه خونخوار، تيز مرد اى: گفت بدو و بركشيد خروشى ژيان شير همچون و گشت اندوهگين يد،بد را او چون
 بدون - نخست كه بودى تو اين و. بودند گناه بى و بدور جنگ، اين از توران سپاه: گفت بدو سهراب آمدى؟ رمه ميان به گرگ همچون چرا آمد؟
 :گفت رستم. رفتى ايشان جنگ به -جويد كينه و پيكار وت با ايشان از كسى آنكه

 .خواهد چه آفرين گيهان پروردگار تا برو اكنون .آييم جنگ به كين تيغ با بردمد آفتاب ديگر روز چون. است گشته نزديك شب اينك

  لشگرگاه به سهراب و رستم بازگشتن

 و آسود نمى تاختن از نيز دمى كه بود، سرشته جنگ از را او آسمان، گويى. بود گشته خيره سهراب كار از آسمان. رسيد فرا شب و برفتند
 كه امروز: گفت را هومان و آمد سپاهش سوى به جنگ از خسته تيره، شب آن در سهراب. بود تن رويين خودش و آهن از اسپش كه اين يا

 در برايش مانندى كه او از گفت؟ چه را شما داشت، شير گالچن و يالن يال كه دلير سوار آن گشت، شور و جنگ از پر گيتى و برآمد خورشيد
 از كه است شير چون پيرى مرد او كرد؟ چه و گفت چه سپاه به بود، من زور هم جنگ، در كه او آمد؟ سپاهيانم سر بر چه نشناسم، گيتى
 شاه فرمان: گفت بدو هومان. ببندد كمر خواهى، كينه هنگام به او چون كه نشناسم گيتى سراسر در را كسى هيچ. گردد نمى سير پيكار و جنگ
 نيرومند سپاه اين به و بيĤمد جويى پرخاش مرد كه داشتيم آوردگاه به رفتن آهنگ و بود ناساز سخت ما كار. نجنبد اينجا از سپاه كه بود چنان
 سپاه از را بسيارى مردان و پراكند نبرد گَرد وس هر در. بود كرده جنگ اين آهنگ تنه يك كه بود، برخاسته مستى از آنك هم گويى. نهاد روى
 .بكشت ما

 من ولى. نساخت تباه را ما سپاه دليران از كسى او ليك: گفت شنيد، چنين كه سهراب. نهاد رو خويش سپاه سوى به شتاب به آنگاه
 آمد، مى پيش نيز شير اگر گمان بى. نگريستيد مى كار اين بر تنها شما و بيĤغشتم گل همچون خون، به را زمين و بكشتم را ايرانيان از بسيارى

 مرا روى چون ايشان. آورم فرود ابر از آتش خويش، پيكان با و يكسانند شير و پلنگ و ببر من پيش به اينك. يافت نمى رهايى گران گرز از
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 را دشمن يك يكتا، آفرين گيهان خداى نام به من. آيد پديد گرگ ميش، از يكباره كه است بزرگى روز فردا. گردد ريز ريز تنشان بر زره ببينند،
 .بكاست دل از اندوه ، مى با و آراست مى و خوان بايد اكنون. نگذارم زنده نيز

 شمايان جنگ به چگونه آزماى، جنگ سهراب امروز: گفت را واو پرداخت گفتگو به گيو با و رفت سپاهيانش ميان به رستم ديگر سوى از
 :تگف رستم به گيو آمد؟

 - بود بايستاده دست بر نيزه كه -توس بر گرگ همچون خواهى كينه به و بيĤمد ما سپاه ميان تا شتابان. ايم نديده او چون دالورى هرگز
 سر از كالهخود سهراب، نيروى از. زد توس بر به را اش خميده گرز و بردميد ژيان شير مانند ديد، دست به نيزه را توس چون سهراب. آمد فرود
 تن، پيل رستم بجز گُردان از يك هيچ ليك. رفتند او جنگ به دليران از بسيارى پس. بتابيد او از روى و نجنگيد او با ديگر توس. بيافتاد توس

 و نرفت او جنگ به تنهايى به كس هيچ. نفرستاديم او جنگ به سادگى به را سپاهى و داشتيم نگاه پيشين آيين نيز ما پس. نبود او هماورد
 كه رستم. بتاخت سو هر به چموشش اسپ بر خروشان چنين اين و. بتاخت راست سوى تا سپاه دل از سهراب. سپرديم بدو را كينه ميدان
 .بنشاند خويش نزديك را او بديد، را پهلوان رستم كاووس، چون. برفت شاه كاووس پيش به و گشت اندوهگين بشنيد، او گفتار

 به بااليش. است نديده پهلوانى و مردى شير اين به كودكى گيتى، در كس هيچ: گفت و كرد ياد او باالى و زور و سهراب از رستم پس
 چندى. باشد فزون نيز اسپ از ستبريش كه همانا و است اسپ همچون رانهايش و بازوان. ندارد تاب تنش زير به زمين و سايد مى آسمان ستاره

 پس. برگرفتمشان زين از كه را پهلوانان بسيار چه اين از پيش من كه گفتم خود با سرانجام. بيĤزموديم كمند و گرز و تير و تيغ با گونه هر به
 باد از كوهسار اگر ليك. افكنم خاك به كسان ديگر همچون و كنم بلند زين از را او كه خواستم و بيافشردم سخت و بگرفتم نيز او كمربند دوال

 به فردا تا بازگشتم بود، آمده فراز ماه بى و تاريك سخت شبى] و نجنبيد جاى از[  چون پس. جنبانيدم زين از را نامدار آن نيز من جنبيد،
 و خورشيد آفريننده همان از تنها دستگاه، و پيروزى كه  باشد چه يزدان خواست و گردد پيروز كسى چه ببينيم تا. بكوشم من و گراييم كُشتى

 تا مالَم زمين بر خود رخسار بسيار آفرين، گيهان پيشگاه در امشب من. كناد چاك چاك را دشمنت تن پاك، يزدان: گفت بدو كاووس. است ماه
 خواسته شاه، فرّه با: گفت رستم. برآرد خورشيد به تا را نامت و كند تازه را ات پژمرده كام و دهد پيروزى گمراه، بدخواه تُرك اين بر را تو

 :كه بپرسيد و بيĤمد زخمى روانى با زواره. نهاد روى خويش لشگرگاه سوى به جوى، كينه سرى با و انديشه پر آنگاه. گردد برآورده نيكخواه

 تندى و باش دل بيدار: گفت برادر به و بشست دل از را انديشه آنگاه. خواست خوردنى او از نخست رستم گذشت؟ چگونه پهلوان بر امروز
 خورشيد، كه دم آن تا و بيĤور مرا زرين كفش و تخت و درفش و سپاه تو روم، گاهآورد به جنگجوى، ترك آن پيش به دم سپيده  من چون. مكن
 زارى و مدار اندوه تو گشت، گونه ديگر كار، اگر ليك نكنم درنگ آوردگاه در باشم، پيروز جنگ در من اگر. بمان سراپرده پيش در گردد، تابان
 خرسند را مادرم دل تو و. رويد زال پيش به زابلستان، سوى به اينجا از همگى و ازيدمس جنگ و مياييد آوردگاه به نيز شمايان از تن يك. مساز

 در كسى كه زيرا  مباشد اندوهگين جانم بهر از جاودانه و مبندد من به دل كه بگوى را او و. آورد پيش برايم سرنوشتى چنان ايزد كه گردان
 پست كه دژها باروى بسيار چه. ساختم تباه خويش چنگال به جنگ، هنگام به كه گنهن و پلنگ و ديو و شير بسيار چه. نماند جاودانه گيتى
 نيز هزار از سال اگر. بجنبد جاى از و آرد اسپ بر پا كه بكوبد كسى آن را مرگ در.  نيĤورد خود دست زير به مرا دست كس هيچ و كرديم
 ليك. نبود ايشان چون گيتى در شهريارى هيچ كه ديوبند تهمورس و ندبل شاه جمشيد به بنگر. همين كار، و است همين راه، گردد، افزون

 .رفتند پروردگار سوى به همگى سرانجام

 روى كه بگوى زال به گردد، خرسند مادرم چون پس. بگذرم راه اين از بايد نيز من بگذشت، و نماند ايشان بر گيتى چون اينك
 .سازد همان گويد، او چه هر و نكند سستى نيز زال كند، جنگ آهنگ او گاه هر و برنتابد گيتى شاه ،] كاووس[از

  جاودان كسى نماند گيتى به            جوان و پير راييم مرگ همه

  .پرداخت خواب و آسايش به را ديگر نيم و گفت سخن سهراب از را شب از نيمى رستم آنگاه 
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 را رستم سهراب، افكندن

. نشست بر اژدها همچون رخشِ آن بر و بپوشيد بيان ببر تهمتن، برد، فرو خود سياه پر ، پرّان زاغ و برآورد سر درخشان خورشيد چون
 .آمد آوردگاه دشت آن به سر، بر آهن از كالهى با رستم پس .بود پرسنگ دو سپاه، دو ميان

  بود خويشى آز، باز كه مبادا             بود بيشى بهر از تلخى، همه

 من با كه مرد شير اين: گفت و كرد روى هومان به پس .بود سرگرم ميگسارى به نوازندگان كنار در انجمن، آن با سهراب ديگر سوى از
 من اندازه به و همانند درست يالش و دوش و بر. دهد نمى راه دل به اندوه هرگز رزم، گاه به و نيست كم من باالى از بااليش گردد، مى نبرد هم

 .دارد تاب بدو اندكى نيز دلم و بيابم را مادر نشانهاى او در پيوسته. آيد ام چهره به شرم و بجنبد من مهر نم،بي سوار را او چون. است

 .است كم گيتى در او چون جنگاورى كه زيرا  است رستم او كه كنم مى گمان چنين اين

 به كارزار در بار چندين رستم: گفت بدو شنيد، چنين كه هومان. گردم روياروى او با سرى خيره با و روم پدر جنگ به كه نبايد من پس
 را رخش لگد و پِى ليك است، رخش ماننده او اسپ گرچه. كرد چه گران گرز با مازندران، جنگ در دالور آن كه ام شنيده و است رسيده من

 .ندارد

 گرز با و بپوشيد جنگ جامه بزم، پر دلى و زمر پر سرى با سهراب. برخاستند خواب از جويان جنگ دميد، بر آفتاب دم، سپيده چون بارى
 بدو بود، بگذرانيده رستم با را پيش شب گويى كه بدانسان خندان، لبى با سهراب آنگاه. آمد جنگ دشت آن به خروشان چنگ، در گاورنگ

 بيافكن دست از را كين شمشير و گرز اين و بيا دارى؟ پيكار آهنگ چرا برخاستى؟ چگونه روز و بگذراندى چگونه را ديشب: گفت و كرد روى
 پيشگاه در و سازيم پشيمان جستن، جنگ از دل و. داريم تازه ، مى به را خويش دژم روى نشسته، يكديگر كنار و گرديم پياده دو هر تا

 ام چهره به شرم آب و دارد مهر تو به پيوسته من دل كه  آيد  رزم به ديگر كسى تا بگذار بيĤراى، بزم و بساز من با و بيا تو. بنديم پيمان گيهاندار
 از را نامت نبايد ديگر گشتى، نبرد هم من با چون. كن ياد من پيش به را خويش نژاد اكنون پس. دارى نژاد پهلوانان، از كه دانم همانا. آورد مى
 .نكرديم گفتگويى چنين هرگز نامجوى، اى: گفت بدو رستم ليك. يلى سام دستان پسر نامور، زابلىِ رستمِ كه شايد. سازى پنهان من

. ام ببسته كشتى به را كمر و نيستم كودك من جوانى، تو اگر. خورم نمى را تو سخنان اين فريب پس. بود گرفتن كشتى از سخن ديشب
 دروغ و فريب گفتار مرد و ام ديده فرازها و نشيب من. است گيهانبان پروردگار خواست و فرمان كه باشد آن كار، فرجام و بكوشيم اينك پس

 كه هنگام بدان كه بود اين من آروزى كه بدان نيست، دلپذير تو براى من پند اگر مردپير، اى: گفت بدو شنيد، چنين ديگر كه سهراب. نيستم
 پس است، من دست بر تو مرگ اگر اينك. بسازد ستودان برايت و گردد اندوهگين ، مانَد برجاى تو از كه كسى و رسد فرا بستر در مرگت بايد،
 .بيازيم دست خواهد يزدان آنچه به

 چون. برفتند درد پر روانى با دو هر و ببستند سنگ بر را اسپها و آمدند فرود جنگى اسپان از خودپسندى و برترى با و هوشيارانه پس
 سايه خورشيد كه آنگاه تا مد سپيده از سان بدين و. ريخت مى خون و خوى تنهايشان از كه برآويختند يكديگر با كشتى به چنان شيران

 بگرفت رستم كمربند و بجست جا از دمنده شير چون و بزد دستى مست پيل چون سهراب كه اين تا.  آورد زور اين بر آن و آن بر اين بگسترد،
 .كشيد و

 سهراب،.  بدريد زمين روى گويى كه زد بر كين و خشم از پر بانگى رستم ناگهان كه. دريد هم از تنش گويى كه آورد رستم بر زور چنان
 آنگاه. بنشست بود، گشته خاك از پر دهانش و روى و چنگال كه تن پيل آن سينه بر و كوبيد زمين بر و برگرفت جا از را مست پيل آن تن

: گفت سهراب هب ديد، چنين كه رستم. سازد جدا تنش از سر تا خواست و كشيد بر آبگون اى دشنه آورد، خاك به را نرى گور كه شيرى چون
 به را بزرگى سر كشتى، در كه هر و است ديگر اى گونه به ما كيش و آيين كه بدان تير، و شمشير و گرز گراينده اى كمندافكن، شيرگير يلِ اى
 آورد، زير به را او يگرد بار اگر ولى.  نبرّد را سرش ليك باشد، دار كينه او از كه چند هر بيĤورد، زمين بر را پشتش كه بارى نخستين ، آورد زير
 دلير هم گمان بى كه دلير جوان پس يابد، رهايى كشتن از و اژدها آن چنگ از تا خواست چاره، اين با رستم. سازد جدا تنش از سر اگر باشد روا
 .كرد رها را او و سپرد پير رستم گفتار به گوش بود، چنين سرنوشتش هم و بود جوانمرد و
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 اين تا. نكرد ياد آزمود، نبرد او با كه كسى آن از ديگر و پرداخت شكار به و رفت گذشت، مى آن در آهو آنجا در كه دشتى به سهراب آنگاه
 با كه دريغ جوان، اى: گفت بدو بگذشته، چه كه بدانست هومان چون. بپرسيد نبرد آن باره در او از و بيĤمد راه گَرد از هومان و شد ديرگاه كه
 كار، و كردى رها بودى، آورده دام به كه شيرى. تو پهلوانى پاى و باال و برز و بر آن دريغ. گشتى سير خويش جان از اهمان كردى، كه كارى آن

 .آيد سرت بر چه نبرد روز به بيهوده، كار اين از كه بنگر اينك. شد بيهوده

 خوار خردست، چه ار مدار، دشمن كه            شهريار برين زد داستان يكى

 انديشه كه بايد: گفت هومان به گُرد سهراب.  بمانْد زده شگفت كار، آن در اندوهگين و برگرفت سهراب جان از دل و بگفت اين هومان، 
 لشگرگاه به اندوه از پر دلى با و خشمĤگين سهراب آنگاه. اندازم پالهنگ گردنش بر كه ببينى آيد، من جنگ به او كه فردا زيرا. بزدايى دل از

 .گشت باز خويش

 آب سوى به گردد، زنده ديگر بار كه اى مرده چونان خرامان، آزاد، سروى بسان گشت، آزاد سهراب چنگ از رستم چون ديگر سوى از
 .شد آفرين گيهان پروردگار پيش به نخست آنگاه. بشست تن و روى و سر و بخورد آب و رفت روان

  ماه و ورشيدخ بخش از آگه نبود            دستگاه و پيروزى خواست همى

  سرش از كاله ربودن بخواهد        برش از سپهر خواهد رفت چون كه

 پيوسته رستم و. شد مى فرو سنگ در پايش نهاد، مى سنگى بر پاى اگر كه يافت پروردگار از نيرويى چنان كار، آغاز از رستم كه ام شنيده
 در پا بتواند تا بستاند را زورش آن از اندكى پروردگار، تا كرد آرزو و بناليد گيهان ركردگا پيش به زارى به روزى كه اين تا. بود رنجور زور، آن از
 برايش كارى چنان چون اينك ليك. بكاست پيكر كوه آن نيروى از نيز يزدان بخواست، پاك يزدان از بدانسان چون پس.  رود راه و گذارد راه

 پاك، پروردگار اى اينك. باش يار كار، اين در را بنده اين كردگار، اى: كه بناليد يزدان درگاه به گشت، ريش سهراب، بيم از دلش و آمد پيش
 پر دلى با آبخور آن از رستم آنگاه. بازداد بدو بود، كاسته او از كه زورى آن نيز پروردگار پس. بودى داده كار آغاز كه خواهم مى را زورى همان

 .رفت آوردگاه به زرد رويى و انديشه

 خود زير به را گيتى گويى اسپش و بتاخت شير چون فريادزنان و گرازان دست، به كمانى و بازو به كمندى با مست پيل همچون سهراب
 جوانى باد از دلش بديد، را او و آمد باز سهراب چون. بنگريست وى در اندوه با و شد شگفت در ديد، بدانگونه را سهراب كه رستم.  كَند مى

 پيش به باز چرا بگو آمدى؟ من چنگ در باز چرا ، رستى من جنگ از كه اى: گفت بديد، زور و فرّه آن با را رستم و شد كترنزدي چون و بردميد
 .ندارى روى راستى سوى به هيچ تو كه آمدى؟ من

  رستم از سهراب شدن كشته

 .گشت مى ايشان سر بر بدخواه بخت و ببستند سخت را اسپان ديگر بار پس

  موم كردار به خارا سنگ شود            شوم بخت آورد شمخ كه آنگه هر

 و گشت اندوهگين رستم. بود ببسته آسمان گويى را سرافراز سهراب دست زور. گرفتند يكديگر كمر دوال دو هر و كردند آغاز كشتى 
 رستم. نداشت توانى ديگر رو آن از و بود آمده او سرنوشت. آورد خم را دلير جوان آن پشت و بگرفت را جنگى  نهنگ آن ويال سر و بزد چنگ

 و بركشيد نيام از تيز تيغ شتاب، به پس ، نمانَد زير به كه است نيرومند چنان آن سهراب كه دانست مى چون و زد زمين بر را او شير، همچون
 .بردريد را دل بيدار شير آن سينه

  آبگون خنجر اين بيĤلودى      بخون گشتى تشنه تو كه آنگه هر

 شود دشنه موى، تو اندام بر                 شود تشنه خون به زمانه

 بود سرنوشت اين و رسيد من به كه بود من از بد اين: گفت بدو و ساخت كوتاه بد و نيك از انديشه و كشيد آهى و بپيچيد سهراب پس 
 خاك به مرا يال چنين و بكشت نيز زود و برد باال مرا كه بود تپش كوژ روزگارِ اين. گناهى بى كار، اين از تو و ساخت كار اين كليد را تو كه

 .بدادم جان چنين آرزو، اين با ليك. ببينم را رويش مگر تا جستمش همى و گشتم تاب بى مهرش از. داد پدر از نشان مرا مادرم. آورد
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 بر ستاره همچون يا و شوى سياهى در شب، چون يا دىگر دريا ماهى تو اگر اكنون. نديدم را پدر روى هيچ و نيĤمد بار به رنجم كه دريغا
 آگهى رستم نزد به گردنكشان و نامداران اين از كسى. خواست خواهد تو از مرا كين گشته، من بالين خشت، كه ببيند چون پدرم روى، آسمان
 .است شده افكنده خوارى به و كشته اكنون بود، خواستار را تو پيوسته كه سهراب كه برد خواهد

 از پس چون. گشت بيهوش و بيافتاد پاى از تاب، بى. شد تيره چشمش پيش به گيتى و گشت خيره سرش بشنيد، سخن اين چون رستم
 نامم كه منم، رستم. باد گم گردنكشان ميان از نامش كه دارى، رستم از نشانى چه تا بگو: گفت سهراب به خروش و ناله با آمد، هوش به چندى

 بدين را رستم سهراب، چون. برخروشيد و كَند موى و آمد جوش به خونش و بزد فريادى رستم آنگاه. بنشيند ماتمم بر الز و نمانَد جاى بر
 راهنمايى گونه هر به را تو. بكشتى بيهوده بدخويى، سرِ از مرا كه بدان رستمى، تو كه اگر: گفت بدو و گشت رميده سرش از هوش ديد، سان

] آمدم، مى جنگ به كه زمان آن.[ ببين برهنه را روشنم تن اين و بگشاى جوشنم از بند اكنون. نجنبيد جاى از رتمه هم بار يك  ليك كردم،
 را اين: گفت مرا و ببست من بازوى بر اى مهره پس. بود خسته من رفتن از جانش. بيĤمد خون پر هايى گونه با مادرم برخاست، كوس آواز چون

 رستم چون. شد كارگر مهره آن گشت، خوار پدر، چشم پيش به پسر و شد پيكار كه اكنون. آيد كار به را تو كه ببين و دار يادگار به پدر از
 با رستم. انجمن و جا هر به ستوده اى من، دست بر كشته اى: گفت مى پيوسته و دريد بر خويش تن بر جامه بديد، مهره آن و بگشود او خفتان
. بگريى چنين اين كه نبايد و نيست چاره اين: گفت مى بدو سهراب و.  كَند مى سر از موى و كرد مى الهن اشكبار ديدگانى و خاك از پر سرى
 .بود سرنوشت اين و رفته است كارى چه، برد، نخواهى سودى خود كشتن از ديگر اكنون

 چه آوردگاه آن در ببينند تا بيĤمدند هوشيار سپاهيان از تن بيست. بازنگشت سپاه ميان به دشت از تهمتن و شد فرو تابان خورشيد چون
 پشت بر كين، دشت آن در را تن پيل رستم پهلوانان، آن چون. بود ديگر جايى در رستم و بود پاى بر گَرد از پر اسپ دو دشت، آن در. گذرد مى
 خروشى سپاه از ناگاه. شد تهى رستم از بزرگى تخت: كه بردند آگهى كى كاووس به پس. است شده كشته او كه بردند گمان نديدند، زين

 سوى به سوارى اينك: گفت سپاه به شاه كاووس آنگاه. بيĤمد سپهدار توس و دميدند كوس و نفير تا بفرمود كاووس. آمد جوش به زمانه و برآمد
 چه ديگر باشد، شده كشته ىجنگجو رستم اگر. گريست ايران بر بايد ديگر پس اين از كه. است چگونه سهراب كار ببينيم تا بتازانيد رزمگاه
 .نمانيم رزمگاه بدين اين از بيش آنگاه و تازند او بر سپاهيان از انبوهى كه بايد دارد؟ را او با شدن برابر ياراى ايران از كسى

 تو پس. شد گونه ديگر تركان كار بگذشت، من روز كه اكنون: گفت تن پيل رستم به سهراب برخاست، هياهو و آشوب انجمن آن از چون
 رو ايران مرز سوى به من جويى جنگ پشتوانه به ايشان كه زيرا  نراند سپاه تركان، جنگ سوى به شاه، كاووس كه ساز چنان و كن مهربانى
 پدر دست به مرگم كه نامدار، پهلوان اى دانستم مى چه. بودم داده گونه هر از كه اميدها بسيار چه و داده نويد كه را روزها بسيار چه. نهادند
 او از بسيار كه ام آورده بند به را دليرى دژ، اين از. مكن نگاه نيكى به جز ايشان، بر تو و بينند راه در رنجى كه نبايد توران سپاه پس باشد؟
 او گفتار براى زا نيز من. بود اين جز سره يك -  مانَد تهى او از جايش كه - او سخنهاى ليك. بود ديدگانم در پيوسته تو پنداره. پرسيدم تو نشان
 .گشت تيره بناگزير من بر سپيد روز و گشتم نااميد ديگر

 را ام ديده ليك بديدم بود، داده من به مادر كه نشانى خود، من، كه زيرا. آيد زيانى جانش بر كه نبايد. است ايرانيان از كداميك او تا ببين
 بهشت در ديگر بار كه مگر برفتم، باد چون اكنون و بيĤمدم تندر چون. گردم كشته پدر دست به كه بود نوشته سرم بر چنين اختر. نكردم باور
 .بستم فرو دم و برستم سختى از اشكبار، ديدگانى و آتش پر دلى با اينك. ببينم شاد را تو

 پيش به ويش،خ كرده از جوش و درد از پر دلى با و خروشان و بنشست رخش بر گَرد همچون آه، پر لبى و خون پر دلى با رستم پس
 ليك. كردند ستايش را كردگار آمد، باز زنده كارزار، از او كه اين از و نهادند خاك بر روى همگى بديدند، را او روى ايرانيان چون. آمد سپاه
 است؟ شتهگ گونه اين كسى چه بهر از دلت است؟ كارى چه اين: كه پرسيدند ديدند، دريده اى جامه و خاك پر سرى با بدانگونه را او چون
: گفت سرفرازان آن به رستم آنگاه. خروشيدند او با همه پس. بگفت بود، آزرده چنان آن را گراميش پسر و كرده خود كه شگفتى كار آن رستم
 .تن نه و دارم دل نه گويى امروز من

 پيش به دريده، تن بر اى جامه و خسته تنى با زواره آنگاه. است بس كردم، امروز من كه بد اين كه مجوييد، توران جنگ نيز شمايان
 گشتم، پشيمان خويش كار از من: گفت و بود بشنيده كشته پسرِ از كه را آنچه بگفت ديد، بدانگونه را برادر رستم چون. آمد تن پيل رستم
 را جوان پسر آن جگرگاه. ببريدم را نامور آن بيخ و پِى و بكشتم را پسر سر، پيرانه به. ديد خواهم اندازه از بيش را كار اين كيفر كه دانم ليك

 .گريست خواهد او بر آسمان جاودان، تا پس  اين از. دريدم
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 و بدار پاس را ايشان پس. سپاهى آن نگاهدار تو اكنون .مانْد نيام در ديگر كين شمشيرِ: گفت و فرستاد هومان نزد به پيامى رستم آنگاه
 به من از چيزى خويى زشت با كه بودى تو اين ليك. نباشد گفتار جاى اين از بيش و. نيست پيكارى تو با ديگر مرا كه بدان و. مياساى دمى

 .زدى آتش مرا ديده و جان كار، اين با و نگفتى سهراب

 و برفت درنگ بى زواره. نيĤور كسى بر شتابى هيچ و برو رود لب به تا او با تو روان، روشن نامور گُرد اى: گفت برادرش به رستم آن از پس
 اين را سهراب و داشت نهان را رستم راز كه بود بدگمان ستيزنده هجير اين: گفت پاسخ در گُرد هومان. بگفت هومان به را پهلوان رستم سخن
 تنش از سر بايد و رسيد ما بر كه بود او شومى از بد، اين پس. نگفت او با دانشى بى از هجير ليك جست، پدر نشان سهراب،. داد بازى چنين

 روزگار را سهراب كه بود او از كه اين و راند سخن بدگمان هجيرِ از و انجمن آن كار و هومان از و آمد تن پيل رستم پيش به زواره. ساخت داج
 را گريبانش و آمد هجير نزد به كين دشت آن از پس،. شد تيره چشمش پيش به گيتى و گشت خيره او گفتار شنيدن از تهمتن. آمد بسر

 و بيĤمدند خواهى پوزش به بزرگان زمان همان در ليك. سازد جدا تنش از سر تا خواست و بركشيد آبگون اى دشنه و زد زمينش بر و بگرفت
 .بازستدند بود، رسيده مرگ نزديكى به كه را هجير

 رستم و برفتند او با همگست و گودرز و توس چون نيز بزرگان .آمد پسر پيش به خسته روانى با برگشت، جايگاه آن از پهلوان رستم چون
.  ببرّد را خود سر تا خواست و گرفت دست به اى دشنه رستم ليك. گرداند آسان تو بر را اندوه اين و كند كار اين درمان يزدان، مگر: گفتند را
 تو سود؟ چه ديگر رآورى،ب نيز دود گيتى، روى از اگر اكنون: گفت بدو گودرز و گريستند خون و آويختند در بدو بزرگان هنگام همان در كه
 در پس بماند، زنده هنوز كه باشد اين او سرنوشت اگر كه بدان رسد؟ ارجمند آن به اى آسانى چه ديگر رسانى، خويش بر نيز گزند سد اگر

 ؟است جاويد  گيتى در كسى چه كه بنگر پس باشد، رفتنى گيتى اين از جوان، آن اگر ليك. بمانى او با نيز تو و بماند گيتى

  ترگ زير سرِ و تاج زير سرِ       مرگ پيش همه سر يك شكاريم

 كند چون تا ندانيم پس آن ز و            كند بيرون هنگام، آيدش چو

 پراكنده چه اگر ما و كوتاه، يا باشد دراز اگر زندگانى راه. بگريى چنين اين كه نبايد پس است؟ اندوه بى مرگ، از كسى چه سپهبد، اى 
 .است يكى راه چون  باشد يكى همه سرانجامِ يكل باشيم،

  كاووس از رستم خواستن نوشدارو

 دشنه با و آمد سرما بر چه كه بگوى را او و ببر كاووس نزد به من از پيامى روان، روشن و زورمند گُرد اى: گفت گودرز به رستم پس
 من تيمار به را دلت نيز بار يك پس دارى، ياد به مرا كارهاى هيچ اگر]  كاووس اى[  اينك. بادا بريده دستم كه بريدم، را دليرم پسر جگرگاه

 تو، بخت به كه باشد. فرست من نزد به مى جام يك همراه به سازد، مى تندرست را زخميان و دارى گنج در كه نوشدارويى آن از و كن رنجه
 بدو كاووس. بداد كاووس به را پيام و بيĤمد باد همچون سپهبد درزگو. گردد كهتر تو، تخت پيش در من همچون نيز او و شود بهتر نيز سهراب
 بد بدو كه نخواهم هرگز و هست من نزد به بسيارى آبروى را او. نيست بيشتر من نزد در تن پيل رستم از انجمن، از هيچكس آبروى: گفت
 .سازد نابود مرا گمان بى و گردد استوار او نيروى به تمرس پشت ، مانَد زنده تن پيل سهراب آن و دهم بدو را خود نوشداروى اگر ليك. رسد

]  من تندى روزِ آن در[  رستم كه شنيدى. داد خواهيم است، سزاوار چنانكه را او كيفر رسد، بد من به رستم از زمان هر اگر اينك ولى
 و گنجد نمى نيز فراخ گيتىِ در شاخ، و يال و زبر برو آن با رستم كه بدان پس كيست؟ توس پس است، شهريار او اگر باشد؟ كه كاووس،: گفت

 زنده او فرزند چون اينك. ببرد را آبرويم سپاه، پيش به و بداد دشنام چندان مرا روز آن. ماند نخواهد هماى، فرّ زير به و من تخت پيش به
 از تن هزار سر: گفت كه اى نشنيده را رابسه سخنهاى هستى، اى كارآزموده و بزرگ مرد كه تو. نماند چيزى خاك، جز من دستان در بماند،

 .گيرند تاب بدو مهتر و كهتر بماند، زنده گيتى در او اگر اينك. كنم بردار زنده را كى كاووس و ببرّم را ايرانيان

 گسترد بد نام برون، گيتى به            پرورد خويشتن دشمن كسى

 كه است درختى شهريار، بد خوى: گفت بدو و آمد رستم پيش به دود نهمچو و برگشت زود بشنيد، را كاووس سخنان چون گودرز 
 .نيست خريدار را كسى رنج كاووس. نيست او مانند به تندى از گيتى در كس هيچ .دارد بار به كبست هميشه

  .سازى روشن را او تاريك جان و روى او نزديك به كه بايد خود، تو، اينك
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  سهراب بر رستم كردن زارى

 اين رستم،. روند شهريار پيش به تا بخوابانند جامه آن بر را جوان سهراب و آرند فراهم زربفت اى جامه كاران، پيش تا بفرمود تمرس آنگاه
 .شد پيش در خود و بگفت

 جا از پدر. كاخ نه جويد، مى گاسونه تو از ديگر و درگذشت فراخ گيتى اين از سهراب: كه ساخت آگاهش و آمد او پس از كسى ناگهان كه
 گريان و كنان زارى همچنان نيز سپاه بزرگان. كرد سر بر خاك و گشت پياده اسپ از باد چون و بگريست خون و كشيد سردى آه و جست
 جوشن و تاج و تخت  چون و تو چون كسى نيز ماه و خورشيد ديگر پهلوانان، نژاد از اى سرفراز، جنگاور جوان اى: گفت مى زارى به رستم. بودند

 - بود شاهان نژاد از نيز مادر سوى از كه سوار سام نبيره آن -را فرزند سر، پيرانه به كه آمده؟ پيش كه براى رسيد، مرا كه پيشامد اين. بيندن تو
 و گردد بريده دستم دو كه است سزاوار اينك. بودم كودكى چون او پيش در مردانگى، اين با. نباشد من چون نيز يكى گيتى، سراسر در. بكشتم
 بكشتم؟ گناه بى را او چرا كه بگويم فرستم؟ پيشش به را كسى چگونه گويم؟ چه بدو گردد، آگه مادرش چون. مباشد تيره خاك بر جز نشستم

 است؟ بكشته را فرزند گيتى، در كسى چه. است من سزاوار سرد، گفتار اكنون بكرد؟ كار اين هرگز پدر، كدامين كردم؟ سياه او بر را روز چرا
 من نام و كند نفرين سام نژاد بر كه همانا گويد؟ چه بدو - جوان پاك دختر آن - تهمينه پهلوان و گرانمايه پدر. خردمند و جوان و دلير ىفرزند
 بر را روشن روز و كند مى جنگ آهنگ و گردد مى بلند سروى چون سال، بدين ارجمند، كودك اين كه دانست مى كسى چه. كند كيش بى نيز
 .كشيدند خسروانى ديباى جوان، پسر آن روى بر تا بفرمود رستم آنگاه. رداندگ مى سياه من

  آمدش بهر تابوت، تنگ يكى            آمدش شهر و گاه آرزو، همى

 بر خاك سپاهيانش، همه و افكندند آتش سراپرده در .نهاد خويش سراپرده سوى به رو و برداشت دشت آن از را او گاسونه رستم، پس 
 پيوسته پهلوان رستم. برخاست فرياد و نهادند آتش بر را اسپش زين و مايه پر تخت آن و بود رنگ هفت ديباى از كه را خرگاه. دريختن سر

 و رخ آن دريغ. تو خرَد و مردى همه آن دريغ. نبيند پهلوانى و مردانگى به تو چون سوارى كارزار، گاه به ديگر گيتى: گفت مى و كرد مى زارى
 زمين از خاك و گريست مى خون پيوسته رستم. نهادى پدر دل بر داغ و گشتى جدا مادر از. گسل جان پشيمانىِ همه آن دريغ تو، باالى برز
 كشتن با رستم كه بگويند و كنند نكوهش مرا نيز هنر پر رودابه و زر زال كه همانا: گفت مى و كرد مى چاك تن بر را خسروانى جامه و كَند مى
  گردنكشان و گُردان آورم؟ خويش گفتار به را دلشان و خواهم پوزش چگونه كار، اين بر. بردريد را او جگرگاه دشنه با و يافت دست سهراب بر

 پر جگرش كه را تهمتن و نشستند خاك بر او با شاه كاووس پهلوانان همه پس گويند؟ چه بركندم، باغ از را سهى سرو آن كه شوند آگه چون
 :گشودند پند بانز بود، گشته درد از

 كمند ديگر به و كاله دستى به              بلند چرخ كردار است چنين

  گاه ز ربايد كمندش خم ز           كاله با كسى نشيند شادان چو

  همرهان با خراميد ببايد               جهان بر همى بايد مهر چرا

 باز خاك سوى يدبا گشت همى                 دراز گردد روز انديشه چو

  تهى مغزش گشتست كه همانا            آگهى را چرخ ازين هست اگر

  نيست راه او سوى چرا و چون كه     نيست آگاه گردش كزين دان چنان

  چيست كار اين فرجام كه ندانيم         گريست نبايد اكنون رفتن بدين

 را همه گردون، چرخ: گفت بدو و آمد پهلوان رستم نزد به سپاهيانش با د،رسي آگهى شاه كاووس به سهراب كار از چون ديگر سوى از 
 بدين را جانت و دل تو اينك. است مرگ كسى هر سرانجامِ ليك. ديرتر يكى و ميرد مى زود يكى. آوريم مهر خاك، بدين كه نبايد و ربايد مى
. يافت نخواهى باز را درگذشته آن افكنى، گيتى در آتش يا و زنى نزمي بر را آسمان اگر: كه سپار گوش به خردمند گفتار و كن خرسند كار
 .بديدم او گوپال و باال برز و ويال بر آن دور، از من. دان كهن ديگر، سراى به را روانش پس

 بگريى؟ رفته اين بر خواهى مى كى به تا اينك. گردد تباه تو دست به اينجا در تا برانگيخت سپاه آن با را او كه بود سرنوشت اين كه بدان
 از اى كينه هيچ تو پس. اويند با چين و توران سران از چندى و است بنشسته دشت پهن آن بر هومان ولى  درگذشت كه او: گفت بدو رستم
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 تو رزم، اين از كه نامجوى، پهلوان اى: گفت را رستم شاه، كاووس. سازد روانه را ايشان تو فرمان به و يزدان نيروى به زواره. مدار دل در ايشان
 ايشان از پس، گشت، درد پر تو درد از من دل ليك اند، برآورده  ايران از دود و اند بكرده بدى چندان من به ايشان چه اگر  آمد روى به اندوه را

 .گرفت نخواهم كينه

  زابلستان به رستم بازگشتن

. آورد آگهى توران سپاه از بدو و بيĤيد راه از زواره تا بماند رستم و دران ايران سوى به را خود سپاهيان جايگاه، آن از شاه كاووس بارى
 به گداز و درد و رنج با سيستان همه رسيد، آگهى زال به وى از چون. كشيد زابلستان سوى به را سپاه درنگ بى رستم و بيĤمد زواره دم سپيده
 اسپ از ديد، را گاسونه سام، دستان چون. بودند دريده را رويين ناى و ها كوس و بريده را رخش دم. افشاندند سر بر خاك و آمدند او پيش
 خاك گاسونه، آن پيش در و بگشودند كمر پهلوانان، همه. رفت پيش پياده دريده، تن بر اى جامه و ريش دلى با نيز تهمتن. آمد فرود لگام زرين

 را دوز زر گاسونه در زارى به پدر، پيش در تهمتن. دليرى نامدار چنان از غدري. آوردند زير به شتر باالى از را گاسونه آنگاه. كردند سر بر
 رهنمون داور پيشگاه در و باريد خون ديده دو از دستان. است بخفته تنگ گاسونه اين در زارى به سوار سام كه بنگر: گفت بدو و برداشت
 .بماندم زار و خوار من و رفتى تو نامدار، اى: گفت مى پيوسته تهمتن. بناليد

 سهراب از زال. نزايد گيتى در او چون پهلوانى مادرى، هيچ ديگر. برگرفت گران گرز سهراب كه كارى شگفت اينت: گفت مى نيز زال
 .گريست مى و گفت مى

 پيوسته و بباريد ديدگان از خون ديد، را سهراب گاسونه كه رودابه. نهاد پيش در را گاسونه و خروشيد آمد، خويش ايوان به تهمتن چون
: كه كرد آغاز مويه چنين اين زارى به و بركشيد جگر از آهى سان بدين رودابه. بردار گاسونه از سر زمانى سرفراز، پهلوان اى: گفت مى زارى به
 آمد؟ پيش چه ار تو شادى، هنگام به كه گويى، نمى را خويش راز مادرت به. نزايد تو دليرى و زورمندى به كسى ديگر شيرگير، زاده پهلوانْ اى
 فرياد دريد؟ بر را جگرت سان بدين چرا آمد؟ سرت بر چه پدر، از كه گويى نمى .افتادى مستمندان خانه اين به و شدى زندان به جوانى، روز به

 پرده درون به زرد رخسارى و درد پر دلى و درد و سوگ با آنگاه. بگريست زارى به بشنيد، را آن كه هر و رسيد كيوان به تا ايوان آن از رودابه
 .گريختند مى شادى از دلها بدانسان كه بود آمده رستاخيز مگر گويى. بگريست خون زارى، به ديد، چنان رستم چون. رفت

 را تنش و كرد جدا او از نساجامه و بگشود درش و بركَند آن از ميخ و آورد دلير بزرگان آن پيش به را شير سهراب گاسونه ديگر بار رستم
 و كبود رخسارشان. گشتند ناالن سره يك مرد، و زن و جوان و پير از بود، بدانجا كه هر. برخاست آسمان از دود كه گويى .نمود نامداران آن به

 آن در نر شير آن كه بود، اى گاسونه سره يك گويى كاخ آن همه. بود خاك پر سرهايشان و درد پر دلهايشان و چاك چاك هايشان جامه
 و بپوشانيد زرد ديباى با را او ديگر بار پس. بود بخفته و بيĤمده گشته، اندوهگين جنگ، از دوش، و يال آن با كه بود سام ويىگ. بود بيĤسوده

. نماند برجاى او درگذرم، من چون كنم، نيز آگين مشك را آن و بسازم زرينى دخمه اگر: گفت خود با رستم. كرد سخت را تنگ گاسونه سر
 .بتراشيد خام داربوى از را اش گاسونه و بساخت استوار ستوران، سم چون اى دخمه رستم پس. نيست اين جز اى چاره مرا اينك

 بپيچيد پهلوان آن دست به فرزند شدن كشته داستان جا همه در و. گشت كور كار، اين ديدن از زارى به گيتى. ببست آن بر زرين ستام
. نيافت راه دلش به شادمانى هيچ و بگذشت رستم بر روزى چند بارى .شد تيمار از پر گيتى رسراس و گشت اندوهخوار بشنيد را آن كه هر و

 .ديد نمى خويش براى راهى ديگر كه ازيرا ساخت، پيشه شكيبايى سرانجام،  ليك

 نهاد كس هر جان بر داغ بسى           بياد آنسان از هست بسى را جهان

 خورد زمانه فريب او كجا            خرد و هوش هست جهان در كرا

 آنچه و رسيد زمين توران به هومان نيز، ديگر سوى از. گشتند برافروخته اندوه آن آتش از يافتند، آگهى كار اين از نيز ايرانيان چون 
  .شد شگفت در آن، از توران شاه. بگفت افراسياب به بود، بگذشته
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  سهراب شدن كشته از مادر يافتن آگاهى

 پس. دريد خويش تن بر جامه رسيد، سمنگان شاه به آگهى اين چون. شد كشته كين دست بر سهراب: كه بيĤمد زمين ورانت از فريادى
 آللش چون زيباى تن آن و دريد بر تن بر پيراهن و بزد چنگ مادر. بمرد و گشت خسته پدر، تيغ به گُرد سهراب كه رسيد آگهى مادرش به

 بن از و پيچيد انگشت به را اش داده تاب كمند چون زلف آن. آمد هوش به باز و رفت هوش از پيوسته. دبرآور خروش و فرياد. گشت درخشان
 و افكند سرش بر آتش.  بكَند بازو از گوشت دندان با و افشاند سر بر تيره خاك و افتاد خاك به پيوسته و باريد فرو رخسارش از خوناب.  بكَند
 رستم و فرزند از مگر گفتم مى و بود راه به چشمم. خاكى اندرون در كجايى؟ اكنون مادر، جان اى: فتگ مى پيوسته. بسوخت را مويش و روى
 چه. اى گشته روان سويم به تيز اكنون و اى يافته و جسته را پدر و اى گشته گيتى گرد به كنون تا كه كردم مى گمان چنان خود با. يابم آگهى
 گردگاهت آن بر نيز و نيĤمد دريغش تو موى و باال برز و روى آن بر و بردريد دشنه با را جگرت رستم هك رسد آگهى مرا كه پسر اى دانستم مى

 نساجامه ات، جامه و شد فرو خون در تنت آن اكنون. بودم پروريده ناز به را تنت درازى شبهاى و روزها ؟ بدريد تيغ به را آن كه نيĤمد دريغش
 تيمار و درد اين كه به و خوانم؟ خود پيش تو بجاى را كسى چه باشد؟ اندوهگسار مرا كسى چه گيرم؟ كنار در را كسى چه من اينك. گشت
 پدر، بجاى ليك جستى، پدر لشگرپناه، شير اى. شد خاك در باغ، و كاخ اين از دور به كه چراغ و چشم و جان و تن آن دريغا بگويم؟ خويش

 كه را نشانى آن بردرد، را سيمينت جگرگاه و بركشد را دشنه او آنكه از پيش چرا. بخفتى خاك در زارى به و گشتى نوميد اميد، از. يافتى گور
 و رنج از پر تو بى مادرت اكنون نكردى؟ باور چه بهر از بود، داده پدر از نشان كه مادرت نكردى؟ يادى آن از و ندادى بدو بود، داده تو به مادرت
 ديد، مى دور از مرا رستم چون پسر، اى بگردد؟ دلت كام به خورشيد و ماه تا نيĤمدم سفر بدان تو با چرا . مانْد بند در اندوه، و درد و تيمار
 .شكافت نمى را جگرگاهت و انداخت نمى سويت به نيزه و نواخت مى من با ترا و شناخت مى

 كرد، ناله و شيون پيوسته كه بس از. بخست را آن و كوبيد زيبايش رخسار بر دست و كَند سر از موى و كرد مويه پيوسته او سان بدين و
 .گشت رنجور او ديدن از همگان دل كه افتاد زمين بر مست و بيهوش آنگونه بر و .آورد همه ديدگان به اشك

 پسرِ آن ياد به و گرفت سر از ناليدن و آمد هوش به باز ليك. بيافسرد هم خونش گويى و گشت مرده همچون كه افتاد خاك بر چنان
 پيوسته و بگريست زار تخت و تاج آن بر و بيĤورد را سهراب تاج آن پس. ساخت آلل چون جگرش خون از را آب كه چونان  كرد انديشه شتهك

 بر خود موى و روى و زد بوسه آن روى و سر بر و گرفت بر در را سرش و بيĤورد را سهراب بادپاى اسپ آن آنگاه. خسروانى درخت اى: گفت مى
ورد را سهراب شاهوار جامه آن پس. بود مانده شگفت در بدو گيتى. ليدبما آن سمĤخاك ديدگانش خون از. گرفت كنار در فرزندى همچون و بي 
 را سهراب سپر و زرين لگام و گران گرز و تيغ و نيزه و كمان و جنگ جامه و زره آنگاه پس. گشت مى خون و خاك در درد با و ساخت آلل را

 و بيĤورد را او كالهخود و جوشن. افكند خود گلوى بر و بيĤورد بود آن درازاى ياز هشتاد كه را  سهراب كمند. زد سر بر را پرس و لگام و بيĤورد
 به را آراسته اسپان و سيم و زر و خواسته همه آن. بريد را اسپش دم و بركشيد نيام از را سهراب تيغ. جوى پرخاش شير اى: گفت مى پيوسته

 آن. برآورد كاخ و ايوان از خاك و كرد سياه سره يك را كاخها در. افكند زمينش بر و بكَند جا از را تختش و بست را كاخ در و داد درويشان
 و كرد مويه شب و روز. بكرد خونين نيز را آن و بپوشيد نيلگون جامه خود، و هشت فرو بود، رفته رزم به آنجا از سهراب كه را بزمى جايگاه

 . برفت گُرد سهراب سوى به روانش و بمرد او اندوه در هم سرانجام و بزيست سهراب مرگ از پس سال يك سان بدين و. بگريست

  مكن آشنايى مردگان با كه           سخن نيكو بهرام گفت چنين

 مساز درنگى و باش بسيچيده          دراز خواهى ماند همى ايدر نه

 بسر آيد نوبت ترا گر سزد             پدر نوبت روز يك داد تو به

 كليد جويى چه خيره، به نيابى             پديد. نيĤيد رازش چنينست

 باد به گردد تو عمر رنج، درين             گشاد نداند كس را بسته در

 ما خداوند از قضا بد چنين          قضا از گذشت اندر كه ليكن و

 سودمند بسى مباشد سپنجى            مبند سپنجى سراى اندر دل

 . پرداختم سياوش كار به و تافتم بر روى داستان اين از اينك 
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  سياوش داستان

  داستان آغاز

 نغز بيĤراى داستانى يكى           مغز بيدار سخنگوى اى كنون

 برد رامش سراينده روان            خرد با شود برابر چون سخن

 بود كش او راى ناخوشى آن بد          بود ناخوش انديشه كه را كسى

 كند رسوا خردمند پيش به             كند چليپا را خويشتن همى

  خويش خوى همه آيد روشن ترا        خويش آهوى كس نبيند ليكن و

  نماى دانا به پس آن ز و بيĤراى                بجاى ماند كه بايد داد اگر

  گشت جنبيده آب در تو وىج به          گشت پسنديده و پسند دانا چو

 مرد سراينده گويد چه تا نگر            گرد باز كنون دهقان گفتار به

  كهن روزگار كند نو كنون            من ز داستانها اين گشته كهن

 دراز بمانم خرّم دين بدين                    باز دير بود زندگانى اگر

  چمن بر او بار همى بارد كه            من ز بماند دارى ميوه يك كه

  گذشت شگفتى فراوان بر بسر      هشت و پنجاه پيمود كه پس آن از

  فال و تقويم به جويد روز همى              سال به نگردد كمتر آز همى

 نو گشته كهن نگردد هرگز كه         رو پيش موبد آن است گفته چه

  باش نكوخوى و باش دخردمن     باش گوى سخن باشى كه چندان تو

  بدست ار كار، باشدت نيك اگر            ايزدست با كار و سر رفتى چو

  بشنوى همان گويى چه هر سخن            بدروى همان كارى چه تا نگر

  گوى آزرم به توانى تا سخن            گوى نرم نشنود كس ز درشتى

  باستان از برگوى و خوان بر تو             داستان چنين دهقان گفتار ز

  سياوش مادر داستان

 دشت به شكارى يوزان و باز با شهريار پيش از شادان ديگر، سوار چند و گودرز و گيو با توس دم، سپيده روزى: كه گفت چنين موبد
 سرزمين. بيانداختند و بكشتند يارىبس گورخران و بتاختند شكار بهر از جويبار، يك لب رسيدند، بدانجا چون. برفتند گورخر شكار براى  دغوى
 در نيز دالور مردان از تن چند و رفتند بيشه آن سوى به گيو و توس پس. گشت پديدار توران مرز در اى بيشه دور، از. بود نزديك بدانجا تركان
 خندان لبى با دو هر. بيافتند بيشه آن در را رويى زيبا ناگهان كه بگشتند شكار بهر از بيشه آن در چندى توس و گيو. شدند روان ايشان پس

 پس. نبود بدو كردن نگاه توان را كسى كه چنان آن بود، ماه چون رويش و سرو چون بااليش. نبود ماننده كسى او زيبايى به. شتافتند بسويش
. رفتم و ساختم رها را سرزمينم نم و بزد مرا پدرم ديشب: گفت روى زيبا آن يافتى؟ راه بيشه بدين چگونه فريبنده، ماه اى: گفت او به توس
 .سازد جدا تنم از سر تا خواست و بركشيد آبگون اى دشنه ديد، مرا دور از جوشان بدانسان چون و بيĤمد بزمى از مست كه بود ديرگاه شب،

 آفريدون شاه به نژادم و هستم گرسيوز خويشان از من: گفت بدو و كرد ياد خود نژاد يكايك سروپيكر، آن و بپرسيد را نژادش او از توس
 زمين بر مرا سستى، از و ماند راه در اسپم: كه داد پاسخ آمدى؟ بدينجا راهنمايى و اسپ بدون و پياده چگونه :گفت بدو توس پس. كشد مى
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 پيش از بيم، از من. دزدن من بر تيغ نيام با و بستدند من از نگاهبانان را همه كه بود سرم بر زر از تاجى و داشتم بيشمارى گوهر و زر. نشاند
 نيز مادرم و بفرستد من پس از را سوارانى گمان بى گردد، هوشيار پدرم چون اينك. آمدم بيشه بدين خونفشان اى ديده با و بجستم ايشان
 .بروم سرزمين اين از  كه نخواهد و بيĤيد شتابان

 تيز كه بود رو همان از و يافتم را او نخست كه بودم من اين: گفت گيو به و گشت آزرم پر توس سر و گشت نرم بدو پهلوانان دل پس
 اين: گفت و گشت ستيزنده گيو، بر توس ولى بودى؟ برابر من با سپاه، بدون نيز تو كه اين نه مگر شاه، سپهدار اى: گفت گيو ليك. بشتافتم

 براى از. بتاختم شكار جستجوى به نخست كه مبود من اين كه زيرا مگوى، سخن اين: گفت بدو گيو. رسيد بدانجا نخست كه بود من اسپ
 آن تن از سر بايد: كه رسيد جايى به تندى از ايشان سخن سان بدين و. نگردد جوى پرخاش جوانمرد، كه زيرا مگوى، كژّى به سخن كنيزى،
 فرمان او چه هر و ببريد شاه نزد به را اين: گفت و گشت ميانجى بزرگان از كسى كه اين تا گشت دراز داورى ايشان ميان. ساخت جدا ماهرو
 .نهادند رو ايران شاه سوى و نگشتند بر ميانجى آن گفتار از تن دو هر پس. كنيد همان دو هر دهد،

 اگر شكار، اين. گشت كوتاه شما راه رنج ديگر: گفت سپهبد دو هر به و گزيد دندان به را لب و بخنديد بديد، را كنيزك روى كاووس چون
 شاه كاووس پس. گيرند خورشيد شكارى، يوز با ما گُردان كه بگذرانيم داستان بدين را امروز. باشد مهتران خور در دلبر، آهويى يا است گوزن

 به پدر سوى از و رسد مى ترك خاتون به نژادم مادر سوى از: گفت چيست؟ نژادت كه برگو است، پرى همچون ات چهره كه اى: گفت دختر به
 كه خواستى را نژاد و روى و موى اين: گفت بدو شاه كاووس. است گسترده مرز آن در خرگاهش كه است سپهدار رسيوزگ من نياى و آفريدون

 گردنكشان ميان در را تو چون: گفت نيز دختر. گردانم ماهرويانت سرِ و برَم خود زرين شبستان در را تو كه است شايسته اينك. دهى باد به
 و فرستاد شبستان به نيز را بت آن و فرستاد گيو و توس پيش به تخت و تاج همراه به را گرانمايه اسپ ده هشا كاووس پس .برگزيدم ديدم،
 و پيروزه و ياكند و زرد ديباى با را او و گذاردند پيروزه و زر از تاجى سرش بر و نهادند پيلسته تخت زيرش به پس. نشيند تخت بر تا بفرمود
 .بيĤراستند الژورد

 مادر از سياوش زادن

 كاووس كى به پس. برآمد چهر خوب آن بر ماه نُه كه اين تا بگشت گردان سپهر. يافت رنگ خرّم بهار كه برنيامد روزگار اين بر بسى
 تىگي. شد جدا او از آذرى بتان بسان اى چهره با پرى همچون كودكى. كشيد ماه بر تخت بايد ديگر اكنون و. آمد پديد فرّخ اى بچه: كه بگفتند

 تا بفرمود آنگاه پس. نهاد سياوخش را او نام شاه، كاووس. بود نديده او بسان مويى و روى با كودكى كسى هرگز. گشت گفتگو پر كودك آن از
 پس. بديدند آزارش و يافتند خفته را بختش و ديدند آشفته كودك بدان را ستاره شناسان، ستاره همه ليك. بجويند را او اختر شناسان، ستاره

 .نمودند بدو راههايى و بگفتند شاه به پسر كار از بود، چه هر برده، پناه يزدان به و گشتند اندوهگين

 زيرا بپرورانم، خود كنار در من كه بايد را شير همچون كودك اين: گفت و آمد شهريار پيش به تهمتن كه اين تا. بگذشت اين بر روزگارى
 دلش بر كار آن سرانجام و انديشيد بسيار كار اين در شاه كاووس. نباشد او براى من چون اى دايه يتىگ در و نيست كار اين مايه را ديگران كه

. بساخت او براى نشستنگاهى گلستان، در و برد زابلستان به را او تهمتن و بسپرد رستم به را پسنديده پورِ آن و ديده و دل آن و نيĤمد گران
 و. بيĤموخت بدو ميگسارى و سپاهدارى و دادگرى و تاج و تخت آيين و يوز و باز و شاهين با شكار و دكمن و كمان و تير و سوارى هنرهاى پس
 بگذشت، چندى چون و. نبود او مانند به گيتى در بزرگان از كس هيچ كه شد چنان و آمد بار به سياوش تا برد بسيارى رنج رستم سان بدين

 تو. است آمده نياز شاهم ديدار مرا اينك: گفت را سرفراز رستم روزى پس. رفت مى شير ارشك به كمند با كه گشت برومند چنان آن سياوش
 .ببيند بيĤموخته، من به تن پيل رستم كه هنرهايى اين پدر، كه بايد اكنون .بيĤموختى من به شاهان هنرهاى و سوختى دل و بردى رنج بسى
 پوشيدنى و كمر و تاج و تيغ و مهر و زر و سيم و ريدك و اسپ تا بتاخت سو هر به ار فرستادگان و بساخت را او كار شيردل، پهلوان رستم پس

 .آورند بدانجا زود گيتى جايهاى ديگر از نبود آنجا در هرچه و بيĤورند رستم گنجهاى از بسيار گستردنى و

 و نگريستند مى كار اين بر سپاه همه. دنگرد دژم كاووس تا برفت او با نيز خود و ساخت روانه سياوش همراه به را آنها همه آنگاه
 هر بام و در. ريختند سر بر بامها فراز از و برآميختند شاهبوى و زر و بيĤراستند آيينشان به را جا همه خواستند، مى را پهلوان رستم خشنودى

 از پر گيتى. اندودند لركيماس و مىِ و مشك به ان،كر تا كران از را، اسپان يال همه. افشاندند درم تازى، اسپان پاى زير در و بياراستند را برزن
 .نبود دژم ايران، در نيز تن يك و گشت خواسته و شادى
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  زابلستان ز سياوش آمدن باز

 و نفير همراه به بزرگان و سپاهيان با توس و گيو تا بفرمود شاه  رسيد راه از فرّهى با سياوخش، كه دادند آگهى شاه كاووس به چون
 ديگر سوى در تن پيل رستم و سوى يك در توس همراه به نامداران آن همه آنگاه. كردند چنين پس. روند ايشان پيشواز به انه،شادمان كوس،
 .بگشودند راه و برآمد خروشى برسيدند، شاه كاووس كاخ پيش به چون. آمدند شهريار پيش به آمده، بار به درخت نو آن با خرامان ايشان،
. بود ميان در آزاده سياوش و بودند ايستاده تن سيسد در گوشه هر در. شد شاه پيش به كرده، كش به دستها خوش، وىب و آتشدان با كنيزى

 بر درخشان ياكند از تاجى و پيلسته تخت بر بنشسته را كاووس سياوخش، چون. خواندند بسيار آفرين و افشاندند بر را بسيارى گوهر و زر پس
 و گرفت بر در را او سر شاه و آمد شاه پيش به آنگاه. ساييد خاك بر سر او پيش در چندى و برد نماز و كرد آفرين را او نخست بديد، نهاده سر
 آفرين او بر پيوسته كه بود گشته شگفت در فرّ و باال برز آن از چنان آن شاه. بنشاند پيروزه تخت بر و بنواخت را او و بپرسيد رستم باره در او از

 بسيار آفرين را آفرين گيهان پروردگار كاووس، پس. بود خردمند بسيار سالى، اندك آن با سياوش. ديد مى بسيار ديدنى او ماىسي در. خواند مى
 :گفت و ماليد زمين بر رخسار و خواند

 با ايران انبزرگ همه آنگاه. گويم مى آفرين را فرزند. است تو از گيتى در نيكوييها همه مهر، و هوش خداوند اى سپهر، كردگار اى
 سپاه گُردان و آزادگان تا بفرمود شاه. بخواندند بسيار آفرين او بر و ماندند فرو سياوش فرّ آن از همگى. رفتند شهريار پيش به شادان بشارهايى،

 .نهادند شادى به روى ايوان، و كاخ و باغ در همه. ببستند ميان او پيش به

 آن از پيش گيتى در بزرگان از يك هيچ كه بفرمود بزمى چنان كاووس. بخواستند مشگرانرا و رود و مى و بيĤراستند جشنى جا هر در
 اسپان و كاله و تخت و تيغ و مهر از تا بفرمود و بگشود را گنجها در شاه كاووس هشتم روز به. بودند شاد سان بدين را هفته يك. بود نكرده
 اينها همه پس. دهند سياوش به و آورند فراهم گنجها گوهر، و دينار و درم هميانهاى و اديب و جنگ جامه و برگستوان و خالدار زينهاى با تازى

 و اميد خوبى، با را سياوش شاه، سان بدين و. بود نرسيده  آن هنگام و نبود تاج داشتن سزاوار و بود كودك هنوز كه زيرا تاج، بجز داد بدو را
 با زر تاج تا بفرمود هشتم سال به. است زاده پاك كارى هر در او كه دريافت جا همه در و يĤزمودب را او سال هفت چنين اين و. بداد فراوان نويد

 تاج و تخت و بزرگى سزاوار كه -را كورشان زمين و بنوشتند پرنيان بر اى گشادنامه كيان، فرّ و بزرگان آيين به و دهند بدو زرين كمر و گردنبند
 .گويند ماوراءالنهر را آن اكنون و خواندند مى نام بدان پيشتر را سرزمين آن. داد بدو - بود

  سياوش مادر درگذشت

 جامه و برآورد آسمان بر فرياد و بيĤمد ديوى همچون سياوش. گذشت در سياوش مادر شد، بسيچيده كارها و بداد فرمان آن شاه، چون
 او بر شب و روز. كرد مى ستم خود شيرين جان بر و بود دژم ر،ماد سوگ در چنين اين و. بريخت سر بر تيره خاك و كرد چاك تن بر خسروانى

 چون بزرگانى كه اين تا. نجست رهايى اندوه از و ببود داغ و درد با سان بدين را ماه يك .نگشود خنده به لب بسيارى روزهاى و كرد مى مويه
 بار بديد، را ايشان سياوش چون. بشتافتند او پيش به و يافتند آگهى كار آن از دالور پهلوانان و شاهزادگان ديگر و گيو و گودرز و فريبرز و توس
 و شد دژم بديد، را آزاد سرو همچون شاهزاده سوگ آن گودرز، چون. گشود ايشان بر دل اندوه و كرد آغاز گريه نو از و بركشيد دل از آهى ديگر

 .مكن سوگ ياد نو، از و بشنو من پند شاهزاده، اى: گفت بدو و بگريست

 نبرد جان هيچكس اجل دست ز            بمرد مادر، ز او زاد كه كس آن هر

 و پند و البه سد با سان بدين گودرز و. مدار اندوه ديگر پس. است بهشت در وى جان كه بدان ليكن درگذشت، مادرت چه اگر اكنون 
 .آورد جاى به ديگر بار را شاهزاده آن دل چاره، و افسون

  سياوش بر سودابه دلدادگى

 ناگهان و بيĤمد در از سودابه كه بود بنشسته پسر با كاووس كى روزى. شد شادمان سياوش به شاه دل و بگذشت اين بر چند روزگارى
 در كه يخى همچون يا است نخ همچون باريكى از گويى كه شد چنان سودابه دل. بردميد دلش و گشت انديشه پر پس. بديد را سياوش روى
. آيى شاه شبستان به اگر نباشد شگفت كارى كه بگوى را او: گفت و فرستاد سياوخش نزديك به پنهانى را كسى پس. شد آب ،نهند آتش پيش
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 و فريب مرا كه زيرا مجوى، مرا. نيستم شبستان مرد من: گفت بدو و برآشفت كار آن از نيكزاده سياوش ليك. بداد را او پيام و رفت فرستاده
 .نباشد نيرنگ

 چون و تو چون كسى نيز ماه و خورشيد كه سپاه شهريار اى: گفت بدو و خراميد ايران شاه پيش به گرمى با سودابه ديگر روز مد سپيده
 به گاهى از هر كه بگوى را او و بفرست زنانت و خواهران ميان به و شبستانت سوى به را او. بادا شاد تو فرزند به گيتى است، نديده تو فرزند
 و بريم نماز را او نيز ما. است اشكبار چشمانشان و خون پر دلشان او مهر از رويان، پوشيده آن همه كه زيرا برود، شبستان به خواهرانش پيش

 شاه، آنگاه. است مادر سد مهر بدو تو مهر كه همانا است، سزاوار سخنى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. بستاييم را او و آوريم بشار او پيش به
. آورد مهر تو به بنگرد، تو بر كه هر كه آفريده، چنان آن پاك يزدان را تو. نهفت نتوان را مهر و رگ خون كه بدان: گفت و بخواند ار سياوخش

 مادرى همچون  برايت نيز سودابه و باشند خواهران من، پرده پس در را تو. نزاد مادر از تو پاكى به كسى هرگز و بداد پاك نژاد را تو يزدان،
 را رويان پوشيده آن و رو شبستان به. ببينند دور از را تو دارند، خونى پيوند تو با كه آنان بويژه تو خويشان اين كه نباشد روا پس. است انمهرب
 .كنند آفرين تو بر تا بمان ايشان پيش در چندى و ببين

 را او پدرش كه كرد گمان خود با. بشويد دل از دگَر تا بكوشيد و بيانديشيد چندى. ماند خيره او در بشنيد، شاه گفتار چون سياوش
 .دارد سر در چه ببيند تا آزمايد مى

 گفتگو اين و است بد كارى اين: گفت خود با سياوش پس. بود بدگمان نيز و زبان چيره و دل بينا و هوشيار و آگاه بسيار پدرش كه زيرا
 :گفت پدر به پس. كند گفتگو بسيار من با سودابه روم، او شبستان به من چون و است بيĤمده سودابه از گمان بى

 با نشست مرا پس. است ننهاده سر بر تاج كنون تا تو راه و آيين و دانش و خوبى به نيز شاهى هيچ و بداد تاج و تخت و فرمان من به شاه
 بزم و دادن بار آيينِ و شاهى تخت يا و دشمنان در پيچيدن و كمان و تير و گرز و نيزه و است بايسته كارآزموده بزرگانِ و خردمندان و موبدان

 .روم او پيش به آيين، به من است، اين شاه فرمان اگر ولى باشند؟ گراينده دانش به كجا زنان آموزم؟ چه شاه شبستان در ليك. ميگسارى و

 خرد بشنوى، چون كه سخنى. دمبو شنيده كم كنون تا نيكويى بدين سخنى. بمان خردمند هميشه و باش شاد پسر، اى: گفت بدو شاه
. گردند شادمانه اندكى تو به مگر تا برو كودكان آن ديدار به و گراى شادى به و بزداى دل از اندوه و مده راه دل به بد انديشه هيچ ليك. بيفزايد
 تو كه كنم همان و ام داده تو رمانف به جان و دل و ام ايستاده تو پيش به من اينك. بكنم بگفت، شاه چه هر و بيĤيم بامدادان: گفت سياوش
 .بنده من و شاهى تو كه زيرا دهى، فرمان

  سودابه نزد به سياوش آمدن

. داشت او را شبستان كليد و كرد نمى رها را بتخانه دمى و بود زدوده مغزش و جان و دل از را بدى گونه هر كه بود هيربد نام به مردى
 تا بفرماى نيز سودابه به و. بكوش بدان فرمود، را تو چه هر و باش هوش به و برو سياوش پيش به تو دم سپيده: گفت فرزانه بدان ايران شاه پس
 از سر خورشيد چون بارى. افشانند لركيماس و زبرجد او بر خواهرانش با نيز ريدكان و آورد بوى و مشك و گوهر و بشار سياوش، پيش به

 را هيربد شاه، كاووس آنگاه: گفت سخن او با شاه چندى و برد نماز را او و كرد آفرين او بر و آمد شهريار پيش به سياوش برآورد، كوهسار
 دلى و شادمان روانى با دو هر پس. بيĤراى نو ديدار اين به را دلت و برو او با: گفت سياوخش به و راند او با چندى بايسته سخنهاى و فراخواند

 او پيش به ساز بزم و شادمان شبستان، همه. بود ترسان بد، از همى سياوش برداشت، شبستان در از پرده هيربد چون. برفتند اندوه از تهى
 روى بر. برآميختند زبرجد و عقيق و ريختند درم سياوش پاى زير به. بود لركيماس و دينار و مشك از پر كران، تا كران از خانه، آن همه. آمدند
 نهاده سر بر گوهر از افسرى همه و بود رامشگران آواز و ساز و مى سو هر در. بودند ريخته شابخو مرواريد و بگسترانيده چين ديباى زمين،
 بر كه ديد اى درخشنده زرين تخت رسيد، ايوان نزديك به سياوش چون. بود خوبرويان و خواسته از پر آراسته، بهشتى همچون شبستان. بودند

 تابانِ  اگست مانند به بو و رنگ از پر بهشتى همچون ماهروى سودابه تخت، آن بر. بودند بيĤراسته رشاهوا ديباى با را آن و نگاريده پيروزه با آن
 در دست در زرين سرپايى با كنيزى. بود فروهشته پاى تا را مشكين كمند زلف و نهاده سر بر بلندى تاج و بنشسته شكن در شكن زلفى با يمن
 .بود هانداخت زير به را سر و بايستاده او پيش
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 بر در را او دراز زمانى آنگاه. برد نماز را او و آمد پيش به خرامان و آمد فرود تخت از گرمى با سودابه برفت، پرده پيش از سياوش چون
 ار پروردگار بار سه شب و روز سپاس، را يزدان بار سد: گفت مى پيوسته و نگشت سير نو شاه آن ديدار از و ببوسيد را رويش و چشم و گرفت
 .چيست مهر، آن كه بدانست سياوش ليك. نباشد پيوندى چنين نيز را شاه و نيست تو بسان فرزندى را هيچكس كه كنم نيايش بدين

 آفرين او بر خواهرانش. خراميد خواهران نزد به زود يافت، ناساز جايگاه، آن در را كار چون پس. نباشد ايزدى راه از دوستى آن كه دانست
 گفتگو از پر شبستان همه. بازگشت سودابه تخت پيش به ديگر بار ببود، خواهران با دراز زمان چون. بنشاندند زرين چهارپايه بر را او و خواندند
 .افشاند مى بر خرَد پيوسته روانش نيست، مردمان از كه گويى. فرهنگجوى تاج و سر اينت: گفتند سودابه به و گشت

 و جم و هوشنگ از شاه اى تو. توست براى از گيتى در ها نيكويى همه. رفتم تو شبستان به: گفت و رفت پدر پيش به سياوش پس
 از را دل و آوردند ناى و بربت و مى. بيĤراست بهارى باغ چون را ايوان و شد شاد او گفتار از شاه. برترى سپاه و گنج و شمشير به شاه، فريدون
 نهان من از كه نبايد پرسم تو از كه سخنى اين: گفت را سودابه و رفت شبستان به نامدار شاه رسيد، فرا شب چون آنگاه. بپرداختند بودنيها
 .سازى

 بهتر دور از شنيدن از ديدن، كه همانا اى؟ پسنديده را او و هست خردمند آيا. بگوى سياوش گفتار و ديدار و باال و خرد و فرهنگ از پس،
 هيچ كه چرا سازم، نهان سخنى كه بايد چرا ليك. اند نديده تخت بر شاه همتاى را كسى نونك تا نيز ماه و خورشيد :گفت بدو سودابه. باشد
 كه است شايسته: گفت سودابه. افتد بدو بد چشم كه نبايد ديگر رسد، مردى به اگر: گفت بدو شاه. نيست تو فرزند همچون گيتى در كس
 همچون او از فرزندى تا دهى بدو زنى به نامداران، ديگر نژاد از نه خودش، نژاد از دخترى و گردى انديشه هم من با و بپذيرى مرا گفتار

 آفرين شادى، از ايشان بخواهد، دخترى كيپشين و آرش كى دختران از نيز اگر. است تو پاك نژاد و تخم از دخترانى مرا. آيد گيتى به سياوش
 .است كار اين در من نام و فرجام و بزرگى و باشد نينچ نيز من خواسته: گفت سودابه به شنيد، چنين كه شاه كاووس. كنند

 از: گفت بدو ديگران از پنهان و گرفت گفتن راز پسر، با پدر آنگاه. خواند آفرين او تاج و تخت بر و رفت شاه نزد به سياوش دم، سپيده
 روى تازه تو ديدار به من كه همچنان و. برآيد تو تخم از شاهى و ماند يادگار تو از تو نام كه دارم نهان در آرزويى گيهان كردگار پيشگاه
 در كه بيĤيد شهريارى تو پشت از كه يافتم نشان تو اختر از چنين شناس، ستاره موبدان گفتار از من. برگشايى دل او ديدار به نيز تو ام، گشته
: گفت بدو سياوش. بگشاى دستى و بنگر سو هر و آرش كى و كيپشين پرده پس در. برگزين بزرگان از را زنى اكنون پس. بماند يادگار گيتى
 .ام نهاده او فرمان به سر و شاهم بنده من

 ديگرگونه گفتارى چون بشنود، را سخن اين سودابه كه نبايد ليك. است پادشاه بربندگان، او كه ازيرا  باشد روا برگزيند، او كه را كسى هر
 زن: گفت بدو و بخنديد سياوش گفتار از نبود، آگه كاه زير در آبِ آن از كه شاه. نباشد كارى وا شبستان در نيز مرا و. نگرود كار اين به و گويد

 از سياوش پس. توست جان از پاسبانى و مهربانى از پر سراسر او گفتار كه بدان و. ميانديش هيچ ديگران و او از پس،. برگزينى تو بايد را
 گر، چاره سودابه آن از نهان در ليك. گرفت نياش و ستايش را او شاه، تخت پيش به و گشت زادآ انديشه، از درونش و شد شاد او گفتار شنيدن
 .دريد مى تنش بر پوست بد، كار آن انديشه از پس،. اوست گفتار نيز آن كه بدانست و بود خسته جگر و پيچان پيوسته

  شبستان به بار ديگر دو سياوش آمدن

 نزد به را دختران همه آنگاه. نهاد سر بر زر و ياكند از افسرى و بنشست تخت بر شادى با ودابهس. بگذشت داستان اين بر نيز شب يك
 .بودند ايستاده بپا رويى زيبا بتان ايشان پيش به. بنشاند زرين تخت بر و بيĤراست را ايشان و خواند خويش

 آن و دارى رنجه را خويش پاى بايد: كه بگوى را سياوش و برو اينجا از: گفت هيربد به ماهروى سودابه. كاخ نه بود، بهشت آنجا گويى
 و بماند خيره بشنيد، را پيام آن سياوش چون. داد بدو را پيام و آمد سياوش نزد به شتاب به نيكخواه هيربد. بنمايى من به را خويش باالى سرو

 رفت سودابه پيش به خرامان پس. بود لرزان و پيچان و كرد نستنتوا كارى ليك  جست چاره بسيار. بخواند را آفرين گيهان پروردگار نام فراوان
 و بنشست زرين تخت آن بر سياوش. شد او پيش به آراسته، گوهر به مويى و روى با و آمد فرود تخت از سودابه. بديد را او افسر و سر آن و

 همه اين بر و تختگاه اين بر: گفت بدو و بنمود سياوش به بودند، نابسوده گوهرى چون كه را روى زيبا بتان آن كرده، كش به دستها سودابه
 از را كه هر و كن نگاه را يك هر باالى و ديدار. بنگر بسرشته را ايشان ناز، و شرم از ايزد كه نارسيده بتان اين كاله، زرين كنيزان و دختران
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: گفت ديگرى به يك هر و برنداشتند او از چشم ايشان از كهيچي بنگريست، بديشان اندكى سياوش چون. بگوى آيد، خوش را تو ايشان، ميان
 .رفتند خويش تخت سوى به خود بخت به اميد با يك هر آنگاه. ندارد را شاه اين به كردن نگاه ياراى نيز ماه كه همانا

 فرّ ات، چهره بر كه همانا ست؟چي ات خواسته كه گويى نمى مرا دارى؟ نهان را سخن خواهى مى كى به تا: گفت سودابه برفتند، ايشان چون
 سزاوار خوبرويان اين از كداميك كه بنگر خرَد چشم با پس. برگزيند را تو تنها و گردد بيهوش ببيند، را تو دور از كه هر. است پريان چهره
 خويش تن بر كه همانا گيرم،ب دشمنان از زنى سرى خيره به اگر من: كه انديشيد چنين پاكش  دل در. نداد پاسخى و ماند فرو سياوش. توست
 .ام شنيده را هاماوران داستانهاى آن همه نامور، بزرگان از. ام كرده شيون

 پس. اوست دختر چه است، فريبكار نيز سودابه. برآورد ايران گُردان از گَرد و كرد چه ايران شاه با اين از پيشتر هاماوران شاه كه ام شنيده
 برابر در ماه و ببينى نو ماه كنار در را خورشيد تو كه اگر: گفت بدو و برداشت رخ از پرده چهره، پرى دابهسو نگشود، پاسخ به لب سياوش چون

 و سر بر پيروزه و ياكند از تاجى با من چون را كسى كه هر. دارى كنار در را خورشيد خود، تو اينك. نباشد شگفت شود، خوار خورشيد،
 سر و ببندى پيمانى من با اگر اكنون. نشمارد من خوبى به را كسى و ننگرد ماه به اگر نباشد فتشگ ديگر ببيند، پيلسته تخت بر بنشسته
 من گفتار از اندكى كه پيمان اين به سوگند پس. وادارم تو پيش به كنيزى همچون را نارسيده دخترى نيز من  كنى آسان انديشه، و نپيچى

 ارجمند خويش، جان همچو مرا و رسد گزندى ما به كه نگذارى و بود خواهى يادگار او از من براى تو درگذرد، گيتى اين از شاه چون. نپيچ سر
. برآيد كامت و نپيچم تو دام از سر خواهى، من از چه هر. ام داده تو به را خويش روشن جان و تن اين و ام ايستاده تو پيش به من اينك. دارى
 از خون و گشت سرخ گل، همچون شرم از سياوش رخسار. داد اى بوسه و بگرفت تنگ را اوشسي رخ نبود، آگه داد و ترس از كه سودابه آنگاه

 اگر ليك. كنم آشنايى اهرمن با و نباشم راستكار پدر، با كه آنم نه من. بداراد دور ديو كار از مرا گيهان پروردگار: گفت دل در و بباريد ديدگان
 به او با كه بهتر همان پس. بگرود بدو شاه و سازد جادويى نهانى و گردد گرم خشم از شدل گويم، سردى به سخنى چشم، شوخْ اين به اينك
 ماننده ماه، به جز خوبى، از. نباشد همتايى گيتى در را تو كه همانا: گفت سودابه به سياوش آنگاه. گويم سخن نرم و چرب اندكى و گرم آواز

 باش اين بر نيز تو پس. باشد من آن از نبايد او جز كسى و است بس من براى دخترت اكنون. نباشى ديگر كس هيچ شايسته شاه، جز و نيستى
 كسى  به او جز كه بخورم نيز سوگند برايت و ببندم پيمانى و بخواهم را دخترت من. بيابى هم را او پاسخ كه باشد. بگوى نيز را ايران شاه و

 خويش فرّ از پروردگار مرا كه بدان گشته، آميخته من جان با مهرت كه گفتى و ىبپرسيد من زيبايى و چهره از كه اين ولى. نيانديشم ديگر
 .است آفريده چنين اين

 .نباشد كارى سخن، اين نهفتن جز نيز مرا. مگوى كس با و مگشاى را راز اين تو اينك

 .برخاست او پيش از و بگفت اين سياوش،. دانم مى مادرى همچون خود براى را تو من و بزرگى، و بانوانى سرِ تو

 سياوش: گفت و كرد ياد سياوش كار از بسيار و بداد مژده آن و شد او پيش به پس. بديد را او سودابه رفت، شبستان به كاووس كى چون
 ايشان همه سياوش. بارد مى مهر ماه، از گويى كه بود چنان رويان زيبا آن بسيارىِ از ايوان. آوردم گرد را چشم سياه بتان آن همه من و آمد

 كنارش در ماه گويى كه شد شاد چنان سخن، آن شنيدن از شاه. نيافت ارجمند و نپسنديد من دختر بجز را خوبان آن از هيچيك ليك بديد،
 ربسيا ديگر چيز هر از و پهلوانى گردنبند و انگشترى و تخت و تاج و دستبند و زرين كمر و زربفت ديباى و گوهر و بگشود گنج در پس. آمد

 اين گنج سد دو و است اندك همه اينها: كه بگوى را او و ده بدو آيد، بكار سياوش بهر از چون و دار نگاه را اينها: فرمود سودابه به و بيĤراست
 اگر باشد روا نيĤيد، من فرمان به او اگر: كه بخواند خود انديشه در فراوانى افسون و بماند خيره بنگريست، آنها در سودابه چون. ببرى بايد چنين
 خواهم فرياد انجمن سر بر او از بپيچد، من از سر هم باز اگر و بسازم كنند، گيتى در نهان و آشكارا كه بدى و نيك چاره هر. بگسلد تنم از جان
 .كرد

  شبستان در بار سديگر سياوش رفتن

 راند سخن او با گونه هر از و خواند خويش نزد به را سياوخش پس. نهاد سر بر زرنگار افسرى و بنشست تخت بر گوشواره با سودابه آنگاه
 پيل دويست بنهى، پيل بر را آنها اگر كه بنهاده چيز هر از بيشمار. است نديده آن مانند به كسى كنون تا كه بيĤراسته گنجى شاه،: گفت بدو و

 بر روى من باالى و چهر از چرا و دارى من مهر از اى هانهب چه. بنگر من افسر و روى و سر  به اينك. داد خواهم تو به را دخترم نيز من. شود
 روز و گشته الژوردين من بر خورشيد بسيار، درد از. ام گشته آزرده و خروشان و جوشان و ام مرده ام، ديده ترا كه روز آن از من گردانى؟ مى
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 آنچه از بيش نيز من. ببخش جوانيم روز و كن شاد مرا نهانى و ابي تو پس گريم، مى خون ، مهر اين در تا است سال هفت اكنون. نبينم را روشن
 بر را پادشاهى اين نيĤيد، من درمان سوى به دلت و بپيچى سر من فرمان از اگر ليك. آراست خواهم برايت دستبند و تاج و تخت داد، تو به شاه
 .گردند تيره تو روى بر ماه و خورشيد و سازم تباه تو

 از و كنم ناراستكارى پدرم با چنين اين و دهم باد به را سر خود، دل بهر از من كه روز آن مبادا هرگز: گفت بدو ،شنيد چنين كه سياوش
 و خشم با و بگفت اين سياوش، زند؟ سر گناه سان بدين تختى، اين خورشيد و شاه بانوى كه تو از است سزاوار آيا. گردم جدا دانش و مردانگى

 و سرى خيره به تو ليك گفتم، تو به نهانى را خويش دل راز من: گفت و آويخت او در و زد بدو چنگ سودابه يكل. برخاست تخت آن از جنگ
 .نمايى وا نادان مرا خردمندان پيش به و سازى رسوا مرا كه خواهى مى بدانديشى

 را كاووس سودابه، دادن فريب

 از فريادش و برآمد او شبستان از خروش. كرد چاك را رخسارش ناخن، با و دريد تن بر خويش جامه سراسر و بزد دست سودابه پس
 تخت از. رسيد آگهى شاه به پس. بود رسيده فرا رستاخيز شب گويى كه برخاست ايوان از هياهويى و بانگ چنان. برسيد نيز كوى به ايوان

 از و گشت دلتنگ ديد، گفتگو از پر را كاخ و شيدهخرا را سودابه روى كاووس چون. خراميد شبستان سوى به انديشناك و آمد فرود شاهنشاهى
 تخت پيش به سياوش: گفت و بكَند موى و گريست بسيار و برخروشيد او پيش در سودابه. نيافت در را سنگدل آن كردار و. بپرسيد كسى هر
 تو جز من پرهيزى؟ مى من از رو چه از خوبچهر، اى پس. توست مهر از پر دلم و جان: گفت و آويخت من در سخت و بزد چنگ و آمد من

 و گشت انديشه پر سخنان اين شنيدن از شاه. كرد چاك تنم بر چنين اين را ام جامه و بيانداخت سرم از را افسر سياوش آنگاه. نخواهم را كسى
 .ساخت جدا سياوخش تن از سر بايد. جويد نمى زشتى كارش، اين با پس گويد، راست سودابه اگر: گفت دل در و پژوهيد گونه هر را سخن

 آنگاه. بماند تنها كاخ، در خود و كرد گسى آنجا از بودند شبستان در كه را كسانى كاووس پس. است سان بدين بد، بند كليد آرى
 من كه ردى،نك تو را بد اين كه بدان. دارى نهفته نبايد من از را راز اين: گفت را سياوش خرد، و باهوش پس. خواند پيش را سودابه و سياوخش

 كه بگوى من با و گوى راست و بيا پس. تو آن از سختى و بند و گشت من آن از اندوه كار، اين با اكنون خواندم؟ شبستان به را تو چرا. كردم
 .رفت سان چه بر كار آن

. نيست راست سخن اين: گفت سودابه ليك. بگفت را نهانى سخنهاى آن و بود آشفته بدانسان سودابه و بود رفته كه را آنچه همه سياوش
 و دينار و خواسته و تاج و فرزند از دهد، بدو نهان و آشكار در خواست مى شاه آنچه هر من. نخواست مرا تن جز چيز هيچ رويان، زيبا آن از او

 و گنج با مرا: گفت مرا او ليك. دهم تو به دخترم با را آنها و كنم افزون اينها بر چندين نيز من كه گفتم بدو خود نيز و بگفتم او با آراسته، گنج
. دختر نه و آيد من كار به گنج نه تو بى كه زيرا. بس و خواهم مى را تو ميان، اين از تنها. خواهم نمى نيز را دخترت ديدار و نيست كارى خواسته
 و بكَند مرا موهاى او پس. نبردم را او فرمان من ولى. آورد من بر سنگ همچون تنگ را خود دست دو پس. آرد چنگ به مرا تا خواست سياوش

 كشته كه بود نزديك رسيد، من به سختى و رنج بس از ليك. دارم نهان در كودكى تو پشت از من كه بدان گيتى شاه اى. بخراشيد مرا روى
 .بود گشته باريك و تنگ من چشم پيش به گيتى. گردد

 بايد پس. آورد خواب به را خرَد دلى، تنگ كه زيرا كرد شتاب كه نبايد كار اين در. نيĤيد بكار ايشان از هيچيك گفتار: گفت خود با شاه
 كاووس پس. دهد گواهى بِدان دل شود، آشكار چون آنگاه. است بد پادافره سزاوار و است گناهكار دو اين از كداميك  كه ديد و كرد نگاه نخست
 از ليك. يافت گالب و مشكناب و مى بوى سودابه از. ببوييد را او سراپاى و ىرو و بر و دست نخست .پرداخت جويى چاره به آن يافتن براى

 را خويش دل و كرد خوار را سودابه و گشت اندوهگين كاووس. نبود سياوش در سودابه بسودن از اى نشانه هيچ پس. نيافت بويى چنان سياوش
 بر جنگ آشوب آنجا از كرد، مى چنين اگر كه انديشيد، هاماوران به ولى. كرد يزر ريز تيز، شمشير با بايد را او: گفت دل در. ساخت آزار پر او از

 او پرستار شب و روز كه بود سودابه اين نبود، كنارش در پيوندى و خويش هيچ و بود بند در هاماوران در كه آنگاه آورد ياد به نيز. خاست مى
 اين نيز و. گذشت مى او بدىِ هر از بايست مى پس. داشت او مهر از پر دل يك ،كاووس آنكه ديگر و. نگشود لب و نپيچيد رنج آن از سر و شد
 شاه، و بود گناه بى كار، آن در سياوش ديگر سوى از. بشمارد آسان توانست نمى را كودكان اندوه پس. داشت سودابه از كودكانى كاووس كه

 و مكن ياد كار اين از كسى با و باش خردمند و هوشيار و ميانديش هيچ هاندو اين از: گفت سياوش به كاووس پس. دانست مى را او خردمندىِ
 . گردد بزرگ سخن، اين نبايد كه زيرا. مگوى سخن
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 جادو زن و سودابه ساختن چاره

 كينه از درختى ديگر بار و جست زشت كار آن در اى چاره نشد، جايگير شاه دل در او سخن و گشت خوار كه بدانست سودابه چون
 به خود راز سودابه پس. رفت مى راه سختى به بود، گشته فربه كه بس از و بود باردار كه بود شبستان در وى با فريبكار و جادوگر زنى. بكاشت
 :گفت را او و جست چاره او از و بگشود او پيش

 دارويى و مگوى چيزى كسى با سخن اين از: گفت و داد بدو بسيار زر سودابه بست، پيمان چون. ببندى پيمان من با كه بايد نخست
 .بيافكنى را ات بچه اين كه بساز

 كاووس به من و گيرد فروغ و رنگ تو بچه اين با دروغ، و فريب آن كه باشد. يابى بزرگى نشكنى، مرا پيمان و كنى چنين اگر كه بدان و
 .گردد درست سياوش بر كار ينا سان بدين و. گشت كشته اهريمن دست به چنين اين كه بود من از بچه اين كه گويم

 به سر و ام بنده ترا من: گفت بدو زن. افتد دور تخت از و گردد تيره شاه، پيش در سياوش آب تا بجويى اى چاره كه بايد اكنون پس
 .ام نهاده فرمانت

 تشت سودابه آنگاه. داشتند نشان ادوج از كه بودند ديوزاد بچه دو. بيافتاد او از اهرمن بچه دو و خورد دارويى زن آن شد، تيره شب چون
 را زن آن. بيافكند تن از جامه و خروشيد و نهاد آن در را اهريمن بچه دو آن پس. نگفت خويش كنيز با سخنى هيچ كار اين از و بيĤورد زرينى

 در كه ديدند مرده كودك دو و رفتند ابهسود پيش به شتاب به بودند، ايوان در كنيز چه هر. برآمد كاخ از فريادش و بخفت خود و كرد نهان نيز
 با. بپرسيد كار آن از پس،. سپرد گوش و بلرزيد خواب بر بشنيد، ايوان از خروشى كاووس چون. خاست آسمان به ايشان فرياد. بود افتاده تشت

 .نزد دم هيچ شب آن و گشت اندوهگين كاووس. آورد خوبرخ آن سر بر چه روزگار كه گفتند شهريار

 از اشك سودابه. بديد زر تشت در مرده كودك دو و آشفته را شبستان سراسر و خفته بدانگونه را سودابه. بيĤمد دژم و برخاست دم سپيده
 گفتار بيهوده تو ليك  گفتم تو به بكرد، من با سياوش كه بدى آن از پيوسته. ببين روشنى به را آفتاب اينك: گفت كاووس  به و بباريد ديدگان

 كه نيست شايسته كنم؟ درمان چگونه را كار اين: گفت خود با و بيانديشيد چندى و برفت و گشت بدگمان شاه، كاووس دل. يافتى تراس اورا
 .گيرم آسان خود دل بر را كار اين

 را بچگان كار كاووس، پرسيدن

 رزم و سودابه از ايشان با و بنشاند زرين تخت بر را ايشان و خواند فرا خويش نزد خوبى به و بجست را شناسان اختر شاه كاووس آنگاه
. پرداختند كار بدان هفته يك و برداشتند ياب ستاره و زيگ ايشان پس. شوند آگه او كار از تا  گفت سخن بسيار كودك، دو آن از نيز و هاماوران
 از و هستند ديگرى كس پشت از كودك دو اين كه بدان گردد؟ مى سازى، پر زهر از كه را جامى كجا: گفتند را او آمده، شاه پيش به سرانجام

 زمين در راز اين كه بدان نيز را شگفتى اين و. دريافت شد مى آسانى به زيگها اين با بودند، شاه تخم از كه اگر و نيستند مادر اين از و شاه پشت
 .گفتندب انجمن آن و شاه به را بدانديش ناپاك زن آن نشان ايشان آنگاه. نيست آشكار آسمان و

 پيچد مى فرزند كشتن از دلم ليك همداستانم، گفت، شاه كه آنچه با: گفت و دادخواست شاه، از و بناليد بشنيد، سخنان آن چون سودابه
 اهش پس. باش فرجام ياد به و منگر امروز به پيوسته و گير آرام زن، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. سازم جدا تنم از سر خواهم مى دم هر و

 تيز و يافته را او نشان نزديكى همان در پس. بيابند را كُنش بد زن آن تا آورند پا زير به را برزن و شهر سراسر درگاه، نگاهبانان همه تا بفرمود
 بيرون را او تا بفرمود شاه پس. نگشت خستو كار، بدان هيچ زن آن ليك .بردند شاه پيش به خوارى به و بكشيدند را بدبخت زن آن و بشتافتند

 از را زن. كنند نيم دو به ميان از اره با شاهى فرّ و آيين به را او نگفت، سخنى نيز اگر و آيد سخن به مگر تا كنند بسيارى افسون و چاره و ببرند
 پس دارم؟ گفتن ىبرا سخنى چه شاه پيشگاه در گناه بى منِ: گفت زن ليك. گفتند سخن چاه و دار و شمشير از او با و ببردند شاه درگاه

 فرمود سودابه به شاه. است نهان در چه داند كه است آفرين گيهان پروردگار تنها كه گفتند را او نيز و بگفتند شاه به را زن آن سخن نگاهبانان،
 چنين كه سودابه. اند اهريمن پشت از و جادو زن آن از كودك دو هر اين: كه گفت باز را خويش گفتار شناس، ستاره آنگاه. رفت او پيش به تا

 .دارند مى نهان را راستى و گويند مى سخن چنين كه است سياوش بيم از و ندارند خرَد ايشان: گفت كاووس به شنيد،
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. بست خواهد نيز را نيل رود راه بخواهد، چون و دارد را پيل هشتاد زور او. بلرزد انجمن در نيز شير تن، پيل پهلوان سپهبد، بيم از كه زيرا
 اخترشناس آنكه مگر. گردد خون پر همواره ديدگانم نه اگر نباشد، توان او برابر در نيز مرا. گريزانند او با جنگ از نيز نامور سپاهى هزار دس

 اين من كه بدان اى، گرفته سرسرى چنين اين را سخن و خورى نمى را كودكانت اندوه كه شاه اى تو و. جويد مى سپاس كسى چه از كه بفرمايد
 .بگريست بسيار و بگفت اينها سودابه. افكندم ديگر گيتىِ آن به را داورى

 در را سخن اين: گفت و بنهاد درد بدان دل و كرد روانه را سودابه خسته دلى با آنگاه. بگريست زارى به او با و شد دژم او گفتار از كاووس
 .راند سخن سودابه از بسيار ايشان با و بخواند شهر از را دانموب همه شاه پس. آيد بن به چه بر ببينيم تا گيريم پژوهيدن گيتى

 چند هر كه بدان. زنى سبو بر را سنگ كه بايد كنى، پيدا را گفتگو اين كه خواهى اگر. نماند نهان دردت: گفت شاه به موبدان از يكى
. اى گشته انديشه پر گونه اين هاماوران شاه دختر اين از يزن ديگر سوى از. يابد گزند انديشه، اين از شاه دل ليك است، ارجمند آدمى نزد فرزند
. نيĤيد گزند گناهان، بى بر كه است چنين آسمان فرمان كه چرا. بگذرد آتش بر ايشان از يكى كه بايد بود، گونه بدين دو هر اين سخن كه اينك
 رسوا و پيدا را گناهكار تيز، آتش آنكه مگر نگردد بيم بى من نروش روانِ و دل دو، اين از: گفت و خواند پيش را سياوش و سودابه شاه، تا پس
 به كار اين بايد كه است سياوش اين پس. نمودم شاه به را ام افكنده كودك دو كه بود آن تنها من گناه. بود راست من گفتار: گفت سودابه. كند
 به سياوش كار؟ اين اندر گويى چه اكنون: گفت و كرد رو سياوخش به شاه پس. بجست او را تباهى اين و بكرد او را بد اين زيرا رساند انجام
 نگذرم، اگر. بگذرم آن از باشد، نيز آتش كوه اگر ننگ اين براى از كه بدان. است گشته آسان من براى دوزخ سخنان، اين شنيدن با: گفت شاه
 .باشد خوار برايم

  آتش بر سياوش گذشتن

 شاه مرا كسى چه ديگر پس ازين شود، نابكار دو اين از يكى اگر: گفت مى دل در و انديشيد مى پِى شوم سودابه آن و فرزند به كاووس كي
 .كنم گسل دل چاره و بشويم زشت انديشه اين از را دل كه بهتر همان مغز؟ و خون و زن و فرزند از تر گرامى چيزى چه خواند؟

  مكن هريارىش بددلى با كه            سخن نيكو سپهدار آن گفت چه

 .بيĤورند دشت از شتر كاروان سد ساربانان، تا فرمود خود دستور به كاووس پس 

 آن و بيĤوردند هيزم موى، سرخ شتر كاروان سد با پس. نگريستند مى بدان ايران همه و داشتند وا كشيدن هيزم به را شتران اين آنگاه
 تا خواستند مى همه و. است بدى آن كليد اين كه همانا: گفت مى ديد، مى را آن كه هر پرسنگى، دو از چنانكه برآوردند آسمان به تا را هيزمها

 .شناسند باز و بدانند كاستى و كژّى از را راستى آن

  نگروى زن به گر ترا آيد به             بشنوى بسر سر داستان اين چو

  وىبر آرد خوارى بدكنش، زن               مجوى زن پارسا بجز گيتى به

 به سوار يك كه گذاردند باريكى راه تنها هيزم، كوه دو آن ميان در. نگريست مى كار آن بر گيتى و بنهادند دشت بر هيزم از كوه دو بارى 
 دميدند چنان را آتش آن و بيĤمدند افروز آتش مرد دويست پس. ريزند چوب بر سياه نفت تا بفرمود شاه آنگاه. بگذرد آن از توانست مى سختى

 نيز آسمان از زمين و برآمد زبانه دود، آن از پس بزودى ليك. گشت سياه دود، از جا همه دميدن،  نخستين با. گشت روز شب، گويى كه
 سياوش خندان چهره آن بر و شدند بريان گرما از گويى بودند، دشت آن در كه آنها همه. بود دمان آتش، و خروشان گيتى،. گشت روشنتر

 .گريستند

. آمد پدر پيش به سياه اسپى بر سوار اميد، پر دلى و خندان لبى با و هوشيار تن، بر سپيد اى جامه و سر بر زرين كالهخودى اب سياوش
 .برآمد ماه به تا اسپش سم گَرد

 كاووس رخسار. برد نماز را او كاووس، پيش در و آمد فرود اسپ از و بريخت خويشتن بر كافور بود، نساجامه آيين چنانكه سياوش آنگاه
 و شرم از پر سرى مرا. است اينسان بر روزگار گردش كه زيرا مدار، اندوه: گفت بدو سياوش. گفت سخن نرمى به پسر با و گشت شرم از پر شاه
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 يزدان نيروى هب من كه بدان ليك. ندارد نگاه مرا پروردگار هستم، گناهكار كار، اين در اگر و يابم رهايى كه باشم، گناه بى اگر. است پريشانى
 .نيابم نيز تپشى آتش، كوه اين از دهش، نيكى

 چون. ساز رها پدر شرم از را تنم و بگذران آتش كوه اين از مرا نياز، بى داور اين: گفت را پروردگار و آمد آتش آن پيش به سياوش آنگاه
. برآمد شهر و دشت از خروشى پس. انگيخت بر جا از دود همچون را سياه اسپ آن نمود، پروردگار پيش در بسيار زارى گونه بدين سياوش

 بد را سياوش كه خواست مى. بديد را آتش آن و درآمد بام به ايوان از پس، بشنيد، دشت آن از را آوا آن سودابه. رسيد اندوه كار، آن از را همه
 درون را سياه اسپ سياوش. بود نهاده چشم كاووس به خشم از پر لبى و دشنام از پر زبانى با گيتى يك. بود گفتگو با و جوشان پيوسته. رسد
 ديدگانى با دشت آن در همه. نديد را سياوش  اسپ و كالهخود كسى ديگر و بردميد زبانه سو هر از. بساخت آتش با اسپش گويى. بتاخت آتش

 .آمد بيرون آتش از سرخ گل سرخى به رخسارى و خندان لبانى با مرد آزاد سياوش ناگهان. آيد بيرون آتش از او كى تا نگريستند مى خون پر

 بجاى گويى كه آمد بيرون آتش از چنان اسپش و جامه و سياوش. آمد بيرون آتش از نو شاه: كه برخاست فريادى بديدند را او چون
 :ليك ساخت، مى تر را او آب، آن از نَمى بود، نيز آب آتش، بجاى اگر. بوده كنارش در ياسمن گل آتش،

 بود يكسان باد و آتش دم            بود يزدان پاك يشبخشا چو

 به دشت همه و شدند او پيش به سپاه سواران. برخاست دشت و شهر از خروشى آمد، دشت به آتش كوه آن ميان از سياوش چون بارى 
 :كه دادند مى مژده را يكديگر همه. شد شادمانى جا همه مهتران، و كهتران ميان در. ريختند درم او پيش

 پاك، سياوخش چون. گريست مى و كَند مى سر از  موى خشم، از سودابه ديگر سوى از.  آورد بخشايش گناه بى آن بر دادگر پروردگار
. گشتند پياده نيز سپاهيان و آمد فرود اسپ از شاه كاووس شد، پدر پيش به باشد، او بر خاك و گرد يا آتش و دود از نشانى كه اين بدون

: گفت بدو شاه. شد پست همگى دشمنانش خواسته و برست آتش كوه آن تف از كه ماليد، زمين بر رخسار پاك، پروردگار يشگاهپ در سياوش
 .اى گشته زاده پارسا مادرى از كه همانا روانى، روشن و تخم پاكيزه كه جوان، و دلير اى

 كيانى تاج و بنشست شادان و خراميد ايوان به آنگاه. واستبخ پوزش بدش كردار از و برگرفت در تنگ را سياوخش و بگفت اين كاووس،
 سه اين در را گنجها در و كرد ميگسارى بزم آن در روز سه سان بدين و. بگذرانيد شادى به سياوش با و بخواند را رامشگران و مى و نهاد سر بر

 .كرد بسيار بخشايش و بگشود روز

 پدر از سياوش خواستن سودابه جان بخش

 پس. خواند خود پيش را سودابه برآشفته، و گرفت دست در پيكر گاو گرز و بنشست كيانى تخت بر شاه كاووس چهارم روز به آنگاه
 بود جادويى و بازى چه ديگر اين. اى بيĤزرده فراوان را من دل و اى كرده بسيار بدى و شرمى بى تو: گفت و راند سخن او با ها گذشته از فراوان

 دست و نيĤيد كار به پوزش را تو ديگر كه بدان اكنون ليك. انداختى آتش بر را او و بخوردى زينهار من فرزند جان بر و نمودى كار فرجام به كه
 .نباشد آويختن جز كار، اين پاداش. باشى زمين بر اين از بيش كه نبايد. باش آماده و بشوى خويش جان از

 سازى، جدا تن از سر مرا رسيد، من به كه بد اين كيفر به بايد اگر. مباران آتش من رس بر شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه سودابه
 كه بدان ولى. شويد مى آتش از را شاه دل و گويد مى  راست سياوش. باشد كينه از پر دلت چنين اين كه خواهم نمى و نهادم تو فرمان به دل من
 پشت و دارى نيرنگ هم هنوز: گفت سودابه به كاووس. نرساند گزندى سياوش به زتي آتش تا بكرد جادويى كار، اين در كه بود زال اين
 باشد؟ چه اين كيفر و كنم چه اينك بساخت، نهانى در او كه بد اين از: گفت و كرد رو ايرانيان به كاووس آنگاه. است نگشته خم ات شرمى بى

 در را او: فرمود دژخيم به شاه پس. گردد پيچان خويش بدكارى آن از و شود كشته كه است آن او پاداش: گفتند و خواندند آفرين شاه بر همه
 .گرد باز و كن بردار و ببر كوى

 از. داشت پنهان زرد رويى با را آن ليك شد، درد از پر كاووس دل. كردند فرياد شبستان همه گرداندند، روى سودابه از سان بدين چون
 چندى گردد، تباه شاه دست به سودابه اينك اگر: گفت دل در سياوش برتافتند، روى او از همه و گذاشتند خوار را سودابه چون ديگر سوى
 اين به را دلت: گفت را او و رفت شاه كاووس پيش به پس. بيند من از را اندوه آن گردد، پيچان چون و شود پشيمان كار اين از شاه كه نگذرد
 .آيد راه به و پذيرد پند او كه مگر خش،بب من به را سودابه گناه. مدار اندوه در كار،
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 ديدم، ريختن خون او از چه اگر: گفت سياوش به ببخشد، را بگذشته گناه آن تا بود اى بهانه جستجوى در كار آن در پيوسته كه نيز شاه
. آورد باز سراى در شاه فرمان هب را او و رفت سودابه پيش به و برخاست تخت آن از و ببوسيد را پدر تخت سياوش. بخشودم را او اينك ليك
 .بردند نماز را او يكايك، و دويدند سودابه پيش به شبستان همه پس

. داشت نمى بر ديده او چهره از دمى كه گشت او مهر از پر دلش چنان و گشت گرمتر سودابه به شهريار دل و بگذشت اين بر نيز چندى
 از شاه. گردد بد سياوخش، با شاه است، سزاوار بد گوهرى از كه آنسان تا بساخت جادويى تىگي شاه براى نهانى سودابه ديگر بار كه اين تا

 .نكرد آشكار هيچكس بر را آن ليك. شد بدگمان سودابه گفتار

 داد و دين و دانش و بايد خرد            اوفتاد چنين كارى كه جايى به

 كار مرد دل كام به برآيد               ترسكار مردم بود چون چنان

 خواستار مكن نوشه خيره، ازو              روزگار آگند زهر كه جامى به

  نهى پرورنده گر تيز، مشو                   نهى پسنده آفرينش با تو

 چهر تو بر همى گشادن نخواهد            سپهر گردان كردار است چنين

  خون مهر از نيست ونفز مهرى كه            رهنمون يكى زد داستان بدين

 بريد ببايد دل زنان، مهر ز                پديد آمد شايسته فرزند چو

 سر تو جويى كه يابى، پاى ازو             دگر جايى دلش، و ديگر زبان،

 

  افراسياب آمدن از كاووس يافتن آگاهى

 از شاه كاووس دل. بيĤمد ترك برگزيده سوار هزار سد با راسياباف: كه بشنيد را كارآگهان گفتار ناگهان كه بود سودابه مهر آن در شاه
 كه همانا: گفت بديشان و آورد فراهم را كيان نيكخواهان و ايرانيان پس. كرد مى رزم آهنگ بايد بزم از كه ازيرا شد، تنگ آگهى، آن شنيدن
 در و بندد مى پيمان سوگند، با چنين اين كه  است سرشته گونه رديگ به را او آسمان، و نسرشته آب و خاك و آتش و باد از را افراسياب يزدان،

 است بايسته من بر اكنون. تابد مى بر پيمان و سوگند آن از روى آورد، گرد را خود جويان جنگ چون ليك شود، مى آور زبان خوبى به دم آن
 سپاهى ناگهان زمان، هر بماند، چنين اگر گرنه و. گردد گم تىگي در او نام كه مگر سازم، سياه او بر را روشن روز و بروم خواهانه كينه كه
 كه سپاهيان همه اين با بايد چرا: گفت بدو موبد ليك. سازد مى ويران را ايران سرزمينهاى از بسيار و شتابد مى ايران جنگ سوى به و سازد مى

 خويش شاهى تخت اين بار دو كنون تا داد؟ باد به را ها خواسته و بگشود گنجها همه اين در بايد چرا روى؟ آوردگاه به خويش تن به تو دارى،
 ولى. برگزين است خواهى كينه و جنگ سزاوار كه را يكى پهلوانان، اين از و بيا اينك پس. اى سپرده دشمنانت به ات، تيزى و تندى اين با را

 همچو بايد خودم پس. باشد داشته را افراسياب با رويارويى نتوا كه بينم نمى را كسى انجمن اين ميان در من: كه داد پاسخ بديشان كاووس
 .سازم رهنمون كار، بدين را دلم من تا گرديد باز شمايان اينك. بروم آب بر كشتى

 به و روم شاه پيش به پس. كنم رزم اين آهنگ من: گفت دل در و گشت انديشه پر دلش بدانست، كار آن سياوش، چون ديگر سوى از
 چنين كه كار اين با كه اين ديگر و. بخشد رهايى پدر، گفتگوى اين و سودابه از كار، اين با مرا دادگر پروردگار كه باشد. بخواهم او از خوبى

 شاه جنگ به كه دارم را پايگاه اين من: گفت بدو و رفت شاه كاووس پيش به بسته كمر سياوش پس. گردم آور نام بيĤورم، دام به را سپاهى
 .آورم خاك به را سركشان آن سر و روم توران

  زمين توران به سپارد جان او كه            آفرين جهان راى بود چنين

 روزگار برو گردد باز كجا               نابكار انديشه به و راى به

 .ببندد كمر كين، بدين سياوش كه شد همداستان كار اين در او با نيز پدرش پس 
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 از نيز را سپاه همه و است تو پيش به پدر گنج: گفت بدو و بساخت پايگاهى را او ديگر بار و بنواخت را او و گشت شادمان او از كاووس
 رود و ندارد را تو زور نيز پيل: گفت و راند سخن نيكى به بسيار او با و خواند خود پيش به را تن پيل رستم شاه، كاووس آنگاه. بدان خويش آن
 فروتن و هنرمند گيتى در تو كه همانا. گفت سخن ژيان شير چون من با و آمد من پيش به بسته كمر سياوش. نباشد تو دستان ماننده نيز نيل
. است خواستار را افراسياب با جنگ سياوش، اينك. شود گشوده ببندى، كمر تو چون گردد، بسته آهن به نيز گوهر كانِ اگر. سياوشى پرورنده و

 پناه در گيتى.  رسد شتاب مرا گيرى،  آرام كه دمى آن ولى. آيد آرامش و خواب مرا باشى، بيدار تو كه آنگاه. متاب بر ازو روى و برو او با تو پس
 او تاج سرِ و من روان پناه سياوش،. كنم آن گويى چه هر و ام بنده من: گفت او به تهمتن. دارى زير در را آسمان و ماه و است تو شمشير و تير

 .بادا جفت پاكت جان با خرَد: گفت و كرد آفرين را او بشنيد، رستم از را سخنان اين چون كاووس. است من آسمان

  سياوش كشيدن لشگر

 را ايشان و بگشود گنجها در شاه. گشتند انجمن شاه، درگاه بر سپاهيان و بيĤمد سرفراز سپهبد آن توس، و برخاست كوس و نفير خروش
 به بود شاهوار نابريده هاى جامه از پر كه را گنجى كليد آنگاه. ببخشيد سرنيزه و كالهخود و سپر و زره و مرك و كاله و گرز و شمشير و دينار
 از جنگى دلير سوار هزار دوازده كاووس، آنگاه. بساز خواهى چه هر پس. كدخدايى ها، خواسته و سرا اين بر تو: گفت و فرستاد سياوش پيش
 سپرور پياده هزار دوازده و. بودند سروچ دشت از و جنگى هاى گيل و بلوچ و كوچ و پارسى و پهلو هاى تيره از همه كه برگزيد نامداران آن ميان
 و جنگى پهلوانان با بودند، سياوش همچون سال و باال به كه فروتنى و آزاده و خردمند و دلير زادگان پهلوان تا بفرمود شاه آنگاه. برگزيد نيز
 گويى. شوند هامون و دشت سوى به شهر از سپاهيان آن همراه به كاويانى درفش با ايرانيان از موبد پنج و شاوران نگهز و بهرام چون آورانى نام
 .بود نمانده اسپان سم براى جز جايى هيچ زمين در

. بگشت سپاه گرد به و رفت بيرون شهر از نيز شاه. بود افراشته آسمان به سر ايشان ميان در درخشنده ماهى همچون نيز كاويانى درفش
 اى: گفت و كرد بسيار آفرين ايشان بر شاه. رسيد مى گوش به جا همه از كه كوس آواى و جنگى پيالن با آراسته پيوگى چون ديد سپاهى
 شادى و پيروزى به و برويد تندرستى و اخترى نيك به كه باشد. بادا كور بدخواهتان چشم و باشد همراهتان بخت ، پِى فرخنده نامداران
 .بازآييد

 راه در او با روز يك گريان ديدگانى با شاه كاووس. گشت سوار نيز خود و ببندند پيل بر كوس تا بفرمود گُردان به سپهدار، سياوش آنگاه
 .باريدند ديدگان از خون و خروشيدند زارى به و گريستند بهارى ابر چون و. گرفتند بر در را يكديگر سرانجام. برفت

  بدن نخواهد پس آن از ديدار كه            برشدن دل ادد همى گواهى

 زهر گاه آورد، بار نوش گهى         دهر گردنده كردار است چنين

 زال پيش به زابلستان سوى به را سپاه تن پيل رستم همراه به جويى جنگ سپاه با سياوخش و نهاد روى تختش سوى به كاووس پس 
 با گاه و پرداخت مى تهمتن با ميگسارى به گاهى آنجا در نيز سياوش. پرداختند ميگسارى و بزم به پِى رخندهف زال پيش به را ماه يك. كشيدند

 و براند را سپاه سياوش بگذشت، اين بر ماه يك چون. پرداخت مى شكار به نيستان در گاهى و بود زال تخت پيش به گاهى. نشست مى زواره
 به تا برد خود با و بخواند جا هر از را نامور مهتران. برفتند او با هندوان و كابل و زابل از نيز سپاهى. اندبم زال و رفت او با نيز تن پيل رستم
 او آسمان گويى. آمد مرورود و طالقان سوى به آنجا از. سپرد شاوران زنگه به را ايشان و گرفت فراوانى پيادگان نيز هرات در. رسيد هرات شهر

 .نيĤزرد را كسى هيچ راه در و آمد بلخ نزديك به نيز اآنج از. داد مى درود را

 آمدن از ايشان به ناگهان كه بود پيش در بارمان و سپاه پسِ در سپهرم. بودند آورده سپاه دمان، باد چون بارمان و گرسيوز ديگر سوى از
 :كه رسيد آگهى سياوش

 افراسياب سوى به آب بر كشتى همچون شتاب به اى فرستاده يشانا پس. بيĤمد تن پيل رستم همراه به ايران از جوان شاهى با سپاهى
 :كه گفتند را او و داشتند روانه

 دست، يك در كه است ايشان با نيز تن پيل رستم و اويند با نيز سپاه سران و است آن سپهبد سياوش، كه بيĤمد ايران از گران سپاهى
 بياراى، سپاه و مدار درنگ نيز تو. برانم ايشان با جنگ سوى به را سپاه دهد، مى فرمان شهريار اگر اينك. دارد نساجامه ديگر دست در و دشنه
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 جايگاه آن در سياوش ديگر، سوى از ليك. تاخت افراسياب سوى به آتش چون فرستاده، پس. بجنبد جاى از نيز كشتى كه است باد از كه زيرا
 جو جنگ گرسيوز. داشتند مى درنگ بايست نمى ديگر گشت، نزديك بلخ به ايران اهسپ چون. راند بلخ سوى به باد چون را سپاه و نماند نيز

 چهارم روز به. شد كرده سخت جنگ سه روز سه در. گرفت در جنگ بلخ دروازه كنار در شد، نزديك ايران سپاه چون. نديد جنگ جز اى چاره
 پيش به رود، سوى آن به سپاهيانش با سپهرم. شد اندر بلخ به ايران گران سپاه و بفرستاد سو هر به را سپاه پيادگان فروز گيتى سياوخش
 . گريخت افراسياب

  كاووس به سياوش نامه

. بنويسند پرند بر خوشبوى و گالب و مشك با بود سزاوار چنانكه شاه، كاووس به اى نامه تا بفرمود شد، بلخ به سپاهيانش با چون سياوش
 هر كه او. كاله و تخت و تاج فروزنده گردان، ماه و خورشيد خداوند. اوست از بهروزى و پيروزى اين كه كرد آفرين كردگار بر نخست نامه در

 آفرين گيهان دادگر آن از و. ندارند چرا و چون فرمانش در خردمندان، كه او. سازد نژند و سوگوار را ديگرى و گرداند بلند سر خواهد را كسى
. آمدم بلخ به بخت پيروز و شادان شاه، فرّ به من كه بدان. باشد نيكو نيز كار فرجام كه باشد. بادا شهريار بر نآفري بيĤفريد، را نهان و آشكار كه
 تا اكنون. بجست كمان از تيرى چون نيز بارمان و رفت ترمد به سپهرم.  آورد بخشايش پروردگار چهارم روز به و پرداختيم جنگ به روز سه

 دهد، فرمان شاه اگر اينك. است سغد در آب، سوى آن در سپاهيانش با نيز افراسياب. دارم كاله فرّ زير به ار گيتى و است من سپاه جيحون
 .كنم كارزار و بگذرانم جيحون از را سپاه

  كاووس كى از سياوش نامه پاسخ

 بجست نيكبختى او از و پناهيد انيزد به كاووس پس .رسيد كيوان به تختش و تاج سرِ شادى، از رسيد، ايران شاه به سياوش نامه چون
 .آيد ببار درخت نو آن تا

 دلى جاودانه تو به تخت، و تاج بخشنده و گيهاندار ماه، و خورشيد آفريننده: كه بنوشت خرّم بهشت و تازه بهارِ چون پاسخى شادمانانه
 و هنر و بخت كه همانا. باشى فرهمند و پيروز و باشى شتهدا سر بر مهى تاج و بزرگى كاله هميشه. كند آزاد اندوه و درد از را دلت و بخشد شاد

 .جنگيدى و بردى را سپاه چنين اين كه داشتى راستى

 پيروز جنگ در كه اينك. بادا كامروا روشنت دل و هنرمند تنت هميشه. باراندى كمان از تير چنين اين كه آيد مى شير بوى لبت از هنوز
 دستگاه. بدتن و بدنژاد هم و است فريبكار و بدپيشه هم ترك، آن كه زيرا. گردانى پراكنده را سپاه كه ايدنب و كنى درنگ كار در كه بايد گشتى،

 اين به چنين اين اگر پس. آيد تو جنگ به افراسياب خود كه زيرا مكن، شتاب جستن جنگ در هيچ تو پس. رسد مى تابان ماه به او بزرگى و
 و خواند پيش را فرستاده هماندم و نهاد نامه بر خويش مهر شاه، آنگاه. است كشيده خون در خويش ماندا كه همانا ، آورد سپاه جيحون سوى
 .رود سياوش سوى به تاخت به تا فرمود و داد بدو را نامه

 سر بر را نامه و بخنديد و گشت دلشاد و ببوسيد را زمين بديد، را ايران شاه نامه آن سياوش و رسيد سياوش نزديك به فرستاده چون
 توران شاه پيش به گَرد همچون شتاب به شيرْمرد گرسيوزِ چون ديگر سوى از. نپيچيد او پيمان از دل و سپرد گوش را شاه فرمان پس. نهاد
 در. ندبود بسيار نامدار جنگاوران و بيكران سپاهى همراه به رستم او با و آمد بلخ به سپهبد سياوش: كه بگفت را تلخ و ناپاك سخنان آن آمد،
. بودند آتش چون تركش و تير با سپردارشان پيادگان. بود دست در گاوميش گرزه با و سرافراز سپاهى پنجاه از بيش ما از تن يك هر برابر

 و ما گردنكش سپاهيان كه اين تا بود جنگ سان بدين شب سه و روز سه. نربايد خواب را ايشان از يكى و.  نپرّد ايشان چون نيز دالمن
 ديگر بار باز و خفت مى آسودگى به او و گرفت مى را او جاى ديگرى گرفت، مى در خواب كه را ايران سپاه از يكى. افتادند رنج در نشاناسپا

 آنگاه گويى؟ مى چه براى از خواب و آرام از سخن همه اين: گفت و برآشفت آتش چون شنيد، را سخنان آن كه افراسياب. آغازيد مى را جنگ
 بزد گرسيوز بر بانگى نبود، توانا خود خشم آن در ديگر كه افراسياب. سازد نيم دو به را ميانش خواهد مى گويى كه بنگريست سيوزگر به چنان

  .خوانند فرا را نامداران از تن هزار و بسازند بزمى تا بفرمود پس. براند خود پيش از را او و
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  ترسيدن و افراسياب ديدن خواب

 .بيĤرايند چينى آرايش به را سغد و نهند آذين را دشت همه تا بفرمود افراسياب

 .رفت بستر به افراسياب رسيد، فرا شب چون. بگذشت شادى به ايشان بر روز آن

 و برخاستند تيز كنيزان. بلرزيد و برآورد خروشى گويد، سخن تب هنگام به كسى چنانكه افراسياب كه بگذشت شب از پاسى
: گفت بدو و برگرفت در را او گرسيوز پس. بود افتاده خاك بر كه ديد را او و بيĤمد شاه درگاه به شتاب به شد، اهآگ گرسيوز چون. برخروشيدند

 چندى چون. بازيابم را خرد تا برگير در سخت مرا و مگوى سخنى و مپرس هيچ من از: گفت افراسياب است؟ شده چه را تو كه بگوى برادرت با
. نشست تخت بر لرزيد، مى درختى همچون كه افراسياب و بنهادند اى شماله. ديد خروشان و ناالن را همه و آمد هوش به افراسياب بگذشت،
 ديدم، تيره شب اين در كه خوابى اين كسى هرگز: گفت مايه پر افراسياب. بگوى شگفتى اين و بگشاى لب اينك: پرسيد او از نامجو گرسيوز
 خشك و سخت چنان آن زمين. دالمن از پر آسمانى و گَرد از پر زمينى و ديدم مار از پر بيابانى خواب، رد. ام نشنيده نيز جوان و پير از. نبيند
. بودند دليران از سپاهى آن گرد به و بود شده زده من سراپرده كرانه، آن در. بود ننموده چهره بدان شده، آفريده كه آنگاه از گيتى گويى كه بود

 بيشمارى سرِ. شد سرنگون خرگاه و سراپرده و گشت روان خون جوى سو هر در. ساخت سرنگون مرا درفش و استبرخ گَرد از پر بادى ناگهان
 يك هر و بيامدند باد همچون دست در كمان و تير يا نيزه با ايران از سپاهى ناگاه. بود افكنده خوارى به تنشان و گشته بريده من سپاهيان از

 بسته دست و برانگيختند جاى از مرا و تاختند من تخت پيش به ور نيزه و پوش سياه سوار هزار سد بدانسان .داشتند نيزه بر مرا سپاه از سرى
 تختى. برد كاووس پيش به دوان مرا سر، خيره و نامور پهلوانى. نبود من پيش به خويشانم از يك هيچ ليك بنگريستم، نيك سو هر به. ببردند
 سال چهارده از بيش و بود نشسته كاووس كنار در بود، ماه مانند به رخسارش كه جوانى. بنشسته آن بر شاه كاووس و بود تابان ماه چون

 ناله آن و خروشيدم درد از فراوان. كرد نيم دو به را ميانم شمشير، با و دميد اى غرّنده ابر چون ديد، خود پيش در بسته دست مرا چون. نداشت
 ما دل كام برآمدن و نيك فرجام جز نيست شاه، خواب اين: گفت بدو بشنيد، را افراسياب سخنان چون گرسيوز. كرد بيدار خواب از مرا درد، و
 فرا را خردمندان و اخترشناسان و دل بيدار موبدان پس. بداند بسيار دانش اين از كه بايد مى خوابگزارى ليك. بدسگاالن از بخت برگشتن و

 .خوانيم

  ابخو از را موبدان افراسياب، پرسيدن

 شده خواستار را ايشان چه براى از شاه كه ببينند تا گشتند انجمن او پيش در شاه، دربار در يا پراكنده چه بود، آگاه دانش از كه هر
 اخترشناسان و نامور خردمندان آن به آنگاه. راند سخن بيش و كم كسى هر با و داد خود پيش در سزاوار نشستنگاهى را ايشان افراسياب. است

 سر بگشايد،  سخن اين به لب كسى اگر پس. نشنود چيزى پنهان، و آشكار گيتى، در كسى من گفتار و خواب اين از كه خواهم: گفت وبدانم و
 ايشان با بود، ديده خواب در كه آنچه پس آن از. باشد نداشته بيمى او از كسى تا ببخشيد بسيار سيم و زر را ايشان آنگاه. سازم جدا تنش از

 كه اين مگر بازگفت؟ راستى به را خواب اين توان مى كجا: گفت و خواست زنهار شاه از و بترسيد بشنيد، شاه از را سخنان آن چون وبد،م. بگفت
 هيچ كه بست پيمان ايشان با شاه پس. يابيم داد و بازگوييم شاه نزد به دانيم چه هر نيز ما آنگاه. بخورد سوگند و ببندد پيمانى بنده اين با شاه
 گران سپاهى اكنون كه بدان چنين اين پس. سازم آشكار او بر را گيتى شاه خواب نهان اينك: گفت دانا آورِ زبان موبد آن. نرسد ايشان به بدى

 ما بر را سرزمين اين كه است چنان او سرنوشت. كارآزمودگانند بسيار او با و است سپاه آن پيش به اى شاهزاده و بيĤيند ايران از دالور سران با
 دست به سياوش هم اگر. گردد اندوهناك او با جنگ از نيز شاه و نماند پارسا تركان، از كسى كند، جنگ سياوش با افراسياب اگر. سازد تباه
 سخن دم آن را تو ليك. گردد آشوب پر سراسر كين، و جنگ با سياوش، بهرِ از زمين و نماند توران تخت و تاج گردد، كشته افراسياب شاه

 . نيابى رهايى گردان چرخ اين از گردى، نيز پرّنده مرغ اگر كه شاه اى بدان تو پس. است شده ويران كاستى، از كشور ديگر كه آيد ياد به راست

 مهر ز پر گهى و خشم ز پر گهى            سپهر خواهد كرد گذر سان بدين

 گرسيوز بر را نهفته سخنهاى و رازها آن آنگاه. نكرد شتاب جستن گجن در هيچ و گشت اندوهناك بشنيد، را سخنان آن افراسياب چون 
 نه. من نه و گردد مى كشته جنگ در او نه پس. نيĤيد من خواهى كينه به نيز كسى نرانم، سياوش جنگ به سپاهى من اگر: كه بگفت و بگشود
 .بس و جويم مى آشتى كارزار، و ستانى گيتى جاىب من اينك. گشت خواهد آشوب پر زمين سراسر نه و خواست خواهد كين من از كاووس
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 پيشتر كه سرزمينى آن از ما ليك. خواست بسيار خويش بهره منوچهر. فرستم مى كمر و كاله و تخت و تاج و زر و سيم او نزد به پس
 من چون پس. گردد خاموش آب با آتش دو اين و بگذرد من از ها سختى و رنج اين كه باشد. سازيم كوتاه  خويش دست نيز، بوديم، بخشوده
 .نيĤورد رنجى من بر نيز آسمان كه باشد سزاوار ببندم، را اى بهانه هر راه و ببرم گنج به دست

  بكشت يزدان كه بايد رست چنان            نوشت كو آن جز زمانه نخواهم

  مهتران با افراسياب سگالش

 دل بيدار و هوشيار موبدان و خردمندان از انجمنى افراسياب و آمدند شاه تخت پيش به بزرگان بنمود، چهره درخشان، خورشيد چون
 چه. شدند كشته من دست بر ايرانيان با جنگ در كه نامدارانى بسيار چه. بينم نمى بدى جز كارزار، از روزگار، اين در: گفت بديشان و بساخت
 از نشانى سو هر در. است بوده من رزمگاه كه باغها بسيار چه. شد انخارست كه گلستان بسيار چه گشت، بيمارستان كه بوستان و باغ بسيار
 در شير. گردد كور باز، بچه چشم نزايد، هنگام، به دشت، در گورخر. گردد نهان نيكوييها همه باشد، بيدادگر گيتى، شاه اگر. است من سپاه

 در راستى. باشد نداشته مشك بوى نافه، ديگر و شود خشك گيتى در آب چشمه. گردد  كَرْف خود، چشمه در آب. نماند شكارى جانورِ پستان
. بجويم ايزدى راه كه خواهم مى و است گشته سير بدى و جنگ از دل ديگر مرا اينك. آيد پديد كاستى سو هر در و گرد گريزان ، كژّى برابر

 من پاى زير به گيتى از بخش دو. بيĤيد ناگهان مرگ، كه نبايد. آسايدبر ما از زمانه. آوريم ناز رنج، و اندوه بجاى و آوريم باز را داد و دانش اكنون
 همداستانيد، كار اين بر من با نيز شمايان اگر پس. آورند مى گران باژ جنگاوران، مايه چه سال هر كه بنگر. است من سراى توران، و ايران در و

 .بفرستم برايش چيز ازهاند بى و بجويم آشتى در نيز سياوخش با و فرستم رستم به اى نامه

 دل نيز ما فرمايى، چه هر. بنده ما و شاهى تو: گفتند و خواستند آشتى و خوبى همگى شنيدند، را افراسياب سخنان كه نيز بزرگان آن
 به و گرد آماده: گفت گرسيوز به افراسياب آنگاه. نيĤمد رنج و اندوه از يادى را كس هيچ و بازگشتند درد از پر سرى با همگى پس. نهيم بدان

 گوهر پر تاج و نيام زرين هندى شمشيرهاى و ستام زرين تازى اسپان از بسيار گنج و خواسته و برگزين سپاه ميان از سوار دويست شتاب،
 راناي سوى رو و نيست جنگ تو با مرا: كه بگوى را او و ببر سياوش پيش به كنيزك و ريدك دويست و گستردنى از شتر بارِ سد و شاهوار

 شد زبر و زير دلير، سلمِ و تور گاه به كه است سرزمين همان اين. سغدم در خود من و است من آن از جيحون، رود لب تا سرزمينهاى. نگردانيم
 نيز اينك. نبود ايشان ميان جنگى و كينه هيچ و نبود جدايى توران و ايران ميان آن از پيش. شد كشته گناهى بى به ايرج بزرگان، خرَدى بى با و

 و گيرد آرام تو بخت به گيتى تا برانگيخت ايران شهر از را مهربان و دلير تو و است آورده فراز را مژده و نويد روز يزدان، كه دارم آن اميد من
 پهلوان آن به را تىگي كه گُرد فريدون زمان چون تا بيا آنگاه. گرداند آرام را تو و آيد تو نزديك به گرسيوز اكنون پس. گردد نهان بدى و جنگ

. گردد نرم جويش جنگ سرِ كه باشد بگوى، ايران شاه با شاهى خود، كه تو. داريم باز كينه و جنگ از دست و آوريم بخشايش نيز ما ببخشود،
 به - نيست تخت براى از پهلوان، تن و نيست شاه او كه زيرا -  زرين تخت بجز بسيارى هاى خواسته و بگوى سخن خوبى به نيز تن پيل رستم با

  .گردد آراسته كار، كه مگر ببر، او نزديك

  سياوش نزد گرسيوز آمدن

 آگهى شاه سياوش به تا برگزيد پهلوانان ميان از اى فرستاده آنگاه. رسانيد جيحون رود لب به شتاب به را ها خواسته آن گرسيوز پس
 شاه درگاه به و آمد بلخ سوى به شتاب پر دلى با و بگذشت جيحون از كشتى با روز يك در فرستاده. است بيĤمده فرّهى آن با گرسيوز كه رساند

 به نيز گرسيوز چون. گفت سخن باره آن در او با و خواند فرا را تن پيل رستم سياوش،. است  بيĤمده گرسيوز كه گفت را او و رفت سياوش
 از گرسيوز. بخواست پوزش بسيار و بخنديد و خاست پاى بر ديد، را گرسيوز چون و بگشودند را راه تا بفرمود سياوش آمد، شاه سياوش درگاه
 گرسيوز چون. بپرسيد افراسياب از بسيار و بنشاند خود تخت پايين را او سياوخش. ببوسيد را زمين باك، پر دلى و شرم از پر رخسارى با دور،

 شاه نزد به يادگارى شتاب، به يافت، آگهى تو از افراسياب ونچ: گفت رستم به بديد، را او تخت و افسر و سر آن و بشنيد را سياوش سخنان
 و تاج و دينار و درم از بود، سياوش بارگاه تا بلخ شهر دروازه از كه را پيشكشها تا بفرمود گرسيوز آنگاه. است راه در من با اينك كه فرستاد
 سخت سياوش. بردند سياوش پيش به بيشمار، كدام هر از سپاه، و زر، گردنبند و دستبند با كنيزان و كمر و كاله با ريدكانِ و اسپ و بلند تخت

 اين در كه زيرا بگوييم، را پاسخ تا بمان شادى به اينجا در هفته يك: گفت گرسيوز به تهمتن آنگاه. بشنود را او پيام و بگشاد روى و بپسنديد
 .پرسيدن كسى هر از و انديشيدن بسيار بايد كار،
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 سوى از. آوردند خواليگران و بيĤراستند او براى ديبا با را اى خانه آنگاه. بماليد او تخت بر موى و روى بشنيد، را وا گفتار گرسيوز چون
 به آنگونه گرسيوز كه اين از رستم. گرفتند سگالش يكديگر با كار آن كم و بيش بر و برفتند انجمن، از دور به تن پيل رستم با سياوخش ديگر
 اين كه بدانيم و سازيم آشكار را راز اين كه بايد: گفت رستم به سياوش آنگاه. بتاختند سو هر در بانانى ديده پس. بود مانبدگ بود، آمده شتاب
 آنگاه. كدامند دارند، خونى پيوند او با كه افراسياب خويشان كه ببين تو. است گشته ترياك زهر، اين رو چه از و چيست براى از جستن آشتى

 .سازد روشن را ما تاريك انديشه اين و فرستد گروگان ما نزد به را ايشان بزرگان از تن سد هك بايد افراسياب

 كه بايد آنگاه دريابيم، را اينها چون پس. زند مى گليم زير به تبيره و است گشته اندوهناك ما بيم از گونه اين افراسياب كه بينى نمى
 و است همين چاره: گفت رستم. گردد تهى كين از او مغز كه مگر. سازد آگه كار اين از را او ات سازيم روان شاه  نزديك به نيكخواه اى فرستاده

 .نيĤيد بجاى پيمان گونه، اين جز

  افراسياب به سياوش كردن پيمان

 كه پرسيد او از وشسيا. كرد آفرين او بر و ببوسيد را زمين و بيĤمد سياوش درگاه به كمر و كاله با بود سزاوار چنانكه گرسيوز دم، سپيده
 شد بدان رستم و من انديشه اكنون. بوديم انديشناك تو گفتار و كار از ما: گفت بدو آنگاه. است گذشته چگونه او بر جشن و لشگرگاه در ديشب

 سزاوار ببيند، بد سرانجام كه كسى. ساز تهى كين از را خويش شتاب پر سر: كه بگويى افراسياب به كه بايد نيز تو. بشوييم كينه از دلها كه
 و اى نساخته نهان زهرى نوش، زير به ديگر اگر اينك. باشد خواسته از پر گنجى گردد، آراسته خرَد با كه دلى و. گردد باز بد كردار از كه است
 پيوند تو با كه را پهلوانت خويشان از تن سد كه بايد گردد، درست پيمانت كه خواهى مى چون پس ندارد، اى بهره كين و رنج از ديگر دلت

. باشند تو گفتار اين بر گواهى تا فرستى من پيش به گروگان آيين به گويد، مى تو به را نامشان و شناسد مى را ايشان نيز رستم و دارند خونى
 جز گيتى، در. يĤسايىب كين و جنگ از زمانى و شوى توران به خود، و بگذارى دارى، دست در تو كه را ما زمين ايران از شهرى هر كه اين ديگر

 . نمانَد راستى

 .خواند باز آشتى به را سپاه كه باشد فرستم، مى شاه كاووس نزد به اى نامه من و. نبندد كينه به كمر نيز ما از تن يك پس

 تيز ما: كه وىبگ را او برو افراسياب پيش به تاخت به و بپيچ خواب از سر: گفت بدو و برافكند دمان باد چون سوارى درنگ بى گرسيوز
 به فرستاده. بفرست گروگان نزدش به پس گردد، باز كارزار از سياوش كه خواهى مى چون اينك. يافتيم جستى، آنچه هر اكنون و بشتافتيم

 راه و يچيدبپ خود به فراوان بشنيد، را فرستاده گفتار شاه افراسياب چون. بداد نام نيك گرسيوز و شاه سياوش پيام را او و رفت افراسياب پيش
. نماند سرزمين اين در نيكخواهى هيچ و آيد من بر شكست گردند، گم انجمن ميان از من خويشان از تن سد اينك اگر: گفت دل در. كرد گم

 گروگانها. دارد نمى روا گروگان، بدون را پيمان اين او كه اكنون بايد پس. پندارد دروغ مرا گفتار سراسر مخواه، گروگان من از كه گويم اگر ليك
 .سازم پيشه خردى بى كه است آن از بهتر باشم خردمند اگر. بگذرد من از ها سختى و رنج اين كه باشد. بفرستم نزدش به را

 سوى به و داد بسيار شاهوار جامه و نيكويى را ايشان و برشمرد را خويشانش از تن سد بود، برده نام رستم كه همچنان افراسياب پس
 ساخت تهى را سپنجاب و چاچ و سمرقند و سغد و بخارا و برداشتند سراپرده و بزدند كارناى و كوس تا بفرمود افراسياب آنگاه. بفرستاد سياوش

 و گشت كوتاه بدها از گمانش شد، آگاه او رفتن از رستم چون. نكرد درنگ و نجست اى بهانه هيچ ديگر و رفت گنگ سوى به سپاهيانش با و
 كه باشد روا گشت، راست كارها كه اينك: گفت و ساخت آگاه نيز را سياوش بود، بشنيده آنچه از و آمد سياوش زدن به شتاب به گَرد چون

 نيام زرين  هندى تيغ يك و ستام زرين تازى اسپ يك و كمر و كاله و افزار جنگ و بيĤراستند شاهوار اى جامه تا بفرمود پس. گردد باز گرسيوز
 آفرين از پر زبانى با پس ديد، زمين بر را ماه گويى بديد، را شاه سياوش شاهوار جامه آن گرسيوز چون. داد گرسيوز هب را همه آنگاه. بيĤوردند

 .برفت

  كاووس نزد به را رستم سياوش، فرستادن

 را سخن بتواند و باشد زبان چرب كه را پهلوانى سوار كه اين تا كرد انديشه و بيĤويخت تاجى و بنشست پيلسته تخت بر سياوش آنگاه
 ياراى را كسى چه: گفت را او و رفت سياوش نزد به تن پيل رستم ليك. بيابد سپاه ميان در بسازد، او با نيز شاه كاووس دم و بخشد بو و رنگ
 من كه مگر. افزايد مى هيچ، كه كاهد نمى تيزيش و تندى. است بوده پيشتر از كه است همان كاووس است؟ كاووس با باره اين در گفتن سخن
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. نبينى فرّهى بجز من رفتن از كه بدان و. شوم او پيش به شتاب به دهى، فرمان تو كه اگر اينك. سازم آشكار او بر را نهان آن و روم او نزد به
 بيش بر ياربس و بنشستند هم كنار در رستم و سياوش پس. نهاد كنارى به را فرستاده يك يافتن انديشه ديگر و گشت شاد او گفتار از سياوش

 :اوست از هنر و فرّ و نيرو كه كرد آفرين كردگار بر نامه در نخست و رفت پيشش به دبير تا بفرمود سياوش آنگاه. راندند سخن كار كم و

 بجز يتىگ در بگردد، او پيمان از كه هر و نباشد گذر فرمانش از را كسى كه او. پروراند مى روان با را خرَد كه توان و زمان و هوش خداوند
 دارنده شهريارِ بر پروردگار آفرين. است تخت و تاج فزاينده و ماه و خورشيد آفريننده كه او. اوست از راستى و افزونى كه خدايى. نبيند كاستى
 بلخ به دىشا به كه بدان. است خرَد از ستونى چون او باالى و است برسيده بد و نيك هر به اش انديشه كه شاهى نامداران، برگزيده گيتى،
 .گشت سياه چشمش پيش در آفتاب يافت، آگهى من از افراسياب چون. رسيدم

 زينهار گيتى شاه از تا بيĤمد آراسته خوبرويان و بسيار خواسته با برادرش پس. گشت خوار بختش و شد دشوار كار، آن ديگر كه بدانست
 دل و نگذارد زمين ايران خاك  به پاى ديگر و بشناسد خود پايگاه و كند هبسند خويش مرز همان به و سپارد بدو را بزرگى تخت و تاج و خواهد

 .آمد نزدت به خواهش اين با تن پيل رستم اينك. فرستاد من نزد به را خود خويشان از تن سد افراسياب سان بدين. بشويد جنگ و كينه از را

 سزاوار چنانكه تهمتن پس. است گواه تو مهر بر ات چهره كه زيرا ى،ا كرده خود مهر سزاوار كارى كه همانا ببخشى، را افراسياب اگر پس
 .رفت شاه كاووس پيش به سپاه و درفش با بود

 هوش و كردار و زيبايى و خوبى از را او: كه اين و بگفت را سياوش داستان آن همه و آمد افراسياب نزد به شتاب به گرسيوز ديگر سوى از
 كه افراسياب. دارد كنار در را خرَد پيوسته گويى. نباشد شاهان از همتايى سوارى، و پهلوانى و گويى سخن و دليرى و گفتار و شرم و دل و

 نشان باال، اين از و گشت بيمناك بد، خواب آن از دلم. است جنگ از به جستن، چاره كه همانا نيكخواه، اى: گفت بدو و بخنديد شنيد، چنين
 .خواستم كه شد بدانسان كنون و آراستم چاره درم و گنج با. نرسد سختى و رنج تا جستم اى چاره و گشتم درد پر پس. بديدم را نشيب

 را كاووس رستم، دادن پيغام

 جاى از شاه كاووس. بيĤمد كرده، كش به را دستها رسيد، ايران شاه نزد به گرد همچون شتاب به شيرمرد رستمِ چون ديگر سوى از
 .است بازگشته راه از او چرا كه اين و بپرسيد جنگ كار و سپاه و پهلوانان از و فرزند از و تگرف كنار در را او و برخاست

 كَرْف همچون گيتى شاه رخسار خواند، شاه براى را نامه دبير، چون. بداد را نامه و ستود را شاه و گفت سخن سياوش از نخست رستم
 و نيك كه هستى كارآزموده مردى و نيستى بچه كه تو ليك. است نرسيده هنوز خويش و است جوان سياوش، كه گيرم: گفت رستم به و گشت

 و خورد مايه آن كه نديدى را افراسياب بديهاى مگر. جويند مى هنر تو از جنگ، در نيز شيران و نيست تو چون گيتى سراسر در. اى بديده بد
 تو: گفتند مرا كه زيرا نرفتم و كردم درنگ ليك. رفتم مى رزم  آن به كه بايست مى و بود او با جنگ از پر سرى مرا بكاست؟ ما از را خواب و آرام

 .باشد بدى نيز بدى، كيفر كه بود اين ايزدى پادافره. بسازد كار اين سپهدار، سياوش كه بگذار و مرو اينك

 ببرد راه از اينسان ندارند، ياد به نيز را درشانپ نام كه بدنژاد بيچاره ترك سد و بستد گناهان بى از كه اى خواسته با را شمايان سر او ليك
 و جنگ از كه من نبستيد، بكار را خرَد شمايان اگر پس. اند جوى آب همچون او چشم پيش در گروگانها آن انديشد؟ گروگان از كجا او اكنون. 

 تركان آن پاى و برافراز بلند آتشى: كه فرمايم مى ار او و فرستم مى سياوش نزد به را رهنمونى و دانشمند مرد اكنون. ام نگشته سير كارزار
 آن آنگاه. زنى دست آنها از چيزى به كه مبادا و بنه آتش آن بر است، فرستاده بسويتان خواسته چه هر و ببند گران بند با را گروگان

 افراسياب درگاه به درنگ بى جنگ، از پر سرى اب و خويش سپاهيان با تو و. سازم جدا تنشان از سر تا بفرست من پيش به را بند در گروگانهاى
 او بر خواب و آرام كه افراسياب بيĤغازى، سوختن و تاراج و بدى تو چون پس. بيĤيند بره پيش به گرگ چون همگى تا بگشاى دست و برو

 .آيد جنگت به گردد، ناخوش

 چه هر آنگاه بشنو، مرا سخن نخست و مساز اندوهگين كار، اين به را دلت شهريار، اى: گفت بدو بشنيد، را سخنان اين چون تهمتن
 گفتى و آيد جنگ به خود او تا بگذاريد و مرانيد جيحون سوى آن به را سپاه افراسياب، با جنگ در كه گفتى ما به تو. شود همان دهى، فرمان

 كه كسى با پس. جست آشتى راه ما با نخست كه بود او اين ليك. آغازد جنگ او تا بمانديم نيز ما. شتابد مى ما جنگ به نيز درنگ بى او كه
 بر رزم در كه زمان آن سياوش. نپسندند نيكخواهان را شكن پيمان شاه كه اين ديگر. سازيم رزم كه نباشد نيكو جويد، مى بزم و سور و آشتى
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 جنگ همه، اين از جستى؟ چه زمين ايران نجگ و آسانى تن و نگين و تخت و تاج اين از تو ولى. ديد نمى را روزى چنين گشت، پيروز ايشان
 جنگ از ما ببرد، ياد از گفته كه سخنها اين و بشكند پيمان افراسياب روزى اگر كه بدان و مشوى ديده آب به را روشنت دل اينك پس. يافتى
 با من و بمانيد ايران در شاد و نخندا زر، تخت بر راد باسياوخش تو زمان، آن. است جاى بر شير چنگال و شمشير و ايم نگشته سير جستن
 بسيار او و من ميان. سازم گون تيره افراسياب بر را آفتاب تابش دالوريم، گرز اين با و نگذارم توران در تاجى و تخت و بروم زابل از اندكى سپاه
 اين. باشد گناه خور در كه مگو سخنى و خواهم شكستن پيمان فرزندت از شاه، اى تو ليك. بيĤزمايد ديگر بار مرا بخواهد كه مگر است، بوده رزم

 فرزند بخت پس برآشوبد است، كرده انديشه شاه كاووس كه كارى اين شنيدن از و نگردد پيمان آن از هرگز سياوش كه است آشكار سخنى
 .نبينى خرّم را خويش دل ديگر پس آن از كه زيرا مساز، دژم را خود

  سيستان به را رستم كاووس، فرستادن

 :گفت را رستم و برآشفت و گشت خشم از پر بشنيد، را رستم گفتار كاووس، ونچ

 آسانى تن كار، اين در تو. اى بركنده دلش از را كينه بيخ چنين اين و اى افكنده سياوش سرِ در تو را اين كه دانم.  نمانَد نهان كار، اين
. رساند انجام به كار اين و ببندد كوس بر پيل سپهدار، توس تا بمان ينجاا در تو اينك. را نگين و تخت و تاج فروزندگى نه جستى، را خود

 كه بايد نيĤيد، در پيمانم به و بپيچد من فرمان از سر سياوش چنانچه اگر. فرستم مى بلخ به تلخ سخنهاى و نامه با را اى فرستاده من اكنون
 خواهد من از است، سزاوارش كه را آنچه اوست، سر در اى داورى چنين اگر. دگرد باز راه از ويژگانش با خود و بسپارد سپهبد توس به را سپاه
 .كنى كارزار ما براى كه خواهم نمى و نخوانم يار نيز را تو پس اين از. ديد

 تو براى جنگى توس اگر. ساخت نتواند نهان را من سر آسمان،: گفت و زد كاووس بر فريادى و گشت اندوهگين شنيد، چنين كه رستم
 به سپاهيانش با شتاب به و شد بيرون كاووس پيش از خشمگين و بگفت اين رستم،. دان كم گيتى، از را رستم ديگر پس است، رستم مچونه

 بفرمود شد، بيرون شاه پيش از توس چون. براند راه به را سپاه تا بفرمود و خواند فرا را توس درنگ بى نيز شاه كاووس. نهاد روى سيستان سوى
 .سازند دور انديشه و دل از آرامش و بيĤرايند و بيĤورند كوس و نفير و سپاه تا

  كاووس از سياوش نامه پاسخ

 به رخسارى و تيز زبانى با و بنشاند اى پايه چهار بر خود تخت كنار در و خواند پيش را دبيرى آنگاه و بيĤورد اى فرستاده شاه، كاووس
 خداوند ماه، و كيوان و بهرام خداوند كارزار، و آرامش خداوند: كرد آفرين كردگار بر نخست. اندنويس جنگ و خشم از پر اى نامه باده، سرخى
 تخت و تاج و بخت و تندرستى هميشه جوان، اى. است بگسترده او مهر جاى، هر در و اوست فرمان به گردان سپهر كه او. گاه و فرّ و بد و نيك
 در دشمن كه زمان آن اى شنيده گمان بى. است شده خيره جوانى خواب از سرت كه همانا گشته، تيره دلت بر من انديشه اگر. بماناد برايت
 از كه نخواهى اگر و مبر ما پادشاهى آبروى و مجوى دشمن آزرم سرى، خيره به اكنون پس. كرد چه ايران با گشت، پيروز ايران بر جنگ

 فريبد، را تو افراسياب اگر اينك. بفرست ما درگاه به دارى كه گروگانهايى و مساز بفري دچار را خود جوانى، از پس، رسد، تو به بيمى آسمان،
 من فرمان از سر تو اينك. نجست آشتى هيچگاه او ولى  بازگشتم او با پيكار از او فريبنده گفتار آن براى از بسيار نيز من چه،  نباشد شگفت

 ديدن با او چون نيز تو سر و. نگردد سير خواسته و آراسته گنجِ از هرگز رستم كه ماناه. بگريختى جنگ از و برآميختى خوبرويان با و پيچيدى
 .گشت تهى جستن جنگ از ايشان، گنجهاى آن

  آبروى را شاه شود كشور، به            جوى شمشير به نيازى بى در

 سوار خران بر و آور گران بند در دارى كه را هايىگروگان درنگ بى نيز تو و. بسازد را كار رسد، تو پيش به سپهبد توس چون اينك پس 
 اكنون. برآشوبد ايران بهروزىِ رسد،  آگهى ايران به بدى اين از چون و آيد گزند جانت بر آشتى، اين از كه است چنان آسمان راز كه بدان و. كن
 سياه خاك از پر را جيحون رود و بيĤغازى شبيخون و جنگ تو چون. مگوى سخن باره اين در ديگر و كن تاختن و جستن كينه آهنگ و برو تو

 بخوانند، شكن پيمان را تو كه خواهى نمى و دارى مهرى اهريمن افراسيابِ آن به اگر ليك. آيد تو جنگ به و نگيرد آرام نيز افراسياب سازى،
 .برفت شتاب به فرستاده و نهادند اورا مهر شاه، نامه بر آنگاه. نيستى نبرد و جنگ و پرخاش مرد كه زيرا گرد، باز و بده توس به را سپاهيان پس
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 كه را سخنانى آن فرستاده،. كرد جو و پرس او از و خواند پيش را فرستاده بديد، را بد گفتار آن و رسيد سياوش نزد به نامه آن چون
 اندوهگين رستم كار از بشنيد، را او گفتار چون سياوش. بگفت سياوش به را توس كار و كاووس آشفتگى و بود گفته تن پيل رستم به كاووس
 گناه بى و نيكخواه سوار و پهلوان مرد سد اين اگر: گفت مى خود با سياوش. شد انديشه پر نبرد روزگار و تركان از و پدر كار آن از دلش و گشت

. كند بردار زنده را ايشان هماندم و نيانديشد و سدنپر ايشان كار از هيچ بفرستم، شاه كاووس نزد به هستند نامدارى شاه چنان خويشانِ از كه را
 توران شاه با سرى خيره به گناهى، هيچ بدون كه نيز اگر ؟ آورد سرم بر پدر كه بدى كار اين از آورم، پوزش چه يزدان، پيشگاه در من آنگاه
 به را سپاه و گردم باز شاه كاووس درگاه به هم اگر. يندبگشا من بدگويى به زبان نيز مردم و نپسندد من بر را كار اين پروردگار بيĤغازم، جنگ
 كه كنم كارى چگونه ندانم پس. نيĤيد من بر بدى جز نيز سودابه از. بينم بد راست و چپ از و رسد بد تنم بر هم آن از بسپارم، سپهدار توس
 باشد؟ ايزدى

  زنگه و بهرام با سياوش سگالش

 تهى را ايوان آنگاه. بگويد ايشان با راز آن تا خواند، خويش نزد به بودند، شاوران زنگه و بهرام كه را سپاه دليران از تن دو سياوش پس
 بخت از پيوسته: گفت پس. گفت مى  بديشان خود راز همواره بود، رفته آنجا از رستم كه زمان آن از سياوش. نشاند خود پيش را ايشان و ساخت

 او شبستان. شد گزاينده زهرِ ديگر گويى بفريفت، را او سودابه چون بود، بار و برگ پر درختى چون نشمهربا دل كه شاه. رسد مى بد تنم بر بد،
 را رزم و سختى ناگزير به نيز من.  آورد بار به آتش او مهر كه آمد سرم بر چنين اين روزگار، از. بپژمرد او از من خندان بخت و گشت من زندان

 سد با و كينه از پر نيز شاه افراسياب. بود خواه كينه گرسيوز سپهبدىِ به بسيارى سپاه بلخ، در. ماندم دور بزم و شادى از و برگزيدم سور آن بر
 .نكرديم درنگ ايشان با جنگ در و رفتيم سويشان به دمان باد همچون ما پس. بود بنشسته سغد در زن شمشير هزار

 چنين موبدان همه فرستادند، را پيشكشها و گروگانها آن و رفتند و ساختند تهى را ايران كشور سراسر ايشان سرانجام، چون آنگاه
 .گرديم باز رزمگاه اين از ما كه دانستند

 بايد چرا افتاد، چنگش به نيز كشور و آمد فراهم چنين اين گنجى چون پس كند، مى جنگ كه است فزونى بهر از اگر كاووس اينك
 ديگران به را گيتى و رفت و آمد كواذ كى. بازنشناسد بدتر از را بهتر ندارد، مغز كه سرى همانا رزد؟بو كينه چنين اين و بريزد خون بيهوده
 جنگ به مرا سرى خيره به و كوشد مى من آزار و رنج به و نيĤمده پسند من كار اين را كاووس ليك. رفت خواهند همه نيز او پسِ از. سپرد
 كاووس. رميد نبايد نياكان كار از و گرداند نبايد يزدان از سر. رساند آزارى مرا خوردم، كه دىسوگن آن كه ترسم آن از من. دهد مى فرمان

 بر را كسى چه روزگار، كارزار، آن از كه داند كسى چه آن از پس. بمانم اهريمن دل كام به من و بگيرد من از مرا گيتىِ دو هر تا خواهد مى
. چشيد بايد فراوان اندوه و كشيد بايد ها سختى و رنج چنين اين كه  ربود مى در مرا مرگ زاييد، اگر اي بود، نزاييده مرا مادرم كاش اى كشد؟ مى
 سر ام، خورده يزدان به سوگندها و ام بكرده گونه بدين كه پيمانى اين از اگر من اينك. باشد گزند برگش و زهر بارش كه است بلند درختى اين

 اين گيتى، در كه اكنون. بگشايند من بر بد به زبان است، من سزاوار چنانكه جا، همه در كس همه. آيد پديد كاستى سو هر از كه دانم بگردانم،
 بپسندد؟ من بر كردگار كجا را پيچيدن كيش از سر و خواهى كينه به بازگشتن  است گشته پراكنده ايم، بسته پيمان تركان شاه با كه سخن
 خواب به سر و مدار درنگ و بيĤراى رنج به را تنت نامور، شاورانِ زنگه اى تو و. گردد نهان كاووس از منام تا روم مى گيتى از اى گوشه به پس
 .آمد ما سر بر چه كه بگوى را او و ببر او پيش به باز را تخت و گنج و دينار از خواسته و گروگان همه اين و برو افراسياب درگاه به. مياور

 سپهدار توس تا بمان اينجا تو. سپردم تو به همگى را، مرز اين و كوس و پيل و سپاه اين: كه بفرمود گودرز پسر بهرام به سياوش آنگاه
 از دلش بشنيد، را سياوش گفتار بهرام چون. شمار بر يكايك او پيش به تخت و تاج و گنج از هست چه هر و بده او به را اينها همه آنگاه. بيĤيد
 از روانشان و نشستند او پيش به اندوه از پر دو هر آنگاه. كرد نفرين هاماوران بوم بر و بگريست خون نيز شاوران زنگه. گشت پيچان او كردار
 ديگر بار و بفرست شاه نزد به اى نامه پس. نباشد گيتى در جايى پدر، بدون را تو. نيست چاره اين: گفت سياوش به بهرام. گشت دژم او گفتار
 .بخواه او از را تن پيل رستم

 از تو پوزش كه بدان و بگير آرام و مگير دراز را كوتاهى اين به سخنِ. كن جنگ آهنگ پس داد، فرمان جنگ به را تو هم باز اگر گاهآن
 گشته رنجه چنين اين گروگانها آن براى از دلت اگر تو ولى. افروزم بر را تاريكش جان آن فرستى، او نزديك به مرا اگر اينك. نباشد ننگ پدر،

 .نباشد روا تو بر جنگ كه همانا. كن رها را ايشان سپ است،
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 و كنيم مى جنگ كاووس، فرمان به ما. نباشد آن براى درمانى كه نگفته كارى است، داده فرمان جنگ به تنها نامه در كه نيز شاه كاووس
 بزرگى درخت كه اينك و آور دام به زبانى چرب اب را كاووس سرِ و مكن دراز دلت بر انديشه بيهوده پس. آوريم مى تنگ به بدانديش بر را گيتى

 و تاج و تخت. مدار رنجه را خسروانى درخت آن دل و مساز خون از پر را تخت و تاج و ديده و مگردان دژم ما بر روزگار است، نشسته بار به
 سرنوشت، و آسمان راز اگر كه بدان و. است هبيهود او جنگ و آتشكده، چون كاووس، مغز و سر كه همانا باشند؟ چگونه تو بدون بارگاه و سپاه
 پس. بود ديگرگونه آسمان، خواست كه زيرا  نپذيرفت را خردمند دو آن پند سياوش ليك كنيم؟ دراز را سخن رو چه از پس باشد، اين جز

 دلير يزدان، پيمان برابر در كس، يچه و چيز هيچ شير، و پيل تا گرفته خاشاك از ولى دانم، مى ماه و خورشيد از برتر را شاه فرمان من: گفت
 .نگردد

  نيافت دانش راه شد، سراسيمه            بتافت يزدان فرمان ز كو كسى

 آزاد براى از مرا نيز كاووس. شوم رهنمون خواهى كين به را كشور دو و بيازم خون به دست كه بايد ،] پذيرم را شاه فرمان بخواهم اگر[
 مرا و آورد پيكار و خشم همانسان به بازگردم، شاه نزد به كنم، كارى كه اين بدون هم اگر. آورد باز را گذشته خنهاىس و بيĤزارد گروگانها كردن
 و بمانم اينجا در شما بجاى خودم ايد، بپيچيده گفتارم از سر و گشته تيره من كار از دلتان نيز شمايان اگر اينك. بيĤورد كنار در اندوه اشك
 داد، پاسخ چنين ايشان به سياوش چون سازم؟ دچار رنج به نيافته، من گنج از اى بهره هيچ كه را كسى بيهوده چرا. سپارم توس به را سپاه
 از. ديد نخواهند را او ديگر كه دريافتند و ديد مى را بدى روزگار ايشان چشم و دل. شدند گريان جداييش بيم از و بپژمرد گردنفراز دو آن جان
 مرگ، هنگام به تا پيمان. بادا تو  برخىِ ما جان و تن. ايم آكنده مهرت به دل و ايم بنده را تو همگى ما: گفت سياوش به زنگه و بگريستند رو آن

 او. سرآمد بر چه كار، اين از را ما كه بگوى تركان شاه به و برو: گفت زنگه به يافت، پاسخى چنين نيكخواه، آن از سياوش چون پس. بادا چنين
 :كه ىبگو را

 تخت از چه اگر نسازم، بيرون سر از را تو پيمان من كه بدان. است زهر و درد من براى تو نوش همه و است جنگ من بهره آشتى، اين از
 باشم، كرده كارى كه اين بدون چون اينك. است تاج چون آسمان، و تخت چون برايم زمين و است من پناه گيهاندار، يزدان. افتم جدا شاهى

 در كشورى. بروم است، ساخته آبشخورم ايزد، كه جايى به و بگذرم تا بگشاى راهى پس ، روم شاه كاووس پيش به بيهوده كه نيست شايسته
 .بيĤسايم او پيكار از دمى و نشنوم بدش خوى از سخنى ديگر و گردد نهان كاووس از نامم تا روم بدانجا و بجويم گيتى

  افراسياب پيش زنگه رفتن

 را او بان ديده رسيد، تركان ساالر شهر به چون. برفت بود، بيĤورده گرسيوز پيشتر كه خواسته همه آن و سوار نامور گروگان سد آن با زنگه
 .برآمد خروشى و بديد

 بر در تنگ را او و برخاست پيشگاه از افراسياب بيĤمد، افراسياب شاه پيش به زنگه چون. شد پذيره را او  تُورگ نام به بزرگ نامدارى پس
 آن از افراسياب گفت، بدو را سخنها آن همه و بداد را نامه و بنشست شاه كنار در زنگه چون. بنشاند خود پيش در گرامى و بنواخت و گرفت
 .دبنواختن بود، سزاوار چنانكه را زنگه و ساختند جايگاهى تا بفرمود آنگاه. گشت شتاب پر سرش و درد پر دلش و پيچيد خود به نامه

 افراسياب بيĤمد، پيران چون. شتافت نزدش به زود نيز پيران. خواند خود نزد به شتاب به را - پيران -خود سپهدار افراسياب، آن از پس
 .راند سخن او پيكار آهنگ و بد خوى و خام گفتار آن و كاووس از نامور كدخداى آن با و كرد تهى را آنجا

 از آنگاه. گفت سخن يك به يك كارها، آن همه و شاوران زنگه فرستادن از سياوخش، كار از وهاند پر دلى و دژم رخسارى با افراسياب
 كار، هر در ما از خود، تو. باشى جاويد است، جاى بر روزگار تا شهريار، اى: گفت بدو پيران كنيم؟ درمان را كار اين چگونه اينك: پرسيد پيران
 اين از را آن دارد، كردن نيكويى توانايى آنكه هر گيتى در كه است چنين من  انديشه و دانش و دل و گمان. تواناترى مردى، و گنج به و داناتر

 چون هنر و شايستگى و خرَد و فرهنگ و آهستگى و باال و ديدار در گيتى بزرگان از كسى هيچ كه ام شنيده چنين اين نيز. ندارد دريغ شاهزاده
 برآشفته پدر با نامور سد خون براى از كه بس را او هنر، همين گفتم، او از آنچه همه با. است نشده ادهز مادر از او چون اى شاهزاده. نيست او

 .جويد مى راه تو از اينك و بگذاشت تاج و تخت و گشت
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. بگذرد وركش اين از او كه نباشد نيكو و خردمندانه كارى مهتر، اى پس. است دليرى اين خريدار كه است مهترى ما كشور اين در اكنون
 او براى ايران تاج و تخت آن و است فرهمند و جوان سياوش، ولى گشته نزديك شاهيش پايان روزگار و است گشته پير كاووس، كه بدان نيز
 آميز پند اى نامه دانى، مى خردمندانه اگر اينك. شود دلگير تو از او هم و كنند سرزنش را تو بزرگان، هم ،] نكنى يارى را او اگر پس.[ ماند مى
 چنانكه را او و بساز كشور اين در سزاوار جايگاهى او براى و بنواز را خردمند جوان آن نيز تو نوازند، مى را فرزندى كه بدانسان و بنويس بدو

 و گزيند آرام اينجا در و دبمان تو نزد به كه باشد. بدار را او آبرو و ناز با و بده بدو شبستان از را دخترى آنگاه. نگاهدار اوست، خور در و سزاوار
 نيز گيتى بزرگان و گردد خرسند تو از شاه كاووس كه چرا  بينى برترى روزگار، از تو هم باز گردد، باز شاه كاووس نزد به و بگذرد چندى چون

 آفرين گيهان پروردگارِ دادگرىِ سزاوارِ كه همانا. برآسايد كين از سپاه دو ، آورد ما نزد به را او دادگر پروردگار اگر اكنون. كنند آفرين را تو
 .گردد درست سان بدين زمانه كه باشد،

 همه سخنهايت: گفت پير پيران به آنگاه. بيانديشيد كار آن بد و نيك در چندى بديد، كارها آن و بشنيد را پيران گفتار افراسياب چون
 :است همداستان آن با نيز خرَد كه ام شنيده داستانى ولى. نباشند تو دمانن به گيتى در برگزيده كارآزموده بزرگان از هيچيك. است دلپذير

  برى كيفر تيز، كند دندان چو            پرورى بر شير بچه چون كه

 او آويزد اندر پروردگار به          او برخيزد چنگ با و زور با چو

 خودت سرزند؟ بدخويى او از كجا نگيرد، پدر از را كژّى و بد خوى كه كسى بدان و بنگر خردمندانه دليران، شاه اى: گفت بدو پيران ولى 
 گنجهاى بسيار و كاخ و ايوان و فراخ گيتى اين سياوش آنگاه. بندد بر رخت گيتى اين از بايد ناگزير به و است گشته پير كاووس، كه بينى مى
 .يافت خواهد نيكبخت تنها را چيزى چنين و باشد تو آن از كشور دو هر تخت و تاج زمان آن در و بگيرد را رنج بى

  سياوش به افراسياب نامه

 آغاز در و نويساند شاهبوى با اى نامه و خواند پيش را كارآزموده دبير و كرد خردمندانه اى چاره بشنيد، را پيران سخن اين افراسياب، چون
.  خرَد و روان و جان خداوند رسد؟ بدو بندگان گمان كجا. است زمان و جاى هر از برتر كه او: گرفت ستايش را گيهان آفريننده پروردگار نامه
 ، كژّى و بيداد از دلش كه داد و شرم دارنده. خود و گوپال و شمشير دارنده آن شاهزاده، آن بر خداوند درود و. پرورد داد را خردمندان كه او

 .بشنيدم دل بيدار شاورانِ زنگه از را پيامت سراسر. نيست شاد

 و تاج جز بخت، بيدار و خردمند آدمى آيا ولى. گشت اندوهگين دلم گراييده، تيرگى به تو با چنين اين گيتى، شاه كاووس، كه اين از
 برند نماز را تو توران، شهر همه. است آراسته اينجا در برايت خواسته، تا شاهى از اينها، همه كه بدان اينك پس جويد؟ مى چه گيتى در تخت،

 دست و گنج و در من چنان آن. است بسته كمر فرزند، پيش به كه پدرى چون من و باشى فرزندى همچون تو. است نياز تو مهر به نيز مرا و
 در و بدارم فرزندوار رنجى، هر از بدو را تو. باشد نگشوده مهر به چهره تو بر بدانگونه كاووس نيز روز يك كه بسپارم تو به تخت و تاج و بگشايم
 مگر بگذرى، توانى مى دشوارى  به اينجا از. كنند نكوهش من بر كهتران و مهتران بگذرى، كشورم از اگر ليك. بمانى يادگار به من از تو گيتى
 در پس. است كرده نياز بى كار اين از را تو يزدان ولى. بگذرى چين درياى از بايد و نبينى زمينى ديگر راه، اين از. باشد يزدان خواست كه اين
 .مجوى رفتن بهانه ديگر پس توست، آن از گنجها و دژ و سپاه همه اينك. بساز خوبى به و بمان نجااي

 پدرت با تو جنگ. بيĤيم راه در تو با دلسوزى به بروى، ايران به تا و سپارم زرين كمر و گنج را تو كنى، پدر با آشتى آهنگ كه نيز گاه هر
 آتشش پيرى، باد از ديگر رسد، سالگى پنج و شست به آدمى چون كه بدان. گردد سير جنگ زا بگذرد، چندى چون كه باشد و نپايد ديرى
 خوبى در تن و جان با كه پذيرفتم پاك يزدان از من .بستانى نيز كشورها همه تاج و باشد تو آن از سپاه و گنج و ايران آنگاه. گردد فسرده
 آنگاه. ببندد رفتن به كمر شتاب به نيكخواه زنگه تا بفرمود آورد، مهر به را نامه شاه، چون ،بارى. ندارم بد نيز خود و ندهم فرمان بد به و بكوشم

 چون و بيĤمد شتابان شاوران زنگه. كرد روانه زنگه همراه به گران ستام زرين اسپ يك و زر و سيم با و بيĤراست بسيار شاهوار جامه افراسياب
 سويى از. شد فرياد و درد از پر ديگر سوى از و گشت شاد كار، آن از سويى از سياوش. بگفت گفتنيها آن همه رسيد، سياوش تخت نزديك

 دميد؟ خواهد سرد باد آتش، از كجا كه دانست مى ديگر سوى از. گيرد دوست را دشمنش بايد كه ديد مى

  كنى نيكو چند هر فرجام، به            دشمنى مگر نيĤيد دشمن ز
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  هرامب به سياوش سپردن سپاه

 از. پيچيدم روى بد كردار از و يافتم خرَد جوانيم همه با من: گفت و كرد ياد او نزد را سخنها همه و بنوشت پدر به اى نامه سياوش پس
 بايسته مرا. گريستم مى دل خون آن از كه شد دردى مرا كه بود تو شبستان اين نخست. گشت برافروخته نهان در دلم گيتى، شاه مغزِ آتشِ آن
  به خرامان و شدم جنگ به كه بود خوارى و ننگ آن براى از آنگاه. بگريست زار من بر نيز دشت آهوى كار، آن از. بگذرم آتش كوه از كه شد

 كه اينك. نپسنديد را كار آن و شد پوالد تيغ چون شاه كاووس دل گشتند، شاد آشتى اين به كشور دو هر كه دم آن ليك. آمد نهنگ چنگ
 اژدها دم در اندوه، از من چه اگر  مبادا رها شادى از او دل. نمانيم گشته سير آن پيش به اين از بيش پس است، گشته سير ما ديدار از او چشم
 و تاج اين اينك. كن تازه گيتى در را نامت: فرمود بهرام به سياوش آنگاه. دارد مهر و كين از رازى چه كار، اين در آسمان كه دانم نمى. رفتم
 همچنانكه را آنها آيد، اينجا به سپهدار توس چون. سپردم تو به را كوس و پيالن و سواران و درفش و آگنده گنجهاى و سراپرده و تتخ

 .باشى بهروز و دل بيدار. بسپار او به پذيرفتى،

 اسپ سد و شاهوار گوهر و دينار با داشت نياز كه درم چندان آن و برگزيد سپاه ميان از كارزار شايسته و گُرد سوار سيسد سياوش، آنگاه
 .بشمرند را كمرها و ستام و افزارها جنگ آن و آوردند پيشش به تا بفرمود كمر زرين ريدك سد و ستام زرين گزيده

 سوى اين به افراسياب سوى از پيران: گفت و براند بود بايسته كه را سخنهايى ايشان با چندى و خواند خود پيش به را بزرگان آن، از پس
 فرمان به همگى. بمانيد اينجا در كه بايد شمايان و شوم مى پذيرا را ايشان پيام من اينك. است بيĤورده برايم راز به پيامى و است آمده رود

 .دادند بوسه را زمين آفرين، با سياوخشِ پيش به پهلوانان پس. مپيچيد او گفتار از را دلتان و باشيد بهرام

 و بام و در رسيد، ترمذ به چون. كشيد جيحون به سپاه اشكبار، ديدگانى با سياوخش رسيد، فرا شب و بنمود پشت تابنده خورشيد چون
 و خوردنى ايستگاهى، هر در. بودند گردنبند و تاج با پيوگى همچون چاچ، به تا شهرها همه همچنان و. بود بو و رنگ از پر بهار، بسان كوى،

 . بماند چندى و آمد فرود آنجا در و راند تاشى قبچاق به تا چنين اين و. بودند بگسترده گستردنى و بساخته خورشها

 كه توس. رفت توران شاه نزد به شاه، كاووس فرخنده پسر آن: كه بگفتند را تلخ سخنهاى آن او با آمد، بلخ به توس چون ديگر سوى از
 آهى و بناليد و گشت زرد رخسارش شد، آگه كار آن از چون شاه كاووس. ندرا كاووس درگاه به آنجا از و خواند باز را سپاهيان همه ديد، چنين
 آيا و گشت خواهد چگونه گردان سپهر آيا كه انديشيد خود با. شد آب پر ديدگانش و آتش پر دلش افراسياب، و سياوش خشمِ از. بكشيد
 .نكرد يادى پيكار از پس آن از و دنها سو يك به را كينه و جنگ ديگر مهر؟ به يا بود خواهد كين به او با آسمان

 به اينك اش فرستاده و آوريد فرود سرزمين اين در را سپاهش و آمد رود سوى اين به سياوش: كه كردند آگهى افراسياب به سو ديگر از
 سياوش شدن پذيره براى را خود خويشان از تن هزار پيران، آنگاه. روند او پيشواز به تبيره با پهلوانان همه تا بفرمود افراسياب. رسيد درگاه
 چون لرزان درفشى و نهادند بر پيروزه از تختى پيالن، آن از يكى بر. بيĤراست سپيد پيل چهار و بداد برگ و ساز همگى، را سپاهيان. برگزيد
 به را زرين تختهايى نيز ديگر پيل سه آن بر. كردند همراه آن با بودند، بافته زر به را ميانش و بنفش اش زمينه و بود زرين ماه سرش كه درخت

. بياوردند بود، بيĤراسته مهر به را زمين روى سپهر، گويى كه بدانسان سپاهى و گوهر و زر زين با گرانمايه اسپ سد آنگاه. بيĤراستند ديبا
 تيز بشنيد، را اسپان و پيالن خروشيدن و بديد را سپهدار پيران درفش چون. گشت پذيره را ايشان بيĤمد، سپاه آن كه بشنيد چون سياوش
 كردى؟ رنجه را روانت راه، اين به آمدن با چرا سپاه، پهلوان اى: گفت بدو و بپرسيد مردم و شاه باره در او از و گرفت كنار در را پيران و بشتافت

 اى: گفت را پروردگار و ببوسيد را او  آلراىد و زيبا چهره و پا و سر پيران،. ببينند تندرست را تو چشمانم كه انديشيدم مى دل در آغاز همان از
 و كرد سياوش به روى پيران آنگاه. گشت مى جوان سرم پيرانه كه همانا نمودى، مى من به هم خواب در را سياوش ديدار اگر نهان، و آشكار داور
 جيحون سوى اين در همه باشد، پدرى چون برايت افراسياب كه اينك. كنم نيايش را يزدان كه بايد ديدم، تندرست و روشن را تو چون: گفت

 .توست آن از گنجهايم همه با نيز من گوشوار با كنيزان از تن هزار از بيش. باشند بنده را تو

 .باشى كامروا و تندرست و دلشاد جاودانه تو. هستند تو بندگان زنان، و مردان همه

 كم و بيش از و برفتند شادى به يكديگر با سياوش و پيران آنگاه. ببندم تو پرستش به كمر من پذيرى، مى سر پيرانه اين با مرا اگر اكنون
 در اسپان. بودند ريخته تر مشك خاك، بر. آورد مى بر خواب از را اى خفته هر سر چنانكه بود، تنبور و جنگ آواز از پر شهر همه. گفتند سخن

 .كوبيدند مى پاى جاى هر
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 را كابلستان به تا كه آمد يادش به زابلستان بزم. گشت خشمناك انديشه از و بباريد ديدگان از اشك بديد، را همه اين چون سياوش
 جگر از سرد آهى و آمد يادش به ايران. بودند گشته انجمن نامداران همه آمد، تن پيل رستم مهمانى آن به سياوش چون. بودند بيĤراسته
 پس. برافروخت آتش چون و بسوخت و آمد آنها ياد به دلش. بودند ريخته شاهبوى و مشك و گوهر و زر را جا همه نيز زمان آن در. بركشيد

 دندان به را لب و گشت اندوهگين. آمد او ياد به چه كه بدانست و بديد را او درد و اندوه آن سپهبد، پيران ليك بپوشيد، و بپيچيد پيران از روى
 او به چشمانش. بنگريست سياوش ويال بر و دوش آن و گفتار و ديدار به پيران. دبنشستن گفتگو به و آمدند فرود باشى قاچار در پس. گزيد
 كه است تو با چيز سه. هستى گيتى شاهان از يادگارى تو نامور، شهريار اى: گفت سياوش به. خواند مى او بر يزدان نام پيوسته و مانده خيره
 و راستگو چنين آنكه ديگر. گيرند تو از نژاد تنها كواذ، كى تخمه از ىگوي آنكه يكى: ندارد بزرگان نژاد از گيتى در ديگرى كس هيچ

 در كه اى راستگوى، پاكيزه پير اى: گفت بدو سياوش. بارد مى زمين بر مهر پيوسته ات چهره از مهربانى، از  گويى آنكه سديگر و. نيكوگفتارى
 را پيمانم كه دانم مى بندى، مى پيمان من با تو كه چنين اين بدورى، ناراستى و اهريمنى كار هر از و اى شهره راستكارى و مهر به گيتى

 .نشكنى

 اين به نبايد پس رسد، نيكويى چنين من بر اينجا در بودن از اگر. گيرم آرام سرزمين، اين در تو، راستكارى و مهر به نيكخواه اى پس
 .بنماى ديگر كشورى راه مرا و بگذرم اينجا از تا بفرماى پس نيست، چنين هم اگر. بگريم خود كرده

 در گونه هيچ و مگردان افراسياب مهر از دل ديگر گذشتى، زمين ايران از چنين اين چون و ميانديش كار اين به ديگر: گفت بدو پيران
 و هوش و خرَد. است ايزدى مردى و آنست جز ليكن است، گشته پراكنده بدى به گيتى در نامش چه اگر افراسياب. مكن شتاب رفتن

 بسيار جاهم و آبرو او نزد. راهنما هم و پهلوانم هم برايش نيز و است خونى پيوند او با نيز مرا. نتازد گزند راه به بيهوده و دارد بلند اى انديشه
 خويشان ايشان زا هزار دوازده و هستند من فرمان به سرزمين اين در سوار هزار سد از بيش كه همانا. دارم فراوان سپاه و تخت و گنج و است
 بسيار نيز اينها جز. كمند و كمان و گنج و اسپ و گوسپند هم و دارم بر و بوم هم. باشند من پيش به روز و شب خواهم، كه گاه هر و منند

 پاك يزدان از را تو. باد تو برخىِ گفتم آنچه همه گيرى، آرام و جاى شادى به اينجا در تو اگر اينك. نيازم بى كسى هر از و دارم نهفته چيزهاى
 ها گفته آن از سياوش. نداند آسمان راز كسى هيچ چه اگر. رسد تو به گزندى بديها، از كه نگذارم و كنم پرستش را تو جان، و دل از و پذيرفتم

 دلى با و ندانخ آنگاه. پدر چون پيران و گشت پسر چون سياوش و بنشستند خوردن به يكديگر با پس. شد آزاد انديشه از روانش و گشت رام
 .بود درنگ براى خرّمى جايگاه كه رسيدند گنگ شهر به كه اين تا نكردند درنگ جايى و برفتند شاد

 را افراسياب سياوش، ديدن

 او چون سياوش. آمد كوى به پياده شتاب، پر سرى با و بسته كمر ايوان، از كردند، آگهى فرّهى آن با سياوش آمدن از افراسياب به چون
 اين از ديگر: گفت افراسياب آنگاه. دادند بوسه بسيار هم سر و چشم بر و گرفتند بر در را يكديگر. دويد پيشش به و شد پياده اسپ از ،بديد را

 ولى برآشفت دلير تورِ از گيتى زمانى. آيند آبشخور به هم با پلنگ و ميش جنگ، نه و خيزد آشوب نه ديگر. رفت خواب به گيتى در بدى پس
 و گردد رام تو به زمانه اكنون ليك. بود دور آشتى از گيتى دل و بود شور از پر كشور دو ساله هر. است گشته سير جنگ از كشور گردي اكنون

 و است تو پيش به من گنج و دل و جان همه. اند آكنده تو مهر به دل و اند بنده را تو توران، شهر همه اينك. برآسايد خون جوشنِ و جنگ از
 گيتى در هرگز: گفت و كرد آفرين سخت را او سياوش. آورد خواهم مهر تو به پدروار خندان، رويى با من. هستم تو خويش جان، و تن به خودم
 .او از نيز كين و پرخاش و اوست از آرام كه سپاس را آفرين گيهان خداى. برنگردد تو از بخت

 براى: گفت و كرد نگاه سياوش روى به و بنشست شاهى تخت بر و بيĤمد همچنان و گرفت دست در را سياوش دست افراسياب آنگاه
 :گفت پيران به آنگاه. ندارند گيتى مردمان را بزرگان فرّ و باال و روى چنين. نشناسيم گيتى در همتايى سياوش،

 با ديدم، را سياوش واب،خ در من. است آرام و شكيبا هنر، چندين و باال برز اين با پسرى چنين روى از كه است خرد كم و پير كاووس،
 پس. گرداند مى بر او از روى و دارد فرزندى چنين كه ام مانده خيره كاووس كار در ولى. شدم شگفت در او ديدار از چنين اين همه اين

 بود ميش گاو سر چون هايش پايه همه كه نهادند پيش در زرين تختى آنگاه. بگسترانيد زربفت را كاخ همه و برگزيد را ايوانها از يكى افراسياب
 و كامروايى به تخت آن بر و كاخ آن در تا بفرمود سياوش  به افراسياب پس. بيĤوردند نيز ساز گونه همه. بيĤراستند چينى ديباى با را آن و

 .بنشيند و بباشد فراخى
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 را افراسياب خوان چون. تبنشس زرين تخت بر و برفت. ديد آسمان به رسيده را آن بام سر رسيد، ايوان پيش در سياوش چون
 ميگسارى به برخاستند، خوان از چون. بودند شادمان همه و رفت سخن اى گونه هر از خوان، بر. خواند فرا را سياوخش و آمد كسى بيĤراستند،
 شادان سياوش، شد، هخير مى از ميگساران سرِ چون. خوردند باده گشت، تيره شب تا و بنشستند رامشگران و رود با بزرگان همه و پرداختند

 سياوش چون شب همان. برفت سرش از خواب و داد بدو دل و جان ديگر افراسياب. نيĤمد يادش به ايران مستى، از ديگر و خراميد ايوان به
 وريدك پيشكش با بزرگان، از من خويشان و پهلوانان با تو برآورد، كوه از سر آفتاب چون فردا: گفت شيده به افراسياب بزمگاه، همان در برفت،

 به را آنها و رفتند سياوش پيش به شاهوار گوهر و دينار و بابشار] ديگر روز دم سپيده پس.[ برويد سياوش كاخ به ستام زرين گرانمايه اسپان و
 .بگذشت گونه بدين هفته يك و فرستاد نزدش به چيزها بسيار نيز افراسياب. بنواختند را واو نهادند او پيش

  افراسياب پيش ياوشس نمودن هنر

 همه از. گرديم شادمان و بپردازيم بازى به چندى و رويم ميدان به چوگان و گوى با دو هر فردا پگاه: گفت سياوش به شاه افراسياب شبى
 تو از ىكس چه. بادا دور تو از بدى دست هميشه. باشى جاويد شاها: گفت بدو سياوش. نداند چوگان تو چون پهلوانى هيچ كه ام شنيده كس
 پيروز و شاد هميشه پسر، اى: گفت افراسياب. جويم مى تو از نيك و بد و ام نهاده تو فرمان  به سر من. جويند مى تو از هنر شاهان، است؟ برتر

 .سپاهى پشت و كيانى تاج تو تختى، زيبنده و شاه فرزند تو كه همانا. باشى

 :گفت سياوش به تركان شاه. تندرف ميدان به تازان و خندان پهلوانان، دم، سپيده پس

 و سو اين در نيمى نيز انجمن اين. سوى اين در من و باشى ميدان سوى آن در تو. برگزينيم خود براى يارانى گوى، زدن در يك هر اينك
 خود براى ديگرى همĤورد سپ. ندارم را تو با زدن گوى ياراى و نيĤيد كار به چوگان و گوى تو برابر در مرا: گفت سياوش. باشند سو آن در نيمى
 ديگر و شد شاد او گفتار از افراسياب].  نگردم همĤورد تو با ليك[ باشم، سوار برايت ميدان اين در و گردم تو يار هستم، سزاوار اگر تنها. بجوى
. گردى همĤورد بازى رد من با كه دهم مى سوگند شاه كاووس سر و جان به را تو: گفت پس. شد باد چون او پيش به كسى هر گفتنِ سخن
 و كنند آفرين تو بر من مردان كنى، چنين اگر. برگزيد بد به را كسى افراسياب كه نگويند تا ساز پديدار خود هنر سواران، اين پيش به اينك
 .توست آن از نيز چوگان و ميدان و سواران. است راست تو فرمان،: گفت او به سياوش. گردد شكوفا خنده به نيز من روى

 نيز آب از را گوى كه هومان و جو جنگ نستيهن و پيران و پوالد و جهن و گرسيوز و گلباد چون برگزيد يارانى خود براى افراسياب سپ
 افكن اسپ شيرى نرّه كه -ارجاسپ و -بود دلير سوارى كه -اندريمان و نامدار شيده و رويين همچون يارانى سياوش براى آنگاه. داشت مى بر

 شاهند يار ايشان  همگى است؟ گوى پيش به رفتن ياراى را ايشان از كسى چه نامجوى، اى: گفت او به سياوش. فرستاد او نزد به و برگزيد - بود
 مرا گوى، زدن در تا آورم ميدان به ايرانيان از سوارانى دهد، مى فرمان مرا شاه كه اگر. باشم چوگان نگهدار بايد تنهايى به و تنهايم من و

 از مرد هفت سياوخش پس. گشت همداستان كار آن در او با بشنيد، را سياوش سخن اين افراسياب چون. كنند يارى باشد، آيين كه بدانسان
 كارناى دم و سنج آواز از. آمد زمين به آسمان گويى كه برخاست ميدان از تبيره خروش چنان آنگاه. برگزيد بودند، نبرد شايسته كه را ايرانيان
 زير به گوى چون و برانگيخت را خود اسپ سياوش. برآمد ابر به تا بود، سزاوار همچنانكه كه بزد، گويى افراسياب. بجنبيد جاى از ميدان گويى
 را گوى آن سياوش. ببرند سياوش نزد به ديگرى گوى تا بفرمود شاه افراسياب پس. گشت ناپديد چشم برابر از گوى كه بزد را آن بدانسان آمد،

 با چنان آن آنگاه و بگرفت دست در چندى را گوى و نشست بر ديگرى اسپ بر سياوش. برخاست كوس و ناى خروش ديگر بار و ببوسيد
 در كسى ديگر. بركشيد را آن آسمان گويى كه كه چنان آن گشت، ناپديد گوى او، چوگان از. شد بر ماه به گوى آن گويى كه زد او بر چوگان
 ما: گفتند همگى و برآمد خواب از نامدارانش سر كه بود او خنده با و گشت خندان سياوش گوى آن از افراسياب ليك. نبود خندان ميدان،
 كه ام دانسته. باشد چنين اين است، يزدان فرّ با كه كسى: گفت نامور، شاه آن افراسياب،. ايم نديده او نامدارى به زين، بر را سوارى هرگز

 .باشد شنيدنش از بهتر يدنشد هنر، و فرّ و ديدار و خوبى از سياوش

 پس. باشد شمايان آن از گوى و چوگان و ميدان: گفت را سپاهيان و بنشست آن بر و بيĤمد شاه و بنهادند تخت ميدان سوى يك در آنگاه
 در.  برد مى گوى يگرىد از يك هر و بود بسيار گفتگوى سو هر در. برآوردند خورشيد به تا را گَرد و بكردند چوگان نبرد يكديگر با سپاه دو آن

: گفت پهلوى زبان به و گشت اندوهگين ايرانيان براى بديد، آن چون سياوش. ببرند را گوى كه خواستند درشتى و تندى با تركان هنگام همان
. سپرد تركان به را ىگو و بتابيد روى سياوش آمد، بسر ميدان چون است؟ كارزار يا است بازى ميدان اين ديگر آيا روزگار، گردش و بخت اين با

 .بتاختند آتش همچون و بيانداختند گوى تركان. كردند بازى نرمى به ايران سواران  پس آن از ديگر
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 .بود چه سياوش پهلوىِ گفتار آن كه بدانست بشنيد، را تركان آواز چون افراسياب

 او سخن چون سياوش. نيست همتايى سياوش، دوش و بر و كمان و تير براى گيتى در كه است بگفته من با نيكخواه يك: گفت آنگاه
 .بركشيد را كيانى كمان بشنيد،

 آنگاه. كرد آفرين بسيار و بماند خيره آن در كرد، نگاه را كمان چون.  بكشد را آن تا دهد كسى به و بنگرد تا خواست را او كمان افراسياب
. شد دژم كار، آن از تُرك آن و نتوانست ليك كند، زه به را كمان تا بكوشيد گرسيوز. كن زه به را آن: گفت و داد زن تيغ گرسيوز به را آن

 جوانى روزگار به نيز من: گفت او به خندان و كرد زه به را آن و بماليد را كمان خانه و نشست زانو بر و بستد گرسيوز از را كمان شاه افراسياب
 بر آنگاه. نخواهد كمانى اين جز نيز زين پشت بر سياوش دوش و ويال بر كه اهمان. است گشته ديگر زمان، اكنون ولى داشتم، كمانى چنين

 ميان بر تيرى و بيĤمد زنان فرياد و بيافشرد ران و بنشست بادپاى اسپ آن بر ديو همچون سخنى، هيچ بدون سياوش و بنهادند نشانه اسپريس
 سوراخ سوراخ را آن چنانكه بزد، نشانه آن به و رانْد آسمان به پرى چهار خدنگ تير ديگر بار. بود مانده خيره بدو گردنكشان چشم. زد نشان
 گواهى خود، هنرت، اين كه براستى: گفت و خاست پاى بر شاه. آمد فرود اسپ از و بيĤمد افراسياب پيش به و افكند بازو بر را كمان آنگاه. بكرد

 .است نژادت و گوهر بر

 مى بسيار. بيĤوردند سزاوارى رامشگران و بيĤراستند مى و خوان و رفتند بلند كاخ آن سوى به ارجمند و دلشاد جايگاه، آن از آنگاه
 در كسى هيچ كه بيĤراست شاهوار اى جامه شاه، كه بودند بنشسته خوان سر بر. راندند زبان بر سياوش نام همگان و گشتند شاد و بخوردند

 چند و پيروزه و ياكند و درم هميانهاى و دينار و كاله و تخت و ستام و اسپ همراه هب را آن پس. بود نديده مانندش به آن از پيش گيتى
 زمين توران در خويشانش همه به آنگاه. ببرند سياوش  كاخ سوى به را همه و بشمرند تا بفرمود درخشان ياكند از پر جامى و ريدك و كنيزك

 به سر همگى: گفت سپاهيان همه به و. بيĤوريد آراسته خوانهاى و خواسته ياوش،س براى نيز شمايان همه: گفت داشتند، بسيار مهرى بدو كه
  .باشيد سياوش فرمان

 شكار به سياوش و افراسياب رفتن

. سازيم اندوه بى شكار، با را روانمان و كنيم خرّم و شاد را دل تا بيا نخچيرگاه به من با روز يك: گفت شاهزاده آن به افراسياب روزى
 ايرانيان از گونه، هر از سپاهى و برفت شكارى يوز و باز با شاه. رفتند نخچيرگاه به روزى پس. كنم چنان خواهى، كه گاه هر: گفت بدو سياوش

 يك و بتاخت نشيب و فراز در سبكى و تيزى به و بردميد سپاه ميان از باد چون پس. ديد گورخرى دشت، آن در سياوش. برفت او با تورانيان و
 شمشير و سرافراز اينت: گفتند افراسياب به همگى ديدند، چنين چون نگريستند، مى بدو كه شاه سپاه. كرد نيم دو بر و بزد مشيرش با را گور
 جنگ شاه، با كه باشد سزاوار. آمد ننگ به بزرگانمان و سران نام كه زيرا آمد، ما سر بر بد ايران، از: گفتند و كردند روى يكديگر به آنگاه. زن

 از را سپاهيان ديگر و بساخت شكار از اى توده جا هر در نيزه و تير و شمشير با و بتاخت  دهار و دشت و كوه در سياوش ديگر، سوى از. آغازيم
 .رفتند شاه ايوان سوى به شاد دلى با همگى  جايگاه آن از آنگاه. كرد آسوده شكار

 راز بديشان و نبود شاد ديگر كس هر و گرسيوز و جهن با ديگر. نبود ديگر كسى با سياوش بجز دژم، يا بود شاد اگر افراسياب پس آن از
 و اندوه در افراسياب، و سياوش سال، آن همه در و بگذشت سال يك گونه بدين و. بود خندان بدو لبانش و بود سياوش با شب و روز. نگشود
  سياوش به را خود دختر پيران، دادن زن به .بودند يكديگر با شادى

 .گفتند سخن يكديگر با كم و بيش از و بنشستند هم كنار در پيران و سياوش روزى

 شب كه است مهربان تو بر چنان شاه افراسياب ليك. هستى رهگذرى گويى كه اى مانده چنان آن سرزمين، اين در تو: گفت او به پيران
. است ساييده ماه به سرت هنرهايت، بسيارىِ از كه شاهى كاووس رزندف و بزرگ تو. اويى اندوهگسار و نگار و بهار خرّم تو. خوابد مى تو نام به

 از هنر پر يادگارى. تورانى و ايران شهريار تو. نيافتد جدايى شاهى تاج و تو ميان كه باش هوشيار پس. برنايى تو و است گشته پير پدرت اينك
 خود دمساز و سزاوار را كسى نيز توران در. بورزد مهر تو بر و باشد داشته خونى پيوند تو با كه. بينم نمى را كسى هيچ برايت ليك. شاهانى
 كاووس، مرگ از پس. برگزين خود براى زنى اينك پس. چمن كنار در هستى گلى شاخ همچون. زن نه و خواهر نه دارى، برادرى نه. نيابى
 ايشان از چشم داشت، چشم نيز ماه اگر كه است ماهروى سه بافراسيا پرده پيش در كه بدان اكنون. باشد تو آن از دليران تخت و تاج و ايران

 هم و شاهند فرزند و فريدون نبيره. اند نژاده پدر، سوى از هم و مادر سوى از هم كه هستند گرسيوز شبستان در نيز دختر سه. داشت نمى بر
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 جريره ايشان، ميان از. باشند مى بندگانى همچون برايت كه هستند خردسال دختر چهار نيز من پرده پس در. تخت و تاج هم و دارند زيب
 خود فرزند همچون مرا دارم، سپاس: گفت او به سياوش. بود خواهد اى بنده برايت بپسندى، را او اگر. ندارد خوبرويان از همتايى و است بزرگتر
 او بجز و باشد تنم و جان نازِشِ او. باشد بهتر ازم،س پيوند خويش دل و جان با اگر كه چرا است، من سزاوار جريره خوبان، آن ميان از. بشناس
 .برد نخواهم ياد از را آن ام زنده تا كه نهادى سرم بر سپاسى ، كارت اين با تو و. نخواهم انجمن  اين از را كسى

 شاد امروز چگونه. زبسا را جريره كار گردنفراز، سياوخش فرّ به: گفت بدو و شتافت گلشهر نزد به برفت، سياوش پيش از پيران چون
 بيĤراست خرّم بهارى چون را او بوى، و رنگ با و بنهاد سرش بر افسرى و بيĤورد را دخترش گلشهر، پس گشت؟ ما داماد كواذ نبيره كه نباشيم،

 آن و بودند كرده روان تردخ با كه گنجها همه آن شمار كسى. آورد در او پيوند به و فرستاد سياوش نزد به را او دينار، و درم و زر و ديبا با و
 با شادى به روز و شب پس آن از. گزيد شادى و خنديد و آمد خوش را او بديد، جريره روى چون سياوش. دانست نمى را گوهرنگار زرين تخت

 پيش در ديگر ىسو از. بود سرنوشتى و بهره زمان، گذشت آن از را سياوخش و بگذشت چندى نيز اين بر. نيĤمد دلش بر كاووس ياد و بود او
 .شد مى بيشتر او آبروى و جاه و بزرگى روز هر نيز افراسياب

  فرنگيس از سياوخش با پيران گفتن سخن

 تو به روانش روز، و شب است، برتر نيز آسمان از كالهش كه توران شاه كه دانى تو شهريار، اى: گفت سياوخش به پرهيزگار پيران روزى
 چه اگر. شوى افزون دم هر نيز دارى كه پايگاهى اين از بيابى، خونى پيوند او با تو اگر اينك. اويى توان و توش و هوش و دل تو و است روشن
 تو ولى است، بخواسته را تو انجمن، اين ميان از و است پيراسته جريره گرچه و. اندوهناكم تو بيش و كم از من ليك است، تو خويش من فرزند

 گيتى در را ماهرويى چنين تو و است مهتر شاه، خوبان همه ميان در فرنگيس كه بدان. جويى شاه دامان در گوهر كه باشد آن سزاوارتر را
. دارد كنار در را خرَد همواره و است فزون اندازه از دانشش و هنرها. دارد سر بر سياه مشك از افسرى و است برتر نيز سروسهى از بااليش. نيابى

 تو شكوه و فرّ يابد، پيوند تو با مايه پر شاه چون و. بخواهى افراسياب از را او اگر باشد روا اينك. نباشد نيز كابل و كشمير در او مانند به
 .جويم آبرو او نزد كار اين با و بگويم او به من دهى، فرمان اگر پس. گردد درخشان

 .سازم نهان را يزدان فرمان كه نباشد شايسته: گفت و كرد نگاه پيران به سياوش

 روى هرگز و رسيد نخواهم ايران به ديگر هرگز من اگر. نباشد آگهى آسمان راز از را كس هيچ پس است، چنين اين آسمان خواست اگر
 و شاپور و گيو و شاوران زنگه و بهرام روى از نيز و من خرّم بهار كه تهمتن و من پروردگار كه زال روى از بايد كه اگر و ديد نخواهم را كاووس
 ديدگان و بگفت اين سياوش،. مگوى كسى با را راز اين و بساز را كدخدايى اين و باش پدر تو پس  گزينم خانه توران در و ببرّم هلوانانپ ديگر

 از مهر و پرخاش و آرام كه آسمان از تو كه بدان. بسازد روزگار با يافته، خرد كارآزموده مرد: گفت پيران. بكشيد سرد آهى و كرد اشك از پر
 تخت اينجا از و اينجاست در تو نشست ديگر اكنون. بگذاشتى و سپردى يزدان به را همه داشتى، دوستانى ايران، در اگر. نيابى رهايى ت،اوس

 .آورد خواهى بدست را ايران

  افراسياب با پيران گفتن سخن

 چرا: گفت بدو افراسياب كه اين تا بود افراسياب پيش در چندى. بگشودند برايش را راه. آمد فرود اسپ از و رفت شاه درگاه به پيران پس
 .است تو پيش به من گنج و زر و سپاه كه همانا خواهى؟ مى چه گيتى از اى؟ ايستاده  پاى به پيشم در چنين اين

 از گيتى: گفت خردمند پيران خواهى؟ مى چه اندك، و بسيار ، مهر و تيغ و كاله و تخت از كه بگو اينك. كنم آن خواهى، كه آنچه هر من
 شاه اى تو به كه ام بيĤورده سياوش از راز به پيامى ولى. تخت و تاج و تيغ هم و است سپاه و گنج و خواسته هم تو، بخت از مرا. مبادا نياز بى تو

 اكنون. كردى انمشادم و بپروردى خود كنار در پدرى چون مرا. گشتم نامجوى و دلشاد من: بگو توران شاه با كه گفت مرا سياوش. بازگويم
 او مادرش و است من تخت و ايوان سزاوار كه است دخترى تو پرده پس در. نيستم نياز بى تو از بد و نيك به كه بدان و بكن كدخدايى همچنان

 اشك پر انىديدگ با و گشت انديشه پر سخنان آن شنيدن از افراسياب جان .گردم شاد كار بدين باشم، سزاوارش اگر من .خواند مى فرنگيس را
 بود خردمند بسيار كه كسى كه بدان ولى. نبود همداستان من با گفته اين بر او ليك بودم، گفته سخن باره اين در او با اين از پيش من :گفت

 هنر پر را وا و كوشى مى .نشست نخواهد بار به رنجت اين ولى دارى مى رنجه او براى را خود چنين اين چرا نر، شير بچه دايه اى: گفت من به
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 پيران، اى نيز. گيرد چنگ به را خود پروراننده سر يابد، جنگ نيروى كه هماندم در درست. شوى بر بى تو آيد، بار به او چون ليك. سازى مى
 اين و بينم بسيار شگفتى ام نبيره از من كه شنيدم بداشتند، خورشيد برابر در را ياب ستاره كه آنگاه خردمند، شناسان ستاره و پير موبدان از من

 بر بد او كار از و بگيرد را كشورم همه. نيابم پناهى گيتى در او دست از و گردد تباه ام نبيره بدست همگى سرزمين، و گنج و سپاه و تاج و تخت
 را گيتى و بيĤيد و گردد شاه يكى نژاده، دو اين از. دارد نهان در چه آسمان كه اين و است بگفته گفتار اين او كه شد باورم اكنون. آيد سرم

 كنم؟ چنين چرا پس. بگيرد من از را تخت و تاج و نگذارد برجاى توران در درست بومى و بر. بستاند

  كَبست بيخش و زهر بود بارش كه            دست به درختى بايد كشت چرا

 به مهربانى به او آيا كه دانم نمى. برآميزد آب كوهه با كه باشد تيز آتشى همچو افراسياب، از هم و باشد كاووس نژاد از هم كه كسى 
 كه زمان هر تا را سياوش پس. برگزينم مار دم و بچشم زهر بيهوده چرا پس كند؟ مى ايران سوى رو جنگ، با كه اين يا آيد مى توران سوى
 پدرش نزد به نيكى به را او و بيĤرايم را او كار خوبى به رود، ايران سوى به اينجا از كه خواهد گاه هر و دارم نگاه برادرى چون بماند، اينجا

 .پسندند چنان نيز دادگران همه كه چنان آن بفرستم،

 باشد، سياوش نژاد از كه كسى هر كه باش آگاه. مدار اندوهگين كار، بدين را خود دل شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه پيران
 و پدر[ دو اين از كه همانا .ساز آماده را سياوش كار و گير بكار را خرد و مگراى هيچ شناس ستاره گفتار به پس .باشد فروتن و بيدار و خردمند

 و آسمان راز هم، اگر پس. نيابى كواذ كى و فريدون نژاد از تر فروزنده كه براستى. برآرد خورشيد به سر كه گردد زاده نامورى چنان نژاده،] مادر
 خواهد گمان بى بشود، بايد مى آنچه هر. آوردن مهر سر بر خود با را آسمان نتوانى نيز بسيار كردنِ انديشه با كه بدان باشد، اين جز سرنوشت

. بيابى همان باشى، آن جوياى و بپرسى بخت از تو آنچه هر كه باش آگاه پس. ايستاد نخواهد باز بشود، بايد كه چيزى تو پرهيز با و شد
 خوبى به خواهى، مى چه هر و برو تو. گشتم همداستان تو انديشه و فرمان با نيز من اينك .نيĤورد بد تو ديشهان كه دانم: گفت پيران به افراسياب

 بدو بود، رفته كه را آنچه و رفت سياوش نزد به شتاب به آنگاه .بازگشت و كرد آفرين بسيار و برد نماز را او و گشت خم او برابر در پيران. بكن
 .بشستند جان از اندوه نوشى، باده با و بنشستند هم با شادان دو هر پس. بگفت

  سياوش با فرنگيس بيوگانى

. نهاد سياوش كاخ به روى و برنشست رو تيز اسپى بر و ببست را ميان سپهدار پيران برآورد، زرين سپرى چونان را خورشيد آسمان، چون
 اوست، سزاوار چنانكه خود، من، دهى فرمان اگر و بساز را شاه دختر ميهمانى ركا امروز: گفت و بكرد آفرين بسيار او فرّ بر رسيد، بدانجا چون
 كه دانى خود تو. بساز خواهى چه هر و برو: گفت بدو پس. بود او داماد كه زيرا گشت، شرمگين پيران برابر در سياوش. رسانم انجام به كار اين
 كه را جايى كليد آنگاه. بست كار آن در را خود جان و دل گرمى، به و رفت خانه سوى به بشنيد، را او سخن پيران چون. نيست رازى تو با مرا

: برگزيدند بود، نامدار گنجها، از آنچه پس. بسپرد -بود روان روشن و ستوده زنى و پيران كدبانوى كه -گلشهر به بود آن در نابريد هاى جامه
 گردنبند يك دستبند، دو شاهوار، گوهر از پر افسر دو خام، داربوى و نافه مشك از پر پيروزه جامهاى و زبرجد تبوكهاى چينى، زربفت هزار
 زرين و سيمين تبوك شتر، بارِ سى بودند، بافته گوهر گونه چندين آنها بر كه زربفت جامه دست سه ها، گستردنى از شتر بارِ شست نگار، زرين

 ايوان در ديگر گويى چنانكه دست در زرين جام با كنيز دويست زبرجدنگار، زرين سرپايى سه ، زرين پايه چهار و تخت يك پارسى، جامه ده و
 هاى خواسته همراه به را اينها همه. لركيماس تبوك سد مشك، تبوك ده نزديك، خويشان از نيكخواه سد كاله، زرين ريدك سيسد نبود، جايى
 از نيز دينار هزار ده گلشهر. ببردند فرنگيس نزد به گويان آفرين بودند، فروهشته آن از ديبا كه زرين كجاوه يك در خواهرانش با گلشهر بسيار،
 .بيĤورد خود با بشار براى

 بهر از افراسياب، و پيران نيز ديگر سوى از. گشت خورشيد جفت ناهيد، اينك: گفت و ببوسيد را زمين گلشهر رسيدند، آنجا به چون
 چون. بگرفتند گواهانى پيوند، آن بر و دادند سياوش به بود، ايشان كش خور در چنانكه و خويش ينآي به را دختر آن. بودند شتاب پر سياوش،

 پس. ببرد سياوش شاهزاده نزد به را او و رود فرنگيس پيش به زود تا فرستاد گلشهر نزد به پيامى شتاب به پيران بپرداختند، پيمان اين از
 اين گلشهر،. گردد آراسته ماه، اى تو، به او تخت تا روى سياوش نزد به كه بايد امشب همين: فتگ را او و رفت فرنگيس پيش به شادان گلشهر
 به يكديگر با و بيĤمد تاجور سياوش نزديك به نو ماه چون فرنگيس آنگاه. بپيراستند گل مشكينش موهاى بر و بيĤراستند را او زود و بگفت
 زمين، رامشگران، آواز و شادى از و نخفت نيز ماهى و مرغ كه بود بزمى چنان هفته يك. شتگ افزون هم به مهرشان زمان هر و ببودند شادى

 . گشت باغى همچون كران تا كران از
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 را سياوش افراسياب، دادن كشورى

 و دينار و كمند و گرز و كالهخود و جوشن و گوسپند و تازى اسپان از بسيارى چيزهاى افراسياب. بگذشت كار اين بر هفته يك
 پرسنگ سد كه -چين درياى  پيش تا توران مرز از آن در و نوشتند پرنيان بر اى گشادنامه تا بفرمود آنگاه و بيĤراست پوشيدنيها و درم هميانهاى

 .بسپرد سياوش به كيان، آيين به را آنها پادشاهى و برد نام را زمينها و شهرها يكايك -نداشت پيمودن ياراى كسى را آن پهناى و بود آن باالى
 و دور از كه هر و بيĤراست سورى ميدان كوى، بر آنگاه. فرستاد سياوش پيش به زرين تاجى و تخت و گشادنامه آن با را پيشكشها آن همه پس

 مگانه هفته يك. برد مى خود با و خورد مى خواست، مى چه هر و يافت مى را خواليگران و خوان و مى جايگاه، آن در رفت، مى آنجا به نزديك
 .بود گشته شاد نيز او و بود شاد او از روزگار. ساخت آزاد را زندانيان و بگشود زندانها در افراسياب. بودند شادمان سان بدين

 و كردند آفرين افراسياب بر دو هر. گيرند خويش كاخ به بازگشت دستور او از تا آمدند شاه نزد به پهلوان پيران و سياوش هشتم روز پگاه
 را پروردگار و برفتند آنجا از شادى به سياوش و پيران آنگاه. بادا خميده بدخواهت پشت و باشى شادمان جاودانه زمين، نامور شهريار ىا: گفتند
 .كردند ياد بسيار

: گفت و آمد سياوش نزد به شاه افراسياب سوى از نيكخواه اى فرستاده روزى. بگذشت مهر و داد با روزگار چنين اين نيز سال يك
 سرزمينها آن همه و برو بدانجايها پس ام، داده چين به تا اينجا از را تو كه اكنون نامدار، مهتر اى كه پرسد مى شهريار سياوشِ از شاه افراسياب

 چون شسياو. مدار دور دلت از را خوشى نيز دم يك و بمان آنجا در نيكى و شادى به و برگزين يابى آرام آن در و خواهى كه را شهرى و بنگر
 فراوانى هاى كجاوه. ببردند او با زر تاج و گنج و فراوان افزار جنگ پس. نهاد اسپان بر بنه و بزد كوس و ناى و گشت دلشاد بشنيد، پيام آن

 سوى به شادى به. گشت روان و نهاد بر بنه و نشاند كجاوه در را فرنگيس نيز سياوش. بپيراستند را خوبرويان ها پرده آن پس در و بيĤراستند
 ميگسارى به گاهى. نيĤسود خوردن از نيز روز يك و بود ختن در پيران ميهمان را ماه يك سياوش. نهادند روى - بود شهر آن از پيران كه - ختن

 و او پيش در پيران و آمد خويش پادشاهى سوى به سياوش و برخاست كوس آواز دمى سپيده ماه، يك سر. شكار به گاه و بود سرگرم رود و
 به را جا همه دل، كام به و بيĤمدند  شاه سياوش راه سر بر بزرگانشان گشتند، آگاه سرزمين آن مردم چون. بودند روان او پس در اهيانشسپ

 از دل گويى ناى، و چنگ ناله و رامش بسيارىِ از. بود رستاخيز شب براستى گويى كه برخاست پادشاهى آن از خروشى چنان. بيĤراستند آيين
 گروه از دور گاهى شكار سوى يك در و كوه ديگر سوى در و دريا آن سوى يك در كه رسيدند خوب و آباد جايى به سرانجام. نبيدج مى جاى
 جايگاهى من اينجا در. نهاد فرّخ سرزمين اينت: گفت پيران به سياوش پس. كرد مى جوان را سالخورده دل روانش آب و بسيار درختان. بود

 .باشد دلگشا شادى به مرا كه بسازم خوب

 اى: گفت بدو پيران. برفرازم ماه به تا تخت، و تاج سزاوار نشستنگاهى. بسازم فراوان كاخهاى و باغها آن در و برآورم فراخى بوستان
 .برآورم ماه به تا جايگاهى خواهى مى كه چنان آن دهى، فرمان اگر. انديشى مى كه كن همچنان انديش، نيك

 .دارم سپنج تو از را زمان و زمين. نخواهم خود براى از ديگر را گنج و سرزمين

 رنج در را تو نخست جا هر در و توست از من خوبى و گنج همه. نشانى بار به را بزرگى درخت تو كه همانا بختيار، اى: گفت او به سياوش
 .مانند خيره بدان همگان كه بسازم جا اين در شهرى چنان. بينم

 ار دژ گَنْگ سياوش، ساختن

 .گويم سياوخش گنگ شهر كهن داستان آن از سخن باستان، شايسته سخنهاى از و برگشايم داستان در اكنون

 آفريد نهان آشكارا ابا                    آفريد كوجهان آفرين برو

  يكيست ايزد و است جفت چيز همه               نيست و هست دارنده خداوند

  همچنين يك به يك بر يارانش به                 آفرين كنيم بر پيغمبرش به

  داستان مزن بودن به ايدر تو           راستان آن از ماند تهى گيتى كه

  مهان گزيده دالور آن كجا                  شاهنشهان گاه سرِ آن كجا
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  خوانندگان بردار رنج همان                دانندگان و حكيمان آن كجا

  نرم آواى و خوب گفتن سخن                شرم و ناز از پر بتان آن كجا

  نام و كام از و آرام از رميده              كنام بودش كوه بر كه آن كجا

 هزبر شكارش بودى كه آن كجا          ابر به را سرش سودى كه آن كجا

  نكشت نيكى تخم جز آنكه خنك             خشت و بالين دارند خاك همه

  باك و تيمار و ترسست جاى همه           خاك سوى شدن بايد و خاكيم ز

 راز ز نداند آشكارا كسى                  دراز بماند گيتى و رفتى تو

  غفلتست همه ما بهره چرا          عبرتست و حكمت بسر سر جهان

  روى برتاب رنج از و بيشى ز  جوى چاره شش و شست بر سال شد چو

  همرهان بسى تو از گذشتند              جهان در زدى فزونى چنگ تو

 از سره يك جا همه كه -نامداران آن از گيتى چون كه ببين و بشنو باستان نامه از سخنى نيستى، همداستان من گفتار اين بر اگر اينك 
 .گرد همداستان سخن اين با و بشنو دژ گنگ داستان اكنون نهى؟ مى سر بر فزونى تاج چرا ديگر تو گشت، تهى -بود آباد ايشان

. نباشد دآلراى بدانسان زمينى و نيست - بود بساخته را آن بسيار رنجهاى با سياوش كه -دژ گنگ مانند به جايى گيتى در كه براستى
 را كوه اين و ببينى بلند اربسي كوهى آن، از پس. بينى آباد شهرى بگذرى، نيز اين از چون و ببينى آب بى و پهن بيابانى بگذرى، دريا از چون
 و نيست آن بر راهى بپويى، كه سو هر از. گردد مى ستوه آن بلنداى از چشم و برآمده كوه گرداگرد پرسنگ سد. است گرفته ميان در دژ گنگ
 هزار سد باشند، نگاهبان مرد چند تنها اگر پرسنگ چند اين بر. است سنگى ديوار پرسنگ سه و سى گونه بدين. است يكى آن گرداگرد همه
 همه در. ببينى كاخ و ايوان و باغ و گلشن از پر فراخ شهرى بگذرى كه ديوار اين از. نيابند آن از گذشتن ياراى نيز برگستوانور و دار زره سوار
 را بهشتى چنين. است آهو از پر دشت، در و نخچير از پر كوه، آن در. است بوى و رنگ و رامش سراسر برزنى، هر در و جوى و رود و گرمابه جا
. سرد سرد نه و است گرم گرمِ نه. بيابى درى كبك و طاووس و تذرو جا همه در بگذرى، كوهها بر چون. نيابى آن از رفتن ياراى ديگر ببينى كه

 .بس و است بهشت از بوستانى. نبينى بيمار شهر، آن در را كسى هيچ. است خورد و آرام و شادى جايگاه

 است، پرسنگ نيم و يك كوه، آن باالى. باشد نهسد پهنايش و درازا. است بهار چون بومش و بر هميشه و وشگوارخ و روشن آبهايش
 چون گذشت، مى آنجا از كه سياوش. است نديده كس آنجا از خوبتر كه آيد پديد دشتى سو آن در و. آيد ستوه به آن بر رفتن از آدمى چنانكه

 اينك كه ديگرى گوهر و مرمر و گچ و سنگ از ديوارى. ساخت نامبردار را خود آن ساختن با و برگزيد زمين توران همه از را آن بديد، را آنجا
 آن كه بايد. تير نه و آيد آن بر منجنيك نه. است ارش هشت و سى آن پهناى و ارش دويست از بيش آن درازاى كه برآورد دانيم، نمى را نامش

 و باشد پرسنگ دو زمين به تا آن فراز از. شود خشمگين گويى، سخن آن از چون نبيند، خويش شمچ به را آن كسى تا كه زيرا ببينى را
 و تخت و بزرگى براى از آنجا در سياوش بارى،. گردد ستوه آن به برشدن از مرغ و نباشد بلند بدانسان نيز كوه. اند كنده هندك آن گرداگرد

 همچون جايى. بكاشت فراوان درختان و بساخت بسيارى ميدانهاى و ايوان و كاخ آن در. ختبسا دلگشاى چنان آن شهرى و برد رنج بسيار تاج،
 . بكاشت الله و نرگس و سنبل چون بسيار گلهاى آن در و بساخت بهشت

  بودنيها از پيران با سياوش گفتن سخن

 كه اكنون: كه بپرسيد شناسان اختر از روزى پس. انديشيد مى و داشت دل در رازى پيوسته سياوش بازگشتند، خرّم سرزمين آن از چون
 او به ايشان همه گردم؟ پشيمان خود كرده از كه اين يا باشد سامان به كار، اين از من بخت و فرّ آيا بساختم، جايگاهى چنين اينجا در من

 .نيست فرخنده روى، هيچ به كار اين بنياد: گفتند

 چه را تو شهريار، اى: گفت بدو پيران. بگريست و شد اشك پر چشمانش و درد پر دلش و گشت خشمگين شناسان اختر گفتار از سياوش
 و گنج و خواسته چند هر كه زيرا. ساخت نژند را جانم و درد پر را دلم كه است آسمان اين: گفت سياوش گشتى؟ سوگوار چنين اين كه رسيد
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 شارستانى هيچ و نباشد گيتى در جايى دژ گنگ چون. باشد من بهره مرگ اتنه و سپارم دشمن به را همه بايد سرانجام آورم، گرد آراسته كاخِ
. برآوردم پروين به را سرش و بساختم بدانسان شارستانى. بود يار خردمندى، و بيدار بخت و دهش نيكى پروردگارِ فرّ مرا. نيست آن دآلرايى به

 بر ديگر كسى و نپايد بسيار من شادى گردد، خواسته و كاخ و گنج از پر و آراسته و خرّم جايى چون ليك بنگارم، بسيار آن بر هم باز  اكنون
 تخت. گردم نياز بى ايوان، و كاخ از ديگر و نباشد دراز زندگانيم. باشند شاد من خويشان از پهلوانى هيچ نه و فرزندم نه و من نه. نشيند من جاى
 .آورد شتاب من بر مرگ گناه، بى و گردد افراسياب آن از من

 مستمند گهى دارد شاد گهى            بلند سپهر راز است چنين

 نيز شاهى نگين و است تو پشتيبان رنجها و سختى در افراسياب كه زيرا. مساز دراز دلت بر انديشه بيهوده سرفراز، اى: گفت بدو پيران 
 اى: گفت او به سياوش. بگذرد تو بر بادى كه نگذارم و نشكنم را پيمانت هرگز كه كوشم بدان دارم، تن در جان تا نيز من. توست انگشت در

 فرّ از را تو من نيز اينك. است آشكار تو پيش به من رازهاى همه كه همانا. باشى تندرست و دل بيدار و ببينيم نيكى به را نامت هميشه نيكنام،
 كه نگويى دهد، رخ بگويم آنچه چون تا بگويم تو با است وشتسرن و بودنى آنچه و بگذرم باغ و ايوان سخن از. كنم آگاه آسمان راز از و يزدان
 نگذرد روزگار اين بر چندى كه بدان. بسپار گوش ها گفته اين به نيك هوشمند، پهلوانِ پيرانِ اى اكنون. داشت نهان من از را اين سياوش، چرا
 را خود پيمان و راست راه تو گرچه. شود ديگر كسى آن از تخت و تاج اين و گردم كشته گناهى بى به من دل، بيدار شاه افراسياب پيكار به كه
 هم به توران و ايران. رسد بد گناهى، بى به من بر بد بخت از و بدگوى گفتار از. است اين جز آسمان خواست ولى داشت، خواهى نگاه من با

 و سياه و سرخ و زرد درفشهاى بسيار چه. شود كين شمشيرِ از پر زمانه و رنج از پر زمين سراسر. گردد دژم زندگانى، كينه، آن از و برآشوبند
 پاى زير به كه كشورها بسيار چه. گردد پراكنده كه آراسته گنجهاى و رود تاراج به كه ها خواسته بسيار چه. ببينى توران در ايران از كه بنفش

 از كه هنگام آن در ديگر ليك  شود پشيمان خويش فتارگ و كردار از افراسياب كه است زمان آن. شود شور جويها آب و بكوبند ستوران
 پس. آيد جوش به من خون از گيتى و برآيد خروش توران و ايران از. داشت نخواهد سودى برايش پشيمانى برخيزد، دود آباد، سرزمينهاى

 گذشتمان در گاه چون و بخوريم و ببخشيم شادى به تا بيا. دهد بر همو فرمان به تنها كاشته، آنچه هر بنوشت، برآسمان را اين پروردگار، چون
 گنج از ديگر كسى كه اينك نالى؟ مى رنج از و نازى مى گنج به و بندى مى سپنجى سراى اين در دل چرا. بگذريم رسد، فرا گيتى اين از

 انديشيد خود با و گشت درد از پر دلش او گفتار از بشنيد، را سياوش سخنان پيران چون پرورد؟ دشمن چرا كارآزموده آدم گردد، مى برخوردار
 كين تخم و كشيدم زمين توران به را سختى و رنج كه بودم من اين. رسيد من به كه بود من از بد اين كه براستى پس گويد، راست او اگر: كه
 .پراكندم گيتى در را

 او كه بودم شنيده را افراسياب پاك سخنان گاهى از هر كه همانا. سپردم بدو را گنج و تاج و كشور و كشيدم توران به رنج با را او كه زيرا
 بگشود؟ تو با رازها اين زمان چه آسمان دانى؟ چه آسمان كار و جنبش از تو: گفت سياوش به مهربانى با پيران آنگاه. گفت مى چنين من با نيز

 .باش خردمند و كن خرسند را خويش دل ليك .است آمده يادت به بهروزى روزگار و شاهنشاهى تخت آن و كاووس و ايران كه همانا

 ديگر آمدند، فرود اسپان پشت از چون. بود سرنوشت جستجوى از پر دلشان ليك كردند، گفتگو يكديگر با گونه بدين را راه همه پس
 .بيĤوردند رامشگران و رود و مى و بيĤراستند زرين خوانى و نگفتند سخن

 رهاكشو در را پيران افراسياب، فرستادن

 به تا اينجا از: بود نوشته آن در كه بيĤمد توران، سپاه ساالر پيران، به افراسياب از اى نامه هشتم روز به. ببودند شاد گونه بدين را هفته يك
 و بستان اژب كشورها آن همه از و كن گذر سند درياى به آنجا از و برو هند مرز به تا چنين اين و برگزين دليران از سپاهى و برو چين درياى

 انجمن او بر جوى پرخاش و نيرومند سپاهى سو هر از و برآمد پيران جايگاه از  تبيره و كوس خورش پس. بگستران خزر مرز در را سپاهيانت
 .گشت

 ياوشس نزد به آراسته اسپان و دينار از بسيار خواسته سياوش، با كردن پدرود هنگام به و برفت فرمود، بدو شاه كه بدانسوى پيران و
  .گذارد
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 را گرد سياوش سياوش، ساختن

 از: بود نوشته مهرآميز نامه آن در افراسياب. آورد سياوش پيش به اى نامه افراسياب، نزد از آتش چون اى فرستاده خواب، هنگام به شبى
. بجستم توران در برايت جايى باشد، تو سندپ چنانكه من ولى. نيستم اندوه بدون انديشه، از نيز دمى و نيستم شادمان ديگر برفتى، تو كه آنگاه
. آور خاك به را بدسگال سر و گرد باز پادشاهى آن به پس است، تهى اندوه از دلت، بايد چنانكه و است خرّم و خوش رفتى كه آنجا اگر اينك
 چهل بر و درم گنجهاى استر، برسد. ادندنه بر بنه موى سرخ ماده شتر هزار بر. بشتافت فرمود افراسياب كه بدانسو و نهاد بر بنه سياوش پس
 بار. بودند ها كجاوه در اى آراسته رويان زيبا ايشان با و برفتند توران و ايران از نيز گزيده شمشيرزن سوار هزار ده. كرد بار دينار گنجهاى استر
 تختهاى و ديبا و خوشبوى و مشك و داربوى و ىشاهبو و نگار گوهر تاج و گردنبند و شاهوار پيروزه و ياكند پارسى و چينى و مصرى شتر سى

 .نهادند رو خرّم بهار آن سوى به سپاهيان آن با سياوش سان بدين. ببردند پرنيان

 شهر، آن در. بود آن پهناى نيز پرسنگ دو و باال پرسنگ دو كه بساخت شهرى يافت، دست آن بر سياوش و رسيدند جايگاه بدان چون
 گرز و دستبند با شاه كاووس تختى، بر. بنگاريد كارزار و بزم و شاهان از نگار چندين ايوان، آن بر و بساخت زيبا گلشن و پاليز و بلند كاخ

 گرسيوز و پيران چون سپاهيانش و افراسياب ديگر سويى در. بودند گروه آن و گودرز و زال و تن پيل رستم او تخت كنار در و بود بنشسته
 در. برافراشتند ابر به را سرش و بساختند گنبدى اى گوشه هر در. گشت آوازه پر توران و ايران در خرّم شهر آن انس بدين. بنگاريد را خواه كينه
 .بودند دلشاد بدان مردمان همه و نهادند نام گردنام سياوش را شهر آن پس. بايستاده پهلوانان و سران و بودند بنشسته رامشگران جايى هر

 گرد سياوش به پيران آمدن

 به ، اَرد روز در و يافته آوازه گرد سياوش به زمين توران در كه شهرى. بشنيد را آفرين با شهرِ آن سخن بيĤمد، هند و چين از پيران ونچ
 مرغزار و كوه و دشت و رود و باغ و پاليز و گنبد و ايوان با را نامور شارستان آن داستان كسى هر از كه پيران. بود گشته ساخته اخترى نيك

 ديد كارآمد و سزاوار را كه هر كرد، بدانجاى رفتن آهنگ چون پس است؟ كرده چه جاى آن در شاه سياوش كه ببيند تا آمدش شتاب شنيد،ب
 دور از كه پيران. شد پذيره را او سپاهيانش با سياوش رسيد، جايگاه آن نزديك به پيران چون. ببرد خود با پهلوان خردمند مرد هزار همراه به

 بدان گردنفراز پيران و سياوش پس. گرفت بر در را پيران و آمد فرود خود رنگ پيل اسپ از نيز سياوش. گشت پياده اسپ از بديد، را سياوش
 آفرين ، رانْد كه سو هر در سپهدار پيران. تابيد مى روشن چراغى چون باغ و ايوان و كاخ سو هر در. بگشتند شارستان آن گرد بر و رفتند شهر
 بدين كجا كردى، مى آغاز را جايى گونه اين ساختن چون نبود، دانش و كيان برز و فرّ را تو اگر كه همانا: گفت بدو و بخوانْد سياوش رب بسيار
 چون. بادا نهاد فرّخ و پيروز و شاد همچنين پسر بر پسر. بماناد گردنكشان و دليران ميان رستاخيز تا اينجاى نشان رسيد؟ مى پايان به سان
 روى فرنگيس كاخ سوى به جوى ديهيم و خرّم و شاد همچنان پس. رسيد سياوش باغ و ايوان به بديد، را خرّم شهر آن از بخش يك نپيرا
 ايستاده پا بر كنيزكانِ با را آنجاى و بنشست تخت بر پيران چون. گرفت پرسيدن او از و كرد بشار او بر دينار و شد پذيره را او شاه دختر. نهاد

 و رامشگر و خوان و مى و بردند دست خوردن به آنگاه. گرفت نيايش را آفرين گيهان پروردگار و كرد آفرين چندى نيز اين بر ديد،ب بسيار
 سزاوار پيشكشهاى و آورد ره پيران، هشتم روز به. بودند مست گاه و دلشاد و خرّم گاهى دست، به مى سان بدين را هفته يك. بيĤوردند ميگسار

 را فرنگيس. پلنگ جناغ و زرين ستام و خدنگ زينهاى با اسپانى و دينار و گوهرنگار  تاج و ديبا و شاهوار گوهر و ياكند از: آورد پيش را شاهوار و
 .بداد گوهرنگار گردنبند و دستبند و گوشوار و افسر نيز

 كه هر: گفت را گلشهر و رفت شبستانش به رسيد، خويش ايوان به شادى با چون. بازگشت ختن به نامدارش سپاهيان با پيران آنگاه
 و فرّ و آيين با خورشيدى همچون سياوش. است ديده را برين بهشت همان گويى ببيند، را فرخنده شهر آن اگر است، نديده را خرّم بهشت
 خورشيد گويى شهر آن دارنده كه همانا. ببين را سياوش شارستان آن و برو و بپيماى را زمين ، رامش به اندكى. است بنشسته تخت بر هوش

 .ببينى آفتاب كنار در هفته دو ماه چون تاب، و آب با را فرنگيس آنجا در. است خاور فروزنده

 بود بيĤورده كشورها از كه باژ آن و كرده آنچه از او به رسيد، بدانجا چون و شتافت افراسياب نزد به آب بر كشتى بسان آنجا از پيران
 چون و چند و سياوش باره در او از شاه افراسياب آنگاه. آورد خاك به را بدسگاالن سر و كرد رزم هند كشور در ونهچگ كه اين و گفت سخن
 نشناسد باز شهر آن از را آن ببيند، ارديبهشت در را خرّم بهشت كه كسى همانا :گفت بدو پيران. بپرسيد جايگاه آن و كشور و شهر آن و كارش

 آب و ايوان و باغ بس از. نبيند چين و توران در آن مانند به كسى هرگز كه ديدم شهرى كه بدان. سرفراز سياوش نآ از را خورشيد همچنين و
 گنجى همچون نور، بسيارىِ از ديدم، دور از كه را سياوش كاخ. بندد مى بر رخت انسان از دلتنگى و آميزد مى در آدمى روان با خرَد گويى روان،
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 همچون كشور، دو هر كه اين ديگر. نباشد تو داماد آيين و زيب و هوش و شكوه و فرّ آن به بيĤيد، بهشت از اى فرشته اينك اگر. بود گوهر از
 از شاه. بماناد جاودانه ما براى خردمندان انديشه و هوشمندان دل همچنان پس. است برآسوده جوش و جنگ از آيد، هوش به كه بيهوشى
 .گشت شاد نشست، بار به برومندش شاخ آن نجام،سرا كه اين از و او گفتار شنيدن

  سياوش نزد را گرسيوز افراسياب، فرستادن

 :گفت بدو و راند سخن گرسيوز با بود، بگفته پيران كه آنچه از افراسياب آنگاه

 ايران ياد و است نهاده زمين توران به دل ديگر سياوش كه اينك. گرد باز آنگاه. است كرده چه او تا ببين و برو گرد سياوش به شادمان
 گيرد نمى دست در گوپال و كمند و بيند نمى نيز را زال رستم و شاه كاووس و بهرام و گودرز و كرده پدرود را ايران تاج و تخت چون و كند نمى

 پس دارد، مى ارجمند نهمچنا را او و برآورد بلند كاخهاى فرنگيس براى و بساخت خرّم بهار چون شهرى بود، خارستان سراسر كه زمينى بر و
 چون پس. نگر وى در بزرگى چشم به و بگوى سخن خوبى به بسيار او با ببينى، را او چون. برو آزاده سياوخش نزد به و برساز كار و برخيز تو
 و بدار نامى و گرامى بزرگان، آن پيش به را سياوش بنشستند، تو پيش به ايرانيان از گروهى و رفتيد دشت و كوه در ميگسارى و شكار به

 هر بوى، و رنگ و گستردنى و نگين و گرز و تيغ و افسر و چين ديباى و تاج و كمر و اسپ و گوهر و دينار از بسيار پيشكشهاى نيز. كن ستايش
 به را تو اگر و .برو او پيش به آفرين پر زبانى با و ببر پيشكشهايى همچنين نيز فرنگيس براى. ببر سياوش نزد به آمد، چنگت به گنجها از چه

 .بمان خرّم شهر آن در شادى به گشتند، پذيرا گرمى

 با يافت، آگهى گرسيوز آمدن از چون سياوش. راند گرد سياوش سوى به ايشان با و برگزيد تورانى سوار هزار نامدار، گرسيوز پس
 .رفت او پيشواز به سپاهيانش

 پگاه. بيĤراست را سپاهيان جاى سياوش و رفتند ايوان به آنجا از آنگاه. بپرسيد شاه باره در او از سياوش و گرفتند بر در را يكديگر پس
 از رويش بنگريست، شاهوار جامه آن به سياوش چون. بداد نيز را شاه افراسياب پيغام و آمد سياوش پيش به پيشكشها با گرسيوز ديگر، روز

 و بنمود گرسيوز به برزن به برزن را شهر همه ايرانى، سواران با اوشسي و شدند سوار اسپ بر همگى پس. بشكفت بهار در گل چون شادى،
 .نهاد روى كاخ سوى به آنگاه

  سياوش پسر فرود نژاد

 نامش و بيĤمد سياوش براى ماه مانند به كودكى پيران، دختر از: كه داد مژده را سياوش و بيĤمد باد چون سوارى ناگهان هنگام همان در
 :گفت ديگر سوارى همراه به مرا هماندم شد، آگاه كار آن از پيران چون تيره، شب دل انهم در. نهادند فرود را

 كودك آن دست تا بفرمود بود بخفته كه نيز ارجمند كودك آن مادر گرامى، بانوان سر جريره،. ببر شاه سياوش نزد به را مژده اين و برو
 من چند هر كه بگوى را او و ببر سياوش نزد به را آن: كه بفرمود مادرش و نهادند ىا نامه پشت بر را دستش آن آنگاه و بزدند لركيماس بر را

 آنگاه. مبادا تهى ، بچه اين از هرگز بزرگى تخت: گفت بدو بشنيد، سخنان آن چون سياوش. كرد شاد مرا پاك يزدان ولى بودم، خردسال
 جفت شاه با پيران امروز: گفت بشنيد، مژده اين چون نيز گرسيوز. كشيد را اآنه سختى به درمها آن آورنده كه داد فرستاده آن به درم چندان
 .گرديد

 و بنشسته پيلسته تخت بر كه ديد را فرنگيس. داد مژده كار آن از نيز را فرنگيس سياوش، و رفتند فرنگيس كاخ به شادان همگى پس
 او از و برد نماز را او و آمد زير به تخت از فرنگيس. بودند بايستاده ماه آن يشپ به ماهرخ كاله زرين كنيز چندين و نهاده سر بر پيروزه از تاجى

 را كسى سياوش كه نگذرد ديگر سالى: گفت دل در. گشت گونه ديگر و آمد جوش به گرسيوز مغز و دل ليك. بپرسيد دراز راه آن رنج باره در
 آنگاه. بود زرد رخسارش و پيچان پيوسته انديشه آن از گرسيوز بارى. پاهس و سرزمين و گنج هم دارد، تخت و پادشاهى هم. نشمرد چيزى به
 و ناى و رود آواى و بيĤمد نگار گوهر تخت آن پيش به نيز ميگسار و نوازنده. بنشستند نيكبخت و دلشاد همگى و بنهادند تخت دو زرين كاخ در

  .افكند شادى دلها در سرود
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  سياوش زدن گوى اندر گفتار

. بگشت بازى به ميدان، گرد و برفت چوگان ميدان به ايوان از سياوش بنمود، جاى هر به را خود چهر و بگشود راز تابنده، يدخورش چون
 را آن آسمان، گويى. گشت ناپديد گوى كه بزد گوى بر چوگانى چنان و نهاد روى گوى، سوى به سياوش. بيانداخت گوى و بيĤمد نيز گرسيوز

 گوى بزودى نهادند، روى ميدان به ايران پهلوانان چون. باشد شمايان آن از چوگان، و گوى و ميدان: گفت سپاهيان به سياوش آنگاه. كشيد بر
 .گشت آزاد سروى بسان و شد شاد ايرانيان كار آن از سياوش. ببردند تركان از را

 سياوش. بردند دست ژوپين به ، گَرد همچون شتاب به سواران پس. بنهند ژوپين پرخاش، ميدان در و نهند بر زرين تختى تا بفرمود آنگاه
 اى هنرمند، شهريار اى: گفت  سياوش به گرسيوز.  برد خواهد و است هنرمندتر كسى چه ببينند تا بودند بنشسته زر تخت بر نيز گرسيوز و

 را زره پنج پس. بنشست اسپ بر شنيد، چنين كه سياوش. بنمايى تركان به كمان و تير و سرنيزه با را هنرت كه باشد سزاوار خسروان، يادگار
 سياوش. نگريستند مى بدو سپاهيان سو هر از. بنهادند آوردگاه گوشه بر را زره پنج آن آنگاه. گذشت مى نيزه زره، يك از كه زيرا - ببستند هم به

 و گرفت دست در - كرد مى شكار آن با نيز شير و بود رفته مازندران جنگ به آن با پدرش و داشت يادگار به پدرش از كه -را شاهوارى نيزه
 سويى به را آن آنگاه. نماند زره آن براى گرهى و بند هيچ كه برگرفت را زره آن چنان و بزد را نيزه پس. رفت آوردگاه به مست پيل چون

 .نيافتند ليك گشتند،ب زره آن جستجوى به بسيار و برفتند دراز هاى نيزه با ساز رزم گرسيوزِ همراه به سواران. انداخت

 از يكى آنگاه. بخواست خدنگ تير هفت با كمانى و -بود آبدار آهن از ديگر تاى دو و چوبى آنها تاى دو كه - گيلى سپر چهار سياوش پس
 آهنين و چوبين پرس چهار آن بر را تير چنان پس. نگريستند مى بدو و بودند او گرد به بسيارى سپاه. بيفشرد ران و رانْد كمان در را تيرها آن
. بخواندند او بر يزدان نام و گفتند آفرين او بر پير، و برنا از همه، چنانكه بزد، همانگونه به نيز ديگر تير چوبه سه. كرد گذر سپرها آن از كه بزد

 آوردگاه به سپاه، اين پيش به ود هر تو و من تا بيا اينك. نيست تو يار توران، و ايران در كسى كه همانا شهريار، اى: گفت سياوش به گرسيوز
 اسپى نيز اسپم همچون و نيست من همتاى كسى هيچ تركان، ميان از. بگيريم را يكديگر كمر دوال پرخاشخر، جنگاور دو چون دو هر و بتازيم
 كه دانست خواهى چنان زنم، زمين بر ناگهان و بردارم زين از را تو من اگر اينك. نيست تو باالى به يا همĤورد و همتا كسى نيز ايران در. نبينى

 كه زيرا مگوى، سخن اين: گفت او به سياوش. نروم جنگى به ديگر افكنى، زمين بر مرا تو هم اگر. دالورترم ميدان، و اسپ به و تناورتر تو از من
 برگزين تورانيان ميان از خود، بجز را كسى پس. است من آذرگشسپ تو كاله و من اسپ شاه تو اسپ. مهترى من بر جوى، پرخاش شير اى تو
 دوال بار دو يكى آوردگاه، در تنها. نگردد خشمگين بازى از كسى نامجوى، اى: گفت بدو گرسيوز. گردد همĤورد من با اى كينه هيچ بدون كه

 باشد ايشان جنگ همچون ميدان، در تن دو نبرد. نباشد تو با نبرد پاى مرا و نيست چاره اين: گفت او به سياوش هم باز. بگيرند را يكديگر كمر
 گويى چه هر من. آورى پاى زير به نيز را ماه كه شاهى افراسياب برادر گيتى در تو. گردد خشم از پر درونشان ولى بخندند، چهره به چه اگر و

 در كه بدان اى، كرده من با بردن آهنگ كه اكنون. برنشان تيزتگ اسپ اين بر و بخوان جنگى شير يك يارانت، از خود، بجاى تو ليك برم، فرمان
 شنيد، چنين كه نامجوى گرسيوز. نگردم شرمگين و سرافكنده نامور، شهريار اين نزد در كه بكوشم من و است خاك بر سركشان سرِ من پيش
 به گردد، آوازه پر و ورنام گيتى، در كه خواهد مى شمايان از كه هر سركشان، اى: گفت تركان به پس. بخنديد و آمد خوش را او سياوش، گفتار
 آن ميان از  زِره گُروى كه اين تا. بودند سپرده گوش تنا و بودند خاموش تركان آن همه. آورد خاك به را سركشان سرِ و رود سياوش نبرد

 و چين پر را ابروان زره، گروى گفتار شنيدن با سياوش. كارم اين شايسته من نيست، او با نبرد هم كس هيچ اگر: گفت و بيĤمد تركان
 بزرگان با نبرد كه بدان: گفت بدو سياوش. نيست تو يار سپاه، پهلوانان از كسى شهريار، اى: گفت سياوش به گرسيوز. كرد گره پر را رخسارش

 سركشى تركان، نآ ميان در. آيند من نبرد به ميدان در ايشان پهلوانان از تن دو ،] تن يك اين بجاى كه[ بايد اينك. است آسان بسيار من براى
  . نبود او زورمندى به توران در كسى هيچ كه بود  دمور نام به ديگر

 روى نيز سياوش. برفتند پيچان گروى، و دمور پس. نهاد روى او سوى به دود همچون شتاب به بشنيد، را سياوش سخن آن دمور چون
 آن هنر و بگرفت او كمر دوال نيز سياوش. بگرفت را آن گره و برد روف سياوش كمر بند به را خود چنگال زره گروى. نهاد ايشان با نبرد به

 سوى به آنگاه .نيĤمد كمند و گرز به نيازى هيچ را سياوش كار، اين در و. افكند ميدان به و برگرفت زين از را او. بنمود بدو را فرّخش بازوان
 با چنان آن و. شدند شگفت در گردنكشان آن همه كه برگرفت زين پشت از را او آسان چنان و بگرفت زور به را او گردن و بر و بپيچيد دمور

 دست و آمد فرود اسپ از رسيد، گرسيوز پيش به چون پس. دارد دست در مرغى گويى كه آورد گرسيوز پيش به بدانسان را دمور خوشى
 .بنشست زرين تخت بر خندان و بگشاد



171  

 

 اوج به گويى ديگر و رفتند ايوان به زرين تخت آن از آنگاه. گشت زرد رخسارش و اندوهگين دلش و برآشفت سياوش كار از گرسيوز
 اى نامه در داشت، كه رازى هر سياوش پس. كردند رفتن آهنگ هشتم روز به. بنشستند نامداران كنار در مى و ساز با را هفته يك. شدند كيوان

 با و برفتند آباد شهر آن از سپاهيانش و گرسيوز آنگاه. داد او به بسيارى يشكشهاىپ و نوشت شاه افراسياب براى نيكخواهانه پرسش و البه از پر
 شاه،. آمد ما سر بر بد زمين ايران از كه همانا: گفت بديشان جوى كينه گرسيوز. گفتند سخن سرزمين آن و هنر پر شاه آن از بسيار يكديگر
 سوار يك چنگال به بودند، جوى پرخاش پهلوانانى كه گروى و دمور چون ژيان شير دو. دنشان خون در را ما ننگ، از كه بخوانْد ايران از را مردى

 .گشتند بيكار و زار و خوار چنان آن ناپاكدل،

  .نبيند اش بيهوده كار اين از خوبى فرجام افراسياب، كه همانا

  افراسياب پيش كردن بدگويى و گرسيوز بازگشتن

 بسيار او از افراسياب رسيد، افراسياب پيش به چون. نكرد درنگ خواب و آرام براى هيچ و برفت ابافراسي درگاه به تا چنين اين گرسيوز
 رخساره آن به نامدار گرسيوز. گشت شاد و بخنديد و بخواند را نامه آن افراسياب. بداد را سياوش نامه و گفت سخن فراوان نيز گرسيوز. بپرسيد
. بپيچيد خود  به خاك بر غلتان، مار چون روز تا را شب آن همه و برفت درد و كين از پر دلى با شد، فرو خورشيد چون. بنگريست شاه خندان

 جويى چاره به هم پيش به و كردند تهى بيگانه از را آنجاى پس. آمد افراسياب پيش به ديگر روز. نيĤمد خواب به توز كينه مرد آن سر شب آن
 سوى از اى فرستاده نهانى بار چندين. نيست اى ديده گذشته سال تو كه سياوشى آن ديگر ياوشس شهريار، اى: گفت شاه به گرسيوز. بنشستند
 انجمن او بر بسيارى سپاهيان. كند مى ياد كاووس از ميگسارى، گاه به پيوسته. بيĤمد پيام برايش نيز چين و روم از. آمد او نزد به شاه كاووس
 .دبتاز شاه جان بر ناگهان كه شايد و اند گشته

 از يك هر دل و آب چون ديگرى و است آتش چون يكى توران، و ايران كشور دو. كرد نمى ايرج به را ستم آن شد، نمى دژم تور دل اگر
 .است آوردن دست در باد اين، كه بدان ليك  سازى جفت هم با را دو آن خواهى مى بيهوده تو اينك. است شتاب پر هم

 . مانْد مى زشتى به گيتى در نامم ساختم، مى نهان تو از را بد اين اگر من

 و بجنبيد من براى تو در كه بود خون مهر اين: گفت گرسيوز به. گشت انديشناك گزند، پر روزگارِ آن از و دردمند كار، اين از شاه دل
 .گشت رهنمون كار اين به دلت

 بايد درمانى چه كه بگويم آنگاه شود، يافت خردمندانه اى هچار چون. آوريم بجاى بهترى سخنهاى و بيانديشيم كار اين در روز سه اينك
 كار از او با و خواند پيش را او افراسياب. بيĤمد افراسياب پيشگاه به بسته تنگ كمرى و سر بر كالهى با گرسيوز چهارم روز به چون. بجويى
 به نيز تو. بگشايم تو بر رازها همه كه بايد دارم؟ نگچ در چه تو بجز گيتى در من پشنگ، يادگار اى: گفت بدو و راند سخن بسيار سياوش
 كمر كه بود رو آن از.  آورد مغزم به كاستى اندكى و گشت اندوهناك بديدم، كه بدى خواب آن از من دل كه بدان. بيانديشى چه تا ببين ژرفى

 از سر نيز دمى و كرد پدرود را ايران مايه پر تاج و ختت آن هنر، پر و خردمند سياوش. نرسيد ما به زيانى نيز او از و نبستم سياوش جنگ به
 .نيافت بسيار نيكويى جز نيز من از. نتافت من فرمان

. ساختيم بيرون دل از را ايران كينه و بيافتيم او با نيز خونى پيوند. نكرديم ياد خويش رنج و اندوه از ديگر و سپردم بدو را گنجم و كشور
 آن و شد برده كه رنج گونه سد و نيكوييها آن از پس اينك. سپردم بدو بود، گرامى ديدگانم چون كه را دخترم و بپيچيدم فرزند و گنج از سر
 ندارم، او از بدى به اى بهانه هيچ من چون و. گردد گفتگو از پر كار اين از گيتى همه گردم، بدسگال او بر من اگر گنج، و تاج و كشور كردن جدا
 .گردم آوازه پر گيتى در بد كارِ بدين و بگشايند نكوهش به زبان من بر بزرگان رسد، بد او به من از اندكى اگر

  نيست شمشير بيم دلش اندر كه       نيست شير از تيزدندانتر دد، ز

 گزند از پناه مرغزارى كند            دردمند او بيند اى بچه اگر

 خود پيش به را پسر آن آنكه جز بينم نمى اى چاره پس بپسندد؟ ما بر ماه و خورشيد پروردگار آيا بشوريم، گناه بى اين بر ما اگر اينك 
 بدو گرسيوز. بگسلد سرزمين اين از داورى كه دانم بجويد، هم را ايران شاهى او اگر زمان آن ديگر. بفرستم پدرش سوى به اينجا از و خوانم
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 بيگانه، كه گاه هر. شود ويران سره يك ما سرزمين رود، ايران سوى به اينجا از او گرا. مپندار آسان را بزرگ چنين اين كارى شهريار، اى: گفت
 .است گشته آگاه تو بيش و كم راز از ديگر گشت، تو خويش

  برون آيد خانه از كه بادى كه       رهنمون يكى زد داستان برين

  گنج و نام و دوده پراگندن        رنج و درد همه جز ازو نبينى

  جنگ و كين جز پرورده ز نبيند              پلنگ پروردگار كه ىندان

 را خويش بازار و گشت پيشمان خود كردار و انديشه آن از و يافت درست را او گفتار بيانديشيد، گرسيوز سخن اين به افراسياب چون 
 از بهتر درنگ كار، هر در .بگشايد را راز اين گونهچ آسمان تا كنيم درنگ اينك. نبينم نيك را سخن اين بنيان من: گفت پس. دانست تيره

 درگاه به را سياوش هم اگر. دارد كه سوى به رو آسمان و چيست پروردگار خواست كه ببينم. بتابد كار بدين روشنى تا بگذار پس. باشد شتاب
 كه كژّى اين اگر. گردد چه بر زمانه تا بنگرم اينك .باشم  بس من گمان، بى او نگاهبانىِ براى. دارد نهان در رازى چه تا بجويم بخوانم، خود

. نباشد بدى جز بدى كيفر كه چرا نكند، نكوهش مرا كسى ديگر آن از پس. گردد تهى نرمى از دلم ناچار به ديگر شود، آشكار برايم او از بگفتى،
 گرز و تيغ و ايزدى دست آن با برز، و فرّ و برگ و ساز آن با سياوش راستگوى، و دل بينا شاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه جوى كينه گرسيوز

 .سازد تيره تو بر را ماه و خورشيد و بتازد تو درگاه به سپاهيانش همراه به

 نياز بى گيتى از گويى نشناسى، ديگر هم را فرنگيس. افرازد برمى آسمان به را خود كاله ديگر بديدى، كه نيست سياوشى آن ديگر سياوش
 .گردى رمه بدون شبانى چون كه ترسم مى و نهند مى روى بدو همگى نيز اهيانتسپ .است گشته

 بره بخش او، بخت و نخواهند شاهى به را تو پس آن از ديگر ببينند، ماه چون روى آن و انديشه و بخت آن با او چون شاهى كه سپاهى
 گويى مى او به و فرستى مى پيام بنيادى فرخنده سرزمين چنان و آباد شهر آن در او به اينجا از تو كه اين ديگر و. شود ماهى تو آن از و گردد
 و نديده خفته شير، كنار در را پيل كسى هرگز كه دانى نمى مگر ولى. باش سرافكنده زارى و خوارى به من پيش به و باش من بنده كه

 .است نديده دمان آب، روى بر را آتش همچنان

 حرير ميان در كسى بپوشد             شير ناخورده شيرِ بچه اگر

 بر به پروراند ورا هميشه          شكر و شير ز را او نوش دهد

  سترگ پيل آهنگ از نترسد     بزرگ شد چون باز شود گوهر به

 با و آرام آنكه هميشه زيرا ديد، مى شتاب از بهتر را درنگ هم هنوز. شد انديشناك و اندوهگين شنيد، را گرسيوز سخنان كه افراسياب 
 .گردد پيروز باشد، درنگ

 هوشيار يكى زد داستان برين               سار باد سر نباشد ستوده

  پاى و دست و چهره يافتى مگر        جاى ز بجستى بادخيره گر كه

 بود سروباال گوى گرچه و              بود واال نه مردم، سبكسار

 شاه پيش به دم به دم پيوسته، بدگمان، بدانديش گرسيوز ليك. برفتند كهن روزگارِ ينهك از پر دلى و سخن پر لبى با و پيچان پس
 كين و درد از پر شاه دل سرانجام كه اين تا بگذشت روزگارى چنين اين. برانگيزد را توران شاه دل تا برد مى بكار نيرنگى گونه وهر رفت مى

 او پيش به اينجا از كه بايد: گفت بدو و راند سخن سياوش از بسيار گرسيوز با و ساخت ىته بيگانه از را جايگاهش شاه، افراسياب روزى. گشت
 جاى از ديگر كه باشد سزاوار همانا بنگرى؟ ديگر كس هيچ به جشنگاهت اين از خواهى نمى آيا: كه بگويى را او و باشى او پيش به بسيار و روى

 جامهاى در و هست نخچير نيز ما كوه اين بر. است تو بيدار هنر پر جان آن و تو ديدار مندنياز شاه كه زيرا  آيى بدينجا فرنگيس با و بجنبى
 خرام بدانجا شادى به افتادى، آبادت شهر آن ياد به كه زمان هر آنگاه. باشيم شاد و گراييم يكديگر به چندى پس. باشد شير و مى نيز ما زبرجد

  باشد؟ گناه ما با جام، و مى چرا اينك ولى. گزين رامش هم باز آنجا در و

 



173  

 

  سياوش نزد به گرسيوز آمدن باز

 ميان از آور زبان اى فرستاده رسيد، گرد سياوش نزديك چون. كرد رفتن آهنگ راز، از پر سرى و كينه از پر دلى با ساز، دام گرسيوز پس
 شاه كاووس سر و جان به و توران شاه سر و جان به را تو جوى،نام نامورزاده اى: كه بگوى را او و برو سياوش پيش به: گفت بدو و برگزيد سپاه

 فزونتر بسيار تخت و تاج و نژاد و فرّ و بخت و فرهنگ به تو كه زيرا. نيابى پيشوازم به راه در و برنخيزى تخت از من، براى از كه دهم مى سوگند
 و ببوسيد را زمين بديد، را او چون و رفت سياوش نزد به فرستاده. زىسا تهى را كيانى جايگاه آن و بندى ميان بر كمر بادى هر به كه آنى از

 رازى كار، اين زير در: گفت خود با و بنشست انديشناك چندى و گشت اندوه از پر درونش پيام، آن شنيدن با سياوش. بداد را گرسيوز پيغام
 به ايوان از پياده سياوش رسيد، او درگاه به گرسيوز چون است؟ تهگف چه شاه افراسياب به من از نيكخواه، گرسيوز  كه دانم نمى. است نهفته
 آن شنيدن از سياوش. بداد را افراسياب پيام گرسيوز. بپرسيد تاج و تخت و سپاه كار و افراسياب نيز و راه آن رنج باره در گرسيوز از و آمد كوى
 .اويم ياد به پيوسته من: گفت و شد شاد پيام

 باده و بباشيم يكديگر با زرنگار گلشن اين در روز سه زمان، آن تا ولى. آمد خواهم سويش به تو با و بستم رفتن به كمر اينك ليك
 .نوشيم

  سپنج در زيد غم با كه كس آن بد            رنج و درد پر است سپنج گيتى كه

 شيرْ همه اين با سياوش چنين اين اگر: گفت دل در و بپيچيد خود به بشنيد، را خردمند شاه سياوش گفتار خواه كينه گرسيوز چون 
 و گردد فروغ بى بگفتم، افراسياب پيش به كه آنچه هر و بسپرد پا زير به مرا گمان ديگر بيĤيد، توران شاه پيش به من با خردمندى و مردى
 .كنم بدر راه از را سياوش دل و بسازم اى چاره بايد اينك پس. گردد دروغ شاه، پيش به ام چاره

 خود به خشم از كه كسى همچون كه بديد را گرسيوز سياوش،. بباريد ديدگان از اشك پس. ديد ريختن اشك در را چاره سيوزگر
 از اگر. بشنوم را آن كه باشد شايسته هست، اندوهى را تو اگر است؟ رسيده چه را تو برادر، اى: گفت بدو نرمى به پس. ريزد مى اشك پيچد، مى
 و نيĤزارد را تو بيهوده ديگر تا بجنگم توران شاه با و بيĤيم تو با اينك من آوردى، ديدگان به اشك كه بود درد آن از و اى گشته دژم توران شاه

 اگر. كنم يارى را تو بيĤورى، جنگ كه گاه هر و باشم تو يار كار، هر در اكنون من است، آمده پديد برايت دشمنى اگر. نشمارد خويش از كمتر
 جايگاهى كسى افراسياب، پيش به آزماى دروغ مردى گفتار به كه نبوده اين جز همانا گشته، تيره افراسياب پيش در تو آب دهبيهو چنين اين
 و كنم آسان را كار اين و بيĤيم و باشم جو چاره تو براى اندوه، اين در من كه زيرا بگوى، من با كار اين راز همه اينك پس. است يافته تو از برتر
 .سازم هراسان را النبدسگا دل

 با را آن چاره نتوانم كه ام نيĤمده رنج به هم دشمنى از. است نرسيده شاه با گفتى كه چيزى چنين مرا نامدار، اى: گفت بدو گرسيوز
 تور از بدى ننخستي كه براستى. است ما نژاد از است، خاسته دلم در كه اى انديشه اين. گويم راستى به سخن كه بايد همانا. كنم گنج و مردى

 افراسياب، گاه تا زمان آن از. بنهاد را كينه آن بنيان چگونه و كرد چه سخن كم ايرجِ با كه اى شنيده. گشت دور ازو ايزدى فرّه كه برخاست
 .بگريختند خرَد بند از پيوسته و نيافتند پيوند يكديگر با هرگز. گشت ويران ايران و توران سرزمين

. بگذرد چندى تا بگذار ولى دانى، نمى را او بد خوى گمان بى تو و يافته آرامش روزگار، اكنون ليك و است تربد هم آن از افراسياب
. بكشت گناهى بى به بود، پشت و كالبد يك از او با كه را خردمند چنان برادرى. شد كشته او دست بر بيهوده كه بگير اندازه اغريرث از نخست

 كه است تو سوى به تنها اندوهم اين در من سخن روى كه بدان ولى. گشتند تباه او دست بر كه گناهى بى ننامورا بسيار چه نيز پس آن از
 به را گيتى و جستى راستى و مردمى راه پيوسته. اى نكرده بد كس هيچ بر اى، آمده سرزمين اين به تو كه زمان آن از. تندرستى و دل بيدار
 كه دانم نمى. دارد تو كين و درد از پر دلى. است كرده دل داغ از پر تو از را افراسياب دلگسل، سرِ خيره اهريمن اكنون. بيĤراستى دانش

 خود با فردا كه نبايد. هستم تو ويژه يار بد، و نيك كارِ هر در و تو دوستدار من كه  دانى مى تو خواهد؟ چه كار، اين در آفرين، گيهان پروردگار
 .بگو خوب سخنهاى و بجوى اى چاره و بيانديش اكنون ،] نگفتم چيزى را تو و[  بودم آگه كار اين از من كه بيانديشى

 كرده اميدوار را ما اين، جز نيز افراسياب. است من يار گيهان، آفريننده كه زيرا ميانديش، كار اين به: گفت بدو شنيد، چنين كه سياوش
 كشور و آورد نمى برتر انجمن اين همه از را سرم چنين اين كه انديشيد، مى من زارآ به دل در اگر. سازد روز من بر را شب كه داده نويد و است

 .داد نمى من به را سپاه و گنج و فرزند و تخت و تاج و
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 .سازم درخشان را او گون تيره ماه تا آيم مى او درگاه به تو با من اينك

  كاستى آورد دروغ، فروغ            راستى شود روشن كه آنجا هر

 گرسيوز ليك. مدار بدگمان را روانت و اندوهگين را دلت تو ولى. نمايم مى بدو است، درخشانتر نيز آسمان آفتاب از كه را دلم پس 
 مرد آورد، چهره بر چين و گردد تند آسمان كه جايى در كه اين ديگر. مدان اى، ديده كه بدانگونه ديگر را افراسياب تو ولى: گفت او به بدگمان
 مهر از را چاره بلند، انديشه و باال برز اين با و هوشمند دل و دانش اين با تو اينك. آورد بيرون او چنبر از سر كه نداند افسونى دانا و خردمند
 آنكه نخست. بدوخت را خرَد چشم نيرنگ، با و بفروخت فريب و بند به را تو افراسياب. آيد فراز بد، بخت كه نبايد ولى. شناسى نمى باز ورزيدن

 بپا جشن برايت بزرگان پيش در و ساخت دور خويشانت از را تو كه اين ديگر. گشتى شادمان كار، آن از بيهوده تو و ساخت خويش داماد را تو
 بستگى و پيوند و خويشى افراسياب، نزد را تو كه بدان ليك.  بازمانَد گفتگويى هر و گردى گستاخ بدو كم كم تو تا داشت گراميت و ساخت

 و ببين آشكارا را او نهان اكنون. بترساند را سپاهيانش بد، كردار آن با و كرد نيم دو به دشنه با را او ميان كه نيست ارجمند اغريرث از يشب
 در را پدرت. كردم آشكار تابنده، خورشيد چون و بگفتم تو پيش به يكايك. داشتم دل در چه هر من. مباش بيم بى خود، خون به ديگر و بدان
 اين كه بدان. بگشتى او تيمار گرد به و بدادى دل افراسياب گفتار به چنين اين. بساختى شارستان زمين،  توران در و ساختى رها زمين ايران

 از پر ديده افسون، پر دلى با و بگفت سخنان اين گرسيوز،. باشد كبست برگش و زهر آن بار. بنشاندى خويش دست با خود، كه است درختى
 .كرد آه از پر لب و اشك

 گزندى روزگار آن آمد، يادش به] بودند گفته او به اخترشناسان آنچه.[ گشت خيره گرسيوز به باريد، مى ديدگان از اشك كه نيز سياوش
 آه و اندوه از پر روانش و زرد اش رخساره و درد از پر دلش پس. آيد بسر روزگارش جوانى، گاه به كه نگذرد ديرى و بگسلد او از آسمان مهر كه

 بد كردارى يا گفتار زمانى هيچ در كسى هيچ. بينم نمى بد كيفر سزاوار را خود نگرم، مى كار اين در چه هر من: گفت گرسيوز به سياوش. گشت
 با سپاه بدون اكنون و نپيچم او فرمان از سر من ولى آيد، سرم بر بد چه اگر و گشت، گستاخ من بر او بخشنده دست چه اگر اينك. نديد من از
 ميان به خود پاى با كه نبايد. آيى او پيش به كه نباشد روا نامجوى، اى: گفت بدو گرسيوز. چيست براى از شاه آزار اين كه ببينم تا آيم مى تو

 من تو، براى مردىپاي در. آرى خواب به را خود خندان بخت سرِ و آورى شتاب ، بد بر سرى خيره به و گردى بيم بى دريا كوهه از و روى آتش
 از را او سر اگر نيز من. سازى آشكار او بر را بد و نيك و بنويسى او نزد به اى نامه كه بايد اينك. ريزم آتش اين بر سردى آب كه باشد. باشم بس
 و آشكار شناسنده و گيهان كردگار از. سازم درخشان را تاريكت جان و بفرستم نزدت به سوارى و بنمايم را بهى روزگار تو به ديدم، تهى كينه
 بديدم، خشم از نشانى سرش در هم باز اگر و. گردد دور او از كاستى و كژّى و گردد باز راستى سوى به افراسياب كه دارم آن اميد نهان

 به و كشور هر به جا ينا از كه بدان و. مكن درنگ و بساز را كار است، بايسته كه بدانسان زود نيز تو. فرستم مى سويت به شتاب به اى فرستاده
 همه چين در. است زمين ايران تا نيز پرسنگ  چهل و سيسد و چين تا پرسنگ بيست و سد اينجا از. نيست دور مهترى و نامدار هر پيش

 سو هر به سپ. هستند تو پيوند و مهر بنده سپاهيان، و تو آرزومند پدرت نيز ايران در. هستند تو نيكخواه مهترانشان، سراسر و تو دوستدار
 كه آنچه از: گفت گرسيوز به پس. بخفت ديگر بيدارش جان آن و گرويد او گفتار به سياوش. مكن درنگ و باش آماده و بفرست راز به اى نامه
 .بنماى راه و بجوى آشتى و بخواه او از مرا و كن خواهشگرى افراسياب پيش به تو ولى نتابم، سر گفتى مرا

  افراسياب به سياوش نامه

 .بكرد آشكار را نهانى سخنهاى و خواند پيش را پژوهنده دبيرى سياوش، آنگاه

 اى: كه گرفت نيايش توران شاه بر آن از پس. ستود را خرَد آنگاه. كرد آزاد اندوه از را بنده كه او كرد، ياد آفريننده پروردگار از نخست
 پيش به را فرنگيس و مرا و بيĤراستى راستكارى و مهر به را دلت كه اين از. باشد موبدان با تو نشست پيوسته و باشى جاويد بهروز، و پيروز شاه
. اويم بالين پيش به پيوسته ناگزير به نيز من و بخفته و است گشته ناالن و بيمار فرنگيس زمان اين در كه بدان ولى. گشتم شاد خواندى، خود

 به نيز او شود، سبكتر فرنگيس بيمارى كه گاه هر و خواهد مى را تو ديدار من، دل كه باش آگاه. بينم مى گيتى آن و گيتى اين ميان را فرنگيس
. داد بدنژاد گرسيوز به شتاب به را آن سياوش شد، مهر نامه چون آنگاه. است فرنگيس بيمارى همين بهانه تنها نيز من براى. آيد شاه پيش

  . بپيمود روز سه در را فراز و نشيب پر و سخت و دراز راه آن و بتاخت سره يك را روز و شب و بخواست تگاور اسپ سه نيز دالور گرسيوز
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 و خسته بدانسان را او چون و بپرسيد او از فراوان افراسياب. آمد شاه نزد به گناه پر روانى و بدى از پر زبانى با گرسيوز چهارم روز به
 كردن درنگ شود، تيره روزگار كه گاهى به: گفت گرسيوز پيمودى؟ چگونه را ردو راه اين و بيĤمدى؟ شتاب اين با چرا: گفت بدو بديد، رنجور

 خود، تخت پيش به مرا و نخواند را نامه و نشنيد نيز مرا سخن. نيĤمد پيشوازم به  راه در و نكرد نگاه من در هيچ سياوش. نيĤيد بكار جا يك در
 آماده چين از نيز سپاهى و روم از سپاهى. است شده بسته ما بر او شهر در ديگر و رسد مى نامه وى به ايران از پيوسته كه بدان.  نشانْد زانو به

 به را كشور دو هر و بيĤغازد را جنگ بگيرى، دير را او اگر. آورد خواهى چنگ به باد تنها ديگر كنى، درنگ او كار در اگر اينك. اويند يارى
  ساختم آگاه اوى كار از را تو من اوست؟ از خواستن كينه ياراى را كسى چه ديگر د،بران ايران سوى به را سپاهش اگر. آورد چنگ به مردى
 . بپيچى او كار از سر كه نبايد تو پس

  سياوش جنگ به افراسياب آمدن

 را يوزگرس پاسخ خشم، از ديگر و گشت آه و آتش از پر دلش. شد تازه او براى كهن روزگار آن ديگر بار بشنيد، سخن اين افراسياب، چون
 .نداد نيز

 ديگر بار و رفت بيرون - بود خندان بهشتى همچون كه -گنگ شهر از افراسياب. دميدند هندى دراى و شيپور و سنج و ناى در تا بفرمود
 به زرد رخسارى و لرزان لرز تنى و درد با سياوش برفت، سياوش پيش از فريب پر گرسيوز كه آنگاه ديگر سوى از .بكاشت كينه از درختى
 آبروى ديگر خوبروى، اى: گفت سياوش اى؟ گشته گونه اين كه است رسيده چه را تو چنگ، تيز پهلوان اى: گفت بدو فرنگيس. رفت شبستان

 آن كانون من كه همانا باشد، راست گرسيوز گفتار كه اگر. ام بمانده خيره كار، اين در و دهم پاسخى چه كه دانم نمى. گشت سياه توران در من
. ساخت زخم و بزد فندق را گلش برگ چون رخسار آن و گرفت دست در را گيسوان بشنيد، چنين فرنگيس چون. بود خواهم سرنوشت پرگار
 گونش الله لبان بر را مرواريدش چون اشكهاى آن كه بس از. شد اشك از پر رويش و آتش از پر دلش و گشت خون از پر مشكبويش لبان آن

 شاه اى: گفت سياوش به آنگاه. بگريست و بِكَند سر از موى افراسياب، كردار و گفتار آن از سان بدين نگيسفر. خورد چاك لبهايش بريخت،
 به راهت. يادكنى ايران از توانى نمى پس دارد، درد پر تو از دلى پدرت سازى؟ چه خواهى مى و اى انديشيده چه كه برگوى زود اكنون گردنفراز،

 خداوند پناهت كه همانا گيرى؟ خود پناه گيتى، از را كسى چه اكنون پس. آيد ننگ را تو چون نروى نيز چين به و باشد دراز نيز روم سوى
 و نرم را دلش و ببخشايد شاه كه شايد. بيايد مژده با شاه افراسياب نزد از نيكخواه گرسيوز كه باشد: گفت بدو سياوش. بادا ماه و خورشيد
 .كرد پشت دادگر پروردگار سوى به سخت روزگار آن از تيره دلى با و بگفت اين سياوش،. سازد شرم از پر را خود توز سركينه

  سياوش ديدن خواب

 خواب از و بلرزيد ناگهان كه بود بخفته ماهروى فرنگيس كنار در چهارم شب. بگريست روزگار مهر بى گردش آن بر را روز سه سياوش
 پس است؟ رسيده چه را تو شاها: گفت مى بدو پيوسته و گرفت بر در را او وبچهرخ فرنگيس. برآورد خروشى مست، پيل چون و بجست

 ديدى؟ خواب در چه شاها، فرزانه: پرسيد او از افراسياب دختر. بسوختند شاهبوى و داربوى كنارش در و برافروختند اى شماله و خروشيد
. آتش از كوهى ديگرش سوى در و ديدم خواب در را بيكران ودىر سيمين، سرو اى. مگوى سخنى كس هيچ با من خواب اين از: گفت سياوش

 پيل يك و افراسياب رويم پيش در. سوخت مى را سياوشگرد و شد مى تيزتر پيوسته آتش سو يك از. بودند بگرفته راه رود، آن لب بر ورانى نيزه
 شنيد، چنين كه فرنگيس. بدميد دم تيز آتش آن بر و دكر دژم را روى ديد، مرا افراسياب چون. آب ديگر سوى در و آتش سويم يك در بود،
 .گردد كشته روم خاقان دست بر و آيد گرسيوز به شوم بخت آن همه. نيĤسايى را امشب يك كه اگر باشد، نيك تو خواب اين: گفت

 سوى به را بانى ديده و بنشست مادهآ دست، در اى دشنه با نيز خود. برنشاند ايوان درگاه بر را ايشان و بخواند را سپاه يكايك سياوش پس
 در. آيند مى بدينسوى تاخت به فراوانى سپاه و افراسياب: گفت و بيĤمد دشت از بان ديده سوار بگذشت، شب از بهره دو چون. فرستاد گنگ
 جز آتش، اين از و يدنبخش سودى هيچ من گفتار كه چرا  كن جان چاره ديگر: كه آمد سياوش براى گرسيوز سوى از پيكى نيز هنگام همان
 فرنگيس. پنداشت راست را گفتارش و ندانست را او فريب سياوش. اندازى كجا به را سپاه و بسازى بايد چه كه بنگر اكنون. نبينم تيره دودى

 :گفت بدو ديد، چنين كه

  مانى جاى بر زنده كه خواهم مى من. شمبا بيم بى زمين، توران از هيچ ديگر و برنشين تيزتگ اسپى بر. منگر ما به هيچ خردمند، شاه اى
  .ميانديش كسى به و گير خويش سرِ پس
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 را فرنگيس سياوش، كردن اندرز

 .گشت تيره آبم و آمد بجاى من خواب آن كه همانا: گفت فرنگيس به سياوش

 و هزار زندگانيم سال اگر. بچشم ار مرگ زهر كه بايد ليك كشيد، كيوان به سر ايوانم چه اگر. برسد تلخ روز اندوه و آيد بسر من زندگى
 .بود نخواهد برايم جايى تيره، خاك بجز سرانجام گردد، نيز دويست

  هماى را ديگرى و كركس يكى            جاى باشدش شير سينه يكى

  بسى دانش ز دارد بهره كجا            كسى نجويد روشنايى شب ز

 كى را او تو پس. گردد شهريار شود، برومند چون ، بچه اين و آورد بار تو گزِ درخت اين كه بدان. گذرد مى تو آبستنى از ماه پنج اينك 
 .ساز خود دآلرامِ را او اندوه، هنگام به و بگذار نام خسرو

  پاك يزدان داد از نيست گذر          خاك تيره تا تابنده خورشيد ز

  نيل درياى و آب هچشم همان                 پيل ژنده پِى تا پشه پرّ ز

 .است ايران خاكم كه گويد مى كسى چه گردم، مى نهان خاك، اين در و گردم مى كشته توران خاك بر كه من 

 نو نبينند را كهن سراى            رو تيز گنبد اين گردد چنين

 سرم بر افسرى جگرم، خون از و ببرّند گناهى بى به را من سر كه بدان. رفت خواب به من بخت ديگر افراسياب، فرمان به پس اين از 
 جدا تنم از شمشير با سرم و بمانم خاك بر بيگانگان همچون. بگريد من بر انجمن از كسى هيچ نه و نساجامه و گور نه يابم، گاسونه نه. نهند
 اينكه بى و بخواهد پدرت از را تو خواهش، به و بيĤيد سپهدار پيران ولى. ببرند راه در خوارى به و برهنه تن و سر شاه، نگاهبانان نيز را تو. گردد

 اين تا. بزايى را نامور خسرو كى كه باشد هنر پر پير آن ايوان در.  برَد خود كاخ به زارى به را تو و بخواهد زينهار جانت به باشى، كرده گناهى
 بر را خسرو كى پس. ببرد جيحون رود سوى به پسر با را تو نهانى، ناگهان و بيĤيد ايران از باشد، بسته دادار فرمان به كمر كه گرى چاره كه

 .گردد آشوب پر زمين، سراسر و آورد توران به ايران از خواهى كينه به سپاهى او. باشد او فرمان به ماهى و مرغ ديگر و بنشانند شاهى تخت

 مهر به كس با رام شدن نخواهد        سپهر گذشتن خواهد گونه برين

. آيد جوش به خسرو كى از زمانه و برآيد گيتى سراسر از خروشى. بپوشند جوشن من آيين به من، كين براى از كه اهيانسپ بسيار چه 
 تيز شمشير و گرز جز من، كين براى از رستاخيز، تا امروز از. نشمرد چيزى به توران از را كسى و بسپرد رخش پِى زير به را زمين رستم،
 گفتم، كه آنچه بر تو. گشتم رفتنى من جفت، نيك اى: گفت او به و كرد پدرود را او و كرد فرنگيس سوى رو ، مرد آزاده سياوخش آنگاه. نبينى
 .رفت بيرون ايوان از زرد، رخسارى و درد از پر دلى با و كرد فرياد و خروش سياوش،. ساز جدا تخت و ناز از را خود تن و كن سخت را دلت

  بشكرى را خويش پرورده چو                   پرورى چرا ندانم جهانا

 بدو خروشان فرنگيس، بگفت، او با اندوهها آن از سياوش چون. كرد روان ديدگان از اشك جوى كنده، مويى و زخمى رويى با فرنگيس 
 روز در و داشت نام ادبهز كه - را رنگش سياه اسب و رفت تازى اسپان آخور سوى به و گشت ديده و دل خون از پر سياوش رخسار. آويخت در

 .بيĤورد -تاخت مى باد چون خواهى، كينه

 كس هيچ با و باش دل بيدار: گفت راز به و زارى با او گوش در و برداشت سرش از افسار و  رخ و برگرفت در را او سر خروشان، آنگاه
 تو تنها خواهى، كين در او اسپ كه زيرا ، بِبر آخور از دل رهيكبا ديگر آنگاه. گردد سوار تو بر بايد بيĤيد، خواهى كينه به خسرو كى چون و مساز
 آنگاه و كرد پِى را ديگر اسپان و برافروخت برجهد، نى از كه آتشى چون پس. ساز پاك زمين از را دشمن و بكوب را گيتى و باش او اسپ. باشى

 از دود و بسوخت و كشيد آتش به گلشن و ايوان نيز و كمر و كاله و تيغ و تاج و گوهر و مرواريد و دينار و ديبا از بود، آنجا در كه را گنجى هر
  . برآورد آنها
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  افراسياب دست به سياوش شدن گرفتار

 آنگاه و گشت سوار آسوده اسپ يك بر گريست، مى خون و بود مانده شگفت در خويش بد بخت از كه سياوش شد، كرده همه اينها چون
 را زره كه سياوش. رسيد بدو افراسياب ناگهان كه برفت پرسنگ نيم و يك ، ميانبر راهى از سياوش. روند ايران هب همگى كه بفرمود ايرانيان به

 سياوش. نهفت نتوان را اين و بود راست گرسيوز سخن آن كه همانا: گفت دل در پس. بديد زره و گرز و تيغ با را تورانيان سپاه بود، زده گره
 سياوش. بايستادند او پيش در و آمدند نزدش به سپاه تا ايستاد همانجا در پس. گردد نهان كه خواست نمى ليك ،بترسيد جان، بيم از چه اگر

 يكديگر به نبود، اى كينه دلشان در ديگر  اين از پيش كه توران و ايران سپاه دو هر. گردد تباه بدخواه كه باشد: گفت مى خود با و بود ايستاده
 :گفتند سياوش به تندى با و نديدند درنگ جاى ديگر و ببستند ريختن خون به كمر و بركشيدند رده انايراني پس. نگريستند مى

 به سياوش ليك. مپندار خُرد چنين اين را كار و ببينند را ايرانيان دليرى و جنگاورى تا بگذار پس. كشت خواهند را ما بيهوده اكنون
 .آورم پيشكش را جنگ شاه، پيش در من كه دانم ننگ خويش سرشت و گوهر بر. شدنبا جنگ جاى اكنون. نيست اين چاره: گفت ايشان

  نيست جنگ جهان كردگار با كه            نيست آهنگ روز بدان مردى به

  مكوش مردى به بد اختر با كه        هوش و راى با خداوند آن گفت چه

 به مرا خواهى مى چرا و آمدى من جنگ به سپاهت با چرا آبروى، و جاه با هنرِ پر شاه اى: گفت و كرد روى افراسياب به سياوش آنگاه 
 به خرَد كم گرسيوز هنگام همان در. كرد خواهى نفرين از پر را زمان و زمين و كينه از پر را كشور دو سپاه كار، اين با تو بكشى؟ گناهى بى

 نشان اين آمدى؟ شاه نزد به زره با چرا پس اى، آمده گناه بى چنين ينا اكنون اگر توست؟ سزاوار كجا گويى مى كه سخنها اين: گفت سياوش
 پس. است بوده او فريب از شاه برآشفتن آن و اوست كار كار، كه بدانست سياوش ناگهان. نيست شاه پيشكش زره، و كمان. نباشد رفتن پيشواز
 تو گفتار اين به برخورى بكاشتى، كه تخمى اين از و ببينى را خويش كرده اين كيفر سرانجام تو جوى، كينه ناكس اى: گفت خوى زشت بدان
 آنگاه سياوش. است گشته آزرده شاه، كه بود تو كرده از و گشتم گمراه نادانسته كه بود تو گفتار به من. شد خواهد تباه گناه بى مردم هزاران سر
 به. نباشد بازى گناهان، بى با برآويختن و من خون ريختن اين كه بدان. مدار خود كنار در را آتش تيزى، به شهريار، اى: گفت افراسياب به

 افراسياب به و برآشفت بنگريست، شاه با سياوخش گفتار آن به چون فريبكار گرسيوز. مده باد به را توران شهر و خود بدنژاد، گرسيوز گفتار
  سپاه به پس برآمد، ديگر هم آفتاب و بشنيد را گرسيوز خنس اين افراسياب، چون دارى؟ شنود و گفت دشمن با بايد چرا سپهبد، اى: گفت
 .بخروشند رستاخيز روز چون و بركشند تيز تيغ همگى تا فرمود

 جنگ در پاى كه نفرمود نيز خويش ياران از يك هيچ به و نيازيد نيزه و تيغ به دست بود، بسته كه پيمانى آن براى از سياوش ليك
 كشتى دشت، اين بر و بگذرانيد دشنه دم از را ايشان همگى: گفت سپاهيانش به و بكرد ستم ايران شاه بر دژم انديشِ بد افراسيابِ ولى. آورند

 ايشان بر روزگار چنين اين و شدند برگشته بخت و زخمى يا كشته همگى كه بود نامدار جنگاور مرد هزار ايران، سپاه در. نهيد خون درياى بر
 سياوش دليران همه ديگر كه آنگاه ولى. بگشايند سياوش بر دست گاه كينه آن در كه نبود اين ياراى را كانتر آن از تن يك ليك. آمد بسر

 آن از كه شاه سياوش. بيانداختند بدو تير شست -پنجاه و يازيدند دست سياوش بر ايشان از كسى هر برگشت، سياوش بخت و گشتند كشته
 از را او دست و بيĤمد زره گروى. غلتيد مى تيره خاك آن بر مستان چون و افتاد زمين بر اهسي اسپ آن پشت از گشت، زخمى ها نيزه و تير

 ناديده چشمان از كه - را جوان سياوش افراسياب، كُش مردم نگاهبانان پس. بنهادند پالهنگ گردنش بر آنگاه. ببست سنگ چون سر، پشت
 سپاهيان سو هر و پيش و پس در و. بتازاندند سياوشگرد سوى به كشان انكش پياده، -بود روان ارغوانش چون چهره بر خون روزگارش،
 سر دشنه، با و ببريد نرويد، آن در گياه هرگز كه خشكى بيابان به را او اينجا از: گفت ايشان به توران، شاه افراسياب،. بودند روان بدانسو بسيارى

 به همگى شنيدند، چنين كه سپاهيانش. مداريد درنگ و مترسيد كار اين از هيچ و بريزيد گرم خاك آن بر را خونش و سازيد جدا تنش از
 :گفتند افراسياب

 خواهى مى چرا شويى؟ مى او خون به را دستت چنين اين كه است كرده چه تو با او كه گويى نمى چرا ديدى؟ او از گناهى چه آيا شهريارا،
 بگريد؟ زار او بر پيلسته تخت و تاج كه بكشى را كسى

 روزگار او بار از آرد زهر كه            مكار درختى شادى هنگام به
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 بود، نشسته دلش بر نبرد روز آن در سياوش از كه درد آن از و بود كُشان مردم يار سرى، خيره به بدگمان گرسيوز ميان، آن در ولى 
 افراسياب به بود، روان روشن و هنر پر پهلوانى و پيلسم نام به جوانى كه پيران كهتر برادران از يكى ليك. بريزد را سياوش خون تا خواست مى
 .باشد اندوه و درد شاخ، اين بار كه بدان: گفت و كرد روى

  همداستان نيز بدو بد خرد               داستان يكى شنيدم دانا ز

 شود درمان هوش، را آشفته هم       شود پشيمان كى دل، آهسته كه

  تنست رنج و جان پشيمانى            ستآهرمن كار بدى، و شتاب

 دل بر چون و. گردد آموزگار مرد، اين بر روزگار، تا نگاهدار و آور بند به را او پس. گردد بريده تندى و تيزى به كه نباشد روا پادشاه سر 
 سرانجام تيزى كه بدان و مكن تيزى و رماىمف چنين اكنون ولى. سازى جدا او تن از سر كه باشد سزاوار ديگر آنگاه وزيد، خرَد باد نيز تو

 و كاووس كه دانى مى چه اگر ، برّى مى گناهى بى به را او سر چرا. بريدن نباشد شايسته را داران تاج سر خردمند، شاه اى.  آورد ببار پشيمانى
 زشت كار اين از نيكى سرانجامِ ما. است برآورده يىنيكو بدين و بپرورده را او رستم و است شاه پدرش. پرداخت خواهند او خواهى كينه به رستم
 آن آور ياد به و. گردد سرنگون بدان گيتى كه بيĤور ياد به را الماسگون تيغ آن. گردى پيچان بكنى كه آنچه از فرجام، به نيز تو و بينيم نمى

 جنگ، از را او كسى هرگز كه است اى درنده شير چون كه كاووس پسر فريبرز آن: آمد ستوه به گيتى جنگشان از كه را ايران سپاه نامداران
 فرهاد و گرگين و گودرز آن با ايشان چون. خوارند چشمش پيش در همه دمنده، پيلى چون كه تن پيل پهلوان رستم آن. است نديده سير

 هيچ نه و من مانند نه و من نه ديگر گردد، وران نيزه آن از پر دشت و در و ببندند كين اين به كمر و بندند پيل كوهه بر را كوس وتوس،
 .داشت نخواهيم را ايشان با جنگ پاى توران، سپاه پهلوانان از پهلوانى

 كه مفرماى و مگستران گيتى بر را كينى تخم چنين و نيافتد نيازت كار، آن به كه باشد پس. گويد سخن شاه با و بيĤيد پيران نيز پگاه
 .گردد ويران سره يك توران كنى،  نينچ اگر كه زيرا كنند، شتاب كار بدين

 گوش جوان يك گفتار به هوشمند، اى: گفت بدو و گذاشت كنارى به را شرم - گرسيوز - برادرش ليك شد، نرم او گفتار از افراسياب
 سپاهيانِ از پر را نزمي بخروشد، چون سياوش. باشد بس برايت همين بترسى، خواهى كين از اگر و است، كركس از پر دشت ايرانيان، از. مسپار

 كه اكنون شنوى؟ مى را ديگران سخن سرى، خيره به اينك كه نيست، بس برايت كردى كه بد همه اين. ببينى چين و روم شمشير و گرز با
 در من ديگر دهى، زينهار جان به را او اينك اگر بپوشانى؟ ديبا با را تنش ديگر بار خواهى مى ساختى، زخميش و بسپردى مار دم به را سياوش
 را او و رفتند توران شاه پيش به پيچان گروى، و دمور نيز ديگر سوى از. آيد بسر جانم بزودى مگر تا روم گيتى از اى گوشه به و نمانم كنارت
 را دشمن و بنهادى مدا كه اينك. بردار ميان از را دشمن و آراى بر كار رهنماى، گرسيوز گفتار به و مپيچ سياوش خون از سر اندازه اين: گفتند

. بشكنى را بدسگاالن دل كه است تو بر پس است، ايرانيان سرِ دارى، دست در كه اين. مكن تيره خود آبروى و بكش را او زود آوردى، چنگ به
 را گناه اين آزرد، نمى را تو نخست از اگر باشد؟ چگونه تو با ايشان شاه آيا ديگر ساختى، تباه را ايرانيان از گونه بدين سپاهى كه اكنون

 او از گناهى خويش چشمان با من: گفت ايشان به افراسياب. نباشد گيتى در ديگر او كه باشد آن بهتر اينك ليك. بشويى آب به توانستى مى
 زمين توران از گَردى چنان بريزم، را خونش كينه، به اگر اينك. آيد من بر سختى او از سرانجام كه گفت من به شناس ستاره ولى. ام نديده

 رسيده رنج و درد و اندوه و گزند مرا توران، در كه اوست از اكنون. گردد خيره روز بدان هوشياران چشم و سازد تيره نيز را خورشيد كه برخيزد
 .ندانند را نآسما راز هيچيك بدگمانان، نه و خردمندان نه كه براستى. باشد رنجى برايم نيز كشتنش و باشد بدتر كشتن از كردنش رها. است

  افراسياب پيش فرنگيس كردن زارى

 ترسان پياده، بود، گشته خونين كه ماهش چون رخسار با و ببست ميان بر خونين كستى و بزد زخم را رخسار بشنيد، اين چون فرنگيس
 چرا سازى؟ خاكسار مرا واهىخ مى چرا هنر، پر شهريار اى: گفت بدو و رفت شاه، افراسياب پدرش، پيش به و ريخت سر بر خاك خروشان، و

 ايران كه سياوش. نپسندد را آن ماه و خورشيد داور كه ، مبر گناه بى را دارى تاج سر بينى؟ نمى را نشيب بلندى، آن از و بستى فريب در را دلت
 به و بگذاشت ايران در را تخت و تاج و گنج آن و بيĤزرد را شاه كاووس كه بود تو بهر از. كرد آفرين تو بر گيتى در تنها ساخت، رها را زمين
 گناه بى.  نَبرد را داران تاج سر كسى كه بدان ؟ ببرد راه از را تو چنين اين كه ديدى چه او از اكنون. كرد خويش پناه و پشت را تو و آمد اينجا

 .باشد دم و باد از پر سپنجى، گيتىِ اين كه زيرا مكن، ستم من تن بر



179  

 

  گاه به برنشاند گنه با يكى            گناه بى افگند چاه به را يكى

 اندرند مغاك دام تاريك به          اندرند خاك به دو هر سرنجام

 منوچهر، از نيز و آمد تازى ضحاك سر بر چه گُرد آفريدون از كه اى شنيده خود. مساز گيتى رسواى را خود بدگمان، گرسيوز گفتار به 
 گودرز چون و خواه كينه رستم و زال چون هم ديگران و است تخت بر زنده شاه، كاووس اكنون. بيĤمد سترگ تور و سلم بر چه بزرگ، شاه آن
 روز در كه گودرز پسر گيو و نيانديشد دليران تيغ از كه شاوران زنگه چون و بهرام چون و بدرد او از نيز پلنگ چرم و شير دل جنگ، روز در كه

 تن بر اكنون. كند نفرين افراسياب بر روز و بپوشد سياه نيز آب سياوش، كين به. جايند بر همگى آيد، بشجن به زمين تيرش، از خواهى، كين
 با تو بيافكنى، آهويى يا گورخرى كه نيستى شكار در باش آگاه. آيد يادت به من گفتار اين كه نگذرد ديرى و كنى مى ستم چنين اين خويش

 اين فرنگيس،. مده باد بر را توران خاك سرى خيره به پس. كنند نفرين تو بر نيز ماه و خورشيد كه ربايى مى تخت از را شهريارى كار، اين
 :گفت سياوش به و بِكَند را رخسار و كشيد فريادى پس. بديد را سياوش روى آنگاه و بگفت

 و تاج آن شد كجا. اند آورده كشان كشان پياده، و بسته دست را تو اكنون پنداشتى؟ پدر را توران شاه و ساختى رها را ايران چرا شاها
 گيو كجايند ببينند؟ سان بدين را تو اينك كه ايران گردنكشان و شاه كاووس كجايند شاه؟ سوگند و پيمان همه آن شد كجا گردنكشان؟ تخت

 از بد اين. برآشوبد شاهنشاهى تتخ آن رسد، آگهى ايران به بد اين از چون كه همانا انجمن؟ آن و زال و فرامرز و تن پيل رستم و توس و
 باشد. بادا افكنده زمين بر خوارى به و بريده سرش يازد، تو بر دست بدى به كه هر. باد گروى و دمور و او بر نفرين رسيد، تو به كه بود گرسيوز

 كشان كشان سان بدين را تو تا گشت مى تباه ديدگانم كاش اى. سازد هراسان را دشمنانت دل و كند آسان تو بر را اين گيهاندار، پروردگار كه
 در گيتى بشنيد، را فرزند گفتار اين افراسياب چون سازد؟ جدا كنارم از را خورشيد كه داشتم را داشت چشم اين پدرم از كجا. ديدم نمى راه در

 فرزند بر توران شاه دل است؟ سر در چه بد، كار اين از مرا كه دانى چه تو. نمان اينجا در و برگرد: گفت بدو و گشت سياه چشمش پيش
 .بدوخت را خرَد چشم سرى خيره به ليك بسوخت،

 بدانجا كشان كشان بيهوشان، چون را او نگاهبانان، تا بفرمود پس. دانست نمى را آن فرنگيس كه بود اى خانه بلند، كاخ آن در را افراسياب
 .نهادند بند خانه، آن در بر و بيانداختند تاريك جاى آن در و بردند

  گروى دست به سياوش شدن كشته

. گشت ناپديد شرم و جوانمردى ديگر رسيد، او پيش به چون. شتافت سياوش سوى به ستمگر گروى بنگريست، گروى در گرسيوز تا
 از روزگار، و جا از ربرت اى: كه ناليد كردگار درگاه به سياوش. كشانيد روى بر خوارى به را او و بگرفت را شاه آن موى و بزد دست كه شگفتا
 و آورد پا زير به را گيتى سراسر و كند تازه كشور در مرا آيين و بخواهد دشمنان اين از مرا كين كه برآور تابان خورشيد چون شاخى من تخم

 تا. پدرود: گفت بدو ياوشس. شد روان او پس در باريد، مى ديده از خون اندوه، از پر دلى با كه پيلسم ديگر سوى از. آرد بجاى مردانگى هنرهاى
 اين پيران، به من اميد ليك. گشت ديگرگون گيتى كار كه بگوى را او و برسان پيران به درودى من سوى از. باشى جاودانه است، جاى بر زمين
 برگستوان و دار زره سوار هزار سد با برگشت، تو از روزگار اگر: كه بود گفته مرا. بيد چون من و شد بادى چون بود، گفته آنچه هر. نبود گونه
 به كه بينم نمى خويش يار را كسى هيچ و دوانم گرسيوز، پيش در پياده و خوار چنين اين اكنون. گردم تو مرغزار چرا، گاه به و باشم تو يار ور،

 .بخروشد من بر زارى

 تا بستد گرسيوز از را آبگون دشنه آن زره گروى گاهآن. بردند دشت به و بگذراندند سپاه برابر از و شهر آن از كشان كشان را سياوش بارى،
 .بريزد را سياوش خون

 تير آن بر شيرگير، گرسيوز و سياوش روز آن كه برد نشانى جايگاه آن به كشان كشان پياده، را او و گرفت دست در را سياوش موى پس
 آمد شرمش او از نه و افكند زمين بر را ژيان پيل چون سياوشِ ،خوى زشت بد آن زره، گروى رسيدند، تير نشانه آن پيش به چون. بودند افكنده

. ساخت جدا را سر سيمين، سرو آن از ناگاه و گذاشت آن بر و بپيچاند گوسپندان چون را سياوش روى و بنهاد زرين تشتى پس. بترسيد نه و
 ناگهان هماندم. ساخت سرنگون آنجا در را آن و برد بود، ودهفرم بدو ]گرسيوز[  كه آنجا به را خون تشت آن گروى آنگاه. شد روان تشت بر خون
 خون را آن كه است گياهى همان اين. دهم نشانى را تو گياه، آن از من اكنون. برآمد گياهى خون، آن از گشت، سرنگون تشت آن كه آنجا در

 ناگاه. نگشت بيدار آن از هرگز كه خوابى رفت، وابخ به ديگر شاه آن گشت، جدا آفتابش همچون سر سروبن، آن از چون. خوانى مى سياوشان
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 آن براى از گروى، بر همه پس. ببيند نتوانست را ديگرى كس، هيچ و كرد سياه را آسمان روى و برخاست سياه گَردى با بادى هنگام آن در
 . سهى سرو نه و بادا خورشيد نه ديگر گشت، تهى شاه از شاهى تخت چون. كردند نفرين كار،

  همى نيابم گيتى سروپاى           همى بتابم سو هر راست و چپ

  آيدش خويش بخت، و بنده جهان،            آيدش پيش نيك كند، بد يكى

 پژمرد فرو نژندى از همى             نسپرد جهان نيكى به جز يكى

  غم به را دل و جان مده گيتى به               هم به جان با تيمار ايچ مدار

 روزگار اين بود، تا بود چنين                 ناسازگار و است ناپايدار كه

  همى نپايد او با جاويد كه             همى زايد چه هر ازو دان يكى

 آن فرنگيس. كردند باز را موى بندگان، همه. آمد جوش به گرسيوز از گيتى و برآمد او كاخ از خروشى] شد كشته سياوش چون[ 
 برآورد فرياد. بزد زخم را ارغوانش گل چون رخسار ناخن، با و ببست را ميان بريده، گيسوى آن با و ببريد را مشكينش دراز كمند چون گيسوان

 اندوهگين و درمانده خراشيده، رويى و بريده گيسوانى با ماهرويان بانوى آن سان بدين. بباريد ديدگان از اشك و كرد نفرين افراسياب جان بر و
 بيرون نهانگاه آن از را بدگوى اين: گفت بدنشان گرسيوز به شنيد، را او نفرين و زار ناله آن و رسيد افراسياب گوش به او خروش چون.  بمانْد
 تا بزنند چوبش چندان و ببرّيد سر بر را چادرش و بگيرند را سرش موى تا ببريد كُش مردم نگهبانان پيش به درگاه، به كشان كشان و آوريد

 ليك. نخواهم تختى و تاج و بار و برگ هيچ و درختى هيچ سياوش تخم از. ريزد توران زمين اين بر او از است، باردار بدان كه كين خمت آن
 نشنيده سپاهش يا دستور از يا شاه از گونه اين داوريى كسى كنون تا هرگز: كه گرفتند نفرين افراسياب بر سره يك انجمن، آن نامداران همه
 .است

 همانا: گفت و كرد ياد را گذشته سخنهاى ، فرشيدورد و  لهاك نزد به و برآمد جا از خشمگين اندوه، از پر دلى و داغ از پر روانى با سمپيل
 بنديان درد و تيمار به و رويم پيران نزديك به و بتازيم پس. نشايد خواب و آرام كشور، اين در ديگر. است افراسياب تخت از بهتر دوزخ كه
 كه را بديها آن همه و رسيدند پيران پيش به خار از پر روانى و خون پر رخسارى با شتاب به و نهادند زين گرانمايه اسپ سه بر پس. مشوي

 چاك تن بر را هايش جامه همه. برفت او از هوش و بيافتاد تخت از شنيد، را ايشان سخنان پيران چون. بگفتند او با بود، كرده شاه افراسياب
 بدو پيلسم. نبيند تو چون كسى پيلسته،  تخت ديگر تاج، سزاوار اى: گفت مى زارى به پيوسته و ريخت سر بر خاك و بِكَند سر از موى و كرد
 و خوارى به بود، لرزان درختى بسان تنش كه را فرنگيس ديگر، سويى از. شد خواهد افزوده درد اين به دردى كه زيرا بشتاب، زود اينك: گفت
 .ببردند كُش مردم نگاهبانان آن يشپ به ناالن

 را فرنگيس پيران، رهانيدن

 پهلوان رويين با و بيĤورد جوان آزموده سوار اسپ ده و رفت آخور به و درآمد كوى به جوشان و خروشان بشنيد، را گفتگو اين پيران چون
 ديد را فرنگيس. ديد ناراستكاران از پر را آنجا و رسيد فراسيابا درگاه به شب دو و روز دو به. برآورد گَرد و گرفت تاختن راه، در فرشيدورد، و

 كردار از همه. بود برخاسته رستاخيز درگاه، آن از. بود تيز تيغى يك هر چنگال در و بودند بگرفته را او شاه نگاهبانان بيهوشان، چون كه
 اگر: كه گفتند مى يكديگر با درگاه آن در كودك و مرد و زن از ،كس همه بود، اشك از پر ديدگانشان و درد از پر دلهايشان بدگوهر، افراسياب
 شاه را افراسياب كسى ديگر و گردد تباه پادشاهى تندى، اين از كه همانا. باشد بيم و ترس با سخت كارى اين سازند، نيم دو به را فرنگيس
 ديدگانش، آب از افتاد، پيران به گرامى فرنگيس چشم ونچ. گشت شاد او ديدار از خردمندى هر و بيĤمد باد چون پيران هماندم. نخواند

 پهلوانى جامه و افتاد خاك بر اسپ از پيران انداختى؟ آتشم به زنده چنين اين چرا كردى، بد من با چون: گفت بدو و گشت ناپديد اش رخساره
 .كرد چاك تن بر

 آمد افراسياب پيش به اشك پر ديدگانى و درد از خسته دلى با شتاب به آنگاه. بتابند فرمان از سر چندى تا بفرمود نگاهبانان آن به پس
 افتاد؟ سرت در كشتن آرزوى كه رسيد، تو بر بدى چه نيكخوى، اى. بادا دور تو از بدى دست هميشه و كنى زندگانى جاويد شاها،: گفت بدو و

 خاك بر را جاه و نام و بكشتى گناه بى را سياوخش و ببرد دلت از را گيهان شاه و پروردگار ترس و گشت چيره دلت بر سرى خيره ديو چرا
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 خواهى كين به سپاه با كه زمين ايران داران تاج بسيار چه. بگريند  شاهنشاهى تخت آن بر و رسد آگهى ايران به بد، اين از كه بدان افكندى؟
 دل گونه اين و بيĤمد و بجست دوزخ از فريبنده ديوى گهاننا كه بود گشته آشكار ايزدى راه و بود بيĤرميده بدى دست از گيتى. آيند بدينجا

 به نهانى و گردى پشيمان بكردى، آنچه از كه بگذرد چندى. بادا نفرين پيچاند، بدى سوى به را راهت كه نيز اهريمن آن بر. زد زخم را شاه
 به گذشتى، او از كه اكنون ليك بود؟ چه كار، اين از ارآفريدگ خواست و گفت تو به كسى چه را بد گفته اين كه دانم نمى. بنشينى گداز و سوز

 اورنگ نه كه برگشته بخت فرنگيس. بيĤراستى را بدى سرى خيره به چنين و برخاستى جاى از اى ديوانه چون و يازيدى دست خويش فرزند
 .تخت و تاج نه و جويد مى شاهى

 و كنند نفرين تو بر باشى زنده تا كه. مساز گيتى رسواى را خويشتن كنى، مى دارد، نهان در كه كودكى آن با فرزندت به كه بدى اين با
 آن به كه هم اگر. است ساخته روشن مرا جان فرستد، من ايوان سوى به را فرنگيس شاه، اگر اينك. باشد جايگاهت دوزخ نيز مرگ از پس

 كه بدى هر تو و آورم تو پيش به را او آنگاه گردد، جدا فرنگيس كالبد از تا بگذار. باشد اندكى رنج و درد اين كه همانا انديشى، مى كودك
 .كردى نياز بى فرنگيس خون ريختن از مرا كه همانا. بكن گويى مى كه كار همين: گفت پيران به شنيد، چنين كه افراسياب. بيĤور او بر خواهى

 و بداده دشنام بسيار را نگاهبانان آن و آمد درگاه به. شد دآزا انديشه از روانش و گشت شاد افراسياب سخن آن از توران، سپهدار پيران،
 را خوبرخ اين: گفت گلشهر به رسيد، خود ايوان به چون. بودند خروشان انجمن و درگاه همه. برد ختن سوى به آزارى هيچ بدون را فرنگيس

 .نگاهدار پرستاروار را او و باش داشته پناه در را خوبرخ اين تو اينك. بسازم اى چاره من آنگاه. گردد جدا او از شاه آن تا سازى نهان بايد

 .شد گران داشت، نهان در كه كودك آن از فروز، گيتى فرنگيس آن كه اين تا بگذشت نيز اين بر چندى بارى،

 خسرو كى

 خسرو كى زادن اندر

 از را اى شماله سياوش، كه ديد خواب در سپهساالر  پيران بودند، رفته خواب به دام و دد و مرغ از همه و گشته پنهان ماه كه تيره شبى
 از يادى و بردار نوشين خواب اين از سر. نيست سزاوار درنگ، ديگر: گفت پيران به و بگرفت دست به نيز تيغى شماله، آن با و برافروخت آفتاب
 خوش خواب در شنيد چنين كه سپهبد پيران. است خسرو كى شاه زادن شب. است نو آيينى و جشن روز امروز، كه زيرا كن، گيتى كار فرجام
 . بلرزيد

 در را سياوش امشب كه زيرا  برو فرنگيس نزد به خردمندانه و برخيز: گفت بدو پيران برخاست خواب از نيز خورشيدرخ گلشهر پس
 .بيا خسرو كى شاه جشن به و مكن درنگ اين از بيش خوابى، مى كى به تا: گفت مرا. بود تر درخشان نيز آسمان آفتاب از كه ديدم خواب

 . است شده زاده فرنگيس از شاه آن كه بديد پس. رفت ماهروى فرنگيس نزد به شتاب به شنيد، چنين كه گلشهر

 خورشيد اينت: گفت پيران به شادمانانه و ساخت آگاه كار آن از را كاخ همه و بازگشت شتاب و شادى با بديد، را كودك آن گلشهر چون
 تاج شايسته تنها و تنها كودك، آن گويى. ببين را آفرين گيهان پروردگار  خواست و بزرگى و شگفتى اين و بيا. است ماه جفت ماناه كه آيين نو
 .است تاراج و كالهخود و جوشن يا و

 بر سالى يال، و شاخ و باال برز آن با گويى. كرد بسيار آفرين كردگار، بر و بيامد شهريار نوزاد آن پيش به شنيد، چنين كه سپهبد پيران
 اين به افراسياب نگذارم هرگز كه همانا: گفت و بكرد نفرين افراسياب بر و شد اشك از پر سياوش براى از پيران ديدگان. بود بگذشته نوزاد آن

 .نگردم باز سخن اين از هم برود جانم و بسپارد نيز نهنگ چنگ به مرا اگر  يابد دست نوزاد

 شاه افراسياب نزد به شتاب به و شد بيدار خواب از پيران رفت، خواب به تيرگى سر و گشت درخشان خورشيد و فرارسيد روز چون پس
 و بيدار اى و گيتى دارنده اى خورشيدفش، مهتر اى: گفت بدو و رفت افرسياب تخت نزديك به آنگاه. برفتند همگان كه اين تا بود آنجا و آمد

 خفته گهواره در ماهى گويى. نباشد او چون گيتى در كس هيچ خوبى، از كه گشت افزوده دربارت ندگانب به اى بنده ديشب كه بدان افسونگر،
 بدو شاهى فرّه كه براستى. نباشد او زيبايى به نگارى هيچ. بود نياز نوزاد، اين چهره و ديدار به اورا كه همانا گشت، مى زنده تور اگر. بس و است
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 را خويش تاج و دار گشاده و ساز تهى بد انديشه از را دلت تو اينك پس. است گُرد فريدون همان پا، و دست و فرّ و چهره آن با گويى. شد تازه
 . برفروز

 خون ريختن از روانش و گشت دور افراسياب از كينه و بيداد و جنگ همه آن ناگاه كه كرد چنان آفرين گيهان پروردگار هنگام، همان در
 من بر كه دانم: گفت پيران به پس. شد پشيمان بود، برآورده زمين توران نهاد از آه و بود بكرده كه بد آن از و دكشي آهى و آمد درد به سياوش
 تخمه از كه ام شنيده. گردد آشوب پر روزگار، كودك، اين از كه ام بسپرده ياد به و شنيده بسيار سخنهاى كسى هر از باره اين در  آيد بد بسيار
 ديگر پس شد، بشود، بايست مى آنچه هر كه اكنون. برند نماز پيشش به ايران همه و آيد نياز او مهر به را گيتى و خيزد شاهى كواذ، كى و تور

 رو چه از و كيست نفهمد كه باشد. بفرستش شبانان نزد به كوه، به و مدار نگاه مردم ميان در را او تو ولى. نبخشد سودى انديشه، و رنج و اندوه
 در و بگفت سخنان اين افراسياب. نداند بگذشته، كه را آنچه نسازد، آگاه نژاد و خرَد از را او كس هيچ چون پس. است شده دهسپر شبانان به

 .شمرد نو را كهن سراى اين خود، انديشه

  نيست تو شست و دام در و درازست        نيست تو بدست چاره چو سازى چه

 آموزگار باشد او هم نيكى، به              روزگار از بينى بد كه ايدون گر

 خود با آنگاه. بكرد ستايش را -گيتى شاه آن -خسرو كى و نيايش را پروردگار و بيĤمد انديشى نيك و شادى با پهلوان پيران پس 
   آورد بار به را نوزاد آن چگونه كه انديشيد

  شبانان به را خسرو كى پيران، سپردن

 .گفت سخن چندى نوزاد، آن باره در ايشان با و اخواندفر را قال كوه شبانان پيران،

 :گفت و سپرد ايشان به بود، ديدگانش و دل مانند كه را نيك و پسنديده پسر آن آنگاه

 شما از نيز را ديدگانتان و دل اگر و  نرساند آزارى و نبيند را او نيز خاك و باد كه داريد نگاه چنان خويش، پاك جان همچون را نوزاد اين
. نگذريم تو فرمان از نيز دمى و كنيم آن فرمايى، كه آنچه هر ما: گفتند همگان پس. نيĤوريد تنگ او بر را روزگار و بدهيد را او كه بايد بخواست،

   .كرد روانه ايشان با اى دايه همراه به را نوزاد آن و ببخشيد شبانان آن به چيزها بسيار پيران، سان بدين

 خسرو كى چون. برنداشت راز اين از پرده آسمان، و بگذشت چندى نيز اين بر. بردند كوه به را تاجور نوزاد آن برانه،فرمان نيز شبانان پس
 تيرى با آنگاه. كرد كمان زه بجاى را اى روده و كمان بجاى را چوبى. بود نژادش از نشان كه سرزد او از هنرهايى شد، ساله هفت سرفراز، پهلوان
 و خرس و گراز جنگ به چوبين برگ و ساز همان با ، شد ساله ده سترگ، جوان آن چون. كرد شكار آهنگ و آمد دشت هب پيكان و پر بدون
 روزى پس. نيĤمد بودند، پرورانده را او كه شبانان آن فرمان به هيچ خسرو كى و بگذشت سان بدين نيز چندى. رفت پلنگ و شير و گرگ
. ام آمده گزارى گله به سرفراز يله شير اين از پهلوان، اى تو پيش به من: گفت را او و آمد پيران نزد به نناال دشت، و كوه آن از ايشان از شبانى

 گزندى او بر كه مبادا. آهوست شكار همچون او نزد در دمان شيرِ شكار اكنون. رفت نمى پلنگ و شير جنگ به و كرد مى آهو شكار نخست او
 .آورى بند زير به مرا ناگهان تو و آيد

 اسپى بر و بگفت اين پيران،. بماند نهان در كه نيست چيزى هنر، و نژاد كه همانا: گفت و بخنديد بشنيد، را شبان آن سخنان پيران چون
. رود او پيش به - جوان پهلوان آن -خسرو كى تا بفرمود و بنگريست او بر پيران آنگاه. آمد خورشيدفش شاه آن پيش به و بنشست راهوار
 از پر رخسارش كرد، نگاه خسرو كى چهره و فرّ آن بر پيران چون. داد بوسه را پيران دست و بيĤمد دوان و گشت روان باد، همچون ه،شاهزاد
 اى: گفت خسرو كى به پيران آنگاه. گفت رازها پاك، داور پروردگار با دل، در و گرفت بر در را او دراز زمانى پس. گشت مهر از پر دلش و اشك
 اى شبانزاده كه است چگونه شد؟ نياز من ديدار به را تو كه شد چه سرفراز، اى: گفت خسرو كى. بادا درخشان تو مهر از زمين روى كيش، پاك

 او و گشت  افروخته بر آتش چون رخسارش و بسوخت او بر خردمند پيران دل آيد؟ نمى ننگ را تو و نوازى مى و اى گرفته كنار در چنين اين را
 خسرو كى براى از پيران، آنگاه .است من با كار اين داستان و نيست شبان تو نژاد از كس هيچ پسنديده، جوان اى بزرگان، يادگار اى: گفت را

 كنار در را او چندى و رفت خود كاخ به خسرو كى همراه به بود، دژم سياوش، مهر از كه روانى با و خواست شاهوار اى جامه و باال اسپ جوان،
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 خواب و خورد افراسياب، خشم ترس از و داشت خسرو كى به كه مهرى از زمان، اين سراسر در و. بود شادمان روزگار، به و بدو و نيدبپرورا خود
 .داشت مهر خسرو كى به همواره روزگار و بگذشت چندى نيز اين بر. بود گشته دور پيران، از آرامش، و

  افراسياب پيش را خسرو كى پيران، آوردن

 ،] رفت افراسياب پيش به پيران چون.[ فراخواند را او و آمد پيران پيش به افراسياب سوى از كسى خواب، و آرام هنگام به هتير شبى
 كودكى اين از. گسلد نمى دلم از اندوه و آيد مى دلم در اى انديشه شب، هر: گفت و راند سخن ها گذشته از بسيار او با -نامور شاه آن -افراسياب

 دارد؟ مى روا را كار اين ، خرَد چگونه. پرورد مى شبان يك را فريدون نبيره آن اكنون. گشت ناپديد من بر روز ديگر گويى رسيد، شسياو از كه
 ايزدى كارى آن كه چرا نگردد، من از بدى آن كردن، پرهيز با پس آيد، من بر بدى پسر، آن از كه است بوده اين آغاز از من نوشت سر كه اگر

 زمان، آن در ، آورد پديد را بد خوى كه هم اگر. باشيم شاد نيز ما و كند زندگانى شادى به ، نيĤورد ياد به را گذشته كار آن او اگر كاين. است
 .سازيم جدا تنش از سر كه بايد پدرش، همچون

 .ندارى كسى از آموختن به نيازى تو شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه پيران

 همچون بپرورند، كوه در شبانان كه را كسى باشد؟  داشته نشانى گذشته، كار از تواند مى چگونه بيهوشان، همچون خردسالِ كودك يك
 .نيابد خرَد و آيد بار دد و دام

 فرّ و برز با او باالى و چهره چه اگر. است گشته هوش و خرَد بى چهره، پرى كودك آن كه شنيدم پرورد مى را او كه شبانى از نيز ديشب
 آنكه همانا: است گفته هوشيارى خردمند كه زيرا ميانديش، باره اين در اين از بيش نيز تو. نباشد خرَد هيچ تاجورش، سر آن در ليك است،
 جوان آن درنگ بى دهد، فرمان شاه اگر اينك. پدر نه دارد، گرايش مادرش سوى به آزاده، مهر و باشد برتر نيز پدرش از پرورد، مى را كسى
 فريدونِ كه بدان. بخور سوگندى شاهان، ديگر همچون پس. سازى شاد مرا و بندى پيمانى من با كه بايد نخست ليك. آورم نزدش به را ستوده

 آن با نيز -زادشم - من نياى. خورد مى سوگند گيهان دادار به داشت، شاهى تخت و شكوه كه نيز تور. بود راستكار همواره تاج، و بخت و فرّ با
 .كرد مى ياد سوگند هور و كيوان و بهرام دادار به زور، و يرشمش

 شب و سپيد روز به سوگند: كه بخورد سختى شاهى سوگند و آمد خواب به جنگيش سرِ بشنيد، پيران از سخنها آن افراسياب، چون
 او با نيز تندى و نيĤيد ستم كودك، اين به من زا از هرگز كه آفريد، را جاى و زمان و زمين كه او آفريد، را گيهان اين كه دادارى به الژورد،
 خاك زمان، و زمين و باشد راهنماى نيكى سوى به را تو ، خرَد همواره جفت، و يار بى دادگر شاه اى: گفت و ببوسيد را زمين پيران پس. نكنم
 چون و ساز دور دلت از را خرَد اينك :گفت را او و آمد خسرو كى نزديك به شتابان شاد، دلى و گلگون رخسارى با و بگفت اين. بادا پايت

 با كه باشد .مگرد خرَد گرد به گونه هيچ و گو سخن ديوانگان همچون و برو بيگانگى با او پيش به. كن سور پاسخش در تو ، آورد رزم افراسياب
 و بخواست نيك و و راهوار اسپى و ببست او ميان بر يانىك كمر و نهاد خسرو كى سر بر كيانى كاله پيران، آنگاه .بگذرد تو بر امروز يك كار، اين

 .بود گشته اشك از پر او ديدن از همه ديدگان. آمد افراسياب درگاه به و بنشست آن بر -مغز پاك پهلوان آن - خسرو كى سان، بدين

 او سپهدار، پيران و رفت مى پيش -پهلوان شاه آن-خسرو كى سان بدين. بيĤمد خواه تاج آيينِ نو پهلوان كه بگشاييد راه: كه آمد بر آوايى
 همچون پهلوان پيران تن. شد اشك از پر او شرم از -خسرو كى نياى -افراسياب رخسار رسيد، افراسياب نزديك به چون.  رانْد مى پيش به را

 اورنگ و جاه آن و رفتن آنسان به و خسرو كى خسروانى چنگ و يال آن به زمانى افراسياب. گشت نااميد خسرو كى جان از ديگر و بلرزيد بيد،
 و آورد دلش به مهر زمانه، كه اين تا بود چنين چندى. ساخت دور خود از را ستم و مهرى بى و بخوانْد را راستكارى.  بمانْد خيره و كرد نگاه او

 كى اى؟ كرده چه ميش و بز و گوسپندان با دارى؟ آگاهى چه روزگار از كه بگوى مرا نورسيده، شبانِ اى: گفت خسرو كى به پس. بگشاد چهره
 . نباشد تيرى و زه و كمان مرا نيست، نخچير: گفت خسرو

 مردم دل باشد، پلنگ كه جايى: گفت خسرو كى. بپرسيد روزگار بد و نيك گردش از و آموزگارش باره در خسرو كى از افراسياب ديگر بار
 به را كاروان سگ ، درنده شير: گفت خسرو كى پس. بپرسيد مادرش و پدر و ايران باره رد او از افراسياب سوم بار.  بدرد هم از نيز چنگ تيز
 و كوه در پريشب: گفت خسرو كى رفت؟ خواهى -دليران شاه آن -كاووس نزد به و ايران به اينجا از آيا: پرسيد او از باز افراسياب.  نيĤورد زير

 تو: گفت خسرو كى به نرمى با آنگاه. گشت شكفته گل، چون و بخنديد خسرو كى گفتار نشنيد از شاه افراسياب. بگذشت من بر سوارى دشت،
. برانم دشت از را شبان خواهم مى. است نمانده روغن شير، در: گفت خسرو كى. خواست خواهى كينه دشمن، از نه و آموخت خواهى دبيرى نه
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 مى سخن پاى، از مرا پرسم، مى سر از را او  نباشد جاى بر او دل: گفت و كرد روى -سپاه پهلوان -پيران سوى به و بخنديد او گفتار از افراسياب
 مرد با و بسپار مادرش به خوبى به را او و برو]  پيران اى تو[  پس. نباشند چنين اين جو كينه مردم و نرسد او از نيكى و بد هيچ كه همانا. گويد

 را او چيزها، ديگر و ريدك و اسپ و درم و گنج از بايد هرچه و مياور او گرد به را زىبدآمو هيچ و بفرستش گرد سياوخش سوى به پرهيزگارى
 .بده

 گرد سياوش به خسرو كى بازگشتن

 كردگار از كه همانا: گفت و آمد خويش كاخ به خرامان و افروخته بر و ببرد افراسياب پيش از را خسرو كى شتاب، با سپهبد پيران پس
 از: بپرداخت خسرو كى براى برگ و ساز گونه هر آوردن فراهم به و كرد باز را كهن گنجهاى در پيران آنگاه. آمد ببار ىگيت در نو درختى داور،
 همه ديگر، چيزهاى بسيار و گستردنى و درم هميانهاى و تخت و كمر و كاله و افزار جنگ و اسپ و گوهر و درشت مرواريدهاى و دينار و ديبا
 بساخته نيكخواه خسرو آن]  سياوش[  كه جايگاه آن سوى به را ايشان آنگاه. بگفت بسيار آفرين را او و داد بدو و آورد خسرو كى پيش به زود را

 .كرد روانه بود،

 سو هر از رسيدند، آنجا به خسرو كى و فرنگيس چون .برفتند بود، گشته خارستانى همچون ديگر بار كه شهر آن به شادمانانه نيز ايشان
 چنين ، بركنده فرّخِ درخت آن بيخ از كه گشودند آفرين به زبان همگى و ستردند خويش ديدگان با را زمين روى و آمدند پديد ىبسيار مردم
 .بادا نور از پر سياوش روان و باشد دور گيتى شاه از بد چشم :گفتند سره يك پس.  آورد بر سر سختى شاخ

 خاكى آن از. شدند شادمان نيز دام و دد و گشت آزاد سرو گياهش، و شمشاد سرزمين، نآ خار و نهاد آبادى به رو جايگاه آن پس، آن از
 آن از مشك بوى سياوش، مهر از و بود نگاريده سياوش چهره برگهايش، بر كه آورد بر ابر به سر سبزى درخت بخورد، را سياوش خون كه

 .بود سوگواران اهپرستشگ و بود مى بهار بسان ماه دى در جايگاه آن. آمد مى درخت

 شير پستان فرزند، ز ستاند           پير چرخ اين كردار است چنين

  ناگهان سرش آيد اندر خاك به         جهان بر دل مهر شد پيوسته چو

  نهان اندر دارد بترّى او كه               جهان اين با گستاخ مباشيد

  مبوى انده برگ جهان، باغ به                 مجوى شادمانى بجز تو ازو

  درنگ روزگار همى نبينى             تنگ دست اگر دارى، تاج اگر

  نيست تو جاى تابوت، تنگ بجز       نيست تو سراى كين روان، مرنجان

  آفرين جهان گنج اميد به           نشين خوردن به بايد چه نهادن

  كس به ندارد مهرى يچه او گر               بس شادمانيست ترا گيتى ز

  چاه زير راستش آورد فراز             ماه به تا بركشد سرش را يكى

  اين بر آن گهى و آن بر اين گهى              برين چرخ كردار است چنين

  .گذشتم سياوش خون از زمين، توران از شاهى آوردن با اكنون 

  

  

  

 



185  

 

  زمين ايران به خسرو كى رفتن

  داستان آغاز

  مست مرد، شد، سال از كه مى مده      شست تيغ سر نزديك به آمد چو

  حال برگشت و مال شد پراگنده               سال داد عصا عنانم بجاى

 شمار بى لشگر همى ببيند           كوهسار سر بر بان ديده همان

  سنان آيد مژگانش پيش وگر            عنان دشمن ز نداند كشيدن

 بند به كردش بدخواه شست همان                 نوند پاى تيز ود آيند گر

 شير آواى هم بلبل لحن همش             سير برگشت آواز ز سراينده

  دشت و تابوت ياد مگر نگيرم         هشت و پنجاه جام برداشتم چو

  پارسى برّنده تيغ همان   سى خوشاب و مشك و گل آن دريغ

 سرو شاخ و خواهد نارون گل           تذرو نسرين، گرد همى نگردد

 روزگار از يابم زمان چندان كه             كردگار روشن از خواهم همى

  داستان يكى بمانم گيتى به                   باستان نامه نامور كزين

 ياد نگيرند نيكى به جز ازو      داد داد سخن اندر كه كس هر كه

  منبرست با و تيزست تيغ با كه           ستخواهشگر نيز گيتيم بدان

  وصى پاى خاك بر سرافگنده                   نبى بيت اهل بنده منم

 .گويد چه سراينده مرد تا بنگر و بازگرد دهگان گفتار به اكنون 

  سياوش كار از كاووس شدن آگاه

 اين از. كرد جدا تن از مرغان چون را او سر انجمن، آن ساالر و گشت تباه سياوش روزگار: كه رسيد آگهى شاه كاووس به سوى، ديگر از
 درد و داغ از پر توران سرزمين همه. بناليدند گلزار بر نيز تذرو و پور و سرو شاخ بر بلبل. بكرد شيون نيز كوهسار نخچير سياوش، گناهى بى

 را سياوش شاهوار سر سان بدين و بپيچيد گوسپندان، چون را وشسيا روى و بنهاد زرين تشتى ، گُروى. شد زرد بيشه، در گلنار برگ و گشت
 و بدريد تن بر جامه و گشت سرنگون تخت از بشنيد، سخن اين شاه، كاووس چون .نبود خواستارى و فريادرس را او و ساختند جدا تنش از

 و فرهاد و شاپور و گيو و گودرز و توس چون همه و ببستند سوگ آن بر كمر زارى، با و كنان مويه نيز ايرانيان. افتاد خاك بر و بِكَند را رخسار
 شاه پيش به ريخته، سر بر خاك و سياه و كبود هاى جامه با بود، آه از پر سياوش سوگ از كه روانى و زرد رخسارى و خون پر ديدگانى با بهرام

 . برفتند

  كاووس نزد به رستم رسيدن

 بر خاك كاووس،. آمد جوش به تيره خاك و برآمد خروش ايران، از: كه رسيد آگهى سيستان در -فروز گيتى ساالر آن -رستم نزد به پس
 زارى، به زابل از و برفت هوش از بشنيد، سخن آن تهمتن چون. بريدند سر خوارى، به را سياوش. كرد چاك تن بر خسروى  جامه و افشانْد تاج

 و برآمد شيپور بانگ هشتم روز به. بودند اندوه و سوگ در را هفته يك. افشاند خاك تاجش بر و بِكَند را رخساره انگشتان، با زال. برآمد خروشى
 كاووس درگاه به كينه از پر دلى و خونبار ديدگانى با رستم آنگاه. گشتند انجمن تن، پيل رستم پيش به كابل و كشمير از بسيارى سپاهيان

 .نهاد روى



186  

 

 و نباشد افزار جنگ بى تنم هرگز پس اين از: كه خورد سوگند دارنده دادارِ به و دريد تن رب پهلوانى جامه رسيد، ايران نزديكى به چون
 .بشويم خاك به خود رخسار

 بازو به پيوسته را خويش كمند. من جام شمشير، اين و باشد من تاج كالهخود، اين ديگر. بمانم سوگ اين در هميشه اگر است سزاوار
 .بجويم روان تيره تُرك آن از را وانج شهريار آن كين كه باشد. افكنم

 بد خوى كه همانا شهريار، اى: گفت را كاووس پس. بود خاك از پر پايش به تا سر رسيد، كاووس كي تخت پيش به رستم چون
 كه ببينى آشكارا وناكن. برگرفت سرت از را شاهى تاج كه بود بدت خوى و سودابه به تو دلدادگى اين.  بارآورد برايت آن تخم اينك و بپراكندى

 .رسيد ايران به بزرگ زيان اين كه بود تو خوى و انديشه از بزرگ، شاه اى. اى نشسته دريا آبخيز بر

  زن فرمان ز را او بهتر كفن،            انجمن مهتر بود كو كسى

 .نزاد مادر از هرگز كه زن آن باد خجسته. شد باد بر كه بود زن گفتار از سياوش 

 پاى آن و باال برز و رخ آن دريغ. او گوپال و چنگ و يال و بازو و سر آن دريغ. نبود آرام و آزاد و راد سياوش، چون شاهان از كس هيچ
 و كرد مى بسيار بخشش نشست، مى تخت بر كه آنگاه. بود نامداران افسر رزم، هنگام به و بهار همچون بزم، گاه به. او كمند و سوارى و خسروانى

 دل چون را گيتى و كنم جنگها گريان، چشم با. بدارم سياوش كين به را خود مغز و دل ديگر ام، زنده تا من اكنون.  افشانْد مى سر جنگ، گاه به
 . سازم بريان خويش،

  كشيدن لشگر و را سودابه رستم، كشتن

 او تخت پيش از تهمتن. بباريد ديدگان از اشك و نداد پاسخى هيچ شرم، از و كرد نگاه او مهر و خونين اشك آن و رستم چهره به كاووس
 نيم دو به دشنه با و كشيد بيرون پرده از و آورد پايين به بزرگيش تخت آن از را او و بگرفت را گيسوانش. نهاد رو سودابه كاخ سوى به و برفت
 . افكند راهش بر و كرد

  .آمد درگاه به زرد، اى رخساره و خون پر ديدگانى و درد و سوگ با رستم آنگاه .بجنبيد تخت بر شاه كاووس

 . بنشست درگاه در خشم و درد با و گريان و سوگوار را هفته يك رستم. رفتند رستم نزد به درد پر و شدند ماتم در ايران همه

 پسر فريبرز و نيو شاپور و ميالد گرگين و گُرد بهرام و فرهاد و توس و گودرز پس. بزدند كوس و رويين ناى تا بفرمود هشتم روز به
 اين بر را خويش تن و جان و دل من: گفت ايشان به رستم. آمدند درگاه به بود، دلير اژدهايى چون كه گرازه و شير همچون رهامِ و كاووس

 را كينه اين كه رازي  نپنداريد خُرد را كار اين هرگز شمايان. نبندد كمر سوار، سياوشِ چون نامدارى هيچ گيتى، در ديگر كه همانا. نهادم كين
 گيتى در تا كه يزدان به سوگند. سازيد جيحون رود همچون خون، از را زمين و كنيد بيرون دلهايتان از را ترس همگى. شمرد نتوان ناچيز
 روى و شمچ ريخت، زمين بر را سياوش خون ديده، ناكار گُروى آن كه خشكى بيابان آن بر. ام بيĤكنده سياوش درد به را خويش دل ام، زنده
 بر پالهنگ و ببندند كمند خم با را دستم دو سياوش، همچون كه مگر راه اين در و. شود كم دلم از سياوش درد كه باشد ماليد، خواهم را خود

 مچشمان ديگر پس اين از. سازم بپا گيتى در رستاخيزى تيزم شمشير و گرز اين با گرنه و  افكنند خاك بر خوارى به گوسپندى چون گردن،
 چنان همگى شنيدند، را رستم گفتار آنگونه چون بودند، آنجا در پهلوانان يا مرزبانان از كه هر .باشد گناه من بر بزم جام و بينند را رزم گَرد تنها

 .آمد جوش به ميدان گويى كه خروشيدند

 نيام از كين تيغ سپاهيان، و زدند جام رد مهره پيالن، پشت بر. بود گشته شير كنام زمين، گويى كه برخاست بانگى چنان ايران، از
 جاى زمين روى بر. آمد جوش به دريا آب گويى. شد افراسياب كين از پر گيتى. برآمد نفير و رويين ناى و گاودم خروش سو هر از. بركشيدند

 .نهادند پيش در را كاويانى درفش و بستدند جنگ به كمر ايران پهلوانان همه.  مانْد ها نيزه پس در نيز آسمان و نبود سپردن راه

  .برگزيد نارون بيشه از نيز و ايرانى و كابلى شمشيرزن پهلوانان از تن هزار سد زابلى، رستم پس
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 را ورازاد فرامرز، كشتن

 را او تورانى، بدگمان بان ديده راه، در. رسيد توران مرز تا رفت سپاهيان با پس. بود سپاه رو پيش - بود نو ساالر و رستم فرزند كه - فرامرز
 رسيد، گوشش به هندى دراى و نفير و كارناى خروش چون. بود خوشاب مرواريد همچون پهلوانان، ميان در كه بود ورازاد ، سپنجاب شاه. بديد
 فرامرز سوى به شتاب به سپاه دل از ورازاد. بودند نامدار رزمجوى تن هزار سى او سپاهيان. آورد ايشان جنگ به هامون از را سپاه و بزد كوس

 به سپاهش پهلوان يا شاه فرمان به اگر اى؟ كرده رو مرز، اين سوى به چرا و كيستى كه برگوى: گفت را او] رسيد او پيش به چون.[ نهاد رو
 فرجام بزودى كه زيرا بگويى، من به را خويش نام كه باشد سزاوار اينك. نيستى آگاه او بزرگى تخت و تاج و افراسياب از كه همانا اى، آمده اينجا
 .برآورم تاريكت تن از را روانت گمنامى، با كه نباشد شايسته و ديد خواهى را خود كار اين

 نيز پيل ، آورد خشم كه آنگاه و شود پيچان نيز شير او دست به كه هستم پهلوانى درخت آن بار من شوربخت، پهلوان اى: گفت فرامرز
 به او و راهند در ما پسِ از سپاهيان، با تن پيل پهلوان رستم كه بدان كنم؟ چرا و چون ديوزادى، و هربدگو كه تو با بايد چرا. گردد جان بى

 آسمان كه برآورد توران از دود چنان يكباره و است بيĤمده ژيان شير چون و ببسته سياوش كين به كمر رستم. باشد بس گيتى در خواهى، كينه
 زه به را كمان همگى: كه بفرمود سپاهيان به پس. پنداشت خام را همه ليك بشنيد، را فرامرز گفتار ورازاد .باشد نداشته را گَرد آن ياراى نيز

 .كنيد

 چون. آمد جوش به اسپان سم زير به زمين و برآمد خروش سو هر از. نهادند سر بر آهن از كالهى و بركشيدند رده سپاهيان سو دو از
 و درآمد ميدان به ژيان پيل چونان افكنده، بازو به كمانى و بسته ميان بر كمرى با پس. بجنبيد جاى از زفرامر دل برآمد، كارناى و كوس آواز
 به بديد، را تركان سپهدار درفش فرامرز، چون. شتافت ورازاد سوى به دست به نيزه آنگاه. افكند زمين بر را پهلوانان از تن هزار تاختن، يك در

 بند كه بزد ورازاد كمربند بر اى نيزه چنان و بفشرد چنگ در را نيزه و برانگيخت جاى از را سياهش اسپ. ميدبرد سپاه ميان از شير، مانند
 به اسپ از نيز خود و افكند خاك بر را او پس. دارد دست در را اى پشه گويى كه برگرفت خالدار زين آن از چنان را او آنگاه. بگسست او خفتان

 بود كينى نخستين اين: گفت و بيĤلود خون به را پيراهنش و ساخت جدا تنش از را نامور آن سر آنگاه. بگفت اوشسي بر بسيار درود و آمد زير
 به تا دود و افكند آتش بر، و بوم آن بر فرامرز آن، از پس. روييد پرخاش آن از و شد پراكنده خواهى كينه اين تخم چنين اين. شد گرفته كه

 .برخاست آسمان

 از را او و گشودم را جنگ و كين در ديگر كه همانا: گفت و. ساخت آگاه پرخاشخر ورازاد كار از را او و بنوشت پدر سوى به اى نامه آنگاه
 .برانگيختم آتش كشورش از و بريدم سياوش كين به را سرش و برگرفتم خالدارش زين آن

  رستم جنگ به سرخه كشيدن لشگر

 به تن پيل رستم و گشتند انجمن ايران بزرگان: كه داد آگهى را او و رفت -توران سپاه رساال -افراسياب سوى به پيكى سو، ديگر از
 .افكندند آتش بر و بوم آن به و زدند برهم سره يك را سپاه. افكندند نابودى به را توران مرز و بريدند سر خوارى به را ورازاد. بيĤمد خواهى كين

 اندوهگين و افتاد بود، بشنيده موبدان و اخترشناسان و خردمندان لب از كه كهن هاى گفته آن ياد به بشنيد، سخنان آن افراسياب، چون
 شبانان را همه و نمانْد رها دشت، در اسپى هيچ ديگر. بداد بسيار درم و برگشود را كهن گنجهاى و فراخواند كشور از را بزرگان همه پس. گشت

 كمر و گردنبند و تاج و گوهر و مرواريد و دينار گنج نيز و تيغ و تير و كمان و برگستوان و لگوپا گنج در كليد افراسياب. بيĤوردند ميدان به
 .گسترانيد درم را ميدان و كاخ همه و بگرفت دستور و گنجور از را زرين

 سواران، و بزدند ندىه دراى و رويين كوس تا بفرمود شد، پراكنده ايشان ميان در ها خواسته آن و گشتند آراسته سپاه، همه چون آنگاه
 از بسيار او با و خواند خود پيش به پهلوانان ميان از را سرخه پس. كشانيد دشت سوى به  گَنگ شهر از را سپاهيان افراسياب. كردند رزم آهنگ
 و آرام از هيچ راه، رد و برو سپنجاب سوى به باد چون و ببر ايشان جنگ به نامدار شمشيرزن هزار سى خود، با: گفت را او و راند سخن رستم
 - زال پسر - رستم بدىِ از را خويش جان تنها. فرستى بدينجا را او سر كه است تو بر پس. دارد جاى سپاهيانش با فرامرز آنجا. مكن ياد شادى
 منى، نيكخواه و فرزند وت. نيĤيد جنگ به كارزارى سگ جويد، پرخاش پلنگ، كه جايى در بدان. نباشد تو هماورد كسى او جز كه ازيرا دار، نگاه
 بيدار و رو پيش اكنون باشد؟ تو سوى به نهادن روى ياراى را كسى چه باشى، راهجوى و دل بيدار چون پس. هستى من ماه و سپاه ستون تو

 .دار نگاه رستم از را سپاه و باش
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 انديشه جز و آمد سپنجاب سوى به باد چون. كشانيد دشت سوى به را توران سياه درفش و كشيد بيرون پدر پيش از را سپاه سرخه، پس
 ايران سپاه از كوس آواى. رفت فرامرز سوى به شتاب به بديد، را سپاهى گَرد ايران، سپاه بان ديده چون ديگر سوى از. نكرد ياد چيز هيچ از رزم،

 سو هر در. برگذشت نيز ناهيد و خورشيد از دشت، آن در اسپان و سواران خروش. گشت سياه آبنوس، چون گيتى سپاهيان، گَرد از و برخاست
 تا كران از جا، هر در. رفت مى آسمان به بخار گيتى، از گويى كارزار، آن آتش از .بود خون به داده آهار پيكانهاى و الماسگون تيغهاى درخشش

 به باد همچون نيزه، با افتاد، ساالر فرامرز سرنيزه به چشمش و ديد بدانگونه را پيكار سرخه، چون. بود زمين بر كشتگان سرهاى از كوهى كران،
 كه بزد سرخه به آذرگشسپ همچون اى نيزه پس. شد بيرون سرخه سوى به خواهانه كينه اى، نيزه با سپاه، دل از نيز فرامرز. نهاد رو او سوى
 .افتاد آن يال سوى به اسپ، كوهه از سرخه

 لخت لخت فرامرز، نيزه سخت، زخمهاى از و ايشان نيروى از. آمدند او سوى به توزانه كينه و جو پرخاش ديدند، چنين كه توران سران
 .پيچيد او با جنگ از روى و شد اندوهگين پس. نباشد فرامرز با هماوردى ياراى را او كه بدانست سرخه. شد

 و بركشيده غريوى ديدند، ينچن كه نيز توران سواران .بتاخت سرخه پسِ از مست، پيلى چونان دست، در هندى تيغى با فرامرز ليك
 زين پشت از را او و برگرفت را كمربندش و زد او بر چنگ پلنگى مانند به يافت، را سرخه فرامرز، چون. گرفتند تاختن او پسِ از ديو، همچون
 .بيĤورد ايران لشگرگاه سوى به پياده خود، اسپ پيش در خوارى، به را او آنگاه. زد زمين بر ناگهان و برآورد

 به گَرد همچون جنگ، آن در پيروزى با فرامرز. رسيد گوش به سپاهيان و پيل بانگ و شد پديدار راه، در تهمتن، درفش هنگام همان رد
 جنگ از سر ديگر دشمن، و بود كشتگان از پر  دهار و دشت همه. بود بريده تن از سر ورازاد و بسته دست سرخه او پيش در. شتافت پدر پيش

 چيز بسيار را درويشان و كرد آفرين او بر نيز تهمتن و خواندند آفرين - جوان نامبردار پهلوان آن - فرامرز بر ايران سپاهيان پس. بود برتافته
 چهار شود ايشان ساالر و گردد برتر انجمن ميان از بخواهد كه كس هر براى: گفت و زد داستانى فرامرز براى تن پيل رستم آنگاه. ببخشيد

 .است بايسته گوهر

. باشد آموزگارش فرهنگ، و او يار ، خرَد بايد كه اين ديگر چيز دو آن و. باشد داشته نامدار نژادى ديگر دو باشد، هنر را او بايد نخست
 .گردد برتر و دالور او ، گردآيد كسى در گوهر چهار اين چون پس

  سوختن آيدش پيش چو جهانى            افروختن جز نبينى آتش از

 دل راز ديگر ، رود خارا سنگ جنگ به چون. باشد آتش از پر همواره پوالد دل كه روست آن از است، سركش چنين اين اگر نيز مرزفرا 
 رخسارش و بود شير بر چون او بر. چمن در ديد، آزادى سرو چون را سرخه. بنگريست سرخه به تن پيل رستم آنگاه. كند آشكار را خويش
 كمند خم با را دستش و ببرند دشت به تشت و دشنه با را سرخه تا بفرمود نگاهبانان به رستم پس. سياه مشك چونهم گيسوانش و بهار چون

 .كنند كركسان خوراك را تنش و سازند جدا تن از را سرش سياوش، بسان و بخوابانند خاك بر را او گوسپند چون و ببندند

 گناهى بى به مرا خون چرا سرفراز، شاه اى: گفت بدو سرخه .شتافت سرخه خون ريختن سوى به بشنيد، را فرمان اين سپهبد، توس چون
 آن بر هميشه و بود اشك از پر او براى من ديدگان شب و روز. اوست اندوه و درد از پر من روان و بود من دوست و همسال سياوش ريزى؟ مى
 آن بر سخت دلش بشنيد، را سرخه سخنان كه توس. بود گشوده ريننف به لبانم بگرفت، را دشنه و تشت آن و بريد را شاه آن سر كه كس

: گفت بدو رستم ليك. بازگفت رستم به بود، بگفته افراسياب پسر كه را سخنان آن و آمد رستم پيش به پس.  آورد بخشايش بدبخت نامبردار
 از نيز كودك اين. باد اشك از پر ديدگانش و درد از پر زني افراسياب جان و دل هميشه پس رواست، دلى داغ و سوگ چنان را ايران شهريار اگر

 سر و جان به سوگند .كرد فرو خون در را مويش و يال و بر و كرد خاك در را سياوش. بسازد نيرنگى و چاره ديگر بار و است بدهنر آن پشت
 رستمِ پس. سازم جدا تنش از سر بيابم، - بنده يا شاه - ركانت از كه هر باشم، زنده گيتى در من تا كه زمين ايران آفرينِ با و سرافراز شاه كاووس

 آن به را جوان سرخه و ببرد را دشنه و تشت آن زواره. داد فرمان بود، ناگزير كه خون ريختن آن به را او و كرد نگاه زواره سوى به شير
 .بمرد ديگر و خروشيد چندى. بريدند دشنه با زارى به را سرش. بسپرد نگاهبانان

  بردگان دل داغ پروردگان چه            پروردگان ز خواهى چه ناجها

 را آن دشنه، با و ريخت خاك كينه از او تن آن بر آنگاه .آويخت دار بر نگونسار نيز را پايش دو و كرد بردار كرد، جدا تن از كه را سر آن
 . كرد چاك چاك
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 پسر كين به افراسياب كشيدن لشگر

. شد برگشته كار، و كشته نامور، سرخه آن: كه بگفتند را افراسياب بيĤمد، نبرد دشت از گَرد از پر سرى و خون پر تنى با توران سپاه چون
[  به كمر و اند خسته جگر سياوش، خون از زمين ايران همه كه بدان. شدند سير جنگ از سپاهيان همه و ببرّيد را سرخه سر دلير، پهلوانى

 .اند بسته او]  كين

 جامه و ريخت سر بر خاك خروشان،. بباريد ديدگان از اشك و بِكَند سر از موى و بيافكند سر از تاج سخنان، آن شنيدن از افراسياب
 .دريد تن بر را خسروانى

 از .شاهيت باالى و برز و سر آن دريغ ماه، چون ارغوانىِ رخ آن دريغ نامداران، سرِ اى و شاه اى دلير، و راد پهلوان اى: گفت مى پيوسته
 خواب و خورد از ما سرِ پس اين از ديگر: گفت را سپاهيان افراسياب، آنگاه. باشد آوردگاه در اسپ زين روى بر تنها پدرت آرامشگاه پس اين

 چون. سازيم خويش ژوپين جاى را دشمنان تن و كنيم كين پر دل با را جنگ. شتابيم خواهى كينه به و كنيم تن بر جوشن و خفتان. برآمد
 .ندارد درنگ جوى، پرخاش مرد ديگر برخيزد، سو دو از كوس ىآوا

 آن گَرد چون. رفت ابر به تا پهلوانان خروش و آمد جوش  به اسپان سم زير به زمين برخاست، كوس و سورناى و نفير خروش چون پس
 جنگ و كينه آهنگ همگى كه دمان پاهىس با سپهدار افراسياب: گفت و آمد رستم پيش به بانان ديده از كسى برخاست، دشت از سپاهيان

 درفش با شد، آگه توران سپهدار آمدن از چون تن پيل پهلوان رستم. آمد بدينجا آب، بر كشتى همچون اند، كرده تيز خون، به را چنگها و كرده
. شد بنفش آسمان دليران، آن تيغ از. گشت جويان جنگ از پر گيتى و برآمد سپاهيان خروش سو، دو از. شتافت بدانسو سپاهيانش و كاويانى
 به ژوپين و گوپال سپاهيانش و برآراست را جنگ -توران سپهدار - افراسياب. بود رفته نهنگ كام در ستاره و گشته رنگين ماه و خورشيد گويى
 رستم نيز ديگر سوى از .گرفت جاى سپاه دل در افراسياب خود و آن چپ در زن تيغ كهرم و توران سپاه راست سوى در بارمان. گرفتند چنگ
. آن پيش در فرامرز و پس در زواره و گرفت جاى سپاه دل در رستم خود. گشت ناپديد ايران پهلوانان آن گَرد زير به زمين. بركشيد را سپاه

 از را اش سينه و دل تهمتن. ايستادند سپاه راست در كوس و پيل و سواران با توس و گيو و چپ در بزرگان ديگر و هجير و گشواد پسر گودرز
. شد پلنگ پشت چون ها نيزه بسيارىِ از نيز آسمان و گشت سياه مشك، همچون اسپان، سم زير به زمين. نهاد جنگ به رو و بيĤكند كينه
 .برآمد ابر به تا بنفش تيغهاى درخشش و پيكانها. بود جوشن و كالهخود از پر كوه، آن سرِ و بود گشته آهن از كوهى زمين، گويى

  رستم دست به پيلسم شدن شتهك

 :گفت افراسياب به و آمد توران سپاه دل به دژم اى چهره و كين از پر دلى با پيلسم

 زير به را او نام همه و شوم رستم جنگ به امروز كنى، نمى دريغ من از را اسپ و تيغ و كالهخود و جوشن اگر نامبردار، خرَد پر شاه اى
 :گفت را او و شد تازه او گفتار آن از افراسياب جان. بيĤورم تو پيش به تيغش و گرز با را وا رخش و رستم سر و آورم ننگ

 توران، در. برآسايد جنگ از زمانه ديگر آورى، چنگ به را تن پيل رستم اگر كه بدان. نيĤورد بزير را تو نيز پيل كه همانا نامبردار، شير اى
 خواهم تو به را دخترم و شاهى تاج نيز من. برآورى آسمان به مرا سر ، كارت اين با تو. نباشد هرم و تيغ و كاله و تخت و جاه به تو چون كسى
 .بود خواهد تو آن از گنجها و گوهر با توران و ايران از بخش دو و سپرد

 اين با ، تيز و رناب مرد اين: گفت بدو و بيĤمد شاه افراسياب پيش به پس. گشت اندوهگين سخت بشنيد، را سخنان آن پيران، چون
 خواهد ننگ شاه، اى نيز تو بر و آورد خواهد خاك بر را خود سرِ بجنگد، تهمتن با او اگر كه بدان. آورد خواهد ستيز خويش تن بر تنها كارش،

 داشته بدو اين از ترفزون مهرى بايد مهترى، او بر كه تو پس  است كهتر تو از برادرت كه دانى خود. شد خواهند شكسته دل هم سپاهيان و آمد
 .باشى

 بر هرگز تو، بخت به بشتابم، نيز جنگى نهنگ جنگ به من اگر كه بدان. ندارم نژند را دلم پهلوان، رستم اين از من: گفت پيران به پيلسم
  است گشته افزونتر ورمز روز، آن از كه اكنون. جنگيدم چگونه نامور پهلوان چهار با تو پيش در كه ديدى خودت .نيĤورم ننگ شاه، افراسياب
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 سخنان اين كه شاه افراسياب. مگرد بد اختر پيرامون]  پيران اى[ تو و رسد انجام به من دست به كار اين. گردد شكسته دلم كه نباشد روا پس
 .داد او به كالهخود و برگستوان و جوشن و گران گرزِ و تيغ با كارزار شايسته اسپ يك بشنيد، پيلسم از را

 روز به گويند مى كه رستم آن: گفت ايرانيان به و  شتافت رزم سوى به باد پر دمى با شيرى چون و كرد جنگ آهنگ نيز مپيلس پس
 اين گيو چون. ام كرده تيز او با جنگ براى را خود چنگ من كه زيرا  آيد من جنگ به كه بگوييد كجاست؟ اكنون اژدهاست، همچون جنگ،
 كار، اين از را او كه زيرا  سازد نمى جنگ تُرك يك با رستم: گفت بدو و. بركشيد كمر از تيغ و بزد دستى و گشت افروخته بر بشنيد، را سخنان

 بيرون زين پاى جا از آسيب، آن از گيو پاى دو هر كه زد گيو بر اى نيزه چنان پيلسم. برآويختند بهم پيلسم با گودرز پسر گيو پس. آيد مى ننگ
 . گشت اى خامه همچون نيزه آن كه بزد پيلسم نيزه بر تيغى چنان و شتافت گيو يارى به ديد، چنان چون فرامرز. آمد

 .جنگيد مى پهلوان دو هر با ميدان آن در دژم، شير همچون پيلسم. شد شكسته تيغش ليك زد، او كالهخود بر تيغى فرامرز ديگر بار

 برشده ابر، به تا گَرد ايشان، رزم از و آويخته بر شيرْمرد يك با كه بديد را يهگرانما و دلير پهلوان دو آن بنگريست، سپاه دل از رستم چون
 خردمندان، و اخترشناسان و سال كهن موبدان از رستم آنكه ديگر و. ندارد دم و زور پيلسم، مانند به تركان از كس هيچ: گفت دل در پس. بود
 در بيند، آموزش و يابد رهايى روزگار بد از پيلسم اگر كه دانست مى رستم. بود يدهد بسيار نيز خود و شنيده سخنها توران بد و نيك باره در

 :گفت خود با پس. نبندد جنگ به كمر او چون جنگاورى هيچ توران، و ايران سراسر

 هستيد، كه جااين از: گفت سپاهيانش به رستم آنگاه. است آمده من جنگ به شتابان چنين اين كه آمده، بسر پيلسم روزگار كه همانا
 گرفت دست بر نيزه و نهاد سر بر كالهخود رستم، پس. بيĤزمايم را او زور تا شوم مى بيرون پيلسم، جنگ به من اينك. مگذاريد فراتر پا هيچيك

 آنگاه. بتاخت آن يشپ تا سپاه دل از آورده، لب بر كف و اندوهگين و آورد چشم برابر در را درخشان پيكان و بتازاند تيز را اسپ و بيفشرد ران و
. نپيچانى جنگ سوى رخ پس آن از ديگر تا ببينى را جنگى نهنگ زخم اينك كه بدان. بسوزانى دم به تا خواستى مرا نامور، پيلسم اى: گفت
 بر اى نيزه. برآمد كين به بلند، آسمان چون و برانگيخت جا از را اسپ و بگفت اين رستم،. پهلوانيت بر اين از دريغ. سوزد مى  جوانيت بر دلم

 را اين: گفت و بيانداخت آنجا در خوارى به را او و بتاخت توران سپاه دل تا همچنان و برگرفت زمين از گوى، چون را او و بزد پيلسم كمرگاه
 .بپوشانيد زرد ديباى با است گشته كبود گرز، زخم از كه

 .تاخت خود سپاه دل به و بازگشت رزمگاه آن از رستم آنگاه

 رزمگاه، آن و شدند شكسته دل توران، سپاهيان. بود شده كشته پيلسم. نبود ساخته كارى پزشك، از ديگر. بباريد ديدگان از اشك انپير
 زمين. برفت  كُروه چند به تا سو هر از پيل پشت از كوس خروش. برخاست جوى پرخاش پهلوانان و سپاهيان خروش سو، دو هر از. گشت تيره
 .شد كَنده جا از آسمان كارناى، فرياد و ناله بسيارىِ از. كوه همچون دشت، و گشت دريا همچون كوه،. آمد ستوه به نستورا سم زير در

 پسر، بر پدر. باريد مى خون آسمان، از گويى. بود گشته مرجان همچون خون، از خاك، و سنگ. گشت نگون سرهايشان كه بزرگانى چه
 از را يكى كه تاختند بهم دشت در چنان سپاه، دو. بپوشانيد سياه گَرد از را آسمان كه برخاست رزمگاه آن از بادى چنان.  آورد نمى مهرى هيچ

  .گشت شب همچون روز، و شد تاريك تيره، شب چون گيتى. نشناختند باز ديگرى

  رستم از افراسياب گريختن

 سستى جنگ، در شمايان از تن يك اگر اينك. رفت خواب به ما بيدار بخت ديگر كه همانا: گفت سپاهيان به. ديد چنين كه افراسياب
 با و كنيد جنگ و بتازيد و سازيد نخيز ايشان بر سو هر از پلنگ، همچون را امروز يك پس. ماند نخواهد درنگ جاى من براى ديگر كنيد،
 از بسيارى و شتافت توس سوى خواهى كينه به دل، بر داغى با توران سپاه دل از خود، افراسياب، آنگاه. آوريد زمين بر را خورشيد هايتان نيزه

 ديگر امروز: گفت را او و آمد رستم پيش جويى، چاره به و كرد پشت او با جنگ به و گشت اندوهگين ديد، چنين كه توس. بكشت را ايران سران
 از شنيد، چنين كه تن پيل رستم. شد وننگ ايران، سواران درفش و گشت خون درياى همچون سپاه، راست سوى. برفت كار، اين بوى و رنگ
 بدانديش رستم، از دلشان كه بودند تورانيان از بسيارى سپرداران ايشان روى پيش در. بودند سپاهيان و فرامرز او پسِ در و شد بيرون سپاه دل
 و بكشت را ايشان از بسيارى تهمتن. ندداشت شتاب پر سرى و كينه از پر دلى همگى و بودند افراسياب نزديكان و خويشان از ايشان همه. بود

 پيل رستم همان او كه بدانست افتاد، كاويانى درفش آن به نيز و بنفش درفش آن به افراسياب چشم چون. بودند او پسِ در نيز توس و فرامرز
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 بديد، را توران سياه درفش ستمر چون. شتافت او جنگ به و بيفشرد ران و برآشفت جنگى پلنگ چون پس. است نريمان نژاد از و سرافراز تن
 .شد روان آب جوى همچون خون، پيكانش، از كه برآويخت سركش افراسياب با چنان و تازانيد او سوى به را رخش و بردميد ژيان شير ماننده

 .بزد افراسياب كالهخود تارك بر بود، بيد برگ آن پيكان كه را خدنگى تير آنگاه

 بيان ببر آن بر ليك خورد، رستم كمربند چرم به افراسياب سرنيزه. بزد خواه كينه رستم بر اى نيزه نيز -توران سپاه ساالر آن -افراسياب
 .نيافتاد كارگر داشت، بر در رستم كه

 اهش آن -افراسياب و آمد زمين به سر با درد، از تگاور، اسپ آن كه بزد افراسياب اسپ بر به اى نيزه چنان و آورد بدو روى كينه با تهمتن
 باال را گران گرز پس  بديد دور از هومان هنگام همان در. رساند پايان به را كارش تا جست را افراسياب كمرگاه رستم. بيافتاد نيز -پرخاشخر

 رستم، دست زير از افراسياب بنگريست، خويش سر پشت به رستم چون. برخاست  خروشى سپاهيان از. كوبيد تن پيل رستم شانه سرِ بر و برد
 برانگيخت هومان دنبال به را رخش بخش، تاج شيراوژنِ رستم. خاست ابر به تا ، گران گرزهاى آواى و بزرگان خروش. برنشست زن گام اسپى بر
 پيش به توران سپاه دليران. نيافت را او رستم بود، نرسيده پايان به هنوز هومان زندگى كه آنجا از ليك  بتاخت او پى در شتاب به چندى و
 .رهانيدند جنگ تيز اژدهاى آن چنگ از را هومان نيرنگ، سد با نيز سرانجام. نرساند هومان به گزندى رستم تا آمدند ستمر

 گورخر، تاختن آن از پيل، آيا: پرسيد رستم از مايه پر توسِ پس. بازگشت نيز جوى پرخاش رستم برست، رستم با جنگ از هومان چون
 و بر بايد نخست ليك.  نمانَد برجاى نيز سندان و سنگ دل ديگر ببارد، گران گرز دليران، بازوى از كه گاهآن: گفت رستم ؟ يافت كوس چگونه

 .باشد موم آن كه زيرا مخوان، آهن را گرز آن تو باشد، آن كوبنده هومان، كه گرزى. باشد كوبنده يال

 ابر به را ها سرنيزه و كشيدند فريادى سپاهيان همه بگريخت، نيز جوى پرخاش افراسياب و بپيچيد جنگ از روى رستم، چون بارى
 خون، از پيالن، پاى و گذارند مى برخون را خويش سم اسپان،. روييد لركيماس بر الله گويى. گشت زخمى و كشته توران سپاه همه. برافراشتند

 آن پسِ از پرسنگ سه ، دمان اژدهاى همچون نتهمت. گريختند باد همچون بديدند، را رستم بازوى زور آن كه تركان. بود گشته آلل چون
 و زر و سيم و آهن از پر دشت همه. بازگشت تن پيل رستم شد، بدساز ايران، دشمنان با آنگونه آسمان، سرانجام، چون ليك. بتاخت بدگمانان

 .بازگشت خويش رگاهلشگ به آورد، چنگ به را ها خواسته آن همه كه ايران سپاه. بود كمر و افزار جنگ و ستام و پيكان

  ختن به را خسرو افراسياب، فرستادن

 جاى از را سپاه تهمتن، و برخاست كارناى ناله و خروش بگسترانيد، ياكند ، قار پشت بر و برآورد كوهسار از سر خورشيد، چون
 كه بشنيد افراسياب چون. نهادند روى افراسياب سوى به بود، اشك از پر سياوش، خون ياد به كه رخسارى با ايران سپاه همگى پس. برانگيخت

 زار دلى با. بيĤورد چين درياى پيش به را توران سپاه و شد تنگ برايش فراخ زمين است، آن رو پيش خواه، كينه تهمتن و بيĤمد ايران از سپاهى
 پيران به بگذرد، دريا از خواست مى افراسياب كه هنگام آن. نديد را او ايرانيان، از كسى كه رفت چنان بود، گشته ناپديد گريه، از كه رخسارى و

 شاهى ديوزاده، اين از ، برَد ايران به و آورد چنگ به را او رستم، اگر. كن خردمندانه سگالشى ، تن شوم كودك اين كار باره در من با اينك: گفت
. متاب سر گفتم را تو كه آنچه از و بيافكن دريا در و آور آب سوى اين به را او پيران، اى تو پس. نشانند مى تخت بر نو تاج با را او سازند مى نو

 :گفت افراسياب به شنيد، چنين كه پيران

 به و بيĤورم خويش با را او. بپسندد نيكخواه، بنده اين از نيز شاه تا سازم مى اى چاره او براى اينك من. كنى شتاب او كشتن در كه نبايد
 .رسد سرزنش جاودان، تا را شاه آنى، بدكنشىِ يك براى از هك نبايد. بنشانم آنجا در و ببرم ختن

 اين در و رسان انجام به گفتى كه آنچه زود پس. راهنمايى نيكى سوى به مرا تو كه همانا انديشه، خداوند اى: گفت شاه افراسياب پس
 بود، فرموده بدو سپهبد پيران همچنانكه فرستاده.  Ĥوردبي را خسرو كى تا بفرستاد را اى آزاده و خردمند مرد پيران، آنگاه. مكن درنگ هيچ كار،
 در دراز زمانى و برد نماز را او و بستود فراوان بديد، اورنگ و فرّ آن با را خسرو چون. رسيد خسرو نزد به بر ميان راهى از و بتاخت دود مانند به

 آگاه كار آن از را او و دويد مادر نزد به پس. يافت ياوه را آن بشنيد، را سخنان آن همه خسرو چون. بگفت او با بود، گفتنى آنچه و ببود پيشش
 كنيم؟ درمان را كار اين چگونه و سازيم چه اكنون. است فراخوانده دريا كنار به مرا و فرستاده من پيش به پيكى افراسياب، :گفت بدو و كرد
 .سازيم خويش جان چاره دانش، با كه مگر
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 به و ناكام با پس. روند بدانجا كه دانستند آن را راه تنها و نشناختند كار آن براى اى چاره هيچ ليك يشيدند،اند و گفتند سخن بسيار پس
. رسيدند پيران نزديك به تا رفتند چنين اين. بودند گشوده افراسياب نفرين به زبان گريان، و اندوهگين را راه سراسر. نهادند روى بدانجا آرامى
 نزديك در و بنواخت و ستود بسيار را او آنگاه. بپرسيد دراز راه آن رنج از و شد پذيره را او و آمد فرود تخت از بديد، را خسرو ويسه، پيران چون
 چون. آورد فراهم او براى اسپ و خرگاه و تاژ و گستردنى و پوشيدنى و خوردنى از بايست مى آنچه هر درنگ بى و بساخت جايگاهى برايش خود
 را فرهمند خردسال كودك آن من جاه، و فرّ و دانش با شاه اى: گفت را او و آمد افراسياب پيش به پيران شد، ساخته بايست مى آنچه هر

 از نشانى هيچ ايران، سركشان تا بفرستى چين درياى سوى آن به بايد را او: گفت پيران به زمين توران شاه دهى؟ مى فرمان چه اكنون بياوردم،
 .فرستاد بود، بفرموده شاه افراسياب كه سو آن به دود، چون را او يزن پيران پس. نيابند او

 بود سال هفت زمين توران در رستم پادشاهى

. برفتند پهلوان رستم پيش به توران پهلوانان و بزرگان همه پس. برفت چين درياى پيش تا و آمد زمين توران به تهمتن سو، ديگر از
 .آمد خاك به شاه افراسياب بخت سرِ گردي و بنشست  زمين توران تخت بر رستم

  بجست دشمن كه كس آن مايه پر كه            نخست بر برين زد داستان يكى

  به برگشته جنگ از آواره گر          به كشته آيدت، پيش بدخواه چو

 تخت و ديبا جامه و مايه پر تاج و دينار گنجهاى سان بدين و. بگفتند وى با را همه پس. شد جويا را افراسياب گنجهاى رستم آنگاه 
 افسر و تاج نيز رستم. افتاد رستم چنگ به گَنگ شهر گنج از بسيارى گوهرهاى و برگستوان و اسپان و نامور خوبرخ كنيزان و ريدكان و پيلسته

 .ساخت توانگر را ايشان و بخشيد سپاهيان به بسيار دستبند و

 از و كرد پايدارى برابرت در كه كس هر: گفت را او و داد توس به را چاچ گشادنامه و گردنبند و دستبند و پيلسته تخت رستم، پس
 :بداد پند چنين اين را توس رستم، آنگاه. ساز كركسان خوراك را تنش و كن جدا تن از را سرش درنگ بى نمود، هوادارى افراسياب

  آهرمنى كيش سوى نيĤيد               ايمنى و جويد خرد كو كسى

 نياز بى خواسته، از ايمن، رنج، ز              ناز به دارى كه بايد فرزند چو

  مپيچ راستكارى از و داد از سر               هيچ منماى رنج را رنج بى تو

  نيست جمشيد فرّ از برتر فرى      نيست جاويد و سپنجست گيتى كه

 آوريد كدخداى وا جز را جهان                 آوريد پاى به بلندش سپهر

 و كرد آفرين و ستود و بداد پند بسيار را كيش پاك هنر پر پهلوان آن و داد گودرز به را آن دژ و سپنجاب گشادنامه رستم، آن از پس
 تو. آيد بكار نيز ژادن را هنرمند ليك است، برتر نامدار، نژاد و گوهر از هنر چه اگر. دارند ياد تو از رزم، و بزم و داد و بزرگى مهر كه همانا: گفت

 يادگار تو كه زيرا بشنوى، مرا پند كه باشد روا پس. است آرامش در تو از من روان كه اينروست از و.  خرَد و نژاد هم و است هنر هم نيز را
 پسر - فريبرز براى بسيار گوهرهاى و دينار با را زر تاج رستم، آنگاه. آيد بيرون تو فرمان از نبايد كس هيچ  گلزريون مرز تا سپنجاب از. بزرگانى
 مگشاى فتراك از را كمند هرگز و ببند برادر كين به كمر اينك پس. اى بوده سياوخش برادر و مهترى و ساالر تو: گفت را او و فرستاد -كاووس

 كردن، داد از كسى هرگز كه زيرا كن، دادگرى جا همه در و. ساز دور خويش از را آرام و خواب و خورد و مياساى نيز افراسياب كين از و
 .نشد سرنگون

 و پيشكشها همگى شدند، آگه كار، اين از چون. بنشست شاهنشاهى به زمين، توران در رستم: كه رسيد آگهى ماچين و چين به پس
 تو فرمان به گوش تنها تىگي در و چاكريم و بنده همگان ما: كه دادند پيام را او و بفرستادند او براى شاهوار گوهرهاى و دينار از بشارهايى
 دراز روزگارى و پرداخت باز و يوز با شكار به خود، آنگاه. داد زينهار جان به را آنها بديد، را ايشان بيدار روانهاى چون نيز سپهبد رستم. هستيم

  .بگذشت اين بر
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  سياوش لشگرگاه به زواره رفتن

 كه روان آب و بوى و رنگ از پر ديد اى بيشه دشت، پهن آن بر راه، در. رفت خرگور شكار به بود، راهنما را او كه تُركى با زواره روزى
 :كه گفت زواره به و برگشود زبان شرم بى ترك آن پس. گشت مى  خرّم آن، از آدمى روان گويى

 اندوه در ديگر كجاى هر در اينجا، جز و بود خرّم و شاد اينجا در و بود مهر بدينجا تنها زمين، توران از را او و بود سياوش نخچيرگاه اينجا
 .برد مى بسر

 پس. بگريست خون و كرد رها داشت، دست در كه را اى شكارى باز. برفت هوش از و آمد بزير اسپ از بشنيد، ترك آن گفتار زواره چون
 پاى از را او زدند، او بر كه زخمى با يك هر و كردند نفرين راهنما ترك آن بر يافتند، گريان و اندوهگين را او و رسيدند بدو سپاه ياران چون

 و خواب نه و جويم مى شكار نه ديگر پس اين از: كه خورد سختى سوگند و ريخت فرو ديدگان از اشك درد، از زواره هنگام، همان در. فكندند
 چون و رفت تهمتن نزد به درنگ بى پس. كنيم جنگ آهنگ كه بايد. برآسايد هيچ رستم كه گذارم نمى و آسايم مى افراسياب كين از هرگز نه

 تو دهش، نيكى يزدان چون پس داشتيم؟ خواهى كينه آهنگ كه اين يا آمديم آفرين از پر لبى با اينجا ما آيا: گفت و برخروشيد بديد، را او روى
 روزگار سد تا كه را شهريار آن كينه اند؟بم شاد بر، و بوم آن بر نيز تن يك و آباد توران، كشور اين كه بايد چرا است، بداده نيك بخت و زور را
 .مكن فراموش نبينى، او مانند به

 را زمين توران رستم، كردن ويران

 تاراج و كشتن به دست چنان آن پس. انديشيد زواره كه كرد همان نيز رستم و برانگيخت جاى از را شيردل رستم سخنانش، آن با زواره
 در اينها و. كردند برده را كودكان و زنان و بريدند سر پير و برنا از را همه.  نمانْد نيز آباد زمين يك م،رو و سقالب تا زمين توران از كه بگشود
 او پيش به خاك پر سرى با بودند، اى نژاده مهتران كه آنها همه. افكندند نابودى به را كشور سراسر و بشد سرزمين آن از پرسنگ هزار از بيش
 ريخت، زمين بر گناهى بى به او كه خونى آن در كه بدان. نخواهيم هم خواب در را او ديدار ديگر و ايم گشته بيزار سيابافرا از ما: گفتند و رفتند
 چيره ما بر اينك كه نيز تو پس. ايم بنده تو پيش به همگى پراكنده، چه و انجمن چه ما، اگر اكنون. نداشت راه ديگرى كس هيچ چاره و انديشه
 آيا كجاست؟ سپهبد آن آيا كه داند نمى كس هيچ كه باش آگاه و. مساز جنگ گردنده، گردون با و مريز گناهى بى به را ما خون اى، شده

 و براند باشى قفجار مرز سوى به و برفت آنجا از بشنيد، را انجمن آن گفتار دل، بيدار تن پيل رستم چون است؟ اژدها دم در يا است تندرست
 و فرّ بى كاووسِ: گفتند رستم به شدند، انجمن او پيش به كارآزمودگان و بزرگان و خردمندان چون پس. فراخواند كشور سراسر از را بزرگان

 پير كاووس آن بر و آورد سپاه ايران به راهى از افراسياب هنگام، اين در اگر. است نشسته تخت بر راهنمايى هيچ بدون اكنون پاى، و دست بى
 سوختيم، را افراسياب آباد سرزمين همه و پرداختيم خواهى كينه به كه اكنون. شد خواهد پست سره، يك ما آرام و كام همه ديگر يابد، دست
 است، نگذشته ما بر نيز خوش روز يك كه است سال شش كه زيرا. باشيم يارش كرد، رزم آهنگ اگر و رويم پير شاه آن پيش به تا است بايسته

 روانمان ليك آراستيم، خود تن خواسته، به دستيابى براى از سرى، خيره به ما. باشد كنيز و كاله و نگين و تاج و تخت ما براى ايران در ولى
 .يافت كاستى

  سخن بپوشد تو بر ناز كند            كهن سراى بر برنهى دل چو

  آهرمنست راى با نه دل گرت       دشمنست او كه او سوى منگر تو

 رهگذر ازين اينست بهره ترا           بخور و بنوش و بپاش و بپوش

 :كه گشت همداستان گفت، فرخنده موبد كه سخنى آن بر نيز تهمتن

  سراى سپنجى زين گزين خوشى كه          رهنماى دلى خرّم گفت چنين

  گريست خواهى چند خواسته برين  كيست تو جفت خاك در كه كن نگه
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  زمين ايران به رستم رفتن باز

 رها توران دشتهاى بر كه اسپانى از بسيار هاى گله پس. كرد رفتن آهنگ سخت و شد شرمگين بشنيد، را موبد سخنان چون تهمتن
 پوشيدنى و گستردنى از بسيارى نيز و تذرو و كيمال و آس و سنجاب و سمور موى و مشك نافه و شاه شايسته كنيز و ريدك هزار ده با بودند،

 از و برداشتند خود با را همه آن آنگاه. بيĤراست زر ديباى با را پيالن پشت و بيĤورد بوى و رنگ و تخت و تاج و افزار جنگ و تيغ و درم و زر و
 - گيتى شاه -كاووس نزد به و پارس سوى به نامبردار سپاهيانى با نيز گيو و گودرز و توس. رفتند فرخنده زال نزد به و زابلستان سوى به توران
 . نهادند روى

 جنگ از پر سرى و كينه از پر دلى با باختر از رفتند، جيحون سوى آن به رستم و توس كه بشنيد بدگوهر افراسياب چون گردي سوى از
 و گنج و تخت و تاج و كاخ ديگر. يافت مرده را كهتران و كشته را بزرگان و شده زبر و زير را سرزمينها همه ناگهان. آمد گنگ درياى سوى به

 چنين كه شاه افراسياب. بودند گشته سوخته و كنده كاخها همه و شده برافروخته آتش جا همه. بود نمانده جاى بر نيز درخت برگ و اسپ
 دلها همگى، پس. است ساخته هوش بى را خويش بيدار جان كه همانا ، ببرد ياد از را بد اين كس هر: گفت سپاه بزرگان با و گريست خون ديد،

 خواهى كينه و جنگ به و آوريد زمين بر را آسمان خود، جنگ با و سازيد كالهخود را خود بالين و سپر را يشخو بستر و كنيد كين از پر را
 .شتابيد زمين ايران

 رزم، يك در اگر. آوريم پا زير به را ايران همه و كنيم جنگ آهنگ شيران، همچون خويش، گنج و فرزند و سرزمين براى از ما اينك
 بار و بيĤوريم افزار جنگ و سپاه سو هر از كه است بايسته پس. گردانيم پست را خود انديشه چنين اين كه نبايد ند،يافت رهايى ما از ايشان
 .كنيم تازه اى چاره ديگر

 .تاخت شيران و دليران كين به ايران، سوى به ايشان با و آورد گرد سرنيزه و افزار جنگ با سپاهى شتاب به افراسياب سان بدين و

. گشت سخت ايرانيان بر كار چنانكه  بسوخت ايران در را درختان و آباد زمينهاى و بتاخت سو هر در پس. نبود آسودن هنگام ديگر آرى
 پيل پهلوان رستم. بگذشت اين بر دراز روزگارى و. گشت سختى و رنج از پر گيتى. برگشت كار و شد دگرگونه بخت، و نباريد باران سال هفت
 .بود بگرفته را گيتى شمشيرزن، ترك افراسياب و بود زابل رد هنگام آن در نيز تن

  خواب به را خسرو كى گودرز، ديدن

 اگر بگشاى، گوش: گفت گودرز به بود پرواز در كه خجسته سروش ابر، آن بر و برآمد ايران از آب پر ابرى كه ديد خواب در گودرز شبى
 نامش كه است نو شهريارى زمين، توران در كه بدان يابى، رهايى باشد، مى نرّ اژدهاى همچون كه نامور ترك اين از و تنگى از كه خواهى مى
. رسد مى تور به مادر سوى از و كواذ كي به نژادش پدر، سوى از. است سرافراز و هنرمند و سياوش پشت از شهريارى او. خسروست كى شاه

 درياى در را آب. سازد زبر و زير را توران كشور و ببندد پدر كين به كمر آنگاه. يابدب خواهد، روزگار از آنچه هر رسد، ايران به او فرّخ پاى چون
 كه باش آگاه ليك. بجنگد كين آن براى از اسپ، بر سوار و تن بر جوشن روز و شب. مخارد سر افراسياب، كين از هرگز و آورد جوش به قلزم

 .دارد بسيار مهر بدو دادگر روزگار و است چنين گردان، سپهر فرمان آرى. نيابد ازو نشانى گيو، بجز ايران گردنكشان و پهلوانان از هيچيك

 اميدوار گيتى شاه آن به ديگر و ماليد خاك بر خويش سپيد ريش دادار، پروردگار پيش در كنان ستايش شد، بيدار خواب از گودرز چون
 را كاخ و بنشست پيلسته تخت بر سپهبد گودرز برآمد، زرين چراغى ونهمچ و شد پديدار زاغ پر چون سياهىِ  آن دل از خورشيد چون. گشت

 :گفت بدو و راند سخن خواب آن از او با چندى و خواند پيش را گيو انديشه، پر دلى با آنگاه. بيĤراست ساگ چوب از هايى زيرگاه با

 فرمان به ديشب. گشت آفرين از پر زمين سراسر زادى، ودخ كيش پاك مادر از تو كه آنگاه. بادا فرّخ افروزت گيتى اختر و روزگار و پِى
 اين: گفت و ديد مرا. شست مى اندوه از سره يك را گيتى كه بود بنشسته نم و باد از پر ابرى بر او. شد پديدار من بر خجسته، سروش يزدان،
 راه و است برز و فرّ بدون شاه، اين كه است آن براى از همه اينها باشد؟ خشك چنين اين و كين از پر گيتى چرا چيست؟ براى از اندوه، همه

 گيو بجز پهلوانان از هيچيك ولى. بيافكند دشمنان سوى به را كين و رزم بيĤيد، زمين توران از خسرو كى چون ليك. دارد نمى نگاه ديگر شاهان
 تو. يابد گشايش تو از بند، و رنج و اندوه اين كه است گردانده چنين اين را تو سرنوشت روزگار،] گيو اى اينك.[ نبيند را گودرز پسر نامور،

 باشد، گيتى در سخن و مردم كه هنگام آن تا زيرا افتاد، چنگت به جاويد نام اكنون. بودى نام جوياى سپاه، هاى رده ميان در جنگ، در پيوسته
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 تو براى نمانى، جاودانه اگر پس. شوى نامور و يابى گنج و نام رنج، آن با ليك  باشد رنجى راه، اين در چه اگر. نگردد كهن هرگز نامى چنين
 .نشانى بار به را راستكارى درخت و بيĤورى شهريارى گيتى، براى كار، اين با تو. باشد سپنجى سراى اين از بهتر نام،

 كار، اين كه باشد راهنماى، اى. رمخريدا گفتى آنچه. بكوشم فرمان اين به ام زنده تا و ام بنده من پدر، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گيو
 كه -  بانوگشسپ به پس. كرد رفتن آهنگ و رفت ايوان به بود، شده شگفت در پدر خواب آن از كه گيو آنگاه. رسد انجام به تو فرخنده نام به

: گفت را او و خراميد گيو نزد به بانوگشسپ. آرايد مى اسپ و است كرده رفتن آهنگ گيو كه رسيد آگهى -بود گيو بانوى مهينْ و رستم دختر
 با دهى مى دستور مرا اينك اگر پهلوان، اى پس. بجويى را خسرو نزديك، و دور از و بروى توران به خواهى مى كه شنيدم نامجوى، مهتر اى

 پدرود پهلوان گيهانْ اى نيز تو. است گشته اندوه از پر جانم نديدنش از و دارم را او چهره ديدن آرزوى كه زيرا  روم رستم نزد به روشن روانى
 .نهاد روى سيستان سوى به گيو فرمان به بانوگشسپ پس. باشى پهلوانان پشت ساله همه و باش

 خسرو كى جستن به توران به گيو رفتن

 آيا: گفت بدو گودرز. بيĤمد بادپاى اسپى بر سوار و كمربسته دلير، گيو گشت، شنبليد گل بسان زمين و آمد پديد درخشان خورشيد چون
 اسپى و كمندى تنها روان، روشن اى و سرافراز و دلير اى و پهلوان گيهانْ اى: گفت گيو ببرى؟ خود همراه خواهى مى را كسى چه راه، اين در
. آيند گمجن به و بشناسند مرا كه شايد ببرم، خود با را كسى اگر.  بكشانم سرزمين بدان خود با را كسى نيست شايسته و بس و باشند يار مرا
 پيشم در راهنمايى مگر تا روم دشتها و كوه بدان چندى جوهردار، شمشيرى و راهوار اسپى و فتراك در كمندى و تن بر هندوان جامه با پس
 با هلوان،پ گيهانْ اى تو پيروز بخت به كه باشد پس. ببينم را آن كيفر بازشناسند، مرا اگر زيرا  بگذرم شهرها از كه نبايد راه، اين در و. آيد

 بيĤموزش، رزم آيين و باش پناهش روزگار، گزند از و بپروران را او و نگاهدار خود كنار در را خردسال بيژن نيز تو. بازآيم روانى روشن و شادى
 و كن يارى مرا و اشب پدرود هم تو. ام پسنديده را مردانگيش و ام ديده او از  كودكيش اين با را اين. بزم هم و است رزم شايسته هم او كه زيرا
 كه آنگاه آفرين؟ گيهان پروردگار بجز داند مى را اين كسى چه نه؟ يا باشد ديدارى اين، جز را ما آيا كه دانم نمى. بدار آزاد من درد از را بيژن

 .بخوان من يارى به را آفرين گيهان خداوند ، شويى مى پروردگار پرستش بهر از را خويش رخسار

  مهترى هر اوست بنده همان            برترى هر ز برتر اويست كه

 خورد و خواب اين باشد او امر بى نه        گرد روز اين گردد او رأى بى نه

 آفريد ناتوان و توانايى           آفريد آسمان و زمان و زمين

  خاك و باد و آتش آب، خداوند          باك بدويست ، اميد بدويست

 .باشد ياور و راهنما نامور، شاه آن نزديك به مرا او كه مگر پس 

 دلش رفتن، از پس،. بيند مى ديگر بار را او كه دانست نمى گيو. بود كرده باز جنگ به را دهان شير، چونان و بود دلير جوان، آن و پير پدر،
 آنگاه. ببوسيد بسيار را سرش و روى و برگرفت در تنگ را او پدر،. ببوسيد را شير و سرافراز گودرز دست و آمد فرود اسپ از. شد زبر و زير

 تو به را خويش نامبردار و جوان پسر چنين اين و روان و جان و هوش اينك. بگير مرا دست دادگر، اى: كه بناليد يزدان درگاه به پير گودرز
 .بازگردان من به را او تو پادشاه، اى پس. شود رها تنگى اين از كشور، كه باشد. سپردم

 اند پسنديده بزرگى بهر ز            اند ديده جهان كز نجهار بسا

  نيست ترياك و زهرست بهره، ازو      نيست خاك از جز بستر سرنجام،

 آز تاج نهى بر چرا تارك به             دراز نمانى ايدر كه دانى چو

  آورى مغاك اندر سر را سرش              آورى خاك زير را آز همان

  كسست ديگر بهر تو رنج كجا         بسست شادمانى جهان زين ترا

 ننگرد تو تابوت و خاك سوى      خورد آسان كس ديگر و رنجى تو
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  همى آيد اندر گرد زير سرش              همى آيد سر شادى نيز برو

  كن پيشه دادگر پرستيدن            كن انديشه كردن گذر روز ز

  آمدن باز نيست شدن، اين از پس               شدن ببايد مانى، چند اگر

  بس و است همين رستگارى ره             كس ميازار و گراى نيكى به

  جاودان همى نماند تو با كه           جهان جهنده بر دل هيچ منه

  گل ز بركش پاى گمان، در مشو            دل پاكيزه خردمند اى كنون

 كردگار كرده و بنده تويى                  پروردگار كردگارست ترا

  داورى و اندش مكن هستى ز         آورى زير انديشه به گردون چو

  هست كه يزدان به نباشد خستو كه      نشست او با و خواب و خور نشايد

 نشمرد مردمان از خردمندش          خرد بى سرش باشد، كور دلش

  مغاك در مكن را كنش دانش، ز       خاك و آب در نشانست هستى ز

  اوست نگارنده را جان و را خرد               اوست دارنده و دانا و توانا

 برايش نيز سخت و درشت روزگار آن بكشت، را جوان شاهزاده آن و ديد همه از برتر را خود دل، در -توران ساالر آن - افراسياب چون 
 .برآورد گَرد ايوانش، و مغز از و بكرد او با بكند، بايست مى آنچه و نشست بار به كه برآورد رختىد سياوش پشت از داور، كردگار. آمد پيش

  دستگاه و پيروزى كزويست        ماه و خورشيد و كيوان خداوند

  كاستى هم و بيشى ازويست            راستى هم و هستى خداوند

  نيست آگاه دانش ازين ماه و خور       نيست راه او فرمان و راى از جز

 به را اش نازديده تن و رفت ببرد، خود با را كسى آنكه بدون و تنهايى به پس. بيĤمد ژيان شير همچون بسته، او فرمان به كمر نيز گيو 
 خوبى به خسرو رهبا در او از تركى زبان به ديد، تنها كه را كسى هر راه، آن در. رسيد توران به كه اين تا تاخت سان بدين و. سپرد يزدان

 خاك، زير در و كشت مى را او و آويخت مى او بر را كمندش خم شتاب، به گيو ندارد، آگهى شاه آن از كه گفت مى كس آن چون و. بپرسيد
 راز او بر چندى تا ليك  ببرد خود با بود، راهنما كه را تورانيان از يكى روزى كه اين تا. نشنود را نامش و نداند را او راز كسى تا كرد مى نهانش
 تو به خواهى چه هر گويى، راست سخن و بشويى دلت از را كاستى و كژّى اگر كه پرسم نهانى سخنى تو از: گفت بدو روزى سرانجام. نگشود
. است آن از هايى پراكنده كسى، هر با ليك است، بس دانش چه اگر: گفت راهنما ترك آن. ندارم دريغ تو از نيز را خويش تن و جان و ببخشم

 اكنون كه بگويى و بگشايى من بر راستى زبان كه بايد: گفت بدو گيو پس. نيابى پاسخ بى را زبانم كه بدان باشم، آگاه پرسى، مرا كه آنچه از اگر
 از سر و دبز تيغى يافت، او از پاسخى چنين گيو چون. ام شنيده نه و پرسيده نه هرگز را نامى چنين: گفت راهنما آن كجاست؟ در خسرو كى

 .ساخت جدا تنش

 را خسرو كى گيو، يافتن

 گيو كمر سالها اين در. بگذشت سال هفت چنين اين و. بيابد نشانى شاه، آن از جايى در مگر تا تاخت، مى توران در بيهوشان همچون گيو
 با. بود او باده شور، آب و خورد مى گياه] نيز گاهى[ و بود گورخر چرم از نيز او پوشش و گورخر خوراكش. گشت سوده دوال و بند و تيغ آن از

 .گشت مى بيابان و كوه گرد گروه، از بدور سختى، و رنج

 ديگر بار و بازگشت گنگ به -توران سپهدار -افراسياب بازگرداند، ايران به جيحون از شتاب به را سپاهيانش رستم كه آنگاه ديگر سوى از
 سو هر از ليك  بسپار مادرش به را او و آور اينجا به ماچين از را شوم خسرو كى و برو هوشيار، اى: مودفر پيران به آنگاه. آورد چنگ به را توران
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 به را او همانجا در و بيĤورد را باهوش و خردمند آن سياوخش، پسر و بفرستاد تگاور اسپى بر را اى فرستاده درنگ بى پيران پس. ببند او بر را راه
 .بگذشت نيز اين بر چندى. سپرد مادرش

 آن به دژم و اندوهناك دلى با پس. رسيد نامور اى بيشه به انديشناك روزى. گشت مى زمين توران در اندوهگين بدانسان دالور، گيو
 پر ىدل با و آمد فرود اسپ از پس، .يافت خواب و آرامش براى جايگاهى را آنجا و ديد آب از پر را جوى و سبزه از پر را زمين. رفت خرّم مرغزار

 از نشانى هيچ كه اينك. بود آمده او خواب به پليد ديو بديد، را خواب آن پهلوان، گودرز كه شب آن شايد: گفت مى خود با و بخفت انديشه از
 يا و جويند مى نام رزم، در يا من اندوهگساران و ياران هنگام اين در دارم؟ مى آزار در سان بدين را خود رو چه از يابم، نمى اينجا در خسرو كى
 خيره به زبان و است گشته خميده كمان، خم چون روانم .است افشاندن گنبد بر گردو من، بخت ليك. گذرانند مى شادى به را روز بزم، در
 سختى و رنج تنها من بهره جستن، اين از. است داده باد به را او زمانه شده، زاده اگر يا و نشده زاده مادر از يا خسرو آن كه براستى. گشايم مى

 دور، از ناگهان. گشت مى مرغزار آن گرد شاه، آن جستجوى در و اندوه از پر سرى با گيو بارى،. بميرد زهر با كه كس آن خوشا پس. باشد
 او ديدار و باال. بود زده سر بر رنگارنگ گلهاى از گلى دسته و گرفته دست به مى از جامى كه بديد دآلرام و سروباال پسرى و تابان اى چشمه
 مهر بوى او روى از. بود نهاده سر بر بيچاده از تاجى و بنشسته پيلسته تخت بر سياوخش گويى. داشت خردمنديش و ايزدى فرّه از نشان
 .تاج زيب مويش، از و آمد مى

 به چون. نهاد او وىس به رو پياده، پس. باشد تاج و تخت سزاوار تنها اى چهره چنين زيرا است، شاه گمان بى او: گفت دل در گيو
 چشمه، آن پيش از خسرو كى چون. گشت پديدار نامورش گنج آن و شد سست بود، خورده گيو رنج در بر كه گرهى آن ديگر رسيد، نزديكيش

 هلوانىپ  هيچ سرزمين، اين در كه زيرا  نيست گيو جز كسى پهلوان اين كه همانا: گفت دل در و بردميد شادى از دلش و بخنديد بديد، را او
 خوش: گفت را او و برخاست جا از خسرو شاه شد، نزديك نامدار و پهلوان گيو چون. گردم شاه تا ببرد ايران به مرا كه آمده او. نباشد او چون
 در و شادند اآي نه؟ يا آگهى توس و گودرز و شاه كاووس از آيا كه برگوى سپردى؟ چگونه را راه اين. بيĤمدى داد و ايزدى فرّ با كه گيو اى آمدى
 زبان بر پروردگار نام و ماند خيره بشنيد، را سخنان آن گيو چون اند؟ چگونه انجمن آن و زال و تن پيل پهلوان رستم هستند؟ خسرو ياد به دل،
 ليك. هستى خسرو همان و سياوش پسر و كيان تخم از تو كه برآنم است، آمده نياز تو مهر به را گيتى اينك سرفراز، شاه اى: گفت بدو و آورد
 گيو و گشواد از را تو كسى چه كه بگوى. باشى فرهمند و خرّم است؟ گفته سخن گودرز از تو با كسى چه كه بگوى من با راستگويان، سرِ اى

 فرا دادنش اندرز گاه پدرم كه هنگام آن. كرد ياد مرا و بود شنيده پدرم از مادرم بگفتم، كه اينها ، شيرْمرد اى: گفت بدو خسرو كى داد؟ آگهى
 كليدى را بندها آن و آيد پديد خسرو كى سرانجام و آمد خواهد سرش بر چه كه بگفت نامورم مادر با و برگشود زبان يزدان، فرّ به بود، رسيده
 و نامداران آن پيش به و ايران تخت سوى به را خسرو كى و بيĤيد توران به گيو گردد، سرافراز پهلوانى خسرو، كى كه آنگاه گفت او. گردد
 . آرد جاى به را ما كين و آورد پاى زير به مردانگى با را گيتى خسرو كى و. ببرد شيران

 گلش چون رخسار بر كه بود سياهى خال سياوش، نشان دارى؟ نشانى چه بزرگى فرّ از كه برگوى سركشان، سرِ اى: گفت بدو گيو پس
 گيو به و كرد برهنه را خود تن خسرو كى پس. باشد پيدا انجمن آن نزد تو نشان كه زيرا  بنماى من به و بگشاى بازو نيز تو اينك. داشت
 پس. بود كيانيان نژاد درستى نشان و شد مى ديده كيان همه در كواذ، كى زمان از نشانه، آن. بديد را سياه نشان آن و كرد نگاه گيو. بنمود
 از و برگرفت در را او -زمين شهريار آن - خسرو كى .بگفت او با رازها آن و بباريد ديدگان زا اشك و برد نماز را او بديد، را نشان آن گيو چون
 كه بدان ، پِى فرخنده و بيدار و سرافراز شاه اى: گفت گيو. بپرسيد رزمخواه رستم و گودرز از و شاه تخت و ايران از آنگاه. كرد آفرين او بر شادى

 خرّمى اين به دلم نهاد، مى سرم بر كشور هفت شاهى تاج كه اين يا و سپرد مى من به نيز را بهشت رسراس زشت، و خوب داننده پروردگار اگر
 افكنده آتش به كه اين يا و خاكم در يا ام زنده من آيا كه داند مى ايران در كسى چه. بديدم زمين توران اين در را تو روى اكنون كه شد نمى
 رنج اين سرانجام، كه سپاس را پروردگار پس ام؟ بپرسيده رنجش و تيمار از و ام ديده زنده را سياوخش]  گويى[  كه داند مى كسى چه ام؟ شده

 .آمد سر خوبى و شادى به سخت،

 با نيز گيو. بپرسيد خوابش و خورد از و او ساله هفت درد و اندوه آن و شاه كاووس باره در گيو از خسرو و برفتند بيشه آن از دو هر آنگاه
 كه كاووس از نيز و خود ناز و آرام و درد و خواب و خورد و دراز رنج آن و گودرز خواب آن از و آورد پيش چه گيتى دادار پروردگار كه بگفت او

د ويرانى به رو جا همه و شد پراكنده ايران از بو و رنگ ديگر كه اين از و گشت سر و پا بى پسر، درد از و بيافكنْد را او فرّه ساليان، گذشتآور ، 
 همه آن از پس اكنون: گفت گيو به پس. گشت برافروخته آتش چون رخسارش و بسوخت رنج و درد آن از خسرو دل. گفت سخن خسرو كى با

 . آورد پيش چه روزگار تا ببين و مگوى كسى با را اين و باش پدرى چون من براى پس.  آورد ناز و آرام تو براى بخت دراز، رنجهاى
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 سياوشگرد به خسرو كى و گيو رفتن

 دل، بيدار گيو آمد، مى ايشان راه سر بر كه كس هر و رفت پيش دست، در هندى تيغى با گيو و بنشست گيو اسپ بر خسرو كى پس
 كار آن از نهانى نيز را فرنگيس و رفتند گرد سياوخش سوى به سان بدين و. كرد مى نهان خاك و گل زير در را او و زد مى را گردنش درنگ بى

 كنيم، درنگ نيك اگر: گفت فرنگيس. شوند راهى توران، جوى پرخاش  دليران آن از پنهان سه، هر تا كردند يار خود با را او و ساختند آگاه
 و بيĤيد سپيد ديو چون و سازد دور خود از خواب و خور و يابد آگهى كار، اين از نيز افراسياب. ايم آورده تنگ به خويش سر بر را گيتى كه همانا
 .گردد نوميد شيرين، جان از دلمان ديگر

 تو و. است اهريمن جاى مرزها همه و دشمن و بدخواه از پر گيتى. نگذارند زنده نهان، چه و آشكار چه گيتى، در نيز را ما از يكى اينان،
 پس نيست توران سواران راه سر بر كه. است ىمرغزار نيست، دور اينجا از كه جايى در بدان. بگويم پندى را تو تا بشنو من فرهمند فرزند اى
 به چون. سايد مى چهره آن بر ابر و برآورده آسمان به سر كه ببينى كوهى. برو مرغزار آن سوى به سياه لگامى و زين با گيو همراه به پگاه تو

 درخشان خورشيد چون. گردد مى تازه آن داردي از روان و است روان آن در جويبارى كه بينى خرّم بهار چون مرغزارى برآيى، كوه آن باالى
 به گردد، رام چون و بنماى بهزاد به را لگام و زين آن تو پس. آيند آبشخور به جويبار، آن سوى به كوهسارند، آن در كه هايى گله همه گردد،
 سپيد روز و گشت نااميد گيتى از سياوش كه گامهن آن. بمال او بر مهربانى به را دستت و بخوان را او و ده نشان بدو را خود روى و برو او پيش

 را تو و بيĤيد خسرو كى كه اين تا باش مرغزار و كوه در پيوسته و مبر فرمان نيز باد از پس اين از: گفت شبرنگ بهزاد آن به شد، تيره او بر
 .بروب زمين از را دشمن و بكوب پا زير به را گيتى و باش او اسپ زمان، آن در پس. گردد خواستار

 را بهزاد خسرو، كى گرفتن

 تا  رفتند باال به سربااليى آن از جويان، چاره بسان و شد روان او پيش در نيز گيو و بنشست اسپ بر - پهلوان ساالر آن -خسرو كى پس
 لگام و زين و برفت انشتاب رسيدند، چشمه آن نزديك به چون سرفراز خسرو پس. گشتند سيراب و بخوردند آبى آنگاه. رسيدند باال به كه اين
 جگر از سرد آهى بديد، سياوش خدنگ زين دامنه و دراز پاى جا و خالدار زين آن با را خسرو كى و كرد نگاه بهزاد چون. بنمود بهزاد به را

 و شبرنگ اسپ آن. شتافت او سوى به زين با يافت، آرام را او كه خسرو كى. نهاد پيش پا و بايستاد بود كه آبشخورى همان پاى در و بركشيد
 گشتند بريان تيز، آتش بر گويى و شدند گريان كار، آن از گيو و خسرو كى. بود دوخته خسرو كى چشم در چشم و ايستاده جا بر همچنان راد
 .بباريدند ديدگان از اشك افراسياب، نفرين از پر زبانى با و

 ياد درد، با پيوسته و نهاد او بر زين و كرد او سر به را لگام آن رانجام،س و بماليد بهزاد موى و يال و بر و روى و چشم بر دست خسرو كى
 .بكرد پدر

 گيو دل. گشت ناپديد گيو برابر از و پريد و بردميد باد چون و برآمد جا از گران، اسپ آن بيفشرد، ران و بنشست زين بر خسرو كى چون
 جان اكنون. بود گشته پديدار اسپى بسان كه بود جوى چاره اهريمن اين كه همانا: گفت و آورد زبان بر يزدان نام و بماند خيره و شد اندوه از پر

 را كوه آن از نيمى خسرو كى چون ديگر، سوى از ليك. بود رنج گيتى، از من گنج آن كه براستى. آمد پديد من رنج و برفت دست از خسرو
 انديشه كه باشد شايسته اكنون: گفت گيو به -پهلوان و دل بيدار شاه آن -روخس كى. رفت او پيش به گيو پس. بازگشت بتاخت، بهزاد بر سوار

 كيانى، برز و فرّ اين با. باشد آشكار تو بر رازها كه است سزاوار براستى سرفراز، شاه اى: گفت گيو. سازم آشكار روانى، روشن به پهلوان، اى را تو
 كى جنگ به كه بود اهريمنى ، نژاد فرّخ اسپ اين كه انديشيدى خود با تو پهلوان، اى: گفت گيو به خسرو كى پس. بدانى را چيزى هر نهان

 زير به اسپ از شنيد، چنين كه كارآزموده گيو. گشت شاد ديو، ولى اندوه، از پر من روان و كرد باد مرا رنج رفت، كه اكنون و آمد جوان خسرو
 .بادا كَنده بدسگاالنت دل و باشد فرخنده تو بر شب و روز: گفت و بخواند آفرين خسرو كى بر و آمد

 .نژاد هم و بداد هنر هم را تو داور، پروردگار و فرّى و جاه و اورنگ و برز با كه براستى

 راه آن از چندى بازگشتند، فرنگيس نزد به چون. نهادند روى ايوان سوى به باال آن از راهجوى، روانى و انديشه پر مغزى با دو هر پس
 را بهزاد روى فرنگيس، چون. نگردد آگه كارشان از كسى و باشد نهانى بايد كار آن كه اين از نيز و گفتند سخن داشتند، پيش در كه درازى
 به شتاب به بگريست، آنكه از پس. كرد ياد را سياوش روان پيوسته و. نهاد آن بر و يال بر را خود رخسار. گشت ناپديد رخسارش اشك، از بديد،
 گوپال و بسيار ياكند و درم و دينار از پر گنج آن. نبود آگه آن از گيتى در كس هيچ كه بود نهان گنجى را او كاخ، آن در. نهاد روى گنجى سوى
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: گفت گيو به و بگشود را گنج آن پسر، پيش در خسته، جگرى و درد و خون از پر دلى با فرنگيس. بود گران گرز و تيغ و دشنه و برگستوان و
 گنجيم اين پاسبان ما كه همانا خواهى؟ چه گوهرنگار، تاج و ياكند و شاهوار گوهر و دينار از گنج، اين از كه بنگر بردى، رنج راه اين در كه اى
 تو از زمين، كه براستى بانوان، مهتر اى: گفت و ببوسيد را زمين فرنگيس، پيش در ديد، چنين كه گيو. ببردى رنجها آن كه توست آن از گنج و

 چون پس. باد افكنده بدسگاالنت سر و بادا بنده تو فرزند پيش به گيتى. آموزد مى تو از را بد و نيك آسمان، و گردد مى بهارى بهشت چون
 توانستند، كه جايى تا بود، تر مايه پر گوهرها، آن از آنچه آنگاه برگزيد، را پهلوان سياوخش زره آنها، ميان از افتاد، خواسته همه آن بر گيو چشم

 ببست استوار را گنج آن در خسرو كى آن، از پس. ببردند نيز را پهلوان سياوش افزار جنگ و مايه پر برگستوان و كالهخود و. برداشتند خود با
 .كرد بيابان سوى به رفتن آهنگ و

  ايران به گيو و خسرو كى با فرنگيس رفتن

 ايران سوى به باد همچون و نهانى سه هر و نهاد سر بر كالهخودى يس،فرنگ و نهادند زين بادپا، اسپان آن بر شد، كرده همه اينها چون
 بيدار و پهلوان شاه آن -خسرو كى نزد به ايران از سرفراز گيو: گفت بدو و آمد پيران نزد به كسى و نماند نهان در سخن، آن ليك. نهادند رو
  شاخ بسان بشنيد، سخن اين پيران، چون. نهادند روى يرانا سوى به جنگجوى و پهلوان گيو و خسرو كى و فرنگيس اينك و بيĤمد - دل

 ديگر گويم؟ چه را افراسياب ليك. آمد پديد بودم، شنيده سياوش از كه آنچه هر اكنون: گفت دل در و گشت اندوهگين سخت و بلرزيد درختى
 .گشت تيره او نزد من آب

 آن به پيران آنگاه. روند جنگ به ايشان با ترك سوار سيسد تا بفرمود و دبرگزي پهلوانان ميان از را پهلوان نستيهن و كلباد پيران، پس
 بد و شوم خسرو كى آن و كنيد خاك در را فرنگيس و نيزه بر را گيو سرِ و مخارانيد نيز سر زين، پشت بر و باشيد هوش به: گفت سپاهيان
 .نيĤورد سركشان اين و سرزمين اين بر كه ها چه ديگر گذرد،ب جيحون از بدنشان آن اگر كه بدانيد و. آوريد بند به را اخترْپِى

 راه آن از اش رنجديده پسر و فرنگيس ديگر، سوى از. شدند روان بيدار پهلوان دو آن با جوان و پهلوان گونه اين سپاهى سان بدين
 بود، پهلوانان آيين چنانكه گيو اسپ. نگريست مى راه به خشم و رنج با و كرد مى پاسبانى گيو و بودند رفته خواب به بردن، شبانه رنج و پيمودن

  .بود نهاده مرگ به تن خشمگين، دلى با سر، بر كالهخود و تن بر زره نيز خودش و بود برگستوان در

 گيو بر از نستيهن و كلباد گريختن

 نيز شير جان و مغز كه برآورد خروشى چنان ،ابر بسان و بركشيد ميان از تيغ و بزد دستى بديد، را سپاه آن گَرد دور، از ناگهان گيو چون
 زخم از و جنگيد ايشان با گرز و دشنه با. گشت الژورد چون خاك، او تاختن از. درآمد سواران آن ميان به گَرد چون آنگاه. گشت تاريك

. گشت خندان و دلشاد خشم، روزِ آن در بود، اشكبار چشمانش كه همه آن از پس گيو. ساخت سير جنگ، از را سپاهيان آن همه گوپالش،
 روى و گشت نيِستان همچون آوردگاه آن ها، نيزه بسيارىِ از. گرفتند ميان در را گيو بودند، ژيان شير چون كه نيرومند سپاهيان آن آنگاه

 .كرد ميستان چون را نيستان آن كه بريخت خون چنان آن و شد اندوهگين شير، گيو دل. بپوشانيد را ماه و خورشيد

 .آمدند ستوه به او از پهلوان سواران آن كه اين تا. افكند زمين بر را ايشان از سيارىب

 گيو گوپال و تيغ از همه اين كه دانم ليك. خاراست كوه همچون دوش، و يال آن با گيو اين: گفت و كرد رو پهلوان نستيهن به كلباد پس
 گفتار نشان اين و نباشد گذر يزدان، فرمان از ولى آيد؟ چه سرزمين اين به كه دانم نمى. است خسرو كى فرّ از اينها و نباشد پهلوان

 .رسد بد سركشان به و توران به كه است اخترشناسان

 از نيز كوه دل كه برآمد كارناى ناله و خروش چنان و بتاختند شير همچون گير، و دار با نيرومند سپاه آن با سواران آن چه، اگر بارى
 گيو برابر از همگى نيز زخمى سپاهيان آن. گشت ارغوان چون خونها آن از خاك و كشته از پر دهار و دشت همه سرانجام، ليك  بجنبيد جاى

 .بازگشتند گردنفراز پيران نزد به و بگريختند لشگرْپناه و سرفراز

. دار يار را خرَد و كن آباد و شاد را دلت شاه، اى: گفت بدو و آمد خسرو كى نزديك به شير همچون آلوده خون چنگى و بر با نيز دلير گيو
 و يال بر بايد ديگر كه بازگشتند چنان آن ماندند، زنده كه آنان ايشان، از ليك  آمدند ما جنگ به سپاهى با چنگ تيز نستيهن و كلباد كه بدان
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 و شد شاد گيو از كيش پاك خسرو كى پس. باشد داشته كارزار توان من با كه شناسم نمى ايران در را سوارى هيچ رستم، بجز. گريست برِشان
 .شدند روان بيراهه از و بخوردند چيزى آنگاه. كرد آفرين و ستود بسيار را او

 در كار اين از نبايد چگونه: گفت كلباد به و برآشفت پيران رسيدند، پيران نزد به بريان و زار و خسته بدانگونه تركان، چون ديگر سوى از
 تو پيش به اگر پهلوان، اى: گفت بدو كلباد. رفت سان چه بر كار كه بگوييد راست كجاست؟ خسرو كرديد؟ چه گيو با كه دبرگويي شد؟ شگفت
 مرا نبرد و اى ديده سپاه ميان در مرا بسيار تو. گردد مى سير نبرد دشت از دلت ديگر كرد، چه ما پهلوانان با دالور گيو كه بگويم و برگشايم زبان
 و بخورد مرا گوپال زخم هزار از بيش او ليك. افتاد خواهد زير به درنگ بى گفتم كه جنباندم اسپ بر از بدانسان را گيو من. ىا پسنديده هم

 فراوان نيز جنگاوران از و ام ديده بسيار را رستم جنگيدن من. بود پيل دندان از بازويش و بر و بود گشته سندان چون سرش گويى. نجنبيد
 در نيز و خوردن زخم هنگام در را او رگزه ليك. ام شنوده

 آن بايست مى هم باز بود، پلنگ چرم از نيز سواران نيزه سر و بودند موم گرزها آن اگر. ام نديده پايدار چنين اين كارزار، گردش و پيچش
 .خروشيد مى پيل چون ديگر بار و شد مى جوشان نيز زمان هر او ليك. گشت مى كوفته و خرد او چنگال و يال و بر

 .آمدند ستوه به تن يك آن از ما دليران و گشت كوه چون كشتگان، بسيارىِ از دشت آن نيز سرانجام

 سوار يك از سخن همه اين. باشد ننگ ديگران، پيش در كار، آن كردن ياد كه همانا. است بس ديگر: گفت بدو و برآشفت پيران ناگهان
 مستى پيل همچون را گيو اكنون و برفتى نرّ شيران چون سپاهى و نامور نستيهن آن با تو. مكن پهلوانان جنگ آهنگ ديگر پس گويى؟ مى

  بياندازد را شاهنشاهى تاج آن ديگر يابد، آگهى كار اين از افراسياب چون اينك. گردانيدى پست پهلوان، ميان در نيز را خودت نام و ساختى
 مرد تو آرى،. بكشت را ايشان دليران از بسيارى سوار، آن و كردند پشت سوار، يك با گجن در سپاهى چنان و سوار و دلير پهلوان دو كه زيرا

  .فسوسى و سرزنش شايسته و نيستى كوس و گوپال و درفش

 خسرو كى پِى از پيران آمدن

 هيچ و شويد بدگمانان آن پِى از شتاب به كه است بايسته شما بر: گفت بديشان و برگزيد كارزار شايسته و پهلوان سوار هزار پيران آنگاه
. شوند شير چون ايران در نيز زنان كه رو آن از نماند، نيز آب و خاك سرزمين، اين به ديگر رسند، ايران به خسرو و گيو اگر زيرا. مداريد درنگ

 .ماه و خورشيد و اختر گردش از نه بداند، من گناه را ايشان رفتن و گردد داغدار دلش شود، چنين اگر نيز افراسياب

 ژرف آن بن كه رسيدند ژرفى رود به كه اين تا تاختند  سره يك روز، و شب و برفتند باد چون نامور، پهلوان آن فرمان به تركان، آن پس
 در. شدند پراكنده ناگزير به رسيدند، بدانجا سپاه آن چون. گشت مى خون درياى همچون بهاران در كه بود گلزريون نامش و كوتاه پهنايش و
 به پس. بديد را توران سپهدار درفش آنجا از فرنگيس ناگهان. كرد مى پاسبانى و نشسته فرنگيس و بودند خفته خسرو كى و گيو رود، سوى نآ

 كه ترسم مى. است بيĤمده ما پسِ از سپاهى. آمد پيش ستيزت روزگار كه برخيز رنجديده، مرد اى: گفت و كرد آگاه را او و شتافت گيو پيش
 پيش به و آورده بند در پسرم با گريان، نيز مرا. كنند پيچان درد، آن از را ما دل و بستانند را جانت بيابند، را تو اگر همانا. برود دست از زمان

 اين چرا بانوان، سرِ اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گيو است؟ آگاه آسمان راز از كسى چه. آيد ما سر بر چه كه ندانم ديگر و ببرند افراسياب
 من با بخت، و من يار پيروز، گيهاندار پروردگار كه بدان و برو بلندى يك باالى به خسرو كى با اينك تو اى؟ كرده تيره را خويش روان چنين
 دام از من. است گشته دراز تو بر من كار ديگر رزمساز، اى: گفت بدو خسرو كى. گردم سوار اسپ بر آفرين جان يزدان نيروى به پس. است

 بر خون خويش، شمشير با و روم دشت به كه است بايسته من بر اكنون. مرو اژدها دم در اندازه اين نيز تو پس. يافتم رهايى رنج و سختى
 هشت و هفتاد و است پهلوان نيز پدرم و پهلوانم من ولى. است تو تاج نيازمند گيتى سرافراز، شاه اى: گفت او به گيو ليك. بيافشانم آسمان
 .اندك شاه، و است بسيار پهلوان، بندد؟ شاهى به كمر پس آن از كسى چه. رود مى دست از گيتى ديگر شوى، كشته تو اگر ليك. دارم زني برادر

 .باشند ديگرى پهلوانان شوم، كشته من اگر. نباشد ديگر شاهى هيچ كه نه، هم اندك،

 نيز بدنژادان آن كه اين ديگر و رود باد به من ساله هفت رنج آن و نباشد تاج و تخت شايسته كسى هيچ گردى، تباه اينجا در تو اگر ليك
 .باشد من يار آفرين، گيهان يزدان كه بدان و. بنگر آنجا از را سپاه و برو بلندى آن باالى به تو پس. آورند شكست ما بر

 .است زنده تو پرِ سايه در گيتى كه زيرا باشد، تو فرّ از آن گردم، پيروز كه هم اگر
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 گيو با پيران جنگ

 بسته را راه ايشان، ميان رود، و بودند سپاهيانش و سپهبد پيران نيز رود سوى آن در. بيĤمد شير چون اسپ، بر سوار و بپوشيد زره گيو،
 به تو بدنژاد، بدتنِ اى: گفت بدو و داد دشنام و برآشفت پيران. خواست جنگ به را پهلوانى سپاه، آن ساالر از و بغرّيد بهارى تندر چون گيو. بود

 كوه اگر كه سوار، اى بدان. گشت خواهد نساجامه شاهين، چنگ را تنت و خورد خواهى ژوپينها اكنون پس اى؟ آمده سپاه اين جنگ به تنهايى
 خاك بر سر دونب مردارى چون را تو و كنند چاك چاك برت در را ات زره آن و آيند تو گرد به مور هزار چون من سواران اين باشى، نيز آهن

 .كشند

  زمان آرد سر گوزنى بر چو كه            هزبردمان زد داستان يكى

 بگذرد من پيش دوان بيĤيد             بشمرد برو دم همى زمانه

 . بيĤورد نامدار سپاه اين و من پيش به]  گوزنى چونان[ نيز را تو زمانه اكنون 

 تو چون سپهبدى ديوزاد، بدگوهر ترك اى: گفت و بغرّيد بشنيد، را پيران سخنان آن چون -سركشان سرِ و بزرگ پهلوان آن - سترگ گيو
 به كين، روز آن در چين، و ترك بزرگان از همه آن كه ديدى. اى پسنديده را زخمم و اى ديده سياوش خواهىِ كين در مرا تو. مبادا گيتى در

 ديگرى و خواهرت يكى كه را ات خانه مهتر زنان از تن دو. آوردم جانت بر گزند و مداد تاراج به را تو مان و خان همه. شدند كشته من دست
 ايشان كهتر به ديدم، را دژم تركان از تن دو چون. بيĤوردم كشان كشان ختن از و آوردم بند در بودند، لرزان خويش تن و جان به و بود زنت
 و. مزن مردى  الف مردان، ميان در پس  هستى زنى همچون نيز تو. رفت و كرد پشت من با جنگ در زنان، همچون او پس. بخشيدم اى بنده
 نامتان، ديگر كه همانا. ببرد را خسرو و آمد تنهايى به گيو كه بگويند و آورند زبان بر را ننگ اين رود، و رامشگران با مهتران جاودان، تا كه بدان
 و دليران و شاه كاووس خويشان و بزرگان و چين خاقان و قيصر و فغفور از مين،ز روى بزرگان از بسيارى بدان كه اين ديگر. گرفت ننگ

 ليك. فرستاد نزدش به را كسى و شود رستم داماد تا خواست نيز توس. خواستند او از خواهشگرى به را رستم دختر همگى كاله، زرين پهلوانان
 را هيچيك و كرد نگاه گيتى پهلوانان از بسيارى در. بتافت پيمانشان از سر و يافتن سزاوار نيز را آنها از هيچيك و كرد بسيار فسوس او بر رستم

 را سوار بانوگشسپِ دخت، مهين آن اش، برگزيده دختر آن و برگزيد مرا بزرگان، همه آن ميان از نامدار، گردنكش رستم سرانجام، ليك. نپسنديد
 به را -  ارم بانو -شهر، بانوانِ مهتر آن خواهرم، نيز من. بركشيد آسمان به را سرم كار، اين با و داد من به بود، تر گرامى نيز افسرش از او نزد كه

 بايد ديگر تو آييم، خواهى كين به رستم و من كه آنگاه پس. ندانم خويش همĤورد شيرمرد، رستمِ جز را كس هيچ گيتى در اكنون. دادم رستم
 به مرا نام تو ديگر گذاشتم، زنده سپاه، اين از نيز را تن يك اگر. سازم سياه چشمانت پيش به را گيتى آبگون، دشنه اين با اينك. كنى گرى مويه

 گبر آنگاه. نهم سرش بر افروز دل تاجى و نشانم پيلسته تخت بر را او و ببرم دليران شاه نزد به ايران، به را شاهنشاه خسرو من،. مخوان مردانگى
 پيران بدبخت، ترك تو و. آزادگانم گيو سركشان، سرِ گشوادگان، گودرز پسر من. سازم ايران شيران كنام را زمين توران و كنم تن بر گرانمايه
 .گشت خواهد ات نساجامه كالهخود، و جوشن گمان، بى و است من كمند خم اين با تو مرگ اكنون. مباد سرزمينت و تخت و تاج كه شومى

 گيو دست در پيران شدن گرفتار

 ران و برانگيخت جا از را اسپ پس. شد اشك پر چشمانش و جوش پر دلش و گشت خشمگين بشنيد، را گيو نانسخ پيران، چون
 .رفت رود به دشت از كشتى، همچون و گفت درود را دهش نيكى يزدان و برآورد گردن به را گران گرز و بيفشرد

. بگريخت او برابر از و بپيچيد پيران با جنگ از روى فريبكارى، با گيو. برآمد آب از سپهبد پيران كه اين تا نكرد، شتاب جنگ در هيچ گيو
 دور سپاهيانش و رود كنار از را پيران سان بدين گيو چون. گشت تاريك تيره، شب چون گيتى. شد نزديك بدو و بتاخت او پىِ در پيران

 از دلير گيو ليكن. بگريخت گيو برابر از شير، پيران. است اندم اژدهايى گويى كه بتاخت پهلوان پيران بر چنان و درآورد زين از را گرز ساخت،
 از را او و آورد بند در را پيران سان بدين و. بيانداخت پيران بر را آن و بگشود فتراك از را پيچانش كمند پيران، ديدگان از نهان و بتاخت او پىِ
 جنگ خود، و ببست را دستش و افكند خاك بر را او آنگاه. بساخت دورش رود لب از و بيافكند پياده و خوارى به خود، پيش در و برگرفت زين
 .برفت گلزريون رود لب تا چنين اين و گرفت دست در را پيران درفش و بنشست او اسپ بر و بپوشيد را پيران افزار
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 نيز گيو. برخاست هندى دراى و سرغين ناى و كارناى ناله و خروش. رفتند پيش به ناچار بديدند، را خويش سپهدار درفش تركان، چون
 بر چنان گيو ناگهان. بودند شده شگفت در او كار از توران سپاه. برآورد دوش بر را گران گرز و شد رود درون آب، كوهه بر اى كشتى همچون
 و. آمدند ستوه به او گرز زخم از ترك دليران و گشت كوهى همچون دشت كشتگان، بسيارىِ از. نهاد سر بر خاك را تركان كه بتاخت ايشان
 از همگى پهلوانى و نيرومند مردان چنان آن و نهادند جنگ به پشت پهلوانان آن همه شد، تركان رمه ميان به شير گيو آن چون سان بدين
 به تا تاختب همچنان. است نديده هم  خواب به را سپاه آن گويى كه بگذشت رود از و بازگشت چيرگى با آنسان نيز گيو .بگريختند گيو پيش
 با و بيهوشان همچون ترس از پر و دوان و كشان كشان خوارى، به و پياده را او پس. سازد جدا تنش از سر تا خواست و رسيد پيران نزد

 ينكا: گفت و كرد آفرين شاه، آن بر و ببوسيد را زين و گشت پياده خسرو نزديك به نيز گيو. ببرد خسرو كى نزد به سرافكنده و زرد رخسارى
 بر نيز پيران هنگام، همان در. شود باد بر نيز اين گشت، باد او چون پس. بداد سر او گفتار به سياوش. آمد گرفتار اژدها دم در ناراستكار اين
 مرا تيمار و درد تو تابانى، خورشيد همچون گروه، ميان در كه پژوه دانش شاه اى: گفت و ببوسيد را زمين و خروشيد بر و كرد آفرين شاه
 تباه شاه سياوخش بودم، افراسياب درگاه در زمان آن در من اگر كه بدان. آگاهى بكردم، شاه افراسياب با تو براىِ از كه پيكارى آن از و دانى مى
 تو بخت و فرّ به من اگر باشد سزاوار نيز اكنون پس. آوردم بيرون ديو چنگ از فريب، و گرى چاره با را مادرت و تو كه بودم من اين. گشت نمى

 .يابم رهايى اژدها اين چنگ از

 گيو از را پيران فرنگيس، كردن رها

. افراسياب نفرين از پر زبانش و بود اشك از پر ديدگانش كه ديد را فرنگيس گيو،. دهد فرمان چه تا كرد نگاه خسرو كى به گيو پس
 از پس. است روان روشن و راد و خردمند پير، پهلوان اين كه بدان اى، چشيده را درازى راه چنين رنج كه اى سرفراز، اى: گفت گيو به فرنگيس

 .رهانيد ريختن خون از را ما كه بود او رهنمون، دادگر داور

 ما بر را او نامور، اى نيز تو پس است، خواسته زنهار خويش كرده از كه اكنون. شد زده بدى برابر در ما جان بر كه بود اى پرده او مهر
 به من كه بدان بادا، جوان همواره گيتى شاه بانوان، سرِ اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گيو. نبود رهنمون بدى سوى به هرگز او كه ازير  ببخش

 گيو به خسرو كى. كنم گلگون خونش به را زمين يابم، دست بدو كين، روز در اگر كه ام خورده سختى سوگند سرفراز، شاه تخت و تاج و ماه
 ات، دشنه با و ساز گستاخ سوگند، به را دلت و بيا اكنون. مساز نابود را خود روان خوردى، يزدان به كه سوگندى براى از ،شيرفش اى: گفت
 .كين از هم و آيد ياد مهر از هم را تو چكد، زمين بر خون ات، دشنه از چون پس. كن سوراخ را او گوش

 سان بدين و كرد سوراخ دشنه با را پيران گوش و برفت ديد، آزرم و اشك از پر را رخسارش و گرم پيران، بر را خسرو كى دل كه گيو
 .شد راست بود خورده كه سوگندى

 به را جانم هم كه دان چنان و دهد باز نيز را اسپم تا بفرماى پس. رسانم سپاه به را خود توانم نمى پياده: گفت خسرو كى به پيران آنگاه
 .چيز هم و اى بخشيده من

 در چرا سپاه، دلير اى: گفت و كرد رو پيران به گيو. ببخش من به را پيران اسپ شير، نرّه اى: گفت گيو به -دلير شاه آن خسرو كى
 پيمان، اين با و بخور سختى سوگند تو آنگاه. ببندم گران بند به را دستت دو خواهى، مى را روان بادپاى اسپ اين اگر گشتى؟ سست آوردگاه،

 او از تو چيز هيچ و است تو بانوان مهتر او كه زيرا  نگشايد گلشهر بجز هيچكس مرا بند اين كه بخور سوگند. كن ادآز را خويش بسته تن
 بجز نگشايد، را بند اين راه، در هيچكس كه خورد سوگند. بخريد را اسپ سوگند، با و پذيرفت را پهلوان گيو سخن آن پيران، پس. نيست پنهان
 در مهربانى با را پيران خوبچهر، خسرو كى و فرنگيس. شد سوار اسپ بر تا بفرمود آنگاه. ببست را دستش دو و داد دوب را اسپ نيز گيو. گلشهر

 .برفت و خواند آفرين پهلوان گيو بر و خسرو كى بر نيز پيران. گرفتند بر

  راه به را پيران افراسياب، يافتن

 آتش همچون و برنشاند را سپاه و بزد رويين ناى پس. گشت تيره او بر روشن وزر شد، آگه خسرو كى كار از افراسياب چون ديگر سوى از
 در را سپاه ناگهان ليك. آورد سپاهيانش و كلباد رزمگاه آن به را سپاه و بتاخت و بجست كمان از تير چون و كرد يكى ايستگاه دو. براند كاخ از
 آگه بدينجا، ايران از سپاهيانش با پهلوان آن آمدن از ما جنگاوران از يك هيچ آيا: پرسيد ايشان از افراسياب پس. بديد كشته و پراكنده جا هر
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 است؟ مانده آنجا در سياوخش از فرزندى كه برد آگهى ديوزاد آن نزد كسى چه آورد؟ اينجا به و بگذرانيد را گرانى سپاه چنين اين كه  نبود
 كه بود، هراسان سپاه از ما دل اگر: گفت بشنيد، را افراسياب سخنان آن كه سپهرم. ديد نمى را روزگار اين چشمانم اينك بودم، كشته را او اگر

 و آمد ستوه به كه بود تن يك آن با جنگ در ما سپاه. نديدم او با سوارى هيچ و بس و بود گودرز پسر گيو تنها كه بدان ليك. بود آسان كارى
 .برفت خسرو كى و فرنگيس با گيو سرانجام

 دانا از آنچه هر اينك همانا: گفت و شد درد از پر روزگار از دلش و گشت زرد رخسارش رنگ ناگهان بشنيد، سخن آن چون افراسياب
 .آمد پديد بودم، شنيده

  تخت به رساند را او كوشش ابى            بخت نيك كند را كسى يزدان چو

 پر يال و روى و سر با سپهدار پيران سپاه، آن پيش در و شد پديدار سپاهى ناگاه شنيد، را افراسياب گفتار سپهرم كه هنگام همان در 
 و بنگريست افراسياب شد، تر نزديك چون ليك. است بشتافته پيش از پيروزى با و يافته را گيو پيران، كه كرد گمان افراسياب. بود روان خون
 و شد شگفت در پس. اند ببسته پالهنگ با پشت از نيز را تشدس دو و شده بسته اسپ زين آن بر سنگ چون كه ديد. بيافت زخمى را پيران

 ديو آن كه چنان آن نيز بيان ببر و درنده گرگ و ژيان شير كه همانا شهريار، اى: گفت را او پيران،. بپرسيد او از و گشت انديشناك و اندوهگين
 .نجنگند جنگيد، تنهايى به

 از بسيارى و بكوفت آهنگران پتك چون و بيĤمد گران گرز با نخست. بسوزد دريا در مشبي از نيز نهنگ بردمد، جنگ روز در او كه آنسان
 گويى او ليك. باريد ما سپاهيان تيغ او سر بر كه نبارد باران چندان آن نيز ابر از كه براستى. نيانديشيد مردان آن از هيچ و بكشت را ما پهلوانان

 بجز  خواهى كينه هيچ و كردند پشت او با جنگ در ما سپاهيان همه سرانجام. است گشته تجف گرزش آن با و خفته گلستان در اسپ بر سوار
 هوش و دانش ديگر. آورد بند به را سرم و افكند من بر را آن ناگهان ليك بگريخت، من برابر از و داد تاب را كمندش گيو. نماند او پيش در من
 آن با مرا آنگاه. شد سوار خودش و افكند اسپش پيش در مرا و ببست را دستم دو و آمد يرز به اسپ از او. آمد خاك به تنم و شد پراكنده من

 ياورم فرنگيس، هنگام همان در ليك. سازد جدا تنم از سر تا خواست پس. بزد جانم بر داغى ديگر بار كار، آن با و برد خسرو نزد به خوارى
 به و خودكام دادار و ماه و خورشيد به و شاه سر و جان به مرا آنگاه. ببست را دستم دو و جوشيد و بدريد را گوشم ولى ، نبرّيد را سرم. گشت
 ديدم، برگشته را بخت چون نيز من. روم خويش جايگاه به تا اينچنين و بگشايد را دستم نگويم كس هيچ به كه بداد سختى سوگند تاج، و تخت

 و است كمند در ويالم سر زمانى. ربود خواهد ما از را مهر چنين اين كه است سمانآ نزد در رازى چه اين كه ندانم اكنون. بخوردم سوگند
 .بندم و سوگند زير به ديگر زمانى

 خاموش و بازگشت نيز پيران. براند خود پيش از را او و بزد بانگى و آورد چشم در اشك خشم، از بشنيد، را پيران گفتار افراسياب چون
 نيز تيز باد و غرّنده ابر ، ديوزاد اين و گودرز پسر گيو اگر همانا: كه برگشاد سوگند و دشنام به لب و افكند سر در باد افراسياب آنگاه. ماند

 چون. افكنم نابودى به را ايشان كينه، به خود، تيغ اين با: گفت و بگشاد تيغ از بند و بزد دستى پس. آوردم فرود بلند ابر از را ايشان گردند،
. كند ريز ريز را او تا دهم ماهى به و سازم نيم دو به را او تيز، شمشير با و كنم تار و تيره چشمانش برابر در را گيتى آورم، چنگ به را فرنگيس

 باشد؟ او با چرا فرنگيس ديگر جويد، مى را ايران خسرو كى چون

  باژبان با گيو گفتگوى

 را خود شتاب به: بفرمود هومان به و تاخت جيحون سوى به خود سركش سپاهيان با نيز افراسياب و رفت ختن سوى به اندوهناك پيران،
 گفته آن نشان اكنون. گردد باد ما رنج همه ديگر است، بگذشته جيحون از خسرو كى كه رسد آگهى اگر زيرا  برسان جيحون رود لب به

 هيچ و سازد خارستان را زمين توران كه خيزد شاهى كواذ، كى و تور نژاد از كه اين  گشت آشكار بگفت باستان روزگار از دانا كه راستان
 .ورزد كين توران به و گرايد ايران سوى به دلش نگذارد، آباد را سرزمينى

 آن به را ها كشتى كه باژخواهى آن از باژگاه در پس. بگذرند آن از كه داشتند بسيار شتاب و رسيدند رود به خسرو و گيو ديگر سوى از
 به شنيد، چنين كه باژخواه است؟ كدام باشد، داشته خسرو كى سزاوار نشستنگاهى و نو بادبانى كه اى كشتى آيا كه يدندپرس برد، مى رود سوى
: گفت بدو گيو. بفرستى درود كشتى به بايد پس بگذرى، رود اين از كه خواهى مى اگر. باشند يكسان شاه و چاكر روان، آب برابر در: گفت گيو
 من گفت و كرد رود گيو سوى به تيز شنيد، چنين كه باژبان. گشت نزديك سپاه كه بگذران، رود اين از را ما ولى خواه،ب ما از خواهى هرچه تو
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: گفت بدو گيو.  زرين افسر يا و كنيز آن يا سياه اسپ آن يا زره يا: دهى من به را يكى چيز، چهار اين از كه است تو بر ليك خواهم نمى باژ تو از
 يا شاه كه باشى كه تو هستى؟ شهرى شاه گيرى، مى كه باژى اين با كه اى پنداشته تو باشد؟ روا كجا گفتى، كه سخنان اين ، دخرَ گسسته اى

 گشودن كه را زرهى يا بادپيما شبرنگ بهزاد آن يا شاه افسر باژ، بجاى يا خواهى مى را  شاه مادر اگر شوى؟ خواستار را بادپيمايى اسپ چنين
 و ما آن از آب اكنون پس  خواستارى شود، مى كارگر آن بر تير و هندى شمشير و نيزه و آتش نه و گردد مى تر آب، از نه و ندانى نيز را آن گره

 .باد تو آن از درشتى و ما آن از مايه چنين  تو آن از كشتى

  جيحون از خسرو كى گذشتن

 تخت بگذشت، رود اروند از چون فريدون. نبينى نيكويى جز آب، اين از پس، خسروى، كى تو اگر: گفت و كرد خسرو كى به رو گيو آنگاه
 چه به ديگر شيرانى، و دليران پناه و ايران شاه اگر تو پس. گشت بنده بود، روشن و فرهمند كه را او گيتى، سراسر و گفت درود را شاهى

 اندوهگين نبايد تو شويم فرو آب، اين در مادرت و من اگر د؟گرد بد تو با آب كجا تاجى، و تخت زيبنده و برزى و فرّ با كه تو انديشى؟ مى
 شدم، زاده تو براى مادر، از نيز من. بود مانده تهى شاهى تخت چون بود، تو شدن زاده تنها مادرت آفرينش از گيتى خواست كه زيرا گردى
 با شاه اى را تو و سازد دار بر زنده مرا و بتازد رود اين لب به افراسياب گمان بى كه دانم كنى، اين جز اگر و. ميانديش هيچ باره اين در پس

 را كار همين: گفت بدو شنيد، چنين چون خسرو كى. بياندازدتان اسپان سم زير به كه اين يا و گرديد ماهيان خوراك تا افكند دريا به فرنگيس
 تو: گفت و بناليد يزدان درگاه به و نهاد خاك بر روى و آمد فرود سپا از خسرو كى آنگاه. برم مى پناه فريادرس يزدان به تنها راه اين در و بكنم
 و بگفت اين خسرو كى. توست پر از اى سايه ، خرَد و روان و تو فرّ از من براى نرمى و درشتى هستى، داد سوى به راهنمايم و من پناه و پشت
 از كه شيرى چون او پسِ از نيز دلير گيو و فرنگيس. براند باژگاه تا كشتى چون و زد آب به و گشت سوار سياه اسپ آن پشت بر اى ستاره چون
 جيحون سوى آن به چون[ .گذشتند رود از تندرستى با سه هر سان بدين و. زدند آب به]  اسپ با[ را خود نترسد، جيحون رود از و آب

 .گرفت ستايش و ايشني را آفرين گيهان پروردگار ، نيستان آن در و بشست خود تن و سر خسرو] رسيدند

 هرگز كه است شگفت كارى اين: گفت يارانش به و شد سرآسيمه كشتى، نگاهبان آن گذشتند، رود از ايشان سه هر چون ديگر، سوى از
 ،باشد خردمند كه هر بگذرند، ژرفى درياى چنين از بتوانند برگستوان و جوشن با اسپ سه بر سوار تن، سه بهار، در اگر. ام نديده آن چون
 . نداند مردمان از را ايشان

 .ديد شده تباه را خويش كار و شد پشيمان بود، گفته تن سه آن به كه خويش بيهوده گفتار از نگاهبان آن پس

 آن همه رسيد، رود لب به چون. شد روان شاه سوى به خواهى پوزش به و برافراشت بادبان و بيĤراست را كشتى داشت، كه هرچه با پس
 برد؟ مى را مردم آب، اين كه نگفتى مگر ، خرَد كم سگ اى: گفت بدو ديد، چنين كه گيو. آورد شاه پيش به كاله و كمند و كمان اب را پيشكشها

 رسد، فرا كين روز چون كه بدان. مباد نيز پيشكشت اين اكنون پس. ندادى تو ليك خواست، كشتى تو از اى نژاده و ور مايه شهريار چنين
 .كرد مى پدرود خود جان با گويى كه برگشت او از خوارى به چنان رودبان آن سان بدين و. ودش باد به روزگارت

 نزديكى به افراسياب چون. بيĤمد توران از سپاهى هماندم رسيد، باژگاه نزديك به چون. بازگشت خوارى به ديگر ديد، چنين كه رودبان
 داد پاسخ را او باژخواه، يافت؟ راه رود، اين بر چگونه ديو آن: كه بزد باژخواه بر دىتن بانگ پس. نديد آب در را كسى يا و كشتى هيچ آمد، رود
 آب از گذرد، مى زمين روى از كه همچنان كسى كه ايم شنيده نه و ديده نه هرگز ليك  ايم بوده باژبان دو، هر من، و پدرم شهريار، اى: كه

 سه آن ليك. نباشد آن از گريزى راه هيچ را تو ديگر ، شَوى آن اندر چون است، سخت ىآبخيزها از پر رود اين آب كه بهار در. بگذرد جيحون
 ميان به يزدان سوى از و زاده زان و باد از را ايشان كه اين يا و بود داشته نگاه خود كنار در را ايشان هوا گويى كه گذشتند، رود از چنان سوار،
: كه بفرمود باژخواه آن به آنگاه. كشيد آهى اندوه، سرِ از و گشت زرد رخسارش بشنيد، او از را انىسخن آنگونه افراسياب، چون .اند فرستاده مردم
. بيابيم را ايشان كه باشد. اند خفته جايى در كه اين يا و اند رفته آنها آيا كه ببين و بياب من براى را ايشان و افكن آب بر كشتى و كن شتاب
 تو. مدار نگاه خود كنار در را آتش و بيانديش شهريار، اى: گفت را افراسياب ديد، چنين كه هومان. باشى ودپدر .بيĤور را كشتى و باش زود پس
 چنگال و دم در كه همانا ، روى -دارد شكن سپاه گرگين و توس و تن پيل رستم و گودرز چون]  پهلوانانى[  كه -ايران به سوارانت اين با اگر
 تو آن از ماچين و چين تا رود اين از. اى آمده شير چنگال]  نزديك[  به چنين اين كه اى گشته سير شاهى تخت از كه براستى. شد خواهى شير

 گزند بيم ايران، از اكنون كه زيرا نگاهدار، را شاهى بلند تخت و توران همين تو پس. باشند تو آن از نيز پروين و كيوان و ماه و خورشيد همه و
 .بگذشت اين بر درازى روزگار و بازگشتند بود، گشته خون از پر درد، از كه دلى با همگى]  گفت ينچن هومان چون[ پس. نباشد
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  اصفهان به خسرو كى رفتن

 آن -خسرو كى و خود سوى از اى نامه گيو، پس. بودند گشته دژم نيز برخى و بود شادمان ازو گيتى رسيد، زم به گيو با خسرو كى چون
 آب كه سرافراز و نيكبخت خسرو كى آن است، نامور كواذ كى تخمه از كه شاهى آن شاد، سپهدار آن اينك: گفت آن در و نويساند - پهلوان شاه

 .بيĤمد توران از شد، تختى مانند به زيرش در جيحون

 بود، آمده پيش كم و شبي از كه آنچه او با و برگزيد زم نامداران آن ميان از دوستدار، و دل بينا و خردمند و پهلوان سوارى گيو، آنگاه
 شب آن[ تو گيتى، پهلوان اى: بگو گودرز به و برو - بزرگان جاى و شاهان مرز آن -اصفهان به اينجا از: گفت را او و داد او به را او نامه و بگفت
 . بود بيدار روانت ليك]  بخفتى

 آن با[ و بنوشت شاه براى ديگر اى نامه گيو، آنگاه. نوزيد وى بر نيز سخت باد يك راه سراسر در و آمد زم به خسرو كى: كه بگو را او نيز
 آن بارى،. گشت روان جهيدند، مى آتش چون كه بادپايى افكن كفك اسپان با و برجست جا از فرستاده. داد فرستاده به] پيامها و گودرز نامه

 .بداد نامه و پيام و آمد پهلوان گودرز نزد به نخست روان، روشن گيو فرستاده

 آنگاه. بكرد افراسياب بر فراوان نفرين و گريست بسيار سياوش، براى از و نهاد سر بر]  شادى از[ را نامه -گيتى پهلوان آن -درزگو
 آن بر و خواند پيش را فرستاده كاووس،. برخاست بارگاه آن از شادى به خروشى. آمد شاه كاووس درگاه به و بپالود اسپان يال از خوى فرستاده،

 سرزمين به فروز گيتى گيو پيروزى آن از آنگاه .خواندند فرا را رامشگران جا، هر در و بيĤراستند شادى به را جا همه پس. افشاند گوهر و،گي نامه
 خواسته با را بانوگشسپ رستم، سپس. ببخشيد زر را درويشان نيĤمد، نرّ شير آن بر گزندى هيچ آنكه براى از رستم پس. رسيد آگهى نيز نيمروز

 همچون شتاب به يك، هر دست در زرين جام با ريدك شست و سيسد و گران تاجهاى و تخت با نامور مهتران از تن دويست و هزار و سيارب
 .شد روان گيو سوى به و رفت بيرون پدر پيش از پرّان مرغى همچون نيز بانوگشسپ. كرد روانه آذرگشسپ

 شد آگهى گيتى جاى همه در. فرستاد اصفهان سوى به -بود گشته پراكنده گيتى رسراس در نامش كه -را خسرو كى گيو، ديگر، سوى از
 آن جاى همه بر و بيĤراست را بلند كاخ آن گودرز،. شدند اصفهان سوى به گيتى بزرگان همه پس. بيĤمد راه از -شاه فرزند آن - خسرو كى كه

 از پر تاجى و گوشوار و گردنبند و دستبند و بيĤراست باشد، شاهى رسزاوا كه چنان آن گوهر، و زر با را تختى و افكند خسروانى ديباى
 .بيĤراست نيز را ميدان و. ببست آذين را شهر سراسر آنگاه. بيĤورد شاهوار گوهرهاى

 .رفتند او پيشواز به خويش آيين به پرسنگ، هشتاد تا و كردند خسرو كى شدن پذيره آماده را خود سرافراز، بزرگان همه پس

 اشك افتاد، گيو با خسرو كى به سپهبد گودرز چشم چون. شدند پياده اسپ از پهلوان سواران آن گشتند، پديدار گيو با خسرو كى چون
 را او و برگرفت در را -جوان شهريار آن -خسرو كى و آمد فرود اسپ از پهلوان گودرز آنگاه. بكرد ياد سياوش درد از فراوان و بباريد ديدگان از

 دور تو از بدخواهت چشم. تخت نه و خواهم كشور نه تو بجاى. باشى بخت پيروز و دل بيدار زمين، شهريار اى: گفت و كرد آفرين و ستود بسيار
 اين ديدم، مى زنده نيز را سياوخش اگر. فزاست جان برايم تو ديدار كه گيرم مى گواه را گيهان دارنده يزدانِ. بادا نور از پر سياوش روان و باد

 تو كه براستى كشيدى، بيرون نهفتگى از را آسمان تو كه همانا: گفت و ببوسيد را گيو سر و چشم گودرز، آنگاه. خنديدم نمى دل از گونه
 .نهادند خاك بر رخسار او، پيش به يكايك، ايران، بزرگان همه پس. بودى استوار مردى چاره، گاه به و من خواب آن گزارنده

 هفته يك و آمدند] گودرز[  خانه سوى به روشن روانى با و بازگشتند آنجا از شادى به همگى پس. بود شتهگ فروزنده ديگر گردنفراز، بخت
 .گشتند روان شاه كاووس شهر سوى به شاد دلى با همگى هشتم روز به آنگاه. پرداختند ميگسارى به بودند، بيĤراسته كه بزمگاهى در را

  كاووس نزد خسرو كى رسيدن

 از پر را ديوارها و بام و در و بيĤراستند آيين به جا همه. گشت نگار و رنگ و بوى از پر گيتى آمد، شهريار پيش به خسرو كى چون
 بديد، را خسرو روى كاووس كي چون. بودند ريخته درم و شكر اسپان، پىِ زير به و كرده مى و مشك از پر را اسپان يال همه. كردند خواسته

 نماز را او جوان، خسرو كى. بماليد او روى بر را رخسارش و چشمان و رفت او پيش به و آمد فرود تخت از. كيدچ رخسارش بر ديدگان از اشك
 آن: گفت را او خسرو كى. بپرسيد افراسياب دربار و تركان باره در فراوان خسرو، كى از شاه آنگاه. رفتند تخت سوى به خرامان دو، هر و برد
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 چه - مباد كامش و تخت و تاج كه - بخت شوم افراسياب آن باره در شاه كاووس. گذراند مى بدكردارى با را گيتى پيوسته خرد، بى افراسياب
 از چون آنگاه. مباد رهايى اندوه، از را او هرگز. شوم كشته مادرم شكم در من تا بزد سخت را مادرم و بكشت زارى آن به را پدرم او پرسد؟ مى
 و شبها گذشت من و بگذشت سالها و گشتم ستوران و گاوميش و بز شبان من و فرستاد كوه به مرا ناسزا، بافراسيا آن گشتم، زاده پاكم مادر

 .شمردم مى را گردنده خورشيد روزهاى

 خود به آزارش و خشم از و بترسيدم افراسياب كردار و كار از من. برد پژوه كين افراسياب آن نزديك به مرا و بيĤمد كوه به پيران سرانجام
 پاسخ پاى، از را او بپرسيد، سر از مرا اگر. كردم نهان را خويش هنر و خرَد من ليك. گفت سخت من با و بپرسيد من از چندى او. پيچيدم
 او چون پس. يافت خرد بى مرا انديش، تيره آن و ببرد را او دانش و هوش خداوند، پس. دادم پاسخش جاى، از بپرسيد، خوردن از اگر. گفتم
 چگونه بود، كشته را پدرم چون باريد، مى نيز در آن از كه بود ابرى او اگر ليك. فرستاد مادرم سوى به نفرين با مرا يافت، مايه بى ار مغزم
 به نژادت كه زيرا  است گشته تو تاج نيازمند گيتى اينك سرفراز، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه كاووس كي باشد؟ دوستدار مرا توانست مى

 آنچه هر و گيو كار از را تو اگر شهريار، اى: گفت شاه كاووس به خسرو پس. شاهنشهانى چون نيز شايستگى و دانايى در و رسد ىم بزرگان
 توران، در من جستجوى در همه آن. نباشد برتر اين از كارى كه زيرا  هست نيز شگفتى جاى كه براستى و آيد شگفت را تو سازم، آگاه بكرد،

 در پرستى بت هيچ ديدم، گيو از من كه آنچه بيĤمد، ما پسِ از آتش همچون سرفراز، پهلوان دو با سپاهى كه هنگام آن .ببرد رنج و سختى
 سپاه چنان آن] بكرد گيو كه آنچه با.[ آيد جنگ به سان بدين نيز دريا نهنگ كه بردم نمى گمان هرگز. نبيند نيز مست پيل از هندوستان،
 .گريختند و خوردند شكست پهلوان دو آن با -انجو و پير از همه -نيرومندى

 را پهلوان آن سر و انداخت كالهخودش و يال بر كمندى گيو بيĤمد، بادپاى اسپى بر سوار و بسته كمر شير، همچون پيران كه نيز دم آن
 كه زيرا]  كردم كار اين من.[ كرد مى جدا تن از زارى و خوارى به را او سر گيو، گرنه و رفتم، او خواهشگرى به من شهريار، اى ليك. آورد بند به
 آشفته دژمِ شير آن چنگال از را مادرم و من كه بود او اين. بود نگفته بد هيچگاه من با و بود اندوهگين بودند، آورده پدرم بر كه آنچه از او

 .سازد جدا تن از پدرم بسان نيز مرا سر كه خواست مى افراسياب نه اگر. رهانيد

 .نيافكند خشكى و آب بر چشم و بگذشت جيحون از خشم با بدانسان يوگ سرانجام

 رخسارش بشنيد، را خسرو گفتار كاووس، چون .بماند جوان هميشه كه اگر است سزاوار باشد، داشته او چون پهلوانى كه كسى براستى
 چنان و كرد آفرين سرزمينش و كشور آن و گودرز بر آنگاه. ببوسيد را رويش و سر فراوان، و برگرفت در را گيو سر پس. بشكفت گُل همچون

 قم و رى و خراسان و نوشتند پرنيان بر اى گشادنامه آن از پس. بود نديده مهتران، و كهتران از گيتى، در هيچكس كه داد او به شاهوارى جامه
 بسيارى رنج تو: گفت او به كاووس آنگاه. برآورد خورشيد به سر ديگر دالور، آن و داد او به جمشيدى فرّ كار، اين با كاووس. داد باو را اصفهان و

 زمين بر سر همگى و گشودند بسيار آفرين به زبان گودرزيان و گودرز هماندم. شو برخوردار گنج اين از ديده، رنج اى اكنون پس كشيدى،
: گفت بدو و نهاد چين ديباى آن بر و گذاشت زرين ختت ايوانها در و بيĤراست گوشوار و گردنبند با زرنگار گلشنى فرنگيس براى آنگاه. نهادند

 و است تو سراى ايران اكنون پس. ببردى راه در فراوان رنجهاى و كردى رها خود پيوند و سرزمين. نباشى ناالن اندوه، از هرگز بانوان، بانوى اى
 .مبادا تو بى زمان، و زمين: گفتند را او و خواندند آفرين فرنگيس بر بانوان همه آنگاه. كنم آن خواهى، چه هر

  خسرو كى از توس كردن سركشى

 كى با گودرز. كردند او كاخ به رفتن آهنگ برخاستند، كاووس تخت از چون. بود آزادگان نازِشِ كه بود كاخى استخر، شهر در را كشواد
 .خواندند آفرين شاهى به او بر و نشاندند زرين تخت بر را خسرو كى رسيدند، زرنگار گلشن آن به چون. برفت خسرو

 درفش و بود موزه زرينه و كوس با او كه زيرا  كرد سرپيچى آن از كه نوذر پسر توس بجز ببستند، كمر كار بدان نيز ايران پهلوانان همه
 شيران بازوى و وانانپهل چنگ كه -را دلير گيو و فرستاد او براى نغز پيامى و گشت تيز مغزش ديد، چنان كه گودرز. بود او با نيز كاويانى
 زمين، ايران شيران و بزرگان همه كه اكنون. مجو بهانه شادى، هنگام به كه بگو نوذر توس به: گفت بدو و برگزيد پيام آن بردن براى -داشت

 شاه فرمان از سر گرا كه بدان پس بينى؟ نمى را ايزدى فرّه آن و كنى مى سركشى ديو، فرمان به تو چرا خواندند، آفرين شاهى به را خسرو كى
 .آمد خواهم تو رزم به كينه با من بپيچى،

 .مپيچ گفتارش از سر آمد، نزدت به او چون هنر، پر اى پس فرستم، مى سويت به پيغام اين با را گيو اينك
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. نيست خردمندانه تو انديشه آن كه همانا: گفت را او و آمد سپهبد توس پيش به و برفت پدر پيش از درشت گفتارهاى از پر دلى با گيو
. هستم سپاهى سرافرازترين من تن، پيل رستم از پس ايران در. نباشد خوب ما بر كردن فسوس: كه داد پاسخش بشنيد، او سخنان توس چون
 شير جنگ، در. فريدونم نژاد از يادگارى من. گيتى شهريار نوذر، پسر منم.  آورد خود تيغ زير به را گيتى كه دليرم منوچهرشاه نبيره من

 شمايان با كار اين بر من پس ايد، آورده گيتى براى نو شاهى من، بدون كه اينك.  بدرم نيز را پلنگ چرم و پيل دل كه جويم پرخاش
 خواب به ما بخت ديگر نشانيم، شاهى به را كسى افراسياب، نژاد از اگر كه بدان ليك. مگوى سخن خسرو از من پيش در و نباشم همداستان

. است كنداور و جوان او ليك. شد رها بردى تو كه رنجها آن با خسرو. نگذراند شادى به پلنگ با اسپ. خواهيم نمى شاهى پشنگ، نژاد از ما. آيد
 كه زيرا  اوست از سزاوارتر شاهى براى - شاه كاووس فرزند -فريبرز پس. باشد داشته كيش و فرّ و نژاد و هنر بايد است، زمين شهريار كه كسى

 .داد و مهر هم و دارد برز و فرّ هم و رسد نمى دشمن به نژادش سو هر از

 آن پهلوان، و نامور توس اى: گفت بدو و برخاست او پيش از دژم و يافت خام را او كيش و دانش بشنيد، را توس سخنان اين كه گيو
 سود اين از كه است هنگام آن در. بازگردى سخنانت ناي از كه نبايد نيز ديدى، را گودرزيان هاى سرنيزه و برخاست كوس آواى كه هنگام
 درستى انديشه و فرّه تو اگر. دادى باد به را همه اكنون تو ليك بوديم، برده هم با بسيارى رنجهاى تو و من. يابى زيان خويش، جستن

 خداوند،. نيكو انديشه نه و دارى مغز نه كه ، دمانْ تاج بى تو سر رو آن از.  جستيم مى را شاهى البرز، كوه از كه بايست نمى ديگر داشتى، مى
 و بازگشت آنجا از تندى به و گفت توس به درشتى سخنان گيو سان بدين. باشد انديشه و باهوش و برز و فرّ با كه رساند مى شاهى به را كسى

 .نباشد خرَد و فرّه را توس كه براستى: گفت را او و آمد گودرز نزد به

 زينِ بر شهريارى هيچ و خسرو مانند به كاخ در نگارى هيچ ليك. گزيند مى بر را فريبرز پيوسته و بينند نمى را يزچ هيچ چشمانش گويى
 .است ننشسته تخت بر گوشوار و گردنبند با او چون كسى هيچ و نيĤمده ايران به خسرو چون سوارى هيچ. نباشد او چون زرين

  توس با گودرز كردن خشم

 و فرمان كه بنماييم را او اينك. بادا كم مهتران، ميان از توس كه همانا: گفت بزرگان ميان در و برآشفت]  توس نسخنا آن از[ گودرز
 هزار دوازده. رفتند ميدان به و بزدند كوس] تا بفرمود[  پس. داشت نبيره و پسر شش و هفتاد گودرز. كيست زيبنده بخت، و شاهى فرّه و تخت
 سوى از نيز سپهدار توس پس. برفت كوس با گودرز كه گفت را او و آمد سپهبد توس پيش به كسى. شدند انرو ور برگستوان جنگى سوار
 آن با را گودرز توس، چون. بداشتند سپاه پيش در را كاويانى درفش و ببستند كمر بسيارى پهلوانان. ببستند پيل كوهه بر كوس و بيĤمد ديگر
 تاجور، خسرو كى و بودند نهاده پيلى ژنده كوهه بر نيل درياى همچون تابان پيروزه از تختى. شد يرهت او بر ماه و خورشيد بديد، سپاهى همه
 تخت، آن بر سوار خسرو. نبود جايى هيچ زمين در ديگر گويى چنانكه بود، پيل ژنده دويست نيز او پيرامون در. بود بنشسته آن بر بسته كمر

 چنين كه توس. تاخت مى ماه همچون دست، در گاوسر گرز با و گوشوار و گردنبند و دستبند با و بود نهاده سر بر درخشان ياكند از كالهى
 افراسياب كام به تنها اين و گردند مى كشته سپاه دو هر از بسيارى كنم، نبرد اينجا در امروز اگر: كه انديشيد خود با و شد اندوهگين ديد،

 راهجويى و خردمند مرد توس، پس. آيد بسر ما بهروزى روزگار ديگر و رسد مى توران به هنشاهىشا اين و گردد بيدار تركان، بخت و بود خواهد
 كه خيزد مى بر اى كينه چنان نهد، كمان بر خدنگى تير جنگ، دشت اين در ما از يكى اگر كه بدان: گفت را او و بفرستاد شاه كاووس نزد به

 .بيند مى را خوابش شب هر افراسياب

  پادشاهى بهر از كاووس پيش توس و گودرز رفتن

 پهلوان نزد به شاه كاووس پيش از فرستاده. بخواست را تن دو هر آن و فرستاد را كسى بشنيد، را توس راست گفتار آن كاووس، چون
 :گفت بدو نرمى به و آمد سپاه

 هر پس. آيد بدينسو زيانى نبايد كه زيرا  برگشاى نميا از بند و بگذار زمين بر تيغ. مگذار شير جام در را برّنده زهر كارآزموده، شير اى
. گشودند سخن به زبان او پيش در و رفتند شاه نزديك به گودرز و توس سان بدين. آييد من نزد به ديگرى هيچكس بدون پهلوانان شما دو

 فرزند براى كه بايد بزرگان گنج و تاج و تتخ و بزرگى و گيتى گشت، سير تخت و تاج از شاه روزى اگر كه همانا گرانمايه، شاه اى: گفت توس
 كمر ژيان شير همچون كيانى، برز و فرّ با فريبرز بنشيند؟ تخت بر و نهد سر بر تاج نبيره كه بايد چرا باشد، جاى بر شاه فرزند چون. بماند شاه

 .است بسته
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 آرام و آزاد و راد سياوش، چون كس هيچ گيتى در. رندنشما مردمان از ترا خردمندان، ، خرد كم اى: گفت توس به شنيد، چنين كه گودرز
 سوى از ليك رسد، مى تور به مادر سوى از نژادش اگر. است سياوش خود پوست، و چهره به گويى و اوست فرزند نيز خسرو اين اكنون. نبود
 چشمان چيست؟ بهر از خام گفتار اين پس. اشدنب او چون مردى هيچ توران و ايران در. پيچد نمى داد از سر پس  است شاهى نژاد از نيز ديگر

 اين در و. نخواست كشتى هيچ و كرد گذر جيحون از درست اى انديشه و كيانى فّر با. اند نديده او مهر و باال و برز و چهره به را كسى هيچ تو
 . آورد گيتى به را بهروزى و بگذشت رود اروند از كه بود آفريدون شاه همچون كار،

 اين و ببندد پدر خون به كمر ژيان، شير همچون كه اين ديگر و. ببندد را بدى چشم و دل و دست خود، ايزدى فرّه و مردى با خسرو كى
 در را آرامش خسرو كى فرّ كه گفت من به خواب در ، فرّخ سروش. باشد او دست بر افراسياب مرگ كه همانا و بگرداند ايران از را تاب و رنج

. بود نيز پدرت همچنانكه اى، ديوانه. نوذرى نژاد از و نيستى بيگانه تو. برآسايد سختى و رنج از گيتى رسد، شاهى به او كه نگاهآ و بنشاند ايران
 در تو. شدم مى رها ات بيهوده گفتار اين از و زدم مى زخم را تو نبرد تيغ با. شد مى فرو خون در يالت و بر بود، من با افزارم جنگ اگر اكنون
 كه هر به را پادشاهى كه اوست اين و كند مى خواهد آنچه خود، شاهنشاه، كه بدان ليك.  كشى مى برتر را خود و افكنى مى دشمنى كيان، ميان

 .دهد مى خواهد

 شاهزاد شاه نوذر، توس من رسد، مى كشواد به تو نژاد اگر. نيست دلپذير سخنانت اما گويى مى سخن خردمند، پير اى: گفت بدو توس
 كه زيرا  گوييم سخن يكديگر با پيكار به بايد رو چه از تو و من.  ببرّد نيز را قاف كوه دل من سرنيزه است، شكاف سندان تو تيغ اگر. تمهس
 .گردد شاه بايد كسى چه كه داند مى شاهنشاه خود

 دلت تو كارآزموده، شاه اى: گفت كاووس به گودرز آنگاه. بينم نمى چندانى آبروى برايت كه زيرا مگوى، سخن اندازه اين: گفت بدو گودرز
 كدام دو آن از كه ببين آنگاه. اند شاهى سزاوار جوان، دو هر آن كه زيرا فراخوان، خود نزد به را ات مايه پر فرزند دو آن و مگردان راه و آيين از را
 .بينى مى شهريار را فرزندت كه دار شاد را دلت و بسپار بدو را شاهى تاج آن از پس. است شاهى سزاوار و ايزدى فرّه و برز با

 از ديگرى دل برگزينم، من را دو آن از يكى اگر. يكسانند من دل در فرزند دو هر كه زيرا  نباشد اين چاره،: گفت گودرز به كاووس پس
 دو با ما فرزند دو اين كه است بايسته كاين. نگيرند دل به من از اى كينه دو آن از هيچيك تا سازم مى اى چاره  اكنون پس. شود كينه از پر من

 موبدى هيچ و اند رنج در اهريمن آن از پرستان يزدان و تازد مى بدانجا اهريمن ساله همه و آنجاست در -  بهمن دژ كه - بروند اردويل به تا گروه
 توس و گودرز چون. نداريم دريغ ازو را شاهى و گنج نيز ما بگيرد، شمشيرش با را دژ آن دو آن از يكى اگر پس. ندارد ماندن ياراى مرز آن در
 سپهدار شاه پيش از و نگفت نيكوتر سخنى كس هيچ و گشتند همداستان كار بدان دو هر بشنيدند، بگفت، بيدار شاه كاووس كه را سخنانى اين

 .برخاستند

  نايافته كام آمدن، باز و بهمن دژ به فريبرز و توس رفتن

 آنگاه. آمد -گيتى شاه -كاووس پيش به شتاب به نوذر توس همراه به فريبرز آمد، زير به شب و برآورد سر شير بخش از خورشيد چون
 سازم بنفش را دشمن درخشان آلل و گيرم دست در را كاويانى درفش و ببرم سپاهيان با را كوس و پيل من اكنون: گفت شاه كاووس به توس

 اگر. يافت توان دستگاه و پيروزى ماه، و خورشيد خداوند خواست به: گفت بدو شاه. بندم  ميان رب كيانى كمر كيانى، زور با و فريبرز فرّ به و
 موزه زرينه پهلوان چهل بهمراه و كاويانى درفش با توس پس .منشين پاى از و بيĤراى را سپاهيان تو پس است، چنين اين نيز فريبرز خواست

 .گرفتند جاى آن پيش در پيل و سپاهيان و توس و اهسپ دل در كاووس پسر فريبرز .برفت سپاهيان از

 ميان در جنگى مردان و شد برافروخته گرما از ها سرنيزه. گشت دميده آتش مانند به گرما از زمين، رسيد، دژ نزديكى به سپاه چون
 چون. بود شده برافراخته هوا به دژ آن باروى سرِ. بود سركش اهريمن دام نيز هوا و آتش، از سره يك زمين گويى. بسوختند هايشان زره

 و كمان و تيغ با كه بكوشد و آورد خاك به را همنبردش سر تواند مى مرد :گفت فريبرز به سپهبد توس. نديدند را آن با جنگ توان بنگريستند،
 زير به ما تن. نيست آگاه بدان ما از كسى هست، اگر يا و نباشد نيز راه يك دژ اين پيرامون در ليك  رساند دشمن بر گزندى كمند، و تير

 ديگر كس هيچ كه بدان نگرفتى، را دژ اين تو اگر زيرا ميانديش، باره اين در تو ولى. است گشته برافروخته نيز اسپانمان تن و جوشد مى جوشن
 و بازگشتند رزم آن از نااميدى با پس. نيافتند آن براى درى هيچ ليك بگشتند، دژ آن پيرامون نيز آن از پس هفته يك بارى،. بگيرد نتواند نيز

 .رسيد دراز راه و رنج تنها را ايشان
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 را آن گرفتن و بهمن دژ به خسرو كى رفتن

 پس. بسازم رزم كار بايد: گفت دل در گودرز  رسيد آگهى فريبرز و توس بازگشتن از كشوادگان گودرز و گيو به و ايرانيان به چون
 پيرامونش در بنفش درفش با موزه زرينه جنگى سواران و بنهادند پيل بر زبرجدنگارى زرين تخت. دبيĤم خسرو كى سپاه و برخاست فريادى

 نشست روز و نو روزى امروز، كه همانا: گفت گودرز. بيĤوردند -بودند نگاريده گوهر با آن درون كه - زر از تاجى و بيجاده از گردنبندى. بايستادند
 بهمن دژ سوى به بسيار سپاهى و گودرز و گيو با و بنشست زرين تخت بر دست، در گرزى و سر بر تاجى با خسرو كى پس. است خسرو كى
 . شد روان

 .ببست را ميان و پوشيد زرهى خسرو كى و بايستادند سپاه رسيدند، دژ نزديكى به چون

 اين: بنويسند چنين پهلوى، به شاهبوى با انىخسرو اى نامه تا بفرمود و خواند فرا خود نزد به اى نويسنده اسپ، زين پشت همان بر آنگاه
 و جاويد كه خدايى آن. بزد پاك يزدان به دست بدى، هر برابر در و شد رها بد اهريمن بند از كه است كردگار بنده نامدار، خسرو كى از نامه

 شير چنگال و پيل تن و كيان فرّ و اورنگ مرا كه او. زور و فرّ خداوند هور، و بهرام و كيوان خداوند. است رهنماى و ده نيكى همو و برترست
 پروردگار دشمن و اهريمن سرزمين، اين در اگر اينك.  فرّهى هم و است روشنى هم مرا اكنون و كرد من بنده را گيتى همه كه او. بداد ژيان

. نباشد جادو به نيازى مرا است، جادوان آن از گاهدست اين هم اگر. آرم خاك به ابر از را سرش پاك، يزدان فرمان و فرّ به من باشد، آفرين گيهان
  اينجاست در يزدان فرمان به سپاهى با خجسته سروش كه هم اگر. آورد خواهم بند به را جادوان آن سر آورم، خم را خويش كمند دوال چون
 . است چنين ما شاهنشاهى پيمان كه زيرا سازم، تهى را آن يزدان، فرمان به است، برز و فرّ با تنم و جان و نيستم اهريمن نژاد از من چون پس

 فرّ بجز هيچ گيتى در خسرو. برد باال را آن درفشى، بسان و بست آن بر را سرفراز نامه آن و گرفت دست در دراز اى نيزه خسرو آنگاه
 دژ آن ديوار سوى به را پندمند نامه اين: گفت گيو به.  رود بلند باروى آن نزديك به شتاب  به نيزه، آن با تا بفرمود گيو به پس. نخواست شاهى
 .نمان آنجا در و بازگرد و آور زبان بر يزدان نام و بگذار را نيزه رسيدى، بدانجا چون و ببر بلند

 دهش كىني يزدان نهاد، دژ ديوار كنار به را نامه خسرونژاد، خسرو كى فرّ به چون. كردند آفرين او بر همه و برفت دست در نيزه آن با گيو
 .بازگشت باد همچون و بكرد ياد را

 باروى آن از خروشى چنان پاك، يزدان فرمان به هماندم. گشت دميده دژ خاك و برخاست خروشى و گشت ناپديد نامور نامه آن ناگهان
 و ماه و خورشيد ديگر و گشت سياه زنگى، روى چون گيتى. برخاست كوهسار و دشت از خروش آن و بود بهارى باد و تندر گويى كه برآمد دژ

 جا از را سياهش اسپ خسرو كى هنگام، همان در. گشت سياه شير، پاى جاى چون آسمان و برآمد اى تيره ابر گويى. نبود پيدا پروين
 ديوان آن از بسيارى. بباريد ايشان بر تير از مرگبارى باران پس. بباريد دژ بر تير از بارانى بهارى، ابر همچون: گفت سپاه پهلوان به و برانگيخت

 جا همه و برآمد بادى. شد ناپديد سره يك تيرگى آن و دميد بر روشنى ناگهان آنگاه. گشتند نابود و افتاده خاك بر پيكانها بدان اهريمنان و
 .گشت پديدار دژ در و آوردند خسرو كى فرمان به سر همگى ديوان آن. شد تابنده ماه همچون گيتى و گشت خندان

 و باغ از پر شهرى فراخ، دژ آن در ناگاه. رفت دژ درون به پير كشوادگان گودرز با -لشگرپناه پهلوان و آزادگان شاه آن -وخسر كى پس
 كه بسازند گنبدى آن بجاى تا بفرمود خسرو پس. شد ناپديد بلند باروى آن سر گشت، دميده روشنى آن كه آنجايى در. بديد كاخ و ميدان
 و موبدان و بنهاد آنجا در را آذرگشسپ و برآورند بلند تاكهاى پيرامونش و باشد كمند ده اندازه به پهنايش و درازا و برآيد سياه ابر به سرش
 سال يك چون پس. بگرفت بويى و رنگ آتشكده، آن كه كرد درنگ چندان آنجا در خسرو كى. بنشستند آنجا در خردمندان و شناسان ستاره

  برفت آنجا از انشسپاهي با و برنهاد بنه بگذشت،

  پيروزى با خسرو كى آمدن باز

 همه پس. گشتند شگفت در خسرو كى بزرگى و فرّ آن از همه رسيد، آگهى ايران به دستگاهش و ايزدى فرّه آن و خسرو كى از چون
 به فريبرز چشم چون. شتافت خسرو ىك پيشواز به ايرانيان از بسيار سپاهى با نيز فريبرز. برفتند شهريار پيش به شادان بشارهايى، با بزرگان

 كى پدر برادر كه -فريبرز. گشت پياده رنگش سياه اسپ پشت از نيز -دلير شاه آن - خسرو كى. آمد زير به گلرنگش اسپ از افتاد، خسرو كى
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 تاج با نيز خسرو كى. گفت ينآفر شاهى، به را او و بنشانْد آن بر را خسرو كى و بنهاد زر از تختى همانجا در و ببوسيد را رويش -بود خسرو
 .بنشست زر تخت آن بر سر، بر گوهرنگارى

 و كوس اين: گفت و سپرد بدو را آنها و ببوسيد را زمين و ببرد خسرو كى پيش به را كفش زرينه و كوس و كاويانى درفش نيز توس
. اينهاست سزاوار سپاهيان، ميان از پهلوان كدامين تا ببين اينك دهم، مى تو به -است اخترى نيك مايه كه -را كاويانى درفش و كفش زرينه
 گفته پيشتر كه آنچه از توس آنگاه. باشد زندگانيش ساليان گناهكار، سرمايه تنها كه همانا. است بس ما براى ديگر كه زيرا ده، او به را آنها پس
 درفش اين: گفت و بنشاندش تخت بر و بنواخت را او و بخنديد پيروز، خسرو كى .بازگشت اش بيهوده انديشه آن از و خواست پوزش بود،

 تو جز و توست زيبنده تنها دستگاه، و فرّ اين كه همانا. بينم نمى سپاه در كس هيچ سزاوار را پهلوانى پايگاه اين و كفش زرينه و كاويانى
 كه را اى بيگانه زيرا بخواهى، پوزش من از كه نبايد وناكن نيز تو پس. نيست من دل در تو از آزارى هيچ كه بدان و. نباشد اين سزاوار كس هيچ
 .بودى نخواسته شهريارى به

 يافت، آگهى پِي فرخنده پسر آن آمدن از كاووس كي چون. نهاد روى خوى فرخنده كاووس نزد به پارس، سوى به آنجا از خسرو كى آنگاه
. آمدند فرود اسپان از شاد دلى با و بيĤمدند درود و بشار با همه. شد پذيره را او گلرنگ، رخسارى با و بود گشته جوان شادى، از كه پير دلى با

 نيازمند را او ديدار كه كاووس. برد نماز را او و شد پياده اسپ از پس. بردميد شادى از دلش و بخنديد بديد، را خود نياى دور از خسرو چون
 ديده و دل و بازگشت پيروزى با نبرد آن از شيرى همچون كه بكرد ستايش را او بود سزاوارش كه چنان آن گرفت بر در را او و بخنديد بود،

 .رفتند كاخ سوى به آنجا از آنگاه. كرد خيره را دشمنان

 را خسرو كاووس، نشانيدن شاهى تخت بر

 او تخت بر خود رخسار و يدببوس را شاه كاووس دست خسرو پس. بيĤمدند درود پر روانى و زبان با آمدند، فرود اسپان از شاه دو آن چون
 تاج تا خواست گنجور از و بنشانْد خويش جاى بر را او ببرد خويش نشست جايگاه به خود با و گرفت دست در را دستش او نياى آنگاه. بماليد
 شاهوار گوهرهاى و زبرجد نگاهآ.  بنشست پايه چهار بر پيلسته نامور تخت آن از خود و نهاد سرش بر را تاج و ببوسيد را او پس. بيĤورد را كيانى
 همه آن، از پس. بود ماننده او به تنها خسرو چهره كه بخواند سياوش بر بسيارى آفرين و آورد بشار خسرو كى براى خويش  گنج از بسيار

 .افشاندند او بر بسيار گوهر و در و خواندند آفرين شاهى به را او و برفتند خسرو كى پيش به شهر سران و توانگران و بزرگان

 بداد ديگر به بستد يكدست ز         نهاد و ساز است چنين را جهان

  نشيب زمانى و فراز زمانى          فريب اندر رفتن ازين درديم به

  جاودان جهان در پسر اى بمان             شادمان داشتن توان دل اگر

  پخش خويش دل بر را روز مكن        ببخش بيشى به و بناز خوشى به

  منه دشمن بهر اى، رنجيده تو             بده فزونى دارى، هرچه بخور

 برجهد تو بيخ از كه درختى                دهد هم را فرزند و داد ترا

  است بيĤراسته خوبى به جهانى     است خواسته از پر گيتى كه نبينى

 خورم انده و آراى شادى همى           دادگر بخشش در نيست كمى
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 خسرو كى پادشاهى

  بود سال شست خسرو كى پادشاهى

  داستان آغاز

 سپهر، كردگار بخشش از اگر. فرستد مى توران به سپاهى چگونه و نشيند مى تخت بر چگونه خسرو كه آيد، باستان گفته از سخن اكنون
 .گذارم گارياد به گيتى در داستانى باستان، نامور نامه اين از بماند، برايم جوانى و زندگى

  كاخ ز برآيد شاخش سبز سر           شاخ سرو بركشد چون پاليز به

  نيكبخت و دل بينا بيندش كه              درخت باشد شاد او باالى به

 برخورد او كردار ز جهانى               پرورد همى روزگارش از دل

 نيز زستچي چه گذشته سه كزين          چيز سه بر برى گمانى گر سزد

  اندرست بند به سه هر و چيزست سه             گوهرست با و نژادست با هنر

 هنر بى اى ديده كسى نژاده                 گهر نباشد تا بود كى هنر

 نشنود بد و دست بد به نيازد               بود يزدان فرّ از كه آن گهر

 بر پاكيزه تخم از يدكĤ سزد              پدر تخم ز باشد كه آن نژاد

  بسى رنجش ز پيچى و بكوشى             كسى هر از آموزى آنكه هنر

 كردگار خلعت بود زيبا كه           دار مايه بود گوهر سه هر ازين

  بايدت بد و نيك شناسنده            بايدت خرد بيابى، سه هر چو

  غم و رنج از و ددر از بيĤسايد          بهم آيد تن يك با چار اين چو

  نيست پتياره نيز تيزتر وزو  نيست چاره خود مرگ، كز مرگ، مگر

 .بود بداده سازنده بختى را او پروردگار، و گشت نياز بى چيز، چهار اين از خسرو كى 

 را خسرو كى مهتران، كردن آفرين

 .شد آگاه او كار از گيتى همه نهاد، سر بر تاج و بنشست شاهى تخت بر خسرو كى چون

 كه نمانْد گيتى سراسر در آورى نام و بزرگ و شاهزاده و شاه هيچ.  بركَند زمين از را بيداد بيخ و بگسترد داد گيتى، سراسر در خسرو كى
 روى از را اندوه زنگار بهارى، ابر از نَمى با. كرد آزاد اندوه از را اندوهگينان دل و بكرد آباد را ويرانيها جا هر در. نيĤورد فرود فرمان سر او برابر در

 .شد خواسته از پر بخشش، و داد از و گشت آراسته بهشتى چون زمين. بزدود زمين

 شهرى هر در نامدارى و مهتر هر نزد به خسرو كى شاهى آگهى. گشت بسته بدى هر از اهريمن دست و شد خوبى از پر و بيم بى گيتى
 .شد فرستاده

 رستم. نهاد بزرگى آسمان بر پا و بنشست تخت بر فرخنده خسرو كى كه رسيد آگهى نيمروز در فروز گيتى سپهدار آن رستم، به پس
 با نيز كابل بزرگان و زال. نهاد روى شاه سوى به بوى و رنگ با و شادكامى با آنگاه. شتابد شاه پيش به تا بخوانْد جاى هر از را سپاهيانش
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 با تن پيل رستم و بودند پيش در گروه آن با زال. برفتند او با - بدريد را دل آن، كوس آواى و كرد سياه آبنوس، چون را دشت كه -سپاهى
 .بود روان پس از بنفش درفش

 خسرو كى دل. كردند او شدن پذيره آهنگ و برخاستند  جاى از كشور همه رسيد، آگهى نيكخواه رستم آمدن از خسرو كى نزد به چون
 تا بفرمود پس. بود پيدا او از گيتى در هنر و بود پدرش پرورنده رستم، كه زيرا  گفت درود را هىآگ آن رساننده و گشت شادمان سخن، آن از

 بود مانده راه روز دو هنوز و نهادند سر بر كاله پهلوانان، همه و برآمد شاه درگاه از تبيره بانگ. برفتند كوس و سورناى با توس و گودرز و گيو
 تهمتن درفش چون. شدند پذيره را ايشان شهر، به شهر و رفتند راه ميان به تبيره و درفش با سپاهيان و پهلوانان همه آن رسند، بدانجا كه

 پهلوان رستم پيش به سپاه دل از توس و گودرز و گيو و برخاست كوس و نفير ناله و خروش. بردميد خورشيد به تا سپاهيان گَرد شد، پديدار
 به دل گشاده و شادكام آن از پس. بپرسيد شهريار از شيراوژن رسم آنگاه. گرفتند بر در را او و ردندك آفرين او بر شادى از و تاختند تن پيل

 را تن پيل پهلوان خسرو، چون. آمدند شاه سوى به آنجا از آنگاه. گشتند شاد او ديدار از و نهادند روى فرامرز سوى به سپس و آمدند زال سوى
 .ببوسيد را زمين روى تهمتن. كرد آفرين را او و آمد فرود تخت از. چكيد رخسارش بر ديدگان از اشك بديد،

 آنگاه. آرامى و خردمند گيتى، در و سياوشى پرورنده تو كه  باشى روان روشن و شاد هميشه پهلوان، اى: گفت رستم به خسرو كى پس
 كى سراپاى رستم،. بخواند ايشان بر يزدان نام و نشاند نىكيا تخت بر را پهلوانان پس. افتاد پدر ياد به و برگرفت در را زر زال سر خسرو كى

 آن -خسرو كى به پس. گشت زرد رخسارش و خون پر دلش و آمد سياوش ياد به و بنگريست را او خرَد و گفتن سخن و نشست آن و خسرو
 پدرش به مانندگى و فرّ همه اين با را اهىش هيچ گيتى، در هرگز من. هستى پدرت از يادگارى گيتى، اين در تو شهريار، اى: گفت - گيتى شاه

 .گفت سخن گذشته از پيوسته و نخفت شب نيمه تا خسرو كى بپرداختند ميگسارى به و نهادند خوان برخاستند، تخت از چون آنگاه. ام نديده

  پادشاهى گرد خسرو كى گرديدن

 رفتن آهنگ بزرگان، و برخاست شاه درگاه از ناى آواى گشت، ناپديد بيم، از تيره شب و بركشيد را خود درخشان شمشير خورشيد، چون
 .كردند شاه سوى به

 آن - اشكش و چنگ تيز بيژن و رهام و شير چون بهرامِ و گستهم و گرگين و دلير گيو و گودرز و توس چون بزرگانى و پهلوانان پس
 .بيĤمدند نامور بارگاه آن به گاهدست با پهلوانِ زنگه و -شاه كاووس پسر - فريبرز و - جنگى نامبردار پهلوان

 نيز ماه و خورشيد روى ايشان، كاله و تير و تيغ و جوشن بسيارىِ از كه سپاهى. رفت شكار به نامور پهلوان رستم با جوان شهريار پس
 .گشت رزمگاه چون دشت آن بودند، افتاده كشته سو هر در كه نخچيرهايى بسيارىِ از]  كه كردند شكار چنان.[ برفت ايشان با بود، گشته تيره

 و داد درم يافت، تباه و ويران بيداد، از كه را سرزمينى هر. بگذشت ويرانى و آبادى هر از و بگشت را ايران سرزمين همه خسرو كى آنگاه
 نيكبختى به و نهاد مى تخت رسيد، مى كه شهرى هر در. نرسيد رنجى هيچ را او كرد، كه بخششى و داد آن از و بكرد آباد گنج با را آن
 ديگرى شهر سوى به ميگسارى با و تخت و تاج آن با آنجا از باز. آراست مى بدان را گيتى و آورد مى بيرون گنج از دينار هميانهاى و نشست مى
 به آتشكده آن در پس. رسيد آذرگشسپ به تا بتاخت اسپ و خورد باده پيوسته. رسيد آذرآبادگان به تا برفت بزرگان آن با چنين اين. رفت مى

 شادمانى به او با رسيدند، بدانجا چون و نهادند روى شاه كاووس سوى به خرامان آنجا از آنگاه. پرداخت آفرين گيهان پروردگار ستايش و نيايش
 .گشتند نيازمند آسايش و خواب به كه اين تا گذرانيدند شادى به پيوسته و بنشستند

  راسياباف كين از كاووس با خسرو كى گشتن پيمان

 رستم با -  پِى نيك و سرافراز شاه دو آن -كاووس كي و خسرو كى بگسترد، تيره خاك بر ياكند و برآورد سر درخشان خورشيد چون
 افراسياب كه آنچه از گفت سخن. بگريست خون و آورد ميان به سخن افراسياب از كه اين تا گفت، مى سخن كاووس و بنشستند زال و پهلوان

 در شهرها بسيار چه. گشتند پيچان كودكانشان و زنان و شدند كشته كه پهلوانان بسيار چه: گفت. برآورد گَرد ايران از كه اين و ردبك سياوش با
 و كيانى فرّ اين با. دارى باشى، داشته بايد ايزدى فرّه و دانش و زور از كه آنچه هر تو. اند گشته تباه افراسياب بدست كه ببينى ويران ايران،

 سازى افراسياب كينه از پر را دلت كه اين. نپيچى سر آن از هيچگاه كه خواهم مى سوگندى تو از اكنون. برترى نژادى هر شاهان از اخترى، كني
 و نشيب در. نشنوى را ديگرى كس هيچ گفتار و نگروى بدو دارى، خويشى او با مادر سوى از كه رو آن از و مزنى آتش دم اين بر آب هرگز و
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. نباشد پند از بهتر ، خرَد و جان براى چيز هيچ كه همانا. مگويى همدلى به سخنى او با و نخورى را فزونى و گنج فريب هرگز كار، اين هاىفراز
 هرا و آيين به كاله، و مهر و تخت و تاج به و ماه و خورشيد دادار به بگويى بايد. بخورى سوگند چيزى چه به بايد كه بگويم را تو اكنون پس

 نخواهى گرز و تيغ بجز اى ميانجى هيچ و نگروى بدى سوى به هرگز كه ايزدى نيك اختر و فرّ به شاه، اى تو جان به سياوش، خون به فريدون،
 .افكنى خوارى به را او و

 به و الژورد بش و سپيد روز به و دارنده دادار به و كرد آتش سوى به رو بشنيد، را كاووس سخنان - جوان شهريار آن - خسرو كى چون
. نبينم را او چهره هم خواب در و نگروم او مهر سوى به هرگز: كه خورد سوگند شاه ديهيم و تيغ به و مهر به و كاله و تخت و ماه و خورشيد

 در را سوگندنامه آن آنگاه. گشتند گواه آن بر نيز سپاه بزرگان همه و رستم و زال و بنوشتند پهلوى به اى كراسه بر مشك، با را سوگند آن پس
 .نهاد رستم دست

 به. بپرداختند كاووس كي كاخ در ميگسارى به رامشگران با را هفته يك بزرگان، آن و بيĤراستند بزمى و بخواستند مى و خوان آن از پس
 سپهر خداوند پيشگاه رد آفتاب، شدن دميده گاه تا را تيره شب آن و بجست نيايشگاهى آسودگى، با و بشست تن و سر خسرو كى هشتم روز

 بدون مرا جوانى روزگار به تو رهنماى، و ده روزى خداوند اى دادگر، يكتاى خداى اى: گفت و بباريد ديدگان از اشك و بود خروشان گردان،
 را او آباد، و ويران جاى هر در. ترسد مى گناه از نه و دارد پرهيز نه توران، سپاه ساالر كه دانى مى خود تو. ساختى رها اژدها دم از سپاهى هيچ

 با.  افشانْد دليران جان بر اندوه خاك و بريخت آتش ايران، ارزش با سرزمين اين بر. اوست كين از پر گناهان بى دل و كنند مى نفرين
 براى رنجى و ىسخت تاجش و تخت آن و اوست بيم از پر شهرياران همه دل. كرد چاك را ما جان و ريخت خاك بر را سياوش خون بيدادگرى،

 .است افسونگر و بدنژاد او كه دانى مى خود تو. است گيتى

 .بگفت آفرين را كردگار و ماليد زمين بر رخسار فراوان سان بدين خسرو كى

 من شمشيرگزارانم، و ستانان گيتى اى من، نامداران اى: گفت و بازگشت گردنفراز پهلوانان پيش به و خود تخت سوى به آنجا از آنگاه
 با همه. نديدم شاد بود، آباد نيز سرزمينش و بود، توانگر چه اگر را كسى هيچ ليك بپيمودم، گشسپ آذر آتشكده تا اينجا از را ايران رزمينس

 از پر تنم و جان همه و ام خسته جگر او از كه هستم كسى نخستين من خود. اند خورده زخم افراسياب از اشكبار، ديدگانى و خون از پر دلى
 و جنگ و تاراج و كشتن بسيارىِ از زمين ايران در. كشد مى دل از سردى آه همواره كه است - مرد آزاده شاه آن -من نياى ديگرى. اوست درد

 و ببندم پدر كين به ميان كه بايد دوستداريد، مرا دل، در همگى و هستيد من ويژه ياران شما همه كه اكنون پس. خروشانند مرد، و زن جوش،
]  توران سپاه از[  كه خونى هر راه اين در و. سازيم هامون را كوه و بجنگيم پلنگ آيين به و بكوشيم ديگر بار همه. بگردانم ايرانيان از ار بد اين

 نيك همگى اكنون. بود خواهد برين بهشت جايگاهش شود، كشته ما سپاه از كسى اگر ليك. است بوده گناهكار گمان بى كس، آن شود، ريخته
 با شنيدند، چنين كه بزرگان. ببيند را كار اين كيفر بايد و نشست نبايد كرد، آغاز را بد اين كه او برابر در كه بدانيد و. دهيد پاسخ و شيدبياندي
 و اندوه و تو پيش به ما همه جان و تن. باشد آزاد رنج، از تنت و باشى دلشاد هميشه شاه، اى: گفتند و برخاستند جاى از درد از پر دلى

 و گودرز و توس و تن پيل رستم از خسرو كى چون. هستيم تو بندگان همگى و است مرگ ما همه سرانجامِ. توست بيش و كم به ما شادمانى
 .بادا آباد پهلوانان، شما بر زمين: گفت و كرد بسيار آفرين را ايشان پس. شد گلرنگ رخسارش يافت، پاسخى چنين گروه آن

 را پهلوانان خسرو، كى شمردن

 زمان، اين در. بگفت بايسته سخنهايى ايشان با چندى و فراخواند شهر از را موبدان همه خسرو كى نمود، چهره خورشيد، چون ديگر روز
. بگويند را درگاه مهتران و كهتران همه نام تا بفرمود دهان روزى به خسرو كى دستور. بنوشت تازه اى كراسه و ببست را دادن بار در هفته دو

 ايشان، رو پيش. بردند نام بودند، كاووس كي خويشان از كه را سپهبدان از تن ده و سد نخست. بنوشت را شايسته پهلوانان همه نام آنگاه
 دارنده و توس فرزند و كيان تاج كه - سپهبد زراسپ كه برگزيد نوذر خاندان از گرزدار سپاهى تن هشتاد آن از پس. بود -كاووس پسر - فريبرز
 بود كشواد گودرز سديگر. بود ايشان نگاهدار و فرمانده -بود كيان بخت و تخت فروزنده و كاويانى درفش برافرازنده و كوس و يرشمش و گوپال

 ساالر و بزرگ كه بودند گژدهم نژاد از تن سه و شست ديگر. بودند دشت پلنگان و كوه سواران  همگى كه داشت نبيره و پسر هشت و هفتاد كه
 از گنج نگهبانان و رزم سواران از تن پنج و هفتاد نيز. بود ايشان از نيز پيروزگر گرگين كه ميالد، خويشان از سوار سد سپس. بود گستهم ايشان
 به و بود توس داماد و پهلوانان همه سرافراز كه پشنگ نژاد از ور ژوپين جنگجوى سه و سى ديگر. بود ايشان فرمانده برته كه برگزيد توابه نژاد
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 فرهاد نيز ايشان فرمانده و بودند شير چون جنگ، روز به كه برگزيد برزين خويشان از مرد هفتاد آنگاه. ايستاد مى كوس پيش به او برد،ن هنگام
 .بود پوالد سندان چون جنگ، گاه به كه بود

 شهريار كراسه آن بر را بزرگان و نانپهلوا نامهاى سان بدين و. بود ايشان فرمانده گرازه خود كه گرازه نژاد از پهلوان بيست و سد ديگر
 .ندانست را ايشان شمار نويسنده، موبد كه بود زياد چندان نامها آن و. آيند بكار نياز، هنگام به تا نوشتند

 دراى و كارناى خروش ماه، سرِ كه بايد: گفت را ايشان و روند هامون و دشت سوى به شهر از همگى تا بفرمود ايشان به خسرو كى آنگاه
 و كردند آفرين را او و نهادند زمين بر سر خسرو كى پيش در همگى پس. رويد توران جنگ سوى به سور و شادمانى با همگى و برخيزد هندى
 تا بره بخش از چيز همه و هستيم تو بندگان همه ما و شاهى تو گشت، فروزنده تو به شاهى، كمر و تاج كه براستى ، فرّ و زور با شاه اى: گفتند

 .توست آن از ماهى به

 را پهلوانان خسرو، بخشيدن گنجها

 اسپانِ آن بر تواند، مى كه كمندافكنى پهلوان هر و آورند لشگرگاه به بودند، رها دشت در كه را اسپانى شبانان، تا بفرمود خسرو كى آنگاه
 دينار گنج در و بنشست زر تخت بر تاج با - پيروزگر شاه آن -خسرو كى آن از پس. آورد بند به را بادپايان آن سر و بيافكند كمند ديو، چون

 خوار چشم، پيش در دينار و گنج ديگر كارزار، و كينه و كوشش گاه به. باشد نهان كه نَبود شايسته بزرگان، گنج كه همانا: گفت و بگشود
 .گردد مى

 .برآوريم خورشيد به تا را درخت اين بار و دهيم مردان به را گنجها اين اينك نيز ما پس

 بكار آيد مرد پِى از گنج كه            روزگار همى بايد برد چرا

 شاهوار گوهرهاى از پر جام يك و پارچه و كرك اندازه همين و بود شده بافته آن بر گوهر و زر كه روم ديباى از جامه سد تا بفرمود پس 
 .نهند او پيش در و بيĤورند

 را او افراسياب كه است دژخيم نرّ اژدهاى آن پالشان، بهاى بى سر آن بهاى اين: گفت يانسپاه به -گيتى شاه آن - خسرو كى آنگاه
 كه گيو آورد؟ خواهد ما لشگرگاه به گَرد چون را او تيغ و اسپ و سر نبرد، روز در پهلوانان، شما از كسى چه كه بگوييد اينك.  خوانَد مى پهلوان
 كرد شهريار بر بسيار آفرين و برداشت را گوهر پر زر جام آن و ها جامه آن و ببست اژدها آن نكشت به كمر و خاست پاى بر زود بشنيد، چنين

 .آمد خويش نشستنگاه به دست در گوهر جام آن با آنگاه. باشى كامگار چنين اين جاودانه: گفت و

.  بيĤورد كمربسته گلرخ كنيز دو و يانپرن سد و ديبا و خز دويست و زرنگار جامه دويست تا بفرمود گنجور به شهريار خسرو كى سپس
 پيش به - خوانْد نژادش فرّخ داماد را او و نهاد سرش بر افراسياب كه - را تژاو تاج كه دهم مى كسى به را پيشكشها اين: گفت خسرو كى آنگاه
 و كنيز آن و جست جا از - گيو پسر -جنگاور بيژن هنگام همان در.  گذارد خواهد سرم بر سپاسى كند، چنين اگر و.  آورد ما لشگرگاه يا و من

. بادا آباد خسرو كى به گيتى: گفت و كرد بسيار آفرين را شاه بيژن، آنگاه. بودند گشته شگفت در او كار از انجمن آن همه. برگرفت را پيشكشها
 .بنشست شادى با سپس

 شاه آن آنگاه.  بيĤورد سپهبدان شايسته لگام و زرين اسپ ده آراسته دختر ده و كمربسته ريدك ده تا بفرمود موبد به خسرو كى ديگر بار
 در كه دارد كنيزى تژاو، آن.  نيĤورد تاب او برابر در نيز شير دل اگر است سزاوار كه براستى بردارد، سرش از را تژاو تاج كه كسى: گفت بيدار
 راه و نى چون باريك ميانش و سرو چون بااليش و بهار چون رخسارش. گردد مى رام آوازش از نيز پلنگ و كند مى رامشگرى او براى جنگ روز

 و اسپان اين. است ياسمن چون بويى و بر با نگارى. است مشكبوى و دلبر و پيكر پرى. است اسنپوى نام به ماهرويى. است تذرو چون رفتنش
 گرفتار تيغ به كه باشد دريغ رخسارى چنان زيرا  بكشد را او ايدنب كند چنين كه هر ليك.  آورد دام به را او كه است كسى آن از خوبرويان اين
 را آفرين گيهان پروردگار و آمد پيروزگر شاه پيش به و بزد دستى ديگر بار شنيد، چنين كه بيژن. افكند خود كمند خم به را او كه بايد پس. آيد

 يار تو چون پهلوانى سترگ، نامدار اى: گفت را او و گشت شاد او از -بزرگ شهريار آن -خسرو كى. فرستاد درود را گيتى شاه و كرد نيايش
 .مبادا تن بى ات درخشنده جان اين هيچگاه و مباد دشمن
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 جامى و گوهر از پر سيمين جام دو و بنهادند شمامه زر، جامهاى آن در پس. بيĤور بيرون زرين جام دو: گفت گنجور به خسرو كى آنگاه
 با بودند، آميخته اندر گالب و مشك با و ريخته آن بر زمرّد و عقيق كه الژورد از نيز جام يك و پيروزه از ديگر جامى و مشك از پر زرد ياكند از
 در تژاو با جنگ روز در كه است كسى آن از همه اينها: گفت خسرو كى آنگاه. بيĤوردند نيز لگام زرين گرانمايه اسپ ده و بسته كمر ريدك ده

 اژدها آن جنگ به را كمر و بزد دستى گودرز پسر گيو ديگر بار.  بيĤورد ايران دالور سپاه پيش به رزمگاه آن در را او سر و آورد تاب او برابر
 شاهى، نگين و كاله: گفت و خواند آفرين شهريار بر نيز گيو. بردند او پيش به را آراسته هاى خواسته آن و گرانمايه خوبرويان آن پس. ببست

 .مبادا تو بى

 كمر و كاله با روى پرى ده و گوهر و مشك و دينار آنها بر و بگذار تخت اين پيش در زرين خوان ده: كه بفرمود گنجور به خسرو كى پس
 و نام براى از كه است كسى آن از پيشكشها اين :گفت خسرو كى آنگاه. بگذار كمر ده و خسروى افسر يك و زربافت ديباى و خز دويست و

 آن باالى كه ببيند هيزم از بلند كوهى رسد، بدانجا چون. برود رود كاسه به تا اينجا از و دهد درود سياوش روان بر و ندارد ريغد را رنج گنج،
 توران به ايران از و نگذرد راه آن از كسى تا خواست و نهاد آنجا در بگذشت، رود آن از كه هنگام بدان افراسياب، را آن و است كمند ده بر افزون

 ديگر بار. نمانند هيزمها پشت در سپاه گشت، ما رزمگاه آنجا اگر تا زند آتش رود كاسه آن سراسر بر و رود بدانجا ايران از دليرى بايد اينك. دنرو
 .نترسم رزم از آيد، جنگم به نيز سپاهى اگر. است من كار كوه، آن برافروختن و باشد من شكار نيز كار اين: گفت گيو

 .باشى شاد و آباد هميشه و مباد تو تيغ بدون شاهى روشن تاج سپاه، نامدار اى: گفت و داد گيو به را ها استهخو آن همه شاه پس

 -كنيز پنج و -بودند فسرده آب گويى كه -خوشاب مرواريد سد و رنگارنگ ديباى سد درنگ بى تا بفرمود گنجور به خسرو كى آن از پس
 پاكش جان بر خرَد كه است كسى آن سزاوار پيشكشها اين: گفت خسرو كى آنگاه.  بيĤورد -دبو گشته ناپديد افسر زير به موهايشان كه

 و برد مى افراسياب نزد به پيامى ترسى هيچ بدون و تابد نمى بر نيز شير از روى جنگ، گاه به و است چربگوى و دل بينا و دلير و فرمانرواست
 بدان را كمر و يازيد كار آن به دست ميالد گرگين پس است؟ انجمن اين نامداران از كسى چه نآ بگوييد اينك. آورد مى من پيش به را او پاسخ
 خسرو جان با خرَد: گفت و كرد آفرين شهريار بر گرگين. داد بدو را شاهوار گوهرهاى و زرنگار هاى جامه و كنيزان آن نيز خسرو كى. ببست
 پهلوانان و رفت خويش كاخ به شاه درآمد، كوه فراز از چراغى مانند به ماه و گشت زاغ رپ چون زمين روى و رسيد فرا شب چون پس. بادا جفت
 .رفتند خويش خانه سوى به نيز

  هند زمين به را رستم خسرو، كى فرستادن

 از او با و آمد شاه نزد به تهمتن خاست، ابر به خروس خروش و گشت زرد سندروس، مانند به كوه آفتاب، تابش از و رسيد فرا روز چون
 با نامبردار اى: گفت - زمين شاه آن - خسرو كى به رستم. گفتند سخن كار كم و بيش از او با نيز فرامرز و زواره. راند سخن تاج و تخت و ايران

 .ساخت تهى تركان از را شهر آن منوچهر. بود تور سرزمينهاى از كه است فرهمند و خوب شهرى زابلستان در كه بدان آفرين،

 نيز نگاه ايران سوى به و برند مى توران به را شهر آن ساو و باژ همه ديگر بيفتاد، او از هنر و فرّ و نام آن و گشت پير كاووس ونچ ليك
 كرده توران شاه نام به كه تاختن و كشتن و تاراج بسيارىِ از سرزمين آن گناه بى مردم تن ولى است بسيار گنج و پيل مرز، آن در. كنند نمى
 با را بزرگ سپاهى كه بايد توست، براى از شيران چنگ تا مور پِى از چيز همه و تو آن از ايران شهريارىِ كه اكنون. است رنج در ،شود مى

 شكستى آوريم، بدست سره يك را سرزمين آن چون و. را سرشان يا و آورند شاه نزد به را ايشان باژ يا سپاه آن تا فرستى بدانجا سترگ پهلوانى
 .باشيم آورده زمين نتورا بر

 كار، اين در سپاهى اندازه چه تا ببين تو. گفتى كه است همين راه كه براستى. باشى جاويد: گفت را رستم شنيد، چنين كه خسرو كى
 از رستم. گردد ادهگش او دست به كار كه باشد. بده فرامرز به را جنگاوران از گران سپاهى و برگزين نامدار سپاهيان اين از را آنها پس. است نياز

 و مى نيز بار ساالر. بيĤور را خوراك و خوان: كه بفرمود بار ساالر به خسرو آنگاه. خواند بسيار آفرين را شهريار و گشت شاد سخنان آن شنيدن
  .ماند خيره نيز بلبل دادند، سر كه آواز آن از و خواند فرا را رامشگران
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 را خود سپاه خسرو، كى آراستن

 و ببستند پيل بر كوس. بركشيدند رده بارگاه بر سپاهيان و برخاست شاه درگاه از تبيره خروش كرد، بر كوه از سر تابان يدخورش چون
 از پر گردنبندى و نهاده سر بر گوهر از تاجى. بنشست آن بر و بيĤمد شاه و بنهادند تختى پيل، يك كوهه بر آنگاه. برآمد گاودم خروش

 بازو به زر و ياكند دستبند دو و هشته فرو گوشها از ياكند و مرواريد گوشواره دو و گرفته دست در گاوسار گرز و تهبيĤويخ شاهوار گوهرهاى
 نيز شاه. داشت برمى گام سپاه ميان در زرين ستام و زنگ با بدانسان پيل آن. بود ببسته ميان بر زبرجد و زر و خوشاب مرواريد از كمرى و بسته
 از گيتى و بزد مهره پيل، ژنده آن كوهه بر شاه. بود رسيده كيوان به تا سپاه خروش. داشت دست در و بود افكنده جام در اى مهره آن، بر سوار

 يا آمده دام به آفتاب گويى. گشت الژوردين آسمان و سياه زمين، ، گَرد و كوس و گرز و تيغ آن بسيارىِ از. گشت نيل درياى چون آن خروش
 گشتند، روان سپاهيان آن چون. شد مى ديده كه بود سرنيزه و لگام كرد، مى كار چشم تا جا همه. بود شده آب زير به آسمان گنبد كه اين

 .بود گشته سرآسيمه خروش، آن از آسمان. بردند دشت به ايوان از را شاه سراپرده .برخاست دريا از اى كوهه گويى

 خم سر او برابر در كه اين مگر باشد، ديگرى پادشاه هيچ كه نبود روا ديگر زد، امج در مهره و بست كمر پيل، پشت بر نامور شاه آن چون
 .بود چنين پهلوانانش و خسرو آن پادشاهى نشان آرى. كند

 پيش از كه بود -سپاه رو پيش -فريبرز نخست. بگذرند او پيش از سپاه همه تا بود بنشسته پيل بر همچنان دشت، پهن آن در خسرو كى
 آويخته فتراك به كمندى و نشسته تيزتگ اسپى بر و داشت دست در خورشيدپيكر درفشى كفش، زرينه و گرز و تيغ با. بگذشت نو شاه آن
 را تو: گفت و كرد آفرين او بر گيتى شاه. بگذشت شاه پيش از بودند، گشته گم زر و سيم در همگى كه سپاهيانش با و فرّ و برز و يال آن با. بود

 .باد نوروز هميشه روزگارت و باشد پيروز بختت كار، هر در بادا، نمها فرّ و بزرگى

 .بازگردى سستى هيچ بى و بروى تندرست

 سوى در و پهلوان رهام او چپ سوى در. بود شيرپيكر درفشش، و داشت چنگ در شمشير و گرز كه بود كشواد گودرز شاه، پسِ در
. بودند دراز هاى نيزه با سرفراز سوار تن هزاران او پشت در و. بود روان شيرپيكر رفشىد با شيدوش ايشان پس در و. بود سرافراز گيو راستش
 دلير نبيره و پسر هشت و هفتاد. بود ببرپيكر بود، ساييده ابر به سر اش نيزه كه نيز رهام درفش. بود سياه و پيكر گرگ سپاهيانش و گيو درفش

 به گودرز چون. بود او شمشير زير در سروران سرِ و گودرز]  پاى[ زير به گيتى همه گويى. ودندب آنجا در كفش زرينه و تيغ با همگى گودرز، از
 .كرد آفرين سپاهيانش و گيو بر همچنين و گودرز بر نيز شاه. كرد بسيار آفرين او تخت و تاج بر رسيد، شاه تخت نزديكى

 او بازوى از كه پيكانى. داشت دست در خدنگ تير و كمان و نيزه جنگ، در كه بود -گژدهم بيدار فرزند آن -گستهم گودرز، سر پشت در
 درفشى با و خواسته و شمشير و گرز از پر اى آراسته و نيرومند سپاه با گستهم سان بدين. شد مى فرو نيز سندان و سنگ دل بر گشت، مى رها
 .شد شاد او ديدن از زمين ايران شاه.  دخوانْ آفرين او بر و بگذشت  شاه پيش از بود، برآورده ابر به سر كه پيكر ماه

 پهلوانان از سپاهى. بود زاد پاك و آرام و سرافراز و كواذ نژاد از گرزدارى او. بود انديش نيك و نيكدل هوش تيز اشكش گستهم، پسِ در
. بود او با -ديد نمى را پشتشان ن،ايشا بسيارىِ از كسى و نبود برهنه نيز ايشان انگشت يك و بودند جنگى قوچ مانند به كه - بلوچ و كوچ

 را سپاه. بنگريست پيل آن پشت از خسرو كى. بكرد بسيار آفرين روزگار شادمان گردش آن و شهريار بر و بيĤمد پيكر پلنگ درفشى با اشكش
 .كرد آفرين ، فرّخ سرزمين و بيدار تخت آن بر و بپسنديد سخت را ايشان پس. بودند كشيده رده كُروه دو تا كه ديد

 در هندى تيغهاى با همگى سپاهش. داشت دست در پيكر آهو درفشى كه بود -كارزارها هنگام به سپاه فرمانده آن -فرهاد او پس در
 و بود تابان ماه چون يك هر رخسار. بودند فرهمند و كواذ نژاد از شاهزادگانى همگى و بودند بنشسته توز زينهاى بر تن، بر سغدى زره و دست

 .خواند بسيار آفرين را او بيĤمد، نو شاه آن پيش به چون فرهاد. درخشيدند مى تابنده خورشيد همچون مگاهرز آن در

 و جوشان و جوى پرخاش كه بود گيوگان نژاد سرِ و بزرگ گرازه، او. بود شير نرّه چون دليرى و نامبردار پهلوان فرهاد، سر پشت در
 را او آمد، شاه پيش به دشت، پهن آن در گرازه چون. بودند ساز رزم و كمندافكن همگى نشسپاهيا. رفت پيش گرازپيكر درفشى با خروشان

 .گشت شاد او از پسنديد، بودند، افكنده زين به كه را ايشان كمند گرههاى آن كه شاه .بگذشت و كرد بسيار آفرين
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 بر رسيد، شاه پيش به چون. راند پيش به آهن كوه چون ر،پيك هماى درفشى با و پهلوانان و دليران همراه به شاوران زنگه گرازه، پسِ از
 كه شاه پيش از پوالد تيغ و نيزه با ، بودند بغداد شهر از همگى كه نيز سپاهيانش. بكرد بسيار آفرين خسرو كى نگين و تيغ و باال برز آن

 .بگذشتند بود، پيل بر سوار همچنان

 كابل و كشمير سرفراز دليران و جويان جنگ از گران سپاهى با و كوس و پيل با كه بود يهگرانما و گرز و فرّ با جنگجوى فرامرز او از پس
 .بيĤمد نيمروز و

 كه بود -رستم -دالورش پدر درفش بسان درفش اين. بود گشته رها بند از گويى كه داشت خود بر سر هفت اژدهايى پيكر درفشش
 را او و گشت شاد فرامرز از شاه دل. بكرد بسيار آفرين را او و آمد شاه پيش به نشسته بار هب درختى مانند به فرامرز پس. نبود برتر او از كسى
 :گفت و داد بسيارى پند

 و هندوستان مرز اكنون. نريمانى و سام دستان نژاد از و دل بيدار رستم فرزند تو. باشد سرافراز انجمنى هر در تن پيل پرورده كه همانا
 جا هر در. نكنى تنگ و تاريك او بر را روز نيز تو نجويد، جنگ تو با كه هر كه است بايسته. توست آن از سيستان تا  قنّوج از سرزمينهاى

 كه بسا چه زيرا ميانداز، فردا به را آن و كن بخشش اندوهگسارانت، و دوستداران و خردمندان با. باش آزاده خودت مردم با و يار را درويشان
 مشو  گنج خريدار جوانى، در. مكن جنگ سرى، خيره به كجا هر در پس بدادم، پادشاهى آن را تو كه اينك.  آورد يشپ تنگى برايت روزگار فردا

 گاه و باشد فراز گاهى كه زيرا  زينهارى به پيوسته كه مبر گمان افسوس، پر سراى اين در. نرسان رنجى را او نديدى، كسى از رنجى چون و
 و بگذرد روزگار اين تو بر هم و من بر هم كه بدان و مساز اندوهگين گيتى از را دلت هيچگاه پس.  مانَد برجاى لندب نامى بايد تو از ليك. نشيب
 پر بدسگاالنت سر و بادا خشنود تو از نيز آفرين گيهان پروردگار. باشى تندرست و دلشاد هميشه كه باشد. بشمارد تو بر دم پيوسته گردان چرخ

 در نو ماه چون هميشه: گفت و كرد بسيار آفرين را شاه و آمد فرود رو تند اسپ آن از بشنيد، را نو شاه پندهاى آن رزفرام چون. باد دود از
 .باشى فزون

 .شد روان و برد نماز را او و ببوسيد را زمين آنگاه

 را بهروزيش و بداد پندها خرَد و بزم و رزم باره در را او و برفت او با پرسنگ دو بود، گشته تفتيده فرامرز رفتن از مغزش كه تهمتن
 رو تيز اسپى بر و آمد فرود مست پيلِ آن از نيز سپهبد خسرو كى. رفت شاه سراپرده به و بازگشت آنجا از درد از پر آنگاه. شد خواستار
 .آمد سراپرده به انديشه از پر دلى و داد از پر سرى با و برنشست

 :گفت و بريخت بزرگى جام در و وردبيĤ مى خسرو كى بيĤمد، نيز رستم چون

  بس مايه ترا شادى گفت همى              كس خردمند نگويد فردا ز

  راست خاك با و ناپديدند همى     كجاست فريدون و سلم و تور كجا

  بشكنيم آرزو همه بر دل به           آگنيم گنج و رنجيم و بپوييم

  هيچكس ازو نيابد ىرهاي       بس و خاكست بهره ازو سرانجام

 در گردان سپهر تا ببينيم پس. بكوبند را كوس و تبيره و بردمد ناى توس، تا بگوييم آيد روز چون و بسازيم مى جام با را تيره شب اين 
 .دارد مهر به دستى كسى، چه سوى به جنگ، اين

 بود بايست آنچه بود آغاز كز        سود چه ما كوشش ز و بكوشيم

 خورد غم چرا مردم خردمند             بگذرد همى ما بر نيك و بد

  .جوييم باز را پدر خون كينه باشد، يار آفرين، گيهان پروردگار اگر 
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  سياوش پسر فرود داستان

   داستان آغاز

 سپرد نبايد دشمن به را سپه     گرد و سرافراز شد چون جهانجوى

  پزشك ندارد رماند كه سرشكى     رشك ز مژگان به آرد اندر سرشك

 بود آن سترگ بماند بيشى ز                بود بزرگان نژاد كز كسى

  زدن داستانها كسى كام به            بدن بايد بنده دل كام بى چو

 سازگار دلش بر خرد نباشد          دوستدار ورا خواند چو سپهبد

 مهر به اندبخو آفرينش همان                سپهر دارد باز آرزو گرش

  دلگسل وى آرزوهاى شود           دل به نخواهد خوبى هيچ ورا

 نشمرد مردمان از خردمندش            خرد نباشد بن از كش بويژه

  بدخويى سرمايه ببينى        بشنوى بسر سر داستان اين چو

  تركستان به توس رفتن اندر گفتار

 توس، درگاه از گشت، زرد مى چون سره يك جا همه و آورد زير به را بره بخش و شستبن تخت بر و بنمود رخ خورشيد چون ديگر روز
 نيز ماه و خورشيد روى سپاهيان، نفير و اسپان آواز از. برآمد خروش و جوش كشور، سراسر از. برخاست كوس آواى و نفير ناله و تبيره خروش
 كاويانى درفش. بود بنفش و كبود و زرد و سرخ جا همه. شد نيلگون گيتى يىگو پيالن، آواى و افزارها جنگ چكاچاك از. گشت  گون كَرْف
 همراه به و كاويانى درفش با توس. آمد سراپرده دهليز به كارناى و افسر با سپهدار. بودند گودرز خاندان سواران آن پيرامون در و درخشيد مى

 -بود ساييده ابر به زرينش سر كه -پيكرى پيل درفش با و افسر و گردنبند با مگىه بودند، نوذر نژاد از كه بزرگانى. برفت كفش زرينه نامداران
 روى كه سياه كوهى چون سره يك بود، توس مهر از پر جانشان و دل و بودند منوچهر نژاد از كه آنها همه. تاختند شاه نزد به و سپاه پيش به

 .آمدند شاه پيش به كاله و درفش با بود، كرده تيره نيز را ماه و خورشيد

 درفش با سپهبد توس كه بايد: گفت ايشان به بيدار شاه آن آنگاه. بيĤورد او پيش به را نامدار پهلوانان تا بفرمود سپهبد توس به شاه پس
 كه ددا توس به مهرى سپاه، آن پيش در خسرو كى سان بدين. ببنديد او فرمان به كمر همگى شمايان و گيرد جاى سپاه پيش به كاويانى
 نبايد كه است چنين ما شاهى آيين كه بدان. نگاهدار مرا فرمان و آيين و نگذر من پيمان از تو: گفت بدو آنگاه. باشد سپاه بر او فرماندهى نشانه
 همنبردتان با جز كس هيچ با و شود وزيده سرد باد نيستند سپاهى كه كسانى و وران پيشه و كشاورزان بر نبايد. بيĤزاريد راه در را كسى هيچ

 بر هرگز توس اى. ماند نمى كس هيچ بر سپنجى سراى اين كه بدانيد و بيĤوريد رنجى نيĤورده، رنجى شما به كه كسى بر نبايد. نيĤوريد جنگ
 آن رد را او و است خورشيد چون روانش كه -سياوش كه باش آگاه. گردد خام و بيهوده كارها همه بروى، راه آن از اگر زيرا مكن، گذر كالت
 .بود او ماننده بسيار كه داشت پسرى پيران، دختر از -باشد اميد جاى گيتى

 را كسى هيچ و است كالت در سپاهيانى و مادرش همراه به فرّهى با او اكنون. بود فرخنده و جوان و من همسال و ماننده بسيار نيز من به
 . شناسد نمى ايرانيان از

 و پهلوان و جنگاور نيز او خود و دارد تنگ و دشوار راهى كه است كوهى بر كالت آن كه بدانيد و. رويد بدانسو كه نبايد نيز شمايان پس
 چنگ زخم خوردن كه بدانيد و رويد بيابان راه از كه است بايسته شما بر. دارد نيز نامدارى جويان جنگ و سپاه و است نامدار و نژاده و سوار
 .نباشد نيكو شير،
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 از كه زيرا دهى، مى فرمان بدان تو كه روم مى راهى همان به من. نگذرد تو خواست از نيز روزگار: گفت شاه به شنيد، چنين كه توس
 تن پيل رستم با آنگاه. بازگشت خود تخت سوى به نيكخواه رستم با نيز شاه و برفت شتاب به سپهبد توس سان بدين. نيĤيد نيكى جز تو فرمان

 .گفت سخن بود، برده خودش كه رنجى از و -سياوش -پدرش درد از و افراسياب از فراوان و بكرد انجمنى ،سگالشگران و خردمندان و موبدان و

 در و آب بى و خشك بيابانى ايشان سوى يك در. بايستادند راهى دو يك سر بر كه اين تا برفت ايستگاه به ايستگاه سپاه آن ديگر سوى از
 همان به نيز سپاه پسندد، او كه راهى هر از و بيĤيد سپهدار توس تا نگاهداشتند جاى بر را كوس و نپيال پس. بود  چرَم و كالت راه ديگر سوى

  آن پيش به آرامى به توس چون. رود راه

 :گفت گودرز به توس پس. گفتند سخن او با گرم و آب بى راه آن از رسيد، سركشان

 آسايش و آب به را ما برانيم، آن در تندى به را دراز روز يك چون هم باز مشك، خاكش و دهد شاهبوى آن گَرد اگر خشك، بيابان اين
 آسايش به سپاه اين تا بسازيم خود براى جايگاهى آنجا در و رويم چرم و كالت سوى به درم و زر و سيم با كه بهتر همان پس. افتد نياز

 راه اين از سپاهى پيش در روزى گژدهم و من بجوييم؟ را رنج و بيابان چرا باشد، روان آب و آبادى ما راست و چپ در كه هنگامى. بپردازند
 را پرسنگها و بيابان و ببريم ديگر بدانسوى را سپاه كه بهتر همان پس. بديديم بسيار رنج فراز، و نشيب پر و دراز راه آن از و كرديم گذر

 كسى هيچ نبايد كه بران را سپاه بفرمود او كه راه همان بر پس. ردك سپاه رو پيش را تو مايه، پر شاه: گفت بدو شنيد، چنين كه گودرز. نشماريم
 بدو توس ليك. رسيد خواهد بد نيز سپاه بر شاه، آزار از و گردد مى آزرده شاه دل بكنى، انديشى مى كه چنين اگر پس. رسد زيانى راه، اين در را

 :گفت

. مدارى اندوهگين را روانت كه است سزاوار نيز تو و نگردد دژم كار، اين از شاه كه زيرا. مدار دلت در را اى انديشه چنين نامدار، پهلوان اى
 .شوند روان چرم و كالت سوى به و بگذرند راه آن از سپاه تا بفرمود و بگفت اين توس،

 .آورد چنگ به باد تنها چگونه سرانجام ، نيĤورد ياد به را شاه فرمان توس چون كه بنگر اينك

  توس آمدن از فرود يافتن آگاهى

 بدو تخواره. شد نيل درياى چون پيالن، گَرد و اسپان سم زير به زمين و گشت كبود تابان، خورشيد روى كه رسيد آگهى فرود به پس
 و اند هگرفت پيش در كالت راه و آمده  توران سوى به خواهى، كينه به زمين، ايران از برادرت سپاه كه بدان پس دانى، نمى اگر نوجوان، اى: گفت
 .بسازند جنگ خواهند مى كجا در كه دانم نمى

 را بلند كوه و آمد بيرون به و هشت فرو دژ در از بند پس. گشت تيره روانش و درد از پر دلش بشنيد، چنين آزموده ناكار جوان آن چون
 به را همه آنگاه. نگذارند دشت و كوه بر هيچ و آورند بند در بودند، رها دشت در رمه گوسپندان و اسپان از هرچه تا بفرمود آنگاه. بنگريست

 .برنشست تيزتگ اسپى بر و ببست را دژ در و بازگشت سپس. برد سپدكوه راه سوى

 سهمگين سپاه آن از و بديد را آن دژ، بام فراز از جريره برآمد،  ميم از نيز آبنوس سياهى به گَردى و برخاست چرَم از كوس آواى چون
 اينك بانوان، بانوى اى: گفت را او و آمد مادر پيش به جوان فرود پس. بود درد از پر سياوش براى از دلش كه بود فرود ادرم جريره. بترسيد
 . آورد تاخت ما بر او كه نبايد كنيم؟ چه بايد ما گويى؟ چه اكنون. است آن رو پيش سرفراز توس كه بيĤمد ايران از كوس و پيل با سپاهى

 -بيدار خسرو كى آن - برادرت. مباد نيازت]  شتابى جنگ آن به كه[ روز اين به هرگز را تو ساز، رزم اى: گفت بدو د،شني چنين كه جريره
 گيتى در كه بدان.  ايد مهره يك و خون يك از يكديگر با كه داند مى و شناسد مى خوبى به را تو نژاد و نام و است نشسته شاهى به ايران در

 گرنه و. داد سياوش به زنى به مرا پيران، سياوش، كار آغاز همان در. بستايد را او زمانه، اگر است سزاوار و ودنب سياوش چون شاهى هيچ
 خواهى كينه به برادرت چون اينك. رسد مى ناموران و داران تاج به همگى پدر، هم و مادر سوى از هم تو نژاد. جست نمى زنى تركان، از سياوش
. بتازى و ببندى برميان كمر و بشتابى خواهى كين اين به بايد نيز تو پس. بشويد را سياوش روان كار، اين با كه ناهما باشد، كرده آغاز پدرت
 كه باشد آن تر زيبنده نيز تو بر بپردازد، خود نياى از خواهى كينه به او اگر. برو خروش پر سرى و جوش از پر دلى با و كن تن بر رومى خفتان
 بر آب، در ماهيان و مرغ يا و برخروشد دريا نهنگ و بنالد اندوه اين از نيز پلنگ اگر است شايسته كه چرا. بجويى كينه زني تو او، فريب بجاى

 داد و فرّ به و نژاد و بخت و مردى و رادى به نيز تو. نبندد كمر سياوخش، مانند به گيتى در شاهى هيچ هرگز ديگر زيرا. كنند نفرين افراسياب
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 بجاى را خويش نژاد و ببندى پدر كين به كمر بايد پس. سيمايى كيانى و كيان نژاد از و هستى نامورى مهتر چنان پسر ى،شاه و فرهنگ و
 كالهخود و شمشير با و بيĤراى شاهوار هاى جامه و بخوان را سپاه گردنكشان پس. است نامبردار و ساالر كسى چه كه بنگر سپاه ميان در. آورى

. وامگذار بيگانه به را خواهى كين پس. باشد بس گنجى برادرت، گيتى، در تو براى همانا. ببخش ايشان به هندى دشنه و خفتان و برگستوان و
 .باشد نو شاهى نيز برادرت و باش نو خواهى كين و سپاه آن رو پيش تو پس اين از

 به چگونه نشناسم، نام به را سرفرازان آن از يكهيچ كه من گويم؟ سخن بايد كسى چه با سپاه، آن ميان در: گفت مادر به فرود آنگاه
 بهرام نشان و بنگر دلير سواران آن ميان در بديدى، دور از را سپاه گَرد چون: گفت پهلوان پسر آن به جريره پس فرستم؟ پيامى و درود ايشان

 روان و باشد زنده نامت و سر هميشه. نباشد ازىر هيچ ايشان، با تو و من ميان كه زيرا  بخواه را - سرفراز پهلوان دو آن - شاوران زنگه و
 ، تخوار با اينجا از تو اينك. بود ايشان پادشاه سياوش و بودند مرزبان ايشان. گشت نمى جدا دو اين از هرگز سياوش. بادا فروزان سياوخش،

 همه او كه زيرا. بگويد نشان را تو بپرسى، پهلوان و شگردنك دو آن باره در تخوار از چون. مبر ياد از گفتم تو به را آنچه و برو سپاهى هيچ بدون
 .سازد درخشان را ما نژاد تو، چاره كه باشد نيكزن، اى: گفت بدو فرود پس. بگويد را ايشان نشان و شناسد مى را ايران كهتران و مهتران

 گَرد ميان در خورشيد گويى و شده سپاه از پر هكو و دشت همه: گفت و راند سخن ايران سپاه از او با و بيĤمد بانى ديده هنگام همان در
 .خورد مى چشم به جنگى مردان و پيالن و درفش جا همه ، گنگ رود كنار تا دژ دربند از. است گشته نهان

  سپاه ديدن به تخواره و فرود رفتن

 .شد روان تخوار با -بود برگشته او از بخت ديگر كه -فرود پس

 مهر نه بن از آيد بكار تندى نه            سپهر بگردد كژ چون افراز از

 را كسى و مرزبان هر ايرانيان، ميان از چون. نسازى نهان را سخنى هيچ و بگويى كه بايد پرسم، را تو هرچه: گفت تخوار به جوان فرود 
 آن فراز از كه را بلند كوهى ان،پهلو دو آن پس. بگويى من به را نامش كه بايد بشناسى، و ببينى دارد، كفش زرينه و گوپال و درفش كه
 زر كانى، هيچ در ديگر كه گويى بود، زرين كمرهاى و گوپال و سپر و كالهخود جا هر در بس از. برگزيدند ببينند، را گروه آن توانستند مى

 هزار سى. آمد ستوه به نيز آسمان كركس دل زدند، مى كوه دو آن ميان در كه اى تبيره بانگ از. بود افشانده گوهر و برآمده ابرى يا و نمانده
 آن همه دانا تخوار چون. بماندند خيره برگها و ساز آن و نيرومند سپاه آن به فرود و تخوار. شتافت كارزار آن به شمشيرزن و سپردار پهلوان
 در همه بينى، مى كه بنفش تيغهاى و سواران آن و پيكر پيل درفش آن. سازم آشكار تو بر را نهان اينك: گفت شاهزاده فرود به بديد، را سپاه
 آن -تو پدر برادر آن از اوست، سر پشت در و خورشيدپيكر كه ديگرى درفش آن. بتازد سخت كينه، گاه به كه هستند سپهبد توس سر پشت
 آن از آنند، كنار در بسيارى بزرگ پهلوانان و دليران كه پيكرى ماه بزرگ درفش او سر پشت در. است -كاووس پسر فرهمند، سپهبد فريبرز
 رزمساز سپاهى را پيرامونش كه گورپيكرى دراز درفش او پسِ در. است هراس در او از نيز شير استخوان كه است - گژدهم پسر -گستهم
 كه است - گيو پسر -بيژن آن از كه است پيكرى ماه درفش او پشت در. است پهلوانان آن از دليرى كه باشد مى شاوران زنگه آن از اند، گرفته
 .افشاند مى آسمان بر خون جنگ، گاه به كه او. است سياه مشك چون گيسوانش و آلل سپيدى به تنش

 درفش.  كَند مى بر جا از نيز را كوهى كه است پهلوان شيدوش آن از شكند، مى آن از نيز شير كمر و است پيكر ببر كه ديگرى درفش
 پس در سپاهى و است پيكر گاوميش كه درفشى. شمارد بازى نيز را شير رزم كه است دلير انپهلو آن گرازه، آن از است، گرازپيكر كه ديگرى

 پيكر گرگ كه درفشى. سايد مى آسمان به سرش گويى بزرگى، از كه است - بزرگان برگزيده آن -فرهاد آن از آنند، پيش در دارانى نيزه و آن
 بينى، مى كه درازى پيكر پلنگ درفش. است كشواد گودرز آن از است، زرين كرشيرپي كه درفشى. است -سترگ سپهدار آن -گيو نشانه است،

 .است ناز و كام با ريونيز آن از

 همه. است - كشوادگان گودرز پسر - بهرام آن از است، پيكر ميش كه درفشى. است سپهدار نستوه گودرز آن از است، پيكر آهو كه درفشى
 .گردد دراز كار، بگويم، را ايشان نام يكايك بخواهم اگر و مردندشيرْ و سوار و پهلوان بينى مى كه ايشان
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 گشت شادمان دلش و بنگريست كهان و مهان آن به فرود  بگفت -خسروان شاه آن -فرود به را پهلوانان آن نشان و نام تخوار، چون بارى،
 ماچين و چين در را سوارى هيچ و شتابم جنگ به كينه اب. بازخواهيم را پدر كينه آسانى، به كه بدان: گفت تخوار به پس. شكفت رخسارش و

 .كشم بزير تخت از را او و آورم بدست را اژدها]  افراسياب[  آن كه اين تا. نگذارم

 ميان از بايد: گفت و گشت برآشفته سپهدار توس  پس. بديدند كوه آن فراز بر را تخوار و فرود جاى ايرانيان، ناگهان هنگام همان در
 كسانى چه دالور دو آن كه ببيند و برود بلند كوه آن فراز تا اسپ با خروشان، و جوشان تا برگزينيم را هوشيار سوارى نامدارمان، سپاهيان
 باشند، تركان از هم اگر. زنند سرشان بر تازيانه دويست كه بايد پس باشند، ما خود سپاهيان از اگر. اند رفته كوه آن فراز بر چه براى از و هستند

 از نيز اگر و. ندهد راه خود به باكى و ترس باز گردند، نيز كشته چه اگر و آورد بدينجا كشان كشان و آورد بند به را ايشان كه بايد پس
 .بازگردد و اندازد زير به كوه آن از و سازد نيم دو به را ايشان همانجا، بايد پس بشمارند، نهانى را ما سپاه بخواهند و باشند كارآگهان

  كوه به فرود نزد به بهرام آمدن

 انديشه پر و اسپ بر سوار پس. آورم بجاى گفتى كه آنچه هر و بروم من. نماند نهان ما بر كار اين: گفت سپهدار توس به گودرز پسر بهرام
 ما از هيچ و آيد مى بدينسو نپويا چنين اين كه كيست اين: گفت تخوار به ديد، چنين كه نامور فرود. نهاد روى كوه سوى به گروه، آن پيش از

 نبايد كار اين در: گفت فرود به سگالشگر تخوار آيد؟ مى باال اين به تندى با و است بسته فتراك به كمندى تيزتگ، اسپى بر سوار و انديشد نمى
 از كالهخودى شاه، رسيد، ايران به نتورا از خسرو كه هنگام آن. است گودرزيان از كه برم مى گمان ليك دانم، نمى را او نشان و نام. كرد تندى

 سرزمين، اين بر او گام پس. است گودرز از او نژاد كه همانا. بينم مى برش در را خسروانى زرهى و او سر بر را آن اكنون. داد كسى به را خود آن
 .بادا فرخنده

 و اى نشسته شمار بى سپاه آن تماشاى به كوهسار اين رب كه كيستى تو: گفت و بغرّيد غرّان ابرى بسان شد، نزديكتر كوه سرِ به بهرام چون
 مرد اى. مكن تندى پس نديدى، تندى ما از كه تو: گفت فرود ترسى؟ نمى - بيدار ساالر آن -توس از و شنوى نمى را كوس و نفير ناله

 و. بگذرى ما بر چنين اين نبايد پس. دشتم گور من نه و هستى جنگى شير تو نه. ميازار سرد گفتار به را لب و گوى نرمى به سخن كارآزموده،
 و دست و دل و مغز و پاى و سر نيز مرا آيا كه ببين و بنگر مرا. ندارى من از فزون چيزى هيچ نيرومندى و مردى و پهلوانى در تو كه بدان
 نيكو پاسخى اگر كه پرسم ىسخن تو از. منماى من به را خود نيروى بيهوده هست، اگر پس. هست سراينده زبانى و چشم و گوش و هوش
 .گردم شاد دهى،

 :گفت فرود. برگوى پس زمين، بر من و آسمانى بر تو كه اكنون: گفت بدو بهرام

 پهلوانان. اوست با كاويانى درفش و كوس كه است توس سپاه، ساالر: گفت بهرام كدامند؟ آن جنگاوران و كيست سپاه ساالر كه بگوى مرا
 فرود. هستند - دليران نژاد سرِ آن - گرازه و شاوران زنگه و گستهم و نيو فرهاد و گرگين و شيدوش و گيو و رهام و گودرز چون كسانى نيز سپاه
 كه بهرام نكردى؟ او از يادى هيچ چرا. شادمانيم بدو ما گودرزيان، ميان در كه او بگذاشتى؟ خام را كار و نبردى بهرام از نامى رو چه از: گفت
 و گودرز از -باشى فرهمند و خرّم كه - را تو كسى چه است؟ كرده ياد بهرام از تو براى چنين اين كسى چه شيرمرد، اى: گفت بدو شنيد، چنين
 نام و شو پذيره را ايشان تو آيد، تو سوى به سپاه چون كه گفت مرا او. شنيدم مادرم از را داستان اين من: گفت را او فرود، داد؟ آگهى گيو،
 آگهى ايشان از كه است سزاوار پس. هستند پدرت همشيرگان اينان. گويند شاوران زنگه را او كه دليران از نامدارى نام نيز و ببر را بهرام

 .خواهى

 روان روشن و جاويد كه -جوان شهريار اى تو. هستى خسروانى درخت آن بار تو كه همانا نيكبخت، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 .هستى فرود -باشى

 را سياوش نشان آن و كن برهنه را تنت: گفت بدو  بهرام. روييدم افگنده سرو آن از كه هستم شاخى آن من فرودم، من آرى: گفت فرود
 پيكرى نيز چين پرگار با گيتى در كس هيچ كه بود آن بر شاهبوى از گلى همچون خالى. نمود بهرام به را خود بازوى فرود، پس. بنماى من به

 به و برد نماز را او و كرد آفرين او بر پس. رسد مى كواذ به نژادش -سياوش -پدرش سوى از او كه بدانست بهرام. بنگارد نستتوا نمى بدانگونه
 نبرد، شير اى بيدار، سرافراز مرد اى: گفت بهرام به و بنشست سنگى بر و آمد فرود اسپ از -جوان شاه آن - روان روشن فرود. رفت كوه باالى
 پهلوانى و دلى بينا و هنرمندى و روانى روشن و شادى بدين را تو كه گشتم نمى شادتر اين از كه براستى ديد، مى زنده نيز را مپدر چشمم دو اگر
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 چون آنگاه. كدامند ايشان پهلوانان و ساالر كه بدانم و بپرسم ايران سپاه نامداران از كه آمدم كوه اين باالى به آن براى از من كه بدان. بديدم
 توران به خواه، كينه و داغدار دلى با سپاه پيش در خود، سپس و ببخشم بيشمار كمر و گرز و شمشير و اسپ و كنم شادى ببينم، را انشماي
 به كه بگويى پهلوان]  توس[  به كه است شايسته اينك .تيزم آتشى چون جنگ گاه به و هستم خواهى كينه اين سزاوار من كه چرا  شوم

 كوس آواى چون هشتم روز به آنگاه. كنيم سگالش يكديگر با كار كم و بيش از و بمانيم هم با اينجا در را هفته يك و آيد كوه بدين روانى روشن
 پر و جنگى شير كه كنم جنگ آهنگ چنان درد، پر جگرى با و ببندم پدر كين به كمر نيز من گردد، سوار اسپ بر سپهدار توس و برخيزد
 .باشد نبسته خواهى كين به كمر گونه بدين گردنكشان، از كسى گيتى، در هرگز كه ندده گواهى نيز آسمان كركس

 خواهشگرى، به نيز خودم و بگويم توس به گفتى، اينك كه را هرچه من سوار، و پهلوان و هنرمند و جوان شهريار اى: گفت بدو بهرام
 نژاده هم و دارد خواسته و هنر هم چه اگر. نباشد كارى پند، با را او مغز و سر و نيست خردمند سپهبد، توس كه بدان ليك. ببوسم را او دست
. شاهيم سزاوار گيتى در و نوذرم نژاد از من: گويد مى پيوسته. بشوريد گودرز و شاه بر تاج، و تخت و فريبرز براى از او. نيست خردمند ولى است،
 توس. ببيند را تو كه نبايد آيد، بدينجا كه هر من جز پس. گرايد پيكار و تندى به من با و بپيچد من گفتار از سر شايد كه بدان نيز اكنون پس
 و بگوى سخن دشنه و گرز با تنها. آنجاست در چه براى از كه مپرس او از ليك. است كوه فراز بر كسى چه كه بنگر و برو بدانجا: گفت من به

 سپاه پيش به شادكامى با را تو و بيĤيم مژده به من گردد، رام توس چون د،فرو اى پس. باشد كوه اين بر نبايد هيچكس امروز كه زيرا  بس
 .باشى ترس بى بسيار او بر كه نبايد آيد، بدينجا كسى من جز اگر ولى. ببرم

 .آيد مى پيش چه تا ببين نيك و برو دژ به اكنون. نيĤيد تو پيش به سوار يك بجز كه است چنين تو با من آيين كه بدان

 و. آيد بكار را تو روزى كه دار، يادگار به من از را اين :گفت و داد بدو و بركشيد كمر از زر دسته با اى پيروزه گرز هنگام آن رد فرود پس
 نگين و زر افسر و زين و اسپ از بسيارى پيشكشهاى اين، بجز كه بدان و باشيم شادكام و دل روشن ديگر بپذيرد، را ما نويد سپهبد، توس چون

 .باشد خسروانى

  توس نزد بهرام آمدن باز

. شد كشته گناهى هيچ بى كه است شاه سياوش فرزند فرود، او كه بدان. بادا جفت پاكت جان با خرَد: گفت توس به بازگشت، بهرام چون
 اين كه هستم من ينا: گفت بدو شنيد، چنين كه ستمكاره توس. بنمود من به دارند، كاووس و كواذ كى از نژاد آن در كه را نشانى آن فرود
 تُرك هستم؟ كه من پس است، شهريار او اگر اينك. مگوى سخنى هيچ او با و آور من نزد به را او گفتم تو به. دارم را كوس و نفير و سپاه
 ما سپاه به زيانى خواهد مى آنكه مگر ام، نديده خودكامه گودرزيان، از را كسى هيچ من. بگرفت را سپاه راه گونه بدين سياه، زاغ چون اى زاده
 سخن او با سرى خيره به نيز تو و كرد فريب آهنگ ديد، را ما سپاه چون كه او. بترسيدى هنر بى سوار يك از كه ژيان، شير از نه تو اكنون. برسد
 .گفتى

 ترك آن سوى به اينجا از كه خواهم مى شمايان  ميان از نامجويى و نامور دشمنكش، نامداران اى: گفت سركشان سپاه آن به توس آنگاه
 كه بهرام. تاخت سرافراز توس پيش به تيز و بست كار بدان كمر ريونيز پس. آرد بدينجا من پيش به و سازد جدا تنش از سر دشنه با و رود

  آور شرم به را تدل شاه، روى از و بترس ماه و خورشيد خداوند از. مساز تيره را روانت سرى، خيره به هرگز پهلوان، اى: گفت بدو ديد، چنين
 رهايى او چنگ از رود، كوه آن باالى به او پيش به ما گروه ميان از سوارى اگر و. جوست جنگ و آور نام سوارى و است شاه خويش او كه زيرا
 .مياور اندوه شادمان، دل بر كار، اين با تو پس. شود كشته بدستش و نيابد

 پس. بتازند ارجمند آن سوى به نامداران از تن چند تا بفرمود و گشت آشفته او تارگف آن از نپسنديد، را بهرام پند كه سپهبد توس
 فراز بر كه بدانيد و مپنداريد آسان هرگز را كار اين: گفت بديشان پهلوان بهرام. بكردند او با نبرد آهنگ و تاختند بهرام سوى به فراوانى پهلوانان

 آرامش نيز او ديدار از است، بديده را سياوش روى كه هر و باشد برتر پهلوانان از نيز او ىمو يك كه است خسرو كى خويشان از يكى كوه، آن
  .بازگشتند راه از گردنكشان آن داد، بديشان را فرود نشان بهرام، چون پس. يابد
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 فرود دست بر ريونيز شدن كشته

 و بود شده ناراستكار دلش. رفت سپدكوه به چرَم راه از و Ĥمدبي كرد، مى فسوس او بر گردون چرخ كه - توس داماد آن -]ريونيز[ ديگر بار
 .بود گشته نستوه رو آن از

 كه زيرا  است پنداشته خوار مرا سخنهاى آن توس: گفت رزمديده تخوار به و بركشيد را كيانى كمان بديد، را او كوه، فراز از فرود چون
 .نيست بهرام ولى بيĤمد، سوارى اكنون

 تخوار است؟ رفته آهن در سراپا رو چه از و كيست كه آيد يادت مگر تا ببين را او اينك. نيست پدرام و گشته سخت كار بدين من دل
 و فريبنده جوانى. نيست ايشان تبار در او جز پسرى هيچ و است خرّم بهار چون خواهر چهل را او كه است سوار و پهلوان ريونيز او: گفت

 .باشد مى نيز ستو داماد و است هنرمند و چاپلوس

 خواهرانش دامان بر را او آيد، دليران پيكار به او چون .بستايى را او كه نباشد شايسته جنگ، هنگام به ديگر: گفت دانا تخوار به فرود
 تير، با كه برگوى كارديده تخوار اى اكنون. مپندار مردمان از را او ديگر پس بماند، زنده هم باز و كند گذر او بر من كلكم باد اگر. بخوابانم
 او با آشتى آهنگ و بيĤراستى را دلت تو كه بداند و بسوزد توس جگر مگر تا افكن ريونيز خود بر تير: گفت تخوار. را خودش يا بكشم را اسپش
 به را كمان دلير فرود شد، نزديك شير ريونيز چون. باشد آورده ننگ برادرت بر كه همانا آغازد، جنگ تو با سرى خيره به او چون ليك بكردى،

 نيز اسپش و افتاد خاك بر ريونيز سان بدين و. بدوخت اش رومى كالهخود به را سرش كه انداخت او بر خدنگى تير چنان باال آن از و كرد زه
 .گشت ناپديد چشمانش برابر در كوه بديد، را كار آن و بنگريست ميم از سپهدار توس چون. بازگشت

 برد كيفر مرد بد، خوى از كه            ردخ پر بدين زد داستان يكى

 فرود دست از زراسپ شدن كشته

 كينه تو مگر تا بكوش تن و جان با و كن تن بر جنگى سواران جامه و برافروز آذرگشسپ چون را دلت: گفت زراسپ به پهلوان توس پس
 نهاد سر بر كالهخود و بيĤمد باد از پر سرى و كينه از پر دلى با اسپزر. گردم خواستار را كينه اين خود، من، گرنه و  بگيرى را نامدار ريونيز آن
 .بتاخت آذرگشسپ بسان و رفت بيرون سپاه دل از و

 اين كه بنگر كارديده تخوار اى تو اينك. بيĤمد خواهى كين به ديگر كسى: گفت و بنگريست تخوار به بديد، دور از را او جوان، فرود چون
 همسر ريونيز. نگرداند نيز جنگى پيل برابر از را خود اسپ كه است توس پسر زراسپ اين: گفت بدو تخوار است؟ انايراني از كسى چه سوار،
 توس تا بگشايى او بر خدنگى تير بايد ببيند، را كالهخودت و بازو و بر او چون پس. است بيĤمده ريونيز خواهى كين به او اينك و بود او خواهر
 به را تنش كه بزد زراسپ ميان بر تيرى چنان و برانگيخت جاى از را خود اسپ دالور فرود پس. ايم نبوده بيهوده ينجاا در ما كه بداند سپهدار
 .بازگشت نيز بادبايش اسپ و افتاد زمين بر زراسپ. برافروخت پيكانش با نيز را او روان و بدوخت زين كوهه

 فرود با توس جنگ

 جوشن شتاب به اشك، پر ديدگانى و خون پر دلى با توس. گرفتند بر سر از كاله پهلوانان، همه و برآمد ايران سپاه از خروشى پس
 پر دلى با و بنشست زمين روى بر بنهند، سترگ پيلى پشت بر كه بزرگ كوهى چون پس. بناليد سخت و بلرزيد درخت شاخ همچون و بپوشيد

 توس آمده، كوه پيش به ما جنگ به دمان پيلى همچون كه او: گفت بديد، را او كه تخوار. نهاد فرود سوى به رو دود از پر سرى و كين از
 .باشد نمى است، كارديده نهنگى چون كه او با جنگ ياراى را تو كه بدان و. است سپهدار

 ديگر پس ساختى، تباه رزم در را او داماد و فرزند تو چون. باشد چه ما بخت فرجام تا ببينيم و ببنديم سخت را دژ در تا برو اكنون پس
 .ميانديش بزم به

 شير و پيل و توس ديگر است، آمده پيش كارزار و رزم اكنون چون: گفت و شد تيز او بر بشنيد، تخوار از را سخنانى چنين كه جوان فرود
 بر تيز آتش كه اين نه دهند، مى دل را مرد جنگ، هنگام به كه بدان نيز تو. يكسانند من چشم پيش در نيز بيان ببر و جنگى پلنگ و ژيان
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 از نيز را خارا كوه چه اگر و باشى آهن از كه اين يا و باشى سوار يك خواه تو. نپندارند خوار را سخن شاهان،: گفت كارآزموده تخوار. نهند دلش
 را همه و خاك و سنگ نه و ماند مى جاى بر دژ نه ديگر و آيند كوهسار اين در تو جنگ به ايرانى ناموران از تن هزار سى هم باز ولى بركنى، بن
 كه آيد شكستى چنان نيز پدرت كين به. شد خواهد اندوهگين درد، آن از خسرو رسد، توس به گزندى كار، اين در هم اگر. آورند پاى زير به

 آن و نگفت بگويد، بدو ايستب مى كه آنچه تخوار بارى،. مكن جنگ بيهوده و برو دژ به و ميانداز تير و بگردان رخ پس. نگردد درست هرگز ديگر
 .رسيد زيان جانش بر ليك آمده، سود جنگ، در را فرود ناكاردان، مايه بى دستور آن گفتار از سان بدين و داشت نهان را

 ديدن به گفتگوى، از پر و آمده دژ بام بر او ماهروى كنيزان آن هنگام آن در. بودند كنيز هشتاد دژ آن در كه داشت آباد دژى جوان، فرود
 .بودند ايستاده كار آن

 جنگ تخوار. نهاد كمان در خدنگى تير و بيفشرد ران و برگراييد رخ پس. بود تيره روانش بازگردد، دژ به سان بدين كه اين از جوان فرود
 :گفت شاه آن به ديد چنين كه جو

 جنگ پياده شاهان، كه زيرا بيافكنى، او اسپ بر تير كه باشد آن بهتر تو بر. نكشى را توس كه هشدار پس اى، كرده كارزار آهنگ اگر
 گمان بى بيĤيد، كوه باالى به سپهبد توس چون. نگردد كشته تو تير يك با او شايد كه اين ديگر و. گردد تنگ و دشوار جنگ كار چه اگر  نكنند

 از را سخنان آن فرود چون نديدى؟ را او چين از پر ىابروها مگر. نباشد او با جنگ در پايدارى توان را تو و شوند روان او پس از نيز گروه آن
 و گشت سرنگون اسپ. بزد سپهبد توس اسپ بر خدنگى تير بود، سواران كمان سزاوار چنانكه و بركشيد و كرد زه به را كمان بشنيد، تخوار
. بازگشت خويش لشگرگاه به سرآسيمه و گَرد از پر و پياده و آويخت گردن به را سپر باد، پر سرى و كين از پر دلى با نيز توس پس. بداد جان
 جنگد؟ مى كارزار در چگونه بتابيد، رخ سوار يك با جنگ از چنين اين كه نامور پهلوان اين: گفت و زد گواژه توس، پسِ در ديد چنين كه فرود

 بيم از جوان، يك برابر در پير مردى كه اين به خنديدند. برگذشت نيز آسمان از فريادشان كه بخنديدند چنان] بودند بام بر كه[ فرود كنيزان
 يكايك و رفتند او پيش به اندوه از پر سرى با پهلوانان پس. آمد زير به كوه از سپهبد توس بارى، .غلتيد پايين به كوه آن فراز از چنان آن تير،
 پر گيو. بشويى اشك به را خود رخسار نبايد پس. بازگشتى اينجا به تندرست ديگر بار كه آفرين زمين، نامور پهلوان اى: كه كردند آفرين او بر

 گوشوار با شهريارى چه اگر] فرود.[ نباشد تازه كار، اين به نامداران رخسار: گفت و بپيچيد خود بر بيĤمد، پياده سپهدار توس كه بديد چون مايه
 توس اگر. باشيم همداستان او با است، آغازيده او كه كار اين بر نيز ما كه نباشد شايسته پندارد، خوار را نيرومندى سپاه چنين چون ولى است،
 فراموش را بد اين كه نباشد سزاوار و كنيم سياوش  برخىِ را خود جان همگى ما اينك پس گشت، فرود آشوب از پر زمانه و نمود تيزى يكباره
 .شد باد بر او بدست -نژاد نوذر سرافراز سوار آن - گرانمايه زراسپ. سازيم

 را خود بايد ديگر اكنون باشد، هم كواذ مغز يا و جم پسر او اگر. نجوييم خوارى بيشتر اين از ديگر پس. كرد فرو خون در هم را ريونيز نت
 .زد نادانى به

 فرود با گيو رزم

 از سردى آه ،بديد را او -سياوش پسر -فرود چون. تاخت كوه بدان ميشى چون و ببست سخت را خود جوشن و بگفت سخنان اين گيو،
 :گفت و بركشيد جگر

. دارند پيكر دو تابان، خورشيد همچون و دالورترند ديگرى از ايشان از يك هر. بازنشناسند فراز از را نشيب راه رزمساز، سپاه اين كه همانا
 كه اين مگر نگردند، پيروز خواهى ينك آن در ايشان كه ترسم مى. است روان بى تن مانند به خرد بى سرِ و نباشد خرَد را ايشان پهلوانان ليك
 سوار اين كه بگو تخوار اى اينك. آوريم چنگ به را دشمنان و بجوييم را پدر كين او با هنگام آن در پس. بيĤيد زمين توران به خسرو خود

 با كه دژم اژدهاى اين: گفت دوب و كرد نگاه نشيب آن سوى به كوه فراز از تخوار گريست؟ بايد تيغش و دست بر پس اين از كه كيست سرافراز
 فرزندان بسيار چه و داد شكست را توران از سپاه دو و ببست را -پيران -تو نياى دست و كشد مى زير به نيز را آسمان مرغ خويش دم

 پا زير به نيز را نرّ شير گردن و بگذشت آن از كه بيابان و رود و كوه بسيار چه و كرد پسر بى كه نيز پدران بسا و كرد پدر بى كه را خردسالى
 درياى چون رزم گاه به كه خوانند، مى گيو را او كه است پيلى همان كرد، گذر جيحون از كشتى بدون و كشيد ايران به را برادرت كه او ، آورد
 و تير پس. ترسد نمى خدنگ تير نپيكا از و كند مى تن بر را سياوش زره او كه چرا - نيابد گذر او زره بر تو خدنگ تير كه بدان تو و. است نيل
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 را سپر كه سپهبد توس همچون و شود پياده ناچار به نيز گيو و گردد زخمى گران اسپ آن كه باشد بگردان، او اسپ ران سوى به را خود كمان
 .بازگردد نيز گيو بازگشت، و آويخت گردن به

 به و افتاد زمين به اسپ از گيو. بزد گيو اسپ سينه بر تيرى و ودبس دست با را كمان خانه سرِ و كرد زه به را كمان جنگى، فرود پس
 گيو پيش به ديدند، چنين كه سپاه پهلوانان همه. بكاست بشنيد، گواژه كه بس از گيو مغز و برخاست سپدكوه فراز از خنده. بازگشت ناگزير
 گيو پيش به باد چون پهلوان، بيژن آنگاه. خودت نه گشت خمىز كه بود تو اسپ اين كه سپاس را يزدان سرافراز، پهلوان اى: گفتند و رفتند
 توانستى مى كه هنگام آن بر چرا ندارد، را تو با جنگ ياراى نيز پيل كه چنگ تيز شيراوژن پهلوان اى: كه بگفت ناخوشى سخنهاى را او و آمد
 برفتى؟ و برگشتى سرآسيمه مستان، بسان تو بزد، خمز را اسپت ، تُرك يك چون و كردى پشت او با جنگ در گردى، پيروز سوار يك آن در
 .بگفت درشتى سخنهاى آنگاه. بازگشتم يكباره نيز من گشت، زخمى اسپم چون: گفت بدو گيو

 گاه به كه اى نشنيده دانايان از مگر: گفت بدو و زد او سر بر اى تازيانه و برآشفت بيژن كار آن از گيو. كرد پشت بدو ديد، چنان بيژن چون
 درد به تيزى از بيژن دل. نپرورد كه بهتر همان پرورد، را تو چون كه هر پس انديشه، و خرد نه و دارى مغز نه تو ولى. كرد انديشه بايد جنگ
 و هاندو از پر دلى با آنگاه. گردم كشته زراسپ خواهى كين به كه اين مگر برندارم، اسپ  پشت از زين: كه خورد سوگند دارنده دادار به و آمد

 تن بر زره تا بده من به خرامد، آسانى به بلنديها بر كه راهوار اسپى اسپانت، ميان از: گفت را او و آمد گستهم پيش به آنجا از كينه از پر سرى
 جانم كه زيرا روم پيكارش به خواهم مى نگرند، مى را او ما سپاه و رفته كوه آن فراز بر ترك يك كه اكنون. گردد شناخته مرد از مرد آنگاه و كنم
 .مبوى را رنج و سختى برگ سرى، خيره به تو و نيست، چاره اين: گفت بدو شنيد، چنين كه گستهم. است گشته تيره او كردار از

 نيز را آنها از يكى او اگر كه مانده جاى بر اسپ دو من براى اكنون. باشد مانده نيز ديگرى نشيبهاى و فراز درگذرى، گيتى اين از بايد اگر
 و -انگارند نمى چيزى به را گيتى كه - سپهبد توس و ريونيز و زراسپ كه بدان. نيابم برايش او باالى و زور و رفتار به همتايى ديگر بكشد،
 كوه با هيچكس كه براستى پس. بازگشتند درد پر دلى با او با جنگ از -نگرد نمى نيز آسمان به و گردد مى چيره نيز ژيان پيل بر كه -پدرت
 .نكند جنگ خارا

 يال اكنون كه زيرا مشكن، را دلم: گفت بدو شنيد، چنين كه بيژن. نرسد بدانجا پايى هيچ گرنه و رود دژ آن بر هماى يا كركس پر تنها و
 چون كه اين گرم برنگردانم كوه اين از را اسپم كه خوردم شاه ديهيم به و گيهان دادار و ماه به سختى سوگند من. بگسلم هم از را بازوانم و

 من: گفت بدو گستهم. بپويم را راه آن آذرگشسپ، چون پياده زراسپ، كين به پس ندادى، اسپى مرا چون اكنون. آيد بسر روزگارم زراسپ،
 و جان و نجگ يا و آنها هرگز نيز باشند شاهوار گوهر از پر دمهايشان كه باشم داشته اسپ هزار سد اگر. شود كَم تو ريش از مويى كه خواهم نمى

 آن كه هم اگر. نهند زين آن بر تا بفرماى و برگزين يافتى، بهتر كه را كدام هر و ببين را اسپها يكايك و برو. ندارم دريغ تو از نيز را تيغ و گوپال
 .باشد روا گردد، كشته اسپ

 گيو. افكندند آن بر برگستوان جوى،جنگ جوان بيژن براى پس. بود سترگ و بلند و زهار كشيده كه بود گرگ چون رخشى را گستهم
 از بسيار او با و خواند خود پيش به را گستهم و فرستاد را كسى پس. گشت دود از پر بيژن كار از دلش انديشيد، فرود اندازى تير آن به چون

 و بپوشيد شتاب به را آن بيژن. داد يژنب به و بيĤورد را زره آن گستهم. داد او به خسروانى  كالهخودى با را سياوش زره آنگاه. گفت سخن جوانى
 .نهاد سپدكوه سوى به رو جويانه، كينه

 فرود با بيژن جنگ

 تخوار گريست؟ خواهد جنگى مرد اين بر كسى چه و چيست او نام تا بنگر. بيĤمد نامدارى ديگر بار: گفت تخوار به -جوان شاه آن - فرود
 گيو. است پيروز شيرى نرّه همچون جنگ هر در كه دلير، مردى. است گيو فرزند او كه زيرا نباشد، او جفت كس هيچ ايران در: گفت شاه آن به

 را ايران شاه دل نباشد روا كه زيرا بيانداز، تير او اسپ سوى به اكنون تو پس. دارد مى تر گرامى نيز جان از را او و ندارد او جز فرزندى هيچ
 به نيز الماسگون تيغى كه بنگر. نباشد كارگر آن بر ژوپين و تير و بود پوشيده گيو كه دارد تن بر را زرهى همان او كه اين ديگر و. بشكنى
 .نباشى جنگ در او هماورد تو پس. دارد چنگ

 .نبود اسپ آن تن در جان آغاز، از گويى كه بزد اسپ آن بر تيرى چنان فرود پس
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 را شير رزم اكنون تا بمان دلير سوار اى: كه زد فرياد و نهاد رو او سوى به دست در تيغى با و برخاست آن از بيژن و افتاد زمين بر اسپ
 يادت از پيكار ديگر ببينى، مرا و بمانى جاى بر چون پس. تازند مى جنگ به چنگ در اى دشنه با اسپ بدون چگونه شيران كه بدانى و ببينى
 .آورد سر بر را سپر دلير، بيژن. بيانداخت ديگرى تير شير، همچون و نمود تيزى نيز فرود نكرد، پشت فرود جنگ به بيژن چون. برود

 ميان از تيغ و بزد دستى و رسانيد كوه باالى به را خود نرمى به بيژن پس. نيĤمد كارگر او زره بر ولى بردريد، را او سپر فرود تير ليك
 .بركشيد

 .گشتباز و كرد پشت او با جنگ در بديد، بدانسان را بيژن چون گرانمايه فرود

 برگستوان به تيغى و بيĤمد فرود پشت از دوان دوان مشت، در درنده تيغى با بيژن. گفتند سخن فرود كار آن از دژ، آن باروى فراز بر همه
 و ببستند را در شتاب به دژ، آن دليران و انداخت دژ درون به را خود فرود. افتاد خاك به فرود گرانمايه اسپ .كرد چاك را آن و زد او اسپ
 .بباريدند بيژن بر فراوانى سنگ بارو فراز از آنگاه

 دلير پياده مرد يك پيش از چنين اين نامدار، سوار اى: گفت و برخروشيد پس. نيست درنگ جاى ديگر كه بدانست ديد، چنين كه بيژن
 اگر است سزاوار كه براستى: گفت را او و بيĤمد توس پيش به آنجا از بيژن آنگاه. جنگى فرود دل و نام آن دريغ پس .نكردى شرم و بازگشتى

 شگفت در كه نبايد سپهبد توس هم باشد او كان دريا و گردد آب خارا كوه او پيكان از اگر .برود دلير تن يك همين جنگ به شير دشت يك
 .گرفت اندازه توان نمى بيشتر اين از زيرا آيد،

 كين به و برآورم خورشيد به تا گَرد دژ، اين از: كه خورد سوگند دارنده ردادا به بشنيد، را بيژن سخنان آن سپهبد، توس چون ليك
 .كنم مرجان چون را سنگ دل خونش، از و سازم جان بى را بدخواه ترك آن تن و ببرم او جنگ به سپاهى گرامى، زراسپ

 فرود شدن كشته

 را دژ در و آمدند كالت سوى به دژدار دلير سواران از تن هزار كشيد، لشگر آسمان بر تيره شب و گشت ناپديد تابنده خورشيد چون
 .برخاست زنگ آواى و ببستند

 برافروخته فرود، پيش به دژ آن از بلند آتشى كه ديد خواب در. بخفت گراميش پسر انديشه در و اندوه و درد با تيره شب آن در جريره
 از پر روانى با آنگاه. شد بيدار و گشت درد از پر خواب، آن از جريره لد. بسوخت بود آن در هرچه و دژ و بيافروخت را سپدكوه سراسر و گشت
 دود از پر دلش و خون از پر رخسارش پس. ديد نيزه و جوشن از پر را كوه همه ناگهان. بنگريست را جا همه و رفت دژ باروى به انديشه و دود

 در پيش در و است دشمن از پر كوه سراسر. آورد سرمان بر بد ما اختر  كه زيرا شو بيدار پسر، اى: گفت بدو و آمد فرود پيش به دوان و گشت
 .است جوشن و نيزه از پر جا همه دژ

 چنين بختم و گشته سپرى من روزگار كه همانا بنالى؟ اندوه از چنين اين خواهى مى كى به تا: گفت مادر به شنيد، چنين كه جوان فرود
 آمده بيژن نيز من جان سوى به و بود گروى بدست او مرگ. برگشت او همچون نيز من روزگار و دش كشته جوانيش گاه به پدرم. است بوده
 .بميرم مردوار و نخواهم زينهار ايرانيان از ليك بكوشم، جنگ به اكنون. است

 در كيانى كمان و كرد تن بر رومى خفتان و نهاد سر بر مايه پر كالهخودى نيز خود و بداد جوشن و گرز سپاهيانش همه به فرود آنگاه
 و كوس فرياد و گران گرزهاى گراييدن و سران خروش سو هر از درآمد، آسمان به خرامان و بنمود چهره تابنده خورشيد چون. گرفت دست
 .برخاست هندى دراى و سرغين ناى دم و كارناى ناله

. گشت كَرْف از دريايى همچون كوه آن سرِ تيرهايشان، پر و انسوار آن گَرد از. آمد زير به دژ درگاه از دلير تركان آن همه با فرود پس
 كمر سپاهيان، همه پيش در توس. بكردند سخت جنگى و خروشيدند سپاه دو هر. بود سنگ و كوه جا همه و نبود جنگ براى دشتى هيچ
 فرود سپاه از نيمروز تا گونه بدين. نهادند رو دژ آن باروى سوى به او پيرامون در نيز سپاه سران. داشت دست در سپرى و تيز تيغ و بود بسته
 .برگشت او از جوان فرود بخت و بيافتادند نشيبها و فراز بر كشتگان. بكشتند دالور
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 .بودند نديده او مانند به نيز را ژيان شير هرگز كه زيرا ماندند خيره فرود به ايرانيان

 تنهايى به و بپيچيد رخ پس ، نمانْد او با تركان از سوارى هيچ و برگشت او از بخت كه بديد و شد سخت او بر چنين اين جنگ كار چون
. بديد را بيژن كالهخود جوان فرود. تاخت او سوى به بديد را او بيژن چون. ساختند نخيز او بر بيژن و رهام ليك. شتافت دژ سوى به شتابان و

 هنگام همان در ليك. بكشند را سرش و كالهخود زخم، يك با و زند بيژن سر بر  آن با تا خواست و بركشيد ميان از تيغ و بزد دستى پس
.  بازمانْد كار از دلير فرود آن دست ديگر. بزد شير فرود سر بر و بيĤمد او سر پشت از خروشان دست، در هندى تيغى با پهلوان رهام ناگهان
 و برخروشيد و راند اسپ زخمى بازوى و دوش با همچنان جوان فرود ليك. بزد نيكبخت آن سر و كالهخود بر سخت گرزى ديگر بار نيز بيژن
 با و گشت پياده اسپ از فرود. بريد را اسپش پاى و زد او اسپ بر زخمى و رساند او به را خود بيژن در، نزديكى در ولى. رسانيد دژ به را خود
 .ببستند را در زود و افكند دژ درون هب را خود بودند، مانده فرو دليران آن با جنگ از كه چاكرانش از چند تنى

 كمند گيسوان كنيزان، آن با مادرش و افكندند پيلسته تخت بر زارى به را او پس. شد او پيش به كنيزان با ديد چنين كه فرود مادر
 آه و بگشود چشم فرود هنگام همان در. كردند مى مويه تخت پاى در همه و كَنْد مى جان برگزيده فرود آن. بكندند سر از را سياهشان و مشكين
 كه ايرانيان اكنون كه زيرا نباشد، شگفت شما بر كندن موى اين: گفت و گشود هم از لب و كرد كنيزانش و مادر سوى به رو و كشيد سردى
 رخسارش و بسوزد من بر كسى هر دل. كنند ويران را كوه و بارو و دژ و سازند برده را كنيزان و زنان و آيند درون به اند، بسته دژ تاراج به كمر

 اين از بيش نيز من. نيابد شما از اى بهره هيچ بيژن تا افكنيد زمين بر را خود و رويد دژ باروى باالى بر همگى كه است شمايان بر پس. برافروزد
 .برآمد تن از روانش درد، با و شد زرد شرخسار ناگاه و بگفت اين فرود،. آمد بسر روزگارم او دست به جوانى، روزگار به ديگر كه زيرا نمانم زنده

  دست هفتاد به برآيد بازى كه       مست چرخ اين ماند بازيگرى به

  تيغ به زمانى خنجر، به زمانى            ميغ به زمانى و باد به زمانى

 رها سختى ز آرد خود زمانى               ناسزا يكى دست به زمانى

  چاه و بند و خوارى و غم زمانى          كاله و تخت و تاج دهد زمانى

  دست تنگ شوم تا دل تنگ منم    هست كه را كسى بايد خورد همى

 سرد و گرم همى گيتى ز نديدى            مرد خردمند نزادى خود اگر

  گريست ببايد بر زيستن آن بد          زيست ناكام و كورى به و بزاد

  اوى آيين و راى و دل آن دريغ               او بالين خاكست سرانجام

 را خود جريره، كشتن

. افكندند زمين بر باال آن از را خود و رفتند دژ در به همگى كنيزان بربست، رخت گيتى اين از ناكامى با -سياوخش پسر -فرود چون
 و دريد را آنها شكم و برفت تازى اسپان جايگاه به و بگرفت دست بر تيغى آنگاه. بسوخت آتش در را گنجها همه و برافروخت آتشى نيز جريره

 به رخسار جريره پس. بود آبگون اى دشنه فرود، سر باالى. بيĤمد فرّخ فرود بالين به سپس. بريخت رخسار بر خوى و خون و بريد را پاهايشان
 .بداد جان پسر روى بر و دريد بر را خود شكم ناگاه و نهاد پسر روى

 پاره اندوه از دلش گشت، نزديك بارو آن به بهرام چون ليك. ببستند تاراج به كمر همگى و بكندند جا از را دژ در ايرانيان هنگام همان در
. مرد پدرش از زارتر و خوار بسيار اين: گفت و كرد رو ايرانيان به آنگاه. بيĤمد فرّخ فرود بالين به دود پر دلى و اشك از پر رخسارى با پس. شد
 و نكندند را مانش و خان و نزدند آتش را كاخش و نكشت را خود بالينش بر نيز مادرش و نبود چاكرانش از يكى وخش،سيا كشنده كه زيرا

 .نسوختند

 مهر به نگردد بر بيدادگر به            سپهر دست درازست بس بد به
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 و پند بسيار چه و فرستاد سياوش كين به را شمايان كه او. نداريد شرم گفت، سخن توس با گرمى به همه آن كه خسرو كى از اكنون 
 نيز نغز كار يك مغز، تيز  بيژن و رهام از كه همانا. گردد كوتاه آزرم و شرم ديگر شود، آگه برادر خون ريختن از خسرو كى چون. بداد كه اندرزها

 .نيĤيد گيتى در

 سوى به اندوهى بدون توس پس. بودند او با نيز گيو و گودرز چون پهلوانانى و شد كالت راه به كوس با سپهدار توس هنگام همان در
 بر خشمگين و گريان بهرام او سوى يك در و بود افتاده تخت آن بر خوارى به مادرش با كه آمد زار كشته آن بالين به سپس. آمد سپدكوه

 و ماه چون رويش كه درخت همچون پهلوانى. ودندب گشته انجمن او بر دليران از گروهى و شاوران زنگه نيز ديگر سوى در و بود نشسته او بالين
 و گودرز. بود خفته زر تخت بر كمر و تير و تيغ و جوشن با كه بود سياوش خود گويى. بود بخفته پيلسته تخت آن بر بود، ساگ چون بااليش

 چشمى با همه. شد جگرش خون از پر پسرش، درد از نيز و فرود درد از توس رخسار. بگريستند او بر زارى به نامداران و پهلوانان ديگر و گيو
 :گفت پهلوانان ديگر و گرگين و گستهم و گيو و توس به گودرز پس. نهادند روى سپهبد توس به افسوس از پر دلى و گريان

 مكار تندى تخم بوستان در تو           بار آردت پشيمانى تندى كه

 تيزى و تندى با را ميان و باال و برز و فرّ اين با و كيان نژاد از سان بدين جوانى. ستا بد ايشان براى و نباشد سپهبدان كار تيزى و تندى 
 .گشتند گرفتار تندى براى از هم ريونيز و -نژاد نوذر سپهدار آن -زراسپ. دادى باد به

  كُند زنگار به گردد كه تيغى چو            تند مرد دل در خرد با هنر

 و رنج بد، بخت از كه براستى: گفت و نكرد خشم و تندى ديگر و بباريد ديدگان از اشك بگفتند، سخن گونه بدين توس با چندى چون
 آن بر را فرود و بنهادند آن در زر از تختى و بساختند شاهوار اى دخمه كوهسار، آن فراز بر تا بفرمود آنگاه. رسد مردم به بسيارى سختى
 را او. مشك و گالب و دبق با نيز را تنش و بكردند خشك كافور، با را سرش و بيĤراستند زرين كمر و زربفت ديباى با را شاهوارش تن و گذاردند

 .درگذشت شيردل و گردنفراز مرد آن سان بدين و بازگشتند و نهادند تخت بر

 . بباريد ديدگان از خون سپهبد توس و نهادند فرود پهلوى در نيز را ريونيز و سرافراز زراسپ

 شير نه ماند، سرافراز پيل نه            دير مانيم چند هر است چنين

  برگ و بار ازو نيابد رهايى       مرگ ز بترسد سندان و سنگ دل

  بيژن دست از پالشان شدن كشته و رود كاسه به توس كشيدن لشگر

 و برخاست شيپور آواى چهارم روز به. بكرد گدرن چرَم در را روز سه آمد، زير به دژ آن از و گشت پرداخته فرود كار از سپهدار توس چون
 چاه به را تنشان و كشتند مى را همه ديدند، مى توران سپاه از كه هر. گشت آبنوس سياهى به زمين سراسر. بزد كوس و ناى و برگرفت را سپاه
 .ساختند مى ويران را مرزها همه و افكندند مى

 .گشت ناپديد ايشان هاى سراپرده زير به زمين. آورد فرود آنجا در را هسپا توس. رسيدند رود كاسه به تا رفتند چنين اين

 همه تا بيĤمد پالشان نام به تركان از دلى بيدار پهلوان و دلير جوان. آمد رود كاسه سوى به ايران از سپاهى كه رسيد آگهى تركان به پس
 يكديگر با و بودند بنشسته  آن بر بيژن و گيو كه بود بلند كوهى لشگرگاه، آن در. بشمارد را ايشان هاى سراپرده و درفش و بنگرد را ايران سپاه
 و بركشيد ميان از تيغ و بزد دستى بديد، را آن دور از دالور گيو چون. بديدند توران سپاه ميان از را پالشان درفش ناگهان كه گفتند مى سخن
 اگر: گفت بدو بيژن. آرم بدينجا بند، در را او يا و سازم جدا تنش از سر يا و مبرو من اكنون. بيĤمد - دلير نامدار سوار آن -شير پالشان: گفت

. شتابم پرخاشخر پالشان رزم به و ببندم كمر شاه فرمان به بايد كه هستم من اين پس بخشيد، شاهوار جامه من به كارزار اين براى از شهريار
 همچون پالشان. آورى تنگ من بر را روز خود، رزم اين با و روى او جنگ به كه ايدنب. مشتاب شير نرّه آن جنگ به تو: گفت بيژن به دلير گيو

 زره. مساز ننگين شاه پيش در مرا سخنانت اين با: گفت بدو شنيد، چنين كه بيژن. جويد نمى جنگى مرد جز شكارى و است مرغزار در شيرى
 .ده من به را سياوش
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 به نيزه و برنشست تيزتگ اسپى بر و ببست استوار را آن گرههاى نيز بيژن. داد بدو را زره آن دلير، گيو پس. ببين را پلنگ شكار آنگاه
 .بتاخت دشت سوى به دست

 اى گوشه در نيز اسپش. بود افكنده بازو به را كمانش و خورد مى و بود كرده بريان آتش، بر و كرده شكار آهويى پالشان ديگر، سوى از
 .رسيد راه از سوارى كه بدانست پالشان. برآورد خروشى بديد، را بيژن اسپ ور،د از پالشان اسپ چون. چريد مى

 كه زيرا چيست، نامت كه بگو آشكارا تو اينك. ديوبند شيراوژن آن منم: گفت و زد بيژن بر بلندى بانگ و بيĤمد و گشت كارزار آماده پس
 .هستم تن رويين پيلى همچون جنگ گاه به كه بيژنم من: گفت بدو دالور بيژن. بگريد تو بر بايد تو بخت ديگر

 گرگى همچون تو كارزار، هنگام به و رنج و سختى روز در. ببينى را نيرويم اكنون و است پهلوان گيو پدرم و جنگى شير من نياى
 از بود، جنگى پيل انندم به كه را اسپش آن و نداد بدو پاسخى هيچ پالشان. خورى مى خون و خاكستر و دود و هستى كوه اين بر مردارخوار

 آن پس بشكست، هايشان سرنيزه چون. برانگيختند تيره گَردى و برآويختند يكديگر با زورمند و خشمĤگين سوار دو آن. برانگيخت جاى
 فرو ىخو در اسپها. شدند لرزان درخت، برگ چون و گشت پاره پاره تيغهايشان بزدند، زخم كه بس از ولى. بردند دست شمشير به پهلوانان
 و آورد دوش بر را گران گرز و برآورد خروشى بيژن. بركشيدند گران گرز رزمساز، و سرافراز شير دو آن  پس. افتاد دو آن جان بر اندوه و گشتند
 اسپ باالى از دريده، كالهخودى و تن و جوشن با پالشان. گشت خُرد و بشكست او پشت هاى مهره همه كه بزد پهلوان پالشان ميان بر چنان

 .ساخت جدا تن از را جنگى مرد آن سر و آمد فرود اسپ از شتاب به بيژن. افتاد زير بر

 .آورد پدر سوى به را نامجوى آن اسپ و سر و زره آنگاه

 هانناگ. گردد مى پديدار كى بيژن گَرد تا بود بايستاده ديدگاه آن در خروشان و جوشان و بود درد از پر جنگ آن از گيو دل سو، ديگر از
 :گفت بدو ديد، چنين كه گيو. نهاد پدر پيش به را آنها و بيĤمد راه از پهلوان آن اسپ و جوشن و سر با جوان پسر آن

 كالهخود و جوشن و اسپ و سر سپس. نهادند رو توس سراپرده سوى به و برخاستند جاى از شادمانى با دو هر آنگاه. پسر اى باشى پيروز
 اين: گفت بدو پس. شود بر تنش از روان بود نزديك گويى كه گشت شاد كار آن از چنان پهلوان توس. بيĤورد دسپهب توس پيش به را پالشان
 .بادا دور تو از بدخواهان بد و كنى زندگانى برترمنش و شاد هميشه. بود شاه ديهيم و نامداران سرِ و سپاه پشت

  برف از ايرانيان شدن تنگ

 سياوش، كين از زمين و آمد رود كاسه سوى به سپاهى و گشت آب درياى چون توران مرز كه رسيد آگهى افراسياب به هنگام همان در
 با همگى كه است بايسته ما بر اينك. كرد آشكار را نهان سخن آن خسرو ديگر: گفت سپهساالر پيران به سپهبد افراسياب پس. گشت سياه

 و آور گرد سو هر از را سپاه تو پس. نبينيم روشن را ماه و خورشيد ديگر و بيĤيد يرانا از سپاهى گرنه و  شتابيم ايشان پيش به تبيره و درفش
 .مكن درنگ

 بسيارىِ از گوشت نزديك بزرگى ابر آنگاه. نداشت ياد به را آن مانند كس هيچ كه برآمد بادى تند چنان ايرانيان، جايگاه در ديگر سوى از
. نديد را دشت روى كس هيچ هفته يك و گشت ناپديد برف زير به كشور همه. گرفت فرا برف ار كوهها همه و زد يخ ها سراپرده و آب سرما
 را جنگى اسپان. برفت همگان ياد از نبرد ديگر. بود گشته سنگ چون زمين، روى همه گويى. شد تنگ ايشان بر آرامش و خواب و خورد
 . نمانْد جنگ نيروى نيز را تن يك و گشتند تباه بسيارى چهارپايان و مردم. خوردند مى و كشتند مى

 .گشت دريا چون سره يك گيتى و برآمد بلند آفتاب سرانجام هشتم روز به كه اين تا

 پس  گشتند تباه تنگى از اينجا در ما سپاهيان: گفت و راند سخن نبرد از چندى ايشان با و آورد گرد را سپاهيان همه سپهبد توس پس
: گفت پهلوانان ميان از سرافراز بهرام پس. مبادا درود رود، كاسه و سپدكوه و كالت سرزمينهاى اين بر هرگز. برويم رزمگاه اين از كه است سزاوار

 پس. مكن گفتم را تو كردى، سياوش پسر با رزم آهنگ كه هنگام آن. سازى خاموش خواهى مى گفتارت با را ما كه دانى خود سپهبد، اى تو
 .است پيش در بديهايى نيز هنوز. آمد مانسر بر چه كردى آنچه از كه بنگر
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 كه نشد، كشته گناهى بى به نيز فرود. نبود آورتر نام جنگى، زراسپ از نيز آذرگشسپ كه همانا: گفت بدو شنيد، چنين كه سپهبد توس
 جوانى بينى؟ مى ريونيز گرىتوان و ديدار و مردى به را كس كدامين آيا بگو و بنگر سپاهيان ميان در. شد نيز همان و بود او سرنوشت اين

 چون. داد به يا شد كشته بيداد به او آيا كه اين از نيز و نكنيم ياد گذشته از ديگر اكنون ليك. بود شاد بدو من دل كه بود آهسته و خردمند
 به نيز را آسمان كه بايد و است سوختن آن هنگام اكنون پس بسوزاند، راه در را هيزم كوه آن تا گرفت شاهوار جامه شاه، از گودرز پسر گيو
 .بگذرند آن از بتوانند و گردد گشوده سپاه راه كه باشد. برافروزد آتش

 آن از بيژن ليك. نباشد گنج بدون گمان بى پس باشد، رنجى هم اگر  نباشد رنج من براى كار اين: گفت توس به شنيد، چنين كه گيو
 من اكنون. نيĤزردى گفتارت با مرا هرگز و بپروردى سختى و رنج با مرا تو. نباشم مداستانه تو با كار اين بر من: گفت و گشت اندوهگين كار،
 آرايش گاه پسر، اى اكنون پس. خواستم را كار اين خود، من،: گفت بدو گيو ولى. ببندى كمر كار اين به پيرى با تو و بنشينم نبايد جوانم كه
 .بسوزانم دم به نيز را خارا كوه من كه زيرا مشو، اندوهگين هيچ من تنرف از نيز تو. آسايش و پيرى هنگام نه است، رزم

 هيزم كوه آن فراز به را خود چون. بگذشت رود كاسه از سختى به بود، گرفته فرا برف و يخ را جا همه كه هنگامى در گيو سان بدين
 هفته سه. بسوخت را هيزمها و افكند كوه بدان را آتش آن و روختبراف آتشى تيرش پيكان با پس. نشناخت باز هم از را آن پهناى و باال رسانيد،

 .برگذشت سپاه و گرفت آرام آتش، و آب آن چهارم هفته در. بگذرند نتوانستند آن دود و باد و آتش آن زبانه از

 را كبوده بهرام، گرفتن

 .شد روان گروگرد راه به آتش آن پس از شد، گرد او بر توس سپاه چون بارى،

 بود تژاو نشستنگاه گروگرد. بتاختند سو هر در را بانان ديده و زدند سراپرده دهار و دشت همه بر و بيĤمدند بود، سزاوار چنانكه يانسپاه
 .بود شيران همĤورد كه

 به تژاو. ببرد اى گوشه به را اسپان هاى گله آن بايد و بيĤمد ايران سپاه كه رسيد آگهى او به پس. شد مى نگاهدارى آنجا در تژاو اسپان
 خود روى و برو اينجا از تو رسد، فرا شب چون: گفت بدو. بود كبوده شايسته، شبان آن نام. فرستاد افراسياب شبان نزديك به را پهلوانى شتاب

 بر اينجا از ما آن از پس. دارد درفش و كاله كسى چه پهلوانانشان ميان در و هستند تن چند ايران سپاهيان كه ببين آنگاه. منماى كسى به
 .سازيم هامون نيز را كوه خود، جنگ در و كنيم شبيخون ايشان

 را پيل سر او كمند كه -بهرام ايران، سپاه سوى از. آمد ايران سپاه نزديك به سياه ديوى همچون كبوده رسيد، فرا تيره شب چون پس
 را گران اسپ آن و بيفشرد ران و كرد زه به را كمان پس. سپرد گوش امبهر و برخروشيد كبوده اسپ ناگهان. بود  بان ديده - آورد مى دام به نيز
 سياه كبوده رنگ كه بزد شاه چوپان آن كمربند بر تيرى چنان سخنى، هيچ بى بهرام ليك. نبود پيدا كبوده تيره، شب آن در. برانگيخت جا از

 بود؟ چه تو آهنگ و فرستاد بدينجا را تو كسى چه كه بگوى راست: گفت بدو بهرام. خواست زينهار بهرام از و افتاد زير به اسپ از و گشت
 بدينجا مرا او و هستم ريدكى او نزد به من و است من شاه تژاو، كه بدان. بگويم تو به پرسى آنچه هر دهى، زينهار مرا اگر: گفت بهرام به چوپان

 با است گاو چنگ همچون من با تژاو جنگ: گفت بدو شنيد، چنين كه امبهر. گردم راهنما او جايگاه به را تو تا مكُش مرا اينك. است فرستاده
 زمين بر خوارى به و آورد لشگرگاه به و بست خويش كيانى زين فتراك به را سر آن و ببرّيد دشنه با را كبوده سر بهرام پس.  درنده شيرى
 .افكند

 بر كه بدانست و گشت اندوهگين جوى پرخاش تژاو ازنگشت،ب تژاو نزد به كبوده و برآمد چكاوك و خروس خروش چون ديگر سوى از
 .برفت آنجا از شتاب به و خواند فرا را سپاهيانش پس. رسيد بد كبوده

 تژاو با ايرانيان رزم

 پهبدس كه آمد ما جنگ به توران از سپاهى: كه برآمد خروشى ايرانيان گاه ديده از. شد روان سپاهيانش با سپهبد تژاو رسيد، فرا روز چون
 را نامش برآشفته، و رفت او پيش به پهلوانان از چند تنى با ايران گردنكشان ميان از گيو پس. دارد چنگ به درفشى كه است نهنگى چون آن
 بدو دلير تژاو. شتافتى نهنگ چنگ به خود، كه همانا آمدى، جنگ به كه سپاهيانت اين با جوى، پرخاش مرد اى: گفت بدو و بپرسيد او از
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 اين مرزبان و شاه داماد و بزرگان نگين من نيز اكنون. رسد مى ايران شيران و پهلوانان به نژادم و دارم شير چنگال و دليرم من كه بدان :گفت
 .رود مى سخن اين گفتن با آبرويت كه زيرا مگوى هرگز را سخن اين: گفت بدو شنيد، چنين كه گيو. سرزمينم

 هستى، شاه داماد و مرزبان كه هم اگر و ؟ كبست يا باشد خون خوراكش كه اين مگر گزيند، مى اىج توران در ايرانيان از كسى چه آيا
 سر دليرم، و نامدار و هنر پر كه من زيرا. مكن تيزى و تندى دليران، پيش در سپاهيانت اين با اكنون پس ندارى؟ اين از بيش سپاهى چرا پس

 را او گفتار و روى سپهبد توس پيش به اكنون هم و بيĤيى شاه نزد به ايران به و درآيى ما فرمان به تسپاهيان با هم اگر. آورم زير به را مرزبانان
 تا بگو اينك باشد، راست گفتم را تو آنچه هر رادمرد اى. گرفت خواهم آراسته اسپ و كنيز و خواسته و شاهوار جامه برايت او از نيز من بشنوى،

 .نبرد و جنگ روز اين در كنم چه

 و گوسپند و اسپ و تخت و نگين مرا اكنون.  نيĤورد زير به مرا درفش كس هيچ كه بدان دلير، اى: گفت شنيد، چنين كه فريبكار تژاو
. نبيند هم خواب به را اينها كسى ايران در و هستند گروگرد دشت در اسپانم هاى گله و كنيزان و دارم افراسياب چون نيز شاهى و هست سپاه
 كه بيژن. گرديد پشيمان اينجا به آمدن از كه كنم چنان سپاه اين با من امروز. ببين زين پشت بر گرز با مرا و منگر مرا اندك سپاه اين تو پس
 در كه نيستى آن پيرى، گاه به اكنون تو دل، بيدار و سرافراز اى پرخاشخر، نامور پهلوان اى: گفت فرّخش پدر به بشنيد، را تژاو سخنان آن

 را ايشان مغز و دل و بكشى دشنه و گرز كه است بايسته تو بر دارى؟ پيوند و مهر او با و دهى مى پند تژاو به همه اين رو چه از. ودىب جوانى
 .بردرى

 خورشيد كه برخاست ميان از اى تيره گَرد چنان. نهادند دوش بر را دشنه و گوپال و برآمد خروشى و برانگيخت جاى از را اسپ بيژن پس
 چنگ تيز بيژن. ببرد را آسمان روشنايى سپاه، دل در پهلوان گيو. نديدند را ماه و ستاره و گشت سياه بهمن، ابر چون جا همه. شد ناپديد نيز
 و ارژنگ  چون پهلوانانش و - درنده شير همĤورد آن -سر بر تاج تژاو ديگر، سوى از. بود سپاه پيش در كرد، نمى درنگ كارى در هرگز كه نيز
 سپاه از بخش دو. گشت سير جنگ از ارژنگ كه نگذشت اين بر چندى. جنگيدند مى ايرانيان با -گشتند نمى سير جنگ از هرگز كه -وىمرد

 كه زد تژاو ميان بر اى نيزه سرانجام. بتاخت او پسِ از شير نامبردار بيژن و بگريخت دلير تژاو. برگشت ازو ور كينه آن بخت و شدند كشته توران
 چون. بگريزد تژاو كه بود نزديك و گشود هم از او گره بند ليك بجنبيد، تنش بر تژاو رومى زره بيژن، زخم آن از.  نمانْد تژاو با توانى چهي ديگر
 بر چنگ يازد، دست ميشى بر كوه در كه پلنگى همچون و انداخت زمين بر دست از نيزه برهانيد، او دست از را خود بدگمان، آن كه بديد بيژن

 -بود خوانده نژاد فرّخ و بيدار را او و نهاده سرش بر افراسياب كه -را تژاو گرانمايه تاج آن بربايد، را چكاوكى كه كركسى چون آنگاه. بگشود او
 .ربود

 .بود روان او پسِ از آذرگشسپ چون نيز بيژن و بتاخت دژ در تا همچنان تژاو

 كردى پشت من بر كه تو شد؟ چه توانت و زور و سپاه آن تژاو، اى: گفت و بيĤمد گريان و خروشان اسپنوى رسيد، دژ در نزديكى به چون
 او بر سرافراز تژاو دل. نسازى رها دشمن پيش در و بنشانى اسپ بر خود پسِ در مرا كه است سزاوار اكنون بگذاشتى، دژ اين در خوارى به مرا و

 .گشت برافروخته آتش چون رخسارش و بسوخت

 .گشت روان ايشان پس از نيز نامور جنگجوى بيژن و بتاخت ردگَ چون اسپنوى با

 دشوار كار ديگر جفت، نيك اى: گفت كنيز آن به تژاو پس.  نمانْد اسپش و تژاو با توانى هيچ ديگر بدويد، چندى تژاو اسپ آن چون
 همانا برسد، من به بيژن اگر اينك. باشد دهارى نيز رويمان پيش در و برسيد ما پسِ از بدسگال آن و مانْد فرو كار از جنگى اسپ اين. گشت

 سان بدين و. برانم را اسپ اين بتوانم تا نمان من با ديگر پس. نباشد دشمن چندان تو با او ليك. ام افتاده بدانديش دشمن دام به ديگر كه
 را ماهرخ اسپنوى آن و رسيد بدانجا كه بيژن .گرفت تندى گشت، سبك اسپ چون. گريست مى او اندوه از تژاو. آمد فرود اسپ پشت از اسپنوى

 سوى به و كرد سوار اسپ بر خويش پسِ در و برگرفت ناز با را خوبرخ آن و گشت كُند بود، فروهشته پاى به تا را مشكينش گيسوان كه بديد
 از شكار با جنگى سوار آن دل، بيدار مرد آن: كه برخاست درگاه از كوس آواى و آمد توس درگاه به  شادى با آنگاه. بازگشت پهلوان توس سپاه
 توران دشت در كه اسپان هاى گله آن سوى به سپس و كردند ويران را دژ آن جوى، پرخاش پهلوانان آن و سپهدار توس آنگاه. بيĤمد كارزار آن
 بر خشم و زور از پر ايران سواران و يĤراستندب را سپاه آنگاه. آوردند دام به را اسپان آن سر و گرفتند دست به كمانى يك هر و رفتند بودند، رها

 .بنشستند تژاو جايگاه
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 او سپاه و توس از افراسياب شدن آگاهى

 و پالشان سرِ و آورد بدينجا كوس و پيل با سپاهى سپهدار، توس كه بدان: گفت را او و آمد افراسياب نزد به گريست، مى اندوه از كه تژاو
 بشنيد، را سخنان آن افرسياب چون. بربودند را اسپان و كشيدند آتش به را سرزمين آن همه.  آورد خاك هب درد با را ما نامدار مردان آن

 تنبلى و نادانى و پيرى و سستى از تو ليك. بيĤور سپاه سو هر از كه گفتم را تو: گفت ويسه پيران به پس. كرد اى چاره آهنگ و گشت اندوهگين
 تنگ به ما بر گيتى و نيست درنگ جاى ديگر اكنون. بيĤزردند را بزرگانمان و بردند را ما نزديكان و خويشان از بسيارى كه اين تا. كردى درنگ
 .است آمده

 را سپاه و بداد درم و افزار جنگ را ايشان و بخواند را جنگى مردان هرجا از و آمد بيرون افراسياب پيش از شتاب به سپهدار پيران پس
 بودند، پيل همĤورد كه سوارانى با را تژاو و بارمان. برشمرد سپاه در را پهلوانان جاى آمد، بيرون به شهر از سپاه آن با پهلوان پيران چون. براند
 و كارناى ناله از پر جا همه. گذارد سپاه چپ در بود، اى برّه چون او با جنگ در نيز شير كه را پهلوان نستهين. گذاشت سپاه راست سوى در

 به جنگاوران از سپاهى هزار سد. شد بنفش و سرخ و زرد سره يك درفشها، و ها نيزه گوناگونى و بسيارى از آسمان. گشت هندى دراى و كوس
 .نهادند روى كارزار سوى

 همه و آمد دشت به ايوان از افراسياب. كرد مى شتاب رفتن در پيران. نبود راهى دريا، تا دريا از سپاه، و شتر و پيل و اسپ بسيارىِ از
 روان روشن و شادمان چنان بديد، را سپاهى همه آن چون آنگاه. هستند تن چند پهلوان و سرافراز جنگاوران  آن بدانست تا شمرد بر را پاهيانس

 .نبينند بدى چشمانت، هرگز و بازگردى شاد و بروى پيروز: گفت و خواند آفرين پهلوان پيران بر كه گشت

 و كوتاه راه اين سوى از اينجا از: كه بفرمود ايشان به پيران. نبود پيدا كوه و دريا و دشت ديگر و برفتند گروه گروه سپاهيان، آن پس
 پيران آنگاه. آورم فرود ايشان سر بر كوهى چون را نيرومند سپاه اين ناگهان كه باشد. گردند آگاه ما آمدن از ايرانيان كه نبايد زيرا برويد، بيراهه

 پيران پيش به و بيافتند آگهى ايرانيان از و رفتند كروگرد سوى به تندى به ايشان پس. آورند آگهى او براى ات بفرستاد را سپاه كارآگهان
 هستند مست و ميگسار ايشان همه كه زيرا  خيزد نمى بر سپاه از كوس آواى و است نشسته جايى در سپهدار توس: كه بگفتند را او و بازگشتند

 را ايشان سخنان آن پيران چون. انديشند نمى توران سپاه به گويى و نديديم راه در نز بانى ديده سوار هيچ. دارند بدست مى جام روز و شب و
 .است نيافتاده ما چنگ به چنين اين ايران از سپاهى چنين هرگز: گفت و راند سخن سپاه آن از ايشان با چندى و خواند فرا را پهلوانان بشنيد،

  يانايران بر پيران كردن شبيخون

 و نفير و تبيره بانگ آنكه بى بگذشت، شب از نيمى چون پس. برگزيد نامدار سپاهيان آن ميان از را شمشيرزن سوار هزار سى پيران، آنگاه
 بسيارى پس. بودند رها توران دشت آن در كه رسيدند هايى گله پيش به نخست. براندند پرسنگ هفت و شدند روان سپاه آن برخيزد، هياهويى

 سياه گَردى چون آنجا از آنگاه. برگشت ايشان از ايرانيان بخت ديگر. گشتند كشته كه چوپانان و داران گله بسيار چه. كشتند و بگرفتند را نهاآ از
 بود اربيد سراپرده، درون در گيو. بودند بنشسته بگشوده كمرهايى با ايشان از گروهى و بودند مست ايرانيان همه. نهادند رو ايران سپاه سوى به
 زين اسپى سراپرده آن پيش در. گشت سرآسيمه پرخاشخر، گيو. برخاست تبر زخم بانگ و خروش ناگهان. بود هوشيار نيز سپهدار گودرز و

 خويشتن بر پلنگى چون پس. افتاد زمين بر بود، مست بس از ليك. شتافت جنگ به سراپرده از گيو. بود بايستاده آن، بر برگستوانى با كرده
 :گفت خود با و آمد ننگش خودش، كار و مستى آن از و تبرآشف

 گَرد از را آسمان. جهيد جا از باد چون و گشت سوار اسپ بر و بيĤمد ديگر بار پس گشت؟ دود از پر پيكار، از مغزم امشب كه شد چه آيا
 .ديد تاريك تيره شب و سپاه

 در گاوسار گرز با شتاب به آنجا از آنگاه. خوابند در شاه دليران اين و آمد سپاه كه برخيز: گفت بدو رسيد، سپهبد توس سراپرده به چون
 آيا: كه كرد پرخاش بيژن بر پس. انگيخت مى بر جا از را هوشياران و گشت مى سپاه گرد به دود چون گيو سان بدين. رفت پدر نزد به دست،

 .برخاست رزمگاه آن از بانگى و برسيد توران سپاه سياه، گَرد آن ميان در ناگهان ميگسارى؟ يا است جنگ هنگام اين

 و تير ايشان روى بر و بود نرم بالين مستان، آن سرِ زير به. گرفت باريدن ايرانيان بر تير از بارانى. گشتند سرآسيمه هياهو آن از مستان
 .گرم گوپال و شمشير
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 دشمن سپاه كرد، نگاه كه سو هر در گودرز. ديد كشته از پر ايرانيان از را دشت آن همه. بنگريست سپاه به دلير گيو دميد، سپيده چون
 دليران و شيران و پهلوانان آن ليك بنگريست، ايران سپاه ميان در گودرز. بتاختند اندك سپاه آن بر بلخ و مور چون سپاهى. افزود مى كه ديد را
 سپاه آن همه و گشته پدر بى پسر و پسر بى پدر. بود گشته سياه آبنوس چون ديدگان و رخسار و نگونسار كوسها دريده، درفشها. نديد را

 .بودند شده زبر و زير نيرومند

 درد گاه دهد شادمانى گهى            تيزگرد گنبد اين است چنين

 كه سپاه راست و چپ با بنه، و بار و سپاه و كوس بدون. بگذاشتند را تاژها و سراپرده آن و بازگشتند بيچارگى با ايران سپاه آن پس 
 پشت از فسوس پر زبانى و كين از پر روانى با نيز تركان سواران. نهادند رو رود كاسه سوى به پود و تار و مايه بى بودند، گشته زخمى همگى
. نبود ارىپايد جنگ، آن در را ايرانيان از هيچيك. باريد مى گرز  ايشان گبر و كالهخود و جوشن بر ايرانيان پسِ از ابرى گويى. بتاختند توس
 آنگاه. نبود درنگ آهنگ و هوش نيز را تن يك و بودند مانده فرو جنگ از مردان و اسپان همه. كردند خويش باروى را كوهى پهلوانان، آن پس
 از ديگر نيد،رسا كوه به را خود دشت، آن از چون سپهبد توس. بازگشتند كوه آن پاى از بودند، گشته مانده دراز، راه و رزم آن از كه تركان سپاه
 بايست مى بودند، مانده كه نيز زخميان آن بر. بود برخاسته خروشى. گشتند كشته كه ايرانيان از بسيار چه. گشت اندوه بدون تركان، پيكار

 تارخواس كسى نيز را كشتگان آن و نبود اندوهگسارى هيچ. جنگى مردان و اسپ نه و بود مانده جاى بر سراپرده و تخت و تاج نه. گريست
 .گشت مى بريان دلشان زخميان، آن ديدن با و گريستند مى پسر بر كه پدرها بسيار چه. گشت نمى

  نهان دارد تو از خويش كردار كه          جهان جهان رسم است چنين

 كند نيازى بى از و تيزى ز            كند بازى پرده در تو با همى

 راز ز آشكارا ما انيمند             آز چنگ در و درازيم رنج به

 كرد خواهند چه تو با كه دانى چه        گَرد به خواهى رفت آمدى، باد ز

 از پر جا همه. نبود زخميان آن بالين بر پزشكى هيچ ليك. گشتند زخمى نيز ديگران و شد كشته ايران سپاه از بخش دو سان بدين 
 بر و بوم و نبيره و پسر بدون سر، پيرانه به نيز گودرز. شد دور ازو خرَد و گشت نهديوا پيكار، آن از سپهبد توس. بود خونين سرشك و اندوه
 مگر تا بفرستاد سو هر در ديگرى بانان ديده و كوه سر به بانى ديده گودرز. آمدند او پيش به راهجوى و شكسته دلى با پهلوانان پس. بود مانده
 .كرد چه -سپاه ساالر آن - توس كه رساند آگهى را شاه و ببندد تنگ را ميان تا بفرمود ايران اهسپ از نامدارى به آنگاه. يابند دارويى را درد آن

 را توس خسرو، كى خواندن باز

 از دلش و بجوشيد بشنيد، را او سخنان آن دلير، شاه  چون. گشت تيره بِهى روزگار آن ديگر: كه برد آگهى شاه نزد به فرستاده آن پس
 خروس بانگ كه آنگاه تا را تيره شب آن پس. افزود دردش بر نيز سپاهيان آن درد اينك. بود آزرده برادرش كار از روخس كى. بردميد اندوه،

 با و گريان چشمى با و برفشاند بود، بيĤكنده دل در كه را آنچه همه و خواند پيش را خردمند دبيرى آنگاه. بگشود توس نفرين به زبان برخاست،
 آفرين را زمان و زمين پروردگار نخست نامه، آغاز در. نويساند سپاه بزرگان و -كاووس پسر -فريبرز سوى به اى نامه در،برا سوگ از خشم و درد
 اوست، از بد و نيك به دسترسى هم و شكست هم و پيروزى هم كه او بداد، دستگاه بد و نيك بر را ما كه او ماه، و خورشيد خداوند نام به: كرد
 را بلند تخت و ديهيم و بزرگى و زورمند تن و جان و خرَد كه او آفريد، را گران كوه و مور پِى كه همو آفريد، را زمان و نزمي و گيهان كه او

 همانا دهد، مى سختى و درد و اندوه و نياز و شوربختى را ديگرى و بخشد مى خويش شكوه و فرّ از را يكى نيابد، رهايى او بند از سرى هيچ. بداد
 سپاهى با سپاهيان از كفش زرينه مرد چهل و كاويانى درفش با را توس. بينم مى داد پاك، يزدان از تيره، خاك تا درخشنده خورشيد از من كه
 آن دريغ. نبود او چون ايران، در سپاهى ساالر و مهتر هيچ كه برادرى. گشت تباه كينه به كه بود برادرم اين همه، از پيش. فرستادم توران به

. بگريم برادر بر بايد اكنون. بودم گريان و بريان و زار پدرم كار از چندى اينها از پيش. پهلوانان پشت و نامداران سرِ آن گرامى، و انجو فرود
 همراه به -باگوهر و نامدار پهلوان آن - فرود كه زيرا مرو، سپدكوه و كالت و چرَم راه به: گفتم توس به كيست؟ من دشمن و دوست دانم نمى
 . اند آمده بدانجا ايران از رو چه از و هستند كسانى چه ما سپاه اين كه داند نمى و آنجاست در درشما

 اگر. داد باد بر را او فرومايه، توس كه خسرونژاد پهلوان آن دريغ. گردند كشته بسيارى و آورد جنگ شمايان بر كوه آن از گمان بى پس
 ميگسارى  به و آيد مى خوابش نيز رزم در كه سپهبدى. است بوده اختر بد كه بوده شاه كاووس ناي كه براستى بود، سپهبد توس، اين از پيش
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 و ساز دور خويش از را آرام و خواب و خورد شتاب، به بخوانى، را نامه اين چون پس. مباد هرگز تاريكى جان چنان. ندارد هنرى هيچ نشيند، مى
 تو با كاويانى درفش و باشى كفش زرينه ساالر و سپهدار تو پس اين از. مگوى سخنى هيچ و مگرد من فرمان از و بازگردان بدينجا را توس زود
 آغاز همان از هرگز. مخواب زياد و باش دور مى از و مكن شتاب جستن جنگ در هيچ. باشد تو سگالشگر كارى هر در نيز سرافراز گودرز. باشد
 .رددگ خسته دشمن تا بگذار و مكن جنگ تندى به كار،

 بزم آهنگ كه مباد تو بر و. آور فراهم رزم برگ و ساز سو هر از پس. است پلنگ چنگ و برز و فرّ را او كه باشد گيو نيز سپاهت رو پيش
 اسپى بر ايستگاهى هر در و مياساى رفتن از هرگز روز و شب و شو روان: گفت فرستاده به شاه شد، نهاده نامه آن بر شاه مهر چون آنگاه. كنى
 .شو سوار ديگر

 .بداد را نامه و بيĤمد - نامور پهلوان آن -فريبرز نزديك به فرستاده آن سان بدين

 چون. راند سخن بسيار گذشته، كار از و خواند فرا را پهلوانان و سواران و گودرز و گيو و توس فريبرز، آنگاه. گشتند شاد نامه آن از بزرگان
 توس. خواندند آفرين شاه بر همگى زمين، ايران شيران و بزرگان آن. نشست ببار گيتى در نو درختى ند،بخوا ايشان پيش در را شهريار نامه آن
 پيروز تو بخت پيوسته يافتى، بود سزاوارت آنچه اكنون: گفت و داد فريبرز دست به و بيĤورد كفش زرينه و پيالن و كوس با را گرامى درفش آن
 درنگ هيچگونه راه در. ببرد خود با بود، نوذر نژاد از كه را جنگاور سواران آن از كه هر و برفت آنجا از و تبگف اين توس،. بادا نوروز روزگارت و

 .ببوسيد را زمين شاه، پيش در و آمد شاه نزد به جنگ دشت آن از و نكرد

 ميان از نامت ، بدنشان اى: گفت وبد آنگاه. بكرد خوار انجمن، آن پيش در را توس و بگشود دشنام به لب و ننگريست او در هيچ خسرو
 و رفتى تو ليك. مرو چرَم راه به گفتم را تو ندارى؟ باك و شرم پهلوانان، اين از و ترسى نمى پاك گيهاندار پروردگار از آيا. بادا گم گردنكشان

 او  چون هيچكس كه را - جنگى فرود آن -رازمسراف برادر. بكاستى را سياوخش نژاد و آراستى من كين به چيز هر از پيش. افكندى دلم بر اندوه
 تو جايگاه كه همانا. پرداختى بزم و آرامش به تنها رفتى، رزمگاه بدان چون آنگاه. بكشتى خواست، مى او چون سپاهى روزگار، و نبود زمانه در
 نژاد كه همانا. نباشد كارى ايرانيان پيش در رى،ندا سر در خرَدى كه را تو. آيى بند به بيمارستان در كه باشد بهتر تو براى و نباشد شهر در

 باشد زندانى چون برايت خانه جاودان، تا كه برو. بسازند جدا تن از را سرت تا فرمودم مى گرنه و  نگاهداشت زنده را تو سفيدت، ريش و منوچهر
  آورند بندش به تا بفرمود و راند خود پيش از را او خسرو كى سان بدين و. گردد نگاهبانت بدت، نژاد آن و

  جنگ در پيران از فريبرز خواستن درنگ

 از و بجويد نام و گوهر كند، مى كه كارى آن با تا بفرمود رهام به آنگاه. نهاد سر بر كاله -شاه پسر هم و بود پهلوان هم كه - فريبرز پس
 .ببر خوب پيامى را او و برو پيران نزد به: گفت بدو فريبرز. بگويد سخن فراوان او با و رود پيران نزديك به كوه آن

 . مهر گاه، و است جنگ گاهى كه است بوده چنين هميشه گردان سپهر كار كه بگوى را او

 نژند و خوار و زار كند را يكى            بلند چرخ به برآرد را يكى

 .كنند نمى شبيخون هرگز گرز، گراينده و جنگجوى و دلير و پهلوان مردان ليك 

 توان ما زخميان تا درنگ بايد ماه يك ولى. كنيم چنين خواهى، مى جنگ هم اگر. كنيم درنگ نيز ما اى، كرده درنگ آهنگ تو اگر اينك
 .بيابند جنگ

. دبپرسي جايگاهش و نام از و آمد او راه سر به توران سپاه بان ديده. ببرد را نامه و پيغام آن و رفت بيرون فريبرز پيش از پهلوان رهام پس
 پيش از پس. ام آورده پيران براى  پيامى -شاه كاووس پسر -فريبرز نام به اكنون. استوار و بيدار و هنرمند آن جنگيم، رهام من: گفت بدو رهام
 .است آمده -سپاه پهلوان -پيران پيش به رزمگاه آن از - گودرز پسر - رهام كه گفت و آمد پيران نزد به شتاب به سوارى بان، ديده آن

 چون. آمد او پيش به ترسيد، مى پيران بدانديش نهان از كه رهام. آورند او پيش به رويى تازه و دلى گشاده با را رهام تا بفرمود پيران
 رهام آن به انپير. بگفت او با را فريبرز پيام و ساخت نهان را راز آن رهام آنگاه. بنشاند تخت بر را او و بپرسيد او از و بنواخت بديد، را او پيران
 چونان او. نديديم توس از درنگ و خرَد هرگز ما و. كرديد دستى پيش جنگ در كه بوديد شما اين. شمرد نتوان ناچيز را كار اين: گفت پهلوان
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 يكسان را سرزمين اين نيك و بد. ببرد خود با و كُشت كه بسيار چه. بكشت را بزرگ و خُرد ترسى، هيچ بدون و آمد ما مرز به سترگ گرگى
 از است سزاوار كه آنچه سپاهى، آن پهلوان تو اگر اينك. يافتيد را بد اين كيفر ليك شتافتيد، بدينجا ناگهان به چه اگر شمايان اكنون. شمرد

 .اىبيĤر را سپاه پس خواهم، جنگ نيز من جويى، مى جنگ هم اگر. نيĤيد جنگ به سوارى هيچ پس خواهى، مى درنگ ماه يك اگر. بخواه من

 جنگتان به ديگر بار گرنه و. ببريد خويش سرزمين سوى به توران سرزمين اين از را سپاهتان بگذرد، ماه يك چون كه بگويم را شما ليك
 برده اى نامه همچنانكه پهلوان رهام پس. داد بدو و بيĤراست رهام براى شاهوار اى جامه پيران، آنگاه. كرد نخواهم درنگى هيچ ديگر و آيم مى
 را هميانها سر .يازيد چنگ سو هر به شير همچون پس بيافت، را درنگ ماه يك آن فريبرز چون .بيĤورد فريبرز براى پيران سوى از اى نامه بود،

 .بيĤراستند را سپاه و فراخواندند را مردان جا هر از و آوردند فراهم كمند و كمان و سرنيزه و برگشادند

  انترك جنگ به ايرانيان شدن شكسته

 سوى به همگى و برآمد سپاه خروش سو هر از پس .بازنگشتند ننگ و نام و پيمان از رسيد، فرا جنگ هنگام و بگذشت ماه يك چون
 سرنيزه و كمان و تير و گوپال و لگام و دست و اسپان يال جا همه. درآمد جا از نيز آسمان دراى، و نفير و كوس  ناله بسيارىِ از. برفتند رزمگاه

 .بود آمده زمين به آسمان يا و بود اژدهايى دم در گيتى گويى. نبود گذر ياراى نيز را پشّه بود، تبر و كمند و گرز و پهلوان هرجا در بس از. بود
 در - بود سرزمين موبد و مهتر كه -گودرز پسر گيو. بود سپاه چپ سوى در - رانْد مى خون از دريايى در جنگ هنگام به كه - چنگ تيز اشكش

 .بودند سپاه دل در خود، پشت در درفشى و پهلوانان با -شاه كاووس پسر -فريبرز .بود سپاه راست ىسو

 جاودان، تا ننگ، اين از كه زيرا. آوريم تنگ به بدانديش بر را گيتى و بجنگيم شير چون را امروز يك: گفت خويش سپاه به فريبرز پس
 گَرد و گرز و تير آن از. بكردند سخت تيربارانى بگذرد، درختى بر كه خزانى باد مچونه پس. بخندد ما سپاه بر نيز رومى كالهخود و گرز

 دل و گشته زنگى روى همچون زمين گويى. درخشيدند مى آتش چون الماسگون، تيغهاى سو هر در. نداشت گذر جاى نيز پرنده مرغ سپاهيان،
 سپاه، دل از گودرز، خاندان نامداران با گيو. گشت بپا رستاخيزى تيز، شمشير و گرز و نيزه بسيارىِ از. بود شده ستاره چون جنگى مردان آن

 سخت رزمى پيران و گودرز. ريختند فرو آتش آهنها، آن از و برآويختند بهم نيزه و تير با پس. آمد سپاه پيش به آورده، لب بر كف و خروشان
 آن و گيو سوى به برخاست، گَرد توران نيرومند سپاه آن از كه بديدند فرشيدورد و لهاك چون. بكشت را پيران نژاد از تن نهسد گودرز و بكردند

 .نديد را زمين روى كسى ديگر بودند، افتاده كشتگان جا همه در بس از. بباريدند تير وران جوشن و نامداران آن بر و تاختند دالوران و گرزداران
 بتازيم و كنيم نبرد ايران سپاه دل تا بايد: گفت فرشيدورد به هومان. كرد نمى رها شت،دا كه را پايگاهى آن و داشت نمى بر روى ديگرى از يكى

. آوريم چنگ به را سپاه بنه همه و باشد آسان سپاه، راست سوى با جنگ ديگر آنگاه.  رود سپاه پشت به و شود گريزان سپاه آن دل از فريبرز تا
 .آمد شكست را پهلوانان رزم آن و بگريخت هومان برابر از پهلوان فريبرز. برفتند سپاه دل تا - شاه كاووس پسر -فريبرز جنگ به پس

 نديدند، جاى بر را درفش و كوس ديگر دليران، آن چون .نكردند پايدارى و سپردند دشمن به را خويش جاى ايرانى، گردنكشان يكايك
 همه. بود برگشته دلشان يكباره كه زيرا  شد نگونسار ها سرنيزه و شدرف و كوس. آمد ايشان مشت در باد كار، آن از و. كردند پشت دشمن به

 بدانجا ماندند، زنده كه آنان نيز، ايرانيان از. رفت كوه دامن به فريبرز گشت، انبوه سو هر از دشمن چون. بود آغشته خون به دشت و كوه
 گودرز چون. بودند جاى بر نامدار پهلوانان آن از چند تنى و گيو و گودرز ليك. گريست بايست مى زندگى آن بر كه براستى گرچه  گريختند
 ميان در ديگر. گرفت پيش در گريز راه و بردميد آتش چون دلش نديد، سپاه دل در پهلوانان آن با را - شاه كاووس پسر -فريبرز درفش گشواد،

 پس بگريزى، پيران برابر از بخواهى اى، ديده بسيار تير و پالگو و گرز كه تو اگر پير، سپهدار اى: گفت بدو گيو. شد بپا رستاخيزى گودرزيان،
 روزگار اين كه اينك  نيست گريزى مردن، از را تو و من و مانْد نخواهد زنده گيتى در كسى هيچ چون پس. كنم سر بر خاك بايد ديگر من

 و. نيĤوريم ننگ گشواد، خاك بر و نپيچيم جنگ از سر پس. ببينند را رويت تو، كردن پشت بجاى كه باشد آن بهتر است، آمده پيش سخت
. باشد خاك مشتى چون ايشان، برابر در نيز كوه نهند، يكديگر پشت به پشت برادر دو اگر: كه اى نشنيده دانايان از را باستان گفته اين مگر

 باشد، نيز كوه اگر و بشكنيم را دشمنان دل هامان دشنه با پس. هستى دودمانت از نرّ شيران و پيالن بسيار چه و جنگاور پسر هفتاد با تو اينك
 .بركَنيم جا از را آن

 جايگاه آن بر و گشت پشيمان خويش انديشه از بديد، را خود پهلوان خويشان كالهخودهاى و سر و بشنيد را گيو گفتار آن گودرز چون
. نبود پيمانها آن شكستن توان را هيچيك كه بخوردند سختى اىسوگنده و بيĤمدند پهلوان زنگه و برته و گستهم و گرازه آنگاه. فشرد پاى خود

 را رفته نام آن مگر تا دهيم هم پشت به پشت همگى و برنتابيم روى رزمگاه اين از گردد، روان نيز خون جوى گرزها از اگر: كه بخوردند سوگند
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 گودرز. گشت مى بدى بر پيوسته زمانه و شدند كشته دشمن زا بسيارى ناموران. بزدند گرز و بفشردند پاى جايگاه آن در پس. آوريم چنگ به
 آن با فريبرز خود كه اين يا و آور من پيش به را كاويانى درفش آن و برو فريبرز سوى به شتاب به تير و گرز با اينجا از: گفت بيژن به پير

 .سازد بنفش را دشمن روى و بيĤيد درفش

 كى به تا: گفت را او و آمد فريبرز نزد به آذرگشسپ همچون و برانگيخت جاى از را خود اسپ بشنيد، را گودرز سخنان بيژن چون
 و درفش پس آيى، نمى خودت اگر ليك. مباش كوه اين در اين از بيش و بازگرد پهلوانان چونان و بيا پس مانى؟ نهان اينجا در خواهى مى

 كه برو: كه بزد بيژن بر بانگى و نكرد يار خويش دل با را خرَد فريبرز بگفت، يبرزفر به را سخنان آن بيژن چون. بده من به را تيغهايت و سواران
 درفش اين و است داده من به شاه را پهلوانى كاله و تخت و سپاه و درفش اين كه بدان. اى ناآزموده نيز جنگ در و دارى شتاب كار در تو همانا

 ميان بر ناگهان و گرفت دست در بنفش تيغى شنيد، چنين كه بيژن. باشند بسيارى انانپهلو گيتى در گرنه و  نيست -گيو پسر -بيژن براى از
 آن تركان، چون هنگام همان در. آيد سپاه نزد به تا شد روان و برداشت را نيمه آن آنگاه. كرد نيم دو به را كاويانى درفش آن و بزد درفش
 اين: گفت هومان. بكشيدند بنفش تيغهاى و گوپال و نهادند روى بيژن سوى به نايشا شيردل جويان جنگ از سپاهى بديدند، راه در را درفش
 تنگ به خسرو بر را گيتى ديگر آوريم، چنگ به را بنفش درفش آن اگر ما پس. باشد مى بدو ايران نيروى كه است كاويانى درفش همان

 .كرد دور خود پيرامون از را سپاه باريد، ايشان بر كه تير از ارانىب با و كرد زه به را كمان شتاب به ديد، را ايشان كه بيژن. آورد خواهيم

 دالور سران پس. برباييم را ايشان تخت و تاج و رويم توران سپاه ميان به بايد اكنون: گفتند ايشان به گستهم و گيو سواران ديگر سوى از
 سپاه ميان به دست در كاويانى درفش با ژيان شير چون نيز نامدار بيژن .بكشتند را تورانيان از تن هزار از بيش و برفتند گران گرزهاى با سپاه
 برخاستند  جاى از ديگر بار پس. گشت بنفش سواران، گرد از آسمان. آمدند گرد درفش آن پيرامون بديدند، را او چون سپاه گرانمايگان آن. آمد
 كشته سپاه پيش در -بود دوستدار بسيار را او فريبرز و بود گرامى جانش نچو و كاووس كهتر پسر كه - ريونيز. كردند بپا رزمى دشت، آن در و

 كسى هيچ دلير، پهلوانان و نامداران اى: كه برآورد خروشى گيو آنگاه. كردند چاك ها جامه ناموران، آن پس. آمد خاك به تاجش و سر و شد
 باشد؟ اين از تر شگفت چيزى چه گيتى در. گشتند تباه - شاه كاووس پسر و نبيره -ريونيز و فرود بيهوده اينجا در نبود، رزمگاه اين در او چون
 نبايد ليك. آمد خواهد شكست ايران سپاه به بروم، اينجا از اگر نيز من. رسد مى شرم را ما افتد، دشمن چنگ به جوان شهريار آن تاج اگر اينك
 .گردد افزوده نيز تاجش رفتن دست از ننگ ريونيز، شدن كشته آن بر و افتد تركان چنگ به جنگ اين در شهريار آن افسر كه

 دو هر از بسيارى. درگرفت جنگى ديگر بار نامدار، افسر آن سر بر و بشنيد را گيو آواى -سرافراز سپهبد آن - دلير پيران هنگام همان در
 در كار بدين سپاه دو هر. برگرفت را تاج سرنيزه نوك با و بتاخت ايشان بر نيزه با و آويخت ايشان در شير چون پهلوان بهرام. شدند كشته سپاه

 و برآشوفتند پيوسته. نپيچيد رزم از روى نيز تن يك و گشت تيزتر ايشان رزم دم هر و شدند شاد ديدند، چنين كه ايران سپاه. گشتند شگفت
 بيست. بودند مانده زنده گودرزيان از تن هفت. نديد را جايى ديدگان و گشت تيره آسمان كه اين تا جنگيدند بدانسان و. كوفتند يكديگر سر بر
 بجز بودند، مانده كاووس نژاد از نيز نبرد شيران و سواران از تن هشتاد. بودند جاى بر بودند، گنج و ديهيم زيبنده كه گيو نژاد از نيز تن پنج و

 اختر ليك. رفتند ميان از افراسياب نژاد از نيز تن سيسد. شدند كشته جنگ روز آن در سوار نهسد پيران خويشان از. دار تاج پهلوان آن ريونيز،
 آن و برتافتند آوردگاه از روى پس. رسيد زيان را ايشان جستن، رزم آن از و نمانْد زورى ديگرى ايرانيان براى. بود فروزان روز، آن در پيران

 و كالهخود و جوشن با گستهم پس. شد  كشته نيز گستهم سپا برگشت، ايشان از بخت كه هنگام آن در. كردند رها خوارى به را زخميان
 تو از تر گرامى من نزد در كس هيچ كه اى: گفت را او و رسيد بدو بيژن كه بود آمده فراز شب. برفت مستان چونان پياده دست، در اى نيزه

 تركان سواران. بگريختند كوهسار آن دامن سوى به و بنشستند اسپ آن بر دو هر تيره، شب آن در. شو اسپ بر سوار من پسِ در و بيا نيست،
 گوش، ها ناله و آه آن از. برآمد ايران پهلوانان از خروشى .بازگشتند خويش لشگرگاه سوى به پس. يافتند رهايى اندوه و بند از و گشتند دلشاد

 .گريستند مى خود خويشان بر كوهسار آن در زارى به يك هر. شد مى كر

 ناگزير بود بگردد او هرچه به            پير چرخ ناي كردار است چنين

  يكيست دشمن و دوست او نزديك به         نيست مهر ورا گردش، به كس ابر

   نهيب زآن را مرد بود گر سزد            سرنشيب را بخت شد زافراز چو
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  رزمگاه به تازيانه جستن به بهرام بازگشتن

 من كه آنگاه گيتى، همه پهلوان اى: گفت را او و رفت پدر پيش به دوان بهرام بگذشت، شب از پاسى و آرميدند سپاه دو هر چون آنگاه
 بهرام گيرند، دست در و بيابند مايه بى تركان آن را آن اگر اكنون. شد گم من از اى تازيانه بردم، باال به نيزه با و برداشتم را] ريونيز[  تاج آن

 را آن تركان، سپهدار كه نبايد پس شده، نوشته من نام چرم، آن بر. گردد سياه آبنوس، چون او چشم پيش هب گيتى و كنند فسوس را فرخنده
 كار، اين با پسر، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه پير گودرز. بازآورم را تازيانه آن بينم، دراز رنجى چه اگر و بروم شتاب به اينك. گيرد بدست
 گروه، اين و دودمان اين از من: گفت بهرام ليك. شتابى بدسگال دشمن دم به دوال يك براى از خواهى مى .آورد خواهى بسر خويش بر را بخت
  من. مرو برادر، اى: گفت بدو گيو. برى كژّى به گمانى بايد چرا پس آيد، بسر آدمى بر زمان كه مرد توان جايى در كه بدان و. نيستم برتر

 را گنج آن فرنگيس كه آنگاه. باشد مى گوهر و مرواريد از پر دوالش كه است زر و سيم از اى دسته با آنها از يكى. دارم بسيارى نوى هاى تازيانه
 .گذاشتم توران در را ديگر چيزهاى آن و برداشتم را تازيانه و زره اين من بداد، كمر و زره همه آن مرا و برگشاد

 دارم نيز ديگر تازيانه پنج. است فروزنده ماه چون اند، نشانده آن در گوهر بس از كه است بخشيده من به شاه كاووس نيز ديگر تازيانه يك
 بار سرى خيره به و مرو اينجا از پس. بخشم مى تو به را تازيانه هفت آن من. است شده بافته آنها بر شاهوار گوهرهاى و زرنگارند آنها همه كه

 آن از من ليك  گوييد مى]  تازيانه[ نگار و رنگ از پيوسته شما. شمرد نتوان ناچيز ار ننگ اين: گفت بدو پهلوان بهرام ليك. مكن جنگ ديگر
 .دهم مى را خويش سر يا و آورم مى باز را تازيانه يا و كوشم مى و روم مى پس. است گشته ننگين نامم كه گويم مى

 بود واژونه چرخ، گردش همه                 بود دگرگونه يزدان، راى برو

  آب بر سخنها نيĤيد كوشش به         خواب به آيد اندر بخت كه نگهآ هر

 زارى به برگشتگان بخت و كشتگان بر بهرام .بود درخشان ماه، فروغ از جا همه. آمد رزمگاه بدان و گشت سوار اسپ بر بهرام پس 
 كه اكنون دلير، و جوان سوار اى: گفت و بگريست زار او بر شير بهرام. بود چاك چاك او گبر و شده فرو خون و خاك در ريونيز تن. بگريست

 .مغاك اين در تو و كاخند در بزرگان هنگام اين در. شدى برابر خاك مشت يك با گشتى كشته

 هنوز ليكن شده، زخمى شمشير با كه ديد را نامداران آن از يكى. بگشت بودند، افتاده دشت آن بر همگى كه برادرانش گرد به بهرام آنگاه
. ام افتاده كشتگان اين كنار در ولى هستم زنده من شير، اى: گفت زخمى آن. بپرسيد او از را نامش بهرام .بناليد و بشناخت را بهرام او. بود ندهز

 هنپيرا آنگاه. بگريست و بنشست كنارش در و برفت او پيش به مهربانى با بهرام پس. دارم اى جامه و آب و نان آرزوى تا است روز سه اينك
 به و بستم را آن كه اكنون. است نبسته را زخمت كسى و اى گشته زخمى تنها كه زيرا مدار، اندو: گفت بدو و ببست را او زخم و دريد را خويش
 .شوى بهتر بزودى بازگشتى، سپاه سوى

 باز ندانست خود گمراهى ز            باز آورد گمراهى ز را يكى

 گم رزمگاه اين در بودم، شاه تاج دنبال به كه من از اى تازيانه. بازگردم پيشت به زود تا بمان اينجا در جوان اى: گفت زخمى آن به بهرام 
 .رسانم سپاه سوى به را تو و بازگردم تو پيش به بيابم، را تازيانه آن چون. شد

 خون و خاك كه يافت زخميان از بوهىان ميان در را تازيانه سرانجام كه اين تا گشت و بتاخت سپاه دل سوى به و بگفت اين بهرام،
 بشنيد، ماديان خروش بهرام، اسپ چون. شد بپا اسپان از خروشى ناگاه. برگرفت را آن و آمد فرود اسپ از پس. بود شده ريخته آن بر بسيارى
 و كالهخود با سرانجام كه اين تا برفت او پسِ از و گشت اندوهگين بهرام. نهاد روى ماديان سوى به شتاب به و بجوشيد آذرگشسپ همچون
 تن. نجنبيد جاى از اسپ آن بيفشرد، ران چون ليك. گرفت دست در هندى تيغى و نشست او بر بگرفت، را او چون. رسيد بدو خيس گَبرى
 چون را زمگاهر بدان تا آنجا از آنگاه. زد اسپ سر بر شمشيرى كه شد دل تنگ چنان يكباره بهرام. بود گشته خوى و خاك از پر اسپ و بهرام
 اسپ بدون چگونه دشت، اين در اكنون: گفت خود با پس. يافت سرخ ارغوان گل مانند به را زمين و كشته از پر را دشت همه. بپيمود پياده باد،

 به و بگيرند را او تا تاختند او سوى به سپاه دل از سوارانشان از تن سد و يافتند آگهى او از تركان سركشان هنگام آن در ناگهان بروم؟ راهجوى
 پاى از را كسى ، رانْد مى كمان در را تير يك تا. بباريد تير ايشان بر و كرد زه به را كمان ديد، چنين كه شير بهرام. ببرند سپاه پهلوان پيش
 پيران نزد به او شپي از سواران آن كه اين تا. ننمود پشت ليك كرد، زخمى و بكشت را ايشان از بسيارى پياده، سان، بدين.  افكنْد مى

 .آورد گرد بسيارى تيرهاى سو، هر از بهرام برفتند، بهرام پيش از پهلوانان آن چون. بازگشتند
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 تژاو دست بر بهرام شدن كشته

 زا نيز پياده كه شيردلى اينت: گفتند و كردند آگاه او با جنگ و جوان آن كار از را او بيĤمدند، پهلوان پيران پيش به توران سپاه چون
 رويين به پيران. است روشن بدو سپاه كه است شيراوژن بهرام او: گفت كسى چيست؟ نامش و كيست او آيا: گفت پيران. نگردد سير جنگ،
 به خواهى مى را كه هر نيز سپاه ميان از. برآسايد جنگ از زمانه و آورى چنگ به زنده را او مگر. نباشد گريز جاى را بهرام كه زيرا برخيز: گفت
 شير بهرام چون ديگر، سوى از. بشتافت بشنيد، را پيران سخنان چون - نبود بدانديش نيز چندان كه -رويين. ببر پرخاشخر نامدار آن گجن

 ماه كه بباريد تير از بارانى چنان ايشان بر و گرفت سر بر را سپر گشت، ناپديد ماه و خورشيد روى ايشان، گَرد از و بيĤمد راه از سپاهى كه بديد
 با و سستى به پهلوانانش مانده با ديد، چنان كه رويين. شد كَنده توران پهلوانان آن از بسيارى پاى و دست و گشت الژورد چونان نيز ابندهت

 بر پس. بلرزيد درختى شاخ بسان و گشت اندوهگين سخت شد، آگه كار آن از پيران چون. آمد پهلوان پيران پيش به درد، پر و تيره روانى
 جويى؟ مى جنگ پياده چرا نامدار، اى: گفت بدو رسيد، او پيش به چون. تاخت بهرام سوى به بسيار جنگاورانى با و گشت سوار نگىج اسپى
 اين با كه نبايد پس. دارم مهرى تو به و ام بنشسته كنارت در و ام خورده نمك و نان تو با نيز من بودى؟ توران در سياوش با تو كه اين نه مگر
 سوگند پسندى مى كه هرچه به تا بيا اينك. بگريند تو بر كشورت و دودمان و آيد خاك به سرت شيرمردى، بدين و بسيار هنرهاى و نژاد

 نباشد، جنگ توان نامدار، سپاه اين با پياده را تو كه بدان و. كنم نيكى و گردم خويش تو با من ديگر آنگاه. ببنديم پيمانى يكديگر با و بخوريم
 .مياور خويش جان رب گزند پس

 شب و روز باشم، خورده چيزى آنكه بى كه است روز سه روان، روشن و بينا و خردمند پهلوان اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 جنگ تو اب درنگ بى گرنه و  ببرد كشوادگان گودرز پيش به و ايرانيان سوى به مرا تا دهى اسپى من به كه دارم آرزو تو از تنها اينك. ام جنگيده
 به دلير، اى پس باشد؟ بهتر تو براى گفتم را تو آنچه و نيست چاره راه اين كه دانى نمى مگر نامجوى، اى: گفت بدو پيران ليك. بسازم
 آيا .گشتند زخمى و كشته تو پيكان به ما جنگاوران و  داران ديهيم و بزرگان از تن چندين كه ببين و بنگر ما سپاه به. مكن تندى سرى، خيره

 هراسى افراسياب از من اگر كه بدان جوان، اى ليك ؟ روى ايران سوى به تو كه بگذارند و دارند روا خويشتن بر ننگى چنين ما سواران چگونه
 خود جاى به انديشه از پر سرى و مهر از پر دلى با و بگفت اين پيران. رساند پهلوان گودرز پيش به را تو تا دادم مى اسپى تو به نداشتم، دل در

 .بازگشت

 .بپرسيد بهرام باره در او از و آمد پيران پيش به سپاه ميان از جو كينه تژاو آنگاه

 ليك  نمودم بدو راهى و بدادم بسيارى پندهاى نيكى، و مهربانى با را او. نباشد پهلوانان از همتايى هيچ را بهرام كه همانا: گفت پيران
 پياده من اينك: گفت پيران به شنيد، چنين كه جنگى تژاو. دارد ايران سپاه سوى به رفتن آهنگ پيوسته و نبود راهى هيچ دلش بر را سخنانم

 چون. آمد بود، بايستاده آن بر سپاهى هيچ بى پهلوان، بهرام كه رزمگاهى بدان شتابان تژاو پس. آورم مى چنگ به را او و روم مى او جنگ به
 سرهاى كه اينك. يافت نخواهى رهايى سپاه اين از جنگ، اين در: گفت بدو و برخروشيد مست پيل ونچ بديد، دست در اى نيزه با را بهرام

 تنت از سر و آيد بسر روزگارت كه است همينجا در كه زيرا بمان، اينجا در ؟ روى ايران به سرفرازى با خواهى مى ساختى، جدا تن از را بسيارى
 .گشتند انجمن بهرام گرد به توران سران از سپاهى ناگهان. بتازيد او بر گرز و ژوپين و تير با گىهم: فرمود يارانش به تژاو پس. گردد جدا

 به دست رسيدند، پايان به تيرها چون. ساخت تيره ايشان بر را جا همه كه بباريد ايشان بر تير از بارانى و كرد زه به را كمان پهلوان، بهرام
 چون. چكانيد خون ابرى، همچون تيغ، و گرز با گشت، نيم دو به نيز نيزه. ساخت خون از دريايى نچو را دشت و كوه آن همه و برد نيزه

 .گشت توان و زور بى و خسته ديگر كرد، رزم سان بدين پيوسته

 ديگر. شد اجد تن از گذارش دشنه دست و افتاد خاك بر دلير بهرام. بزد او دوش بر تيغى و بيĤمد او سر پشت از تژاو هنگام همان در پس
 و درد از پر پس. گشت برافروخته آتش چون رخسارش و بسوخت او بر نيز ستمكار تژاو دل كه شد چنان. برگشت كار و ماند فرو جنگ از بهرام
  .آمد جوش  به جگرش در خون و بپيچيد بهرام از روى شرم،
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  بهرام كين به را تژاو گيو، كشتن

 كه بايد. بازنگشت برادرم دلگشاى، اى: گفت بيژن به و گشت برادر انديشه از پر گيو رسيد، افر شب و بنمود پشت تابنده خورشيد چون
 از پر جا همه. برفتند نبرد جايگاه بدان شتاب به دلير دو آن پس. بگرييم رفته، آن بر كه نرسد جايى به كار و آمده سرش بر چه ببينيم و برويم
 .ندجست مى را بهرام ايشان و بود زخمى و كشته

 با و گريست مى خون كه ديدگانى با پس. بود برگشته ازو بخت و افتاده خون و خاك بر بريده، دستى با خوارى، به كه ديدند را او ناگهان
 اى: گفت گيو به و آمد هوش به و بغلتيد و بجنبيد خود بر ايشان كردن مويه و گفتن واى واى آن از بهرام .شتافتند بسويش خون پر دلى

 سواران آن. بود پيمان درست من با كه زيرا نجست، كينه ديد، مرا پيران چون. بخواه تژاو از را برادرت كين نهادى، گاسونه در مرا چون ،نامجوى
. نكرد رىيا نژاد، از هيچ و بزد زخم مرا تن كه بود ناراستكار تژاو اين ليك. نجستند كين من با آغاز در بودند، او با كه نيز چين نامدار پهلوانان و

 شب به و روز و خورشيد به و دارنده دادار به: كه خورد سوگند آنگاه. بباريد ديدگان از اشك گيو كرد، ياد را سخنان آن پهلوان، بهرام چون
 و گرفت دست در هندى تيغى كينه، و درد از پر گيو پس. باشم بازجسته را بهرام كين كه اين مگر برندارم، سر از رومى كالهخود كه الژوردين

 .گشت سوار اسپ بر شتاب به

 سپاه از تژاو كه دانست چون ليك. ماند خاموش بديد، را او كه دلير گيو. بيĤمد سپاه پيش از تژاو رسيد، فرا شب چون ديگر سوى از
 زين پشت از را او زور، با و آورد بند به را تژاو ميان ناگهان و بگشود فتراك از را كمندش خم گشت، دور گردنكش پهلوانان آن از و بگذشت
 مانند به كشان كشان را او و شد اسپ بر سوار خود، و ببست را تژاو دستان و آمد فرود اسپ از آنگاه. افكند زمينش بر خوارى به و برگرفت

 از كه كردم چه من آيا .است نمانده توانى هيچ من با ديگر دلير، اى: گفت خواهش به را گيو ديد، چنين كه تژاو. ببرد خود پسِ از بيهوشان،
 گفتارى هيچ جاى ديگر اكنون: گفت و زد تژاو سر بر تازيانه دويست گيو ليك كردى؟ روى من به تنها تيره شب اين در بيشمار، سپاه اين ميان
 دشنه اش ميوه و خون تنش و سايد آسمان به آن سر كه بكاشتى درختى ديگر بار كينه، باغ در كه دانى نمى آيا شوربخت، بدتن اى. نيست
 همچون من و دالمنى چون تو كه براستى: گفت جنگى تژاو. ببينى را نهنگ رزم  يافتى خويش شكار جنگ، در را بهرام كه اكنون باشد؟

 نسوارا رسيدم، او پيش به من چون كه زيرا. نيĤمد سر من بدست او روزگار و نبردم بهرام به بد گمانى هرگز من كه بدان ليك. هستم چكاوكى
 دلير گيو. است شده پيچان چنين اين تو دل رسيد، بهرام به كه ايشان بدكردارى آن درد از اكنون. بودند كشته را او كين، دشت آن در چين
 آن كيفر به را تو ارزش بى سر اكنون: گفت بدو و بيĤورد خسته جگر شير بهرام آن پيش به كشان كشان را او بشنيد، را تژاو سخنان كه

 تنت از را ات تيره بدانديش روان تا يافتم زمان روزگار، از چندان كه سپاس را آفرين گيهان پروردگار. سازم جدا تنت از كردى كه كاريىناراست
 از اكنون است، بوده گويى مى آنچه هم اگر: گفت گيو به و بتابد روى او كشتن از تا كرد بسيار خواهش را گيو ديد، چنين كه تژاو. سازم جدا
 همان در. كنم مى پرستش را دودمانت و گردم مى بنده را تو روان پس اين از من رسد؟ مى سودى چه را تو ، ببرى دشنه به را سرم كه اين

 بد تنم بر تژاو از اگر اينك. درگذرد گيتى اين از بايد سرانجام شد، زاييده كه هر كه بدان: گفت گيو به ديد، چنين كه پهلوان بهرام هنگام
  چون گيو ولى. باشد من ياد به گيتى در پيوسته تا بگذار و مساز جدا تن از را او گناه پر سر. بچشد را مرگ زهر نبايد او ليك است، رسيده
 در و. كرد جدا تنش از سر چكاوكى چون و بگرفت را تژاو ريش و برخروشيد ناگهان ديد، بند در را ناراستكار تژاو و زخمى چنان آن را برادرش
 .است چنين گيتى نهاد و ساز آرى. بداد جان پهلوان بهرام نگامه همان

  شست دست خون به ببايد نخستش        جست كه كس آن هر بزرگى عنان

 مگرد توانى تا جهان بگرد            بدرد كشندش يا كشد خود اگر

. شد اسپ بر سوار خود و سپرد بيژن به و ببست تژاو اسپ بر را بهرام پيكر آنگاه. ريخت سر بر سياه خاك و برخروشيد بهرام بالين بر گيو 
 با را تنش و بيĤگند خوشبوى و مشك به را سرش و ساخت اى دخمه برايش ايرانيان آيين به و بيĤورد نبرد جايگاه آن از را بهرام سان بدين و

. نبود بهرام هرگز گويى. ببستند را دخمه در آنگاه. بيĤويخت برَش از تاجى و بخواباند پيلسته تخت بر را او شاهان، بسان و بپوشيد چينى پرنيان
  .گشتند سوگوار روزگار گردش آن و بهرام براى از نيز ايران نامور سپاه
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 خسرو نزد به ايرانيان بازگشتن

 گفتگو به يكديگر با و آمدند گرد ايران پراكنده سپاه آن گشت، پديدار سپيد روز تاج و آورد بيرون كوه از سر درخشان خورشيد چون
 ديگر اكنون. شد چيره ايرانيان بر جنگ در تركان دست چنين اين و برگشت سپاه ساالر بخت و شدند كشته ايرانيان از همه آن: كه پرداختند

 نيز ما پس ،ندارد جنگ آهنگ شاه دل اگر. آورد خواهد پيش چه روزگار كه ببينيم و رويم شاه پيش به بايد گمان بى و نباشد سپاه درنگ جاى
 جگر كه زندگانى فراوان و كشته كه كسان بسيار چه و گشتند پسر بى كه پدرها بسيار چه و پدر بى كه پسرها بسيار چه. كنيم چنين نبايد

 رب را گيتى اين و  بيĤييم جنگ و كين از پر دلهايى با و بسازيم نامدار سپاهى پس  دهد فرمان جنگ به را ما شاه، هم اگر. شدند خسته
 از برادر. بازگشتند سرزمين آن از گداز در دلهايى و خون پر ديدگانى با همگى اى، انديشه چنين با سپاه آن سان بدين. آوريم تنگ به بدانديش

 .رفتند رود كاسه سوى به كشتگان، آن بر درودى با همگى. بود سرد آه از پر خويشان، براى از لبهايشان و درد از پر برادر، خون

 ديگر: كه فرستاد آگهى را پيران شتاب به پس. نيافت آنجا در را كسى هيچ بيĤمد، رزمگاه بدان توران سپاه رو پيش چون ديگر سوى از
 يا است درست پيام آن آيا ببيند تا بفرستاد سو هر به را كارآگاهانى شتابان، بشنيد، سخن آن پيران چون. گشت تهى ايرانيان از سرزمين اين
 آن گرد به و بيĤمد سپاهيانش با خود پگاه،. بشست اندوه از را خود روان ديگر است، درست ايرانى سركشان آن برگشتن كه دريافت چون. نه

 به] بود مانده ايرانيان از كه را آنچه از[  بسيارى پيران پس. بود بيشمار تاژهاى و سراپرده از پر دهار و دشت و كوه همه. بگشت رزمگاه
 :بود مانده شگفت در گيتى كار از و برگرفت نيز ودشخ و ببخشيد سپاهيانش

  نهيب با گهى شادمانيم گهى          نشيب روزى و فرازست روزى كه

 روز به روزى بگذرانيم همى             فروز گيتى جام با كه به همان

 و گشت شاد آگهى آن از سپهدار افراسياب. ببرد ىآگه افراسياب نزد به كار آن از تا بفرستاد خواب هنگام به را اى فرستاده پيران آنگاه 
 سرش بر و بيĤويختند پارچه در و بام فراز از و ببستند آذين پهلوان پيران راه سر بر و گشتند روان روشن نيز سپاهيان همه. شد آزاد رنج از ديگر
 :گفت و كرد بسيار آفرين او بر افراسياب. ندشد پذيره را او سپاهيانش و شاه رسيد، شهر نزديكى به سپهبد پيران چون. ريختند درم

 سوم هفته در. برخاست تنبور و چنگ آواى افراسياب، ايوان از هفته دو آنگاه. نباشد تو براى همتايى هيچ پهلوانان، ميان در كه همانا
 را آن زيباييهاى برايت بخواهم گرا كه بيĤراست او براى شاهوارى جامه چنان افراسياب پس. بازگردد شادمانى با تا كرد آن آهنگ پيران

 زرين تازى اسپان و گوهرنگار زرين كمرهاى و شاهوار گوهر و دينار بسيارى از آنگاه. كنى  شتاب و باشى نداشته را شنيدنش ياراى برشمارم،
 ريدكان و چينى كنيزان و بيچاده از تاجى و پيروزه از گردنبندى و ساگ و پيلسته از مايه پر تخت يك و نيام زرين هندى شمشيرهاى و ستام
 :كه بداد پند بسيار را او سپس. فرستاد پيران نزديك به شاهبوى و مشك از پر پيروزه از جامهايى با رومى

 به نهانى را خردمند كارآگاهان از تن چند و باش نگاهدار دشمن برابر در را سپاه و گذران موبدان با خود روزگار و باش هوشيار پيوسته
 نياز چيزى به ديگر و است تاج و تخت و بزرگى و نژاد را او و بيĤراسته دهش و داد با را ايران كشور خسرو كى امروز كه زيرا بفرست، وس هر

 ترس بى كه نبايد باشد پهلوان رستم، كه جايى در بدان و. ياب آگهى او از پيوسته و مباش زينهار به بازگشت، كه دشمنى از تو پس. ندارد
 به سپاهى و بجوشد جاى از ناگهان كه ترسم مى. نيست اى پيشه هيچ جستن، كينه بجز را او كه زيرا  نباشد اى انديشه هيچ وى جز مرا .بخوابى
 .آورد توران

 با سپهدار پيران سان بدين و. او خويش هم و بود شاه هم افراسياب كه زيرا -پذيرفت را پندهايش همه بشنيد، را او سخنان كه پيران
 .باشد داشته آگهى رستم از پيوسته تا بفرستاد سو هر از را كارآگاهانى پيران و نهادند روى ختن سرزمين سوى به هشسپا

  .شنيد كاموس رزم بايد آمد، پايان به فرود داستان اين كه اكنون
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  كشانى كاموس داستان

  داستان آغاز

 خداوند. خواهد نمى كاستى و كژّى تو از كه راستى و هستى خداوند. نمود راه او نام به را دل ، خرَد كه ماه و خورشيد خداوند نام به
 از زمان و زمين. فشانم مى بر خود جان بدو، انديشه از كه همانا ستودن؟ چگونه را او ندانم. اميدوار بدو و شاديم ازو كه خورشيد و بهرام و كيوان

 .اوست هستى از نشانى نيز مور پِى. گشت پيدا كه بود او

 ليك. دهند مى آشنايى را تو روان و باشند مى پاك يزدان هستى بر گواهى پاك، آب و آتش و باد و تيره خاك تا گردنده خورشيد از همه
 و ناكامى و بيشى و كمى از و تخت و تاج و گنجور و دستور از كه او. متاز راه اين در پس  نيابى نياز بى آفريننده سوى به راهى تو كه بدان
 برآورنده و ما خرَد و جهان اين آفريننده گمان بى او كه زيرا افكنده او خواست و فرمان به سر و ايم بنده كه ماييم اين و. است نياز بى بخت،
 و گردان سپهر و روز و شب كه او. مستمند نيز او از و شاديم كه اوست از تنها كه زيرا  مخوان بلند كردگار را او جز پس. است ستاره و آسمان

 .بيĤفريد را مهر و تندى و خواب و خور

 درد گاه دهد شادمانى گهى            تيزگرد گنبد اين آمد چنين

 و خردمندى و جنگاورى و مردانگى در كه او. اوست از داستانى كس، هر دل در و است رستم از بسيار هاى شگفتى گيتى در كه بدان 
 .است دل بيدار و خردمند جنگاورى و است نهنگ چون دريا در و پيل مانند به خشكى در .است نمونه ، سنگ و دانش

  .گويد چه كارآزموده مرد تا بنگر و بازگرد دهگان گفتار به اينك. آوريم خويش گفتار به نامه آن از را كاموس رزم داستان اكنون

 را توس خسرو، كردن خوار

 بيĤمدند چرَم راه به چون. نهادند روى ايران سوى به توران از گريان و گوارسو همگى سپاهيان، و لشگرشكن گيو و گودرز با فريبرز بارى،
 و گناه و درد از پر دلى با سان بدين و. افتادند فرود ياد به درد و پشيمانى با همگى بود، ايشان پايين سوى در نيز ميم رود و باال در كالت و

 را كاله و نگين و كشته گناهى بى به را برادرش. آمدند شاه پيش به گناهكار و خسته جگر و شرمگين گريست، مى خون شاه، بيم از كه چشمانى
 .رفتند شاه پيش به پرستارفش ، كرده كش به دستها دل، بر داغى با پس. بودند سپرده دشمن به

 .بود خون از پر چشمانش و درد از پر دلش. بنگريست ايشان در خشم با خسرو

 تو ليك  شرمگينم تو از من اكنون. بدادى هنر و بخت و تخت مرا كه بودى تو اين دادگر، اى: كه تگف چنين يزدان درگاه به پس
 .آگاهترى كار، اين چون و چند از گمان بى

 دار به نيز بود بسته كار بدان كمر او با را كه هر و توس. كشند دار به ارزش بى سرزمين اين بر را ايشان از تن هزار تا فرمودم مى گرنه و
 كه براستى. گشت افزوده بدان نيز فرود كينه اكنون ليك. داشتم جوش و درد و اندوه از پر دلى و بودم خروشان پدر، كين از من. كشيدم مى
 با وردال و نژاد كي فرود كه زيرا مرو، چرَم و كالت سوى به هرگز ريزند، نيز درم سرت بر اگر گفتم را او. ساخت جدا تن از را نوذر توس سر بايد

 بسيارى و آيد مى جنگتان به كوه آن از گمان بى پس. چيست براى از آراسته سپاه اين و كيست فرومايه توس كه داند نمى و آنجاست در مادرش
 مهر انسپاهي و توس از سپهر، كردگار بناگزير نيز اكنون. ببرد دژ آن سوى به شتاب به را سپاه ناهوشيار، نامرد اين توس، ليك. گردند مى كشته
 جنگ به و دادم پندش و شاهوار هاى جامه همه آن. بادا نفرين او كوس و پيل و او بر كه بود توس از رسيد، گودرزيان به كه بد اين.  بريد خود
 بسان نيز وا. بود تيغ و گرز با و دلير و نيرومند كه -سياوش پسر -فرود آن دريغ. مبادا نوذر پسر چون پهلوانى هيچ. فرستادمش خودم برادر
 بند و دارزدن سزاوار تنها و نبينم توس از كمتر را كسى هيچ گيتى در كه همانا. شد كشته سپاهيانم و من سپهدار بدست گناهى، بى به پدر،

 .است برابر سگى با من پيش در فرومايه توس كه براستى و. رگ تنش، در نه و است مغز سرش در نه. است كردن

. بگريست خون و براند خود پيش از و كرد خوار را سپاه آن همه پس. بود خسته جگر و پيچان پدرش، كين و برادر خون از خسرو كى
 نزد به خواهى پوزش به و ماتمزده ايران، بزرگان آن ديگر، سوى از. بزد زخم برادر درد به را خود روان و نداد بار خود پيش به را كسى هيچ
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 بخت شدند، كشته - ريونيز -دامادش نيز و توس پسر كه آنگاه. نداشتيم فرود با جنگ آهنگ ما از يچيكه كه بدان: گفتند را او و رفتند رستم
 شاه، نزد به و بيا تو اينك. بيĤزاريم او درد از را شاه دل بخواهيم كه دانستيم نمى را فرود نشان و نام ما از هيچكس و بود تاخته ما بر كه بود بد

 و او كهتر پسر كه -كاووس كى فرزند -ريونيز كه اين نه مگر و. بپيچد سپاه كين از سر كه شايد و است نجوا او كه زيرا كن، خواهشگرى
 شد؟ كشته جنگ آن در زارى به نيز بود، نياز سخت ديدارش به را كاووس و بود ماهروى و جوى پرخاش

  تنگ گور يكى يابد، تاج يكى            جنگ فرجام و انجام است چنين

 را ايرانيان خسرو، كردن آمرزش

 بدو و آمد شاه نزد به تهمتن و برخاست بارگاه از خروشى افكند، خود كمند خم به را الژورد شب و برآورد كوه از سر زرد خورشيد چون
 هر -را شاناي اينك ليك گشتى، آزرده سپاه اين و توس از چه اگر  است شادمان تو به شاهى نگين و تاج و تخت كه باآفرين مهتر اى: گفت
 تند هم او. گشت ناپديد دلش و مغز از خرَد ديگر ديد، كشته را خود داماد و فرزند چون توس كه بدان. ببخش من به -باشند گناهكار كه چند

 شدند، كشته او چشم پيش در - سرافراز سوار آن -زراسپ و ريونيز چون پس. نباشد ناچيز نيز پسر جان براستى كه اين هم و است خرَد بى و
 فرّخت برادر آن كه گشت بدگمان رو آن از سپاه كه اين ديگر و گيرد دل به او از اى كينه نبايد شاه پس. است نبوده شگفت كارى او برافروختن

 د،باش آمده بسر روزگارش آنكه بى كس هيچ كه بدان و كن بيرون دل از اندوه ليك گشت، كشته فرّخت برادر چه اگر اينك. نيامد تو پيش به
 :است نمرده

 كنند افسون سيصد وگر نماند            كنند بيرون چه جان شود بيرون چه

 بود، پيچان درد، آن از دلم چه اگر ليك. بود گشته درد از پر جوان، آن براى از دلم پهلوان، اى: گفت رستم به شنيد، چنين كه خسرو 
 .گشت جانم داروى تو پند اكنون

 . ببخشود را او نيز خسرو و بيĤمد پوزش به - بود گشته چاپلوس شاه، بيم از كه -سركش سپهدار توس پس

 گيو با سپهبد توس شد، پديدار - بود درخشان آلل چون تنش كه -ماه و رسيد فرا شب و آورد نشيب در سر شتاب به خورشيد چون آنگاه
 و فرّ مايه آسمان، و تختت و تاج پايه زمين،. بزى انوشه جاست، بر ارروزگ تا: گفت و خواند آفرين را او آمد شاه نزد به ايران سپاه پهلوانان و

 گناه از پر دلم و پوزش از پر زبانم و شاه شرم از پر جانم. ام خسته جگر و است اندوه از پر كردم كه كارى آن از من دل كه بدان. بادا تو بخت
 گناهكارم، انجمن اين ميان در من اگر. گردم مى برافروخته آذرگشسپ چون پيوسته -بودند جانم شادى كه -زراسپ و فرود انديشه از. است
. ارزد نمى نيز پشيزى به جانم ديگر كه براستى. پيچم مى خود به پيوسته آمد، ريونيز و بهرام بر كه آنچه از بويژه و خويش كرده آن از اكنون
 يا و بستانم جان يا و نهم خويش تن بر را سپاه رنج و بازآورم را ننگ اين كينه و بروم گردد، خشنود بزرگان اين و من از شاه اگر اينك ليك
 شاد او گفتار از شنيد، چنين كه شهريار پس. نبيند چينى كالهخود بجز سرم و ننگرم بزرگى و كاله و تخت به ديگر پس اين از. دهم جان

 .كرد سگالش باره آن در دليران و نامداران آن و تهمتن با را شب آن و شد تازه بهارى، گلهاى چون دلش و گشت

  توران به را توس خسرو، فرستادن

 شاه. آمد شاه نزد به شتابان ايران، سپاه بزرگان همراه به سپهبد توس بردميد، كمان خم از سپيده و گشت پديدار تابنده خورشيد چون
 ننگى چنين كنون تا. آيد ميان به سخن كهن، و ديرين كينه آن و تور و سلم از ديگر بار و نگردد نهان كينه پِى هرگز كه بدانيد: گفت ايشان به
 . ببندد ميان به خونين كستى گودرزيان، خون از نيز كوه اكنون. بود نگشته دليران خون از پر زمين و نبود ايران شاه بر

 ليك. است ايرانيان ميان و پشت و پا و تدس و سر از پر توران دشت آن همه. بگريد ايشان بر زارى به جويبار و دريا در نيز ماهى و مرغ
 .بخواهيد كينه آن و رويد بدانجا شادمانى با شمايان اينك

 شاه آن پيش در همگى پهلوانان، ديگر و گيو و بيژن و شاوران زنگه و خرّاد و توس و گودرز و گرگين و رهام چون دليران آن
 ما ربايى، مى نيز شيران از دل شمشيرت با كه شيردل اختر نيك شاه اى: گفتند و ببوسيدند را زمين كرده، كش به را دستها خورشيدفش،

 هرگز ديگر پس اين از و فشانيم جان كارزار، در همه دهى، مى فرمان جنگ به را ما اگر اينك. سرافكنده تو شرم از و ايم بنده تو پيش در همگى
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 و كرد نيكويى و نواخت بسيار را او و خواند پيش را گيو شاه، پس. گردد تيره هما و خورشيد روى كه اين مگر ديد، نخواهد ما از گناهى شاه،
 بدون سپهدار توس كه نبايد اكنون. نيافتى من گنج از اى بهره هيچ ولى بردى، رنج من براى از گيتى در تو: گفت بدو و بداد شاهوارى هاى جامه

 با را ناچيز كارى هرگز تو ليك كرد، تنگ و تاريك خويش بر را گيتى بدگوى، رگفتا به او. براند جنگ سوى به را كوس و پيل تو با سگالش
 .بادا روشن پهلوان، بهرام روان. مساز سهمگين تندى،

 فرّخى روز اخترشناسان، تا بفرمود سپس. گفت سخنها خوبى  به نيز سپهدار توس با و بداد بسيار درم و خواند فرا را دهان روزى شاه آنگاه
. روند جنگ به و بگذرند او پيش از سپاه تا رفت دشت به پيالن و كوس با آن از پس. باشد نيك جنگ، به سپاه رفتن روز، آن در تا بجويند را

 زير به گيتى و برآمد خروشى پس. كرد آفرين او بر و داد بدو را كاويانى درفش شاه بود، كيان آيين چنانكه رسيد، او پيش به سپهبد توس چون
 كاويانى، درفش آن از و جوشنها بسيارىِ از. برخاست نفير خروش و شد پديدار آسمان در ابرى اسپان سمهاى گَرد از. آمد جوش هب اسپان سم
 تختى پيل، يك بر سپهبد توس پس. بود رفته خواب به ستاره و آسمان يا و شده فرو آب در خورشيد گويى. بود گشته بنفش سره يك جا همه

 .رسيد شهد رود به تا برفت سپاه با گونه دينب و بنهاد پيروزه از

  ايران سپاه به پيران پيغام

 جنگ به افراخته گردنى با من كه بدان: گفت را او و فرستاد پيران پيش به دمان باد چون را سوارى فرستاده توس هنگام همان در
 .آمدم شهد رود سوى به شمايان

 و نامداران آن با پس. گشت اندوهگين سخت شود، جنگ آماده ناگاه، به ديگر بار يستبا مى كه اين از بشنيد، را پيام آن پيران چون
 سوى آن در پس. اند آمده بدانجا توس با سرفرازى پهلوانان چه و اند كرده چه آهنگ ايران سپاه كه ببيند تا برفت اش برگزيده و دالور سواران

 سپهدار، پيران آنگاه. بيĤورد را كوس و پيالن و همايون درفش آن توس، نيز ديگر ىسو از. فرستاد درود را سپهبد توس و بركشيدند رده رود
 من. كردم بسيار خوبى هرجا در خسرو كى و فرنگيس با من كه بدان: گفت را او و فرستاد توس نزد به تركان ميان از را زبان چرب اى فرستاده

 درد تنها من بهره بكردم، آنچه از و شد زهر ترياك، آن بار اكنون. بودم جوشان ند،باش نهاده تيزم آتش بر كه چونان و خروشان سياوش، درد از
 .گشت

 پيران پيش به: گفت فرستاده به پس. گشت آشكار اش چهره در آن نشان كه شد اندوه از پر دلش چنان بشنيد، را پيران پيام توس چون
 بدان. ببند را زيان راه و كينه در اين و شو دور اينجا از. نباشد كارى تو با مرا سپ است، راست بگفتى آنچه اگر كه بگوى را او و برو روان روشن

. نهند سرت بر خسروانى افسر و دهند پهلوانى پايگاه را تو ايران در. بيابى شاه از نيكى پاداش ، روى ايران شاه پيش به سپاهيانت بدون اگر كه
 سخنان همين نيز سپاه بزرگان و سران ديگر و گيو و گودرز بارى،. گردد مى رنجه تو درد از لشد آرد، ياد به را تو خوب كردار آن چون نيز شاه

 .بگفتند را توس

 چنين كه پيران. بگفت پهلوان پيران به بود، بشنيده روان روشن گودرز و توس از آنچه و بيĤمد ويسه پيران نزد به باد چون فرستاده پس
 ايران به بشنود، مرا پند كه خردمندى هر و خويشان همه با اينك پس. گشايم مى لب سپهبد توس ادي به شب، و روز من: گفت بدو شنيد،

 روزگارى يافتن انديشه در تنها و بود تهى گفت، مى كه آنچه از پيران مغز ليك. باشد تخت و تاج و بزرگى از بهتر ماندن زنده كه همانا. روم مى
 .بود بهتر

  پيران زديكن به افراسياب فرستادن سپاه

 و گيو و توس با ايران از سپاهى كه باش آگاه: گفت را او و فرستاد افراسياب سوى به سوارى فرستاده خواب، هنگام به پيران شب آن
 از سپاهى اكنون تو پس .بدادم پندهايى و بفرستادم فريبكارانه بسيار پيامى را ايشان من ليك. آمد اينجا به كوس و پيل با و شيدوش و گودرز

 شاه آن هرگز سياوش، كين از گرنه و. زنيم آتش ايشان بر و بوم در و كَنيم بر را ايشان بيخ كه باشد. برگزين جويان كينه و نامداران و جنگاوران
 .آسود نخواهند سپاهيانش و ايران

 به بايد اكنون: گفت و راند سخن ايشان با بود بگفته پيران كه آنچه از و خواند فرا را بزرگان و سران بشنيد، را سخنان آن افراسياب چون
 زير به زمين كه سپاه آن كه بود دهم روز در. گشت تيره نيز خورشيد روى كه آورد فراهم گرانى  سپاه چنان افراسياب پس. بشتابيد خواهى كين
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 كه پيمانى آن از يادى هيچ و برنهاد بنه و بداد را ايشان روزىِ پيران بيĤسودند، چندى سپاه چون. رسيد پيران پيش به بود، گشته ناپديد آن
 .تاخت شهد رود لب بر شتابان و نكرد بود بسته

 سخنى آيد، تنگ او بر كار كه دم آن پيران كه زيرا ببند، پيل كوهه بر كوس: گفت و آمد توس نزد به ايران سپاه بان ديده هنگام همان در
 و بيĤراست را سپاهيان كارآزموده، توس پس. كشيدند بر رده رود لب بر سپاهيانش و گشت پديدار ناراستكار آن درفش اكنون. نداند فريب جز

 پديدار اى تيرگى چنان سپاهيان آن گَرد از. بايستادند كوهى چون تركان و ايران سپاهيان سو دو از. كشيدند دشت سوى به را كوس و سپاه
 كمر و كالهخود بسيارىِ از. بكاشت الله آسمان، آن در شب گويى خشت، و نژوپي و تيغ درخشش از. رفت خواب به نيز آفتاب چشم كه گشت

 سندانى همچون گران گرزهاى زير به بزرگان سرِ. گشت كوس آواى از پر ستاره و آسمان. برآمد سندروس زردى به ابرى گويى ، زرين سپر و
 خم گرفتار كه سرها بسيار چه. بود گشته نيستان چون ها نيزه آن از آسمان و ميستان چون خون، از زمين گويى. شد آهنگران پتك زير در

. گشت چاك شمشير با شان نازديده تن و شد ايشان بستر خون، و خاك و نساجامه جوشن،. گشت خوار كه ارجمندى تنهاى چه و شد كمند
 .شد بنوسآ سياهى به سواران گَرد از آسمان و بود سندروس زردى به رخسارها و ارغوان سرخى به زمين

 نبرد خون و آرد خاك وگر            مرد جهانجوى يابد تاج اگر

 زهر چه يابى ترياك بهره زو چه      دهر ز خواهى رفت همى ايدر از

  گريست ببايد اكنون رفتن بدين         چيست انجام و سرنجام ندانم

 را ارژنگ توس، كشتن

 و برانگيخت گَرد و آمد نبرد دشت بدان پس بود، خاسته ابر به نامش جنگاورى، در كه دبو ارژنگ نام به نامدارى]  تورانيان ميان در[ 
 چيست نامت كه برگوى: گفت زره پسر آن به و بركشيد ميان از تيغ و بغرّيد بديد، دور از را او سپهبد، توس چون. شد جويا را ايرانيان با جنگ

 اين در اكنون كه استوار و سرافراز شير آن جنگيم، ارژنگ من: گفت بدو ارژنگ. ستا يار تو با جنگ اين در ترك جنگاوران از كسى چه و
 همان پس. نديد پاسخى جاى هيچ ديگر بشنيد، سپهدار توس و رسيد پايان به زره پسر آن گفتار چون. كنم مى جوشان تو از را خاك آوردگاه،

 .است نداشته سرى هرگز تنش گويى كه بزد ارنامد آن كالهخود و سر بر چنان داشت دست در كه را آبدارى تيغ

 شيران و پهلوانان و دليران آن همه ، مانْد تهى پهلوانان از آوردگاه آن چون ليك. گشتند اندوهگين ديدند، چنين كه توران سپاه و پيران
. آوريم تنگ به توس دل بر را گيتى ،خود جنگ با و بكوشيم همگى اكنون: گفتند بلند آواز به و كشيدند گران گرزهاى و شمشير توران، نرّ

 او جنگ به را پهلوانى نيز ما بيĤيد، ما جنگ به ايشان ميان از نامورى اگر. نداريم تنگ را خود دلهاى و كنيم جنگ ايشان با امروز: گفت هومان
 بانگ و] رسد فرا شب[  چون ولى. اريمد درنگ و نكنيم جنگ ايشان با تندى به امروز ليك. آورد خواهد پيش چه روزگار تا ببينيم و فرستيم
 و گيهاندار پروردگار اگر و رويم مى رود بدانسوى و كشيم مى دشنه و گرز همگى بجنبند، جاى از سپاهيان و برخيزد ايشان سراپرده از تبيره
 .كنيم مى سخت رزمى باشد، يارمان بخت،

  توس با هومان جنگ

 رفته جوشن درون كه بود البرز كوه هومان، خود و آهن از اسپ آن گويى. بتاخت و گشت سوار دالمن چون بادپاى، اسپى بر هومان پس
 به توس. گشت كارناى ناله از پر جا همه. بجنبيد جاى از سپهبد توس. آمد سپاه پيش به دست در درخشانى خشت با هومان سان بدين. بود

 را خود نيروى بود، شمايان از نامبردارى پهلوان كه ارژنگ به اين از پيش. رآيدب كژّى درخت كينه، پاليز در كه همانا شوربخت، اى: گفت هومان
 بدون كه ايران سپاه شاه سرِ و جان به سوگند پس. آمدى خواهى كينه به ديگر بار اسپ، بر سوار و دست در خشتى با نيز تو اكنون. نمودم
 جنگ نبرد، دشت اين در چون آنگاه. آيم مى تو جنگ به يازد، مى چنگ نخچيرى بر كوه در كه پلنگى بسان رومى، كالهخود و گرز و جوشن
 .ديد خواهى را مردان كار كنم،

 روزگار كه شد چنين اين كار بار يك اگر. مجوى را آن نيز تو پس. نباشد خوب بيشى، كه بدان: گفت بدو شنيد، چنين كه هومان
 تو سپاه دليران آيا ليك. پنداشت نمى مرد را خود من پيش در جنگ، گاه به رژنگا آن. مبر گمانى چنين ديگر سرآيد، تو دست به اى بيچاره
 و گيو و بيژن آن آيا جنگد؟ مى ايشان بجاى سپهبدشان كه ببينند چون آيد نمى جوش به نيز ايشان از يكى تن در خون و دارند نمى شرم
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 خوانند ات بيگانه خردمندان، كار، اين با كه اى؟ آمده رزمگاه اين به سپاه لد از خود، رو، چه از پس سپهبدى، اگر تو كجايند؟ كشوادگان گودرز
 چه به پهلوانان آن ميان از شاه كه بنگر پس. نيĤيد جنگ به سپهبد كه زيرا نگاهدار، را كاويانى درفش آن و برو اكنون. ديوانه هوشياران، و

 من دست به تو اگر زيرا. بشتابند جنگ به تا بفرماى ايشان به آنگاه. جويد مى هكال و نگين ايشان، ميان از كسى چه و بداد شاهوار جامه كسى
 كه بگويم راست سخنى را تو كه اين ديگر و. شوند پيچان مانند، زنده هم اگر و گردند كشته و رسد بد نامدارت سپاهيان اين به گردى، كشته
 از پس من. آيند مى جنگم به مرد مردانِ نبرد، روز در ببينم كه اين از شود مى ردد از پر دلم كه بدان. باشد گواه زبانم بر دلم و روان همانا
 سپاه ديگر آيى، جنگ به تو چون پس. اند بوده شاه و نامبردار پدرانت همه. شناسم نمى تو چون نيز نامدار يك - سوار سام پسر زال پسر - رستم

 .آيد من جنگ به انتسپاهي ميان از نامجوى يك تا برو اينك باشد؟ چه براى از

. هستى نامدار توران، سپاه ميان در نيز تو ولى. جنگاور سوار يك هم و سپهبدم هم من سزاوار، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه توس
 به -سپاه نامور پهلوان آن - پيران با و بيا. جست خواهى مرا پيوند كار، اين با بپذيرد، مرا پند دلت اگر اكنون آمدى؟ گاه كينه اين به چرا پس
 به را خويشتن سرى، خيره با پس. آسود نخواهد نيز اندكى ايران، سپاه باشد، مانده زنده هم تن يك تا كينه، اين براى از زيرا  برو ايران شاه نزد
 زيرا  بيازند دست كينه اين به هستند، شدن كشته سزاوار ايشان از كه هر تا بگذار. آيد يادت به من پند اين آينده در كه مكن كارى و مده باد
 پيران به گزندى هيچ نبايد: گفت مرا و داد پند من به ايران شاه كه بدان و باش هوش به پس. نيابد رهايى كينه اين از گناهكارى، مرد هيچ كه

 .سپارد مى گوش تو پند به يزن او كه بدان و مكوش بيداد به او با سرى خيره با پس است، من دوستدار و من پرورنده يگانه او كه زيرا رسد،

 او خواست نيز پيران جنگ. رفت بيچارگى با و سپرد فرمان آن به دل بايد دهد، فرمان داد يا بيداد به شاه اگر كه بدان: گفت هومان
 از باد همچون پس. گشت سندروس چون گيو روى ناگهان كه بود هومان با گفتگوى سرگرم توس. است نيكخواه و آزاده و راد او كه زيرا نباشد،
 تو با رو چه از اكنون و بيĤمده و آورده لب به كف چنين اين سپاه، رده دو ميان در فريبكار تُركى ، نژاد فرّخ توس اى: گفت و بيĤمد سپاه ميان
 آشتى راه هيچ و مگوى سخن شمشير به جز او با تو پس گردد؟ دراز بايد گفتگو اين سپاه، رده دو ميان در چرا گويد؟ مى راز به سخن همه اين

 .مجوى

 :گفت بخت بيدار گيو به و برآشفت سخت بشنيد، را گيو سخنان هومان چون

 نژاد از هيچكس. اى ديده الدن آوردگاه در دست در هندى تيغ با مرا گمان بى بخت، كرده گم اى. كشوادگان گودرز آن باد گُم كه براستى
 خاندانت در جاودان تا پس اين از و است گشته اهريمن روى سياهى به اينك نيز تو بخت. شدبا نخورده مرا تيغ زخم كه نمانده جنگى كشواد
 درنگ، بى و هستند برجاى افراسياب و پيران و رسيد نخواهد پايان به جنگ كه بدان گردم، كشته توس دست به من هم اگر و. باشد بپا شيون
 پيكار نوذر توس با رو چه از اكنون تو. نيابند پناهى ايرانيان از هيچكس ردد،گ تباه من دست به توس اگر ليك. خواست خواهند مرا كين
 تا بيا پس. كنى مى پيكار من با دشت اين در تو است؟ آشفتنى چه اين: گفت هومان به توس ليك . ده سر گريه برادرت درد از و برو كنى، مى

 .شتابيم يكديگر جنگ به و سازيم چين از پر خويش ابروان

 به آوردگاه در آدمى مرگ كه بهتر همان پس. كالهخود زير سرى و ميرد مى تاج زير سرى. است داد مرگ، كه براستى: گفت نهوما
 .رسد هنر پر سوارى و پرخاشخر پهلوان و سپهبد يك دست

 فراز بر ابرى ايشان، جنگ آن از. بود گشته تار روز، و چرخيد مى زمين. بتاختند يكديگر به و گرفتند دست در گران گرز دو هر پس
 سندان چون ايشان سرهاى گران، گرزهاى چكاچاك آن از. شد شب ايشان روز و گشت نهان فروز گيتى خورشيد ناگهان گويى. شد بسته كارزار

 رومى، آهنين گران گرزهاى آن سرانجام. برآمد شهد درياى تا جنگ آن باد و خاست ابر به تا پوالدينشان گرزهاى آن بانگ. بود گشته آهنگران
 به پس. شد سياه ايشان چشم پيش در نيز مرگ روى. بود سنگ سر، بجاى ايشان كالهخودهاى زير به گويى. گشت خم چاچى كمان چون

. شد ريز ريز و آورد خم هم تيز تيغ گردنكشان، آن نيروى از كه اين تا. ريخت فرو آتش سنگ، و پوالد از ديگر و بردند دست هندى شمشير
 ناگهان. نيĤمد خاك به نيز دو آن از يكى سر ليك گرفتند، را يكديگر كمر دوال دو هر گشت، خاك از پر سرشان و خشك نشاندها چون

 بر و كرد زه به را كمان و برد تركش به دست سپهبد توس. شد سوار آسوده اسپى بر و بِجست او هنگام همان در ولى بگسست، هومان كمربند
 الماس همچون جا همه بگذشت، شب از پاس دو چون. كرد سياه او چشمان پيش در را آفتاب و بباريد خدنگ تير از بارانى نامور، هومان آن
. آورد سر بر را سپر توس، گرز برابر در هومان پس. افتاد خاك بر اسپ آن و رسيد هومان اسپ به زخمى خدنگ، تيرهاى آن از سرانجام. شد

. گرفت دست در هندى تيغى و نشست توزى زين آن بر هومان. ببردند برايش اسپى ديدند، رزمگاه آن در ادهپي را او توران، سپاه پهلوانان چون
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 تاريك جا همه كه اكنون. باشد سور رزم، اين در تو فرجام و باد دور تو از بدان چشم: گفتند بدو توران جوى پرخاش نامداران  آن همه ليك
 و برآمد توران سپاه از خروشى. بازگشت پيران سوى به رزمگاه آن از جنگى هومان پس. بردارى جنگ از دست كه بايد است، بيگاه و گشته
 ايزد جز كس هيچ و بود گشته خون از پر دلهايمان ما همه. كردى چه گشتى، روبرو توس با چون كه برگوى رزمجوى، اى: گفتند را او همگى
 و است ما كار روز ديگر شود، روشن تيره شب اين چون دلير، و رزمديده سران اى :گفت سپاه آن به شير هومان. گذشت ما بر چه كه نداند
 بانگ كه آنگاه تا تيره شب آن در نيز توس ديگر، سوى از. باشيد شاد پس است، آسمانى من اختر كه بدانيد. بود خواهد افروز گيتى ما اختر

 .است من همĤورد ژيان شير كه زيرا نيست، سىك هومان: گفت مى و خروشيد مى سپاهيانش ميان در برخاست، خروش

  تورانيان و ايرانيان دوم جنگ

 جا هر در و فرستادند بيرون به بانانى ديده سو هر از پراكند، شمامه الژوردين، گنبد بر و نهاد سر بر شبه سياهى به تاجى آسمان چون
 توران و ايران سراپرده دو هر از گشت، سپيد رومى، روى همچون تىگي و آورد بيرون آسمان از سر تابان خورشيد چون. گماردند پاسبانانى

 گرزهاى و تيغ همه. گشت تيره آسمان بنفش، و زرد و سياه و سرخ درفشهاى آن فروغ از. گشت كارناى ناله از پر جا همه و برآمد تبيره بانگ
 پس در تابناك خورشيد خاك، و گرد از و سواران آن جوش از. بود كرده تن بر آهن از چادرى زمان و زمين و آسمان گويى. بودند كشيده گران
 .زد مى بوسه زمين بر آسمان گويى كوس، آواى و اسپان خروش از. رفت پرده

 جا از خويش اسپ و برآورم خروشى من چون: گفت مى سپاهيان به و گرفته دست در درخشانى خشت سپاه، پيش در سپهدار هومان
 سرنيزه و كمان به. ببينيد را  لگام و اسپان يال تنها و آوريد سر بر را چينى سپرهاى و بركشيد تيغ همگى ايانشم آيم، جوش به و برانگيزم
 بگفت، سپاه به را سخنانش -دلير سوار آن -هومان چون آنگاه. بجنگيد گران گرز و تيغ با تنها است، دليران رزم آيين چنانكه و مبريد دست

 و گنج انديشه در نيز سپاهيان افزار جنگ براى از و بگشاى بند خويش زره از تو پهلوان، اى: گفت پيران به و آمد برادرش پيش به شير همچون
 .بيابيم خواهيم، نيك اختر از آنچه ديگر گرديم، پيروز امروز اگر كه بدان و مباش دينار

 . بيĤراست خروس چشم چون را سپاه سپهدار، توس ديگر سوى از

 از خويش، مردانگى با و بودى پيروز نبرد، روز آن در كه براستى: گفتند و خواندند زمين پهلوان را او و كردند آفرين او بر پهلوانان آنگاه
 پس. گردند خيره توران بدخواه سواران آن شتابند، دشمن جنگ به ما سپاه اگر: گفت كشواد گودرز به سپهبد توس. برآوردى گَرد هومان
 اكنون. بود خواهد بد ما كار و اختر گرنه و  بگيرد را ما دست پروردگار كه باشد .افكنيم مى خويشتن از برترى و زنيم مى يزدان به دست همگى
 در كه همانا. شماست آمادگى و درنگ روز امروز كه زيرا. مجنبيد كوهپايه اين از و بمانيد اينجا در كاويانى درفش با موزه زرينه نامداران شما
 ديگر پس بگرداند، ما از را روزگار بد اين كردگار، كه باشد: گفت بدو گودرز. هستند بدخواهان آن از بيشتر يا تن دويست ما از تن يك هر برابر

 .مكن بد سخنانت اين با را ايرانيان مغز و دل و مگو سپاهيان كمى و زيادى از سخن

  زمان نگردد بيشى پرهيز به            آسمان گردش بود بد اگر

 را سپاه كوس، و مردان و جنگى پيالن با سپهدار توس پس. مساز فرسوده را خود روان سرنوشت، انديشه در و بيĤراى را هسپا تو 
 و رهام چون پهلوانانى نيز سپاه چپ سوى در. بايستاد راست سوى در و رفت كوه سوى به پيادگان و سپاه بنه با سپهدار گودرز. بيĤراست
 گَرد رزمگاه آن از بس از. شد خاك از پر خورشيد گام و گشت چاك آسمان دل. درآمد جا از آسمان كارناى و كوس ناله از. بودند گرگين

 و درخشان هاى سرنيزه جا همه. گشت افروخته آتش تيغها و كالهخود از. بباريد الماس تيره، ابر آن از و نديد را دشت روى كسى ديگر برخاست،
 چون دشت آن همه. بود جوشن از سره يك زمين و آهن، و گرز از آسمان گويى. بود گران گرز زير، در و درفش باال، در و بزرگان تيغهاى
 .شناخت نمى پاى از سر كسى كارناى، و كوس ناله بسيارىِ از. گشت چراغى مانند به تيغها و شب چون گيتى و خون درياى

 از پهلوانان بگذرد، شب از پاس سه تا امروز كه بود گفته من به شناس ستاره آن: گفت گودرز به سپهبد توس گشت، تيره آسمان چون
 چون ديگر، سوى از. گردد پيروز ور كينه دشمن سرانجام، كه ترسم مى اكنون. برافشانند آوردگاه اين بر خون سياهى، ابر چون شمشيرشان،

 شب در ديو آواز بسان فريادى سو هر از آمدند، سپاه ميان به خواه كينه و خسته جگر فرهاد، و برزين و خرّاد و گيو و گستهم و رهام و شيدوش
 .خاست آسمان به تار،
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 آن از يك هر آنگاه. نبود پيدا چيز هيچ سرنيزه، و تيغ و گوپال و گرز بسيارىِ از. بيĤورد كوهى چون را سپاهيانش هومان سو، ديگر از
 با گودرز رهام و گشت همĤورد نهل با - گيو خاندان بزرگ آن - گرازه. گيرند جاى نبرد دشت آن در تا بجستند همĤوردى خود براى مردان

 وتوس پيران و هومان و گودرز. شيطرخ با گيو و زنند هم بر را باد و آتش تا شد برابر كلباد با نيز پهلوان بيژن.  لهاك با شيدوش و فرشيدورد
 و سازيد تهى ايشان از را زمين كه بايد. باشد گذشته روز چون كه ايدنب امروز جنگ: گفت سپاهيانش به هومان پس. بايستادند هم برابر نيز

 و سپرداران. آمد سپاه پيش به كوس و پيالن و پيادگان با نيز سپهدار توس. بيازند دست كين اين به ايشان پس اين از ديگر كه نبايد
 داريد رو پيش در را سرنيزه و سپر و مجنبيد جاى از هيچ: گفت ايشان به توس آنگاه. بركشيدند رده سواران پيش در داران نيزه و داران ژوپين

 .برند مى گران گرز به دست چگونه جنگاور سران اين ببينيم تا

  ايران سپاه بر تورانيان كردن جادوى

 افسون آن به رانپي پس. دانست مى پهلوى و چينى هم و بود آموخته جادو و كژّى هم كه بود بازور نام به افسونگرى تركان، آن ميان در
 و گشته تيره آسمان و بود تيرماه هنگام آن در. آور پديد ايشان بر سخت بادى و سرما و برف درنگ بى و برو كوه آن سرِ به اينجا از: گفت پژوه
 در. ماند فرو كار از ارانگذ نيزه دست كه برآمد سختى برف و باد چنان ناگهان رفت، كوه آن به بازور چون. بود پديدار كوه آن فراز بر سياهى ابر
 سرما از چون. بتازند ايران سپاه به تا بفرمود خود سپاهيان به پيران پس. باريد مى تير باران و خروشيدند مى پهلوانان زمهرير، و رستاخيز آن
 .بتاخت ديوى بسان و بزد فريادى هومان پس. نماند كسى براى نيرويى ديگر زد، يخ دستهايشان در نيزه

 همه آن از ديگر. گشت خون و برف از پر دشت همه و افتادند خاك بر ايران سواران. شد روان خون درياى كه بكشتند ايرانيان زا چندان
 و بود افتاده دستى و شمشير دشت، آن جاى هر در. بود شده پر جا همه برفها و كشتگان آن از و نبود جنگ در كشتن براى جايى كشته،

 .بود گشته سياه سرما از سپاهيان دست و نمانده روزگار آن در گردش جاى هيچ. بودند افتاده ور به مستان بسان سپاهيان

 ما جاى، و انديشه و هوش و دانش از برتر اى: گفتند و كرده بلند آسمان سوى به سر زارى به پهلوانان و سپهدار توس هنگام، آن در پس
 را زمهرير اين ما همه از و باش ما دستگير بيچارگى، اين در تو پس. خواهيم داد تو اهپيشگ در بيچارگى به و هستيم تو گناهكار بندگان همه
 با و بيĤمد پژوه دانش مردى هنگام همان در. نخواهيم فريادرس تو جز را كس هيچ كه زيرا باش، ما فريادرس تو سخت سرماى اين در. كن دور

 را خود اسپ رزمگاه، آن از رهام پس. داد نشان رهام به بود، سرگرم جادو و افسون به باال آن در و بود نستوه بازور جاى كه را كوهى انگشت،
 جنگش به چينى پوالد از گرزى با بديد، را او جادوگر آن چون. رفت كوه سر به تا پياده و بزد كمر بر را خود زره دامان آنگاه. تاخت بدانسوى
 ناگهان. ساخت جدا تن از تيز شمشير با را جادوگر آن دست و بركشيد ميان از كين يغت شتابان رسيد، جادوگر آن نزديك كه رهام. شتافت
 به و فرود كوه از بود، برداشته را جادوگر بازور دست آن كه پهلوان رهام پس. ببرد آسمان از را تيره ابر آن و برخاست رستاخيز چون بادى
 به رهام آنگاه. گرفت درخشيدن فروزنده خورشيد كبود، آسمان بر. بود آن از پيش كه گشت همچنان آسمان. گشت سوار اسپ بر و آمد دشت
 گشته خون از دريايى چون آوردگاه كه بديدند ايران دليران پس.  آورد چه ايشان بر نبرد روز آن در و كرد چه جادوگر آن كه گفت پدرش
 .ودب ايرانيان تن بى سرهاى و سر بى تنهاى از پر سره يك دشت، همه. است

 يا و شتابيم مى جنگ به جوشان و كشيم مى بر را تيغها همگى. كوس نه و خواهيم مى پيل نه ديگر: گفت و كرد روى توس به گودرز
 اى: گفت بدو شنيد، چنين كه توس. نيست كمان و تير و كمند هنگام ديگر و آمد بسر ما زمان ديگر كه همانا. گرديم مى كشته يا و كشيم مى
 دهيم؟ باد به را خود سر بايد چرا ديگر بداد، زور و فرّه را ما فريادرس، پروردگار و گشت پاك زمهرير آن از آسمان كه اكنون ه،كارآزمود پير
 .كنند ما آهنگ آنان خود تا بگذار و مكن دستى پيش جنگ اين در تو پس

 مشو خيره بدخواه، نزديك به                 مشو پذيره زمانه بهر ز

 سپاه چپ سوى به گستهم و راست سوى به هم با نيز بيژن و گيو. گير دست در بنفش تيغ و بمان كاويانى درفش با سپاه دل در تو 
 همانا. بازگردان ايران شاه سوى به را سپاه تو شدم، كشته رزمگاه اين در من اگر. گيرند جاى سپاه پيش در نيز گرازه و شيدوش و رهام. روند
 .بشنوم را بدكنش دشمن سرزنش جاى، هر در كه باشد اين از تر نامى مرگ، من براى

 مگرد بيشى گرد توان تا ازو     درد و آزار پر گيتى، است چنين
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  نيفزايدت زمانى بودن به             بگزايدت روز يك فزونيش

 آن از و تير زخم و تيغها درخشيدن زا و پرخاشخر سواران آن بانگ از. برخاست هندى دراى و زنگ خروش و كارناى بانگ ديگر بار پس
 زخم از پر فراوانى گوشهاى و افتاده دشت آن بر تن بدون بسيارى دستهاى و سر. گشت كرف درياى همچون زمين تير، و ژوپين و گرز و پيكار
 همگى شير، رهام و بيژن و وششيد و دلير گيو و گودرز و توس چون پهلوانانى ليك. كردند پشت جنگ به ايران سپاه دليران. بود گشته گوپال

 پشت از پهلوانان ولى شد، ريخته بسيارى خونهاى. جنگيد مى مرزبانانى و نامداران با نيز توس. شدند رزم جوياى سپاه، پيش در گذشته، جان از
 :گفت بدو و بخواند را پهلوان توس ايران، سپاه ميان از موبدى سرانجام. بگريختند سر

 توس. آورند زيانى را ما سپاه سپهبد و گيرند خود ميان در را تو تورانيان كه نبايد پس. است نمانده سپاهى هيچ تو سر پشت در كه ببين
 .رفتند و كردند رها گونه بدين را ما روزى چنين در كه نيست سر در خرَد را سپاهيان اين كه براستى: گفت دلير گيو به

 دشت آن همه ليك. بازگرداند را سپاهيان آن همه و برفت گيو. بازگرد و بيĤگاهان شاه رمش و دشمن سرزنش از را سپاه آن و برو تو اينك
 در بتوانيم اگر بايد گشته، خون از دريايى چون جا همه و رسيده فرا شب كه اكنون: گفت سپاه بزرگان به سپهبد توس. يافتند كشته از پر را

 .گزينيم آرامش جايى

  هماون كوه به ايرانيان رفتن

 پيروزه از تختى بر كه پيروزى شاه چونان ماه هنگام همان در. بازگشتند درد آن از سرافكنده و خويشان درد از خسته جگر همگى سپ
 مانند به خورشيد چون پس. اند مانده زنده ايرانيان از بسيارى هنوز: گفت و بخواند را خود سپاهيان سپهدار پيران .برآورد كوه از سر بنشيند،
 را ايشان شاه دل كار، اين با و بكشيم اند مانده زنده كه را آنهايى همه رسد، فرا روز و كند آبخيز الژوردين، آسمان بر زرد ياكند زا دريايى
 و پرداختند تنبور و چنگ آواى شنيدن به را شب آن همه و بنشستند سراپرده پيش در و برفتند شادمانى با تورانيان پس. كنيم پيچان

 .نخوابيدند

 كشته و زخمى از پر دشت آن همه. بودند گشته نژند و سوگوار پسرانشان بر پدرها و بودند مستمند همگى ايران سپاهيان ديگر، سوى از
. نبود آنجا بر گذاردن پا ياراى را كسى بود، افتاده پا و دست آوردگاه، آن راست و چپ در بس از. بود شده شسته بزرگان خون با زمين و بود
 آتش كشتگان كنار در. كردند مى رهايشان خوارى به يافتند، مى را تورانى زخميان چون ليك گذراندند، زخميان برداشتن به را شب آن همه

 بر خروشى شد، آگاه كار آن از گودرز چون. بودند شده بند در و زخمى و كشته گودرزيان از بسيارى. ببستند را زخميان زخمهاى و سوزاندند
 گيتى، در هيچكس: گفت مى و ريخت سر بر خاك گودرز. آمد جوش به اسپان سم زير به زمين و كردند چاك ها جامه ى،همگ نيز بزرگان. زد
 بمانم؟ زنده من اند، افتاده خاك بر پسرم چندين سر، پيرانه با كه اينك بايد چرا ديگر. است نديده رسيده، من به پيرى در اكنون كه را بدى اين
 آن از. بودند من يار هايم نبيره و پسران آن سواران، و پهلوانان با جنگ در پيوسته. ام نگشوده خود گبر از كمر هرگز ام شده زاده كه هنگام آن از

 كه بينم مى اينك هم سرانجام. گشت نابود ما خورشيد يكباره به گويى و شد كشته -بهرام -پسرم كه بود زمين توران در نخستين جنگ
 .اند افتاده كشته چشمانم پيش در من از پسر چندين

 نوذر آن اگر: كه برخروشيد زارى به و بباريد ديدگانش از خون و گشت سندروس زردى به رخسارش شد، آگاه گودرز كار از توس چون
 .داشتم نمى را كشتگان و جنگ اين اندوه و درد و رنج اكنون كاشت، نمى گيتى اين چمن در مرا بيخ و پِى تن، پاك

 بريده سرهاى و نهيد خاك زير به گودالى در را كشتگان  اين تن اكنون. ام دلخسته پيوسته ليك باشم، مانده زنده اگر پس ينا از كه همانا
 نيز من. برانيم كوه آن سوى به تاژ و سراپرده با را سپاه همه. ببريد هماون كوه سوى به را سپاه بنه آنگاه. بگذاريد تنهايشان كنار در نيز را

 و ام فرستاده كار اين براى از سوارى نيز اين از پيش. بفرستد ياريمان به سپاهى و گردد برافروخته دلش مگر تا فرستم مى شاه نزد به اى فرستاده
 آن زا و برنهاد را بنه و كرد روانه را سپاه توس سان بدين و. بفرستد رزمگاه بدين ما سوى به سپاهى با را زال رستم كه باشد. ام ساخته آگاه را او

  .بكرد ياد بسيار كشتگان
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 را هماون كوه سپاه، توران كردن گرد

 رفته را راه پرسنگ ده ايران، سپاه كرد، كافور روشنى و سپيدى به را جا همه پيلسته، تخت آن بر و بنمود خود تاج تابنده، خورشيد چون
 چيزى آنكه بى رنجور، روانى و خونبار ديدگانى و داغ و اندوه از پر دلى با شب، و روز چندين سان بدين. بود خفته هنوز بدانديش دشمن و بودند
 نامبردار پهلوان اى: گفت گيو به سپهبد توس پس. دادند جاى كوه آن دامنه بر را سپاه رسيدند، هماون كوه نزديك چون. برفتند باشند، خورده

 زيرا  بخور چيزى و بيĤساى و گزين آرامش و بيا اينك. اى خورده چيزى نه و اى خوابيده نه و اى رفته راه سان بدين تا است روز سه خردمند، و
 اينجا در بيژن با ترند آسوده كه را آنان و برو كوه باالى به خودت تو پس. آيد جنگ به ما پسِ از درنگ بى پيران گمان بى انديشم مى من كه

 آنگاه. برد دژ آن سوى به را ايشان و رفت كوه سوى به خستگان آن با - بود آمده ستوه به گيتى از و گشته سير جانش از كه -گيو. بگذار
 بر كسى تا آمد دشت به كوه از بانى ديده سپس. باشيد آن پاسدار و پنداريد خويش خانه را كوه اين سرِ: گفت و برگزيد آسودگان از سپاهى
 .بود هآمد جوش به سنگ و كوه گويى زنگ، آواى و بانان ديده فرياد از. نگذرد ايشان

 سپهدار، پيران. آمد جوش به خاك گويى كه برآمد پيران  درگاه از خروشى چنان. رفت رود سوى به بان ديده برآمد، كوه از آفتاب چون
 كشته يا ايران سواران همه كه زيرا نكنيم بسيارى درنگ جنگ در امروز: گفت هومان به و آورد رزمگاه سوى به آتش چون را توران سپاه
 رزمگاه بدان توران پهلوانان چون. رفت مى پيش به سپاه آن پيش در پيران. برخاست دشت از فريادى و بزد كوس پس. زخمى يا و اند شده

 در ايران سپاه از هيچكسى ديگر: گفت را او و رفت پيران نزد به خواهى مژده پس. يافتند سپاه بدون هايى سراپرده از پر را رزمگاه همه رسيدند،
 موبدان اى: گفت سپاه خردمندان به سپهبد پيران. نهادند گوش پيران فرمان به همگى آنگاه. برآمد سپاه از شادمانانه خروشى .نيست اينجا
: گفتند پهلوان پيران به -جوان و پير از -سپاه سواران همه پس انديشيد؟ چه و گوييد چه است، برفته اينجا از دشمن كه اكنون نژاده، و نامور
 ترس هنگام ديگر گشته، خاك و خون از پر رزمگاه اين و آمد شكست ما بدانديش دشمنان آن بر و شد گريزان ما پيش از ايران هسپا كه اكنون

 افراسياب پيش به دريا چون سپاهى اكنون: گفت پيران ليك. نكنيم درنگ و گرديم روان دشمنان آن پِى از شتاب به كه بايد و نيست ايشان از
 .نگذاريم زنده ايران در را كسى ديگر آنگاه  آيند بدينجا گران سپاه آن تا كنيم مى درنگ نيز ما سپ. اند گشته انجمن

 و سوار و پهلوان همگى ما سپاهيان. مدار رنجه چنين اين را خويش روان كار، اين براى از پهلوان، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه هومان
 .گذارند دشنه و كمندافكن

 را، ما به ايشان نمودن پشت يكباره و رفتن اين نيز تو اند، بگريخته ايشان خود و مانده برجاى تخت و سراپرده و تاژ همه اين كه اكنون
 زابلستان از نيز رستم و آورد خواهند گرد نو سپاهى ديگر بار روند، خسرو نزد به ايشان تا كنيم درنگ اكنون اگر پس. بدان آنها بيچارگى نشانه

 آوريم، چنگ به را كوس و پيالن و همايون درفش آن و سپهدار توس و گودرز چون و بتازيم بايد اكنون پس. آمد خواهد ما جنگ به سپاهى با
 .كنيم درنگ اينجا در كه باشد اين از بهتر

 زير به نيز نآسما براستى كه انديشى، مى اخترى نيك و نيكى به كه كن همچنان  باشى روان روشن و دل بيدار: گفت بدو پهلوان پيران
 بند و برو سوار دويست با و مكن درنگ اكنون: فرمود لهاك به پيران. شدند روان ايران سپاه پِى از سپاهيانش با سپهدار  پيران پس. توست باالى

 بگذشت، تيره شب زا نيمى چون. نكرد ياد خواب و خورد از هيچ و برفت باد بسان لهاك هستند؟ كجا در ايرانيان كه ببينى تا مگشاى ميان از
 نزديك به پس. نديد درنگ جاى هيچ ديگر لهاك. برخاست كوه از زنگ آواى و خروش پس. بديد تاريك دشت آن در را او ايران سپاه بان ديده
: گفت هومان به پيران .اند بسته خود بر را گزندى هر راه و هستند هماون كوه در ايشان: گفت و كرد آگاه ايران سپاه از را او راه، در و آمد پيران
 از و اند گرفته پناه هماون كوه آن در سپاه و درفش با ايرانيان كه زيرا ببر، خودت با را نامدار و گردنكش و دلير و سوار پهلوان چندين زود

 پس. كرد خواهى تيره ايشان بر را روز ديگر بيابى را كاويانى درفش آن اگر كه بدان. بجوى اى چاره خردمندانه پس. رسد رنج را ما رزمى، چنين
 سوار هزار سى هومان پس. نكنم درنگ و بيايم شما پِى از باد چون نيز من. كن ريز ريز تيز، شمشير با را آن يافتى، دست درفش آن به اگر

 .برگزيد شمشيرزن و سپردار تورانى

 توران سپاه گُرد رسيد، فرا روز و كرد روشن و سپيد كافور چون را جا همه آسمان، پيلسته تخت بر بنمود خود تاج تابنده خورشيد چون
 .است رسيده ابر به تا آن گُرد كه بيĤمد تركان از سپاهى: كه برخاست بان ديده فرياد پس. شد پديدار دور از

 .برخاست كوس آواى و نفير بانگ و بپوشيد جوشن بشنيد، سخن آن توس چون
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 و جوشان ژيان، شير همچون كه بديد تيغ و گرز با را گران سپاه آن هومان چون. دبركشيدن رده كوه آن پيش به همگى ايران سواران
 به توران سوى به كوس و پيل با ايران از كه شمايان: گفت توس و گودرز به اند، برافراشته سپاه پيش در را كاويانى درفش و خروشانند

 بر آرامش و خواب و خورد اين از آيا برگزيديد؟ را كوه دامان نخچيرى، چون و آمديد ستوه به توران پهلوانان از چرا اكنون تاختيد، خواهى كين
 زير به كوه آن از را تو و سازم ويران را تو باروى اين بردمد، كوه از آفتاب فردا چون كه بدان نيست؟ ننگ را شما و داريد نمى شرم سنگ و كوه
 كه اى چاره آن كه دانى نمى  اكنون. بفرستمت افراسياب پيش به و سازم جدايت خواب و آرام و خورد از و ببندم كمند خم با را دستت دو و آرم

 در ما آنچه: گفت را او و فرستاد پيران پيش به اى فرستاده شتاب به هومان آنگاه. گريست بايد خارا كوه آن بر و است بيچارگى خود، گزيدى،
 درفش نيز توس و گودرز پس در و بينم مى كوس و سرنيزه سره يك را كوه آن همه كنونا. بود ديگرگونه بديدم آنچه با انديشيم مى ايشان باره
 دشت اين و باشى اينجا در سپاهيانت با تو شود، پديدار آسمان در فروز گيتى خورشيد و بردمد پاك روز چون كه كن چنان تو پس. اند نهاده را

  .راند بدانسو دريايى چون را سپاه خواب هنگام به تيره،

  هماون كوه به ايرانيان پِى از پيران آمدن

 گَرد از. رسيد هماون كوه به سپهبد پيران رسيد، فرا روز و آمد بيرون و بدريد را آن و گشت اندوهگين نيلگون چادر آن از خورشيد چون
 .شد ناپديد زمين سپاه، آن

 درفش كه روم ايرانيان سپهدار پيش به اينجا از من تا مبر ااينج از نيز را سپاهيان و مجنب رزمگاه اين از: گفت هومان به پيران پس
 پر سرى با پيران پس است؟ مانده برايش اميدى چه ديگر كه ببينم و  است اميدوار كوه آن به و داشته پا به هماون كوه آن پاى در را كاويانى

 :كه خروشيد و آمد ايران سپاه نزديك به گناه پر دلى و كينه از

 آن كه ببين. جويى مى رزم رنج، با و سختى به همچنان تو كه است ماه پنج اكنون كوس، و گوپال و پيالن دارنده اى ردار،نامب توس اى
 كوه آن كمرگاه به ميشى مانند به كينه، از پر سرى و جنگ از پر دلى با تو و. اند افتاده رزمگاه آن بر سر بدون همگى گودرز خاندان گرانمايگان

 را تو دروغ اين من و گويى مى دروغ كه دانم: گفت سرافراز توس. افتى دام به گمان بى كه بدان. شتابان تو پس از توران سپاه و انىگريز. اى رفته
 با من ليك. دارى نمى شرم بيهوده گفتار از نيز اكنون. نهادى سياوش براى از را كينه اين بنيان گيتى، در كه بودى تو اين. گيرم مى ريشخند به

 كشانيدى توران به را سياوش  سوگندت با. مبادا گيتى روان روشن بزرگان ميان در تو چون پهلوانى كه براستى. نيĤيم دامت به تو گرم گفتار اين
 اهش چنان دريغ. است گشته كين از پر گيتى كه اوست براى از نيز اكنون و ماند زمين توران در كه بود تو براى از او. بريختى را خونش آنگاه و

 اندك گياه رزمگاه، آن در كه بدان نيز و. نگيرد فروغ سخنت دروغ، و فريب با كه باش آگاه اكنون. بودند شاد ديدارش به همه كه مردى آزاد
 انبزرگ. بيĤيد ما پسِ از ناگهان او و است رسيده آگهى - گيتى شاه آن - خسرو كى به اينك. كشاندم هماون كوه اين به را سپاه رو آن از و بود

 .اند گشته انجمن او بر تن پيل رستم و زال چون نيز سپاه

 مردان كار پس آمدى، تو كه اكنون. ماند نخواهد زمين توران در روييدنى و بوم و بر هيچ ديگر آيد، بدينجا ايشان همراه به شاه چون پس
 .نيست فريب گاه و نخيز روز ديگر كه بدان و ببين را

. گشتند انجمن كوه، آن گرد توران سپاه. بگرفت كوه آن بر را راه و بفرستاد سو هر از را خود سپاهيان يد،بشن را توس سخنان پيران چون
 .كرد جنگ آهنگ سپهبد توس شد، بسته ايران سپاه اسپان براى گياه به دستيابى راه چون سان بدين و

. نبندند كينه به ميان هرگز ديگر پس ازين ايرانيان كه كنم مى ارىك اكنون. بكوبيم پا زير به را كوه آن بايد: گفت پهلوان هومان به پيران
 را خارا كوه آن كسى ديگر شد، بسته سپاه آن بر گياه به رسيدن راه چون كه بدان. باشد باد با كردن رزم مانند به اين: گفت بدو هومان ليك
 بخشايش گاه اكنون و. بجويند را ما پيكار پس ازين ديگر و آيند ما ىخواه زينهار به يكايك و بپيچند سر ساالرشان فرمان از پس،. ندارد نگاه

  .سپاه آراستن و پيكار هنگام نه است، ايشان بر ما آوردن
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  ايرانيان كردن شبيخون

 برايمان زيرا شد، ناگزير ما رزم ديگر اكنون: گفت توس به پير گودرز رسيد، آگهى توس و گودرز به پيران، و هومان سگالش اين از چون
 بدين توانند نمى سپاهيان پس .بنه و بار نه و است ما با تاژ و سراپرده نه. نيست گشوده راهى سوى هيچ از و نمانده خوردنى روز سه از بيش
 دشت وىس به باال اين از و برگزينيم جنگاورى سواران بايد آيد، پديد شب الژوردين چادر و شود فرو خورشيد چون اكنون. بمانند گرسنه سان
 آن يا و دهيم كشتن به را خود همگى يا پس است؟ يار كه با بخت، كه ببينيم و كنيم سخت رزمى و آوريم شبيخون ايشان بر و رويم نبرد

 .آوريم خاك به را گردنكشان

  ماه چرخ يكى يابد خاك يكى            آوردگاه فرجام است چنين

 و خرّاد به را ديگر سوى و بيژن به را سپاه سوى يك آنگاه. بشنيد گودرز از را سخن اين كهن، كين آن با و درد از پر سرى با توس 
 از چند تنى و رهام و گيو با خودش و بگفت بسيارى اندرزهاى و پند و داد گستهم به هم را كاويانى خجسته درفش. سپرد پهلوان شيدوش

 خون درياى چون رزمگاه آن همه. زدند سپاه آن دل به را خود آتش، چون و رفتند سپهدار پيران سوى به و برگرفتند گران گرز سپاه، سران
 سپاهيان خروش كه هومان. گشت بيم از پر توران رزمجويان دل شد، نيم دو به سپهبد پيران درفش چون. برآمد سپاه از بلندى خروش و شد
 از خون هومان. ديد رزم از برگشته و بيهوش را بسيارى و كشته را سپاهيان از بسيارى پس. بيĤمد و گشت سوار سياهى تازى اسپ بر بشنيد، را

 از يك هر برابر در نبود؟ كينه از نشانى هيچ نيز شمايان در و نبود بانى ديده اينجا در آيا: گفت و زد سپاهيانش بر سختى بانگ و بباريد ديدگان
 سپرهاى و بركشيد را پوالد تيغهاى همگى اكنون. نيست آرامش و بخوا و خورد هنگام آوردگاه، اين در پس. است ما از سپاهى سيسد ايشان،
 ايشان از يك هيچ كه نبايد گردد، پديدار كوه اين فراز بر ماه و رسد فرا شب چون كه بدانيد. بگيريد سركشان اين بر راه و آوريد سر بر را چينى
 .مداريد درنگ پس. باشند يافته رهايى

 افروخته آتش تيغها و كالهخود از. گرفتند ميان در را ايران سواران ژيان شير چون و برفتند توران نانپهلوا آن و برخاست كارناى خروش
 همچون تنشان بر جوشن بود گشته  گم ماه و ناهيد و ستاره و بود پديدار سپاه گَرد و شمشير و تار شب تنها. باريد مى گرز ابر، از گويى. شد

 بند در را همه مكشيد، را بزرگان اين از هيچيك: گفت سپاهيان به ديد، چنين كه هومان. بودند سياه درياى در گويى تاريكى آن از و بود بارى
 .گردند زخمى هيچيك كه نبايد ليك. آوريد من پيش به و كنيد

 گزند اين از را ما جان و تن بلند، سپهر كردگار كه اين مگر  رفت دست از ما جان گمان بى: گفت رهام و گيو به توس ديگر سوى از
 اسپ يال ديگر تنگى، آن از. برآمد هندى دراى و كوس خروش و ناى و نفير بانگ دوباره. بتاختند دژم شير چونان سه هر ديگر بار پس. برهاند

 اين همانا. گريز هرا نه و است مانده جنگ جاى نه شما براى ديگر: گفت آواز به هومان. بود چشمان پيش در سرنيزه تنها و نديدند نيز را لگام و
 .برانگيخت جا از را شما كه بود بدتان بخت

 .ماند رزمگاه آن بر ناچيز سپاهى و جنگاور سه تنها ايران، سپاه آن از سرانجام

 براستى: گفتند پس. نديدند خود با ايران سپاه از را كسى ديگر شب، آن در. افتادند گستهم و بيژن و شيدوش و رستم ياد به بسيار پس
 هنگام اين در. آورند بند در ناگاه به را ما اكنون اگر گيتى، شاه تاج سر آن دريغ. آمديم نهنگ كام به سرى خيره با جنگ، اين به آمدنمان با كه
 و گستهم بازنگشتند، توس و گيو چون. آمد مى كوس و گوپال آواز همچنان بارى،. گردد پريشان ايران كار زابلستانند، در زال و تهمتن كه
 سياهى به زمين و گون كرف آسمان. كشيد درازا به ما سپاه ساالر كار: گفت بيژن به نيز گرازه. گشت دراز جنگ، اين كار: گفتند يدوشش

 خون از جويى دشت، آن جاى هر در. شدند روان او آواى پِى از پهلوانان آن پس. آيد مى توس آواى دشت، از كه شنيدند ناگهان. گشت آبنوس
 از نهنگى گويى زنگ، آواى از و دالور پهلوانان آن پيكار از. بركشيدند گران گرز رسيدند، سپاه سران نزد به ايران پهلوانان چون. ودب گشته روان
 ياريش به ايشان كه بديد توس چون. بيĤمدند ايران سواران كه بدانست هومان. بودند شمشيردار و گرز گراينده ايشان همه. برآمد دريا ميان

 .بكردند رزم گشت، پديدار فروز گيتى خورشيد كه هنگامى تا را شب آن پس. برخروشيدند كوس بسان همگى آمدند،

 :گفت پهلوانان به سپهبد توس. بازگرداندند كوه سوى به جنگ آن از را سپاه آنگاه
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 و باد دور گردنكشان شما از بد چشم. بودم نشنيده دالورى هيچ از هرگز ديدم، شما از رسيد فرا روز تا ديشب كه اى سوارى چنين
 شاد رزم، اين از را ما كه برم مى پناه بدو جاودان تا. نيابد راه سپاه اين به كاستى هرگز كه خواهم مى پاكيزه يزدان از. بادا سور رزم، اين سرانجامِ
 شاه آن - خسرو كى نزد به فرستاده آن بايد ديگر اكنون. آيند ياريمان به ما پِى از دود چون سپاهى بزودى كه دارم اميد بدو.  آورد بيرون
 سپاهى با تن پيل پهلوان رستم آنگاه. شد خواهد برافروخته دلش در نو آتشى كه همانا رسد، خسرو به نامه آن چون پس. باشد رسيده - گيتى

 ما بر كه آنچه هر رويم، -گيتى پيروز شاه آن - خسرو كى پيش به چون و. بازگرديم كامروايى و پيروزى با ما و بيĤيد ياريمان به جنگى شيران با
 .گردد شما كام به روزگار شاه، خشنودى و خوبى به كه باشد. بگويم او به بگذشته

 چون. شدند روانه دشت بدان سو دو هر از بانى ديده آنگاه. برداشتند پيكار از دست و آمدند فرود كينه آن از سپاه دو هر سان بدين و
 بر نبرد، گاه به روزگار، گردش امروز: گفت پيران به پس. نديد دشت آن بر راهى هيچ ديگر كشته، همه آن از سيد،ر آوردگاه آن به هومان
 بدانگونه رزمگاهى هرگز نيز ماه و خورشيد كه بسازم رزمى چنان گردند، آسوده اسپانمان و سپاهيان و پهلوانان چون ليك. نگشت ما آرزوى
  .برفتند ديگرگونه هايى انديشه با دو هر و بگفتند اين. باشند نديده

  سپاه كار از خسرو كى يافتن آگاهى

 سپاه پهلوانان از بسيارى و كشيد هماون كوه به را سپاه سپهبد، توس و گشت پيروز رزم آن در پيران كه رسيد آگهى خسرو به آنگاه
 در گلى درخت هيچ و نالد مى ايشان بر نيز ستاره ديگر پس اين از و گشت تهى خاندان آن پهلوانان از كشوادگان گودرز كاخ. شدند كشته

 بشنيد، را سخنان آن نامور خسرو كى چون. است گرديده نگون توس بلند اختر آن و گشته خون و خاك از پر ايشان از گيتى. بالد نمى بوستان
 به ايران هاى كارآزموده و نامور موبدان و خردمندان مهه. آيند او درگاه به بزرگان و تن پيل رستم تا بفرمود پس. شد زبر و زير دلش يكباره
 سر ديرين، شاهنشاهى اين كه ترسم مى سرافراز، اى: گفت رستم به و كرد ياد سپاه پيكار آن از و گشود سخن به زبان شاه آنگاه. رفتند او پيش

 را آسمان و زمان و زمين و توست شمشير نوك زير به آسمان دل. گيرد فروغ تو از بخت و تختى و تاج پروراننده تو كه همانا.  آورد نشيب در
 و است تو رخش پاى گَرد چاكر زمين. دارد اميد تو مهر به روزگار اينك.  بكَندى جا از را سپيد ديو مغز و دل كه همانى تو. اى آورده زير به

 پيكان و گرز از. شود مى گريان ناهيد تيرت، پر از و گردد مى بريان نيز خورشيد تو تير زخم از. است مهربان مادرى مانند به برايت روزگار
 پر دلى با همگى سرزمين، اين دالوران و بزرگان از ديگر نهادى، سر بر مردانگى كاله تو كه هنگام آن از. گردد سير جنگ از نيز شير ات، سرنيزه

. گشت خاك نبرد، دشت آن در بسترشان و شدند كشته گودرزيان از ىبسيار. اند گشته گريزان افراسياب پهلوانان از اشكبار ديدگانى و خون از
 زمان و جاى كردگارِ از و اند كرده آسمان سوى به سر و هستند هماون كوه در خسته همگى اكنون اند، مانده زنده ايشان از كه هم آنهايى

 جگر از خون بسيار ام، خوانده را نامه اين كه تيره شب آن از. رود بدانجا تن پيل رستم من، فرمان به و يزدان نيروى به كه خواهند مى
 .نگفتم كسى به فريادرس، يزدان به بجز را سخن اين روز سه. ام برافشانده

. باشى تندرست و روان روشن كه است، تو به سپهبد و سپاه اميد. است گشته درد از پر سخن، اين از دلم و بگذشته اندازه از كار اكنون
 با و بخواه من از سپاه و گنج و افزار جنگ و اسپ از خواهى مى هرچه اينك. باد دور زال تن از نيز بدگمان بد و بادا ادمانش دلت و سبز سرت
 .گيريم سست را كار اين كه نباشد شايسته كه بدان و. برو درست اى انديشه و شاد دلى

 به تو چون شاهى روزگار، و دادى و خرَد با و برز و فرّ با تو كه ناهما. مبادا تو بى شاهى كاله و نگين: گفت شاه به شنيد، چنين كه رستم
 نيز روز يك و ام بسته كينه به كمر ايران، براى از من نهاد، سر بر كيانى تاج كواذ كى كه هنگام آن از كه است شنيده خسرو گمان بى. ندارد ياد
 و تشنگيها و گران گرز و تيره شبهاى و مازندران و توران بزرگان و دلير اژدهاى و جادو و شير و پيل و تاريكى و بيابان پيوسته. ام ننشسته آرام

 هستى نوآيين شاهى تو اينك. ام نبوده شادى جوياى نيز روز يك و ام ديده بسيار هاى سختى و درد و برگزيدن آسايش بر را رنج و دراز راههاى
 به من اكنون. بادا زرد بدسگاالنت دل. باشد درد پر كشتگان، آن از ديگر نبايد نيز اهش. ام بسته كمر فرمايى كه آنچه به و هستم تو بنده من و

 .ام بسته كمر سوگ، بدان و ام خسته جگر گودرزيان، درد از نيز من كه زيرا. بندم مى ايرانيان كين اين به كمر و روم مى سپهبد توس پيش

 را پهلوانى تخت و شاهى تخت و تاج و روزگار كه براستى :گفت بدو و يدببار ديدگان از اشك بشنيد، را رستم سخنان خسرو كى چون
 كمان و كاله و گوهر و تاج و دينار گنجهاى در كليد خسرو گنجور آنگاه. باد بندت در داران تاج سر و كمندت خم زير به آسمان. نخواهم تو بى
 آن با تو اينك نامبردار، پهلوان اى: گفت و سپرد رستم به را آنها همه نيز ايران شاه. برگشود را درم هميانهاى سرِ و بيĤورد را كمر و كمند و

 ميان از نيز را شمشيرزن پهلوانان از تن هزار سد. مكن درنگ راه در نيز دمى و برو باد چون كابلستان، پهلوانان و دليران و زابلستان گرزداران
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 كه بدان: گفت و ببوسيد را زمين تهمتن پس. كن سپاه رو پيش نيز را -كاووس پسر -واهخ كينه فريبرز. ببر كارزار آن سوى به خود با سپاهيان،
 فريبرز به و كرد جنگ آهنگ و آمد دشت به و بداد درم را سپاهيان رستم، آنگاه. جوييم نمى خواب و آرام هرگز و رويم مى شتاب به پس اين از

 را او آنگاه.  روى سپهبد توس نزد به كه اين تا بيĤسايى شب و روز كه نبايد و. باش انايش رو پيش نيز خود و كن روان را سپاهيان پگاه،: گفت
 .رسانم شما به باد چون را خود من بيĤرايد، را سپاه ميالد، گرگين چون تا باش داشته درنگ و مكن تندى جنگ در: بگو

 را خسرو كى مادر فرنگيس فريبرز، خواستن زن به

 آن گفتن ياراى كه دارم دل در آرزويى من كه بدان ، رخش و گوپال و گبر دارنده اى بخش، تاج پهلوان اى: تگف رستم به فريبرز آنگاه
 به را بزرگى كاله پهلوانان، و سپاهى پناه و پشت كه تو. باد تو بر يزدان آفرين كه زمين پهلوان اى تو به مگر  ندارم گيتى در كس هيچ به را

 يك از او با و هستم خردمند سياوش برادر من كه دانى مى نگين، و كاله و تخت شايسته و زمين ايران سزاوار اى. دافرازن مى بر كه است تو گرز
 اين با و بگويى شاه به را سخن اين تو كه باشد سزاوار پس. است من زيبنده مانده، جاى بر سياوش از كه زنى گردنفراز، اى اكنون. نژادم و تخم
 .نهى بزرگى كاله سرم بر كار

 شهريار پيش به تن پيل پهلوان رستم پس. بسازم خواهى، مى كه را آنچه و هستم تو فرمان به سر من: گفت بدو شنيد، چنين كه رستم
 نيكو نيز كردگار نزد در آن و آورم برتر نيز ماه و آسمان از را خود سر بدان كه خواهم مى چيزى تو از اكنون نامدار خسرو اى: گفت را او و رفت
 هرچه خواهى؟ مى چه من از. باشى روان روشن و برجاى هميشه پهلوان، اى: گفت خسرو. بخواهم را آن دهد، فرمان شاه چون پس. است
 هر به تو مهر و داد. مندند بهره نيكخواهان و گيتى همه شاه، فرّ از كه همانا: گفت شاه به رستم. بخواه كاله و تاج و مهر و تخت از خواهى مى

 در نيز كسى و نباشد او چون اى شاهزاده هيچ كه -كاووس پسر -فريبرز كه بدان. است گشاده كسى هر به گردون چون تو چهره و يدهرس كسى
 به و بندد ميان برادر، كين به او چون كه زيرا. گردد خواستار را برادرش جاى كه دارد آرزو شهريار درگاه از نيست، او همتاى ، خرَد و هنرمندى

 كى رستم، گونه بدين. گردد جفت آفتاب با ماه سان بدين و بشناسد را او رنج و باشد او سزاوار كه است افراسياب دختر تنها رود، رانياناي نزد
 .ساخت آگاه كار آن از را خسرو

 از كه هر كه استىبر نامدار، اى: گفت رستم به و گشت همداستان او با بشنيد، نامجوى و خردمند مهتر آن از را گفتار آن خسرو چون
 .باشى فرهمند هميشه. آيد نيكى تنها تو گفتار از كه زيرا. سپرد خواهد پِى زير به را او روزگار، بگذرد، تو خواست

 با را گفتى آنچه همه اين با ولى. گويم چيزى را او توانم نمى من و نباشد مادرم پيش در گفتارى چنين جاى كه دانى مى خود تو ليك
 كى آنگاه. برفتند ماه چون فرنگيسِ آن نزد به تهمتن با نيكخواه خسرو كى پس. بشنود من از كه باشد گويم، مى او به ندانهخردم پندهايى
 كار. هستى من شاه تو و هستم مرزبانى چون من و منى پناه بد و نيك هر در و هستى پدرم از يادگارى گيتى، در كه اى: گفت مادر به خسرو
 خواهم مى اكنون. بدادند سرها توران، در كين، آن براى از زمين ايران بزرگان همه آن كه نيست پوشيده تو بر وششهاك و جنگها آن و سپاه

 .گردى فريبرز جفت تو كه انديشيده چنين اين زال پسر اينك. باشد سپهدارش فريبرز، و آن راهنماى زال، رستم كه بفرستم سپاهى

 به بشنيد، خسرو از را سخنان آن مادر، چون. بادا تو جفت ، بِهى و مهى كه همانا دهى؟ مى فرمان چه و انديشى مى چه كه برگوى پس
 همه اين با. نيست كار اين گاه كه بدانيد ولى نباشد، رستم آزار آهنگ مرا: گفت گريان آنگاه. گشت خشم و تاب از پر نهانش و افتاد گذشته ياد

 تو بانوان، بانوى اى: گفت تن پيل پهلوان رستم پس. پيچيد نخواهد سر او خواست از آسمان، جز هيچكس گمان بى بخواهد، چيزى رستم چون
 مرا اندرز و پند اين كه است سزاوار. بادا گم گيتى در تو دشمن تن، ستوده و نژاد پاك اى. اى پيلسته تخت سزاوار و تاج زيبنده و بانوان سرِ

 مردان كه همانا و. باشد كيان نژاد از اگر بويژه  نگيرد آرام جوان، جفت برابر در جوان و نباشد باشكي شوهر برابر در زن كه دانى خود تو. بشنوى
 از ويرانيهايش و آباديها همه و است فريبرز فرمان به ايران از بخش دو كه دانى مى نيز. است مردان از فزونتر زنان خواسته و هستند زنان براى از
 اى شايسته جفت را فريبرز آيا گويى؟ مى چه اكنون. گردد ماه جفت شاه، فريبرز شهريار، خواست و فرمان هب كه باشد سزاوار پس. اوست آن

 .بگردى من گفتار و شاه خواست به و بشنوى مرا گفتار كه باشد بهتر تو بر پسندى؟ مى را او و دانى مى خود براى

. گفت نمى چيزى پسر، شرم از و كشيد مى سردى آه پيوسته .گفت نمى پاسخى و بود اندوهگين دراز زمانى تا -بانوان شاه آن -فرنگيس
 جاى گرفتن سزاوار او همه اين با ليك نباشد، فريبرز چون مردى ايران، در هم اگر كه بدان. انجمنى مهتر و سرافراز تو تن، پيل اى: گفت آنگاه
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 خواهد مى فريبرز براى از مرا زال پسر كه اكنون. بكشتند توران در را او بدانگونه ، كُشان مردم آن كه راد سياوخش آن دريغ. نيست سياوش
 .ببندم بدان كمر نيز من بفرمايد، نامور شاه هرچه پس. بست زبانم بر گرهى گويى تو گفتار كه بدان پهلوان اى ولى. گويم چه كه ندانم

 نگذشت چندى و بست ميان كار، بدان نيز رستم. گشت امر كار، آن بر و برافروخت نوبهار گل چون را خود رخسار شاه، مادر گونه بدين
 و. كرد شاه فريبرز جفت را ماه فرنگيسِ سرانجام، تا نيĤسود نيز پهلوان رستم. نويساندند را اى نوشته خويش آيين به و خواندند فرا را موبد كه

 .بخشيد بدو نو تاجى و شاهوار جامه و برد باال را او اهج و پايگاه نيز شاه. شد آزاد رستم و خسرو كى از و گشت داماد فريبرز، سان بدين

 نيز فريبرز و شد روان دشت سوى به دالوران ديگر با پهلوان رستم چهارم روز به شد، كرده همه اينها چون. بگذشت گونه بدين روز سه
 كارناى خروش شد، تابنده آسمان بر مهر از پر دلى با بتى بسان خورشيد چون پس. گشت سپاه آن رو پيش آسمان، بر فروزان اخترى چون
 يكى را ايستگاه دو هر و نيĤسود روز و شب رستم پس آن از آنگاه. برفت او با پرسنگ، دو انديشناك، نيز شاه. كرد روان را سپاه تهمتن، و برآمد
 .برفت شتاب به و كرد

  خواب به را سياوش توس، ديدن

 آب ميان از درخشان اى شماله كه ديد چنان خواب در او روشن روان. بخوابيد داغ و ردد از پر دلى با توس كوس، زخم هنگام به شبى
 .بود نشسته آن بر و نهاده سر بر تاج ، فرّهى با سياوش كه بود پيلسته تختى درخشان، شماله آن كنار در و درآمد

 در تو كه زيرا نگاهدار، همينجا را ايرانيان: گفت و كرد رو توس سوى به خورشيدى همچون گوى، چرب زبانى و خنده از پر لبانى با پس
 و خوريم مى مى گلها زير در همگى ما و است نو گلستانى اينجا در كه زيرا مباش، اندوهگين نيز گودرزيان براى. شد خواهى پيروز كارزار
 .خورد خواهيم باده چنين كى به تا كه دانيم نمى

 خوابى روانى، روشن با گيتى، پهلوان اى: گفت گودرز به پس. گشت آزاد اندوه و درد از و شد دلشاد گشت، بيدار خواب از توس چون
 كمر ايران پهلوانان. بجنبيد جا از كوه، بر سپاه آن و بزدند ناى تا بفرمود آنگاه. آيد ما پيش به بزودى دمان باد چون رستم، كه بنگر اينك. ديدم

 .برافراختند را كاويانى درفش و ببستند

 نيز خورشيد چشم تير، باران از و پهلوانان آواز از. گشت سياه تابان، خورشيد آنها، گَرد از كه بيĤورد سپاهى چنان پيران ديگر، وىس از
 :گفت بدو پيران ليك. آوريم جنگ ايشان بر كه بايد كنى؟ مى درنگ رو چه از: گفت پيران به هومان. شد خيره

 چون ما و برفتند آوردگاه از ناگهان ناچيز سپاهى با اى، گرسنه شيران مانند به تن سه آن شبدي. نيست شتاب هنگام اكنون. مكن تندى
 را خاك اسپانشان و هستند خارا كوه بر ايشان كه بنگر ولى. يافتيم نگون را نامداران سر و خون، جوى از پر را دشت همه اينك. بوديم اى رمه

 سوى دو هر از را راه كه بايد نيز شمايان. شوند پيچان ديگر گردند، بيچاره چون و شوند بريان سنگ، آن بر تا بگذار پس. بويند مى مشك چون
 پس. بشتابيم جنگ به كه اين از باشد بهتر آوريم، چنگ به را دشمن ولى كنيم درنگ روز دو يكى اگر كه بدان و. ببنديد ايشان بر رزمگاه اين
 چنين هم اگر. خواهد زينهار خود جان به و رسد پايان به دشمن نان و آب تا مانيم مى و ريمگما مى بانى ديده به دشت اين بر را سوار سد

 سوى به رزمگاه آن از هومان و پيران پس. دهند جان ايشان بسرآيد، روزى چون  گرنه و بخورند، را خارا سنگ و خاك كه اين مگر نكردند،
 .پرداختند خوابيدن و خوردن به و بگشودند كمر همگى هلوانان،پ ديگر و آمد سپاه پيش به بان ديده و رفتند سراپرده

 گفتم كه سخنى آن: گفت گودرز به و آمد لشگرگاه به سندروس زردى به رخسارى و دل خون از پر دلى با سپهدار توس هنگام همان در
 شمشير و گرز تنها ما كار درمان يگانه و ماندهن بسيارى خوردنى ما براى و است دشمن سپاه ما گرداگرد. برگشت ايرانيان از بخت و شد تيره
 آسمان، داور هم اگر. شد خواهى پيروز ايشان بر تو باشد، يار اخترنيك، اگر. كشانيم كوه دامن به را سپاه و بركشيم را شمشيرها پگاه پس. است

 از خوشتر بلند، نام با مرگ من براى. نگوييم ديگرى سخن بيهوده پس است، بوده ما سرنوشت آن كه همانا ، آورد سر ما بر جنگ، در را روزگار
  .گشتند همداستان بگفت، اختر نيك سپهبد توس كه آنچه با همگى پس. است گزند و هراس با زيستن
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  پيران يارى به را كاموس و خاقان افراسياب، فرستادن

 بدان: گفت و آمد پيران نزد به افراسياب سوى از اى فرستاده دريد، را شب رنگ مشك پيراهن آن و زد بر چنگ خورشيد چون ديگر، روز
 است آمده سپاهى همراه به او. تختش زمين، و اوست تاج آسمان، كه است چين خاقان سپهدار نخست. بيĤورند هرجا از بيشمارى سپاهيان كه
. دارد مى برتر نيز آسمان از سر كه است ورارود انبزرگ از يكى ديگرى. سازند مى بيابان چون نيز را چين درياى خويش، گَرد از نبرد، روز در كه

 كه است كسى همان و باشد مى فرطوس نامش و است سرفرازان سرِ او. نازند مى بدو تاج و تخت و است ماه چون رخسارش و سرو چون بااليش
 شمشيرزن كشانى كاموس نيز ديگرى نآ. است آورده خود با را سپاهيان همه روم، تا سپنجاب سرزمين از و شود مى چيره توس و گودرز بر

 باشد، خشنود كه آنگاه و آورد برف و باد گردد، خشمگين چون. كند شگرفى كارهاى پيوسته. اند نديده را شكست هرگز چشمانش كه است
 .آرد جويبار و سنبل و گل و بهار برايت

 روان روشن و شاد شاه، مژده بدين جوان، و پير از همگى، ،شاه پهلوانان اى و سرفرازان اى: گفت توران سپاه به شنيد، چنين كه پيران
 از سر كه رسيد آن گاه ديگر. گذاشت نخواهم برجاى ايران در را آبادى سرزمين هيچ ديگر كه زيرا بشوييم، درد از دل بايد ديگر اكنون. باشيد
 سپاهيان پس. بينيد مى را افراسياب كام تنها آبى، و خشكى هر در و توران و ايران در زيرا برآساييم، آراستن، سپاه و خواستن كين و رنج و درد
. بادا آزاد انديشه، از روانت و شاد شاهان، ديدار به دلت. باشى روان روشن و شاد هميشه نامور، پهلوان اى: گفتند و آمدند پيران پيش به مژده به

 غرچه و كاتى بيورد و سقالب از شيرمرد كندر چون كسانى. است تخت و نپيال و سپاه و درفش جا همه شهد، رود از باالتر تا كشمير از اكنون
 اينك تو پس. سپاهند آن پهلوانان وهرى گرگوز و شكنى شويران و پهلوان گهارگهانى و چغانى لشگرفروز فرطوس و هند از شنگل و سگسار از

 و شد خنده از پر پيران جان و دل سخنان، آن شنيدن با. گردد مى برنا نيز پير مژده، اين شنيدن شادى از كه زيرا بگير آرام و باش سرافراز
 و اند بيĤمده درازى راه از رزمساز، و انديشه پر ايشان كه زيرا.  روم سپاه آن پيشواز به من: گفت هومان به پس. گشت زنده اش مرده روان گويى
 پهلوانان و سپهدار و هستند كسانى چه سپاه، آن كه ببينم و بروم من پس. ندارند افراسياب از كم هيچ و بسيارند آبروى و جاه و گنج با همگى
 و گهارگهانى و سرافراز كاموس چون سپس. ببوسم را زمين تختش پيش در و گويم آفرين را او و روم چين خاقان پيش آنگاه كيستند؟ ايشان

 باشد، ايرانيان از كه هر. گردانم تنگ و تاريك ايشان بر را روز و برآورم نايرانيا از دود و دم و ببندم ميان آنگاه و بازگردم ديدم، هم را فرطوس
 آورم، چنگ به را سپاهيان از كه هر. نجويم خواب و آرام هرگز راه اين در و فرستم افراسياب نزد به را او و آورم گران بند به را گردنش و پاى

. گردانم سياه ايران، شاه بر را روز و سازم روان سپاه از گروه سه آنگاه. دهم باد بر را خاكش و بسوزم را سرزمينشان.  ببرم شمشير با را سرش
 را گروه سديگر و كنم روانه كابلستان و زابلستان سوى به را ديگر گروه. سازم تلخ ايرانيان بر را روز و فرستم بلخ به را سپاهيان آن از گروه يك
 بريده. نگذارم جاى بر را ايران سرزمين. نگذارم زنده را جوان و پير و خردسال كودك و زن و ببرم ايران سوى به تُرك شيران و بزرگان ميان از
 .مكنيد ايران رزم آهنگ شمايان گردم، مى آماده كارها اين براى من تا پس. ايرانيان پاى و دست باد

 از را كينه بايد اكنون: گفت سپاهيان به پهلوان مانهو پس. برفت كينه از پر دلى با و بگفت اين گنجيد، نمى پوستش در گويى كه پيران
 كوه آن از ناگهان شبى ايشان، نبايد كه زيرا دوزيم، هماون كوه به خويش ديدگان و سازيم هموار خود بر روز دو را رنج اين و كنيم پاك دلها

 .شود مى ما سپاهيان درفش از پر دشت و در و رود و كوه همه بزودى كه بدانيد. بگريزند

  هماون به چين خاقان آمدن

 .ديد اسپان سم زير به را دشت و در همه رسيد، سپاه آن نزديك به پيران چون

 چون پيران،. بود پرنيان و چينى ديباى از درفشى سراپرده، هر ميان در و كبود، و بنفش و سرخ و زرد تاژهاى و سراپرده از پر جا همه
 نزديك به پياده پس تاج؟ و تخت يا است آسمان رزمگاه؟ يا است بهشت اين آيا: كه انديشيد دل در و شتگ زده شگفت و ماند فرو بديد، را اينها

 او و بپرسيد پيران از بسيار پس.  ماْند شگفت در او يال و بر از و برگرفت در را پيران بديد، را او خاقان چون. ببوسيد را زمين و آمد چين خاقان
: كه پرسيد پيران از چين خاقان آنگاه. ديدم روان روشن و شاد را تو كه آفرين پهلوان، اى: گفت بدو و بنشاند شخوي تخت كنار در و بنواخت را
 باشد، روزگار تا شهريار، اى: گفت پيران اند؟ بنشسته كوه آن بر چه براى از و كدامند ايشان پهلوانان و است كسى چه ايران سپاه سپهبد آيا

 خاك روانم و تندرستم و شادمان تو بخت به من. كردى شاد را پيرم دل پرسش، اين با كه باد تو بر آفرين گيهان رپروردگا درود. باشى جاويد
 و جنگ بسيار. است نمانده بزرگى تاج و تخت ديگر را ايشان كه بدان بپرسيدى، ايرانيان باره در كه آنچه شاه، اى ولى. جوياست را تو پاى

. رفتند هماون كوه به گريزان بازماندند، چيز همه از چون پس. نشد ايشان بهره چيزى خارا سنگ بجز جامسران ليك جستند، را ما پيكار
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 رهام و گيو و كشوادگان گودرز چون نيز پهلوانانشان. هراسد نمى نيز شير با پيكار از كه است دليرى مرد او. است توس نيز ايشان سپهدار
 خارا سنگ جز آيند، دشت به جنگ هنگام به چون و باشند ارزش بى همگى ايشان، بجز ايرانيان هسپا چين، خاقان بخت به اينك. باشند مى

 به دل، كام با را امروز يك تا فراخوان من پيش به نيز را يارانت و بمان من نزد در تو اكنون: گفت بدو خاقان آنگاه. نيĤورند بدست چيزى
 پر بهشتى براستى  گويى. بيĤراست بهارى باغ چون را سراپرده آن چين خاقان پس. نخوريم ده،نيĤم هنوز كه را روزى اندوه و پردازيم ميگسارى

 .بود نگار و رنگ از

 خود كار از ايرانيان سگالش

 چنين اين تركان كه امروز آيا: گفت گودرز به توس پس. شد شتاب پر گودرز و توس دل گشت، پديدار آسمان گنبد بر آفتاب چون
 آمده فراز دلم بر بد اى انديشه شاد، خواه و باشند اندوهگين خواه اند؟ گشته بيهوش ميگسارى از كه اين يا دارند سر در اى شهاندي اند، خاموش

 كشته را ايران سپاه همه ديگر شود، چنان اگر. است ما روى پيش در بدى روزگارى كه بدان ديگر پس باشند، كرده رزم آهنگ اگر. است
 ستودانى نه. رسد مى بد ما به گرنه و آيد، رزمگاه اين به رستم كه مگر. گشت برخواهند جنگ از همه كه بدان بمانند، هزند هم اگر و. بپندار
 .كوفت خواهند اسپان سم زير به را سرمان  گور نه و بيابم

 كردگار اين كه بدان بكردى؟ هىتبا انديشه چنين اين كه رسيد چه را تو شاه، سپهدار اى: گفت بدو شنيد، توس از را سخنان آن كه گيو
 دارنده آن -شاه بخت به اينك ديگر. ايم پرستنده را آفرين گيهان پروردگار و ايم پراكنده نيكى تخم بسيار ما كه زيرا توست، ياور كه است گيهان
 سپاه بر كه بديها آن همه آيد، رزمگاه اين به رستم چون. گرديم نيازمند دشمن، برابر در ما كه نكند چنان نيز پروردگار - تاج و تخت و شمشير
 .آيد بسر رفته،

 سپيد روز روى شود شب گر و        نااميد كسى يزدان ز نباشد

 :نيĤور دل بر اندوه بيهوده تو نجستند، جنگ روز يك تورانيان چون اينك پس

  بدگمان بد از بدگمان مشو            آسمان در ما بر نبستند

 برنخواهد ما از بد روزگار آن بد، انديشه با يا و كردن پرهيز با پس آيد، ما بر گزندى كه است چنان بلند كردگار سوى از ما سرنوشت اگر 
 رازى چه كه ببينيم و كشيم بر ميان از را تيغها و بريم مى پيشتر را آن باز ديگر روز و بسازيم شاه پيش در  اى كَنده جنگ، آيين به پس. گشت

 .گردد درخشان سهى، سرو شاخ آن و برسد آگهى نيز يرانا از. دارند نهان در

  رستم آمدن از گودرز يافتن آگاهى

 چون. گشت تباه ايران پهلوانان كار ديگر: كه آمد گاه ديده از زارى به خروشى هنگام همان در. رفت كوه فراز بر سپهدار گودرز آنگاه
 از. كرد الژوردين شب بسان را جا همه كه شد پديدار گَردى گيتى باخترِ سوى از رسيد، فرا روز و شد پديدار آسمان گنبد فراز از تابان خورشيد

 خاك تنها ديگر: گفت كه بشنيد را بان ديده آن فرياد گودرز. شد بنفش نيز تابان خورشيد داشتند، خود پشت بر درفشهايى كه پيالن آن گَرد
 تنها بخت، از من بهره كه براستى: گفت. گشت زخمى تيرى با گويى و شد كرف سياهى به اندوه از رخسارش پس. داريم خود جفت را تيره
 .بودند كشورى مهتر يك هر كه داشتم هايم نبيره و پسران از سپاهى. است شوربختى و كارزار و كينه

 اى. گشتم نااميد زندگانى اين از و شد سياه من سپيد روز ديگر. برگشت من از بيدار بخت و شدند كشته سياوش كين به همگى ليك
 ببين و بنگر راست و چپ به روان روشن و بينا مرد اى: گفت بان ديده آن به گودرز آنگاه. گذشت نمى من بر روزگار و بود نزاييده مرا مادرم كاش

. اند رفته خواب به همه ويىگ اينسو از و بينم مى شتابى و تاب سو آن از: گفت بان ديده بينى؟ مى را آن آيا و كجاست در ايران سپهدار درفش آيا
 ديگر پس اين از و كنيد زين مرا اسپ: گفت و بناليد آنگاه. بباريد ديدگان از اشك و شد درد از پر بشنيد، را بان ديده گفتار چون پهلوان گودرز
 و گيرم بر در را -خودكامه  جنگى سواران آن - رهام و بيژن و شيدوش و گيو تا روم مى اكنون. بپنداريد كشته مرا و بدانيد خشت مرا بالين

 .كنم پدرود را ايشان و ببارم ديده از اشك و ببوسم رخسارشان
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 اندوه و درد از و باش شاد گيتى، پهلوان اى: كه برخروشيد بان ديده هنگام همان در ناگهان. نهادند زين گودرز، بادپاى اسپ آن بر پس
 ديده تابنده ماه چون فراوانى درفشهاى سپاه، آن ميان از. ساخت الژوردين را آسمان و شد يدارپد تيره گَردى ايران، راه از كه زيرا  گرد آزاد
 جاويد: گفت بدو شنيد، چنين كه گودرز. باشد مى پيكر زرين شير و اژدهاپيكر و پيكر ماه و پيكر گرگ درفشهاى سپاه، پيش در و شوند مى

 نيازمند ديگر كه ببخشم گرانمايه چيزهاى چندان را تو شود، راست بگفتى، پاك اى انديشه با كه آنچه اگر. بادا دور تو از بدى چشم و باشى
 از اكنون پس. كنم مى برتر بزرگان همه از را پايگاهت و برم مى او تخت پيش به را تو رويم، شاه نزد به و بازگرديم ايران به روزى چون و نباشى
 .بخواه مژدگانى كسى هر از و بگوى نيز ايشان به گفتى، من به كه آنچه هر و برو ايران سپاه ساالر سوى به من براى

 اينجا در من بودن ديگر و شود تاريك جا همه چون ليك ، روم ايران سپاه پيش به ديدگاه از اكنون كه نيست شايسته: گفت بدو بان ديده
 اين از ديگر بار روانى، روشن با اكنون: گفت بان ديده به پهلوان زگودر پس. روم مى ايران سپاه پيش به اينجا از سيمرغى همچون باشد، بيهوده

 مانند به پهلوان گودرز. رسند هماون كوه به فردا پگاه سپاه آن: گفت بان ديده رسند؟ مى ما نزديك به كى ايشان كه ببين و كن نگاه بلند كوه
 .شد شاد بان ديده سخن آن شنيدن از يابد، روان دوباره كه اى مرده

 آنچه از و آمد هومان پيش به توران سپاه آن پيش از پيكى پس.  رانْد مى نبرد دشت آن سوى به را سپاه شتاب به پيران ديگر، سوى از
 سپاه آن از شادى به خروشى پس. شد ما يار بيدار، بخت گمان بى: گفت و بخنديد بشنيد، را مژده آن هومان چون. داد مژده او به بود، رفته
 .خاست ابر به تا توران

 انجمنى هرجا در و بودند گشته پراكنده كوه آن گرد بر الژوردين، لبهايى و زرد رخسارى با درد، و داغ از پر ايران بزرگان سو، ديگر از
 از پر زمين يگرد اكنون. نكند ايشان ياد ايران از هيچكسى كه ايران خسرونژاد دليران اين هستند زار چه: كه كردند مى  مويه خويشتن بر و كرده
 و تن چند سپاه آن كه ببين و برو بلند كوه آن فراز به و برخيز: گفت - گيو پسر -بيژن به سپهدار توس پس. شد خواهد ما دليران خون

 و سواران و درفش بنگريست سو هر به و رفت كوه فراز به بيژن آيد؟ مى راه كدامين از آورد، مى را تخت و پيل و سراپرده از سپاهى و اند چگونه
 پيل و سپاه چندان كه بدان: گفت بدو و آمد سپهبد توس پيش به دوان تيره، روانى و اندوه و درد از پر دلى با پس. بديد را سپاهيان و پيالن
 گشته رهتي آسمان، بر نيز خورشيد سپاه، آن گَرد از و است بيشمار نيز ايشان سرنيزه و درفش .اند كرده نيل رنگ به را زمين روى كه است
 بشنيد، را او گفتار سپهبد توس چون. گردد مى كر گوش، ايشان تبيره بانگ از و. نيابى آن براى اى اندازه برشمارى، را ايشان بخواهى اگر. است
 از ستهپيو من كه براستى: گفت و بخورد اندوه ايشان بر و آورد گرد را سپاه سران همه آنگاه. شد اشك از پر رخسارش و اندوه از پر دلش

 .بينم نمى كارزار اندوه بجز روزگار، گردش

 سپاه چه اگر. است مانده برايمان چاره يك تنها اكنون .بودم نگشته دچار بيمى چنين به هرگز ليك ام، ديده بسيارى نشيبهاى و فراز من
 كشته كارزار اين در من اگر. سازيم جيحون رود چون خون، از را زمين و كنيم شبيخون ايشان بر امشب ليك است، اندك افزارمان جنگ و

 بيژن پس. بمرد پهلوانى. شمرد خواهند زنده مرا و نام بدون توس كه گفت نخواهند ديگران ليك. باشد نيز سپهبد است، برجاى شاه تا گردم،
  .گشتند رام كار بدين سپاهيان ديگر و پهلوان

 را تاريكى آن و برآورد سر ماه نبود، پيدا نيز تير و بهرام و ناهيد ديگر و گشت كرف درياى چون سياهى، از جا همه و رسيد فرا شب چون
 نزد از و ايران از سپاهى كه بدان سپاه، پهلوان اى: گفت و آمد توس پيش به دوان بود، گشته سندروس زردى به كه رويى با بان ديده پس. بديد
 جنگ ديگر بيĤمدند، يارانمان كه اكنون ، فرّخ و نامدار سران اى: گفت را بزرگان و بخنديد بشنيد، سخن آن سپهبد توس چون. بيĤمد شاه

 بر ديگر آنگاه. رسد بدينجا ما يارى به تن پيل پهلوان رستم يزدان، نيروى به كه اين تا داريم درنگ هم گاهى و كنيم شتاب گاهى و نجوييم
 و پير از و گشتند شاد همگى و كردند بيرون سر از را شبيخون آهنگ ديگر ايرانيان پس. برآيد خورشيد به تا ناممان و گرديم پيروز تركان
 شب آن همه. برخاست كوه از زنگ آواى و خروش و فرستادند جنگ دشت آن به را سپاه رو پيش آنگاه. بدادند مژدگانى را بان ديده آن جوان،

  .بگذراندند روانى روشن و شادى به پهلوان رستم ياد به را
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  ايران سپاه ديدن به نچي خاقان رفتن

. بيĤراست ديبا با را زمين روى و بكرد انجمنى چين خاقان رسيد، فرا روز و گشت ناپديد تار شب و كشيد لشگر آسمان بر خورشيد چون
 نشيب در تاختن و دراز راه آن رنج از گردنكش و سرافراز سواران آن تا كنيم درنگ را روز يك كه بايد. نسازيم جنگ امروز: گفت پيران به آنگاه

 شاهى چين، خاقان كه همانا: گفت پيران. هستند ايشان با رزمگاه اين در كسانى چه و دارند چه آهنگ ايرانيان كه ببينيم نيز و برآسايند فراز و
 ناله و برآمد سراپرده زا خروشى آنگاه .است سپاهيان همه پادشاه او كه زيرا خواهد، مى او كه كنيم مى همان امروز پس. است باآفرين و خردمند

 جا و نشانده زبرجد زينها بر. بيĤراستند رنگ پيروزه و زربفت چينى ديباى با را سپاه و نهادند زين پيل پنج بر. خاست آسمان به كارناى و كوس
 همگى و بود نهاده سر بر نگارى پر افسر بان، پيل. بودند سيمين زنگها و دراى. بودند نهاده اسپان بر خالدار جناغهاى كرده، زرين را اسپان پاى

 همه آن از. گشت بنفش و سرخ و زرد چين، بازار مانند به آسمان بود، پرنيانى درفشهاى جا همه در بس از. بودند آويخته گوشوار و گردنبند
. گشت كارناى ناله از پر آسمان و شدند روان سپاهيان و شاهان آن. گشت خروس چشم چون زمين كوس، و ناى بانگ و آراسته سپاهيان
 .بود گشته سياه سپاهيان، از جا همه و جوشيد مى سپاه و درخشيد مى ها سرنيزه

 از. بيĤورد را كاويانى درفش آن گيو و ببستند ميان ايران پهلوانان. بركشيد رده به را خود سپاهيان بديد، دور از را آنها سپهبد، توس چون
 نگريستند، هماون كوه به شنگل و فرطوس و چين خاقان و بيورد و كاموس چون. بودند ايران سپاه ىگروهها جا همه كوه، فراز تا آوردگاه آن

 .نرفتند دشمن پيش به خود خواست به ديگر

 و گردنكش سواران اينان كه همانا: گفت و بپسنديد را سپاه آن بديد، را سواران خروش آن و بنگريست را ايران سپاه كه چين خاقان
 خار با را چاهى سر سپهدار اگر. نهفت نبايد را مردان هنرهاى ولى. بود گفته ديگرگونه ايشان باره در سپهدار پيران ليك. ندهست رزمخواهى

 به گردنكشى سواران هرگز من. سازد نهان را دشمن هنرهاى بيهوده نبرد، روز در كه است آن از بهتر بتازد اسپ آن بر شكار روز در و بپوشاند
 چه بايد اكنون: گفت پيران به چين خاقان پس. هستند اندكى سپاه ايشان كه بود گفته من به پيران ليك. ام نديده ايشان انگىمرد و پهلوانى
. گردد آسوده سپاه و بمانيم رزمگاه اين در روز سه تا بگذار پس. اى ديده بسيار فرازهاى و نشيب و اى سپرده درازى راه تو: گفت پيران كنيم؟
 آنگاه. بجنگند دشمنان آن با نيمروز تا پگاه از كمان و گرز و دشنه و ژوپين با فروز گيتى سواران آن از نيمه يك. سازيم نيمه دو به ار سپاه آنگاه
 شتاب، با سپاهيانم و من. شود تنگ ايرانيان بر كار تا ببرم جنگ به را سواران آن تيره، شب در باز. كنند رزم شب تا روز نيمه از ديگر گروه

 .گيرند آرام ايرانيان كه گذاريمن

 باز اند، آمده گرد كوه اين بر كه مردم همه اين با رو چه از. نيستم همداستان گفتى آنچه با من و نباشد چاره اين: گفت بدو كاموس ليك
 از را سپاهيانمان آنگاه. آوريم تنگ آنها بر را كوه آن و آوريم جنگ ايشان بر يكباره و بسازيم را كار كه است بايسته پس. كنيم درنگ بايد ما هم

 و شاه و جوان و پير و خردسال كودك و زن هيچ و كنيم ويران را سرزمين آن همه و نگذاريم  جاى بر تاجى و تخت ديگر و ببريم ايران به اينجا
 بر را امشب يك دهيم؟ راه خود به درد و اندوه بيهوده و كنيم درنگ بايد چرا پس. نگذاريم ايران در را اى سراپرده و كاخ و پهلوان و مرزبان
 خودم درفش كه ببينى فردا. آيند بدينجا سپاهيان همه كه بايد بردمد، دم سپيده باد چون آنگاه. بروند رزمگاه اين از نتوانند تا ببنديد راه ايشان

 همه ديگر كه چنان  بيابى كوه آن باالى در ايران وانانپهل ميان از را كشتگان از كوهى و برافرازم بلند كوه آن فراز بر هند سپهدار درفش با را
 آن همه. نباشد بهتر كوتاه، رزم از چيز هيچ گيتى در. است همين راه تنها آرى،: گفت بدو شنيد، چنين كه خاقان. باشند گر مويه ايرانيان،
 .پرداختند سپاه آراستن به را شب آن همه و برفتند و ندبرخاست جاى از و گشتند همداستان بگفت، شيراوژن خاقان آن كه آنچه بر نيز نامداران

  هماون كوه به فريبرز رسيدن

 پهلوان اى: گفت گودرز به و برخروشيد بان ديده رسيد، فرا روز و برزد زرد ديباى از اى سراپرده آسمان، الژوردين گنبد بر خورشيد چون
 سوار آن بر و بيĤورد خويش اسپ شنيد، چنين كه گودرز. شد تاريك زمين ايشان دگَر از و رسيد نزديك و بيĤمد راه از سپاه آن اينك سپاه،
 و پسنديده كه بديد را -كاووس پسر - فريبرز درفش رسيد، ايشان نزديك چون. شد روان تاريك گَرد آن سوى به خورده زخم دلى با و گشت
 خون گودرز و گرفتند بر در را يكديگر و شد پياده اسپ از - پذير دانش لشگرافروز آن - پير گودرز پس. بود سپاه رو پيش و نو شاه داماد

 .اى ديده زيان سياوش خون از تو هستى، جنگ در بناگزير هميشه كه پير سپهدار اى: گفت فريبرز آنگاه. بگريست
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 را تو كه دارم مى سپاس را ماه و خورشيد خداوند. بادا نگونسار دشمنانت بخت سرِ و باد تو بر ايشان بسيار مژده. سوار گودرزيان آن دريغ
 بخت اين از كه بنگر: گفت فريبرز به و بگريست خون بودند، گشته نهان خاك در و كشته كه گودرزيان آن براى از گودرز. بديدم زنده اينجا در
 را كارزار آن ديگر اكنون ليك. هتبير و درفش و سپاه نه و مانْد برايم اى نبيره و پسر نه ديگر جنگ اين از. رسد مى بد سرم بر پيوسته بد،

 همه و گشته سياه زاغ، پر همچون زمين روى كه اند آمده سپاه چندان دشت، اين به كه بدان. است كار و رزم گاه ديگر كه زيرا كردم، فراموش
 روم، و هند و سقالب و ينچ در آبادى و ويران سرزمين هر از كه همانا. است سپيد گاو يك در سياهى موى چون آنها برابر در توس سپاه

 كه فريبرز. نگردد راست اندوه، همه اين از من پشت كجاست، رستم كه نگويى تا اكنون. باشد نبسته كمر ما جنگ به كه است نمانده جانورى
 :گفت بدو شنيد، چنين

 در من كه بگو اينك. رسد بدينجا تا كند نمى درنگ دمى و تازد مى روز و شب و شد روان من پسِ از و داشت سر در رزم آهنگ نيز رستم
: گفت بدو فريبرز. داشت نهان نبايد را او سخن زيرا  گفت چه رستم كه بگوى مرا: گفت گودرز برانم؟ كجا به را ناچيز سپاه اين و گيرم آرام كجا
 رزمگاه آن در كه بايد. گرديد برابر دشمن پاهس با كه نبايد و بمانيد جايگاه آن در: گفت و نداد فرمان نبرد به را ما تهمتن كارآزموده، مرد اى
  .شدند روان هماون سوى به گودرز و فريبرز پس. گردد پديدار من درفش تا گيريد آرام

  چين خاقان با پيران سگالش

 از سپاهى كه زيرا ببنديد، جنگ به كمر همگى: گفت پيران به و رفت توران سپاه سوى به بديد، را فريبرز سپاه توران، بان ديده چون
 زمين ايران از سپاهى: گفت را او و رفت چين خاقان پيش به شنيد، چنين كه سپهبد پيران. رفت هماون كوه به و بيĤمد دشت سوى از ايران

 .كيست ايشان ساالر و هستند تن چند دانم نمى كه بيĤمده

 چون سپاهى و افراسياب درگاه بزرگان اين با بودى سپاه ناي مهتر كه تو: گفت بدو آزماى رزم كاموس سازيم؟ چه را كار اين درمان اكنون
 كسانى چون است، گشته سپاهيان از پر زمين كه اكنون كردى؟ چه ايرانيان ناچيز سپاه آن با دشت اين در و ماه پنج اين در تورانيان، از دريا
 از اگر كه بدان. باشيم گشاينده ما اى، بسته تو كه را درى و مآوري پديد را هنرها تا بگذار هستيم، ساالر آن بر من و منشور و خاقان مانند به

. نپندارى چيزى را ايرانيان اين تو ديگر و نيستند برابر تنها منِ با آنها همه گردد، نيز رومى پرند چون گيتى روى هند، و زابل و كابل سپاهيان
 سپاه از تو. نگذارم اش زنده ديگر افكنم، دام به زمان يك را او اگر. افكنم ىم نابودى به را او نخست من پس ترسى، مى نامدار رستم از تو كه دانم

 .كن نگاه مرا نيروى تو برخيزد، گَرد نبرد، دشت از چون بار اين تنها ليك  اى بسته جنگشان در خويش دل و اى خورده زخم سيستان

 و باشى جاويد: گفت بدو شنيد، چنين كه پيران. چيست يكارپ و هستند كه دليران، و است مرد كسى چه گيتى در كه بدانى ديگر آنگاه
 .مبادا تو هماورد هيچكس و باشد همان گفتى، آنچه هر و بادا دور تو از بدى دست

 همتاى كه زيرا  دهد انجام گفت، كه آنچه هر پس اين از. افكندى كين راه به را كاموس ديگر كه همانا: گفت پيران به چين خاقان آنگاه
 از نيز را سرفراز يك من كه بدان. مكن بد سخنان، اين با را ما جويان جنگ دل و مگوى سخن ايرانيان از چنين اين پس. است پيل و شير
 به آورده، گران بند در پاى نيز را بسيارى و سازم جدا تن از سر را بزرگانشان از بسيارى و كنم ويران را سرزمين آن همه و نگذارم جاى بر ايران
 ديگر و چين خاقان آن بر و بخنديد پيران پس. آبادانى و درخت و برگ نه و بگذاريم ايران در كاخى و تخت و تاج نه. فرستم راسياباف پيش

 سپاهى كه بدان: گفتند و آمدند او پيش به فرشيدورد و لهاك و هومان چون پهلوانانى پس. آمد لشگرگاه به شادمان آنگاه. كرد آفرين نامداران
 پسر -فريبرز او كه گويد مى و بيĤمده اكنون و برفت شتاب به ما نامدار كارآگاهان از يكى. دارد سياه درفشى آن رو پيش كه برسيد نايرا از

 :گفت پهلوان هومان به پيران ليك. است خسروپرست سرافراز سوار آن -كاووس

 بدان ولى. نباشد ترياك ما سپاهيان زهر اين بر او دم و نيست كىبا فريبرز از ديگر نباشد، رستم چون زيرا كنى، بيرون دل از انديشه بايد
 هومان. آيد جنگ به رستم كه مبادا هم باز باشد، نيز پلنگ كاموس، چه اگر و شمارد نمى مرد جنگ، در را تن پيل رستم كاموس، آنكه با كه

 سپاه آن. سيستان از نه و اند آمده رستم سوى از نه سپاه آن كه ناكنو دارى؟ مى تيره را خويش روان بد، انديشه اين با چرا پهلوان، اى: گفت
 ماه و خورشيد و تاج و تخت از است، آمده بدينجا ايران از سپاهى شنيدم كه آنگاه من: گفت پيران. شد خواهد كشته اينجا در كه است فريبرز

 درد چنين اين بايد چرا ديگر اكنون: گفت بدو شنيد، چنين كه دكلبا. كشيدم دل از سردى آه و شد درد از پر مغزم و جان و گشتم بيزار نيز
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 پيش در ايرانيان ديگر نيست، هم باد گذشتن راه ما، سپاهيان پيل و ژوپين و تيغ بسيارىِ از كه اينك بود؟ گريان رستم و توس از و داشت
 .برفتند خويش هاى سراپرده سوى به جايگاه آن از گانبزر آن آنگاه. نداريم باكى رستم و توس و خسرو كى از و برابرند خاك با ما چشم

 سپاهيانى با -كاووس پسر -فريبرز و تن پيل پهلوان رستم و گشت كوس آواى از پر جا همه كه رسيد آگهى توس به چون ديگر سوى از
 .گشت سآبنو سياهى به سپاهيان، گَرد از كوه آن. بركشيدند را كوسها تا بفرمود توس  اند بيĤمده ايران از

 از بسيار و بگشود سخن به زبان ايشان با سپهبد توس آنگاه. آمد جوش به اسپان بانگ از زمين و برخاست هماون كوه از خروشى
 را توس و كردند آفرين پهلوان بر سپاهيان پس. آورد ايشان سر بر چه و كرد چه ديوان با جنگ آن در رستم كه اين از و كرد ياد مازندران
. است ما جان آرايش مژده، اين كه زيرا باشد، روا بخواهى، نيز جان ما از مژده اين براى اگر كه براستى. باشى روان روشن و دل ربيدا: گفتند
 از را ننگ اين كه بكنيم رزمى چنان همگى نيز ما. نتوانند پايدارى نهنگ آن برابر در توران سپاه اين ديگر آيد، جنگ به تهمتن چون اكنون

 و كمرها و سپرها و بانان پيل زرين افسرهاى آن همه با را چين خاقان زرين گردنبند و پيلسته تخت و تاج و درفش آن و سازيم اكپ ايرانيان
 بسيارى با شده بافته آن بر فراوانى گوهرهاى و است نرّ طاووس پر از كه چتر آن با -است نديده گيتى در آن مانند به كسى كه -  زرين زنگهاى
 از پر كوه دامان همه اكنون. خوريم مى افسوس  هم و داريم هراس هم: گفت سپاهيان به بيدار توس پس. آوريم چنگ به ديگر چيزهاى
 دام به خورده زخم مرغ همچون كه ببيند و شود آگه ما كار اين از و بيĤيد رستم چون. است دام در دشمن نامداران سرِ و است ما سپاهيان

 با پهلوانان از كسى و ديدم سپاه يك با را توران سپهبد تنها من كه بدانيد. كند نكوهش ما بر گشته، خام پيكارمان كار و ماي گشته ناكام و افتاده
 .روند بدانسو كوه اين پاى از ايشان تا بتازيم ايشان بر نرّ شير چون بياييد پس. نبود ايشان

 اين از ما از هيچيك كه بدان. مگوى سخن گونه اين و مجوى را برترى اين: گفتند بدو شنيدند، را توس سخنان آن سپاهيان، چون ليك
 كه باشد ايستيم، پاى به - است ما راهنماى بد و نيك بر كه -يزدان پيشگاه در ما پس. رسد رزمگاه اين به رستم كه اين مگر نرويم، پيشتر كوه
 .آيد رزمگاه اين به تهمتن ماه، و خورشيد دارنده آن فرمان به

 نام نيز ما آيد، جنگ به تهمتن چون كه بدان و ببخش دينار و درم را درويشان و برو دارى؟ مى نژند را خويش اختر رو چه از]  ستو اى[
 .بشوييم را ننگ اين و بجوييم

 يشيدناند به را شب آن و برفتند خويش جاى سوى به شادان همگى و برخاست كوه آن باالى در ايران پهلوانان از شادى به خروشى پس
 .گذراندند

  كاموس با توس و گيو كردن رزم

 خروشى رو پيش و مردافكن كاموس درگاه از برآمد، دشت از چكاوك خروش و گشت پديدار آسمان بر خورشيد چون ديگر، روز
 و زره كاله، و پيراهن جاىب پيوسته كه كاموس. بداد جوشن ايشان به و كرد انجمن را سپاه باد، از پر سرى و رزم از پر دلى با كاموس. برخاست
 آن از و سپاهيان آن گَرد از. بودند شده ناپديد آهن و ديبا زير به همگى كه برگزيد گردنكشان آن از سپاهى داشت، تن بر جوشن و كالهخود

 .نبود گذر راه كجا هيچ در جوشن و شمشير همه

 رستم سپهبد درفش آن پسِ در كه رسيد اينجا نزديكى به سپاهى: كه برآمد خروشى ايران ديدگاه از هنگام همان در ديگر سوى از
 سر چون گرزى. است آمده ستوه به او اسپ سم زير به زمين و گشته سوار اسپ بر كوهى بسان سپهبد رستم .است پديدار تن پيل پهلوان

 او چون. جوشد مى دوشش و يال آن بر گرز آن ىگوي. هستند روان داران نيزه نيز او پيش در و آيند مى او پسِ از سپاه و دارد دست در گاوميش
. خاست ابر به تا كوس آواى و شد روان روشن و شاد بشنيد، را بان ديده خروش آن چون سپهدار توس. شوى شگفت در اگر رواست ببينى را

 اينجا به و آمدند جنگ سوى به توران اهسپ اكنون: گفت را او و فرستاد فريبرز سوى به شتاب به نيز را سوارى و رفت كشواد گودرز نزد به آنگاه
 و مهترى تو كه زيرا توست، نژاد سزاوار كه كن همان تو پس. بتازند ما بر ايشان همه يكباره كه نبايد ليك. بركشيدند رده و گشتند نزديك
 به خود دالور و پهلوان سپاهيان با فريبرز پس. آيد رزمگاه بدين اكنون هم و گشته پديدار تهمتن سپاه گَرد كه بدان و. است شاه نيز پدرت
 .بپيراستند را كاويانى خجسته درفش و بيĤراستند را سپاه كوه آن كنار در و آمد گيو و توس و زنگه پيش
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 روى كه كاموس. درآمد جا از آسمان چون سپاه و برآمد كارناى خروش بكردند، درست را بنه جاى و سپاه دل و راست و چپ سوى چون
 سپاهيان، آن از آسمان. كشانيد هماون كوه پيش به شتابان دريايى مانند به را سپاهيان و نكرد درنگ دشت آن در چندان ، آورد جنگ به

 :گفت را ايرانيان و كرد رو كوه آن سوى به خندان گشت، نزديك كوه به چون. شد ناپديد ايشان زير به زمين و گشت نيلگون

 دلير و تيز سپاهى اينك. نيستند سپاهيانشان آن و هومان و پيران ديگر اكنون ليك  اند بوده نامردان كارزار، در ايرانيان هماورد كنون تا
 كه گيو شود؟ برابر من با كه داريد ايران سپاه ميان از را جنگجوى كدامين آيا. بنگريد من گرز و تيز شمشير و برز و يال و بر اين به. است آمده
 كمان پس. اوست همĤورد پيل ژنده تنها كه براستى: گفت گيو گشت، نزديك كاموس چون. بركشيد ميان زا تيغ و برآشفت بشنيد، سخن اين
 سر بديد، را اندازى تير و نيرو آن كاموس چون. بباريد كاموس بر تير از بارانى بهاران، ابر چون و بكرد ياد را دهش نيكى يزدان و كرد زه به را

 .كرد ناپديد سپر زير در را خود

 روى بر آبگون آهنين نيزه آن زخم از گيو چون. بزد او كمرگاه بر اى نيزه رسيد، گيو نزديك به چون و بيĤمد گَرگى مانند به نيزه با گاهآن
 نيزه كه بزد تيغى چنان و آمد سوار كاموس پيش به دژم و بگفت يزدان نام خروشان، و جوشان و بركشيد نيام از تيز تيغ شتاب به بجنبيد، زين
 نيست كاموس همĤورد گيو كه بدانست و گشت اندوهگين بديد، را دليران جنگ آن و بنگريست سپاه دل از كه توس. كرد نيم دو به را موسكا
 جنگ پهلوان دو آن ميان در كاموس. آمد گيو يارى به سپاه دل از خواه، كينه و خروشان پس. نيست او همتاى توس چون ورى نيزه هيچ و

 . مانْد باز تگ از توس اسپ. برخاست توران سپاه از كوس و نفير خروش. بزد توس اسپ سر بر اى نيزه و گرفت كردن

 پهلوان دو آن سان بدين و. شتافت كاموس جنگ به سپاه آن پيش در دست در نيزه و پياده خود، و بخوانْد يزدان نام او بر سپهبد توس
 شورى دشت، آن بر گشت، تيره آسمان تا گونه بدين. شد نمى سير كارزار آن از كاموس و جنگيدند مى بود سوار كه كشانى كاموس با گرانمايه

 خويش هاى سراپرده سوى به و گشتند پراكنده] گيو و[  توس و كاموس ديگر گشت، آبنوس سياهى به دشت و رسيد فرا شب چون. بود بپا
 .رفتند كوه سوى به توس و گيو و شد روان دشت سوى به كاموس. رفتند

  ايرانيان نزديك رستم سيدنر

 لب همانجا از ايران سپاه بان ديده پس. بيĤمدند بانانى ديده سپاه، دو هر از شد، تهى ماه و خورشيد از آسمان و گشت تيره شب، چون
 اكنون هم و است روشن چراغهايى پهلوانان، ميان در و رسد مى گوش به دشت آن از فراوانى گفتگوى آواى و گشته گَرد از پر دشت: كه بگشود
 ناگهان. برفت كوه از شتاب به تيره شب آن در بشنيد، سخن آن كه كشواد گودرز. رسيدند راه از شتابان زابل، از سپاهى و تن پيل پهلوان رستم

 باد چون تمرس و شدند پياده اسپ از دو هر. گشت ناپديد رخسارش اشك، از بديد، را تهمتن روى گودرز چون. شد پديدار اژدهافش درفش آن
. برخروشيدند زارى به بسرآمد، ايشان بر روزگار خواهى، كينه  آن در كه نامدار گودرزيان آن براى از آنگاه. برگرفتند در را يكديگر و بيĤمد دمان
 براى تو. نباشد دروغ سخنت هرگز و گيرد مى فروغ تو از تخت و تاج كه همانا. روان روشن و جنگى و هوشيار پهلوان اى :گفت رستم به گودرز

 و خوب چهره اين چون من. باشد افتاده خاك بر كه هستيم اى ماهى همچون تو بى ما و. بهترى نيز گوهر و گنج و تخت و مادر و پدر از ايرانيان
 ديگر: گفت وبد شنيد، چنين كه رستم. شد خندان رويم تو بخت به و نمانْد برايم ارجمندان آن سوگ ديگر بديدم، را تو مهر و گرم پرسش

 :كن آزاد گيتى اندوه از را خويش واالى تن و دار شاد را دلت

  گنج نمايدت چون همى سرآيد        رنج و است فسوس سراسر گيتى كه

  ننگ به را يكى و نام به را يكى          جنگ به را يكى و مرگ به را يكى

 در تنها ما مرگ و باشد درد بى درد، آن از تو روان ليك .نباشد مرگ از اى چاره نيز مرا و ببنديم رخت گيتى اين از بايد سرانجام همگى
 .بادا آوردگاه

 ديدار پير گودرز با و رسيد هماون كوه به رستم كه شدند آگاه ايران سپاه دلير و جنگى سواران ديگر و گيو و توس چون ديگر سوى از
 با و كمربسته همگى پس. رسيد سپاهيان آن پيش به رستم كه بود تيره شب. تبرخاس كارناى ناله و خروش و برفتند باد چون همگى بكرد،
 از رستم دل. برخاست سپاهيان از درد به خروشى بودند، آوردگاه خاك زير در كه كشتگان آن براى از و شدند پياده اسپ از خون از پر دلى
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 پندهاى را ايشان پس. بناليد سپاهيان آن درد از شد، آگه آوردگاه آن زا چون آنگاه. ببست كينه به را ميان ديگر بار و گشت آزرده ايشان درد
 .آمد پيش گران رزمى امروز سران، اى :گفت و بداد بسيار

  تنگ گور يكى يابد تاج يكى            جنگ فرجام و آغاز است چنين

 درفش و بساختند خويش تاژهاى كوه، آن بر يمروزن سپاه نيز او پشت در و بزد را خود سراپرده - فروز گيتى پهلوان آن - رستم آنگاه 
 در و بنشستند گيو و گودرز او سوى يك در. گشتند انجمن او پيش در سپاه بزرگان و بنشست تخت بر تن پيل رستم. برافراختند را سپهبد
 آن و روزگار از و بزرگان آن و جنگ نآ كار از او با و نهادند پيش در فروزان اى شماله بزرگان، آن پس. پهلوانان ديگر و توس ديگرش سوى
 روى هيچ به كاموس از: گفتند كاموس باره در. گفتند سخن خواه كينه مردان ديگر و منشور و چين خاقان و شنگل و كاموس و بيشمار سپاه
 ببارد، ابر از نيز سنگ اگر و است تيغ و گرز سره يك آن بار كه است درختى مانند به. نباشد ديدار راه بدو را ما كه زيرا گفت، سخن توان نمى
 هيچ و اند گرفته را جا همه نيز منشور سپاه. است ستيز از پر دلش و جنگ از پر سرش و گريزد نمى نيز جنگى پيالن برابر از. نهراسد هم باز

 شهد، درياى تا كوه اين پاى از. اند داشته پا بر چينى ديباى از كه است سراپرده و خرگاه از پر دشت آن همه. نيابى گرگوى مانند به فرماندهى
 اگر كه براستى. هستند دژم ايشان مردان همه و بيشمارند جوشنها و كالهخود. اند نهاده تخت آنها بر كه است پيالنى و سپاه و درفش جا همه

 . آورد بسر را ما سختى و رنج آن كه داريم مى سپاس را پيروزگر خداوند. گشت مى تباه كارمان آمد، نمى ما سوى به پهلوان رستم

 و گريان و اندوهگين كشتگان، آن براى از چندى رستم. گشت زنده ما تن كه بود تو از گمان بى و نبود ماندن زنده اميد را ما از هيچيك
 :باشد چنين سپنجى سراى اين آيين و نبينى رنج و اندوه و درد بجز سياه، تيره خاك اين تا آسمان از كه همانا: گفت آنگاه. شد روان تيره

 مهر و نوش گه و زهرست و جنگ گهى            سپهر گردان كردار فريبست

  ننگريم چرا و چون به گر سزد         بگذريم هم مرده، ار كشته، اگر

  آسمان گردش با تيز مشو            زمان آيد كه بايد رفت چنان

. سازيم نيازمند ايران به را گيتى و بجوييم كينه آن همگى، پس اين از. باد گونسارن دشمنان بخت سرِ و باشد يارمان پيروزگر پروردگار 
 و نامبردار هميشه مباد، تو بى هرگز بزرگى نگين و كاله: گفتند و خواندند آفرين او بر همگى شنيدند، رستم از را سخنان آن كه بزرگان آنگاه
 .بادام تو بدون هرگز پيروز، شاه دربار و كنى زندگانى شاد

  ايرانيان و تورانيان آراستن سپاه

 كشيد بيرون شب گون كرف چادر از و بگرفت را تيره شب زلف دو آن و رسيد فرا روز و گشت فروزان كوه فراز از فروز گيتى خورشيد چون
 هر به و بيĤمد سپاه آن پيش از سپهدار نهوما. برفتند سپاه پهلوانان و برخاست تبيره بانگ سراپرده دو هر از بكرد، خونين را ماه لب دندان، با و

 كه بديد ديبا از رنگى پيروزه سراپرده پس. اند بزده تاژ و خرگاه چنين اين كه است آمده ايرانيان يارى به كسى چه كه ببيند تا بنگريست سو
 كه هومان. بود زده توس نزديكى رد فراوانى تاژهاى كوس، و پيل با -كاووس پسر -فريبرز. بود آن پيش در سپهبد رستم سرنيزه و درفش
 و بانگ ايران سپاه از ديگرى شب هر از بيش ديشب. شد جفت بسيار رنج با روزمان ديگر: گفت و آمد پيران نزد به اندوهگين ديد، چنين
 بدين ايشان، يارى به ايران از فراوانى سپاه كه بديدم. نگريستم را هرجا و رفتم بيرون سراپرده از تنهايى به پگاه پس. رسيد مى گوش به خروش
 در كابلى هاى دشنه با زابلستان سپردار سپاه و است پاى بر آن پيش در اژدهافش درفشى كه است سبزى ديباى سراپرده. است آمده رزمگاه

 به شنيد، چنين كه انپير. است آمده رزمگاه بدين ايشان، يارى به ايران شاه نزد از رستم كه كنم مى گمان چنين. اند بايستاده آن پيرامون
 مانند جاى بر چين خاقان و كاموس نه ديگر. است آمده پيش ما براى بدى روزگار كه براستى باشد، آمده كارزار اين به رستم اگر: گفت هومان

 .زمين توران پهلوانان آن و شنگل نه و

 اينجا از پگاه: گفت را ايشان و رفت فرطوس و نشورم و كاموس سوى به شتابان سپس. بنگريست را ايران سپاه آن و بيĤمد پيران آنگاه
 گمان چنين. اند آمده ايران سپاه يارى به بسيار خواه كينه بزرگان و ناموران با فراوانى سپاه كه ديدم. بگشتم ايران سپاه آن پيرامون و برفتم
  آمده رزمگاه بدين ايشان، يارى به ايران شاه سوى از ينكا و گفتم سخن شمايان با او باره در اين از پيش كه است تن پيل رستم او كه كنم مى

 جنگ به نيز خسرو كى خود اگر ليك. دهى مى راه دلت به بد انديشه پيوسته ، خرَد پر اى: گفت بدو شنيد، را پيران سخنان كه كاموس. است
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 درياى نهنگ اگر كه بدان و مكن ياد زابلستان از زهرگ ديگر گويى؟ مى سخن رستم از همه اين چرا. مشو دلتنگ بيهوده هم باز باشد، آمده
 آيم، جنگ به سپاهيانم با من چون و. آور آوردگاه به را درفش و بيĤراى را سپاهيان و برو پس. گردد خروشان ببيند، مرا درفش اين نيز چين

 .گردد خون رياىد چون سره يك دشت، اين و ببينى را مردان پيكار اكنون. كنيد درنگ كه نبايد ديگر شمايان

 و بشست دليرى آب به را روان درست، اى انديشه و شاد دلى با پس. شد آزاد رستم انديشه از و گشت دلشاد سخن، آن شنيدن از پيران
 و آمد چين خاقان پيش به آنجا از آنگاه. بگفت ايشان به را كاموس گفتار آن و بداد جوشن و كالهخود را ايشان همه و آمد سپاهيان پيش به

 و گشتى خريدار را ما رنج اين و كردى سپرى را دورى و دشوار راه چنين كه اكنون. باشى خردمند و جاويد شاه، اى: گفت و بوسيد را زمين
 اب را خود پيالن. است تو نژاد سزاوار كه كن چنان پس اميدوارند، تو به سپاهيان  بگذشتى دريا از كشتى با افراسياب، آزرم براى از سان بدين
 .شتابم مى ايشان جنگ به سپاهيانم با امروز من. كن كر كارناى ناله از را گيتى و بيĤراى دراى و زنگ

 من به جنگى كاموس. برآور ابر به مرا بزرگى كاله كار، اين با و باش نگاهدار مرا سپاه پشت و گير جاى سپاه دل در پيل و كوس با نيز تو
 ببارد، ابر از نيز سنگ اگر امروز من: گفت و بركشيد را گران گرز و بخورد بسيارى سخت و گران ندهاىسوگ او. باشى سپاه رو پيش تو كه گفت
 جنگ جامه نيز آسمان و زمين تبيره، بانگ از. بزد كارناى كوه، همچون بشنيد، را سخنان آن خاقان چون. رفت نخواهم جنگ به گرز اين با جز

 از روشنايى و گشت نيل مانند به جا همه بانگ، و خروش آن از. بزدند مهره پيل، پشت بر تا بفرمود خاقان. ساخت دور خود از مهر و بپوشيد
 جا از را دل گويى هندى دراى و زنگ خروش. گشت سياهى ابر همچون آسمان سپاهيان، آن گَرد از و تاخت سپاه دل به آنگاه. برفت چشمان

 كرف به را خود چهره گويى كه شد خاك از پر چنان آسمان. گشت فروزان ، كُروه چند تا  دشت آن پيل، پشت بر تخت درخشش از.  آورد برمى
 .بود اندوده

 بنه. گشت كوهى همچون بدانجا، كاموس آمدن با سپاه، راست سوى. كرد گم آسمان بر را خود راه نيز ماه آمد، سپاه دل به خاقان چون
 .رفت سپاه چپ سوى به شتاب به كلباد و -هومان - برادرش با نيز پيران. كشيدند دشت سوى به را سپاه

: گفت رستم آنگاه. بيĤراست خروس چشم چون را سپاه و بربست را كوس تا بفرمود توس به بديد، را خاقان سپاه آرايش رستم بسان
 در من. آيد سر به سپاه دو ينا از كداميك بر روزگار و است چگونه آسمان بخشش و بگردد مهر به كسى چه بر گردان سپهر تا ببينيم اكنون

 دراز راه آن از و شده كوفته باركش آن سم اينك. بتاخت و كرد يكى را ايستگاه دو رخشم و نكردم درنگ نيز اندكى رسيدم بدينجا تا راه
 .جويم رزم كسى پيش به و بيĤورم او بر زيادى نيروى توانم نمى من و است بيĤشفته

 راست سوى در گودرز. برخاست نفير خروش و بزد كوس و ناى سپهبد رستم آنگاه. كنيد يارى جنگ اين در را امروز يك شمايان پس
 چون ها نيزه بسيارىِ از جا همه. گرفت جاى سپاه چپ سوى در نيز -كاووس پسر -فريبرز. فرستاد خارا كوه آن بر را سپاه بنه و ايستاد سپاه

 و شد ناپديد سپاهيان آن گَرد زير به گيتى. باد از پر آسمان و بود خاك از پر زمين. ستاداي سپاه دل در نيز نژاد نوذر توس. گشت نيستان
 .ببينند نتوانستند نيز را خويشتن

 چون ايشان برابر در نيز روم درياى كه ديد سپاه چندان پس. ببيند را توران سپاه و خاقان تا رفت كوه فراز به تن پيل رستم آنگاه
 و ها جوشن با يك هر وهرى، و چينى و چغانى و سندى و رومى و نهرى و گهانى و هندى و سقالب و شكنى و كشانى سپاهيان. بود اى مهره

 و پيالن و آرايش همه آن از. داشتند گوناگون هاى توشه و درفشها و خورند مى چشم به هرجا در ديگرگونه و گوناگون زبانهاى و كالهخودها
 .بود گشته بهشتى باغ چون جا همه تاج، و دنبندگر و افسر و دستبند و پيلسته تخت

 و نمايد چهره چگونه ما به گردون چرخ تا ببينيم :كه انديشيد خود با آنجا از بازگشتن هنگام به و شد شگفت در كوه آن فراز بر رستم
 :گفت را يشانا و كرد گذر سپهبد و سپاه بر و آمد فرود كوه از و نكرد بد خويش دل رستم، ليك. بكند اى بازى چه

 بيش سپاهى ليك ام، ديده فراوانى سپاهيان اين از پيش چه اگر ولى. ام ننشسته جا يك در را سال يك ام، بسته كمر من كه آنگاه از بدانيد
 از و رفتند دشت سوى به كوه آن از سان بدين. آمد جنگ به سپهدار توس و بركشيدند را كوس تا بفرمود و بگفت اين رستم،. ام نديده اينها از

 رده دشت آن بر پرسنگ دو تا پس. بگذشت روز از نيمى رفتند، دشت به كوه از ايران سپاه تا. كشيدند خون در را خويش هاى نيزه كينه،
 وشخر. شد خيره بدانها نيز آفتاب و گشت تيره آسمان پيكان، و تير پر همه آن از.  نمانْد روشنايى هيچ ديگر سپاه، آن گَرد از. بركشيدند

 از بازوان و تيغها.  درآورد پر نيز خارا سنگ تبرها، زخم از و سواران آن جوش از. رفت فراتر نيز بهرام و كيوان از دشت آن در اسپان و سواران
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 اجامهنس را خود گبر نيز دليران و بود گريزان تن از دل بد دشمنان دل. بود خروشان اسپان، سم زير در خاك دل و بود گشته آلل چون خون
. آمد جوش به سنگ و خارا كوه و نمانْد رنگ نيز خورشيد روى بر. بريخت پر دالور، دالمن برفتند، دالور شيران آن كه هرجا. بودند ساخته
 اين به و گيريد دست در كمند و گرز و تيغ همگى آوريد، پاى زير به بايد نيز را آسمان اگر: گفت سپاهيان به ديد، چنين كه پهلوان كاموس
 .شد خواهد سنگ زير به سرش گرنه و گيرد، دست در خود جان بايد جنگاور كه بدانيد و آييد رزمگاه

  اشكبوس با رستم رزم

 خاك به را او سر و فراخواند جنگ به ايرانيان ميان از را كسى تا بيĤمد و برخروشيد كوس بسان اشكبوس نام به توران دليران از يكى پس
 اشكبوس گفتار آن رهام چون سازم؟ روان خون جوى او از تا آيد مى من جنگ به شما از كداميك آيا ، مرد نامداران اى: گفت و خروشيد. آورد

 از بارانى نامور اشكبوس بر و بيĤمد دليرانه و گرفت دست به بود، شير چرم از آن زه كه را كمانى و آمد جوش به دريا چون و خروشيد بشنيد،
 نيز گرز ليك. بركشيد گران گرز ديد، چنين كه رهام. بود باد همچون آن بر تير رو آن از و بود پوالد از گبرى زير در ساشكبو ليك. بارانيد تير
. گشت آبنوس سياهى به زمين و شد آهنين آسمان، گرزها، آن زخم از. برد گران گرز به دست نيز اشكبوس. نشد كارگر اشكبوس كالهخود بر

 .رفت كوه باالى به و برتافت او از روى و آمد ستوه به كشانى بوساشك دست از رهام سرانجام

 در و كند مى شمشيربازى بزم گاه به. است خوب ميگسارى، براى از تنها رهام كه براستى: گفت توس به و برآشفت ديد، چنين كه تهمتن
 رزم آيين به را سپاه دل تو اينك. است كمتر نيز اشكبوس زا سندروس زردى به رويى با اكنون ليك. نمايد مى سرافراز را خود پهلوانان، ميان

 :كه خروشيد و بيĤويخت كمر بند به نيز تير چند و افكند بازو بر و كرد زه به را كمان رستم پس. شتابم جنگ به پياده من تا نگاهدار

 به خندان آنگاه.  مانْد خيره و بخنديد يد،د چنين كه كشانى اشكبوس. بمان همانجا در پس بيĤمد، همĤوردت اكنون آزماى، جنگ مرد اى
 شد، نخواهى كامياب جنگ اين در هرگز كه تو: گفت تهمتن بگريد؟ تو خرَد بى تن اين بر بايد كسى چه و چيست نامت كه برگوى: گفت رستم
 بدو كشانى اشكبوس. آيد فرود تو كالهخود بر كه كرد پتكى مرا روزگار، و نهاد تو مرگ مرا نام مادرم كه بدان پرسى؟ مى مرا نام رو چه از پس
. آمد بسر روزگارت ديگر اكنون كه زيرا بينى نمى كمان و تير: گفت تهمتن. بينم نمى تو با شوخى و فسوس بجز افزارى جنگ هيچ: گفت

 در آيا جوى، پرخاش بيهوده مرد اى: گفت شنيد، چنين كه تهمتن. دهى مى كشتن به را خويشتن يكباره اسپ بدون: گفت كشانى اشكبوس
 .بيĤموزم كارزار را تو پياده، من نبرده، سوار اى اكنون آيند؟ مى جنگ به و شوند مى اسپ بر سوار نهنگ و پلنگ و شير هرگز تو شهر

 راستىب. بخندند بدو همه و شود پياده من چون نيز او و بستانم اشكبوس از را اسپ تا فرستاد جنگ به پياده رو آن از مرا توس كه بدان
 و بزد دستى ديد، گرانمايه اسپ آن به را اشكبوس نازش چون رستم آنگاه. است كارزار دشت اين در تو چون سوار پانسد از بهتر پياده يك كه
 جفت آن نزد به اكنون: گفت بلند آواى به را او و بخنديد رستم پس. افتاد خاك بر اسپ كه زد او اسپ به تيرى و بركشيد ميان از تير
 و لرزان لرز تنى با ديد، چنين كه اشكبوس. برآسايم جنگ از چندى من و برگيرى در را سرش اگر است سزاوار كه زيرا بنشين، ات نمايهگرا

 جان و تن بيهوده: گفت بدو تهمتن. بباريد تير از بارانى بود، كرده بر در رستم كه ببربيانى بر و كرد زه به را كمان سندروس، زردى به رخسارى
 .دارى مى رنجه را بازوانت و نديشبدا

 و بود شده نهاده آن بر دالمن پر چهار كه را خدنگ تير يك پس. برگزيد خدنگ تير چوبه سه و برد كمر بند به دست تهمتن آنگاه
 چون را چپ دست و نهاد گوزن چرم آن بر خويش شست انگشت و بماليد دست با را خويش چاچى كمان و برآورد داشت، آبديده پيكانى
 گوزن چرم آن از آورد، گوش نزديك را سوفار چون. برخاست خروشى چاچى كمان آن خَم از. كرد خم خويش راست دست و ساخت ستونى
 .زد بوسه رستم دست بر آسمان. آمد فرود اشكبوس سينه بر تير بگذشت، رستم سرانگشت از كه پيكان. برآمد خروشى

  زه گفت مه و احسنت گفت لكف            ده گفت قدر و گير گفت قضا

 خاقان و كاموس. نگريستند مى ايشان پيكار بر سپاه دو هر. بود نشده زاده مادر از هرگز كه گويى بداد، جان درنگ بى كشانى اشكبوس 
 تن از را تير آن تا ادبفرست سوارى شتاب به خاقان گشت، باز پيكار آن از رستم چون. كردند مى نگاه رستم كينه و زور و باال و برز آن به چين

 و پر آن كه خاقان. پنداشتند اى نيزه را آن بنگريستند، تير آن به همه چون. گذاشتند سپاه ميان در را تير آن آنگاه. كشد بيرون نامور اشكبوس
 ايران سپاه كه گفتى تو چيست؟ نامش است؟ ايران پهلوانان از كداميك مرد اين: گفت پيران به و گشت پير برنايش دل بديد، را تير پيكان

 .دارند شير دل جنگ، در و است نيزه مانند به ايشان تير اكنون. دارند را پايه كمترين جنگاوران، ميان در و اند فرومايه
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 كه شناسم نمى پايگاه بدين را هيچكس ايران سپاه ميان در من: گفت شنيد، چنين كه پيران. گشت خوار گفتى كه آنچه همه اينك
 چشم پيش در بسيار -هومان -برادرم ليك هستند، برز و فرّ با و مرد نبرد، هنگام به توس و گيو تنها ايرانيان ميان از. بگذرد رختد از تيرش
 تا روم مى اكنون اوست؟ همĤورد كسى چه ما سپاه در و است ايرانى كدامين مرد، اين كه دانم نمى ولى. ساخت آبنوس سياهى به را گيتى توس،

  .بدانند را نامش و بشناسند را او كه بايد بناچار ايشان بپرسم، سراپرده از

  رستم آمدن از پيران پرسيدن

: گفت پيران به پهلوان هومان. بپرسيد مرد آن باره در ايشان از و آمد سپاه نامدار پهلوانان آن پيش به زرد رخسارى با و انديشناك پيران
 از سپاه آن كه هم اكنون .شكافند مى نيز را آهن دل و دليرند ايران، بزرگان كه بدان. پنداردن ناچيز را خود دشمن خردمند، مرد كه براستى
 تا ولى بيĤيند، توس يارى به ايران از بسيارى سواران چه اگر: گفت هومان به شنيد، چنين كه پيران. اند گشته خروشان آمده، ياريشان به ايران
 چون هم بيژن و فريبرز. نيست كاموس چون ايران پهلوانان از هيچيك. ندارم هراس گرگين و گستهم زا و نيست باكى ايشان از مرا نيĤيد، رستم

 .بجويند نام جنگ، اين در ما سپاهيان همه است، پيش در گران رزمى كه اكنون. نباشند فرطوس

 :گفت را ايشان و رفت فرطوس و منشور و كاموس پيش به آنجا از پيران آنگاه

: گفت كاموس. است ايرانيان همĤورد كسى چه و چيست كار چاره كه ببينيد اكنون. شد شناخته گرگ از ميش و بود گبزر رزمى امروز
 .گشت شادمان كار اين از توس و گيو دل و شد كشته رزم در اشكبوس. گشت ننگين ما نام كه بود چنان امروز جنگ

 او باالى به گيتى در مردى هيچ كه براستى. شدند بيم از پر او از نيز ام سپاهيان همه و گشت نيم دو به دلم ديدم، را پياده آن چون
 برتر نيز ژيان پيل از زورش كه همانا. اينجاست كه نيز تيرش و ديدى را كمانش خود، تو. نيست او همĤورد ما سپاهيان از كس هيچ و نباشد
 ليك. است آمده ايران سپاه يارى به و رزمگاه اين به پياده اكنون گفتى، مى سخن او از همه آن كه جنگجوى سگزى آن كه كنم مى گمان. است
 پس: گفت پيران به بود، بسته كار آن در دل كه دل بيدار كاموس ولى. است دالور و سرافراز سوارى او. است ديگر كسى او نه،: گفت بدو پيران

 به جنگ هنگام در دارى؟ او روى و باال از نشانى چه امد؟خر مى نبرد دشت به چگونه گويى، مى سخن ازو كه شيرمرد آن كه بگوى را ما
 چگونه بدانم تا بگو پس بشتابم، او جنگ به بايد من آيد، رزمگاه اين به او كه اگر است؟ چگونه ديدارش و مردانگى گويد؟ مى چه همĤوردانش

 و زيب با ديدارش كه سهى سرو چون ببينى مردى. كند رزم او با سوارى كه مباد هرگز گويى، مى كه اين: گفت پيران ؟ روم او پيكار به بايد
 .شد گريان و پيچان او برابر در افراسياب كه بسيارى رزمگاههاى چه. است فرّهى

 كين براى از و بود سياوش پروراننده او. برد دست شمشير به كين اين براى از نخست كه بود او اين و است شاهدوست جويى جنگ
 زور تنش ديگر ببندد، رزم به كمر چون. ندارد را او افزار جنگ تاب كسى هيچ ليك اند، آزموده را او بسيارى پهلوانان. ندك مى كارزار كه اوست
 ده پيكانش تير هر و شير چرم از كمانش زه. برنخيزد جاى از ديگر نيز نهنگ زند، بر جنگ روز در را خود گرز اگر. داشت خواهد را ژيان پيل
 آن گره و بپوشد آن بر نيز جوشنى و كند تن بر زرهى آيد، رزم به چون. گردد تر نرم هم موم از گيرد، چنگ به نيز را خارا گسن اگر. باشد ستير

 سوزد مى آتش در نه. داند مى برتر را آن نيز جوشن و گبر از و خواند مى بيان ببر را آن كه بپوشد پلنگ چرم از اى جامه نيز آن روى بر. ببندد را
 شده روان كه است ستونى بى كوه مانند به كه دارد خود زير به رخشى. آورد درمى پر ديگر گويى كند، تن بر را آن چون. شود مى تر آب، در نه و

 و يال اين با تو اگر باشد سزاوار هم باز او هاى شگفتى همه اين با ليك. افروزد آتش نيز سنگ و خاك از و نگيرد آرام هرگز جنگ هنگام. باشد
 سپرد، او به را خود گوش و جان و دل و بشنيد را پيران گفتار آن خرد پر كاموس چون. نپندارى مرد خويش با نبرد گاه به را او دوش، و زوبا

 بخت، بيدار شاهان كه سختى سوگند هر از بيشتر اكنون. باشى روان روشن و دل بيدار تو پهلوان، اى: گفت بدو و آمد خوش را او پيران، گفتار
 اسپ پشت از را زين هور، و كيوان يزدان نيروى به كه بدان. شود روشن بدان تو كيش و دل تا خورم مى تو پيش به من اند، بخورده اين از يشپ

 .سازم تنگ سوزنى، سوراخ چون ايرانيان براى را گيتى و كنم روشن و شاد را تو بخت كه اين تا ندارم بر رنگم سرخ

 كام به كارها همه و نمانده ما براى زيادى پيكار ديگر راستگوى، و دل بينا شاه اى: گفت و كرد بسيار آفرين را او شنيد، چنين كه پيران
  .بگفت ديگران و چين خاقان به را سخن اين و بگذشت تاژى و سراپرده هر از و بگشت سپاه گرد به آنجا از پيران آنگاه. گردد تو
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 ]بار رديگ[  ايرانيان و تورانيان آراستن سپاه

 آن -جنگى منشور و شيرمرد و مردافكن كاموس چون سپاه، شمشيرزن و دانا دليران رسيد، فرا تيره شب و گشت آللگون خورشيد چون
 آنگاه. آمدند چين خاقان خرگاه  به كين و رزم از پر دلى با همگى سند، شاه و سقالبى كندر و هندى شنگل و شكنى شميران و -نبرد آسمان

 .بگفتند بسيارى سخنهاى ايران با رزم رهبا در يك هر

  .بشويند خون به دست سره يك بايد كه گشتند همداستان اين بر همگى سرانجام

 و شد خميده و باريك ماه پشت سياه، شب تاريك زلف آن از چون. نخفتند ها، انديشه آن در ليك رفتند، خويش سراپرده به يك هر پس
 با ديروز چون نبايد ديگر امروز :گفت خاقان. رسيد آسمان به تا ايشان خروش و آمدند جوش به سپاه دو ره رسيد، فرا روز و بردميد خورشيد

 ديروز چون نيز امروز اگر پس. ايم آمده بدينجا جنگ آهنگ به دراز راههاى از همگى ما .است نبوده پيران كه كنيم گمان بايد. بجنگيم درنگ
 به كوه چون بايد همگى اينك. بود خواهد ما سر بر سپاس نيز افراسياب از فردا كه اين ديگر و. باشيم ساخته ننگين را خويش نام كنيم، درنگ
 شنيدند، را خاقان سخنان كه بزرگان. نباشد شايسته خوردن و خوابيدن ديگر پس هستند، اينجا در كشور ده سرافرازان كه اكنون .شتابيم رزم

 ابر از رزمگاه اين بر امروز كه بنگر پس. توست آن از توران و چين كشور همه و سپاهى اين فرمانده تو امروز: گفتند و برخاستند جا از همگى
 .ببارد شمشير سياه،

 پس. جايند بر تن ششسد هنوز شدند، كشته سپاهيانمان از اندكى اگر. آمد بسر زمان ديگر اكنون: گفت ايرانيان به رستم ديگر، سوى از
 آبنوس سياهى به رويى با اشكبوس، براى از تركان سپاه همه كه ديديد. خواهم نمى نام بى و ننگين را ام زنده تن من .مباشيد دلتنگ چنين اين

 خود تيغ او بر سوار و ام آورده را رخش امروز نيز من. سازيد چين از پر را ابروها سواران، شما و كنيد كينه از پر را دلهايتان همگى پس. برفتند
 جنگ به كمر. است خسرو كى گنج زمين، همه و رسيده فرا نو روزى كه زيرا بسازيد، را كار امروز پس. كرد خواهم آللگون انايش خون به را

 چنين كه بزرگان. داد خواهم كابلى و زابلى پيشكشهاى و هميانها شمايان به نيز من. يافت خواهيد گوشوار و تاج كارزار، اين از كه ببنديد،
 آن روى بر نيز جوشن و كرد تن بر زره رستم آنگاه. گردد فزون تو از بزرگى نگين و كاله كه همانا: گفتند و خواندند ينآفر او بر شنيدند،
 و ببست ميان يزدان فرمان به و بخواست را بدخواهش مرگ و نهاد سر بر را اش گرانمايه كالهخود سپس و پوشيد ببريان آنها همه بر و بپوشيد
 .شد تيره اسپش، سم زير به زمين و گشت خيره او باالى به نيز آسمان. رفت آوردگاه به خروشان و نشست اسپ بر مست پيلى چون

  كاموس دست به الوا شدن كشته

 كوه و دشت و زمين و گشت لرزان لرز آسمان.  نمانْد افسونى و فسوس راه هيچ ديگر برخاست، كوس و نفير خروش سپاه دو هر از چون
 زره با نيز هندى فرمانده. گرفتند جاى او پشت در سپاه بنه و پيالن ژنده و ايستاد سپاه راست سوى بر كاموس. آمد ستوه به اسپان سم از

 زمين و بود گشته تار آسمان. گرفت جاى سپاه دل در هم چين خاقان. ايستاد سپاه چپ سوى در داشتند، دست در رومى تيغهاى كه دارانى
 - گودرز نيز راست سوى در. ايستاد چپ سوى در گردد، تابان بره، بخش از كه خورشيدى چون فريبرز ايران، سپاه در ديگر، سوى از. بود جنبان
. نهاد خود پيش در را كارناى و كوس و ايستاد سپاه دل در نيز نوذر توس. گرفت جاى بود، شده نهان پوالد زير به تنش سراسر كه -كشواد پسر

 پيل گوش كه برآمد سپاهيان از خروشى سو هر از. نبيند هم خواب در را آن مانند به رزمى جنگاورى، هيچ هك برآمد آب از آتشى و دود چنان
 . بدريد آن شنيدن از نيز

 - كوس و پيل و سپاه دارنده آن -سرفراز سپهبد كاموس آمد، سپاه رده دو ميان به و آورده لب به كف جگر، خون از كه كسى نخستين
 بود؟ رزمخواهان با رزم جوياى كه كجاست پياده جنگجوى آن: گفت و برخروشيد مست پيلى چون دست، در پيكرى اوگ گرز با كاموس. بود

 گيو، و رهام و سرافراز توس چون دالورى پهلوانان آن، از پيش. بسرآيد روزگارش كمان، و تير همان با آيد، جنگ به كمان و تير با اگر اكنون
 توان هيچكس. نشد بيرون او با جنگ به ايران سپاه از پهلوانى هيچ و نكردند او با رزم آهنگ ايشان از يكهيچ پس. بودند ديده را كاموس
 .بود پلنگى مانند به كاموس و بودند آهويى چون ايشان كه زيرا نداشت، را او با جنگ

 با و بيĤموخته را سرنيزه و گرز و تيغ با جنگ و ديده بسيار رنجهاى سوارى يادگيرى در كه -الواى نام به زابلى يك هنگام همان در ليك
 .بركشيد نيام از تيغ شتاب به -داشت خود با را رستم نيزه و بود آموخته رستم از هنرهايى سختى، و رنج
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 يادگير بشنوى ازو چون سخن        پير داناى سخنگوى آن گفت چه

  شخوي پاى جايگه بر دار نگه           خويش هنرهاى زآب غرّه مشو

  داورى اين ماند ديوانگى به              برى دريا ژرف بر چشمه چو

 برگرفت زين از را الوا و بزد اى نيزه و بيĤمد گرگ چون كشانى كاموس. بنهادند بزرگ آوردگاهى. كرد كاموس با نبرد آهنگ و برفت الواى 
  .گشت آلل چون او خون از خاك كه بكوبيد اسپ سم زير به دانچن را او اسپ، بر سوار آنگاه. انداخت زمين روى به را او آسانى به و

  رستم دست به كاموس شدن كشته

 رفت، مى مازندران جنگ به او كه آنگاه. بگشود فتراك از خويش پيچان كمند پس. گشت دردمند آمد، الواى سر بر كه آنچه از تهمتن
 پيلى بسان و بيĤمد و گرفت دست در را گرز آن و افكند بازو به را كمند آن ستمر نيز هنگام آن در. برد جنگ بدان خود با گرانى گرز و كمند
 چون شير كه بدان: گفت رستم. مزن دم همه اين اى، گرفته دست به كه خم شست رشته آن با: گفت بدو ديد، چنين كه كاموس.  بغرّيد مست

 رشته مرا كمند اين نيز اكنون. بكشتى را ايرانيان از نامورى و ببستى كمر كين اين به نخست كه بودى تو اين.  غرّد مى دليرانه ببيند، نخچيرى
 همĤورد كه كاموس .گردى نهان خاك زير به اينجا در تا راند اينجا به را تو روزگار، كشانى، اى. ببينى مرا تنگ بند اينك هم پس. خوانى مى

 رخش گردن به تيغ ليك. كند جدا رستم تن از سر جوهردارش تيغ با تا خواست و برانگيخت جا از را خود اسپ ديد، سان بدين را خويش
 ميان در را كاموس و بيانداخت را كمند آن چنبر تن پيل پهلوان رستم پس. نيĤمد رخش تن به گزندى هيچ ولى بريد، را آن برگستوان و خورد

 و بيفشرد ران اسپ آن بر دليرى، از سوار كاموس. شد پرّان دالمنى مانند به رخش. برانگيخت جا از را ژيانش پيل چون رخشِ و افكند آن
 تن، پيل پهلوان رستم پس. بگسلد را بند نتوانست و برفت هوش از هنگام همان در ليك شود، رها بند از و بدرد را كمند خم آن تا خواست
 ديگر اكنون: گفت بدو و ببست كمند خم با را او و بيĤمد اهآنگ. بزد زمينش بر و كرد نگونسار زين از را كاموس و بپيچيد رخ و كرد رام را رخش

 از سنگ سختى به كمند، خم با را او دست دو رستم سان بدين. درآمد ديو مزدورى به روانت و گشت دور تو جادوى و فريب. شدى گزند بى
 و زور بسيارىِ از رزمجوى اين: گفت پهلوانان به و آمد ايران سپاه پيش به پياده و گرفت كنار در را كاموس خواه كينه تن آن و ببست پشت

 .آمد خاك به سرش سرانجام كه بود خودپسندى

  نشيب بر گهى و فراز بر گهى       فريب سراى رسم است چنين

 بلند ابر بر گه زمين، بر گهى            مستمند وزو شادمانى ازو

 جاى را آنجا و كند ويران را ما سرزمين آن و رود ايران به تا خواست مى ود،نب همĤوردش نيز نرّ شير كه سرافراز دلير مرد اين اكنون 
 نياندازد دست از گوپال كه داشت آن سرِ. نگذارد جاى بر كابلستان و زابلستان در گلستانى و كاخ و آبادى هيچ تا داشت آن آهنگ. سازد شيران

. تن بر ، گَرد از پيراهنى و دارد سر بر خاك از افسرى و گشت نساجامه برايش وا كالهخود و جوشن اكنون. سازد نابود را زال رستم كه اين تا
 آنگاه. افكند خاك بر بزرگان آن پيش در را كاموس و بگفت اين رستم، بكشيد؟ را او كه خواهيد مى آيا آمد، بسر جنگى كاموس كار كه اينك

 .شد فرو خون در او زير در خاك و سنگ .بكردند چاك چاك شمشير، با را كاموس تن و برفتند سپاه دليران

  شادمان گه و درد و غم با گهى        زمان و سپهر رسم است چنين

  كم و بيش ترا نباشد مردى به   غم و تيمار و است رنج و درد همى

  خورست در غم و تيمار به روانت               اندرست گناه بار زير تنت

  زمان چنگ درازست تو بر كه          گمان در شدن نبايد مردى به

  رهنماى او كه را او كن ستايش            گراى نيكى به توانى تا همى

 اين به را پهلوانان و گويم مى را چين خاقان رزم رسيد، پايان به او رزم كه اكنون. سپرد جان ليك ، آورد جان تا برفت پهلوان كاموس 
  . آورم مى كينه دشت
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  چين خاقان با رستم داستان

  كاموس شدن كشته از خاقان يافتن آگهى

  زبان مگردان يزدان نام بجز         روان روشن مرد اى بشنو من ز

  بپاى گردان گردون وزويست        رهنماى بد و نيك بر اويست كه

 خورد اندر نه را او جز ستايش                 خرد و روان او آفريد كجا

 تو آرام باشد اين جز سرايى                 تو ياما تو بر بگذرد كنون

  باستان از گويد همى دهقان كه          همداستان گفته برين باشى تو

 بلخى، و شكنى و كشانى پهلوانان بر روز آگهى، آن شنيدن از. شد كشته كين دشت آن بر كاموس كه رسيد آگهى چين خاقان به آنگه 
 گيتى در مرد كدامين و چيست نامش است، كسى چه جوى پرخاش هنر پر مرد اين آيا: كه پرسيدند مى يكديگر از همگى. گرديد تلخ و تيره

 چگونه ما دليران شد، كشته جنگ در جنگى كاموس ديگر كه اكنون. شد سير جنگ از جانم امروز: گفت شير پيران به هومان اوست؟ همĤورد
 در را پهلوان كاموس چون كسى توان مى چون پس. نبود ازو تر تن پيل سوارى هيچ و او نندما به نامدارى هيچ گيتى در بيافرازند؟ جنگ

 را آب اين سرِ پس. نباشد سخن جاى تو و من براى ديگر. زند زمين بر و بگيرد نيز را پيل سر اگر باشد سزاوار  آورد بند به كمند خم با آوردگاه
 .مكن باال سوى به

 نيز آسمان از كه اى: گفت و كرد آفرين خاقان بر درد با پيران. رفتند خاقان پيش به گريان و كاموس درد از پر سپاهيان همه آنگاه
 سخن باره اين در كسى با و بگوى را ما كار اين چاره اكنون پس. بديدى سپاه پيش در و شنيدى را رزم اين انجام و آغاز خود، تو برترى،
 ما سپاه از كسى چه و كيست شيردل مرد اين ببيند تا برگزين دارد، سخن آن نهانىِ شدن جويا انتو كه را سپاه كارآگاهان از يكى. مگوى

: گفت پيران به شنيد، چنين كه چين خاقان. بتازيم آوردگاه به او سوى به و دهيم كشتن به را خويش تن ما همه آن از پس. اوست همĤورد
 در كه بدانيد ليك. كيست گيرد، مى خويش كمند خم با را شير كه گزند پر پهلوان اين كه ببينيم بايد. اوست خود از تيمار و درد كه براستى

 .نيست پايدارى و خواهش و پرسش راه و نباشد اى چاره هيچ مرگ برابر

  ايم داده بدو گردن كام بى به           ايم زاده را مرگ همه مادر ز

 بشكرد را پيل زمين بر اگر         نگذرد آسمان گردش از كس

 بكشت را كاموس كه را كسى آن من كه زيرا  مداريد اندوهگين خويش دل شد، كشته او كمند خم زير به كاموس كه اين از نيز شمايان 
 از بسيارى نامور مردان و گذاران دشنه خاقان، آنگاه. سازم رود چون شاه، افراسياب دل كام به را ايران همه و افكنم خاك بر و آورم كمند خم به

 گير پهلوان و كمندافكن و سوار و دلير جنگى مرد اين كه ببينيد و بنگريد ايران سپاه راست و چپ به كه بايد: گفت ايشان به و آورد گرد سپاه
 .رسانيم پايان به را او كار آنگاه. بپرسيد نيز را شهرش و خودش نام. ايستد مى سپاه كجاى در

  رستم با چنگش رزم

 اى: گفت خاقان به و زد كار بدين دست و بيĤمد - بود پوينده كارى هر در كه شاهدوست و سرافراز و دلير سوار آن - چنگش پس
 و سازم ننگين را نامش ، روم او جنگ به تنهايى به من چون باشد، نيز شرزه شير گويى مى كه او اگر توست، مهر نيازمند گيتى كه سرفرازى

 آفرين او بر ديد، چنين كه چين خاقان. بيĤورم برايت درستى به را نامش مرگش، از پس ساختم، نابودش چون آنگاه. بجويم ازو را كاموس كينه
 .كرد

 كه ببخشم گوهر و گنج چندان را تو آورى، باز را كينه اين اگر كه بدان: گفت بدو خاقان. ببوسيد را زمين خاقان، پيش در نيز چنگش
  .ببرى رنجى هيچ نبايد پس آن از ديگر
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 و برآورد تركش از خدنگى تير رسيد، ايرانيان نزديك به چون. بتاخت آذرگشسپ بسان و برانگيخت جا از را اسپ درنگ بى چنگش پس
 گاه و افكند مى كمند جنگ، در گاهى كه گير كاموس كمندافكنِ پهلوان آن اگر اكنون. آورد خواهم چنگ به را نامداران سر جنگ، اين در: گفت
 و رفت مى راست و چپ به پيوسته چنگش سان بدين. شد خواهد تهى او باالى از جايگاه آن هميشه براى ديگر بيĤيد، اهآوردگ اين به تير،
 :گفت و گشت رخش بر سوار و بجنبيد جاى از بدست گرز ديد، چنين كه رستم كجاست؟ جنگى مرد آن: گفت مى

 چنين كه چنگش. افتاد خواهى خاك بر كاموس همچون نيز تو كنونا. دارم رخش و كمان و تير و كمند كه بخشم تاج شيراوژنِ آن من
 رستم ريختم؟ زمين بر را كسى چه خون كه بدانم برخاست، رزم گَرد چون تا كدامست نژادت و چيست نامت كه برگوى: گفت بدو شنيد،
 از خويش دست بايد پس. توست مرگ من نام كه بدان. ننشيند گل به باغ در باشد، تو چون اش ميوه كه درختى آن هرگز شوربخت، اى: گفت
 .بشويى جان

 كه ديد چون رستم. بود گبر و جوشن همĤورد و ابر چون ناراستكار، آن كمان. كرد زه به را كمان گوشه دو و بيĤمد باد چون چنگش آنگاه
. گردد سير جنگ از سرت ديگر اينك هم تا بمان دلير، سوار اى: گفت بدو و آورد سر بر را سپر ، بدرد را زرهش است نزديك چنگش تير

 خود بر را ديگر كوه يك كوهى گويى و بود او زير در كه اسپى آن بر نيز و -بود چمن در سهى سرو چون بااليش كه -تن پيل آن بر چنگش
 بدين و. كنم ستيز خويش تن با كه باشد اين از بهتر گريختن اكنون: گفت دل در پس. بنگريست آمد، نمى ستوه به نيز آن كشيدن از و داشت
 چنگش پِى از آتش چون را رخش - دالور سوار آن -رستم ليك. كرد خويش سپاه سوى به رفتن آهنگ و برانگيخت جا از را اسپ چنگش سان
 دو هر .گرفت دست به را چنگش ناپاك اسپ دم رستم. گشت گفتگو از پر ايشان از دشت همه شد، نزديك او به رستم چون. برانگيخت نامدار
 را آن درنگ بى رستم پس گشت، آزرده اسپ كه اين تا داشت دست در را اسپ آن دم چندى رستم. بودند گشته شگفت در او كار بدين سپاه
 .بزد زمينش بر و برد باال

 آن همه ديگر .ساخت جدا تنش از سر و افكند خاك بر را او تهمتن ليك. خواست زينهار رستم از پس،. بيافتاد چنگش سر از كالهخود
 اندوهگين سخت خاقان ديگر، سوى در ليك. كردند آفرين پهلوان رستم بر زمين ايران نامداران همه. نبخشيد سودى چنگش انديشه و كام

 .گشت مى سپاه رده دو ميان در بود، گرفته دست در كه درخشانى خشت با همچنان نيز رستم. شد برآشفته روزگار گردش آن از و گشت

  رستم نزد را هومان خاقان، فرستادن

 پهلوان چنگش آن نام توانى، مى چنانكه و بروى تو كه اين مگر آمد، تنگ به ما بر زمين و زمان ديگر: گفت هومان به چين خاقان پس
 :گفت هومان. بازجويى را نامور

 به را او سوار، اين ليك. نبود استوار و واهرزمخ كاموس، چون جنگاورى هيچ گيتى در. دندانم پيلْ نه و هستم سندان چون رزم، در نه من
 بر را كسى چه و خواهد مى  چه آفرين گيهان پروردگار ببينم تا بروم من ولى. مشمار خوار و ناچيز را پهلوان اين تو پس. بگرفت خود كمند خم
 سپر و جوشن و اسپ و درفش و نهاد سر بر ديگر كالهخودى و آمد سراپرده به باد چون هومان آنگاه گرداند؟ مى پيروز كينه، دشت اين

 و كمندافكن نامدار اى: گفت بدو آنگاه. بديد را او دوش و بر و بايستاد رسيد، رستم نزديك به چون. رفت آوردگاه به و بجست نيز اى ديگرگونه
 تاج و تخت از بگويم كه است اين ندمان به درست باشم، ديده تو مانند به خواه كينه يك اگر كه يزدان به سوگند جنگى، سوار اى و پهلوان
. نبينم برآورد، نيز شير دل از گَرد و بجويد نبرد همه اين تو چون كه را سترگى و دلير نامدار هيچ بزرگ، سپاه اين ميان در كه براستى. بيزارم

. بگوى سخن خويشانت و شهر از و خويش نژاد و نام از و بيا اكنون. ام نديده باشد، داشته رزمخواه دلى كه را هيچكسى تو بجز ايران، سپاه در
 بر سپاسى كار، اين با بگويى، خويش سرزمين و نام از مرا اگر اكنون. مهربانم دارند، پلنگ نهاد كه آنان بر بويژه و جنگى مردان بر من كه بدان
 .گردانى تهى انديشه از را دلم و باشى نهاده من

 اين با چرا گويى؟ نمى را خويش سرزمين و نام تو چرا ليك. افكندى مهر بنيان و گفتى سخن همه اين: گفت بدو شنيد، چنين كه رستم
 خون كسى چه كه بنگر پس بكاهى، كينه اين از خود، كوشش با و بجويى آشتى خواهى مى اگر اى؟ آمده من نزديك به نرم و چرب سخنان
 سرِ خون كه يابى مى توران سپاه ميان در را گناهكاران كدامين كه ببين افكند؟ جانمان بر كينه آتش چنين اين و ريخت زمين بر را سياوش
 ما سوى به بود، آورده ايران از خود با سياوش كه هايى خواسته و آراسته اسپان و مردان آن همراه به را آنها آنگاه بريختند؟ را گناه بى سياوش
 جنگ با و نجوييم كين ديگر نيز ما. بود خواهيد من راه و آيين بر و نيكخواه شما همه پس آن از. گردم نياز بى تركان با جنگ از من تا بفرستيد
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 آن. سازم مى پاك كين و خشم از را مغزش و دل و گويم مى خسرو كى به را كار اين من آنگاه. نيĤوريم خاك بر را سركشان سرِ خويش،
 كه باشد  شمارم مى بر تو به را ايشان نام من اكنون. ببخشد را گناهشان و ردآو مهر ايشان بر كه شايد. فرستم مى شاه نزد به نيز را گناهكاران

 تور نژاد از كسانى ديگر.  بجست را ايران درد و دل رنج و كرد بپا را فتنه آن كه بود گرسيوز اين نخست. نماند ايشان بر شادكامى و نام هيچ
 بر كه بود ايشان از. مباد هرگز كه نژادى همان پسرانش، و زره گروى: شناسى مى را نايشا تو و بكردند شور را آب اين سرى، خيره با كه هستند
 دل به ايرانيان از اى كينه هيچ كه كسانى ديگر.  رانْد زمين بر خون آب، بسان و كرد تباه را افراسياب مغز و دل كه كسى. رسيد ستم سياوش
 دردمند ايشان از گودرز و اند ويسه نژاد از كه دورويانى آن فرشيدورد، و لهاك و هومان چون بزرگانى. ببستند ميان كينه، اين در ولى نداشتند،

. كنى تن بر جوشن كه نبايد پس آن از و رساند خواهم پايان به را جويى كينه اين ديگر آورى، بجاى مرا هاى گفته اين اگر كه بدان اينك. است
 از آتش و گردانم تازه را پيكار و كهن كين آن بگويى، سخن گونه اين بر جز اگر ليك .بست خواهم كشورت بروى را كينه هر در خود، من،

 بر مرا. نگذارم زنده كينه دشت اين بر را ديگرى كس هيچ نه و چين خاقان و شنگل نه ديگر. بسوزانم را سرزمينت همه و برانگيزانم كشورت
 سرهاى چه. ام كرده خو توران جنگ به كه ايرانم از نامدارى من. همين نيز راهم و است همان من زخم كه دانيد مى و ايد آزموده رزمگاه اين

. ام نكرده جويى كينه بجز كارى و ام نگفته سخن گونه بدين هرگز ليك. بود تيره خاك تنها شان نساجامه و ام كرده جدا تن از كه را بسيارى
 .دار گوش بخوبى گفتم تو به كه را آنچه همه اكنون

 بدو پس. بلرزيد درختى برگ بسان و بترسيد سخت ديد، خويش دودمان از را كينه و بشنيد را رستم گفتن سخن آنگونه نهوما چون
 هستى ايران از بزرگى پهلوان يا تو كه دانم مى. ايرانى شاهىِ سزاوار روى، و باال و برز اين با تو كه براستى جوى، پرخاش و شيردل مرد اى: گفت

 به پيرى پدرم و است گوركوه من نام كه بدان دلير، اى يافتى، ديگرگونه مرا آهنگ و بپرسيدى نژادم و نام از كه اين ولى. رانىنامدا از يكى يا و
 به سپاهيانى با داد، ما به كه افزارهايى جنگ و هميانها با و توران شاه بسيار خواهش به من كه بدان. باشد مى بوسپاس نامش و است شير مانند
 خويش جايگاه سوى به و گردد شاد دلم بگويى، من به را خويش نام اگر پس. برآورم را كامت مگر تا شدم جويا را تو نام رو آن از و. دمآم اينجا

 :گفت بدو رستم. بگويم زمين توران پهلوانان و بزرگان ديگر و چين خاقان و منشور  به گفتى من به هرچه و بازگردم

 كه زيرا است، فروزان او مهر از دلم و سوزد مى پيران براى از من جان كه بدان. بگو ايشان به دى،دي من از هرچه و مجوى مرا نام
 بفرست من سوى به شتاب به را او اينك هم پس. نباشد آرام و راد او مانند به كسى و نيست خسته سياوش خون از او بجز توران در هيچكسى

 كجا از را پوالد و زره گروى و كلباد و پيران تو افتاد؟ نياز پيران ديدار به را تو كه شد چه سزاوار، اى: گفت هومان. گردد چه بر روزگار ببينيم تا
 رزمگاه اين در سپاهيان همه اين پيكار كه بينى نمى آيا. مكن باال سوى به را آب اين سرِ گويى، مى سخن همه اين چرا: گفت رستم شناسى؟ مى
 .است تو براى از

  خاقان و هومان با پيران سگالش

 :گفت را او و برفت پيران نزد به درنگ بى بود، برفته رخسارش از رنگ كه هومان

 نهنگ و خشكى پلنگ و اهريمن كه است زابلى رستم همان شيردل اين كه زيرا است، رسيده ما براى بدى روزگار كه بدان نيكبخت، اى
 پيوسته ليك. شنيد پاسخ من از و گفت سخن بسيار من با او. گريست سپاه اين بر بايد ديگر كه براستى پس. ندارند را او با جنگ توان نيز دريا
 و كام و آباديها و ويرانيها از و بگذشته كار آن و سياوش كين از بسيار و برد نام من از نخست او برادر، اى. گفت مى سخن كسى هر بديهاى از

 تو. گيرد مى فروغ او تيغ از نيز آتش كه همانا. بگفت رسيده، او بر زيانى كه ايشان از كه هر و گودرز خاندان و بهرام از آنگاه. راند سخن داد
 از اكنون. بنمود خويش چهر و گفت سخن بسيار باره اين در. ديدم مهربان تو به را او تنها ليك. نيست دروغ من سخنان اين كه ديد خواهى
 سوار كوهى بر گويى كه ببينى بدست نيزه را او تا برو دارد؟ آهنگى چه دل، در كه دانم نمى ولى. است خواسته را تو تنها ما سپاه اين ميان
 تيغ و بگوى سخن نرمى به او با ديدى، را او چون پس. دارد خود زير به ژيانى پيل ژنده بيان، ببر و كالهخود و جوشن آن با. است گشته

 .است مانده آنجا در بدانسان كه است تو براى از و نرود آنجا از د،نبين را تو تا او كه بدان. مجوى تندى و مكن برهنه خويش

 است، رستم خود زن، تيغ آن گويى، مى كه چنين اين اگر. باشد آمده بسر روزگارم كه ترسم مى رزمساز، اى: گفت شنيد، چنين كه پيران
 پيش چه ما شوم اختر كه دانم نمى و است افتاده ما ينسرزم بر آتش كه همانا. است رسيده فرا ما ماتم هنگام دشت اين بر كه براستى پس

 زيرا مكن، تيزى شاه، اى: گفت بدو و رفت خاقان پيش به اشك از پر چشمى و خشم و درد از پر دلى با و خسته جگر پيران آنگاه آورد؟ خواهد
 رستم همان آهنين، باره آن كه يافت راه دلم در مانگ اين درنگ بى آمد، بسر پهلوان كاموس بر روزگار كه هنگام آن. گشت ديگرگون ما كار كه
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 به. نبيند هم خواب در را پهلوان آن كردن پشت هيچكس باز آيد، بدينجا هم افراسياب خود اگر اكنون. است خم اندر خم كمندش كه است
 و بود توانگر بسيار زابلستان در. است ابربر تنها مرد يك با مرد از پر دشت يك او چشم پيش در. گردد مى سير او از نيز ديو نبرد، هنگام

 بيكران، سپاه اين ميان از او اينك. آورد مى تنگ ما بر را گيتى و جنگد مى درد با و پدروار همان، براى از نيز اكنون. بود سياوش دايه روزگارى
 روانم اندوه كه باشد. خواهد مى چه من از كه ببينم تا روم مى پس خواهد؟ مى چه من از تن پيل آن كه دانم نمى. است شده جويا مرا تنها

 .گردد كاسته

 ديگر پس خواهد مى دستگاه و آشتى او اگر. بگوى خوبى به سخنانى او با است سزاوار چنانكه و برو او پيش به آرى،: گفت پيران به خاقان
 .بازگرد آنگاه دهى، او به بسيارى پيشكشهاى كه بپذير. باشند رنج در دشت، اين بر ما سپاهيان بايد چرا

 يزدان نيروى به نيز ما پس. دارد جنگ آهنگ كه همانا كرده، تن بر پلنگ چرم او اگر ليك. نجوييم جنگ كه باشد سزاوار كه براستى
. جنگد نمى كه هم آسمان در. است موى و گوشت و خون از. نيست روى و آتش و آهن از نيز او. آوريم تنگ به او بر را دشت يكباره و بجنگيم

 سوزانى؟ مى درد و اندوه با را خويش دل همه اين چرا پس

 ما سپاهيان از تن سيسد ايشان از مرد يك هر برابر در كه اكنون. گذرد مى او بر ژوپين و تير هم باز بخورد، نيز آهن و سنگ او اگر
 .نباشد فزون پيل از نبرد، روز در نيز رنامبردا زابلىِ پهلوان اين. نباشد نيك رزمگاه اين در بودن اندوهگين ديگر هستند،

 .نكند روى جنگ سوى به ديگر كه بنمايم بدو اى بازى پيل چنان پس

  رستم نزد پيران آمدن

 مهتر اى: گفت و خروشيد رسيد، ايران سپاه نزديكى به چون. شد روان بيم و درد از پر بود، گشته نيم دو به رستم، كار از دلش كه پيران
 چون. پرسد مى چه من از سپهبد ببينم تا ام آمده بدينجا اكنون. اى گشته خواستار مرا تنها تركان، بيشمار سپاه ميان از كه ام هشنيد رزمخواه،

 ترك، اى: گفت بدو و رفت او نزد به سپاه پيش از و نهاد سر بر آهن از كالهى است، بيĤمده تركان سوى از رزمسازى كه بدانست سرافراز رستم
 من: گفت - پهلوانان بزرگ آن شاه، افراسياب سپاه برگزيده آن - پيران است؟ چيزى چه براى از بدينجا تو آمدن اين و چيست امتن كه گو بر

 .گرزگيرم و سپردار پيران

 اين زا كداميك تو كه بگو پس. است گشته تيز تو بر من دل پهلوان، اى اكنون. خواستى ويسه هومان از مرا خوبى، به آراسته زبانى با تو
 :گفت رستم جنگاورى؟ پهلوانان

: گفت بدو رستم. برد نماز را او و آمد فرود اسپ از بشنيد، رستم از را سخن اين پيران چون. هستم كابلى دشنه و گرز با زابلىِ رستم من
 تو بر - بيند مى خواب در را تو روى شب هر كه افراسياب دختر آن -مادرش درود نيز و -روان روشن خورشيد آن -خسرو كى درود پهلوان، اى
 .بادا تو نگين بر گذر را آسمان و باد آفرين تو بر دهش نيكى يزدان از. بادا تو بر ما سپاهيان درود نيز و يزدان درود تن، پيل اى: گفت پيران. باد

 از گيتى و خسروانند يادگار كه -نيز سوار زال و فرامرز و زواره و ديدم جايگاه بر شادى به را تو كه برم مى پناه بدو و سپاسگزارم را يزدان
 من كه بدان. گويم سخن تو با دانى، نمى بد مهتران، از را كهتر يك كردن گله اگر اكنون. سرافرازند و دلشاد و تندرست -مباشد نياز بى ايشان

 .شد خون آن برگ و گشت كبست بارش كه بكاشتم درختى

 ترياك، بجاى آن بارِ و گشت رنج درخت، آن از من بهره اكنون ليك. بود بدو من گنج و گانىزند. دادم آب چشمم اشك با و رنج با را آن
 او ليك. گردد درخشان بدو نژادم تا دادم بدو را دخترم و كشور. دانست مى بديها برابر در سپرى مانند به و خود پدر چون مرا سياوش. شد زهر

 گفتم، كه آنچه بر گيتى در من گواه كه بدان. كشيدم انجمن آن و شاه از من كه درد و تىسخ و رنج بسيار چه. بكشتند زارى به را دخترم و
 كه زيرا. ام آموخته روزگار از بسيارى پندهاى است، بگذشته آن از بسيارى روزگار كه اكنون. نباشد نيك خواستن، گواه را دادگران و است ايزد

 پزشك گرفتار هميشه و بارم مى ديدگان از خون اشك، بجاى همواره. افروزد برمى آتش نمجا از پيوسته و نشد بيرون من خانه از شيون هرگز
. گشت كوتاه بد و نيك از دستم ديگر شدم، آگه سياوش كار از چون. نگشت من آرزوى بر آسمان و شد گزند تنها كار، آن از من بهره. هستم

 خانه در را او آنگاه. بخريدم سازد، نابودش خوارى و زارى به خواست مى شپدر كه را فرنگيس جان بزرگ، شاه دو و كشور دو ميان در من
 من كه بدان پهلوان، اى. خواهد مى دشمنانش سر با را جانم من از بكردم، آنچه پاداش به اكنون. برنداشتم ازو چشم هرگز و داشتم نهان خويش
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 اندوه مرا. يابم مى آرامش ديگرى جاى در نه و هست افراسياب از گريز اراىي مرا نه. گفتگوست از پر سرم و دردم از پر انجمن دو و سو دو از
 هر بسته و خسته كه است چنين اين و دارم بسيارى دختران و پسران نيز. دارد مى باز ديگر جايى به رفتن از چهارپايان، و سرزمين و گنج
 بايد ناچار به و نباشد شايسته او فرمان از گذشتن. آيد چشمان بر خواب كه گذارد نمى ديگر دهد، فرمان جنگ به افراسياب اگر. هستم كسى
 شدن كشته بجز خاندانم، براى از اندوهى و درد هيچ اگر. نيست پيكار هنگام و است من بر آوردن بخشايش جاى اكنون پس. كشيد لشگر
 اين نبايد و دارم خويش جان بيم تنها ديگر پس اين از نداشتم، دل در هم شدند نمى سير جنگ از هرگز كه دلير و جوان چند نيز و پيلسم
 دل در من خويشان از بدى هيچ و نباشد آزرده من از روانت كه پيروزگر يزدان به سوگند پهلوان، اى. گويم سخن خواسته و فرزند از همه

. است خوشتر كالهخود و تيغ و جوشن از من براى مرگ كه خورم مى سوگند سياوش روشن روان به. بترسى گيهان كردگار از و باشى نداشته
 كشانى بسيار سپاهيان سند، درياى پيش تا سرزمين اين از. ببينى كوه باالى در را كشتگان از اى پشته دهد، رخ چنين اين جنگى اگر كه بدان

 نبايد پس. است جنگ از بهتر ىآشت نيز من براى. هستند گناه بى سياوش، خون از همگى كه اند آمده رزمگاه بدين هندى و شكنى و سقالبى و
 از را سخنان آن چون رستم انديشى؟ مى چه كه بگو تواناترى، دليران، رزم در هم و داناترى هم كه تو اكنون. بگيرى تنگ چنين اين را كار كه

 رزمگاه اين بر رزم به كمر ايران سپاه دليران اين با من كه هنگام آن از: گفت. بداد ديگرگون پاسخى و داشت نهان را دلش آرزوى بشنيد، پيران
 سنگ و كوه با را او و شناسد مى را جنگ و پيكار تنها پلنگ كه بدان ليك. خواستى مى راستى نيز تركان از تو. ام نديده راستى بجز تو از ام، بسته

 ولى. بود خواهد تيرباران با كار و سر ديگر شود، گرفته شهرياران سرِ كينه بايد كه هنگام آن. نباشد نيك برايش نيز آن دانستن و نيست آشنايى
 را شاه آن خون كه را كسى هر كه اين يكى. شماست سزاوار دو آن از كداميك تا ببين پس  است مانده راه دو آشتى براى تنها اكنون كه بدان

 جنگ به نيز خسرو كى كه باشد سزاوار اهآنگ. فرستى شهريار خسرو كى نزد به و آورى بند در بگسترد، را رزمگاه اين سرى خيره به و بريخت
 .ندهد فرمان

 با و ببندى كمر خودت كه اين ديگر راه. نباشد رزمگاه اين در كه است سزاوار بريخت، را گناه بى آن سرِ خون كه گناهكارى كه بدان ولى
. بيابى شاه از چيز ده بگذارى، اينجا در كه اى گرانمايه چيز هر بجاى كنى، چنين اگر بدان و. بيايى -پيروزگر شاه آن - خسرو كى نزد به من
 .مكن را توران سپاه جايگاه ياد ديگر پس

 من از را گناهكاران كه هم ديگر راه. باشد ژرف كارى شهريار، خسرو كى پيش به توران از رفتن: گفت دل در شنيد، چنين كه پيران
 كسانى. آبرويند و جاه و تخت و گنج با و هستند افراسياب خويشان و رگانبز همگى آنها. است ناشدنى بكاهد، سياوش كين از تا خواهد مى

 براستى. گويم سخن كار اين از توانم مى چگونه من پس. اند چنين همگى است، دردمند ايشان از گودرز كه نيز فرشيدورد و لهاك و هومان چون
 و شاد هميشه پهلوان، اى: گفت رستم به پيران پس. گيرم پيش رد جنگ و بسازم خويش چاره بايد. بن نه و باشد سر نه را سخن اين كه

 نزد به نيز اى فرستاده. گويم مى باز پهلوانان ديگر و چين خاقان و شنگل و منشور به بگفتى كه را سخنانى اين و روم مى من. باشى روان روشن
 .ورمبرآ خواب از را سرش كه باشد گويم، مى بدو را سخنانت و فرستم مى افراسياب

  ايرانيان جنگ از تورانيان سگالش

 نشيب گاه اكنون: گفت و بگشود راز ايشان نزد و بكرد انجمن بودند، ويسه نژاد از كه را كسانى و آمد سپاه سوى به باد چون آنجا از پيران
 گيو و كشواد گودرز چون پهلوانانى و لستانكاب نامداران همه و زابلستان شيران و بزرگان. است رستم همان شيردل، اين كه بدانيد. رسيد فراز و
. داشت نخواهد را ايشان برابر در پايدارى ياراى گيتى در سوارى هيچ باشد، ايشان راهنماى و كش كينه رستم، چون پس. اويند با نيز توس و

 خسرو كى دل آيا دانيد؟ مى گناهكار را ىكس چه شمايان آيا. جويد مى توران از را گناهكاران ليك شسته، گناهان بى از خويش دل رستم، اكنون
 و شاه نه و بماند جوان و پير نه اينجا در ديگر. گردد ايران دليران كام به و شود ويران ما سرزمين اين كه بدانيد است؟ درد از پر كسى چه از

 بسوزى آتش اين به ناگهان كه زيرا مدار، نگاه مه كنار در را باد و آتش همه اين كه گفتم بسيار شوم بيدادگر آن به. تاج و تخت و سپاه و گنج
 با و بِكَند جا از را گرانمايه شاه آن. را انجمن اين فرمان نه و برد مرا فرمان  نه ناراستكار، آن ليك. گردد سوخته خردت و دوخته دلت چشم و

 ايران شاه دل تنها كار، اين از و. نمانند برجاى جنگى پيالن و تاج و تخت و شاه ديگر كه ببينيد اكنون. نكرد سگالش خردمندى و دلير هيچ
 همه پس اين از كه تاج و تخت و برز و فرّ با سپاهيان همه آن و دليران آن دريغ. باشد پهلوانان براى از آن درد و اندوه همه ليك گردد، شاد
. گردد شور بيدارمان بخت اين آب و بكوبند ستوران پاى زير به ار ما. گشت نخواهد باز رزمگاه اين از شاد كس هيچ ديگر. ببينيد تاراج به را آنها
. است چين پر او از ابروهايش و است هومان كين از آكنده رستم دل. گردد مى فروزان رويين، انديشه از و سوزد مى هومان براى از نيز من دل
 .آمد سرم بر چه كينه نآ از كه گويم مى را او و روم مى چين خاقان نزد به اندوه اين با اكنون من
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. ديد ناله از پر كشتگان، خون براى از نيز را او سراپرده ليك. آمد خاقان نزد به شتابان اشك، از پر چشمى و خون پر دلى با پيران پس
 كه او. نبيند هم خواب در را بزرگى ديگر افراسياب پس اين از: گفتند مى و بودند رفته خاقان نزد دادخواهى به كاموس خويشان از سپاهيانى

 چين سوى به را كشانى سپاه اين اشك، پر ديدگانى و كينه با همگى ما اكنون افكند؟ را كينه آن بنيان چرا ندارد، جنگ براى را مردى هيچ
 و روند رستم جنگ به گران گرزهاى با تا آوريم مى كاموس خواهى كينه به مازندران و سگسار و بزگوش و بربر و چين از سپاهيانى و بريم مى

 آرامش كه نبايد بجويد، را كينه اين خواهد مى اگر نيز افراسياب. باشد نداشته را آن شنيدن ياراى گوش، كه برآورند خروشى و جوش چنان
 رخساره آن بر همه درد، با نيز ايشان. بودند برآورده كوس زخم چون خروشى نيز اشكبوس و چنگش دودمان از كسانى ديگر سوى از. گزيند
 سرِ نامدار، اين سوگ براى از. كنيم ناخوش ايشان بر را روز و شب و سازيم آتش از پر را سيستان ما: گفتند مى و باريدند مى اشك خود زرد

 و خيره دلش بشنيد، را ايشان سخنان  پيران چون. بريزيم ايوانش پيش در را خاكسترش و بسوزيم را تنش و سازيم دار بر را زابلى رستم
. است آمده بسر روزگارتان كه نيستيد آگاه اين از گمان بى اندوه، و درد از پر اندوهخواران اى زار، بيچارگان اى: گفت پس. گشت تيره رخسارش

 بر پلنگ چرم جوشن، بجاى كه است آمده جنگ به دريا از نهنگى اكنون. گشت دراز ما كوتاه رزم اين ديگر: گفت چين خاقان به پيران آنگاه
 سر از خرَد چون كه بدان و رفت باد بر ما رنجهاى آن سان بدين و. است آورده بدينجا خود با نيز را كشورى هر مهتران و نامداران .دارد تن

 .برآمد دستش از بدى كار چنان كه بود خرَد كم گرسيوز فرمان به آن و. شد كشته او دست به سياوخش گشت، دور شاه افراسياب

 را آسمان و آورد كينه و جنگ چنين اين رستم كه اوست مرگ براى از اكنون. بود او دايه زابلى، رستم و بود هماي پر و خردمند سياوش،
 زير به كه رخشى با. ندارند پايدارى ياراى برابرش در نيز نيل درياى و بلند كوه و پيل و پلنگ ديگر بيĤيد، جنگ به او چون. آورد مى زمين بر

 كه بود آتشى اين كه همانا.  گذرانْد را روزها بيهوده نبايد ديگر بديدند، را او نيروى همه كه اكنون. نخواهد كشتى يزن خون درياى در دارد، خود
 كار اين فرجام كه ببينيد و خوانيد فرا را خردمندان و هوش تيز موبدان همه اينك پس. ساخت درد از پر را ما دل و آمد فرود ما بر آسمان از

 سوى به سختى و رنج اين از سرانجام بتوانيم ولى اندك، بختى با چه اگر كه باشد است؟ رزمگاه اين پيكار مرد كسى هچ و شد خواهد چه
 .بجوييم كينه آغاز از كه نبايد گردد، درست كار اين كه بايد اگر. بازگرديم خويش كشور

 .ردك ياد را آفرين گيهان پروردگار و گشت اندوهگين پيران سخنان از چين خاقان

 دراز را سخن بيهوده بايد چرا سرفراز، اى: گفت شنگل بكنيم؟ بايد چه است، بيĤمده جويى جنگ بدين سپاهى كه اكنون: گفت بدو آنگاه
 كه اكنون. بشتافتيم تيز كشورى هر از و يافتيم بسيارى پيشكشهاى و اسپ راه، اين در و آمديم افراسياب يارى به دريا و دشت از ما داريم؟
 درنگ راه در نيز روز يك و بتاختيم جنگى شير مانند به ما. گشت بازخواهيم روباه چون گردد، كوتاه پيكار از دستمان اگر ايم، آمده يرش چون

. است ننگ تنها، مرد يك از گفتن سخن است؟ گشته تنگ شما بر كار چنين اين چرا جنگ، به سگزى مرد يك آمدن با اينك پس. نكرديم
 .كرد رديگ اى چاره بايد

 .گردى بدگمان چنين نبايد آمد، بسر روزگار او بدست را پهلوان كاموس اگر كه بدان

 رستم هنرهاى كه بدان. نشمارند چيزى به را او پهلوانان از هيچيك ديگر نخوابد، را شب او اندوه از و بترسد رستم از گونه بدين پيران اگر
 به را سپاه و كشيم برمى را گرزها دم سپيده. دهيم راه خود به را او بيم كه نبايد و كرد رستد اى انديشه بايد پس .نيست گفتى كه چنان آن نيز

 چنان تبرهايمان زخم و سواران گَرد از. بارانيم مى آنها بر تير از بارانى و سازيم مى سياه بهارى، ابر چون را جا همه آنگاه. رانيم مى ايشان سوى
 جنگاوران كه همانا. آوريد جنگ بخروشم، كه آنگاه و نهيد من بر چشم همگى نيز شمايان. نشناسند پا از سر ايشان از هيچيك كه كنيم مى
 جنگ به من چون. گشتيم جان بى كشتگان، مانند به و پيچان و زار چنين اين تن، يك براى از ليك. باشند تن هزار سد از بيش ما سوار و دلير
 .ندارد ارزشى بددل، مرد دل كه چرا  يابند رهايى نبايد نيز ايشان از تن يك كه بدانيد و. برآوريد نآسما به گَرد نيز شمايان شتابم، سگزى آن

 روانت و باشى شاد هميشه: گفت بدو پيران. شد جوان باز بود، گشته كهن كه ايشان دل بشنيدند، شنگل از را سخنان آن سپاهيان چون
 همچون تُرك بزرگان رفت، خود سراپرده به پيران چون. بكردند آفرين هند شاه آن بر نامداران نآ همه و چين خاقان آنگاه. باشد آزاد اندوه از

 سرانجام سخنان، آن از پس آيا: كه پرسيد پيران از هومان. رفتند او نزد به -اندوهگين هم برخى و شاد برخى -بارمان و نستيهن و هومان
. بگفت هومان به بود، همداستان او با نيز سپاه كه اين و را شنگل سخنان پيران رويم؟ مى جنگ به يا كنيم مى آشتى آيا كرديد؟ چه آهنگ
 نباشد، گذر آسمان خواست از كه بدان: گفت پيران به آنگاه. برآشفت شوربخت شنگل آن بر و گشت اندوهگين سخت كار، آن شنيدن از هومان
 است همان رستم اگر. نيست سر در خرَد را شنگل كه براستى: گفت كلباد به راه در و برفت آنجا از هومان. گردد چه بر روزگار تا ببينيم پس
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 در بايد. چين خاقان و منشور و كندر نه و بماند شنگل  نه كين دشت اين بر ديگر كه بدان ام، بشنيده او باره در نيز پهلوانان از و ام ديده من كه
 و روند خاك زير به ايشان از بخش دو گران، گرزهاى با ما كران بى سپاه اين از كه ددي خواهى. انديشيد آن زيان و سود به چندى كار اين

 و ميافكن بد اختر گونه بدين توانى مى تا زن، تيغ اى: گفت بدو كلباد ليك. شود شسته خون به كالهخودشان و گردد ايشان نساجامه جوشن،
 مدهى راه خود دل به اندوه است، نيĤمده هنوز آنچه براى از كه است سزاوار پس. شود ديگرگونه كار، كه باشد. مكن ننگين يكباره را خويش تن
 .نباشى دژم و

  خويش سپاه با رستم گفتن سخن

 فروزنده آن -بيژن و -كارآزموده سوار آن -گرگين و گستهم و فريبرز و گيو و گودرز و رهام و توس چون پهلوانانى رستم ديگر سوى از
 هر براستى دل، بيدار و هوشيار موبدان اى و خردمندان اى: گفت ايشان به و براند ايشان با اى بايسته سخنهاى و خواند دخو پيش به را -كارزار
 .يازيد بيداد به دست نبايد پس. گردد پيروز نيز جنگ گاه به و باشد تخت و گنج سزاوار گرداند، نيكبخت يزدان، كه را كسى

  ايم چه بهر ز تيره خاك برين       ايم كه خود ما روز، بود يزدان به

  بخردى و بايد ايزدى ره            بدى از گمان كشيدن ببايد

  بسى بودن شاد بدو نبايد          كسى با همى نماند گيتى كه

  كاستى و كمى بود كژّى ز             راستى و باشد مردمى هنر،

 درد چه و بكرد سياوش با كه ها نيكويى چه كه اين از گفت سخن دل داغ با چندى مد،آ من پيش به شتاب به پيران كه آنگاه كه بدانيد 
 كه بدانيد شمايان ليك .گشتند رها اژدها افراسياب دم از كه بود او كردار و گفتار به نيز خسرو كى و فرنگيس كه گفت. رسيد وى به اندوهى و
 از بسيارى با نيز فرزندش و برادر و گردد كشته كينه اين براى از پيران كه آمده پديد دلم در راست گمان اين و ام ديده خواب در من آنكه با

 كشته كه اين مگر نماند، برجاى گناهكار يك و شود كشته خسرو كى دست به نيز افراسياب و شوند كشته او پيش در اش نژاده و نامور خويشان
 و ندارد اى پيشه راستى بجز او زيرا .شود كشته من دست به -توران سپاه سرور آن -رانپي كه خواهم نمى هم باز  باشد شده افكنده پا زير در و

 را ها خواسته و گناهكاران او اگر. سازيم نهان را گذشته گناه آن بايد نيز ما رساند، انجام به بگفت كه را آنچه اگر پس. يابد نمى راه دلش بر بدى
. نيست راستى از بهتر گيتى در كارى هيچ كه زيرا نباشد، پيكار جاى مرا ديگر پس آن از. سازيم ونفز را كينه اين نبايد هم ما بسپارد، ما به
 به چون نيز شمايان. گردم نياز بى ايشان پيكار از ديگر بفرستند، ساو و باژ ما نزد به پيل، و تخت با نامداران آن و نيل درياى چون سپاه آن اگر
 و تاج و گنج از پر گيتى. است همين تنها راه،. نداريم نگاه كشتن با را گيتى ما. نباشيد رنج به ايشان از ديگر فرستادند، تخت و گنج ما نزد

 .گردد بختان نيك بهره كه است تخت

 تو از تاج و تخت. تختى زيبنده و سپاه ستون تو راستكار، و دادگر شير اى: گفت بدو و خاست برپاى بشنيد، را رستم سخنان گودرز چون
 :ليك است، بهتر جنگ از آشتى گمان بى كه دانم من. است برخوردار خرَد از روانت پيوسته و است زانفرو

  باستان گفته از بشنو كنون            داستان تو پيش يكى بگويم

  گران بار ز گردن چو گريزد           گوهران بد جان آشتى، از كه

 بشكند راستى آن كه بكوشد        كند پيمان بيچاره كه ايدون ور

  مبين كژّى و زو سخن مشنو تو           آفرين جهان آفريدش كژّ چو

 دشت اين از و رزم از من: گفت و بيĤمد پيران سوى از اى فرستاده. برفت سخن باره اين در ساختيم، را رزمگاه اين ما كه بار نخستين 
 سرانجام و بشنيد ما از بسيارى اندرزهاى و پند آنگاه. ام بسته خسرو كى بندگى كمر و خواهم نمى خويش سراپرده و سرزمين و بيزارم كينه
 در آنها براى از ليك است، بسيار چهارپايان و گنج و تخت مرا چه اگر. گويم مى  سخن ايشان با كار اين باره در و روم مى خويشانم نزد به: گفت
 ايران در زيرا بيايى، ما سوى به كه باشد روا: گفتم او به من. باشم نكرده گناهى آشكارا نيز هشا افراسياب نزد در تا روم اى گوشه به و نمانم اينجا
 و شد انباز ديو با تيره شب همان در ليك. بازگشت پيران و گفتيم او به را سخنان اين ما. باشد بهروزى و توانگرى و گنج و تخت تو براى

 به. بود نگفته ما با سخنى هيچ پيران گويى. بيĤمد ايران سپاه كه زيرا بيĤراى، را خود لشگر: گفت را او و فرستاد شاه افراسياب نزد به اى فرستاده
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 بكرده ديگر اى چاره تو با سپاه، پهلوان اى نيز اكنون. كرد خويش سپاهيان از پر را جا همه و كشيد دشت سوى به را خود سپاه كه بود دهم روز
 به ايشان پشت. است ترسيده تو كمند از هم اكنون. داند نمى چيزى گرى چاره و فريب بجز ولى گويد، ىم دانشمندانه سخنانى پيوسته. است

 و كوبد مى را آشتى در اكنون  شد كشته كه بود تو كمند خم با كه بديد و يافت برگشته را كاموس بخت چون ليك بود، استوار كاموس
 و گناهكاران آن باره در. آورد مى بكار را فريب و بند و رنگ است، آورده نشيب به رو كار ببيند، كه گاه هر او. بنشيند آرام دشت آن بر تواند نمى
 و فريبرز جنگ به سپاهى پيش در سپهدار پيران رسد، فرا روز چون كه ديد خواهى فرستد، مى ما پيش به است گفته كه نيز ها خواسته و گنج
 كه بنگر -بهرام -من فرزند به شنوى، نمى مرا پند اگر اينك. باشد مى او جفت اهريمن تنها و است دروغ او گفتار همه كه براستى. آيد توس
 تنها درمانم و بارم مى ديدگان از خون هستم، زنده تا من كه بساخت گورستانى گودرزيان، از سرانجام ليك بنواخت، گرى چاره آن با را او پيران،

 .بكشم را خود تيغى با كه است اين

 سخنى اين و بگفتى كه است چنين اين پيران. است خردمندانه گفتارت كه براستى: گفت بدو بشنيد، را گودرز سخنان رستم چون
 كار از همه آن و كرد چه ايران شاه با كه بنگر. آورم نمى جنگ او خوب كردار برابر در من ليك. نيست همداستان ما با پير آن كه نباشد پوشيده
 نيز را پيل ژنده آن با كه ام بسته فتراك به كمندى نيز من آيد، ما رزم به و بازگردد خويش گفتار از او اگر كه بدان ىول. بخورد اندوه سياوش،

 خواهد اندوه و درد او به ما از بازگردد، خويش گفتار از او چون ولى. جويم نمى پيكار و جنگ و كنم مى نيكو گمان نخست ليك. آورم مى بند به
 .ندارد فسوسى تو بر نيز خورشيد كه براستى: گفتند و بكردند آفرين رستم بر توس و گودرز پس. رسيد

 آنگاه. باشى يار را او هميشه تو و مباشد خسرو كى بدون هرگز گيتى. نگيرد فروغى هيچ او دروغ و فريب و پيران سخنهاى آن تو نزد در
 سپاه كار به را شب ديگر نيمه و كنيم ميگسارى شب نيمه تا پس. مگفتي سخن بسيار و شد تيره شب، ديگر اكنون: گفت ايشان به رستم

 گرز آن فردا كه افكنم مى نيكى اختر ميگسارى، اين با امشب من: گفت ايرانيان به پس. دارد نهان در چه گيهان كردگار تا ببينيم و پردازيم
. داشت نخواهد مرا برابر در پايدارى ياراى نيز نهنگ ديگر آنگاه.  روم جنگ سوى به و برآورم گردن به جنگيدم، آن با مازندران در كه را سام

. بسپارم ايرانيان به و آورم بدينجا را ايشان پيالن ژنده و پيلسته تخت آن و تاج و گرز و افسر و سراپرده ببندم، تاختن به كمر من اگر كه بدانيد
 .برفتند خويش هاى سراپرده سوى به آمد، نياز آسايش و خواب به را ايشان چون و برخروشيدند خسروپرست نامداران آن پس

  تورانيان و ايرانيان آراستن سپاه

 درگاه از رسيد، فرا روز و بپوشانيد -بود سيمين سپرى چون كه - را خويش رخساره ماه، و بنمود را خويش درخشان كاله خورشيد، چون
 .شد گَرد از پر آسمان و گشت آبنوس سياهى به اسپان سم زير به زمين. برخاست تبيره بانگ توس

 در پيكر گرگ درفش آن با نيز فريبرز. بايستاد پوالد گرز و جوشن با -كشواد پسر -گودرز سپاه، راست سوى در. كرد تن بر زره رستم
 سپاه پيش به تهمتن. بود نمانده زمين روى بر جايى هيچ ديگر سپاهيان، همه آن از. بايستاد سپاه دل در هم نوذر توس. گرفت جاى چپ سوى
 .دارد نگاه دشمن از را پهلوانان تا آمد

 كندر سپاه، راست سوى در. بودند ايستاده زمين بر  بيستون كوه مانند به پيالن. بود سپاه دل در خاقان توران، سپاه در ديگر سوى از
. بود آمده ستوه به اسپان سم زير به زمين. بود پاهس چپ سوى در نيز ديده جنگ گهار. داشت جاى تير و شمشير با دالور و سوار و شيرگير
 مرا توست، فرمان زير به سند و هند سراسر كه هندى نامبردار اى: گفت بدو و آمد رزمخواه شنگل نزد به گشت، مى سپاه پيش به كه پيران
 اكنون: گفت شنگل. آورم خاك به ابر از را سرش و كنم نبرد رستم با نيز خود و آورم جنگ به را سپاهيان سو هر از فردا پگاه كه بودى گفته
 ايرانيان بر را كار و بگيرم او از را كاموس كين. بدوزم خود تير پيكان با را تنش و روم گير پهلوان آن نزد به و بازنگردم خويش گفتار از من نيز

 كروه دو تا كه -سپاهيان آن از بخش يك پس. استبرخ دشت آن از گَرد و بزد كوس و كرد بخش سه به را سپاهيان شنگل آنگاه. سازم تنگ
 و بيĤويخته گردن از زر گردنبند و بود شده آراسته گوشواره و افسر و نگار و رنگ با بانان پيل سرِ. شدند روان پيالن ژنده با -بودند بركشيده رده
 پيالن آن برخاست، كارناى ناله چون. بودند نهاده آنها پشت رب زرين تختهاى و هشته فرو چينى ديباى پيالن، از. بودند بسته ميان بر زرين كمر

 جاى سپاه چپ سوى در نيز چينى سپر و كمان با سوار هزار سى و آمد سپاه راست سوى به نامدار و گردنكش سوار هزار سى. برفتند جنگى
 .گرفتند

 .درنورديدند را زمين سان بدين و بود سپاه دل در پيالن با نيز چين خاقان
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  پيران با رستم كردن زنشسر

 ماى و مرغ و دنبر سپاهيان از بسيارى همراه به سر، فراز بر هندى سايبانى و دست در هندى تيغى با سپاهيان از رده دو ميان در شنگل
 هومان به و ردك آزاد تهمتن رزم از را خود دل و شد دلشاد بديد، بدانسان را او كه پيران. بود شده روان چپ و راست سوى و سر پشت در

 را فردا و امروز يك تو ليك. باشد ما دل كام به روزگار كار ديگر هستند، شيرى مانند  به يك هر كه سرافراز دلير سوار همه اين با امروز: گفت
 را تو زابلى، آن راگ زيرا. نشناسد سوار دويست آن ميان در را تو كسى تا بايست چين خاقان سر پشت در و برو. مكن رزم و مباش سپاه پيش در
 .كند يارى چگونه را ما بيدارمان بخت و شود چگونه ما كار ببينيم تا بگذار اينك. گردد تباه كارت ديگر ببيند، سپاهيانت و درفش اين با

: گفت و كرد اربسي آفرين را رستم و آمد فرود اسپ از و برفت داشت، جاى تن پيل رستم كه آنجا ايران، سپاه سوى به آنجا از پيران آنگاه
 به را پيامت و برفتم تو نزد از من كه بدان پهلوان، اى. آيد تو بر بيم و گيرد نشيب روزت كه مبادا. گيرد روشنى تو از نيز بلند آسمان كه همانا
 سخن آشتى از هم ايشان با. گفتم سخن بسيار -ندارد را ستودنت ياراى گيتى در هيچكسى براستى كه -هنرهايت و تو از. بدادم جوان و پير

 را گناهكاران ليك  دهيم بدو توانيم مى خواسته، و زر و گنج از بخواهد او كه آنچه هر ما: گفتند من به ايشان سرانجام. جنگ از هم و راندم
 او كه را كسانى همه گناهكارند؟ افراسياب، خويشان بجز كسانى چه آيا. مگوى سخن شتاب به و كن انديشه باره اين در پس. داد بدو توان نمى

 اكنون. است ناشدنى آرزويى اين كه براستى سپاريم؟ بدو را ايشان توانيم مى چگونه پس. افسرند و تاج با بزرگان و مهتران از خواهد، مى ما از
 دريا و ىخشك از را سپاهيان همه اين كه افراسياب پس. است بيĤمده زمين توران و هند و سقالب و چين از سان بدين سپاهى كه بنگر

 هند شاه كه بدان. آمدم تو نزد به رو آن از و يافتم ايشان سوى از بسيارى سرزنشهاى پاسخ، در من]  رستم اى[ خواهد؟ مى آشتى كى بيĤورده،
 پاى از رس و اند گرفته شتاب جستن، جنگ اين براى از دريا همچون هنديان، از نيز سپاهى. جويد مى را تو نبرد هندى، تيغ و كمان و تير با

 .انگارند نمى چيزى به و خوانند مى سگزى تنها را تو و شناسند نمى

 - خسرو كى برى؟ مى بكار فريب و رنگ چنين اين چگونه شوربخت، اى: گفت بدو و برآشفت سخت بشنيد، را پيران سخنان رستم چون
 خون در كه بدان. است دروغ تو سراپاى كه دانستم و ديدمب را ات انديشه و دانش اكنون. گفت من به بسيار تو  دروغگويى از -گيتى شاه آن

 را آن بهشت، يا است دوزخ شوم، بيداد خاك آن سرزمينت، آن اگر گفتم را تو. آمد خواهد پيش برايت نيز بدتر اين از و غلتيد خواهى خويش
 شاه آن -خسرو كى گويا تو ليك. سپرد اژدها دم به را خويش سرِ بتوان كه ندارد را آن ارزش زندگانى اين. بيا ما آباد سرزمين به و ساز رها

 ديگر كه بدان پس. است خوشتر نيز رنگين ديباى از برايت پلنگ و خوك چرم پوشش و بينى نمى را مهر و داد با و نوازنده و چهر خوب و جوان
 اى: گفت بدو شنيد، چنين كه پيران. شد خواهى داربرخور خودت تنها اى، پراكنده كه تخمى اين از و ندارد جنگى تو با سخن اين سر بر كسى

 زير به من دل و جان كه بدان. نيست دانا تو مانند به هيچكسى كه براستى. بادا تو بر مهتران آفرين تخت، زيبنده اى و شاد و برومند نيكبخت
 پيران،. گفت خواهم سخن نيز انجمن آن با و شيداندي خواهم خويش با را امشب و گردم مى باز اينك. توست گروگان هميشه روانم و تو فرمان
  .بازگشت خود سپاه دل سوى به خواه كينه سرى و دروغ پر لبى با و بگفت اين

  رزم آغاز

 نيز شمايان. ام بسته جنگ به كمر من: گفت ايرانيان به رستم. گشت اى جوشنده كوه مانند به زمين سو، دو هر در بازگشت، پيران چون
 اين باره در. گردد شناخته ميش از گرگ و است پيش در بزرگى جنگ امروز كه زيرا  آوريد ابروان بر چين و كنيد كينه از پر را دلها همگى،

 آن در و دهد رخ رزمى كوه دو ميان در و گردند انجمن جا همه از بسيارى سپاهيان و بزرگان كه بود گفته من به شناس ستاره اين از پيش روز،
 اين رسيدن از پيوسته من دل و. گردد نهان زمين روى از كينه آن و شود موم بسان پوالد گرز كه اين تا گردند كشته رىبسيا مردان جنگ،

 كمند خم به را دستش دو باشد،  يارم بلند، آسمان اگر كه زيرا مباشيد، دلتنگ شمايان آيد، من جنگ به كه كسى هر اكنون. بود هراس در روز
 رزم در گمان بى پس بميرم، رزم در بايد كه باشد چنان من سرنوشت اگر كه بدانيد و مباشيد درمانده نامداران، آن برابر در نيز شمايان. ببندم
 .ماند مى برجاى من براى كه است نام اين و است مرگ براى از تن كه زيرا باشد، روا بميرم نيكو نام با اگر ليك. مرد خواهم

 مساز چندين كار همى، نمانى            دراز ماند كه بايد نام ترا

 گزند بيابى زو شوى، چون هر كه       مبند سپنجى سراى اندر دل

 نشمرد را روز بد به و نيك به           خرد را روان باشد يار اگر
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  سپنج سراى اندر دل نبندد          گنج خداوند و تاج خداوند

 .است برتر نيز آسمان از تو نفرما: گفتند شنيدند، را رستم سخنان كه سپاهيان 

 گويى كه بيĤمدند، سپاهيان سو دو از چنان آنگاه.  مانَد جاى بر رستاخيز تا ما نام كه بسازيم رزمى چنان تيزمان تيغهاى با نيز ما كه بدان
 سياه نيز آفتاب درخشان رخسار ،تيرها پر و پوالد پيكانهاى از. گشت كرف درياى سياهى به زمين. باريد مى تير و شمشير كه برآمد سياهى ابر
 .آلودند مى خون به را ها ستاره گويى ها سرنيزه. شد

 چاك چاك بزرگان كالهخود و شده فرو سپاهيان مغز و خون زير به زمين. باريد مى آسمان از سنگ گويى گاوچهر، گرزهاى زخم آواى از
 كمر من كه هنگام آن از: گفت ديد، چنين كه پير گودرز. باريد مى خون كه بود ابرى مانند به الماسگون تيغهاى آن درخشش. بود گشته

 خوار يكى پيوسته كشتن، از كه است چنين گيتى كار كه براستى. ام شنيده گردنكشان از نه و ديده سان بدين رزمى نه هرگز ام، بسته مردانگى
 .باشد آسان تن ديگرى و گردد

  شنگل گريختن و رستم با شنگل رزم

 چون. بجنگم او با تا كجاست سگزى مرد آن كه ببينم  خواهم مى. رزمخواه شيراوژن آن منم: گفت و بغرّيد سپاه پيش رد شنگل پس
 تا خواستم مى گيهان كردگار از نهان و آشكار من كه است همان اين: گفت پس. بديد را او و كرد نگاه سپاه ميان از بشنيد، را شنگل آواز رستم

 و هندى شمشيرهاى هيچ نه و هندى نه و گذارم جاى بر سقالبى نه سپاه، آن از ديگر من آنگاه. جويد مرا رزم دليرى انهبيگ بزرگ، سپاه آن از
 تو پس نهاد، رستم مرا نام زر زال بدگوهر، اى و فرومايه بدنژاد اى: گفت بلند آواى به و آمد شنگل پيش به رستم پس. را ايشان چينى تيغهاى

 ميان در رستم. گشت خواهند ات نساجامه كالهخودت، و جوشن اين گمان بى و است تو مرگ سگزى، كه بنگر اكنون نى؟خوا مى سگزى مرا چرا
 او بر آنگاه. بزد زمينش بر و كرد نگونسار و برگرفت زين از را او و بزد اى نيزه ناگهان كه گشت مى آوردگاه آن در وى با سپاهيان، از رده دو

 .برد شمشير به تدس شير چون سپس و بگذشت

 شنگل و بتاختند پهلوان رستم بر بودند، داده آب زهر به را خويش برّان تيغهاى كه هند و چين و ترك سپاه دليران هنگام همان در ليك
 با پس. يافت رهايى رستم دست از جانش و نشد زخمى داشت، تن بر زره كه شنگل. بربودند ژيان شير آن پيش از را او و گرفتند ميان در را

 پيلى ژنده  نيست مرد او كه زيرا. نيست او همĤورد گيتى در كسى كه براستى: گفت بدو و گريخت چين خاقان سوى به چين، از پر رخسارى
 رهايى ازو ، رود اژدها اين رزم به تنهايى به كسى اگر گرنه و  روند او جنگ به سپاهيان همه كه اين مگر. است گشته سوار كوهى بر كه است
 .داشتى ديگر نهادى و انديشه بامداد: گفت بدو بشنيد، شنگل از را سخنان آن كه چين خاقان. نيابد

 كه شير رستم. آورند بسر او بر را روزگار و گيرند ميان در را تنومند و سرافراز رستم كوه، چون همگى تا بفرمود سپاهيان به خاقان آنگاه
 نيز كوه. انداخت مى دشت آن بر را سرى بى تنهاى زد، مى كه اى دشنه هر با. بشكست را نيانچي سپاه چپ و برد شمشير به دست ديد، چنين
 كه گرفتند ميان در را او چنان دشمن سپاهيان. نبود ايستادن ياراى او خشم برابر در نيز را پيل و نداشت را او با جنگ در پايدارى ياراى

 خون، از جا همه و رفته نيستانى درون برد گمان كه بتاختند شيرگير پهلوان آن بر تير و گرز و دشنه و نيزه با چنان آن. نتابيد او بر خورشيد
 او سر پشت در. كرد مى نيم دو به را نيزه ده زد، مى كه زخمى هر با جوشان و خروشان او ليك بودند، دژم دشمنانش .است گشته ميستان چون
 كشتگان، بسيارىِ از و. باريد مى ابر از ژاله گويى تيغ، و تير و گوپال و گرز بسيارىِ از. بودند آكنده كينه به را دلها ايران، دلير جويان جنگ نيز

 ها دشنه زخم با سو هر از و گشت زمين چون خاك، همه آن از بلند آسمان. بود كاله و تيغ و سر و دست و تن از پر آوردگاه دشت آن همه
 ستوه به نيز كوه و دريا ايشان، جنبش از كه بودند پهلوى و هراتى و سقالبى و هندى و شكنى و چينى سپاهيان اندازه آن. بود چاك چاك
 جنگ در پايدارى توان را هيچكسى. است ژيان شير چون خواهى كينه گاه به رستم كه همانا: گفت چين خاقان به ديد، چنين كه پيران .آيد مى
 سد كه بپذيرد تواند نمى شود، گفته سخن خردمندى پيش به كار اين از اگر براستى. نباشد او مانند به گيتى در سپهدارى هيچ و نيست او با

 .نداشتند را سوار يك با جنگ توان نامور جوى پرخاش هزار

[ م،بجويي آشتى راه ايشان با ما اگر اينك. يافت نخواهد خواب و آرام رستم دست از و رسيد خواهد بد افراسياب به كين اين از كه دانم مى
 .يافت نخواهيم رهايى جنگ از آوريم، خشم به را رستم هم اگر. كنند نكوهش ما بر]  سپاهيانمان و افراسياب
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  ساوه با رستم رزم

 خواهد ايرانيان به تنها آراسته تاج و تخت و خواسته و پيالن آن. نرسيد زيانى را ما جنگ اين از: گفت ايرانيان به رستم ديگر سوى از
 برجاى چين و شكنان و سقالب از نيز را تن يك آنگاه. باشد بس رخش پاى و ايزد يارى تنها نيز من براى. گشت خواهند شاد ابدانه و رسيد
 از رسد مى ايشان به كه بدى اين اكنون. ماست سپاه فروزنده بلند، بخت آسمان و است ما پيروزى روز امروز كه همانا. نهد زمين بر پا كه نگذارم

 گورستانى را دشت اين من آورد، پديد را خود هنرهاى نيز من رخشان رخش و دهد نيرو مرا دادگر يزدان اگر. است خودشان ىبدكردار پِى
 را زمين سوارانتان، گَرد و كوس آواى با و بزنيد دراى و سنج نيز شمايان بجنبم، جاى از من چون آنگاه. سازم شورستان را بارورش زمين و كنم
 باشيد نداشته باكى ايشان انبوهى از. بكوبيد گران گرز و گوپال نيز شما كوبند، مى پوالد بر پتك كه آهنگران مانند به و سازيد آبنوس سياهى به
 .برآوريد ابر به تا نيز دريا ژرفاى از را خاك و

 .سازيد تيره خويش جنگ از نيز را آسمان و بدريد را چين و سقالب سپاه هاى رده

 .آوريد جنگ و بجنبيد جا از خروشيدم، من كه آنگاه و نهيد من هخودكال به ديده همگى پس

 سوى به نخست. جست راه دشمن سپاه راست سوى به خروشان و برفت آنجا از دست در گاوپيكر گرز با مست پيلى چون رستم آنگاه
 به كاموس خويشان از يكى هنگام همان در كلي. ساخت جدا تن از را بسيارى سرهاى و دريد هم بر را ايشان سپاه راست سراسر و رفت كندر
 را كاموس كين رستم از و بگرديد راست و چپ به ساوه. آمد تهمتن جنگ به دست در هندى تيغى با - بود سرافراز و نامدار بسيار كه -ساوه نام
 از ديگر كه بدان و خواست خواهم تو زا را كاموس كين آسانى به من. ببينى را نيل درياى كوهه اكنون پيل، ژنده اى: گفت بدو و خواست مى
 جانش كه بكوبيد ساوه سر بر چنان و بركشيد گران گرز و بزد دستى بشنيد، را ساوه گفتار تن، پيل رستم چون. ديد نخواهى كارزارى پس اين
 ساوه درفش چون.  نمانْد گيتى در ساوه از نشانى ديگر. برفت او روى از رخش با رستم و شد افكنده زمين بر ساوه. شد بيرون تن از زارى به

  .نداشت را رستم برابر در پايدارى ياراى هيچكسى. گشتند آزرده او سپاه همه گشت، سرنگون كشانى

 را گهارگهانى رستم، كشتن

 آنجا در ليك. گشتند اندوهگين همگى ديدند، چنين  كه سپاه آن. شد روان آن چپ سوى به دشمن سپاه راست سوى از رستم آنگاه
 كين كينه، دشت اين در من :گفت و برآشفت سخت بديد، را رستم كالهخود چون. بود ايستاده سياه درفشى با شيردل پهلوان آن گهارگهانى،

 برانگيخت جا از را اسپ گهار آنگاه. كند نبرد دارم، گران گرز و شير دل كه من با بايد او مهتران، ميان در. بگيرم سگزى اين از را چين و توران
 و كشيد جنگ از دست و گشت اندوهگين بديد، نزديك از را تن پيل رستم چون ليك. آمد تن پيل رستم نزد به سپاه ميان از خواهانه كينه و

 پهلوانى با كه باشد آن از بهتر بگريزى، تندرست اينك اگر پس. نبود پايدار او برابر در نيز كاموس كه ديدى كارديده، گهار اى: گفت دل در
 چون سپاه، ميان در تهمتن درفش. نگريستند مى بدو سپاه دو. بگريخت سپاه دل سوى به و بگفت اين گهار،. آورى پاى زير به خود سر كردن،
 رستم آنگاه. شد الژوردين آسمان، و گشت آللگون زمين كه بتاخت او پسِ از چنان گَرد چون ديد، چنين كه رستم. بود كوهى فراز بر درختى

 گهار كبود درفش. انداخت زمين بر را او بوزد، آن شاخ بر سخت بادى كه درختى برگ بسان و بدريد را او گبر و بزد او بند ركم بر اى نيزه
 .نبود هرگز گهارگهانى گويى. گشت سرنگون

 را كوس و ويانىكا درفش آن توس، و سرافراز گودرز. برخاست نبرد گَرد راست، و چپ از كرد، چه رستم كه بديدند ايران پهلوانان چون
 به ايران سپاه از نامدار سوار سد: كه بفرمود رستم آنگاه. گشت پيروز لشگرپناه پهلوانِ رستم: كه برخاست خروشى ايران سپاه دل از. بيĤوردند

 ايران دلير و يروزپ شاه به و بستانم خاقان از را گرز و دستبند و گردنبند و تاج و پيلسته تخت و پيل آن اكنون هم من تا بفرستيد من پيش
. ببنديد كينه اين به كمر همگى: گفت ايرانيان آن به رستم. بيĤمدند رستم پيش به ايران سپاه از گاوسار گرز با دار زره دالور هزار پس. دهم

 بر كاغذينى كاله ريزد،بگ چين ساالر آن برابر از زمين ايران از نامدارى اگر كه سياوش خاك به و ماه و خورشيد به و شاه سر و جان به سوگند
 با همگى  كند مى گوزن شاخ آرزوى جنگ گاه به و دارد شير خوى رستم بديدند كه  سپاهيان. نبيند چيزى چاه و بند يا دار بجز و نهم سرش
 رزمگاه آن بر يزن ستاره. چكانيد آسمان بر خون خويش، جنگ با و بتاخت ايشان پيش در سپهبد رستم. نهادند روى خاقان سوى به داغدار دلى
 نبود، پيدا چيز هيچ ها سرنيزه زخم و سواران بانگ از. نديد را دشت روى كسى ديگر برخاست، رزمگاه آن از كه گَرد همه آن از. نگريست مى

 هيچ تگانكش بسيارىِ از. گشت سياه زنگى، روى چون آسمان. بود آزرده اسپان پاى زير به زمين و شده نهان اى پرده پشت در خورشيد گويى
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. بود گشته پوالد آواز از پر جا همه و برآمده ابرى سواران، گَرد از. بود كالهخود و گبر و تن و سر از پر دشت آن همه. نبود دشت آن بر راهى
 به زمانه ىگوي كه برآورد خروشى چنان رستم هنگام همان در. بدادند جنگ آن در را خويش سرهاى ننگ، و نام براى از كه نامدارانى بسيار چه

 و تاج با را شما. است ايران در نو، شاه آن خسرو، كى سزاوار تنها تاج، و گردنبند و افسر و دستبند و پيلسته تخت و پيل اين: گفت. آمد جوش
 كى نزديك به را اينها همه. ايد آورده كمند خم به را ميانتان و بند سوى به را خود دستهاى همگى]  جنگ به آمدنتان با[ است؟ كار چه فرّ

 براى از نگين و تاج اين و است بس بودن زنده شما براى. را چين خاقان نه و گذارم مى جاى بر را منشور نه و فرستم - گيتى شاه آن -خسرو
 .برآورم ماه به تا ستوران سم زير به را آوردگاه اين خاك من گرنه و  است ديگر كسى

  خاقان شدن گرفتار

 بايد كه هستى تو اين. مباد شمايان انجمن و شاه و ايران بدروان، بدتن اى: گفت رستم به و بگشود دشنام به نزبا ديد، چنين كه خاقان
 كه خزان باد مانند به دشمن سپاهيان آنگاه. بكنى را چين شاه سپاهيگرى بايد تو. بدترى كسى هر از و هستى سگزى تو. بجويى زينهار من از
. نبيند هم خواب در را آن مانند به رزمى جنگاورى، هيچ. گشت پوشيده تيرها پر از آسمان. بكردند سختى انتيربار را رستم بوزد، درختى بر

 دويست همراه به و مايست اين از بيش شكيبا، اى: گفت رهام به و بردميد رستم اندوه از دلش بديد، را الماسگون تيرهاى آن باران گودرز چون
 انديشيدن و آرامش هنگام ديگر اكنون: گفت گيو به گودرز آنگاه. نگهدار جنگ آن در را تهمتن پشت نگ،خد تير و چاچى كمانهاى با سوار

 و مباد آفرين دودمانشان بر هرگز كه -هومان و پيران آيا كه ببين و برو سپاه راست دست سوى به دليرانت با و بركش را سپاهيان پس. نيست
 .زند مى زمين بر را آسمان چين، خاقان پيش در چگونه كه بنگر تهمتن هب و هستند؟ كجا در -باد ايشان بر نفرين

 جنگ از رخشم كه ترسم مى: گفت شير رهام آن به ديد، چنين كه رستم. آمد جنگ به تهمتن پشت از و برآشفت پلنگى مانند به رهام
 و مور چون سپاهى اينها. شد خواهم داده آهار خوى و ونخ به ديگر آنگاه شوم، پياده بايد ناچار به من گردد، سست رخش اگر. گردد خسته
 .ببريم خسرو كى براى چين و شنگان از نو پيشكشى بسان را آنها همه تا مكن جنگ و مكوش آن بانان پيل و پيل با تو پس. هستند ملخ

 اى بيچاره، كردگان گم بخت اى. دابا جفت اهريمن چين، و ترك با كه همانا: كه برخروشيد دشمن سپاهيان سوى به و بگفت اين رستم،
 شمارد نمى مردانگى به نيز را اژدها او كه دانستيد نمى و نداشتيد آگهى رستم از كه بود گشته تهى خرَد از مغزتان مگر ناچيز، و زار اندوهخواران

 رستم،. نيست شمشير و گرز بجز ماش به نيز من پيشكش پس است، نگشته سير من رزم از سرتان كه اكنون جويد؟ مى پيل نبرد، دشت در و
 .افكند زين كوهه در را آن خم و بگشود فتراك از را خويش پيچان كمند و بگفت اين

 آن از را زمين تاخت، مى اسپ رستم كه سو هر در. گشت دريده نيز اژدها گوش كه برآمد خروشى چنان. برانگيخت جا از را رخش آنگاه
 روى از را مهترى رستم كه گاه هر .نداشت رزم جز آرزويى هيچ و بود آورده ابروان بر چين و افكنده بازو به را كمند خم. كرد مى پاك دليران

 و بست مى را او دست ايرانيان از يكى آنگاه. آورد برمى ابر به تا را كوس و نفير آواى رزمگاه، آن در سپهدار توس ربود، مى خود كمند خم با زين
 بلند كوهى بر سوار پيلى مانند به رستم. يافت نيل درياى بسان را زمين بنگريست، پيل پشت از خاقان چون .ردب مى كوه سوى به دشت آن از

 .نگريستند مى او جنگ آن بر ماه و ستاره.  آورد مى زير به سياه ابر فراز از نيز را كركس .بودند گشته كمندش خم گرفتار دليران آن همه و بود

 و برو شيرمرد اين پيش به: گفت بدو و بجست دانست، مى بخوبى را ايرانيان زبان كه را خود سپاه نامداران از يكى ديد، چنين كه خاقان
 چين و ختالن شاه با تو. ندارند كينه اين از اى بهره وهرى و چينى و شكنى و چغانى سپاهيان كه بدان. مكن تندى نبرد در كه بگوى را او

 كرد، انجمن گونه بدين را گيتى همه او. شناسد نمى آب از را آتش كه است شاهى نيز افراسياب .ندارى كه بيگانه مردم از اى كينه و دشمنى
 پر دلى و گفتار از پر زبانى با فرستاده .باشد جنگ از بهتر آشتى پس نيست، آبرو بى ما از كسى كه اينك.  آورد بد خويشتن بر كينه اين از ليك

 كار آن از تو گمان بى. كن بزم آهنگ پس آمد، بسر رزمت ديگر كه اكنون رزمجوى، مهتر اى: گفت بدو و مدآ تن پيل رستم نزد به شكست از
 كه رستم. است رسيده پايان به نبرد اكنون كه زيرا. بازگرد هم تو بازگردد، او چون پس. ندارى دل به چين خاقان از اى كينه هيچ گذشته
 چرا ديگر اكنون نهاديد، ايران تاراج سوى به رو كه شما. بفرستيد من نزد به را پيلسته تخت و اجت و پيالن بايد پس :گفت بدو شنيد، چنين
 پيلسته تخت و تاج ولى ببخشم، بدو را جانش هستند، من دستان در سپاهيانش كه داند مى او كه اينك ليك. كنيد گفتگو و البه همه اين بايد

 كه بدان. مبخش اى، نگرفته دشت در هنوز كه آهويى رخش، دارنده اى: گفت بدو شنيد، چنين كه فرستاده. است من آن از او گردنبند و پيل و
 خواهد پيش چه روزگار كه داند مى  كسى چه پس. است تخت و گنج و تاج با نيز خاقان و است پيالن و سپاهى مردان از پر دشت اين همه
 زورمند بخش تاج شيراوژنِ آن منم: گفت و برانگيخت جا از را رخش بشنيد، چنين كه رستم شد؟ خواهد پيروز كارزار اين در كسى چه و آورد
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 كمند خم به را همه و است يكسان نيز ژيان شير يا چين خاقان من براى. نيست پند و فريب گاه ديگر اكنون. ام افكنده بازو به خويش كمند كه
 سپيدى پيل سوى به آنگاه. آورد بند به را فرستاده آن ميان و بيانداخت را يشخو داده تاب كمند آن و بگفت اين رستم،. آورد خواهم خويش

 -سام زال پسر آن -تن پيل پهلوان رستم. شد نااميد خود جان از چين شاه رسيد، آن نزديكى به چون. آمد بود، سوار آن بر چين شاهنشاه كه
 از را او رستم. آمد بند به نامدار شاه آن سر شد، رها رستم دست از مندك كه هنگام همان در درست. بيانداخت شاه آن بر را خويش كمند خم
 رود تا تخت و تاج و پيل بى و پياده را او رستم و ببستند را چين خاقان آن بازوى ايرانى سپاهيان سان بدين و. بزد زمينش بر و آورد زير به پيل
 .برآورد آسمان به تا را كوس آواى ديد، چنين كه سپهبد توس. سپرد توس نگاهبانان به را او آنگاه. براند شهد

  نشيب بر گهى و فراز بر گهى        فريب سراى رسم است چنين

 زهر و كين گهى و مهر و نوش گهى        سپهر گردان بود تا بود چنين

 نژند و زار و خوار كند را كى            بلند چرخ به برآرد را يكى

 بركشد سيه خاك ز را يكى          دركشد ء كى تخت ز را يكى

  آفرين جهان اى تويى دان به كه      كين اينت با نه و مهر آنت با نه

  تويى هستى چه هر اى چه ندانم        تويى پستى و بلندى را جهان

  كميست را دگر فزونى، را يكى        غميست تو از و شادمانى تو ز

  دهى ماهى به دريا به را ىيك          دهى شاهى و برآرى را يكى

  منه كينه آزاده دو ميان             بده را دگر بدادى، را يكى

  تورانيان سپاه شدن شكسته

 .بود يكسان او برابر در خُرد و بزرگ ديگر. برد گران گرز به دست تهمتن آنگاه

 آن از. بود افتاده تن بى سرهاى و سر بى تنهاى جا ههم. گشت تنگ نيز پشه و مور گذر راه كه شد چنان كشتگان از آوردگاه آن سراسر
 و برآمد سياهى ابر و باد ناگهان. گرديد نزديك نيز شب شد، تاريك دشمن تابنده بخت آن چون. شد روان خون جوى زخمى، و كشته همه
 ديگر بنگريست، رزمگاه آن به پيران چون. گرفتند پيش در را بيابان راه و نشناختند پاى از سر ديگر دشمن سپاهيان. گشت تاريك جا همه
 خاك بر خوارى به زخميان و گشته نگونسار بزرگان درفش  كرد نگاه پهلوانان ديگر و چين خاقان و فرطوس و منشور به. يافت برگشته را بخت
 و گشت نگونسار توران سياه درفش نآ سان بدين و. سازيم نهان بايد را دشنه و ژوپين ديگر: گفت كلباد و پهلوان نستيهن به پس. بودند افتاده
 .برفتند رزمگاه آن از لرزان ايشان،

 در پيران كه بداند تا بتاخت راست و چپ به آنگاه. ساخت  جرَب پر چون را دشت آن همه و كرد تاراج را دشمن سپاه راست سوى گيو
 همه و گشتند تباه جنگى اسپان جنگ، آن از. بازگشتند ازسرافر رستم پيش به نديدند، را پيران ايران، دليران چون سرانجام ليك. كجاست

 خون از پر جوشنها و كالهخودها همه. بود ايشان پيش در نيز تهمتن و شدند روان كوه سوى به دل كام با همگى آنگاه. گشتند خسته و رنجه
 بدين. باشد چنين گيتى نهاد و آيين آرى. بود شاد جنگ، از دلشان ليكن خسته، رنج، از تنشان. بود گشته چاك چاك برگستوانها و خاك و

 و سر پس. نبود پيدا نشيب و فراز كشته، همه آن از و بود خون از پر تيغشان و پاى و دست. بازنشناختند را همديگر نشستند، را خود تا گونه
 .بودند بسته گران بند در را دشمن كه بود شاد بدين دلشان و بشستند تن

  رستم كردن بخش خواسته

. نيست سپر و تير و گوپال به نيازى ديگر پيروزگر، خداوند پيشگاه در زيرا بگشاييم، ميان بايد ديگر اكنون: گفت ايرانيان به رستم آنگاه
 از پس. باشد دژم دلمان آن براى از اكنون تا نشد كشته ما نامداران از هيچيك كه زيرا نهيد، سياه خاك به سر يزدان پيشگاه در همگى پس

 .گذاريد سر بر تاج همگى كرديد، چنين كه ناي
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 كوه اين به سپهبد توس: كه بازگفت من به را آن همه او رسيد، آگهى شمايان كار از -گيتى شاه آن - خسرو كى به كه هنگام آن بدانيد
 سر بر كه آنچه از. آمد جوش به ارپيك براى از مغزم و رفتم هوش از شاه گفته آن شنيدن از من. است آمده ستوه به هومان و پيران از و آمده
 چون. نكردم درنگ راه در هيچ و تاختم جنگ سوى به شتاب به ايران از. گشت تر تيره نيز آبنوس از دلم بود، آمده ريونيز و گودرز و بهرام

 ديگر: گفتم دل در افتاد، او گرز و دست و يال و برز و فرّ آن و كاموس به بويژه خواه، كينه پهلوانان و نامداران آن و چين خاقان به چشمم
 من بر كه زيادى ساليان اين با ايشان، برگ و ساز و سپاهيان اين از بيشتر ببستم مردانگى به كمر من كه هنگام آن از زيرا. آمد بسر روزگارم
 و نپيچيد مردانگى از دلم هرگز ليك. رسيدم گرانشان گرزهاى آن با مازندران ديوان به تيره شبى در روزگارى. ام نديده كجا هيچ در بگذشته،

 پيش در درد با همگى كه است سزاوار اكنون. گشت سياه افروزم گيتى دل و تاريك من روز كه بود رزم اين در ولى. نشستم جان از دست هرگز
. آيد ما بر بيم و گيرد نشيب كارمان كه مبادا پس. بداد خورشيد و كيوان بخش و بلند اختر و زور را ما كه بود او زيرا افتيم، خاك به پاك يزدان

 آن شود، آگه ما پيروزى اين از چون و برند مى آگهى بدو ما كار از -باد جانش بر آفرين كه گيتى شاه آن -خسرو كى كارآگهان كه بدانيد و
 و كنيد بيرون تن از رزم جامه ىهمگ  اكنون پس. كند مى بسيار بخشش درويشان به و نهد مى سر بر كيانى تاج و آرايد مى را نامور پيشگاه

 .بيĤساييد

 بشمرد همى ما دم زمانه            بگذرد گمان بى دل كام و غم

  ننگريم نامهربان چرخ، بدين         بشمريم مى جام با كه به همان

 از هنر و بخت و مردانگى كه گزاريم مى سپاس را پيروزگر گيهاندار. بگشاييم لب بزرگان ياد به و پردازيم ميگسارى به شب نيمه تا اكنون 
: گفتند و خواندند آفرين او بر شنيدند، چنين كه بزرگان. نداريم رنج و درد با را خويش دل سپنجى، سراى اين در كه باشد سزاوار پس. اوست
 چه كه دانى مى خود، تو. است برتر نيز آسمان از سرش دارد، تن پيل رستم مانند به كهترى كه كسى براستى. مبادا تو بى بزرگى نگين و كاله

 آن. گشتيم فروز گيتى و زنده كه بود تو براى از ليك بوديم، برگشته بخت و كشته همگى ما. بادا شاد تو جان از آسمان بكردى، ما با اى مهربانى
]  چين خاقان[ گردنبند و زرين تاج و پيلسته تخت و پيل آن تا بفرمود رستم آنگاه. بادا پسنديده ، بيĤورد تو چون پسرى كه مادرى آن و تو نژاد
 تا آن آواى كه بزد كارناى چنان پيل، پشت از آنگاه. برد نام گيتى شاه خسرو، كى از نخست و بيĤورد جام و خسروانى مى نيز خود. بيĤورند را

 .برفتند روانى نروش و شادى با پهلوانان گشتند، خرّم و كردند ميگسارى سان بدين چندى چون. برفت كُروه چند

 كه شب. بپراكند دشت پهن آن بر را بانى ديده رستم بدريد، را شب سياه پيراهن و نهاد آسمان بر را خود تخت ماه، و رسيد فرا شب چون
 پيش به سپاه پهلوانان و برخاست سراپرده از تبيره بانگ گشت، درخشان ياكندى بسان جا همه و شد پديدار خورشيد تابناك دشنه و بگذشت
 را سپاهيانى سو هر از و رويم رزمگاه آن سوى به بايد پس. نيĤمد بدست پيران از نشانى جا هيچ در: گفت گردنكشان آن به رستم. برفتند رستم

 بر كه يافت زخميانى و كشتگان از پر را جا همه. شتافت نبرد دشت بدان درنگ بى بشنيد، را رستم سخنان چون -تيز مرد آن -بيژن. بفرستيم
 كه رسيد آگهى رستم نزد به چون. بودند رفته و نهاده جاى بر دشمنان كه بود آراسته هاى خرگاه و ها سراپرده از پر زمين و. بودند افتاده خاك
 از هيچيك كه براستى: گفت و بگشود دشنام به زبان و برآشفت ژيان شير بسان ايرانيان خواب و نامردى آن از شد، تهى تركان از جا همه
 بفرستيد؟ جا همه به را بانان ديده كه نگفتم شمايان به مگر بگريختند؟ كوه دو اين ميان از دشمن سپاه چگونه. نباشد سر در خرَد را ايانشم
 .داد راه و رنج به سر دشمن و سپرديد خواب و آسايش به سر شما

 آورد بار گنج آورى، رنج چو            آورد بار رنج و غم آسان، تن

 اينجا آيا: گفت و برآشفت توس با پلنگى همچون رستم آنگاه. گرديم هراسان زمين ايران اندوه از بايد شويم، آسان تن كه گاه هر زني ما 
 سپاهيان با نيز تو و بيĤيند سپاهى با پوالد و رويين و هومان و كلباد و پيران كه بنگر دشت اين بر تو پس اين از جنگ؟ دشت يا است خوان
 آن از من. بجنگيد داريد، جنگ توان خودتان اگر پس. آورد نخواهيد چنگ به را او و نباشد تو با رستم ديگر كه بدان ليك ، روى جنگ به خود

. دارد نام چه او سرهنگ و است گروه كدامين از بان ديده آن كه بنگر اينك. گشت تباه كردم آنچه همه سرانجام، ليك بازگشتم، پيروز كارزار،
 بلندى پيل پشت بر را او و كن بند در را پايش و بستان ازو دارد هرچه و بكوب چوب با را پايش و دست درنگ بى بيافتى، را بان هديد آن چون
 تخت و گوهر و دينار از جنگ اين در ايران سپاهيان كه را هايى خواسته همه آنگاه. گيرد آرام شايد تا بفرست شاه نزد به را او سان بدين و بگذار
 گنجداران و نامداران و شاهان دشت، اين در كه باش داشته ياد به و. آور گرد خودت پيش به اند، يافته تاج و گنج و افسر و ديبا و تهپيلس
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 و تو و من بهره آنگاه بفرستيم، شاه براى پيشكشهايى بايد خواسته همه اين از نخست پس. اند بوده وهر و هند و سقالب و چين از بسيارى
 .سازيم جدا را سپاهيان

 تاج و زرين كمرهاى از كوهى و رفتند نبرد دشت آن به پهلوانان همه. آورد گرد را همه و بيĤمد بشنيد، را رستم سخنان كه سپهبد توس
 همه آن به سپاه همه .شد پا بر كوه دو آن ميان در هندى دشنه و گوپال و برگستوان و كمان و تير و دستبند و ديبا و پيلسته تخت و پيروزه

 بودند، آمده گرد ها خواسته آن كه بدانجا را پرى چهار خدنگ تير دالورى و زورمند و بر گشاده و كماندار سوار اگر. نگريستند مى خواسته
: گفت و كرد ياد فراوان را آفرين گيهان پروردگار و بمانْد خيره بنگريست، آنها به رستم چون. كرد نمى گذر سو آن به اينسو از انداخت، مى

 .كارزار گاه و سازد مى بزم گاهى ناپايدار، روزگار اين كه براستى

  بĤفرين گاه و، گاه دهد نفرين به       بدين زآن خواسته، اين گردد همى

 برخورد كزو آيد ديگر كسى            پرورد همى ازينسان گنج يكى

 آراسته گنج و بسيار سپاه و پيالن ژنده و ها خواسته اين به ايشان. كشند آتش به را زمين ايران كه بودند آن بر چين خاقان و كاموس 
 .بيĤفريد را نهان و آشكار همه و زمان و زمين و آسمان كه نكردند يزدان ياد نيز دم يك و بودند شاد خود

  شناس نيكى مرد بگرود بدو        سپاس يزدان ز و شناس يزدان ز

 ، زرين كاله و تخت اين با را كشور هر مهتران و بزرگان اين من اكنون. بود يزدان از ما بهروزى و ىسودمند و فرّهى و زور اين كه همانا 
 كه نيست سزاوار من بر. فرستم مى شاه نزد به مست شتران بر سوار هست كه ديگرى ارزش با چيز و خواسته هر نيز و پيالن ژنده اين بر سوار
 هيچ و شويم مى خويش دشنه با را گيتى و آورم مى چنگ به را خونى و گناهكار هر و تازم مى گگن شهر تا خودم پس. كنم درنگ اينجا در

 انديش، نيك اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گودرز. سازم پديدار را پاك يزدان راه و آورم خاك بر را پرستان بت سرِ. نگذارم جاى بر را بدكارى
 را -كاووس پسر -فريبرز پس. باشد گستاخ شاه، با بتواند كه بجست را اى فرستاده تهمتن گاهآن. باشى شاه دل كام با و شاد و برجاى هميشه
 و شادانى تو دانشمند، و نژاده هنرمند اى شهريارى، خودت هم و شاهانى نژاد از هم كه نامدار مهتر اى: گفت بدو. بود نزديك شاه به كه برگزيد
 و گرز و دستبند و افسر آن و پيالن ژنده و شتران و ها خواسته و بنديان اين همراه به مرا نامه اينجا از و ببر رنجى اينك. شادند تو از نيز كهتران

 .ببستم تنگ را كمر راه اين در من ژيان، هژبر اى: گفت بدو شنيد، چنين كه فريبرز. ببر خسرو كى نزد به پيلسته تخت و  تاج

 خسرو كى به رستم نوشتن نامه

 پرنيان بر شاهبوى با را خسروى نامه آن او فرمان به دبير. براند او با را بايسته سخنهاى و خواند پيش آزمودهكار دبيرى رستم پس
 و ديهيم و فرّ نگارنده آن كيوان، و خورشيد و ماه برآورنده خداوند بود، خواهد و هست هميشه كه او: كرد آفرين را خداوند نامه، آغاز. بنوشت

 به من كه بدان. باشد برجاى پيوسته كه باد شهريار خسرو كى بر خدا آفرين و. بيĤفريد را كيش و خرَد و روان و زمان و زمين و آسمان كه زور
 .بودند گشته انجمن آنجا در كشور سه سپاه. برسيدم كوه دو آن ميان به تو فرمان

 و چينى و شكنى و كشانى سپاهيان سند، درياى به تا چين از. بودند كارزار آن در دشمن سپاه از شمشيرزن هزار سد از بيش كه همانا
 و نترسيدم كه بود شهريار اخترى نيك از من ليك. بود شهد كوه دامان تا كشمير از ايشان تختهاى و پيالن و سراپرده. بودند بيĤمده هندى
 همه آن از و بودند افسر و تخت و تاج با شهرياران ايشان همه. بود جنگ ايشان و ما ميان پيوسته روز چهل. افكندم نابودى به را ايشان

 از زمين پرسنگ، چهل تا. گذشت شود نمى كشته و خون همه آن از كوه دو اين ميان در اكنون. بود تنگ ايشان بر نيز گيتى گويى سپاهيانشان
 كمند خم با را ايشان شهرياران كه بدان پس. گردد دراز نامه گويم، سخن باره اين در اين از بيش اگر. است گشته گل همچون خونها آن

 گنگ شهر به رفتن آهنگ نيز خود. فرستادم شاه اى تو نزد به بيشمار گوهرهاى و پيشكش با را ايشان اينك و برگرفتم پيل باالى از خويش
 فريبرز به را آن بكردند، مهر را امهن چون آنگاه. بادا تو پاى زير به آسمان سرِ و تو آفرين از پر زبانها. آيد من گرز پيش به گروى آن مگر تا دارم

 و بزرگان با نيز  تن پيل پهلوان رستم. خراميد خسرو نزد به شادان شتر، هزار سه بار و پيالن و شاه آن با نيز فريبرز. داد نژاد فرّخ پهلوان
 .بباريد ديدگان از اشك هم فريبرز. كرد پدرود و برگرفتن در را او و برفت او با چندى پهلوانان،
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 با پِى فرخنده نامداران آن همه گشت، پديدار آن سياه زلف دو و رسيد فرا شب چون. بازگشت سپاهيان سوى به آنجا از رستم آنگاه
 گشت، پديدار آسمان پرده بر دينار زردى به خورشيد چون. بازگشتند خويش آرامشگاه به يك هر آنگاه. پرداختند ميگسارى به رامشگران

 و برداشتند توشه سپاهيان، تا بفرمود و بنشست پيكر كوه رخش آن بر و بست تاختن به كمر تهمتن. برخاست سراپرده ليزده از كارناى خروش
 اى: گفت گيو و گودرز و توس به رستم. گرفتند پيش در را بيابان دراز راه آن رزمساز سپاه آن سان بدين و. شدند روان دشوار راه آن در

 .آورم مى تنگ به بدانديشان آن بر را كار جنگ، اين در من بار اين كه بدانيد پهلوان، مردان و نامداران

 تنش و سازم بيهوش و مست چنان را او من ليك. آورد مى سپاه هند و سقالب و چين از گر، چاره سندى مرد اين كه دانست مى كسى چه
 دشت از گَرد و بزد كوس و بگفت اين رستم،. نخوانند فرينآ او بر چين و شنگان و سقالب و هند از ديگر كه كنم سياوش گور خاك را

 رسيدند، اى بيشه به چون. بود سياه كشتگان، از جا همه. برفتند رزمگاه آن از ايستگاه دو. بود مردان از پر زمين و گَرد از پر آسمان. برخاست
 خرّمى و شاى با برخى. بيĤسودند راه رنج از سپاهيان و ماندندب بيشه آن در چندى. گشت سياه سپاهيان، از آنجا رود و زمين همه. آمدند فرود

 نامدار رستم پيش به گوناگونى نامداران و مهتران و كشورها فرستادگان هنگام آن در. بخفتند مستى از نيز گروهى و پرداختند ميگسارى به
 .بدادند فراوان بشار و باژ و پيشكش را او و بيĤمدند

 روخس كى از رستم نامه پاسخ

 و نامداران با خسرو كى پس. بيĤمد -شاه كاووس پسر - فريبرز: گفت و آمد ايران شاه نزد به كسى بگذشت، داستان اين از روز چند چون
 آن -خسرو. كرد آفرين بسيار را او و ببوسيد را زمين بديد، را او و رسيد خسرو نزديك به فريبرز چون. شد پذيره را او گران سپاهى و دليران

 كاله و رفت كنارى به آنجا از و بپيچيد رخ بنگريست، پيالن و شتران و زخميان و بنديان آن به چون آنگاه. ستود بسيار را او نيز - نامدار هشا
 و پدر بى مرا و كرد ستم من بر ستمكارى پاك، گيهاندار اى: گفت و بغلتيد خاك بر يزدان پيش در و آمد فرود اسپ از و گرفت بر سر از كيانى

 و شد بنده من، پيش به زمان و زمين كه بود چنين اين و. رسانيدى شاهى به و رهانيدى سختى و رنج از مرا تو ليك. بساخت اندوه و درد با
 .مگيرى من از را رستم جان كه خواهم مى درگاهت از و سپاسگزارم را تو كجا هر در من. گشت آكنده من گنج از گيتى

 كه بود او از زيرا ، بخوانْد بسيار آفرين پهلوان رستم بر و بگذشت بنديان و پيالن آن بر و بازگشت آنجا زا گَرد از پر خسرو كى آنگاه
 پروردگارى كرد، آفرين كردگار بر نخست. بكاشت درختى بزرگى، باغ در و بنوشت را نامه پاسخ و رفت كاخ به سپس. بود روان روشن و شادان

 شب و كرد پاى بر گونه بدين آسمانى كه او اوست، از مهر و پيوند و پرخاش كه گردان سپهر و كيوان خداوند :ديد او از را روزگار بد و نيك كه
 يزدان از را شادمانى و اندوه نيز تو پس. آفريد شاهى تخت سزاوار را ديگرى و بيĤفريد بخت تيره چنان را يكى ساخت، آراى گيتى را روز و

 و تازى اسپان و پيلسته تخت و چينى ديباى و تاج و تخت و پيالن و بنديان آن. است ما سر بر يزدان پاسس اى گونه هر از كه بدان و بشناس
 بزم و سور و ناز ابزار اى، فرستاده كه اينها همه. رسيد ما بارگاه اين به بودى گفته كه فراوان هاى گستردنى و پوشيدنى و بسيار شتران و گردنبند

 آن برابر در تو بردن رنج آن از من كه بدان باشد؟ گشته سير خويش جان از كه كسى آن مگر آيد، مى رزم به گونه بدين كسى چه آيا. است
 در روز و شب. نگشودم لب باره اين در اى بيگانه هيچ با ليك ام، بوده اندوهگين پيوسته بودنت، آوردگاه آن در روز و شب براى و سپاه همه

 آسمان. بماند جوان هميشه باشد، او پهلوان رستم، كه هر اگر است سزاوار براستى. ناليدم -انديش نيك وانپهل اى -تو براى از يزدان پيشگاه
 كه - را خسرو مهر شد، پرداخته ها گويى آفرين آن از نامه نويسنده چون بارى،. دارد اختر نيك را تو پيوسته و نشناسد تو چون اى پرستنده هيچ
 و كمربسته كنيز سد و بپيراستند كمرها و ستام و بيĤراستند شاهوار اى جامه تا بفرمود خسرو كى آنگاه. نهاد امهن بر - بود او انگشترى نگين بر

 و مرواريد و زر افسر و درخشان ياكند انگشترى دو و گستردنى از شتر ديگر بارِ سد و چين ديباى از شتر بارِ سد و زر زين با گرانمايه اسپ سد
 تاج نيز فريبرز به. بساختند پيشكشها سران آن براى سان بدين. بيĤوردند زرين كمر و گردنبند و دستبند و زربفت شاهوار پوشيدنى دست يك
 هرگز افراسياب با جنگ اين در من: گفت بدو و بازگردد سپهبد رستم سوى به آنها با تا بفرمود و بداد موزه زرينه و زرين تيغ و درفش و گرز و

 .آيد بند به تو كمند خم به بلند شهريار آن سر كه اين تا نيابم خواب و خورد و آرام

  .بازگشت آنجا از ايران شاه دل كام به فريبرز آنگاه
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  سپاه كار از افراسياب يافتن آگاهى

 شد آگهى رسيد، زمين توران به كه شكستى آن و چين خاقان و منشور و كاموس كار از و برآمد دريا از كه آتشى آن از افراسياب به پس
 آن گَرد از. بود جنگ روز و شب سره، يك روز، چهل. شد تنگ نيز آسمان گردش راه كه آمد ما جنگ به ايران از نهنگى چنان: گفتند را او و

 همه يانايران. نماند جنگ در ما نامور سپاه اين از سوارى هيچ رفت، خواب به ما بيدار بخت آن چون سرانجام ليك. نبود پديدار آفتاب سواران،
 از تن هزاران آنگاه. بودند آمده گرد سپاهيان كُروه چند تا. افكندند پيل پشت بر خوارى به و آوردند گران بند در را ما نامور مهتران و بزرگان
 نيز پيران. نبود رفتن هرا را كسى هيچ بودند، افتاده رزمگاه آن بر كه كشته همه آن از. بردند زمين ايران به اينجا از چين خاقان با را ما بزرگان

 و نماند جاى بر جاها ديگر و شهريان از يا و وهرى و چينى و كشانى سپاه هيچ ديگر. رفت ختن سوى به نامداران از گروهى با ديگر سوى از
 سپاهى پيشاپيش اهخو كينه تهمتن ديگر سوى از. است مغز و خون از پر جا همه ، كُروه سه از فراتر تا. گشت تهى پيالن و بزرگان از زمين

 .شود مى كوه همچون كشتگان، بسيارىِ از دشت و گردد مى دشت چون كوه ديگر آيند، جنگ به اينجا در گروه آن اگر. شوند مى نزديك بدينجا

 بسيار نايشا با و خواند فرا را خردمندان و موبدان همه آنگاه. گشت دود از پر سرش و درد از پر دلش بشنيد، را سخن آن افراسياب چون
 برگ و ساز همه آن با را ما گران سپاه و نهادند روى ما سپاه نامداران آن سوى به ايرانيان از جويى جنگ سپاه: گفت و راند سخن گذشته كار از

 از بخش ود و گشتند زخمى و كشته بدانسان سپاهى كه اينك. اند بسته زمين بر مرا گويى چين، خاقان و كاموس اندوه از. دادند شكست بسيار
. گيريم آسان خويش دل بر را كار اين نيست سزاوار كه همانا كنيم؟ درمان چگونه را كار اين و سازيم چه كه بگوييد شدند، بند در پهلوانانمان

 .ماند نخواهد آنجا در آبادى سرزمين هيچ ديگر باشد، سپاه آن رو پيش رستم اند گفته كه چنين اين اگر

 به نزار كودكى او بودم، برده رى نزديكى به سپاهى من كه هنگام آن. پيچيدم سر نبردش از بسيار ام، يدهد من كه است آن رستم اگر
 من و بگسست من جامه بند و كمربند ناگهان آنگاه. بودند مانده شگفت در بدو سپاه دو هر. برگرفت زين از مرا تن و بيĤمد ليك بود، نى مانند

 كه بديهايى آن از همچنين و  آمد چه مهتران آن سر بر و كرد چه مازندران بزرگان با او كه بدانيد نيز. گشتم نگونسار پايش زير به او چنگ از
 .آگاهيد بكرده، زمين توران بزرگان با اين از پيش او

 با خواهى كينه و مرز جوياى كه بودند چين و سقالب نامداران اين اگر: گفتند و برخاستند جاى از همگى ديدند، چنين كه گرانمايگان آن
 از كشور اين نه و شده كم ما سپاه از كسى نه هنوز ببخشيدى؟ گنج همه آن بيهوده و خواندى يارى به را بزرگان آن چرا ديگر بودند، ايران
 .است گشته تر ما خون

 كه هنگام آن از همگى و است رگم ما همه سرانجام آورى؟ مى زبان بر را دشمن نام پيوسته و دارى بيم رستم از همه اين چرا نيز اينك
 زنده ايرانيان از كسى هيچ ببنديم، كين اين به كمر ما همه اگر. ببيند را آن كيفر بتازد، ما بر اگر نيز رستم. ايم نگشاده هنوز ايم، ببسته را ميان

 را سپاه گردنكشان و دليران و آوران زبان و ردبب ياد از خورد و آرام و خواب ديگر بشنيد، را بزرگان آن پاسخ شاه افراسياب چون. ماند نخواهد
 كه آمد گرد پهلوانان آن از سپاهى چنان سرانجام. داد آهار خون، با را خويش روان سان بدين و بداد دينار را ايشان و بگشود گنج در و برگزيد
 .بود آمده خواهى كينه به آسمان گويى

 خوار مردم كافور با رستم جنگ

 تن پيل پهلوان رستم. رسيد رستم نزد به بود، فرستاده شاه كه گوشوارى و تاج و شاهوار جامه آن با و شاد دلى با فريبرز ديگر سوى از
 شاه چشم. بادا آباد رستم از زمين: گفتند و كردند آفرين را پهلوان رستم و گشتند انجمن سپاه بزرگان آنگاه. گشت شادمان بديد، را او كه نيز

 نيز ابر از كه كشيدند بلند فريادى برداشتند، را شاه فرستاده جامه سران، و بزرگان آن چون سپس. باد آباد ايران بوم و بر و شاد او بر گيتى
 .ايم افكنده سر او خواست و فرمان به و شاهيم بنده و چاكر همگى ما: گفتند و بگذشت

 ميگسارى و گورخر شكار به سغد در رستم. بماندند آنجا در هفته دو و آمدند سغد به و براند آنجا از شتاب به را سپاهيان آن رستم آنگاه
 مردمانى دژ، آن درون. بود بيداد آن نام كه ديدند شهرى برفتند ايستگاه يك چون. ساخت روان آنجا از را سپاه هفته دو از پس. پرداخت
 كودكان از رويى زيبا كنيزان نيز آنجا پليد شهريار خوان در. ساختند مى خود خوراك را رويى زيبا گاهى از هر و كردند مى زندگانى آدمخوار
 .يافت مى پرورش گونه بدين شاه آن و آوردند مى فراهم خوراك شاه براى نارسيده
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 - هجير و -گيو پسر - بيژن و گستهم همراه به برگستوانور و دار زره سوار هزار سه تا بفرمود رسيد، شهر آن به خود سپاهيان با كه تهمتن
 شده گمارده شهر آن به]  افراسياب سوى از[  كه بود كافور نام به پهلوانى دژ آن ساالر. روند دژ آن به -بودند جنگاورى و هنرمند وانانپهل كه
 و كمندافكن نيز شهر آن مردم همه. بپوشيد جنگ جامه بيĤمد، خواه كينه نامور يك سپهبدى به ايران از سپاهى كه بشنيد كافور چون. بود

 يكديگر با نيز سپاهيانشان و آويخت در گستهم با كافور. شتافتند جنگ به كافور با پلنگ بسان كه بودند استوارى جويان جنگ از و زورمند
 .كردند آغاز جنگ

 .شدند سرگشته اندوه از نيز رزمجويان ديگر و كشته ايران پهلوانان از بسيارى. بكردند رزم آيد، گوزنى پيش به دليرانه كه شيرى بسان
. كنند تيرباران دشمن سپاه آن بر و سازند نخيز تا بفرمود سپاهيان به يافت، واژونه ديو دست در را گيتى و ديد گونه بدين را سپاه گستهم چون
 ار سركشان آن سرِ كمند، و گرز و تيغ با همگى پس. نيافتد كارگر آهن بر پيكان كه همانا: گفت خويش سپاه سركشان به ديد، چنين كه كافور

 به بد بخت و شدند كشته ايرانيان از بسيارى. برانگيختند آتش دريا از گويى و بتاختند ايرانيان بر او فرمان به كافور سپاهيان. آوريد بند به
 .كرد روى ايشان

 باد بسان بيژن. دآي ما يارى به سوار دويست با شتاب به كه بگوى را او و برو رستم نزد به درنگ بى: گفت بيژن به ديد، چنين كه گستهم
 كافور به و شتافت رزمگاه آن سوى به بوزد، سياه كوه از كه بادى مانند به بيژن گفتار شنيدن با رستم. بگفت تهمتن به را سخنان آن و برفت
 به و بتاخت -خسروانى بارور درخت آن -رستم بر سختى به كافور هنگام همان در. آورم بسر تو بر را رزم اين اكنون هنر، بى سگ اى: گفت
 كمندى كافور آنگاه. ماند فرو پرخاشخر كافور و گرفت پيش در را سپر رستم ليك. آيد شيرگير پهلوان رستم بر تا بيانداخت را تيغى تير، مانند

 هم با را وا گردن و كالهخود و سر كه بزد پرخاشخر كافور آن سر بر گرزى چنان و بكرد بسيار فسوس او بر رستم. بيانداخت توس سوى به را
 .نبودند پيدا ايشان كهتران از مهتران. بتاخت دژ در تا سان بدين رستم. افتاد زمين بر و ريخت فرو بينى از سرش مغز و بشكست

 كه پيلى اى هوش، و زور با مرد اى: گفتند رستم  به آنگاه. بباريدند تير باال آن از و ببستند را آن در و رفتند دژ درون به كافور سپاهيان
 اين در بردن رنج كه بدان را اين ليك نبردى؟ آسمان يا هستى كمندافكن آيا ناميد؟ چه را تو پدرت شدى، زاده چون آيا اى، پوشيده پلنگينه

 اين بنيان و خواند فرا را خردمندان آمد، بدينجا ايران از -فريدون پسر -تور كه هنگام آن. باشد دريغ هستند، جو پيكار مردمش همگى كه شهر
 آن از. بداد بسيار گنج راه اين در و برآورد بينى مى كه سان بدين رنج، و افسون با را آن سرانجام و بيافكند نى و گچ و چوب و سنگ با را بارو
 در بردن رنج پس. گردند فرمانروا اينجا بر نتوانستند هيچيك ليك سازند، ويران و آورند بدست را بارو اين تا بردند رنجها بسيارى مردان پس
 اگر تو. آوريم مى بدينجا بخواهيم هرچه كه است راهى نيز آن زير در و است بسيار خوردنى و افزار جنگ دژ اين در. ندارد ارزشى راه، اين

 .نيافتد كارگر آن بر بلكن هيچ موبد، دم و تور افسون آن از. گردى چيره دژ اين بر نتوانى ببرى، رنج و بجنگى نيز سال سالهاى

 ليك. نيافتند كردند، مى آرزو چنانكه را رزم آن زيرا گشت، تيره نيز سپاهيان دل و شد خيره سرش بشنيد، را ايشان سخنان رستم چون
 جاى گودرز ديگر سوى در. بايستادند دست در كابلى هاى دشنه با دار زره زابلى سپاهيان سو يك در. بيĤورد دژ سوى چهار بر را سپاهيان رستم
 در او كار از دژ آن همه. برگرفت را كمان كارآزموده رستم آنگاه. بايستاد توس سر پشت در كوس و پيل با نيز گيو. توس سو، يك در و گرفت
 را بارو آن پِى ايرانيان سپس. آمد مى فرود مغزش بر رستم پيكان آورد، مى بيرون بارو آن از را خود سر كه هر پس آن از. بودند گشته شگفت
 .بريختند آنها بر سياه نفت و نهادند ستونها آن زير در آنگاه. كشيدند زير به آن فراز از را مردم و بكندند

 هر در را سپاهيان رستم پس. آمد زير به بود، بساخته تور كه بارويى آن ناگهان. بزدند آتش چوبها آن بر شد، كنده دژ ديوار از نيمى چون
 سرزمين و خويشان و فرزندان و گنج براى از بودند، دژ آن در كه پهلوانانى. روند ايشان جنگ به خدنگ تير و كمان با تا بفرمود و آورد گرد سو

 و سپر و شدند پياده اسپ از ايران دليران آنگاه. بود تر گرامى بود، نزاده مادر از كه هر هنگام آن در براستى. دادند باد به را سرها همگى خويش،
 به بديد، را تير باران و آتش دم آن كه دشمن. بودند ايشان رو پيش نيز گستهم و بيژن. شدند روان داران زهني با و گرفتند دست در كمان و تير

 و تاراج به روى و ببستند دژ در ايرانيان پس. گرفتند پيش در دشت راه گريان و گريزان رفتند، بيرون شهر باروى از چون. بگريخت ناچار
 و ريدكان و ستوران و سيم و زر چه. كردند برده و آوردند بند در شهر آن جوان و پير از نيز فراوان و بكشتند كه بسيار چه. نهادند كشتن
 .آوردند چنگ به كه فراوان گرانمايه چيزهاى و كنيزان

 آن براى زا هم شمايان: گفت نيز ايرانيان به و رفت آفرين گيهان پروردگار پيشگاه به نخست و بشست را تن و سر و برفت تهمتن آنگاه
 بر سر آفرين گيهان پروردگار پيشگاه در همگى نيز بزرگان آن. كنيد نيايش و ستايش را يزدان همگى رسيد، شما به كه اى پيروزى و ها نيكويى
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 نباشد، تو انندم به جنگ در كه هر همانا: گفتند و بكردند بسيار آفرين را نامدار رستم بپرداختند، يزدان درگاه به نيايش از چون. نهادند زمين
: گفت ايشان به نيز تهمتن. نگردى سير پيكار از دمى و دارى شير چنگال و زهره و هستى تن پيل. باشد بهتر جستن آبرو از نشستن او براى
. كنيد گله آفرين گيهان از نبايد و رسد مى شما همه به آن بهره ليك كرده، من تن بر دادگر يزدان كه است شاهوارى جامه من فرّ و زور اين

 .گردند انجمن تركان كه نگذارد و بتازد ختن سرزمين به تا برگستوانور و سپردار سوار هزار دو با تا بفرمود گيو به رستم آنگاه

. بگذشت روز سه. گشت روان ختن سوى به جنگى سواران آن با گيو شد، فروزان پشت، خميده ماه و گشت پديدار شب سياه زلف چون
 و توران دالور نامداران از بسيارى كه سرافراز گيو گشت، پديدار آسمان پيلسته تخت بر و بنمود را خود تاج خورشيد، كه نگامه بدان روزى پس
 و فرستاد شاه نزد به را آنها از بخش يك آنگاه. بيĤمد توران از بود، آورده چنگ به ديگرى فراوان چيزهاى و گرانمايه اسپان و طراز رويان زيبا
 .بخشيد سپاهيان به بود مانده كه را آنچه همه

 آفرين را رستم ديگر بار و خاستند پاى بر همگى بيژن، و دالور رهام و شيدوش و گستهم و گيو و توس و گودرز چون پهلوانانى سپس
 گويى آفرين بدون شب، و روز پس اين از كه نيست شايسته نيز ما. است تو مهر نيازمند گيتى كه براستى سرفراز،  اى: گفت بدو گودرز و كردند

 هيچ و داد ما به پاكى نژاد از را تو يزدان،. باشى داشته جوان بختى و پير خرَدى و كنى زندگانى روان روشن و شاد هميشه. بگشاييم لب تو بر
 بر و اخترى نيك و نياز بى تو كه براستى. آيد بسر نژاد اين كه مبادا و باشد چنين پيوسته خاندانت. است نزاده پاكى مادر چنان از تو چون كس

. باشد آباد تو بخت به روزگار و بماند يادها در جاودانه تو نام. بادا تو نيكخواه زمين، و زمان و تو پناه گيتى، خداوند. هستى سرور گيتى، مهتران
 شاهان و سپاهيان اين از بيش جا يك در گزهر باشد، بديده خواهى كينه و آرام و جنگ گونه همه و پيموده را زمين روى سراسر كه هر براستى

 و نگريست مى دشت آن بر نيز ستاره. است نشنيده نيز اى سالخورده موبد از و نديده تاجى گونه هر و پيلسته تخت و اسپان و مردان و پيالن و
 دشمن آن دم از. نيافتيم آن گشودن براى اى چاره هيچ ليك بگشتيم، دژ اين گرد بسيار ما. است شده بيچاره جنگ، آن در ما سپاه كه ديد مى

 تو پيش در ما و سرافرازى و سران پشت و ايران تاج تو كه همانا. ساخت رها را ما كه بود تو كمند اين ليك  بوديم خروشان اژدهافش،
 تنها و نداريم را تو كار اين به دادن پاداش توان هيچ ما ولى. سازد خندان را ات چهره هميشه بكردى، آنچه پاداش به يزدان كه باشد. كهترانيم
 .سپاهى يك همĤورد تنهايى به تو و است افزونتر روز هر تو بزرگىِ كه براستى. بس و است تو آفرين از پر زبانمان

 ور،دال و بيدار و سرافراز مهتران اى: گفت بديشان پس. شد آزاد انديشه از روانش و گشت شاد دلش بشنيد، را ايشان سخنان رستم چون
 و شاد اينجا در روز سه اكنون: گفت رستم آنگاه. است گواه گويم مى كه آنچه بر روشنم دل و است راست ايرانيان، شما به من پشت كه بدانيد
 و بزم به رستم، گفتار به نامداران آن همه پس. برآوريم آتش آب، از و برانيم افراسياب با جنگ سوى به چهارم روز به و بباشيم فروز گيتى

 .نهادند روى خوردن،

  رستم آمدن از افراسياب يافتن آگاهى

 تن بر كه پرنيانى و شد انديشه از پر سخن، اين شنيدن از افراسياب دل. گشت ويران زادشم سرزمين: كه رسيد آگهى افراسياب به پس
 گرماى از كه -رزمخواه رستم پيكار به و ددگر مى ساالر كسى چه آيا ليك است، بسيارى سپاه را ما: گفت و گشت تنش بر خارى چون داشت،
 خاك از كه همانى تو. متاب سر رستم با جنگ از همه اين: گفتند افراسياب به شنيدند، چنين كه سپاهيان رود؟ مى - گشته سياه زمين تيغش

 رنجه رستم كار از را خود دل رو چه از پس. است بسيار گنج و جنگاوران و افزار جنگ را تو. آورى مى بر نيز ماه به تا خون جوش آوردگاه،
 باز باشد، نيز آهن از سره يك كه پنداريم دليرى را رستم اگر. بنگر نامداران اين به و مشو اندوهگين چنين اين سوار، يك با جنگ از دارى؟ مى
 .گشت دراز او باره در سخن اينك. است تن يك او هم

 كى نه داشت؟ خواهى باكى چه ايران شاه و يزدان از ديگر آنگاه. آور خاك به ابر از ار او سر و بساز او چاره سپاهيانت همه اين با پس
 ما. بنگر كارزارند، شايسته و جوان همگى كه نامدار سپاه اين به. بگذاريم آباد را ايران سرزمين آن نه و گذاريم جاى بر را تختش و تاج و خسرو
 .دهيم دشمن به را كشور كه باشد آن از بهتر نهيم، كشتن به تن اگر د،خو خويشان و فرزند و زن و سرزمين براى از همگى

 تازه اى انديشه خودش، براى از نيز و نياكانش سرزمين براى از و كرد فراموش را كهن نبرد آن بشنيد، را ايشان سخنان افراسياب چون
 بر خود، بخت از پدرام و شاد خسرو كى كه نگذارم و آورم فراهم را جنگ برگ و ساز من است، شده تنگ ما بر كار كه اكنون: گفت و بكرد
  اين و. را ديگرى جوى پرخاش هيچ نه و گذارم برجاى را خود نبيره نه. آورم خاك به را زابلى آن سر خود، جنگ با نبرد، روز در. بنشيند تخت
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 آفرين او بر نيز سركشان آن. ببستند كين آن به كمر نو از ديگر ارب و بيĤراستند را سپاه تا بفرمود افراسياب آنگاه. نشانم فرو شمشير با را گفتگو
 .بخواندند كين آن سوى به را سرافرازان و بخواندند

 سپهبد افراسياب. بود جسته تندرستى به دشمنان دامهاى بسيارى از كه بود فرغار نام به شيردلى افراسياب، سپاهيان و پهلوانان ميان در
 بدو و] خواند خود نزد را فرغار[ و كرد پرداخته بيگانگان از را خانه افراسياب، پس. بود پسنديده هرجا در را او و دهدي ازو بسيارى جنگ نيز

 كسى چه و اند چگونه و هستند تن چند خواه كينه رستم سپاهيان كه ببين و برو ايران سپاه سوى به اكنون هم خردمند، مرد اى: گفت
 از شدن جويا براى فرغار پس دارند؟ آهنگى چه و كدامند ايشان وران نيزه و كمانداران و سواران و نامدار لوانانپه است؟ بدينسو ايشان راهنماى

 .شد روان ايران، سپاه كار

 بدو و فراخواند خود نزد به را -شيده -فرزندش اندوه، از پر دلى با و ننمود روى بيگانگان به افراسياب برفت، افراسياب پيش از فرغار چون
. بود ايشان سپهدار -سازد مى گل را خاك خويش، شمشير با كه - شيردل رستم و بيĤمد ايران از بيشمارى سپاه كه بدان خرد، پر اى: گفت

 از كه سپاهى و - هند شاه - شنگل و كندر و منشور و گهار و چين خاقان و گرگوى و كاموس چون پهلوانى بر شيرگير رستم آن سرانجام،
 روزها آن در و كشيد درازا به روز چهل ايشان درگيريهاى آن. برد بردگى به يا بكشت را ايشان از بسيارى و گشت پيروز د،بو سند تا كشمير
 و سواران با را او و آورد بند در پيل، فراز از را چين خاقان كمندش، خم با رستم سرانجام كه اين تا. بودند آرام گاه و كردند مى جنگ گاهى

 گردنكشان و نامداران آن و رستم اكنون. فرستاد ايران به پيلسته تخت و تاج و پيالن و شتران و افزار جنگ و كشورى هر انبزرگ و پهلوانان
 و كمر و تاج و گنج هرچه و نگذارم اينجا در را تخت و گنج اين من است، بگرديده ما از بخت كه اينك پس. اند نهاده رو توران سوى به ايران

 در چنگ تيز رستم آن از. نيست ناز و آرام هنگام ديگر كه زيرا  فرستم مى رود الماس سوى به را همه اينجاست، در ينزر سپر و گردنبند
 از نه و بپيچد خود بر زخم از نه نباشد، مردمان چون ديگر نبرد، روز در رستم. نباشد آسان تن نهنگ، كام در نيز كسى هيچ كه همانا  هراسم

 كين، روز در. است اهريمن از و نيست مردمان از نژادش و است آهن و سنگ از گويى. نترسد نيز تير باران و تيغ و گرز و نيزه از. بنالد درد
 ژنده.  غرّد مى غرّانى ابر همچون آنگاه. گردد مى خم نيز زمين پشت بار، همه آن از كه كند مى بر در بيان ببر و كالهخود و جوشن و زره چندان

 خود زير به كوه چون اسپى. باشد نداشته را او افزار جنگ كشيدن توان نيل، درياى در هم كشتى و ندارد را او برابر در يدارىپا ياراى نيز پيل
 او باره در خواهى مى اگر اكنون. است دلير خشكى و دريا در و دارد شير زور و آهوان تگ. است ابر از نژادش گويى و تازد مى باد بسان كه دارد
 .ام جنگيده او با بسيار بوده، اسپ بر سوار كه آنگاه. است كشتى مانند به دريا در: گويم ناي از بيش

 او اكنون. نيĤمد كارگر آن بر افزارم جنگ هرگز ليك بيĤزمودم، تبر و گرز با بسيار را آن چه اگر كه كند مى تن بر پلنگ چرم از جوشنى
 برجاى ايران نه ديگر  بگردد است، بايسته چنانكه آسمان و باشد ما يار يزدان اگر. باشد نهچگو روزگار كه ببينيم پس. است آمده كارزار اين به

 درياى بدانسوى و نكنم درنگ اينجا در ديگر من گردد، پيروز جنگ اين در رستم كه هم اگر. بسرآيد نيز من كارزار اين و آن، شهريار نه و مانَد
 .بگذارم او براى را زمين توران سرزمين اين و روم چين

 و فرزانگى و برز و فرّ را تو كه همانا. باشى جاويد است، جاى بر تاج و تخت تا خردمند، شاه اى: گفت بدو بشنيد، را پدر سخنان كه شيده
 فرشيدورد و هومان و پيران چون پهلوانانى كه اكنون. بنگر روزگار گردش اين به ليك. ندارى آموزگارى هيچ پند به نيازى و است بزرگى و نژاد
 خود نزد به را ايشان تو پس. برند مى بسر بيم و اندوه در پيوسته مانده، زمين بر افزارشان جنگ و شكسته دلشان شيرمرد، نستيهن و كلباد و

 به سوگند. اى كارآزموده و گيتى شاهان برگزيده تو كه براستى. كن روان دشمن سوى به را سپاهيان و ساز تيز را ايشان دل ديگر بار و بخوان
 كين از پر سرم و درد از پر دلم چين، خاقان و كاموس كار از نيز من كه تاج و تخت و شمشير و خورشيد به و توران سپاه شاه سرِ و جان

 آن سوى به آن از پس و بخواهيم سپاه ماچين و چين از آنگاه. ننگريم مرز سوى به و برانيم گنگ سوى به را سپاه كه بايد اينك. گشت
 .برفت خويش خواب جايگاه به شتاب پر سرى و كين از پر دلى با افراسياب شد، گفته سخنان اين چون. برويم خواهى نهكي

 مشك سياهى به جا همه و گشت پديدار بود، گشته خميده پشتش اندوه، از كه ماه و بگشود را خويش دژم چشم تيره، شب جا همه در
 اين از من: گفت بدو و آمد افراسياب نزد به آرام و خواب هنگام به و تيره شب همان در بازگشت، ايران سپاه نزديكى از فرغار چون. گرديد
 در نيز سياهى اژدهاپيكر درفش. بود آن در غرّان گرگى مانند به سوارى كه ديدم بزرگى سبز سراپرده .برفتم ديوبند رستم سوى به بلند بارگاه
 آن پيش در نيز بزرگان آن از فراوانى درفشهاى و بودند بزده تاژى نيز سراپرده آن پيش در. بود برآورده ماه به سر گويى سراپرده، آن پيش

 .داشت تن بر بيان ببر كه بود بنشسته ژيانى پيل ژنده تاژ، درون در. بودند برافراشته
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 آن فتراك بر كمندى و فروهشته ار لگام آن زين كوهه از. گرفت نمى آرام هرگز گويى كه بود او پاى پيش به نيز سفيدى و سرخ اسپ
 و رو پيش نيز - گيو پسر - بيژن و گستهم و گرازه. دارند فرهاد و گرگين و فريبرز و گيو و گودرز و توس چون پهلوانانى و سپهدار. بود كرده گره
 .سپاهند بان ديده

 و بزرگان با سپهدار پيران. بخواند خود نزد به را او و فرستاد پهلوان پيران نزد به را كسى و گشت اندوهگين فرغار گفتار از افراسياب
. است رستم همĤورد جنگ، اين در كسى چه آيا ببيند تا بگفت را فرغار گفتار آن چندى افراسياب پس. آمد افراسياب نزد به شتاب به پهلوانان
 چنان افراسياب  چون. كوشيد خواهيم جنگ اين در خود خويشان و فرزند و سرزمين براى از ما: گفت بدو بشنيد، را او سخنان كه پيران

 سان بدين و.  رود خواه كينه رستم سوى به سپاهيان با تا بفرمود پيران به و بكرد شتاب جستن جنگ آن در ديگر بشنيد، پيران از پاسخى
. گشت آبنوس سياهى به يانسپاه گَرد از جا همه و برآمد دشت از كوس آواى و خروش. گرفتند پيش در دشت راه جنگ، براى از سپاهيان
 .بيĤوردند را پيلها و خروشيدند زنان تبيره پس. بود گشته نهان ايشان اسپان سم زير به گيتى گويى كه بود دشت آن در سپاه چندان

 پوالدوند به افراسياب نامه

 آنگاه. بازگشت دشت آن از و گفت يرانپ به بود، بايسته كه آنچه پس. بكرد شتاب ايران جنگ بر و آمد دشت به ايوان از نيز افراسياب
. شو روان سوار دويست با و مكن درنگ اين از بيش: گفت شيده به افراسياب. خواندند پيش را اى نويسنده و بپرداختند بيگانه از را سراپرده
. بنويس پوالدوند به اى نامه و بگشاى دل از بند اكنون پس. كرد نهان بزرگان از نبايد را راز: گفت و فراخواند را كارآزموده دبير افراسياب، سپس
 به آنگاه. درخشنده خورشيد و ناهيد خداوند گردان، سپهر و كيوان خداوند  تباهى هم و ازوست نيرو هم كه كن آفرين پاك دادار به نخست

 ديگر و گودرز و توس چون هنرمند نمهترا آن و كيش تيره نامور رستم از كه بگوى را او و كن آفرين -فرخنده دالور آن - سپهدار پوالدوند
 از گزندى را او كه بپروراندمش ارجمند چنان كه بگوى] خسرو كى -[پيروز شاه آن ام، نبيره كار از را او سپس. آمد ما سر بر چه ايران دليران

 پيچان كار، اين در چين و سقالب و ترك سپاهيان از بسيارى كه بدان. آيد سرزمين بدين پوالدوند باشد، يارمان بخت، اگر اينك. نرسيد نيز باد
 تو بدست رستم اگر پس. است برآورده ابر به تا را كوس آواى كه است توس نيز سپهبدشان و گودرز ايشان، كش سپه و است پهلوان نگونسار و

 ما فريادرس كار، اين در تو پس. بس و است رنج در ازو تنها ما سرزمين كه همانا. نيابند راه سرزمين اين به نيز ايشان سپاهيان گردد، تباه
 خويش آباد پادشاهى گنجهاى از نيمى از بيش من آنگاه. شد خواهد رام مرا گيتى گمان، بى بسرآيد، تو بدست رستم روزگار اگر كه بدان. باش

 بدين نامه چون. است گشته تو آن زا رنج و پيكار اين امروز كه دهم تو به را ديگر گنجهاى و ديهيم و تخت همه و داشت برنخواهم خود براى را
 .نهادند را شاه مهر آن بر رسيد، پايان به سان

 همچون گزند، آن بيم از و ببست كمر پدر پيش در - بود پوالدوند سوى به پدر فرستاده كه شيده گشت، پديدار ماه و رسيد فرا شب چون
 به تا سرش كه بود استوار پادشاهى .نبود او همتاى سرزمين، آن در سىهيچك و بود چين كوه در او جايگاه. شتافت پوالدوند نزديك به آتش

 :گفت و كرد ياد او پيش به رستم كردار از و بداد را افراسياب نامه و كرد آفرين او بر رسيد، او نزد به شيده چون. بود رسيده آسمان

 دود ارزشمند، سرزمين آن از و بيĤمد پلنگ چون سپاهيانى اب ايران از شيرى مانند به - مباد او بر درود هرگز كه -سپهبد رستم كه بدان
. گردد نمى سير پيكار از هرگز و كرده تن بر شير چرم و افكنده بازو به كمندى. آورد بند در را فرطوس و منشور و خاقان و كاموس او. برآورد
 هيچ خواهد مى كه ازوست ما رنج و اندوه همه بگوييم؟ چه را ناپاك پهلوان آن كه بگوى پس. ببرد ايران به را توران خاك تا است آن بر اكنون
 .نگذارد برجاى توران در بويى و رنگ

 بود، نامه در كه را آنچه ايشان به و خواند پيش را موبدان و مرزبانان شنيد، چنين چون بود، جنگجوى و خودكامه و برنا كه پوالدوند
 پوالدوند. خاست آسمان به سپاه پهلوانان فرياد و گشتند انجمن ديو چون سپاهيانى پس. ندببر دشت به را سراپرده و كوس تا بفرمود و بگفت

 فرود كوه از سپاهيانش با پوالدوند سان بدين. داشت جاى سپاه آن درفش او پس در و گشت روان ايشان پيش در كمند و تركش و سپر با نيز
 افراسياب. شدند پذيره را او افراسياب سپاهيان همه و برخاست شاه افراسياب درگاه از رهتبي بانگ. آمد افراسياب نزد به و بگذشت دريا از و آمد
 دو هر آنگاه. چيست كار آن درمان و اند انديشه در كسى چه از تركان كه گفت او به و كرد ياد گذشته كار از فراوان و گرفت بر در را او نيز

 از كه جنگها آن و شد ريخته او دست بر كه سياوش خون از و شتاب و درنگ كار در او با سيابافرا. خراميدند شاه افراسياب ايوان به انديشناك
 جنگ و كند مى تن بر پلنگينه كه است تن يك از من رنج كه بدان: گفت و راند سخن پهلوان كاموس و منشور و خاقان از و داد رخ آن براى
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 پس آمدى، بدينجا و گذاردى سر پشت را دراز راه اين و بيابان تو كه اكنون. نيĤيد ارگرك او چينى سپر و كالهخود و بيان ببر آن بر من افزار
 .بساز را او كار چاره

 شتاب نبايد جستن جنگ در: گفت افراسياب پس. باشد گشاينده را بند آن چگونه كه انديشيد افراسياب، سخنان شنيدن از پوالدوند
 در مرا كه بدان دريد، را بيد و پوالدغندى جگرگاه و سپيد ديو پهلوى و بستد و كرد تباه را مازندران گران، گرز با كه است همان رستم اگر. كرد

 ليك. باشد تو خواسته پيش به من جان و تن و تو رهنماى خرَد هميشه. كنم او با جنگ آهنگ توانم نمى پس. نباشد پايدارى ياراى او با جنگ
 ما انبوهىِ از تا بشوران و برانگيز او سپاه برابر در را سپاهيانت نيز تو. گردم مى او گرد به پلنگى بسان و مساز مى اى چاره جنگ، اين در را او من
 سخنان كه افراسياب. دهيم شكست را او توانيم نمى خويش دستان با گرنه و  گرديم پيروز او بر گرى چاره با كه مگر. گردد خيره رستم سر

 من كه بدان: گفت بلند بانگ به را او افراسياب شد، مست پوالدوند چون. بيĤورد تنبور و چنگ و مى و گشت شاد جانش بشنيد، را پوالدوند
 زابلى رستم اين پس. بترسيدند افرازم گردن سپاه اين از و من آواز از پرستان بت. كردم دژم نيز جم و ضحاك و فريدون بر را آرام و خواب و خور
  .كنم ريز ريز تيز، رشمشي با آوردگاه، در نيز را

  وتوس گيو با پوالدوند رزم

 بانگ شاه، افراسياب درگاه از  بساخت رنگ زرد را آسمان  بنفش پرنيان و بنمود را خويش تابان درفش خورشيد، و رسيد فرا روز چون
 رده سپاه دو هر چون. بود ايستاده سپاه پيش در بازو به كمندى و زورمند تنى با پوالدوند. برآمد ابر به تا سپاهيان خروش و برخاست تبيره

 .گشت سياه زمين، و بنفش آسمان، بركشيدند،

 از بسيارى و بتاخت دشمن سپاه راست سوى به و برآشفت و گشت سوار ژيان پيل ژنده چون رخش آن بر و بپوشيد ببربيان تهمتن
 با مست پيلى چون و بگشود فتراك از را خويش پيچان كمند و گشت اندوهگين ديد، چنين كه پوالدوند .افكند زمين بر را تركان پهلوانان
 او پيكار به گيو چون. بزد زمينش بر آسانى به و برآورد زين را او و بگرفت را او كمربند و برآويخت توس با دست، در گرزى و بازو به كمندى

 پوالدوند آن با شيرى نرّه مانند به پس. گشت او با جنگ هآماد و برانگيخت جاى از را خويش اسپ ديد، نگونسار را نوذر توس سر و بنگريست
. بنگريستند پوالدوند دستگاه و برز و زور آن به بيژن و رهام. آمد بند در پهلوان گيو سرِ و بيانداخت كمندى پوالدوند ليك .برآويخت ديو چون
 دو آن و آمد جوش به و برانگيخت جا از را اسپ و بزد دستى دهوشمن پوالدوند ولى. ببندند كمند بند با را پوالدوند دستان تا برفتند پس

 او كار آن به دشت آن بر سواران همه. بگذشت ايشان روى از خوارى به و افكند خاك به را بزرگ و پيروز و گرانمايه و سرافراز پهلوان
 و فريبرز چون. برخاست ايران سپاه از خروشى ناگهان. كرد نيم دو به دشنه با را آن و آمد كاويانى درفش پيش به پوالدوند آنگاه .نگريستند مى

 و نامدار پهلوان هيچ رزمگاه اين در پوالدوند كه بنگر: گفتند خواه كينه رستم به ديدند، بدانسان را جنگى ديو آن كار پهلوانان، ديگر و گودرز
 و گشته ماتم سره يك رزمگاه، اين همه اكنون. افكند خاك بر دكمن و تير و دشنه و گرز با را همه و بماند زين روى بر كه نگذاشت را سوارى

 .برخاست اى ناله و خروش آن راست و چپ سوى و سپاه دل از هنگام آن در ناگهان. باشد كار اين در ما فريادرس تواند مى رستم تنها

 درگاه به پس. بكشت را -دلير گيو و بيژن و هامر - او پسر سه هر پوالدوند، كه كرد گمان چنين درنگ بى ها ناله آن شنيدن با پير گودرز
 كشته رزم هنگام به من پيش در همگى ليك. بود برتر نيز خورشيد از سرم بدانها كه داشتم پسر و نبيره همه آن من :كه بناليد دادگر داور

 بزرگى، كمر و كاله از مرا ديگر كه همانا. مماند جاى بر سر پيرانه با من و شدند كشته جوانان. برگشت من روزگار و اختر چنين اين و شدند
 ناله و خروش و برداشت سر از كاله و برگشاد كمر گودرز سان بدين. برگشت من از خندانم بخت چنين اين. نوجوانانم آن دريغ. بادا شرم

 .سرداد

 پوالدوند با رستم رزم

 .گشت دژم سخت و بلرزيد درخت برگ بسان بشنيد، گودرز باره در رستم چون

 گشت اندوهگين بود، بيĤمده پهلوان چهار آن سر بر كه آنچه از رستم. است بلند كوهى بسان كه ديد را او و آمد پوالدوند نزديك به پس
 تيره ما روز ديگر: گفت دل در پس. يافت كشته نيز را سپاهيان بيشتر. يافت شيرى همچون را دشمن و پنداشت گورخرى مانند به را ايشان و

 را اسپ و برآشفت و بيفشرد ران رستم آنگاه. رفت خواب به بيدارمان بخت آن و برگشت ما روزگار كه همانا. شد خيره نامدارانمان سرِ و گشت
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 را ايران پهلوانان تهمتن، ديگر سوى از. ببينى را روزگار گردش اكنون ناسازگار، ديو اى: گفت بدو پس. كرد پوالدوند با آويختن در آهنگ و تيز
 كه بود تنگ روز اين ديدن از بهتر گشت، مى نابينا جنگ در من چشمان اگر نهان، و آشكار از برتر اى: گفت گيهان كردگار به پس. بديد پياده
 نيز شير بر كه -بيژن نيز و توس و رهام و گيو و برآمد ما پهلوانان فرياد ديو، و دالور پوالدوند اين و هومان و پيران با جنگ از سان بدين
 .اند برخاسته جنگ به پياده گونه بدين و گشت تباه دشمن تير با بزرگان آن اسپ. گشتند پياده چنين اين - كرد مى وسفس

 .بيانداخت او سوى به را اش داده تاب كمند و برآويخت ديو پوالدوند با رستم پس

 دلير شير اى: گفت رستم به هم باز ولى. كرد  خم را خود گردن و گشت سير كارزار آن از و بترسيد -نبرده سوار آن -پوالدوند ليك
 و دل و كمند اين به و من جنگ آتش به اينك. ببينى را نيل درياى كوهه اكنون بگريزد، تو برابر از نيز پيل ژنده كه كارآزموده و نامبردار
 به نيز را سپاهيانت اين و نبينى هم خواب در را بزرگى و نيابى گردنكشان و نامداران آن و شاهت از نشانى ديگر پس اين از. بنگر نيرويم

 از هيچيك زبان كه براستى دهى؟ مى بيم و ترسانى مى همه اين كى به تا: گفت پوالدوند به شنيد، چنين كه رستم. سپارم مى افراسياب
 آهن از نه و سامى نه ليك سركشى، و دلير چه اگر تو اينك. دهد باد به را خود سر گمان بى باشد، چنين اگر كه مباد، تيز چنين اين جنگاوران

 :افتاد كهن گفته آن ياد به رستم گفتار شنيدن با پوالدوند. آتشى يا

 زرد روى و آيد باز خسته جگر            نبرد جويد بيداد به كو هر كه

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

 آزماى، جنگ مرد اى: گفت رستم به پس. بستد را مازندران گران، گرز با تيره شب در كه است رستم همان اين: گفت خود با پوالدوند 
 تن پيل رستم. برخاست گَرد دشت، آن از و بگشتند ژيان پيل مانند به جنگجوى مرد دو هر آنگاه بايستيم؟ اينجا در بيهوده همه اين بايد چرا

 را لگام گرفتن ياراى دستش، ديگر كه شد خيره چنان پوالدوند چشم. بشنيدند را آن آواى ،سپاهيان كه بزد پوالدوند سر بر گرزى چنان
 زخم آن با كه بود آن بر تهمتن ديگر سوى از. است رنج و سختى روز امروز كه همانا: گفت خود با و بپيچيد راست دست بر درد، آن از. نداشت
 را آفرين گيهان پروردگار تهمتن، ، بمانْد زين روى بر همچنان پوالدوند چون ليك. يزدر بيرون گوشش دو از پوالدوند سر مغز بزد، كه گرزى
 آباد ديگر گيتىِ در روانم جنگ، اين با و نيست داد من جنگ اين اگر  بينا و گيهاندار و پروردگار اى روزگار، گردش از برتر اى: گفت و بخواند
 و زور و جان تو پس است، بيدادگر كه است افراسياب اين اگر ليك. بگسلد تنم از روان وند،پوالد بدست كه اگر دارم مى روا پس بود، نخواهد

 نيز ايران سرزمين خود و نماند ايران در ورى پيشه و كشاورز و جو جنگ هيچ ديگر شوم، كشته او بدست من اگر كه زيرا  مگير من از مرا هنر
 .نماند برجاى

 پس بگيرند، توانند نمى را سياه لگام آن دستانت و ديدى را پهلوانان گرز گزند كه اكنون ديو، اى: گفت و كرد روى پوالدوند به رستم پس
 .بخواه زينهار و بشو پياده

 و چاره با پوالدوند آنگاه. گفتند سخن يكديگر با كينه با دو آن سان بدين و. نيĤمد من بر گزندى هيچ گرز، اين از: گفت پوالدوند ليك
 .بيĤورد الماس از اى دشنه افسون،

 نرسيد، رستم به تيغش چون و شد خون از پر جگرش ديد، چنين كه ديو پوالدوند. نيĤمد كارگر رستم بيان ببر به هم آن ليك
 اين و مردرى گبر و بيان ببر اين: گفت زال رستم به ديگر بار و گشت اندوهگين رستم دوش و يال آن از و برآشفت روزگار با خشمگينانه

 كار، اين: گفت رستم ليك. بشتابم تو پيش به و بپوشم را همان نيز من تا بپوش ديگر زرهى و كن بيرون تن و سر از را رنگت تيره دكالهخو
 بگشتند، پهلوان رستم و گرانمايه پوالد ديگر بار پس. نگاهدار دارى كه را همان نيز تو و نسازم دور خود از را كارزار ابزار اين و نيست شدنى
 كه است كُشتى هنگام در: گفت رستم به جنگى پوالد پس. نيĤمد كارگر پوالد گبر بر نيز و رستم بيان ببر آن بر پهلوانان آن افزار نگج ليك

. گرداند مى پيروز كارزار، آن در را كسى چه روزگار، كه ببينيم و بگيريم را يكديگر كمر دوال و بپردازيم كشتى به پس. گردد آشكار مردانگى
. گيرى كار به اى چاره و فريب كه خواهى مى روباه، مانند به پيوسته و نيستى پايدار دليران زخم برابر در تو ناسازگار، ديو اى: گفت بدو رستم
 گردن از را كمند تا برى بكار افسون و بند ، كُشتى اين در خواهى مى نيز اكنون. آورى بند در را خود سر تنها و نبخشد سودى را تو اين، ليك

 و يار نيز آنها و نيĤيد ايشان از هيچكدام يارى به سپاهيان از هيچيك تا ببستند سخت پيمانى يكديگر با دو آن سرانجام. دارى دور خويش
 .آمدند فرود اسپان از و بگفتند اين. نخواهند فريادرسى
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 پوالدوند و رستم گرفتن كُشتى

 ميان. نيĤيد خواهى كينه به سپاه دو از كسى هيچ كه بستند پيمان و نهادند وىر گرفتن كشتى به جوى كينه و سرافراز پهلوان دو آن پس
 .بود پرسنگ نيم سپاه، دو آن

 كمر دوال و بسودند يكديگر بر دست. نگريست مى جنگ آن بر نيز ستاره ديگر برآويختند، بهم -دژم شير دو آن - تهمتن و پوالدوند چون
 او كه زورمندى اين اينك: گفت پدر به و بركشيد جگر از سردى آه بديد، را رستم يال و بر آن شيده، چون توران، سپاه سوى از. بگرفتند را هم
 چرخ با بيهوده پس. گريخت خواهند ما مردان ديگر آنگاه.  آورد خاك به را پهلوان ديو پوالدوند آن سر نيرويش با خوانى، مى ديوبند رستم را

 پوالدوند كه ببينى تا برو پس. گشت شتاب پر مغزم بگفتى، كه سخنى اين از: گفت شيده به نيد،ش چنين كه افراسياب. مكن ستيز گردان
 به را رستم چون كه بگو او به. آرد پا زير به را تن پيل رستم مگر تا كن راهنمايى تركى زبان به را او آنگاه. پردازد مى رستم با كُشتى به چگونه

 .نگبج او با شمشير با آنگاه آوردى، زير

 سر تو از نغزى كار هيچ باشى، مغز تيز و شكن پيمان اگر اكنون. بود اين جز سپاهيان، پيش در او با شاه پيمان ولى: گفت شيده ليك
 به و برآشفت بشنيد، شيده از را سخنان آن كه افراسياب. ندانند نيك را آن ، آهوجويان كه زيرا مگردان، سياه را روشن آب اين پس. نزند

 نيز تو و. نماند زنده رزمگاه اين در ديگر هيچكسى يابد، گزند بدخواه مرد اين از ديو پوالدوند اگر كه بدان: گفت بدو و گرديد گمانبد پسرش
 دلير و پهلوان و شير مرد دو آن پيكار به و شتافت آوردگاه آن به شيرى مانند به دلير شاه افراسياب خود آنگاه. است زبانت دارى، كه هنرى تنها
 و. بشكاف دشنه با را او جگرگاه آورى، زير  به كشتى اين در را او اگر دلير، سوار اى: گفت پوالد به پس. كرد نگاه خروشيدند، مى تندر چون كه

 .زدن الف و گزافگويى نه بايد، كردن كار و هنر را تو كه بدان

 نزد به و برانگيخت جا از را اسپ بديد، را بدگمان آن شكنى نپيما و پوالدوند با را افراسياب گفتار و شتاب آن گيو چون ديگر سوى از
 بديد، را شتاب و رنج جاى افراسياب چون كه بنگر پيمان آن به دهى؟ مى فرمانى چه را كهتران اكنون جنگجوى، اى: گفت بدو و شتافت رستم
 در كه منم اين و هستم من جنگاور،: گفت گيو به رستم ليك. گيرد بكار دشنه كشتى، در تا بيĤموزد را او و برافروزد را پوالدوند دل تا بيĤمد
 ديو پوالدوند آن سر اكنون هم من گردد؟ نيم دو به دلتان و باشيد داشته بيم چنين اين بايد چرا شمايان پس. پايدارم و استوار گرفتن، كشتى

 پيمان از خرَد كم جادوگر اين اگر شكست؟ مرا دل بيهوده دباي چرا نيĤيد، بكار دست زور جنگ، اين در اگر ليك. آورم خاك به آسمان از را
 آنگاه پس. ريخت خود سر بر خاك خويش، كار اين با كه بود او اين زيرا  باشيد نداشته شكستن پيمان از باكى ديگر نيز شما بگذرد، يزدان

 را او چنارى بسان و بنمود نيرويى را پوالدوند و گرفتب را جنگى نهنگ آن گردن و بر و بگفت اين رستم،. بيازيد چنگ شير، چون نيز شمايان
 دم و بيĤمدند زنان تبيره و برآمد ايران سپاه از خروشى ناگهان. كرد آفرين كردگار بر آنگاه. زد زمينش بر و برآورد گردن به و بركَند جا از

. است شده كشته و گشته پيچان مار چون خاك، آن بر پوالدوند كه كردند گمان همه. خاست ابر به تا هندى دراى و سنج خروش و كارناى
 سپاه سوى به رستم پس. است گشته شنبليله گل زردى به رخسارش و بگسسته هم از پوالدوند استخوانهاى همه كه پنداشت چنان نيز رستم
 .گذارد زمين بر را اژدها پوالدوند آن تن و گشت دلير رخش آن بر سوار و بنگريست توران و ايران

 را زمين گويى. جست اسپ زين پشت بر خاك، از ناگهان و بنگريست تيز پوالد آمد، ايران سپاه رده پيش به شيرگير پهلوان رستم ونچ
 تيره خاك آن بر و برفت هوش از چندى] رسيد، او نزد به چون.[ گريخت افراسياب نزد به اشك پر رخسارى و خون پر دلى با آنگاه. درنورديد

 و براند را سپاه پس. گشت تر تنگ دلش ديد، پراكنده دشت، آن سراسر بر را سپاهيان و يافت زنده را پوالد تهمتن، چون يگرد سوى از. بخفت
 از دالور رهام و گرگين و گيو و سويى از بيژن پس. ببارند تير از بارانى ايشان بر بهارى ابر همچون تا بفرمود و فراخواند را كارآزموده گودرز
 نه و بخت نه ديگر: گفت و كرد رو سپاهيان به ديد، چنين كه پوالدوند. سوختند خود دشنه با را گيتى و برافروختند آتش گويى ديگر، سوى
 به را سپاه پاشيد، مى هم از جانش بند رستم، از كه پوالدوند سان بدين و. كرد رزم و داد باد به را سر ديگر بايد چرا پس. ماند بلند نام و گنج
   .برفت و دافكن پيش
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  رستم از افراسياب گريختن

 شوردست، رستم اين بودن با كه نگفتم را تو مگر. گشت دريا چون ما كشور ديگر اكنون: گفت افراسياب به پيران رخداد، اين از پس
 ديگر كه اكنون. زدى زخم تير پيكان با را ما دل بيچاره، جوانى خون ريختن با كه بودى تو اين. نشست زينهار به سرزمين اين در نتوان

 سوار هزار برسد افزون كه همانا اى؟ مانده اينجا در رو چه از ببرد، خود با را سپاهيان و برفت ديو پوالد و نمانده اينجا در تو با هيچكسى
 و دريا از ايران سپاه چون .است تير از پر آسمان و دشمن از پر زمين. اينجايند در است، ايشان رو پيش شيرگير، رستم كه ايرانى برگستوانور

 رستم چون اكنون. ديدى كه بشد فريادها و پيكار و جنگ اين و آزموديم را ديو  نمانْد برايمان آدميان از پهلوانى ديگر و بيĤمد كوه و دشت
 چين درياى سوى به پنهانى گانتويژ با كه بايد. بروى او پيش از كه اين جز ندارى راهى و نيست او برابر در پايدارى ياراى را تو است، بيĤمده
 .بگذارى اينجا در بركشيده رده را، سپاه همه و روى

 سوى به خودش و ماند برجاى درفشش. بكرد گفت، بدو پيران كه را آنچه ديد، كوتاه رزم، آن از را خود دست كه سپهبد افراسياب پس
 كمان و تير و نيزه: گفت بلند  بانگ به تهمتن. گشت سياه ابرى بسان ينزم و گشتند روياروى يكديگر با سپاهيان آنگاه. شتافت ماچين و چين
 پس. تازد مى كين به ببيند، خويش بالين بر را نخچير كه آنگاه پلنگ. سازيد پديدار هنرهايتان و بكوشيد گرز و شمشير با تنها و نبريد بكار
. نبود رفتن راه كه گشت چنان كشتگان از آوردگاه آن دشت و در نگاهآ. بگذاشتند كوه بر را هايشان نيزه و كشيدند فريادى سپاهيان همه

 تنهاى از پر دشت آن همه و گشتند مار و تار توران، سپهبد بى سپاهيان. بگريختند نيز برخى و خواستند زينهار ايرانيان از توران سپاه از گروهى
 و است زهر آن بار گاهى. است ديگر كسانى براى گاهى از هر زمان. تاس بس كشتن ديگر: گفت ايران سپاه به رستم پس. بود گردن و دست بى

 .سازيد افزون را خود كردارىِ نيك و كنيد بيرون تن از رزم جامه همگى اينك. ترياك هم زمانى

  پاى ز را سرش نداند دانا كه     سراى سپنجى اندر دل بندى چه

  رنگ و بوى از پر عروسى زمانى      جنگ به آيد آهرمن چون زمانى

 آفرين؟ از به نفرين كه گويد كه            برگزين خامشى و آزارى بى

 و ريدكان و بخشيد سپاهيان به را نخورده دست و نو هاى جامه و دينار بود، مانده دشت بر توران سپاه از كه چيزهايى آن از رستم آنگاه 
 رزمگاه آن بر كه را چيزى هر و برداشت خويش براى از نيز را شاهبوى و مشك و سراف و فرستاد ايران شاه نزد به نيز را سياه پيالن و اسپان
. نيافتند افراسياب از نشانى هيچ جستند، كه دريا و دشت و كوه جاى هر در ليك. بجست را افراسياب نشان سپس. داد سپاهيان به ماند، برجاى

 .بسوختند و كشيدند آتش به را او آباد شهر همه و ساختند ويران را او ايوان و جشنگاه پس

  شاه درگاه به رستم بازگشتن

 و تخت و آنها با پس. گشتند نياز بى سپاهيان ديگر كه  يافت اندازه آن نيز شتر. بيافت و بجست را زمين توران گنجهاى از بسيارى رستم
 و. برآمد هندى دراى و زنگ و كارناى ناله و خروش. تافتش ايران سوى به سپاهيانش همراه به آورد، بدست توران از كه اى گرانمايه افزار جنگ
 .نهادند روى ايران سوى به بوى و رنگ همه آن با سپاهى سان بدين

 آن رستم،: كه كردند فرياد و برآمد ابر به تا تبيره بانگ و برخاست خروشى بارگاه، و شهر از رسيد، آگهى ايران شاه به رستم از چون
 .بيĤمد نبيا ببر و گوپال دارنده

 جاى از خسرو كى آنگاه. بكرد آفرين كردگار بر پيوسته و گشت برين بهشت چون نيز شاه دل و گشتند شادمان كهتران و مهتران همه
 .بيĤوردند را پيل تا بفرمود و بجنبيد

. برآمد ناى و تبيره بانگ هرجا زا شد، روان خود جاى از گيتى شاه چون. بخواستند رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند آذين به را جا همه
 مى را جا همه. بود بيĤويخته گوش از گوشواره و نهاده سر بر نگارى پر افسر بان پيل. بودند كرده لركيماس و مى و مشك از پر را پيل روى همه

 در ايشان آواى و بودند بنشسته رانرامشگ كران، تا كران از شهر، سوى هر در. افشاندند شاهبوى و مشك آنها بر و ريختند درم و لركيماس و
 .رسيد مى گوش به جا همه
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 در او از خسرو. برد نماز را خسرو كى و آمد فرود اسپ از يافت، آواز از پر را جا همه و بديد را سرافراز خسرو كى تاج و برسيد تهمتن چون
 به و خواند آفرين شيردل پهلوان و نامور رستم بر گيتى شاه آن آنگاه. كرد درنگ بدانسان چندى و برگرفت در را او و بپرسيد دراز راه آن باره
 در همه اين چرا: گفت او به پس. بود گرفته دست در را رستم دست خسرو كى راه، آن سراسر. شد سوار پيل بر او با تا فرمود تن پيل رستم آن

 و توس چون پهلوانانى ديگر سوى از. نبوديم دلشاد تو بى هيچگاه ما: گفت شاه به رستم افكندى؟] را خود دورى[  آتش ما جان بر و ماندى آنجا
 ايوان سوى به همگى پس. افشاندند مى گوهر ايشان سر بر مردم و راندند مى شاه پسِ از دالور گرگين و شيدوش و رهام و گيو و گودرز و فريبرز

 نامداران ديگر با نيز گيو و رهام و گودرز و فريبرز. نشست او نزديك رد نيز نامدار رستم و بنشست تخت بر شاه. بيĤمدند نامور بارگاه آن و شاه
 سخنهاى كارزار، اين باره در شهريار، اى: گفت بدو گودرز بپرسيد، توران سپاه با پيكار رنج و رزمگاه آن از خسرو كى آنگاه. بنشستند دالور

 .بپرسى كار اين از بدرستى آنگاه كنيم، ميگسارى و گزينيم آرامش بايد نخست ليك است، بسيارى

 افراسياب باره در و بيĤورد خوان آن به نيز را رامشگران و مى سپس. بودى گرسنه كه براستى: گفت بدو و بخنديد شاه و نهادند خوان پس
 اى: گفت بدو گودرز. بپرسيد توران كوس و پيل با نيرومند سپاه آن و اشكبوس و كاموس و خاقان و داده تاب كمند و كُشتى آن و پوالدوند و

 بر آفرين هزار. نيابد رهايى درازش چنگ از آيد، او جنگ به نيز اژدها يا شير و ديو اگر. نزايد مادر از رستم چون سوارى هيچ كه همانا شهريار،
: گفت پس. برآورد كيوان هب سر گويى كه شد شاد چنان سخنان، آن شنيدن از تاجور خسرو كى. باد نامدار پهلوان رستم اين بر بويژه و شهريار

 :براستى  روانى روشن و بيدار شيرى تو پهلوان، اى

 روزگار گردش اين دارد نگه            آموزگار باشد خرد كش كسى

 و پرداختند شادى و ميگسارى به ماه يك پهلوانان آن و خسرو كى سان بدين و. باد سور در زندگانيش همه و دور پهلوان اين از بد چشم 
 .خواندند مى پهلوى سرودهاى و رود و ناى با را رستم سخنهاى نيز شگرانرام

  سيستان به رستم بازگشتن

 و دانش با تو چه اگر نامور، و هنر پر شهريار اى: گفت شاه به آنگاه. پرداخت ميگسارى به او نزد در و شاه پيشگاه در را ماه يك تهمتن
 اى گرانمايه چيز هر از و بگشود گنج در شنيد، چنين كه -گيتى شاه آن -خسرو كى. است رس در زال روى ديدن آرزوى مرا ليك خويى، نيك
 تبوكهاى و بار و زين با شتر سد و اسپ سد و گوشواره و افسر با كنيزان و شوشترى جامه و ديبا و انگشترى و تاج و ياكند از داشت، نهان در كه

 به را همه بودند، نشانده شاهوار گوهرهاى -بود نامدار آن سزاوار چنانكه - آنها بر كه گرز دو و ينزر افزار پاى دو و داربوى و مشك از پر و زرين
 و برد نماز را او و آمد فرود اسپ از رستم افتاد، رنج در دراز راه آن از خسرو چون آنگاه. برفت او با ايستگاه دو تا نيز خود و فرستاد تهمتن نزد

 بر خواست مى كه چنان آن و گشت راست ايران شاه بر گيتى سراسر ديگر پس آن از. شتافت زابلستان سوى به و برفت ايران از و كرد پدرود
 .راند فرمان گيتى

 باشد، شده كم نيز سخن يك داستان، اين از اگر. نيفتاد آن از نيز پشيز يك كه بود دراز گفتارى. رساندم پايان به را كاموس رزم اينك
 رستم با كارش كه بشنو من از را اكوان رزم اكنون. نگشت افزوده آن بر هيچ كه زيرا است، شادمان دلم نيز پوالدوند كار زا. آيد روانم به ماتم

  .بود چگونه نامدار
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 ديو اكوان با رستم جنگ داستان

  داستان آغاز

 ما بيچارگى با ما دانش همه كه بدان و كن ستايش را او آنگاه ستود، را خرَد و روان كردگار بايد چگونه كه ببين روان، روشن خردمند اى
 .گريست بايد بيچارگان بر كه همانا پس. است همراه

  بپوى گويى كه راهى به نپويم              بسيارگوى دان فلسفه ايا

  يكيست ايزد گفتن، و ناگفتن به    نيست توحيد ز بهتر هيچ سخن

 اين از گرنه و  بپوى نيز سنجيده راه پس اى، سنجيده اگر تو. نشيند دلت بر باشد، سازگار خرَدت با و بينى چشم به كه آنچه هر تو 
 .شود مى بيرون تنت از روان ، دم يك در كه همانى تو ليك اى، پنداشته بزرگ بس را خويشتن. بپرهيز گفتگوى

 بنياد را او ياد و كن ياد را آفرين گيهان وردگارپر نخست پس. باشد اينجا بجز ديگرى، سراى در تو آرامش و گذرد مى تو بر روزگار
 ابزار هيچكسى ليك بيابى، شگفتى از پر را گيهان بنگرى، چون. راهنماست بد و نيك به را ما و برپاست او از آسمان كه او. ساز خويش پرستش
 سرت فراز بر آسمان روز هر كه اين ديگر و. گرفت اندازه خود از بايد نخست پس. است شگفتى از پر نيز آدمى تن و روان. ندارد را آن داورى
 داستان اين خردمند، چون كه بدان نيستى، همداستان است، گفته باستان روزگار از كه دهگان گفته اين بر تو اگر اينك. نمايد مى نو اى چهره

 گفتار نيز تو پس. ستيزد نمى ديگر و گردد مى رام ،آورى يادش به را آن  چم چون ليك. گرود نمى گفتار اين به و گرايد مى دانش به بشنود، را
 .بشنو -نباشد هم دلپذير چه اگر -را پير دهگان آن

 ديو اكوان جنگ براى را رستم خسرو، خواستن

 و زنگه و گودرز چون بزرگانى پس. بيĤراست بهارى باغ چون را گلشن بامداد، از خسرو كى روزى: كه كرد ياد چنين سخنگوى دهگان
 شادكامى با و بنشستند شهريار آن پيش به و بيĤمدند خرّاد و گرگين و كارآزموده رهام و گيو و - جم نژاد از و گرشاسپ پسر -برزين و گستهم

 شاه آن به و ببوسيد را زمين و آمد خسرو پيش به و شاه درگاه به دشت از چوپانى بگذشت، روز از  تَسو نُه چون. پرداختند ميگسارى به
 از را اسپان يال و است شير نرّه مانند به او دم. است آمده پديد رمه ميان در باشد، گشته رها بند از كه ديوى مانند به گورخرى: فتگ نژاد فرّخ
 آن با. است شده كشيده او دم به تا يال از سياهى راه. است بشسته زر آب با را آسمان گويى و است خورشيد زردى  به رنگش. گسلد مى هم

 .است اى زرده اسپ گويى بلند، پاى و دست و دگر سرين

 خسرو خود كه اين ديگر. نباشد نيرومندتر اسپ از گورخر كه زيرا نيست، گورخر آن كه بدانست بشنيد، را چوپان سخنان چون خسرو
 همان داشت، مى نگاه و بود كرده رها آنجا در را خود هاى گله چوپان، آن كه اى چشمه كه بود بشنيده نيز كارآگهان از و بود كارآزموده

 گورخر آن كه بدانستم اكنون: گفت چوپان به شاه پس. بود فرياد از پر ازو گيتى كه ديوى همان  آنجاست در ديو اكوان كه است اى چشمه
 كمر كار اين به ژيان رشي چون پهلوانى بايد اينك جاه، و فرّ با نامداران اى: گفت پهلوانان به شاه آنگاه. نمان اينجا در ديگر تو پس نيست،
 فريادرس كارى هر در او كه زال رستم بجز نديد، شايسته و نپسنديد كار آن براى را پهلوانان آن از هيچيك بنگريست، كه هر به خسرو. ببندد
 روز و شب و ببر زال پسر نزد به  مروا به را نامه اين تو: گفت بدو و داد -ميالد پسر - گرگين به را آن و بنوشت داد و مهر از پر اى نامه پس. بود
. مبادا تو بى آسمان: كه بگوى را او و برسان او به را ما مهربانانه و فراوان درودهاى رسيدى آنجا به چون. مياساى نيز زابلستان در و برو شتاب به

 در ديگر بخواندى، را نامه چون و بنماى روى نكاي پس. است بوى و رنگ از پر تو از من فرّ كه همانا: بگو او به ، بخوانْد را نامه اين چون پس
 .شتاب بدينجا و نمان زابل

 را -پهلوانان سپهر آن -رستم رسيد، زابلستان نزديكى به چون. شد بيرون بترسد، خود جان از كه گوزنى چون يا و دمان باد بسان گرگين
 بارگاه به شتاب به بشنيد، را شاه فرمان چون آنگاه. بپرسيد دراز راه آن رهبا در او از رستم. برد نماز را او و رفت او نزديك به پس. بديد پياده
  چه آهنگ ببينم تا بيĤمدم، اكنون. بودى خواسته مرا تو شاها: گفت و خواند آفرين او بخت بر و ببوسيد را او تخت پِى خاك و تاخت خسرو كى

 .بادا تو جفت مهترى و بهروزى. ام بسته كمر دهى، فرمان تو كه آنچه هر به من. دارى
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. كنى زندگانى روان روشن و شاد هميشه پهلوان، اى: گفت بدو و بنشاند تخت بر خويش كنار در و بنواخت را او ديد، را رستم خسرو چون
 انجمن اين ميان از كه آمده پيش كارى تن، پيل اى اكنون. است تو بيدار جان از من بخت همه و باشد مى فرّخ تو ديدن با من روز كه بدان

 آنگاه. است آمده پديد گله ميان در رها، گورخرى كه گفت من به چوپان. ببند كار اين به كمر گنج و تاج براى از پس. بخواستم را تو بزرگ،
 او گزند از را خود و برو و بسنج خويشتن بر را رنج اين اكنون: گفت بدو و راند سخت رستم به بود، بشنيده چوپان از كه آنچه همه از خسرو كى

 چيز هيچ از تو تخت پرستندگان كه است تو بخت با: گفت شاه به بشنيد، چنين كه رستم. باشد جوى كينه اهريمنى او كه شايد نگاهدار،
 .يافت نخواهد رهايى من تيز شمشير از باشد، كه هم نرّ اژدهاى و ديو و شير كه بدان. نترسند

 را ديو رستم، جستن

 بودند آنجا در چوپان آن هاى گله كه دشتى آن به شكار، آن براى از شيرى نرّه مانند به زير، به اژدهايى و دست در كمندى با رستم پس
 چهارم روز به. پرداخت شكار به اسپان هاى گله آن پيرامون در و كرد جستجو مرغزار آن در روز سه. برفت گذشت، مى سو آن از نيز ديو آن و

 پتياره پوستش زير در ليك. بود زرينى درخشان اسپ همچون بيرونش. بگذشت او برابر از دشت آن در باختر باد ندمان به كه بديد را آن ناگهان
 با نبايد را اين: گفت خود با و كرد ديگرى آهنگ شد، نزديك بدو چون ليك. برانگيخت جا از را دالور رخش بديد، را او رستم چون. بود زشتى
 گورخر آن كه هنگام همان در درست ولى. ببرم شاه نزديك به  سان بدين و سازم گرفتارش كمند خم به كه بايد كشت، و ساخت تباه دشنه
 اكنون او با و نيست گورخر آن كه بدانست درنگ بى ديد، چنين كه رستم. گشت ناپديد او چشم برابر از ناگهان بديد، را رستم كمند دالور،
 كه است ديو اكوان جاى اين كه ام شنيده دانا از: گفت خود با رستم پس. است ديو اكوان تنها او كه بدانست و. زور نه جويد، مى گرى چاره
 .بدوانم خون زردش، و زرين پوست آن بر و كنم چاره شمشير با را او اكنون بايد پس. كند مى تن بر و كَنَد مى را گورخر پوست اند گفته

 چون اسپِ آن باالى از و برانگيخت جا از را خود تيزتگ رخش سپهبد، رستم. شد يدارپد دشت آن در ديو آن ديگر بار هنگام، همان در
 گور آن ديگر بار بركشيد، را كيانى كمان رستم كه هنگام همان در درست ليك. بيانداخت آذرگشسپ مانند به تيرى و كرد زه به را كمان باد،
 از سرش و گشت گرسنه و تشنه سرانجام ليك. بتاخت اسپ دشت، پهن آن در وزر شبانه سه رستم سان بدين و. گشت ناپديد او چشم برابر از

 رخش و آمد فرود رستم پس. گشت پديدار او برابر در گالب چون اى چشمه ناگهان شد، سخت اش تشنگى چون. افتاد مى زين كوهه بر خواب
 بالين جاى به را پلنگ جناغ آن و برداشت رخش از را زين پس. بود بسته تن بر تنگى به را بيان ببر و بود بازو به كمندش. بداد آب] نيز[ را

 .بخفت ماندگى از خود و ساخت رها چراگاه آن در را رخش آنگاه. بيافكند آب آن پيش در را زين نمد و نهاد خود

 دريا به را رستم ديو، اكوان افكندن

 را رستم و ببريد گرد را زمين رسيد، او نزد به چون. تاخت او سوى هب باد همچون بديد، خفته دور، از را رستم كه اكوان هنگام همان در
 سرش و گشت اندوهگين كار، آن ديدن با و بجنبيد جاى از گشت، بيدار خواب از كه رستم. برد آسمان به و برداشت دشت آن از زمين، آن با
 كار، اين از كه همانا. من گوپال و شمشير زخم و يال و زور و دل ناي دريغ. گسترد خون دام برايم پليد ديو آن: گفت خود با. شد انديشه از پر

 آمد، سرم بر كه آنچه از. كوس و پيل و كاله و تخت نه و ماند برجاى توس و خسرو و گودرز نه ديگر. برآيد افراسياب كام و گردد ويران گيتى
 .نگردد او همĤورد كس هيچ كه براستى خواست؟ خواهد كين اژونه،و ديو اين از كسى چه ديگر. گشت تيره بختم چنين اين و رسيد بد را گيتى

 كوه؟ سوى به يا اندازم آب سوى به آسمان از را تو كه دارى آرزو بگو اكنون تن، پيل اى: گفت او به اكوان بجنبيد، برجاى رستم چون
 ديگر و گردد خُرد استخوانم و تن بياندازد، كوهسار بر مرا گرا: گفت خود با ، ديد واژگونه ديوان، نزد در را گيتى و بشنيد را او گفتار كه رستم
 كام به تا بيافكن آب در مرا كه بگويم او به اگر. كند مى آن جز بگويم، را او هرچه پيمان، نه و شناسد مى سوگند نه كه او اكنون. نيĤيد بكار

 داناى: گفت بدو رستم پس. اندازد آب به مرا تا بسازم اى چاره بايد اينك. گردم ريز ريز تا افكند خواهد كوه به مرا واژونه، ديو اين شوم، نهنگان
. نرود ديگر سراى به و بماند آب همان در زارى به و نبيند مينو در را سروش روانش گردد، كشته آب در كه هر كه: است گفته باره اين در چين
 .دببينن را دلير من چنگال شير، و ببر تا بيانداز كوه بر مرا پس

 نهان گيتى دو از كه افكند خواهم جايى در را تو پس :گفت و برآورد خروشى دريا بسان بشنيد، رستم از را سخن آن ديو، اكوان چون
 را، ماهيان سينه و بيانداخت ژرفى درياى به را رستم ديو، اكوان سان بدين و. نيابى راه ديگر سراى به و بمانى اينجا در زارى به و گردى

 آهنگ نهنگان، چون. بركشيد ميان از را كين تيغ شتاب، به رسيد، دريا سوى به آسمان از كه هنگام همان در درست رستم. ساخت او نساجامه
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 و. بجست راهى دشمنان، آن ميان از ديگر دست با و كرد شنا خويش پاهاى و چپ دست با رستم. بتافتند سر او با جنگ از بديدند، را او جنگ
 .باشد چنين است، جنگ مرد كه كسى آرى،. اييدنپ ديرى كار، آن

  جاى ز نبردى او پِى زمانه            پاى به مردى به كس ماندى اگر

 زهر گاه آورد، بار نوش گهى            دهر گردنده است چنين ليكن و

 بد از را اش بنده تن كه را دگارپرور پس. بديد را دشت و رساند خشكى به دريا از را خود خويش، مردانگى با رستم سان بدين و 
 چون سپس. بكرد خشك را زرهش و كمند و نهاد چشمه كنار در را بيان ببر آن و بگشود ميان از بند و برآسود آنگاه. گرفت ستايش رهاند، مى
 آن در درخشان رخش ليك. آمد بود، آشفته او بر بدگوهر ديو آن و بود خفته آنجا در كه اى چشمه آن كنار به و كرد تن بر زره دژم، شير

 .بگشت رخش پِى از بامداد تا و برداشت چشمه پاى از را لگام و زين آن و برآشفت و گشت تند روزگار با رستم. نبود مرغزار

  پشت به زين گهى و زين پشت گهى            درشت سراى رسم است چنين

 در. رسيد مى گوش به قمرى و پور آواز جايش هر در و بود روان آبها آن در كه رسيد مرغزارى به كه اين تا برفت پياده همچنان رستم 
 كمند بديد، را آن رستم چون. كشيد مى فرياد ماديانان آن ميان در ديوى مانند به رخش و بود رفته خواب به افراسياب اسپان دار گله بيشه، آن

 و افكند سرش بر لگام پس. بكرد ياد را دهش نيكى يزدان و برنهاد زين و كرد پاك ازو گَرد آنگاه. آورد بند در را رخش سر و بيافكند را كيانى
 .براند ديگر سويى به را ها گله آن و بخواند را يزدان نام شمشير، آن بر و برد تيز شمشير به دست و گشت سوار

 را ايشان و بخواند بودند، او با كه را سوارانى و گشت بيدار خواب از سرآسيمه بشنيد، را اسپان بانگ چون دار، گله آن هنگام همان در ليك
 اين نزديك به كه رسيده اين ياراى را بدگمان كدامين ببينند تا گرفتند دست در كمانى و كمندى ايشان از يك هر پس. كرد سوار اسپ بر

 و بغرّيد شير بسان و بركشيد ميان از تيز تيغ زود بديد، را شتابندگان آن رستم چون. بتاختند سخت رو آن از. آيد مرغزار اين در سوار همه
 ليك. بگريخت برابرش از و كرد بدو پشت ديد، چنين كه چوپان. بكشت شمشير با را ايشان از گروه دو آنگاه. سامم دستان پور رستم، من: گفت
 .بتاخت او پس در افكنده، بازو به و كرده زه به كمانى با رستم

 را ديو اكوان رستم، كشتن و شخوي اسپان ديدار به افراسياب آمدن

 بشتافت ساخت، مى رها آنجا در را ها گله چوپان، ساله هر كه چشمه و دشت آن سوى به ساز و باده و پهلوانان با افراسياب ديگر، سوى از
 هنگام همان در. نديد چوپان آن و اسپان از نشانى هيچ رسيد، مرغزارها آن نزديكى به چون. بكاهد دل از انديشه دمى اسپان، ديدن با تا

 .بگذشتند يكديگر بر اسپان و بيĤمد دشت از خروشى

 او با بود، بديده كه شگفتى كار آن همه از رسيد، توران شاه پيش به چوپان چون. بديدند خاك بر را رخش پِى نشان دور، از پهلوانان
 به تنهايى به رستم شنيدند كه تركان. برفت و بكشت نيز را ما از بسيارى و ببرد دشت از را اسپان گله تنهايى به رستم: گفت و راند سخن
 زبون و زار و خوار چنين اين ما. كنيم تن بر زره همگى كه بايد بگذشت، شوخى از ما براى ديگر كار اين: گفتند يكديگر با است، آمده جنگ
 .سازيم رها و پنداريم ناچيز را كار اين كه نبايد پس. آيد مى ما كشتن به تن يك كه ايم گشته

 .گشتند روان رستم پِى از سپاهيان و پيل چهار با -تركان سپهدار -افراسياب پس

. بباريد پوالدين تيغ و تير ايشان بر بارد، ابر از كه اى ژاله مانند به و بشتافت و آورد بيرون بازو از را كمان رستم شدند، نزديك بدو چون
. بكشت را نامداران آن از ديگر تن چهل و برد گرز به دست شيرى مانند به رستم آنگاه افتادند، خاك بر توران دلير مردان از تن شست چون

 از توران سپاهيان آن ديگر. بستد او از را سپيد پيل چهار آن نيز رستم. بگريست و بنمود پشت و گشت اندوهگين ديد، چنين كه شاه افراسياب
 پيوسته و باريد گرز ايشان بر تگرگ بسان و بهارى ابر مانند به پرسنگ، دو تا سپاهيانش و سيابافرا پسِ از نامدار رستم. گشتند نااميد گيتى
 .برداشت خود با را ايشان رمه و بنه و پيل آن همه و بازگشت آنگاه. رسيد گوش به كالهخودها از چاك چاك آواى

 از نگشتى؟ سير نبرد از آيا: گفت رستم به پس. برخورد او به اكوان ديگر بار بازگشت، چشمه آن سوى به ساز جنگ دلى با چون سپس
 تهمتن چون. نجويى كارزار ديگر كه ببينى را روزگارى اكنون. آمدى دشت اين به غرّان پلنگ همچون باز و برستى نهنگان با جنگ و دريا
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 در را ميانش و بيانداخت ديو آن بسوى و شودبگ فتراك از را خويش پيچان كمند و برآورد خروشى غرّان شيرى بسان بشنيد، را ديو آن گفتار
 زخم، يك با و بزد ديو سر بر را آن مست، پيل همچون و برآورد آهنگران پتك مانند به را گران گرز و بپيچيد زين روى بر رستم آنگاه. آورد بند
 كرد، آفرين كردگار بر آنگاه.  ببريد را ديو آن جنگجوى سر و كشيد بيرون را آبگونش دشنه و آمد فرود اسپ از پس. بكرد خُرد را سرش مغز
 . يافت ازو را پيروزى آن زيرا

 مردمى راه از كه را كسى هر تو پس. نيست سپاسگزار را يزدان كه بدان بد مردم همان را ديو]  شنيدى را داستان اين كه تو ليك[ 
 ديو اكوان نيز. يابد نمى در نيكى به را آن چم كه شايد گرود، نمى ها گفته ناي به خرَد اگر. مدان آدميانش از و آور بشمار ديوان از را او بگذشت،

 .بخوان گوان پهلوى، زبان به و مخوان ديو اكوان را او نيز تو و بود گوان نامش كه بدان باال بلند و بازو ستبر و زورمند پهلوانى هم را

 سرد و گرم بسى گيتى ز چشيده            سالخورد خواجه اى تو گويى چه

 دراز روزگار اين آرد پيش به            فراز و نشيب چندين كه داند كه

  مست پيل گردن بشكند همى              هست كه درازى از روزگار تگ

 نبرد چندى و چندست سور درو               گرد تيز گنبد اين كز داند كه

  زمين ايران به رستم بازگشتن

 آن و بود ساخته رها توران سپاه كه را هايى بنه آن همه و گشت سوار پيكر كوه اسپ آن بر كرد، جدا تن از را ستپ ديو آن سر رستم چون
 و كردند آگهى شاه به فرّهى آن با رستم آمدن از پس. برفت ها خواسته و پيالن آن با و آورد پيش به سره يك بود، آورده چنگ به كه را اسپانى
 و شير سرانجام ولى. آمد جنگش به دريا نهنگ و خشكى پلنگ و پيل و ديو ليك گيرد، گورخر خويش، كمند خم با تا برفت اينجا از او: گفتند

 آنگاه. نهادند سر بر كاله نيز پهلوانان و كرد را او شدن پذيره آهنگ شنيد، چنين كه شاه. نگشتند رها او تيغ از نيز جنگجوى مردم آن و ديو
 شاه درفش رستم چون. گشتند پذيره را او شادمانى با سپاهيان و شاه سان بدين و. ببردند پيل ژنده و دراى و ىكارنا با را شاهنشاه درفش
. برخاست كوس و پيل و سپاه خروش پس. داد بوسه را خاك و آمد فرود اسپ از آمده، او پذيره به و گشت پديدار راه در كه بديد را سرافراز
 پيش به بويژه  نيĤمد پذيره خويش كهتر بنده پيش به تو چون مهترى هرگز تابناك، خسرو اى: گفت و هادن خاك بر را خويش نامور سر رستم
 :گفت و كرد آفرين او بر مهربانانه شنيد، چنين كه خسرو. كيانم نژاد از و شاه بنده كهترين كه من

 از او برابر در نيز سپاه سران ديگر. باشد شاد تو از هميشه يزن ما جان و باد يار تيغت با آسمان. ندارد ياد به تو چون را كسى هرگز روزگار
 .گردد سوار رخش بر تا بفرمود - بخش تاج مهتر و سركشان سرِ آن -رستم به و بيفشرد ران زين، بر شاهنشاه  آنگاه. گشتند پياده اسپ

 هيچ خود براى و كرد بخش ايرانيان ميان را سپانا هاى گله آن رستم آنگاه. آمدند شاه ايوان به نيكخواه و گشاده دلى با آنجا از پس
 ساز و مى و بيĤراستند را ايوان هفته يك. فرستاد -تخت و تاج دارنده آن -شاه پيل پيش به نيز را پيالن. نگاهداشت را رخش همان و برنداشت

 هرگز من: گفت و كرد ياد شاه پيش به را اكوان داستان و گشود سخن به لب رستم كه بود ميگسارى هنگام در. بيĤوردند را رامشگران و
 سرش. بخشيد نمى را او دشمن و دوست ديگر دريد، مى او بر پوست شمشير با كه هر. نديدم او بوى و رنگ و سرافرازى و خوبى آن به گورخرى

 تنش به نگريستن ياراى را كسى و بود سياه لبانش و سپيد چشمانش. بود گراز مانند به دندانهايى از پر دهانش و دراز مويش و پيل سر چون
 و برشد آسمان به او از باران مانند به خونش هنگام همان در. ساختم جدا تنش از سر دشنه با من ليك. نباشد او زورمندى به اسپى هيچ. نبود
 آفرين: گفت و واندبخ آفرين بنهاد، خويش جام چون و شد شگفت در سخنان، آن شنيدن از خسرو كى. گشت خون درياى همچون دشت همه
 باال و مردانگى و كردار به مردمان از كسى كه است نشنيده و نديده را شگفتى اين هيچكس كه همانا. بيĤفريد پهلوانى چنين كه پروردگار آن بر
 را پيل و ديو او با زمان هر تا نداشتم گيتى در را چاكرى چنين بود، نداده بهره خويش مهر و داد از مرا آسمان كردگار اگر. باشد رستم ديدار و

 .كنم شكار

 و شادى با كه كرد آن آهنگ تهمتن هفته سديگر به. گذراندند رزم از كردن ياد و ميگسارى به شادى با بدانگونه را هفته دو سان بدين و
 .نهفتن نشايد را آرزويى چنين و است سر در سام زال ديدار آرزوى مرا: گفت شاه به پس. بازگردد خرّمى
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 ها گله و اسپان اين گرفتن با را سياوش كين نيست شايسته كه همانا. كرد خواهى كينه آهنگ بايد كه زيرا گردم، مى باز و روم مى ودز پس
 از پر جامى داشت،  نهان در كه اى گرانمايه گوهرهاى از و بگشود گنج در شنيد، چنين كه -گيتى شاه آن - خسرو كى. كرد رها آسانى به

 و دينار و ديبا و گردنبند و تاج و پيلسته تخت و زر گردنبند با كنيزان و كمر زرين رومى ريدكان و زربفت شاهوار جامه پنج و مرواريد
. كنى رفتن آهنگ آنگاه باشى، ما با بايد را امروز يك ليك. ببر خويشتن با نيز را پيشكش اين: گفت و فرستاد رستم نزد به بسيار گستردنيهاى

 كردن، پدرود هنگام به و برفت او با پرسنگ دو تا نيز شهريار. كرد رفتن آهنگ پگاه آنگاه. بخورد نبيذ چندى و بماند شاه با را روز آن نيز رستم
 شد آنسان و گشت راست او دست بر سره يك گيتى، پس آن از. بازگشت آنجا از نيز سپهدار خسرو كى شد، راهى رستم چون. برگرفت در را او
 .خواست مى او كه

 تير چو گاهى و است كمان چون گهى            پير چرخ همى گردد گونه برين

 بايد سره يك آن بر كه رزمى. بوده چگونه كه بگويم بيژن رزم از رسيد، پايان به هنر پر پهلوان رستم با اكوان كار از سخن كه اكنون 
 .گريست
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 چاپ خورشيدى، 1372 فردوسى، دانشگاه: مشهد روحانى، محمد سيد: ترجمه ،)كهن شاهنامه( غررالسير تاريخ محمد، بن حسين مرغنى، ثعالبى -32
 .اول
 .سوم چاپ خورشيدى، 1369 خوارزمى،: تهران اى، بدره فريدون و اميرى منوچهر: ترجمه جكسن، سفرنامه ويليامز، والنتاين ابراهام جكسن، -33
 .1 ج اول، چاپ خورشيدى، 1363 كتاب، دنياى: تهران حبيبى، الحى عبد: تصحيح ناصرى، طبقات سراج، منهاج جوزجانى، -34
 1368 رضوى، قدس آستان نشر، به: تهران منصورى، زفيرو :اهتمام به كاتب، السالم عبد بن على: ترجمه العالم، اشكال احمد، بن القاسم ابو جيهانى، -35
 .اول چاپ ،

 .اول چاپ خورشيدى، 1349 ايران، فرهنگ بنياد :تهران هروى، مايل: كوشش به ابرو، حافظ جغرافياى ،...عبدا الدين شهاب ابرو، حافظ -36
: تهران ورهرام، غالمرضا و ميراحمدى مريم: تصحيح مينورسكى، والديمير: تعليقات شاه، ميرحسين: ترجمه المغرب، الى المشرق من العالم حدود -37

 .اول چاپ خورشيدى، 1372 الزهرا، دانشگاه
 .1 ج قمرى، 1397 صادر، دار: بيروت البلدان، معجم ،...عبدا بن ياقوت حموى، -38



300  

 

 .اول اپچ خورشيدى، 1366 رضوى، قدس آستان: مشهد زاوه، واليت تاريخى جغرافياى محمدرضا، خسروى، -39
 .اول چاپ خورشيدى، 1347 ايران، فرهنگ بنياد: تهران خديوجم، حسين: ترجمه العلوم، مفاتيح احمد، بن محمد اهللا عبد ابو خوارزمى، -40
 .اول چاپ خورشيدى، 1372 سا،: تهران محدث، ميرهاشم: تصحيح الملوك، مĤثر الدين، همام بن الدين غياث غياث خواندمير، -41
 .اول چاپ خورشيدى، 1343 طهورى،: تهران حصورى، على: اهتمام به نامه، نوروز مر،ع خيام، -42
 .اول چاپ خورشيدى، 1369 توس،: تهران بهار، مهرداد: گزارنده بندهش، فرنبغ، دادگى، -43
 .دوم چاپ خورشيدى، 1363 فروهر،: تهران مقدم، محمد: ترجمه جم، داستان -44
 .قمرى 1305 نگى،س چاپ: هند آسمانى، دساتير -45
 .اول چاپ خورشيدى، 1364 نشرنى، :تهران دامغانى، مهدوى محمود: ترجمه الطوال، األخبار داوود، بن احمد حنيفه ابو دينورى، -47
 .اول چاپ خورشيدى، 1370 فرهنگى، تحقيقات و مطالعات موسسه: تهران محصل، راشد محمدتقى: ترجمه و تصحيح يسن، بهمن زند -48
 علمى،: تهران نائينى، جاللى محمدرضا سيد: تصحيح اصفهانى، تركه صدر الدين افضل: ترجمه النحل، و الملل الكريم، عبد بن محمد تانى،شهرس -49
 .تا بى
 چاپ خورشيدى، 1371 سحاب، كارتوگرافى و جغرافيايى مؤسسه: تهران فردوسى، شاهنامه جغرافيايى نقشه راهنماى حسين، مازندرانى، شهيدى -50
 .اول
 .2 و 1 ج دوم، چاپ خورشيدى، 1362 اساطير،: تهران پاينده، القاسم ابو: ترجمه ،)الملوك و الرسل تاريخ( طبرى تاريخ جرير، بن محمد طبرى، -51
 .سوم چاپ خورشيدى، 1370 تهران، دانشگاه: تهران ايرانويچ، بهرام، وشى، فره -52
 .2 ج دوم، چاپ خورشيدى، 1332: تهران اقبال، عباس: اهتمام به مقاله، بيست ،»شاهنامه قديم مقدمه «محمد قزوينى، -53
: تهران طهرانى، الدين جالل سيد: تصحيح قمى، الملك عبد بن حسن بن على بن حسن: ترجمه قم، تاريخ كتاب حسن، بن محمد بن حسن قمى، -54

 .1361 توس،
 .پنجم چاپ خورشيدى، 1367 اميركبير،: تهران ياسمى، درشي: ترجمه ساسانيان، زمان در ايران آرتور، سن، كريستن -55
 1364 نو، نشر: تهران تفضلى، احمد و آموزگار ژاله: تحقيق و ترجمه ايرانيان، اى افسانه تاريخ در شهريار، نخستين و انسان نخستين هاى نمونه ،-56

 .2 ج اول، چاپ خورشيدى، 1368  1 ج اول، چاپ خورشيدى،
 .پنجم چاپ خورشيدى، 1368 فرهنگى، و علمى: تهران صفا، اهللا ذبيح: ترجمه كيانيان، ،-57
 .2 و 1 ج دوم، چاپ خورشيدى، 1371 اسالمى، پژوهشهاى بنياد: مشهد مقدم، سروقد الحسن ابو: ترجمه ايران، آثار ،...و آندره گدار، -58
 .اول چاپ خورشيدى، 1363 كتاب، دنياى تهران، حبيبى، الحى عبد: تصحيح ،)گرديزى تاريخ( االخبار زين ضحاك، بن الحى عبد گرديزى، -59
 .اول چاپ خورشيدى، 1366 فرهنگى، تحقيقات و مطالعات موسسه: تهران محصل، راشد تقى محمد: ترجمه زادسپرم، هاى گزيده -60
 .سوم چاپ خورشيدى، 1371 جيبى، كتابهاى: تهران ،)بهار الشعراء ملك مقاالت مجموعه( فارسى ادب و بهار محمد، گلبن، -61
 .1 ج دوم، چاپ خورشيدى، 1364 علمى،: تهران نوريان، خواجه تراب ابو: ترجمه ايرانيان، تاريخ آرتور، ژوزف گوبينو، -62
 .دوم چاپ خورشيدى، 1364 فرهنگى، و علمى :تهران عرفان، محمود: ترجمه شرقى، خالفت سرزمينهاى تاريخى جغرافياى گاى، لسترنج، -63
 .اول چاپ خورشيدى، 1373 اطالعات،: تهران ميراحمدى، مريم: ترجمه ايرانشهر، يوزف، ماركوارت، -64
 .اول چاپ خورشيدى، 1368 افشار، موقوفات بنياد: تهران زاده، منشى داود: ترجمه ارنگ، و هرود و ،-65
 .اول چاپ خورشيدى، 1371 ملى، كتابخانه: تهران عريان، سعيد: گزارش آسانا، جاماسب جى منوچهر دستور جى جاماسب: آورنده گرد پهلوى، متون -66
 .اول چاپ خورشيدى، 1318 خاور، :تهران رمضانى، محمد: اهتمام به بهار، الشعراء ملك: تصحيح القصص، و التواريخ مجمل -67
 .اول چاپ خورشيدى، 1345 شرق،: هرانت تسبيحى، حسين محمد: كوشش به مازندران، و رويان و طبرستان تاريخ ظهيرالدين، سيد مرعشى، -68
 .سوم چاپ خورشيدى، 1364 اميركبير،: تهران نوائى، الحسين عبد: اهتمام به گزيده، تاريخ ،...حمدا مستوفى، -69
 .اول چاپ ميالدى، 1913 بريل،: ليدن لسترنج، گاى: اهتمام به القلوب، نزهت ،-70
 .اول چاپ خورشيدى، 1349 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه: تهران پاينده، القاسم ابو: ترجمه االشراف، و التنبيه حسين، بن على مسعودى، -71
 .1 ج سوم، چاپ خورشيدى، 1365 فرهنگى، و علمى: تهران پاينده، القاسم ابو: ترجمه الذهب، مروج ،-72
 .1 ج اول، چاپ ى،خورشيد 1369 سروش،: تهران امامى، القاسم ابو: ترجمه االمم، تجارب على، ابو مسكويه، -73
 .اول چاپ خورشيدى، 1371 كتاب، دنياى: تهران باستان، ايران تاريخى جغرافياى جواد، محمد مشكور، -74
 .اول چاپ خورشيدى، 1327 تهران، دانشگاه: تهران پارسى، ادبيات در آن تأثير و مزديسنا محمد، معين، -75
 1361 ايران، مترجمان و مؤلفان شركت تهران، منزوى، نقى على: ترجمه األقاليم، معرفة في سيمالتقا أحسن احمد، بن محمد اهللا عبد ابو مقدسى، -76

 .اول چاپ خورشيدى،
 .3 ج اول، چاپ خورشيدى، 1349 ايران، فرهنگ بنياد: تهران كدكنى، شفيعى محمدرضا: ترجمه تاريخ، و آفرينش طاهر، بن مطهر مقدسى، -77
 .1 ج اول، چاپ خورشيدى، 1338 مركزى،: تهران الصفا، روضة تاريخ الدين، برهان سيد بن محمد مير ميرخواند، -78
 .اول چاپ خورشيدى، 1354 ايران، فرهنگ بنياد: تهران تفضلى، احمد: ترجمه خرد، مينوى -79
 .اول چاپ خورشيدى، 1365 رضوى، قدس آستان: مشهد تاريخ، در نگارى تقويم و تقويم الفضل، ابو نبئى، -80
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 سيد: تصحيح عمر، بن زفر بن محمد: تلخيص القباوى، نصر بن محمد بن احمد نصر ابو: ترجمه بخارا، تاريخ جعفر، بن محمد بكر ابو نرشخى، -81
 .دوم چاپ خورشيدى، 1363 توس،: تهران رضوى، مدرس محمدتقى

 .اول چاپ خورشيدى، 1340 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه: تهران دارك، هيوبرت: اهتمام به نامه، سياست طوسى، حسن على ابو الملك، نظام -82
 .10 ج اول، چاپ خورشيدى، 1367 اميركبير،: تهران دامغانى، مهدوى محمود: ترجمه االدب، فنون فى اإلرب نهاية احمد، الدين شهاب نويرى، -83
 .سوم چاپ خورشيدى، 1355 عطائى،: تهران مشكور، محمدجواد: تصحيح ملت، سه و هفتاد -84
 .1 ج پنجم، چاپ خورشيدى، 1366 فرهنگى، و علمى: تهران آيتى، ابراهيم محمد: ترجمه يعقوبى، تاريخ واضح، ابن يعقوبى، -85
86-  Olms Georg: Heildesheim, Iranisches Namenbuch, Ferdinand, Justi, 1963 
  .قاطع برهان -87
 .جهانگيرى فرهنگ -88
 .دهخدا نامه لغت -89
 .فرس لغت -90
 .رشيدى فرهنگ -91
 .الفرس مجموعة -92
 .الفرس صحاح -93
 .پايه فرهنگ -94
 .قواس فرهنگ -95
 .آنندراج فرهنگ -96
 .االدويه مخزن -97
   )زنجانى.( شاهنامه جامع فرهنگ -98
  )شفق.( شاهنامه فرهنگ -99

  )نوشين.( فردوسى شاهنامه فرهنگ - 100
  )ولف.( شاهنامه فهرست - 101
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