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   منيژه با بيژن داستان

  داستان آغاز

 آهنگ و كرده ديگرگونه آرايشى ماه،. نبود پيدا نيز تير و كيوان و بهرام و بشسته كرف با را خود روى گويى كه بود شبه سياهى به شبى
 فرا تاريكى را جا همه. بود كرده پايمال آسمان، بر را گَرد و زنگار و شتهگ بخش دو به الژوردين آسمان ماه، تاج از. داشت آسمان پيشگاه بر گذر

 خود چهر گويى اى، خورده زنگار پوالد مانند به آسمان. بود افكنده زاغ پر سياهى به شاهوارى جامه دمن، و دشت بر تيره شب سپاه. بود گرفته
 سردى آه كه گاه هر. نمود مى من چشم به را خود باشد، كرده باز را خود دهان كه سياهى مار همچون اهريمن سو هر در. بود اندوده كرف به را

 درياى از گويى كه شد چنان جويبار آن لب و باغ. كند پاك خويش انگشتان سر از گَرد بخواهد كه بود زنگى سياه يك مانند به كشيد، مى
 به كرفگون چادر آن زير به زمين گويى. بود گشته سست خورشيد، ىپا و دست و مانده فرو خويش جاى بر گردان گردون. برخيزد كوهه سياه،
 گوش به نيز ددان سهمناك فرياد و مرغ آواى. رسيد نمى گوش به پاسبان زنگ آواى و بود هراس پر خويشتن از گيتى دل. بود رفته خواب
 سراى در مرا. برخاستم جاى از و شد تنگ درنگ، همه نآ از دلم .نبود پيدا فراز از نشيب. بود بسته بد و نيك از زبان روزگار،. رسيد نمى

 چرا و خواهى مى چه براى از شماله آيا: گفت مرا و آمد باغ به مهربانم بت آن. خواستم چراغى او از و خروشيدم پس. بود مهربان كنيزى خويش،
 بزم آنگاه. بگذار پيشم در و بيĤور آفتاب چون اى لهشما پس نيستم، خواب مرد امشب من بت، اى: گفتم بدو آيد؟ نمى خوابت تيره شب اين در
 .بيĤورد شاهى جام يك و به و ترنج و انار و مى و درخشان چراغى و شماله و برفت باغ از مهربانم بت آن. بنواز چنگ و بيĤور مى و كن ساز را

 روز چون برايم را تيره شب آن و برآورد دلم كام ،كار اين با. كرد مى افسون كه بود هاروت گويى  پرداخت نوازى چنگ و ميگسارى به پس
 جانت از آسمان: گفت من به خورشيدچهر ماه آن. گفت چه مرا مهربان، يار آن نشستيم، ميگسارى به يكديگر با چون كه بشنو اكنون. ساخت

 از پر داستانى. گردى شگفت در آسمان كار از ،بشنود را آن تو گوش چون كه بخوانم داستانى برايت باستان، نامه آن از تا بنوش مى. بادا شاد
 داستان اين امشب ماهروى، اى: گفتم سروبن آن به بشنيدم، چنين كه من. باشد سنگ و فرهنگ با مرد براى كه فريب و نيرنگ و مهر و چاره

. نباشد پيدا نيز درمانش و درد و نشناسد را آن سامان و راه كسى هيچ و آورد مردمان بر كه بگو ناسازگار روزگار بد و نيك از. بازگوى برايم را
 آن و بيĤراى چهره مهربان، بت اى: گفتم بدو. بسراى را آنها تو گفتم، تو به پهلوى نامه آن از را سخنان اين چون: گفت من به كنيز آن پس

 را پوشيده راز آن چون نيز اكنون. گشت آراسته كه ودب تو از من نهاد و خوى كه همانا مهربان، پيراسته سرو اى. بيفزاى مهر و بخوان را داستان
 هم را، آنها شناس، نيكى و مهربان يار اى. بسرايم بشنوم، تو از كه را داستان آن همه نيز من. گردد سازگار من ناسازگار خوى بازگويى، من بر

 داستان اين بود، شده نوشته باستان روزگار به كه اى كراسه از مهربان، بت آن سان بدين و. باشى نهاده سرم بر سپاسى كار، اين با هم و بسرايم
 .بدار يار را خرَد و آور دل به هوش و دار گوش ، سرواد اين آغاز در نيز تو اكنون. بخواند را

 خسرو از ارمانيان دادخواهى

 توران آبروى آن ديگر. بيافت دگرگون آرايشى گيتى آمد، خواهى كين به خسرو كى چون. مهر و تير خداوند گردان، سپهر خداوند نام به
. بود نخست از كه شد چنان روزگار. برافكند خود مهر نيز ايرانيان بر و گشت يار او با بخت برآمد، خورشيد به ايران شاه تخت. شد گم زمين
 ]: ليك.[ گشت او آن از گيتى بخش دو پرداخت، سياوش خواهى كينه به خسرو كى چون. بشست راستكارى آب به خود روى

  خواب جاى ازو خردمند نسازد            آب روز يك بگذشت كه جويى به

 نهاده، سر بر گوهر از تاجى و بودند بيĤراسته ديبا با را شاه تخت. كرد مى ياد سپاه پهلوانان از و بود نشسته شرابخوارى به شادى با روزى 
 و گستهم و -كاووس پسر -فريبرز چون شاهدوستى بزرگان. بود سپرده چنگ واىآ به خود گوش و دل و داشت چنگ به مى از پر ياكندى جام

 باده همگى زن، رزم بيژن و رهام و -شاه نوذر پسر -شكن سپاه توس و شاپور و -ميالد پسر - گرگين و گيو و فرهاد و -كشواد پسر -گودرز
 نهاده نسترن و الله گلهاى ايشان پيش در و بود يمنى عقيق مانند هب ها پياله در مى. بودند نشسته رامش به شاه پيش در دست، به خسروانى

 ساالر و بود نگار و رنگ و بوى از پر بزمگاه آن همه. بودند بايستاده خسرو پيش در خوشبويشان و مشكين زلفان با اى چهره پرى كنيزان. بودند
 .بود كمربسته ايشان پيش در بار
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 از اكنون -است ايران و توران مرز در ايشان جايگاه كه - ارمانيان: گفت را او و آمد بار ساالر نزديك به دارى پرده ناگهان هنگام همان در
 او و شتافت خسرو درگاه به بشنيد، را دار پرده سخن هشيار ساالر چون. يابند بار شاه، نزديك به خواهند مى و اند آمده دادخواهى به دراز راه آن
 فرمان به دادخواه، و ناالن و گريان ايشان همه پس. كرد چنين نيز او و آورند او پيش به را ايشان كه داد فرمان روخس. بيĤگاهانيد كار آن از را

 جاويد پيروز، شاه اى: گفتند و نهادند زمين بر را خويش روى كنان، زارى ، كرده كش به را دستها همگى رسيدند، او پيش به چون. برفتند شاه
 ارمان را آن و است آن سوى آن در توران و اينسو در ايران كه دور شهرى از ما كه بدان. هستى اين سزاوار نيز براستى كه زيرا باشى،

 تو. گردى چيره گيتى سراسر بدانِ بر و باشى جاويد شاه، اى: بشنو را ارمانيان پيام خسرو اى اكنون. ايم آمده دادخواهى به اينجا به خوانند، مى
 رنج و سختى ما به ايشان سوى از و است توران با مرز هم ما شهر. باشى يار را شهرها همه بدى، برابر در كه باشد سپ  كشورى هفت شهريار

 داد ايران، شاه اى پس. بود چراگاهمان كه بود ما شهر نزديك فراوان كار و كشت و دار ميوه و بارور درختان با اى بيشه ايران، سوى از. رسد مى
 پر را جويبار و بيشه آن همه و آمده آنجا به -است كوه چون تنشان و پيل چون دندانشان كه -بيشمارى گرازهاى اكنون كه زيرا بده، را ما

 دندانشان با شادمانانه را درختان همه. اند رسانده بسيار گزند كارمان و كشت و چهارپايان بر. اند آمده ستوه به آنها از ارمان شهر همه و اند كرده
 .است برگشته ما از بخت ديگر كه براستى. نيافتد كارگر دندانشان بر نيز سخت سنگ و ردندك نيم دو به

 پهلوانان به و ببخشود ايشان بر بود، درد سرِ از كه را ايشان فرياد پس. آمد درد به دلش بشنيد، را دادخواهان آن فرياد خسرو كى چون
 بدانجا خوكان كه اى بيشه آن سوى به شمايان، ميان از نامجوى كدامين آيا من، دانمر و نامداران اى: گفت بلند بانگ با و كرد رو گردنكش

 تا فرمود گنجور به شاه آنگاه. داشت نخواهم دريغ ازو را گوهر و گنج كند، چنين كه هر ؟ برد مى تيغ با را گرازان آن سر و رود مى اند، تاخته
 .بريختند آن روى بر را بسيارى گوناگون گوهرهاى پس. بنهاد پيشگاه در زرينى خوان

 شهريار آن -خسرو كى آنگاه. بيĤراستند رومى ديباى با را آنها و بيĤوردند بود، شده داغ آنها بر كاووس نام كه لگام زرين اسپ ده سپس
 خويش آن از مرا گنج ود،خ كار آن با و برد مى رنج من، آرزوى اين برآوردن براى شمايان از كسى چه باآفرين، پهلوانان اى: گفت -زمين
 بر را خداى آفرينِ و نهاد پيش پاى پهلوانان، آن ميان از - گيو پسر - نژاد فرّخ بيژن ناگهان. نداد پاسخى انجمن آن از هيچكس ليك سازد؟ مى
 به نيز اينك و ام نهاده تو نفرما به گوش و توست بهر از من جان و تن. باد روا گيتى در فرمانت و بادا خرّم تو ايوان و گاه: گفت و كرد شاه

 .كنم مى روى كار، بدين فرمانت

 راهنمايى براى از آنگاه و كرد آفرين شاه به نخست پس. آمد گران او بر كار آن و بديد دور از گيو بگفت، را سخنان اين بيژن چون
 بدون ليك باشد، نژاده و دانا چه اگر جوان پندارى؟ مى نيرومند گونه بدين را خود و كنى مى جوانى چنين اين چرا: گفت او به -بيژن -فرزندش
 و مرو اى، نرفته هرگز كه راهى به ليك چشيد، بايد نيز تلخى و شور هر از و كشيد بايد را نيكى و بد گونه هر چه اگر و. نگردد هنرمند آزمايش،
 بر تو پيروزگر، شاه اى: گفت شاه به و برآشفت سخت پدر ارگفت از بخت بيدار و هوشيار و جوانمرد بيژن. مبر شاه پيش در را ما آبروى بيهوده

 جدا تن از را خوكان آن سر پس. دارم پير اى انديشه ليك جوانم، من چه اگر كه بدان و بپذير من از را هايم گفته و مبر سستى به گمانى من
 .شكن سپاه گيو بيژن منم. سازم

 همچون هميشه كه هنر پر اى: گفت بدو پس. بداد كارفرمان آن به را او و كرد نآفري او بر و گشت شادمان شاه گفت، چنين بيژن چون
 ميالد گرگين به شاه آنگاه. است سبكسر بترسد، دشمن از هم باز و باشد داشته تو چون كهترى كه كسى براستى هستى، بديها برابر در سپرى
 .باش او يار و راهبر و برو بند آب تا او با تو پس. نميداند راه و است جوان بيژن،: گفت

  گرازان جنگ به بيژن رفتن

 و كرد همراه خود با دادخواهى آن براى از نيز را -ميالد پسر -گرگين آنگاه. گشت رفتن آماده و نهاد سر بر كاله و ببست كمر بيژن پس
 بركَند تن از را آهو و گور سر ، افكن كفك پيلى ونهمچ راه آن سراسر در بيژن. گرفت پيش در را دراز راه آن شكارى، باز و يوز با شاه درگاه از
 بازهاى چنگال به تذروان .افكند خويش كمند خم به را گورخرها گردن ديوبند، تهمورس همچون و بگرفت ميش شكارى، يوزهاى چنگال با و

 بدين آن از و پنداشتند باغى بسان را دشت آن همه سان بدين. چكيد مى خون ياسمن گلهاى برگ بر آسمان از و آمدند گرفتار ايشان شكارى
 بيژن آمدن از كه نيز گرازها آن ديگر، سوى از. آمد جوش به خونش خشم، از افتاد، بيشه آن به بيژن چشم سرانجام چون .بگذشتند گونه

 سهمناكى آتش و آمدند دفرو بيشه آن كنار در شتاب به رسيدند، بيشه آن به گرگين و بيژن چون .تاختند مى همچنان نبودند، آگه بدانجا
 و كردند بريان آتش بر را آن همه و بگرفتند اى ماده گورخر پس. بودند آورده خود با نيز مى از پر خيك يك. سوختند آن بر هيزم و برافروختند
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 ايشان چهره بر ارىشرابخو نشان چون. بگذراندند شادى به سان بدين چندى و ببردند باده به دست و كردند شراب آهنگ آنگاه .بخوردند
 درنگ چندى و مخواب برادر اى نيز تو پس  آيد نمى خواب مرا: گفت بدو بيژن ليك. آورد فراهم خوابى جاى تا خواست گرگين گشت، پديدار

 و برو آبگير آن زديكىن تا نيز تو بيافكنم، تير گرازان آن به من چون پس. سازيم اندوه بى رنج، اين از را شاه دل و كنيم استوار را كار اين تا كن
 جدا آن تن از سر زخم، يك با تو شد، رها من چنگ از كه گرازى هر و باش هوشيار و گير بدست گرز برخاست، بيشه از خروشى كه هنگامى

 و برداشتى ار زرها و سيم و گوهر آن كه بودى تو اين. نبود اين خسرو كى با ما پيمان ولى: گفت بيژن به شنيد، چنين كه پهلوان گرگين. كن
 .هستم جايگاه اين در تو راهنماى تنها من كه بدان و مخواه من از را يارى اين اكنون پس. ببستى را رزمگاه اين به آمدن كمر

 آنگاه. رفت بيشه درون به و كرد زه به را كمان شير، همچون دليرانه پس. شد تيره او بر گيتى گويى و گشت خيره شنيد، چنين كه بيژن
 آن پِى از دست، در آبداده اى دشنه با مستى پيل بسان سپس. ريخت فرو تير با را درختان برگ باران، چون و بغرّيد سخت بهارى، تندر مانند به

 خواستند مى گويى و افروختند مى آتش دندانشان از.  بكَندند را زمين خويش، دندان با و تاختند او سوى به همگى نيز گرازها آن. برفت خوكان
 كه پوالدى سوهان مانند به را دندانش آنگاه. دريد تنش بر را زره و آمد بيژن سوى به اهريمن چون گرازى هنگام همان در. بسوزانند را گيتى

 چنين كه بيژن. خاست آسمان به آن از دود و برانگيختند كارزار آتش مرغزار، آن در سان بدين و. بسود درختى بر بسايند، سخت سنگى بر
 از سير دلى و تيغ از خسته تنى با ديدند، چنين كه دلير ددان آن. كرد نيم دو به را آن تن پيل پيكر و بزد گراز آن سر ميان بر هدشن با ديد،

 به را آنها تن بى سرِ و دندان تا ببست رنگى سياه فتراك با و ببريد دشنه با را آنان سرهاى همچنان بيژن ولى. گشتند روباهى چون ديگر جنگ،
 كه را آنها از يك هر سر پس. ساخت جدا تن از را جنگى خوكان آن سر چنين اين كه بنماياند نيز ايران پهلوانان به را خود هنر و آورد هشا نزد

 .برداشت خود با آمد، مى ستوه به كشيدنشان از نيز گاوميش و بودند كوهى همچون

 را بيژن گرگين، دادن فريب

 شادمان او به را خود و كرد آفرين بيژن بر ديد، بدانگونه را كار چون و آمد هوش به بيشه سوى آن در بدانديش گرگين ديگر، سوى از
 . آورد بد بيژن بر تا خواست و ببرد راه از را او دل اهريمن،. بترسيد خويش بدنامى از و آمد درد به دلش كار، آن از ليك  نمود

  آفرين جهان از ياد ايچ نكرد         اين جز نبشته ، بد چنين سگالش

  نگاه را خويشتن كند گر سزد            چاه ژرف كَند بر ره به كو كسى

. پنداشت مى راست را او گفتار همه نبود، آگه او كردار از كه بيژن ليك. بگسترد دام بيژن براى نام، و فزونى براى از گرگين سان بدين و 
 ياراى را كسى كه دارى مى گمان آيا ديدى؟ چگونه مرا جنگ اين آيا: گفت و كرد نگاه گينگر به بيژن بخوردند، سرخ مى آن از اندكى چون
 و شد شاد گرگين گفتار از بيژن دل. ام نديده تو چون گيتى در را جويى جنگ هيچ من خوبروى، اى: گفت بدو گرگين باشد؟ من با جنگ

 آنگاه. بكردند بسيار بازى و شادى و بخوردند باده جام سه دو يك، هر پس. است گشته پوالد سختى به ديگر پس آن از گرگين دل كه ندانست
 گونه بدين بسيارى كارهاى بلند، بخت و يزدان نيروى به كه باشد. ام مانده شگفت در تو شيرمردى از من كه براستى: گفت بيژن به گرگين
 بسيارى هنرهاى و بوده اينجا در چندى گستهم، و نوذر توس و گژدهم و گيو و رستم و من كه زيرا  بگويم هايى گفتنى را تو اكنون. كنى
 از دور چندان نه جايى در و است راه روز دو توران، تا اينجا از كه بدان. گشتيم ارجمند خسرو نزد و گشت بلند ناممان آن براى از كه ايم كرده
 سزاوار جايگاهى و روان آب و باغ و بيشه از پر آن سراسر. گردد شاد بِدان دل كه بينى زرد و سبز دشتى آنجا در. است جشنگاهى اينجا،

 به بلبل پيوسته و آورده خم بار، از ياسمنش گلهاى شاخه. است گالب گويى جويهايش،  آب و مشكبوى هوايش و پرنيان زمينش. است پهلوانان
 دير، چندان نه گاهى تا پس اين از. رسد مى گوش به وسر درختان شاخ از بلبل خروش و خرامد مى گلها پيرامون تذرو. گردد مى گلهايش گرد
. اند بنشسته شادى با سو هر در كه ببينى چهرگانى پرى گروههاى از پر را آن كوه و دشت همه. گردد مى بهشتى مانند به جويبارهايش همه آن

 از كنيزك سد و افرازد برمى سراپرده مرغزار، آن در هنگام بدان كند، مى درخشان را باغ آن آفتابى بسان كه نيز - افراسياب دختر - منيژه
 و است مست چشمانش و گل همچون رخسارشان و هستند موى مشك و سروباال نگارى مانند به يك هر كه -  تُرك روى پوشيده دختران

 ما اگر اينك. ببينى آراسته و خواسته از پر چين، بتخانه بسان را دشت آن همه گونه بدين و. همراهند منيژه با -دهد مى گالب بوى لبهايشان
 گرگين،. گرديم ارجمند بدان، و ببريم خسرو نزد به و بگيريم را چهرگان پرى آن از تن چند رويم، جشنگاه آن به و بتازيم روز يك در را راه آن
 دو هر سان بدين و. رويم خرّم نجش آن ديدار به تا بشتاب آرى،: گفت گرگين به پس. بجنبيد پهلوانى گوهر را جوان بيژن و بگفت سخنان اين

 .برداشت گام بدانسو كام و نام جستجوى در و جوانى سرِ از بود، جوان كه بيژن. رفتند جشنگاه آن سوى به شتابان
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  افراسياب دختر منيژه ديدن به بيژن رفتن

 روز يك بيشه، دو آن ميان كه جايى در گاهآن. گرفتند پيش در را دراز راه آن ساز، كينه ديگرى و پيشه راست يكى گرگين، و بيژن بارى،
 مانند به كه منيژه آن كه بدانست گرگين چون. بودند سرگرم شادى به شكارى باز و يوز با ارمان مرغزاران آن در روز دو و آمدند فرود بود، راه

 .يادكرد او نزد به رامش و جشن آن از و ساخت آگاه را بيژن  گشت آراسته خروس،  چشم مانند به او از دشت آن همه و بيĤمد بود، پيوگى

 ايشان روى پس. دارند مى بپا سور و بزم چگونه تورانيان كه گردم آگاه و ببينم دور از را بزمگاه آن و بروم تو از پيش من: گفت بدو بيژن
 تر هوشيارانه اى چاره سپس. برآورم گردن هب خويش سرنيزه و بازگردم آنجا از آنگاه. آيد مى خوشتر مرا ايشان، از كداميك تا ببينم و بنگرم را

 سرخ رخسارى با بيژن. باش آزاد اندوه، از هميشه و باش شاد برو: گفت شنيد چنين كه گرگين. گردد مى بيدارتر دل ديدن، با كه زيرا كنيم،
 همراه به ساخت، مى درخشان را مگاهبز همه و نهاد مى بسر بزمگاه در پدرم كه را كالهى آن: گفت گنجور به و گشت رفتن آماده و برخاست
 بر هماى پر و بپوشيد درخشانى رومى جامه بيژن آنگاه. داريم بزم آهنگ كه زيرا بيĤور، گوشواره و گيو گوهرنگار دستبند و خسرو كى گردنبند

 .ببست پهلوانى نگين با كمرى و بيĤويخت خود تاج

 .خراميد بيشه آن نزديك به و گشت ارسو بيژن سان بدين و نهادند زين سياهش اسپ پشت بر سپس

 نيز را خود اسپ. نرسد بدو آفتاب از گزندى تا برفت بلندى سرو زير به پس. گشت انديشه پر كام، آن از دلش رسيد، بيشه درون به چون
 دشت، سراسر از. بودند راستهآ خرّم بهارى همچون كه ديد قندهارى دلبران مانند به بتانى. بنگريست گروه آن به پنهانى و نگاهداشت آنجا در

 لشگرپناه باالى بلند بيژن سراپرده، درون از خوبچهر منيژه ناگهان هنگام، همان در. داد مى درود را روان و رسيد مى گوش به سرود و رود آواى
 آن مهر سراپرده، آن در پس. بود ردهك بر در فروزانى رومى ديباى و نهاده سر بر را پهلوان گيو كاله كه بديد يمن اگست مانند به رخسارى با را

 آيا كيست؟ ماهروى آن كه ببين و برو بلند سرو آن شاخه زير به: گفت اش دايه به درنگ بى منيژه. بجوشيد خورشيد به تا روى پوشيده دختر
 خود يا هستى زاده پرى آيا آورد؟ بدينجا را تو كسى چه و آمدى اينجا به چگونه: كه بپرس او از است؟ پرى يا شده زنده كه است سياوش

 بيافروختى؟ را مهرت تيز آتش گونه بدين كه شده بپا گيهان در رستاخيز كه اين يا افكنى؟ مى دلها در را مهرت چنين اين كه سياوخشى
 و ديدم ديدار، ماه اى را تو تنها و ام نديده جشنگاه اين در را هيچكس ليك كنم، مى بپا جشن بهار، هنگام به مرغزار اين در من كه سالهاست

 كه برگوى پس ام، نديده تو مانند به هرگز ماهروى، اى گذرى؟ مى جشنگاه اين بر كه هستى پرى يا مردمانى از آيا كه بگو مرا اكنون. بس
 بدو را منيژه پيام و برد نماز را او و كرد آفرين او بر. رفت بيژن پيش به تيز و شتابان بشنيد، را دختر پيام دايه، چون دارى؟ نام چه و كدامى
 پرى از نه و سياوشم نه من خوبگوى، فرستاده اى: گفت بدو خودكامه بيژن آن پس. بشكفت گل چون بيژن رخسار پيام، آن شنيدن از. بگفت

 تا افكندم راه بر و مبريد را سرهايشان و آمدم بدينجا گراز، جنگ به ايران از كه گيوم پسر بيژن من. هستم -ايران -آزادگان كشور از. زادگانم
 فرّخ بخت مگر تا آمدم بيشه اين به انديشه پر و نشتافتم گودرز گيو سوى به شدم، آگه بزمگاه اين از چون ليك. ببرم شاه نزد به را دندانهايشان

. بخشم تو به را خسروى جامه ينا باشى، ياور مرا كار، اين در تو اگر اكنون. بنماياند من به شده، كه هم خواب در را افراسياب دختر چهره من،
 از پر چين، بتخانه مانند به و آراسته چنين اين را دشت اين كه همانا. بيابى من از است، گوهرين هاى گوشواره از پر كه نيز را گوهرنگار جام اين

 و گوشواره و زر تاج را تو آورى، مهر به من با چنين اين را دلش و برى خوبچهر آن سوى به مرا و كنى انديشه نيك اگر پس. بينم مى خواسته
 .ببخشم نيز كمر

 پروردگار و چنان بااليش و است چنين رويش كه گفت و راند سخن منيژه گوش به راز آن از و بازگشت دايه گفت، چنين بيژن چون
 به اگر پس. آمد بدست را تو بردى، مى نگما كه آنچه: كه فرستاد پاسخ درنگ بى شنيد، چنين كه منيژه. است آفريده چنين را او آفرين گيهان
 همان سان بدين و. كنم بپا دشت اين بر گلشن سراپرده و گردد روشن تو ديدار به چشمم برافروزى، را تاريكم جان و بخرامى من نزديك

   .بداد پيام آن و آمد بيژن پيش به فرستاده
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  منيژه سراپرده به بيژن آمدن

 شد روان خوى آزاده دختر آن سراپرده سوى به پياده سرو، آن سايه از خواست مى كه همچنان بيژن،.  دنمانْ سخنى هيچگونه جاى ديگر
 باره در آنگاه. بگشود او ميان از را كيانى كمر و برگرفت در را او و بيĤمد منيژه. آمد در او سراپرده به ميان، به زرين كمر با بلندى سرو مانند به و

 رنجانى؟ مى گرز با را برزى و فرّ و روى چنين چرا خوبچهر اى آمد؟ جنگ اين به تو با پهلوانان از كسى چه: گفت و سيدبپر او كاروان و راه آن
 نيز ساز و مى و گوناگون بسيار خورشهاى و نهادند خوان. گرفتند شتاب خوردن، به آنگاه و بشستند گالب و مشك با را بيژن پاى سپس

 با را سراپرده و ساختند رنگ طاووس ديبا، با را زمين. بايستادند خواننده و چنگ و بربت با كنيزان. بپرداختند گانگانبي از را سراپرده و بيĤوردند
 سه و روز سه آنگاه. بيĤراستند زر و ياكند و شاهبوى و مشك با را سراپرده آن همه و كردند پلنگ پشت چون ريختند، آن بر كه دينار همه آن

 او بر مستى و خواب چنين اين و كرده خم سر نوشيد مى بلور جام آن در كه اى سالخورده مى برابر در بيژن. بودند هم كنار در شادى به شب
 .بود آورده ستم

 خود كاخ به را بيژن منيژه، بردن

 بفرمود و خواند خود پيش به را كنيزان بديد، دژم نيز را بيژن چون پس. آمد نياز بيژن، ديدار به هم باز را منيژه رسيد، رفتن هنگام چون
 منيژه آنگاه. بيافتاد بيهوش و گشت خود بى خود، از بخورد، آن از بيژن چون. خوراندند بيژن به و بيĤميختند مى با را بيهوشى داروى تا

 كافور خواب، جايگاه آن بر و آورد فراهم آرامش براى جايى ديگر سوى در و كامرانى به نشستنگاهى آن سوى يك در و كرد آماده را اى كجاوه
 هنگام شب و بپوشانيد چادرى با بود خفته كه را بيژن روى رسيد، شهر نزديك به سان بدين چون. بريخت گالب آن چندن چوب بر و بگسترد
 .بيĤراستند او براى خوابى جاى آنگاه. نگفت سخنى هيچ باره آن در بيگانگان با و آمد كاخ به نهانى

 هوش و شد بيدار بيژن چون .بگشود چشم و گشت بيدار تا داد او به و بيĤورد روغنى پس. آمد شتاب بيژن، بيدارى به را منيژه سپس
 به اهريمن از و بپيچيد خود بر پس. بيافت بالين يك بر سر ماهرويى، با و افراسياب كاخ در را خود. ديد خود بر در را سمنبر نگار آن بيافت،
 او اين زيرا. بادا او بر من نفرين و درد كه بخواه گرگين از مرا كين تو يافت، نخواهم رهايى اينجا از من اگر كردگار، اى: گفت و برد پناه يزدان

 همه را مردان كه بدان و دار شاد را دلت: گفت بدو منيژه ليك.  بخوانْد من بر افسون هزاران پيوسته و گشت رهنمون بد كار بدين مرا كه بود
 چينى ديباى با را او و بخواستند رويى زيبا خرگاهى هر از و نهادند خوردن به روى آنگاه. كارزار گاه و رسد مى بزم گاهى آيد، پيش كارى گونه

 .كردند سپرى را روزها سان بدين و پرداختند رامشگرى به چهرگان پرى آن سپس. بيĤراستند

 .رسيد آگهى دربان به كار، اين از روزى ناگاه كه بگذشت چنين اين چندى

 بجنباندا را بال درخت            راندا سخن گزافه كز سىك

 بيĤمده توران به رو چه از و آمده شهر كدامين از و كيست او كه ببيند تا بنگريست ژرفى به و بازجست را رازها آن همه پنهانى نيز دربان 
 و نديد كردن آگاه جز اى چاره هيچ نيز او. شتافت اسيابافر كاخ دربان نزد به و بترسيد خويش جان بر پس. بدانست سرانجام كه اين تا است؟

 چنين كه شاه افراسياب. است برگزيده ايران از جفتى دخترش كه بگفت را او و آمد تركان شاه پيش به و شد درون به پرده پسِ از شتاب، به
 .كرد ياد را پروردگار و بلرزيد خود بر بلرزد، باد از كه بيدى مانند به شنيد،

 :گفت خود با و برآشفت و بگريست خون آنگاه

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

: گفت شاه به قراخان. كن اى چاره مرا ناپاك، زن آن كار براى اكنون: گفت بدو و خواند فرا را ساالر قراخان پس.  مانْد خير منيژه كار از 
 كه افراسياب. نيست ديدن مانند به شنيدن كه بدان ولى. نيست گفتارى جاى ديگر پس باشد، چنين اگر .كن گاهن تر هوشيارانه درگاه، به تو

 در را كسى چه. ديد خواهيم كه ها چه و ايم ديده ايران از كه ها چه: گفت بدو و بخواند را گرسيوز و بكرد شتاب بيافت، قراخان از پاسخى چنين
 .فرزندم اندوه هم و دارم ايران اندوه هم كه تاس رسيده بدى روز چنين گيتى،

 .آور من پيش به كشان كشان و كن بند در را او آنگاه .بيابى كاخ در را او مگر تا نگاهدار را كاخ بام و در و برو هوشيارت سواران با اكنون



16  

 

  افراسياب پيش را بيژن گرسيوز، بردن

 بام و در شاه، سواران پس. بشنيد آن از تنبور و چنگ آواى و خوردن و نوش خروش و بانگ آمد، منيژه ايوان در نزديك به گرسيوز چون
 به و بكَند جا از را آن بند و بزد دستى ديد، پيوسته را ايشان نوش بانگ و بسته را كاخ در كه گرسيوز. ببستند راه سو، هر از و بگرفتند را كاخ
 .آمد جوش به خونش خشم، از افتاد، بيژن به چشمش در، پيش از چون. آمد بود، انهبيگ مرد آن كه بدانجا شتاب به و بجست سرا آن ميان

 زنان آن ميان در كنان شادى دست، در مى جام با نيز بيژن و بودند سرگرم خوانى سرود و رامشگرى به نبيذ و تنبور با كنيز سيسد
 بدر جان و افتادى ژيان شير چنگال به ديگر اكنون مرد، نازاده نشناسِ شخوي اى: كه بزد بانگ او بر دور از ديد، چنين كه گرسيوز. بود بنشسته
 .برد نخواهى

 سپيدم، و سرخ راهوار اسپ آن نه و سياه اسپ نه سازم؟  جنگ برهنه تنى با چگونه اكنون: كه انديشيد خود با و بپيچيد خويشتن بر بيژن
 هيچ. دهم رايگان به خويش سر بايد اينك كجايند؟ كشوادگان گودرز و گيو. برگشت من از بخت امروز كه براستى پس. نيستند من با هيچيك

 و بزد دست پس. داشت آبگون اى دشنه اش موزه يك درون هميشه بيژن ليك. نيست فريادرس مرا كسى ايزد، بجز و بينم نمى گيتى در يارى
. آزادگان و پهلوانان سرِ كشوادگانم، پسر بيژن، من: گفت و آورد زبان بر يزدان نام آنگاه. بگرفت را خانه آن در و بركشيد نيام از را دشنه آن

 پس. ديد نخواهد گريز در مرا پشت كسى شود، بپا نيز رستاخيز گيهان، در اگر. گردد سير سر، از تنش كه اين مگر ، نيĤورد خشم به مرا كسى
 پهلوانان ميان در مرا پايگاه و شناسى مى مرا شاه و نياكان تو.  آورد من سر بر چنين كه بود بد بخت اين كه بدان: گفت گرسيوز به بلند بانگ با

 اگر. بريد خواهم را تورانيان از بسيارى سرهاى دشنه اين با. شويم مى خون به چنگال هميشه نيز من هستيد، جنگ جوياى اگر اينك. دانى مى
 افراسياب، از مرا خون و گردى رهنمون نيكى به تو اگر باشد سزاوار پس. گفت خواهم او به را داستان همه ببرى، توران شاه نزد به مرا هم

 .كنى خواهشگرى

 و نكرد او آهنگ شسته، ريختن خون به دست بيژن براستى و گويد مى راست كه بدانست و بديد جنگ در را بيژن تيزى كه گرسيوز
 چرب با را او و كرد جدا ازو را دشنه پيمان، اين با آنگاه. بداد بخوبى يىپندها را او و كند راستكارى او با كه بخورد او با بسيارى سوگندهاى

 هنرها؟ از سود چه ديگر برگشت، روزگار كه آنگاه براستى ليك. ببست را او سراپاى يوزى، مانند به و آورد بند در زبانى

  درشت بيابى بسازى، نرمش چو            پشت كوژ گردنده است چنين

 .بردند افراسياب نزد به اشك از پر ديدگانى و زرد رخسارى با را ژنبي سان بدين و 

 او بر بيژن آمدى؟ سرزمين اين به رو چه از سر، خيره بد اى: گفت بدو افراسياب آمد، شاه نزديك به برهنه سرى و بسته دستانى با چون
 كار، اين در را ديگر كسى نه و آمدم بدينجا خود خواست به من نه كه بدان خواهى، مى من از را راست سخن گر شهريار، اى: گفت و كرد آفرين
 به. برانداختم را دودمانم و ميهن چنين اين كه بود آن براى از و گشت گم من شكارى باز سپس. بيĤمدم گراز جنگ به ايران از من. بود گناه
 از و گرفت بر در بودم، خفته همچنان كه مرا و بگسترد رپ و بيĤمد پرى يك ناگهان و رفتم خواب به كه بودم رفته سروى درختان سايه زير

 بر اى كجاوه سو هر از و گشتند پراكنده دشت سراسر در سواران. بيĤمد شاه دختر سپاه كه بود هنگام همان در. شد روان و بكرد دور نيز اسپم
 كه بود داربوى از اى كجاوه. بگرفتند را آن پيرامون و،س هر از تورانى سواران و گشت پديدار دور از هندى سايبان يك كه اين تا. بگذشت من

 به باد چون و كرد ياد اهريمن از پرى آن پس. بود نهاده افسرى بالينش بر و بخفته آن درون پيكرى بت و بودند كشيده آن بر پرنيانى چادر
 از كه اين تا بودم، رفته خواب به ايوان در چندى آنگاه.  انْدبخو خوبچهره آن به نيز افسونى و نشانْد كجاوه در مرا ناگهان و آمد سواران آن ميان
 .شدم گريان و گشتم بيدار خواب

 .است آلوده كار، اين به منيژه نه و ام داشته گناهى كار، اين در من نه كه بدان پس

 .بيĤزمود من بر را خويش جادوى كه بود برگشته پرى آن از بخت گمان بى

. جستى مى بلند نام و رزم ايران، از كمند و تير با كه همانى تو.  آورد شتاب تو بر بد روز كه همانا: گفت وبد شنيد، چنين كه افراسياب
 مرا سخن شهريار، اى: گفت بيژن. بندى مى بكار دروغ و گويى مى سخن مستان همچون اى، بسته دست من پيش در زنان، مانند به كه اكنون
 كمان و تير و شمشير با هم پهلوانان. كنند جنگ كجا هر در توانند مى خود چنگال با نيز شيران و دندان با گرازها كه بدان. دار گوش و بشنو
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 اگر - تيز چنگال بى شيرِ. دارد تن به پوالد از پيراهنى ديگرى و است تن برهنه و بسته دست ما از يكى اكنون ليك. بجنگند دشمن با توانند مى
 مرا تا بفرماى ببيند، مرا دليريهاى انجمن، اين برابر در كه خواهد مى شاه اگر اينك. بدرد تواند مى چگونه رديگ -باشد هم ستيز از پر دلش چه

 مرا گذاردم، زنده آوردگاه در نيز را ايشان از تن يك هنگام آن در اگر پس. برگزين را توران  بزرگان از تن هزاران آنگاه. دهند گرانى گرز و اسپ
 .مدان مرد

 بدكنش اين كه بينى نمى آيا: گفت بدو و كرد گرسيوز به خشمگينانه نگاهى و گشت خشمگين بشنيد، را بيژن گفتار آن سياب،افرا چون
 از پاى، و دست بر بند همينگونه به را او درنگ بى اينك ميجويد؟ نيز رزم و نيست بس را او بكرد، كه بد آن و جويد مى فزونى هم باز فريبكار،

 با ازو نيز ديگر و كن دار بر زنده را بخت نگون اين و بزنند دراى بگذرند، آن بر سو هر از كه جايى در و در پيش به تا بفرماى هآنگا. ببر اينجا
 .نباشد توران به نگريستن ياراى را ايرانيان از هيچيك پس اين از ديگر كار اين با تا. مگوى سخن من

 به گريست، مى خون كه دلخسته بيژنِ چون. بردند و كشيدند افراسياب پيش از اشك پر ديدگانى و درد از خسته دلى با را بيژن پس
 از ليك. نهراسم شدن كشته و دار از نيز من پس بميرم، بدى روزگار با كه است نوشته من پيشانى بر كردگار، اگر: گفت رسيد، در پيش

 و خواند خواهند نامرد مرا شد، بردار باشد، برداشته زخمى كه آن بى تنم هك ببينند چون دشمنانم زيرا پيچم، مى خود به كه است ايران پهلوانان
 .آيد من بر خواهد آنچه و شود شاد دشمنم كه دريغا. باشد سرزنش من بر مرگم از پس

 را او. ببر برگزيده هشا آن به من از پيامى و بگذر زمين ايران به باد اى. دورم دالور پهلوانان آن از كه دريغا گيو، ديدار و شاهنشاه دريغا
 آبرويم كه بود گرگين كار از اين: بگو من سوى از نيز گشواد گودرز به. است شير چنگال زير به تنش و برد مى بسر سختى در بيژن كه بگوى
 را هيچكس كه فكندى رنجى و سختى در مرا گفت؟ خواهى چه من با ديگر سراى در انديشه، سست سگ اى: بگو هم گرگين به. برفت

 .نبينم خود فريادرس

  افراسياب از پيران خواستن بيژن جان

 به آنجا در را بيژن تا كندند مى را درختى جاى كه هنگام  همان در درست. بشكست را او بدگمانى و ببخشيد بيژن جوانى بر يزدان ليك
 كه ديد بلندى دار و يافت كمربسته تركان از پر را راه رسراس رسيد، بدانجا ويسه پيران چون. شد پديدار دور از پيران نيك، بخت از آويزند، دار
 .بودند فروهشته آن از پيچانى كمند و كرده پا بر

 بدترين -بيژن اين: گفت بدو گرسيوز ايد؟ كرده بپا دار شاه، كاخ پيش در كسى چه براى از و چيست دار اين: گفت تورانيان آن به پس
 چون پشت از را دستانش كه ديد تن برهنه و خسته جگر را او. آمد بيژن پيش به و براند را خود پاس شنيد، چنين كه پيران. است - شاه دشمن
 خونريزى و جنگ براى از كه همانا آمدى؟ اينجا به چگونه: پرسيد او از. بود برفته رويش از رنگ و آب و بود خشك دهانش و بودند بسته سنگ
 از اشك و آورد بخشايش او بر ويسه پيران. بگفت پيران به رسيد، او به بد اين بدخواهى، از نهچگو كه اين و را داستان همه بيژن. اى بيĤمده
 .بباريد ديدگان

 نيك راه و بروم شاه پيش به تا داريد نگاه همينجا را بيژن: گفت را ايشان و نيĤورند دار به را او و كنند درنگ چندى تا بفرمود آنگاه
 .بنمايم بدو را اخترى

 آنگاه. رفت افراسياب نزد و كاخ درون به كرده، كش به را دستها و پرستارفش و شتافت توران شاه پيش به و براند اسپ ويسه پيران پس
 شاه افراسياب. بزد زانو شاه پيش در پاكيزه و راهنما دستورى مانند به همچنان و بكرد آفرين او بر سخت و دويد پياده شاه تخت نزديك تا

 نزد تو آبروى كه بدان خواهى؟ مى چه كه برگوى: گفت و بخنديد پس. است زده زانو چنين اين كه دارد آرزويى خوى ادهآز پيران كه دانست
 رنجه را خود همه اين چرا پس. ندارم دريغ تو از را خويش گنج من خواهى، مى هم را سپاهم و پادشاهى يا و گوهر يا زر اگر. است بسيار من
 :گفت و بايستاد و ببوسيد را زمين بشنيد، را افراسياب سخنان آن ست،شاهدو پيران چون دارى؟ مى

 نيايش را تو نيز تابان خورشيد و كنند مى ستايش را تو گيتى شاهان كه همانا. نيĤيد تو تخت بر جز بخت، و بمانى شاهى تخت بر جاويد
 تو كهتران از هيچيك و نيست خودم براى از من نياز كه بدان سپ. دارم تو بخت به نيرو، و گنج و مردان از بخواهم، كه آنچه هر من. كند مى

 از من خوردن اندوه كه بدان شاهى، تخت زيبنده اى ليك. هستم بنياد فرخنده  بزرگان از و آبادم كه توست پادشاهى از من. نباشند تهيدست
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. دارد هوشيارى و خردمند شاه او كه بدان و مكش را نامور نبيژ اين و بپذير مرا از نيكى پند شيرگير، شاه اى. نيست تاج و سپاه و گنج براى
 پند كار، چند در را شاه بار چندين اين، از پيش من. افكنى مى كينه و جنگ توران، در ديگر بار و كنى مى تازه را سياوخش كين كار، اين با پس
 از و بود كيان نژاد از كه را -كاووس پسر -سياوش گفتم را تو .بازداشت كارها آن از مرا دست و نسپرد گوش من فرمان به هرگز ليك  ام داده
 و بيĤيند ايران از كنى، چنين اگر كه گفتم. ساخت خواهى خود دشمن را توس و رستم كار، اين با زيرا  مكش بود، بسته ميان بر كمر تو براى

 زنان چه. سازند خاك زير به و بكشند خواهى كين اين در كه انكس بسيار چه. بگسالنند هم از را پيوندمان و بكوبند پيالن پاى زير به را ما
 زهر با را نوش و بكشتى را سياوخش سرى، خيره با تو ليك. شوند گم ما ميان از كه فراوانى شيرمردان چه و گردند دژم و شوى بى كه بسيارى

 بخش دو ايرانيان اى؟ نديده بكردند، تورانيان با ايرانيان كه را بديهايى آن و اى كرده فراموش را دالور پهلوان رستم و گيو مگر اينك. بيĤميختى
 چكاند، مى خورشيد بر خون و افشاند مى سر آن با رستم كه زال تيغ سر هنوز. بگشت ما از بخت و كوبيدند ستوران پاى زير به را تورانيان از
 از گَرد بريزى، را بيژن خون اگر كه بدان بويى؟ مى را زهر گُل بيهوده و جويى مى كينه رو چه از آرامش، گاه به تو اينك. است نيĤسوده نيام در

 آن با كه ببين و بنگر و كن باز را خرَد چشم دو پس. توييم كهتران ما و هستى خردمندى شاه خودت تو ليك. خاست برخواهد زمين توران
 شاه و پهلوان اى. آورد خواهى بار به را رنج و سختى درخت ديگر بار كنى، چنين اگر نيز اكنون يافتى؟ چه ايران شاه از بگستردى، كه اى كينه

 را - دژم نهنگ آن -دالور رستم و گيو تو از بهتر كسى كه همانا. داشت نخواهيم پايدارى توان ديگر ما آيد، پديد نيز كينه دومين اگر گيتى،
 .آيد جنگ به نبيره براى از شود، آگه كار اين از چون نيز چنگ پوالد كشواد گودرز. شناسد نمى

 روى. است كرده چه ما با بيژن كه دانى نمى تو: گفت بدو  افراسياب بريخت، آبى افراسياب، تيز آتش آن بر سخنانش اين با پيران چون
 من رويان پوشيده مهه نام. آمد پيش برايم سر پيرانه به اى رسوايى چه هنرم، بى دختر اين از كه بينى نمى آيا. گشت زرد توران و ايران در من
 من از بيژن جان چون اينك. بخندند من بر كشورم و سپاه همه جاودان تا ننگ اين از كه براستى. گشت پراكنده انجمن پيش به پرده، پشت از

 .ببارم ديدگان از اشك و بمانم رسوايى اين در درد با و بگشايند من بر زبان سو هر از يابد، رهايى

 چه هر و نجويد نيكنامى جز شاه كه براستى راستگوى، اختر نيك شاه اى: گفت و كرد بسيار آفرين را افراسياب شنيد، چنين كه پيران
 گران بند به را بيژن كشتن، و دارزدن بجاى و بنگرد ژرفى به ام هوشيارانه چاره اين در من شاه كه است شايسته ليك. است چنين نيز گويد
 .نشنيد را او نام كسى ديگر افتاد، تو زندان در كه هر زيرا. مبندند بدكردارى به كمر پس اين از ديگر و گيرند پند ازو ايرانيان تا ببندد

 .انديشيد او كه كرد همان ديد، يكى را پيران زبان و دل كه شاه افراسياب

 فر و گاه را شاه شود درفشان            راهبر پاكيزه دستور ز

 را بيژن افراسياب، افكندن زندان به

 رومى بندى با نيز را ميانش و ببند گردنش به زنجير با را بيژن دست دو و آور فراهم تاريكى چاه و گران بند: فرمود گرسيوز به شاه پس
 بهره بى زني ماه و خورشيد ديدن از تا افكن چاه به را او آنگاه. آور بند به گران آهنهاى بند با نيز را پايش به تا سر از و كن بند در پل مانند به

 را ارژنگ چاه سر آن با و بيĤور گردنكش پيالن بر سوار افكند، چين بيشه بر و بيĤورد دريا ژرفاى از ديو اكوان كه را سنگى آن سپس. گردد
 آن و كن تاراج را اآنج و برو ساخت، ننگين را ما نژاد كه بدهنر منيژه آن ايوان به سواران با نيز آنجا از. دهد جان آن در زارى به بيژن تا بپوشان

 .نيستى تخت و تاج زيبنده كه همانا بخت، شوريده شده نفرين اى: بگو بدو و ساز تاج و سر بى نيز را نگونبخت

 آن اكنون: كه بگوى را او و ببر چاه آن به تا كشان كشان و برهنه را او آنگاه. انداختى خاك به را ما كيانى نژاد و كردى پست را سرم
 .باش پرستار را او تنگ، زندان اين در و باش اندوهگسارش نيز اينك  بودى او بهار هنگام آن. ببين چاه در بديدى، تخت بر كه را كسى

 آن با را پايش تا سر از آنگاه. ببرد چاه آن پيش به كشان كشان دار، آن زير از را گيو بيژن سوارانش با و برفت افراسياب پيش از گرسيوز
 چاه در را او سپس. بزدند گرانى آهنهاى بند آهنگران، پتك و پوالد با و آوردند بند به زنجير با نيز را دستانش و رومى بند با را ميانش و ببستند

 كرد تاراج را او گنج و گوهر همه و برد افراسياب دختر ايوان به را خود سپاهيان گرسيوز، آنجا از. ببستند سنگ آن با نيز را چاه سر و انداختند
 از كه دلى با كشان، كشان نيز را او پس.  بمانْد پرهنه پاى با و سر گشاده و چادر بدون منيژه. بخشيد سپاهيانش به تاجها و بستد يانهاهم و

 كه بايد و اينجاست تو مان و خان جاودان، تا اينك: گفت بدو گرسيوز. بردند چاه آن پيش به اشك پر رخسارى با و بود گشته خون پر درد،
 .باشى بندى اين رپرستا
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 بگذشت، روز شبانه يك چون. گشت مى دشت آن گرد بر فريادكنان و ناالن. بگريست دل خون و بمانْد درد پر دلى با منيژه سان بدين
 رب كوه از سر خورشيد كه هنگام آن روز هر پس آن از. بيافت چاه آن درون به خويش دست اندازه به راهى و آمد چاه آن نزديك به خروشان

 سوراخ از را آنها و گذراند مى نان آوردن گرد به را درازى روزهاى چنين اين. گرفت مى نان آنها از و رفت مى ها خانه در پيش به منيژه ، آورد مى
 .بود چاه آن نگهبان هميشه و آه و ناله با روز و شب و زيست مى شوربختى اين با منيژه گونه بدين و. گريست مى و داد مى بيژن به چاه

  بيژن كار در گفتن دروغ و زمين ايران به گرگين رفتن باز

 با كه بدى سگالش آن از پس،. پرداخت او جستجوى به سو هر از بازنگشت، بيژن و بمانْد آنجا در را هفته يك گرگين چون ديگر سوى از
 را كسى نه ليك. بگشت را بيشه همه و تاخت ارمرغز آن سوى به او جستجوى در آنگاه. بگريست خون و گشت پشيمان بود، كرده خويش يار
 برده فرو لب و بود نگونسار زينش و گسسته لگامش. بيĤمد جويبارى پيش از كه بديد را بيژن اسپ دور، از ناگهان. بشنيد مرغى بانگ نه و ديد

 در يا و شده كشيده دار به اگر كه دانست. نگرددباز ايران به روزگار اين در و گشته تباه بيژن كار كه دانست ديگر گرگين. بود برآورده كين و
 و براند مرغزار آن از را بيژن اسپ و بيافكند كمندى پس. است رسيده بدو افراسياب از كه است گزندى هست، هرچه آمده، گرفتار بند و چاه

. نهاد زمين ايران سوى به رو سپس و بماند آنجا در را روز يك. نهاد سراپرده سوى به روى بيژن، جوياى دلى با و بود كرده كه آنچه از پشيمان
 و بسپرم را راه اين چگونه: گفت مى خويش با پيوسته و نيافت خوراك و آرام روز و شب ديگر نداشت، آگاهى بود، داده رخ كه آنچه از چون
 گيو به چيزى سخن، اين از خسرو كى يد،رس آگهى شاه به بيژن، بدون گرگين آمدن از چون سو، ديگر از گويم؟ چه ببينم، را شاه رخسار چون
 پر رخسارى و درد از خسته دلى با پس. يافت آگهى -بيژن -دالورش پسر شدن گم از گيو ليك. بپرسد باره آن در گرگين از نخست تا نگفت
 سفيد و سرخ اسپ بر تا بفرمود يوگ است؟ بمانده  ارمان در رو چه از كه دانم نمى. آيد نمى بيژن: گفت مى پيوسته و دويد كوى به خانه از اشك
 گشت سوار آن بر بود، گرفته دل به كينه نهنگ، مانند به كه گيو سان بدين و. نهند پلنگ زين شد، مى سوار آن بر دادخواهى گاه به كه گشواد

 به گرگين كه شايد: گفت دل در .است بوده چگونه كار، و مانده كجا در بيژن كه ببيند تا شد پذيره را او و تاخت گرگين پيش به باد چون و
 .سازم مى جدا تنش از سر درنگ بى ببينم، بيژنم بدون را او اگر و روم مى پس. باشد آورده بد او بر پنهانى و ناگاه

 برگزيده اى: پرسيد گيو از و بغلتيد خاك بر زده زخم رخسارى و برهنه سرى با و دويد او پيش به و شد پياده بديد، را او كه گرگين
 ناالن پيوسته من شيرين جان كه بدان گشتى؟ پذيره مرا راه، اين در خون، پر ديدگانى با چرا تخت، نگاهبان و ايران سپهدار اى سپاهيان،

 من و نيĤمده بيژن جان به گزندى كه زيرا مكن، انديشه هيچ اينك تو ليك. گريم مى خون شرم، از افتاد، تو به چشمانم كه نيز اكنون. است
 اسپ از بشنيد، كه نيز را گرگين گفتار. است خاك پر و سرآسيمه مستان، بسان كه ديد را پسرش اسپ گيو هنگام همان در. بگويم را وا نشان

.  بكَند روى و سر از موى و دريد تن بر پهلوانى جامه و ريخت سر بر خاك خروشان] آمد، هوش به چون آنگاه.[ برفت هوش از و افتاد زير به
 جان اگر باشد روا مانده، جدا من از فرزندم كه اكنون پس. بگستردى دلم بر مهر و هوش كه بودى تو اين سپهر، كردگار اى: فتگ مى پيوسته

 كه داشتم پسر يك تنها گيتى در كه دانى و هستى كسى هر از تر آگاه من دل رنج از تو كه همانا. ببرى نيكان سراى به را روانم و بگسلى تنم از
 از گيو آنگاه. بماندم اژدها دم در چنين اين و ساخت جدا من از را او بد، بخت اكنون ليك. انديش پاك دستورى هم و بود پسر هم من براى

 چه كه بگو است؟ گشته ناپديد تو چشم از كه اين يا شده كشته بيژن آيا و بود چگونه كار نخست، از كه برگوى: كه گرفت پرسيدن گرگين
 چگونه را اسپ اين كه بگو مرد، اى ساخت؟ تباهش و آمد او پيش به مرغزار آن در ديوى چه بكرد؟ جادو را او كسى چه و رسيد او بر اى بدى
   بتافتى؟ روى بيژن از كجا در و يافتى

 با پيكار ،بيشه آن در و بود چه كار اين كه بگويم را تو تا بشنو را سخنم و فرادار گوش و آور باز هوش: گفت بدو شنيد، چنين كه گرگين
 ارمان نزديك به و برفتيم گراز جنگ به اينجا از ما كه باش آگاه و بدان باشى، شاهى تخت فروزنده هميشه كه پهلوان اى گشت؟ چگونه خوكان
 از شهر ههم و گشته گراز كنام بيشه، آن سراسر. بودند ساخته دشت بسان را آن و بريده را آن درختان همه گرازها كه ديديم اى بيشه. رسيديم

 پيش به كوه همچون گرازهاى پس. كشيديم فريادى بيشه آن در و برافراشتيم خود هاى نيزه آنها با جنگ براى ما ليك. بودند گداز در آنها كار
 از ما دل ولى رسيد، فرا شب. بكرديم جنگ شير چون نيز ما. آمدند جنگمان به آنها از گروهى جاى هر در كه يكى، يكى نه هم آن آمدند، ما

 شكار به راه در. نهاديم روى ايران سوى به شادان و بكنديم را دندانهايشان آهن، بند با و بساختيم نابود را آنها سرانجام. نشد سير جنگ
 ويشر و گودرز گلگون اسپ مانند به مويش. باشند نديده آن از خوبتر هم را نگارى هيچ كه بيĤمد گورخرى مرغزار، آن از ناگهان كه پرداختيم
. بود بيژن رنگ سياه اسپ همچون دمش و پاى و سر و پوالد چون سمش و سيمرغ بسان آن بال و فرهاد -موى سپيد اسپ -شباهنگ همچون
 خود پيچان كمند بيژن. آمد بيژن پيش به بلندى پيل مانند به گورخر آن. بود رخش نژاد از گويى و باد چون تاختنش و شير همچون گردنش
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 و گور آن تاختن از سرانجام. شتافت مى او پس از نيز بيژن و تاخت مى گور. همان نيز رفتن و بود همان افكندن ليك. افكند گور آن سر بر را
 آن همه ديدم، چنين كه من. گشتند ناپديد گورخر آن و كمندافكن بيژن ديگر و بردميد دريا بسان زمين. برآمد مرغزار آن از دود سوار، گَرد

 از دلم. نيافتم بود، كشان او پسِ از كه زينى و اسپ اين بجز بيژن از نشانى هيچ ولى. آمد ستوه به اسپم كه چنان بتاختم، را كوه و دشت
 چنين رو آن از سرانجام ليك گشتم، خواستار را او سو هر در و بماندم مرغزار آن در فراوان. گشت آتش از پر گورخر، آن با بيژن پيكار انديشه
 .بود سپيد ديو ژيان، گورخر آن كه تمبازگش نااميد

 رخسار كه بنگريست و ديد ياوه را گرگين سخنان  همه. است تباه او كار كه دريافت هوشيارانه بشنيد، را گرگين سخنان آن گيو چون
 را خود فرزند گيو، نچو بارى،. گشت تيره گرگين روى ديدن با چشمانش پس. است گناه پر دلش و لرزان تنش و است زرد شاه، بيم از گرگين
 آورد پا زير به را گرگين ولى آيد مى ننگ كار، اين از را او چه اگر كه ببرد راه از را او دل اهريمن، ديد، آلوده بدانگونه را گرگين سخن و گمشده

 پديدار كار، آن از اى وشنايىر هيچ كه بديد بنگريست، كار آن در و كرد انديشه دمى چون ليك. بخواهد ازو را اش برگزيده پسر آن كينه و
. بسازيم او كار براى ديگرى درمان كه است بايسته پس رسيد؟ خواهد بيژن به سودى چه بستانم، را او جان كه اين از: گفت خود با. نگردد
 گرگين بر بلندى بانگ گيو گاهآن. گردد آشكار شاه نزد كار، اين در گرگين گناه تا بگذاريم پس. نباشد چندانى كار او، از خواهى كينه كه همانا
 به گيتى گرد به كه ساختى ناچار مرا و ببردى راه از مرا شاه و سواران برگزيده آن مرا، ماه و مهر آن تو گزند، پر و بدكنش فريبكار اى: كه بزد

 .ابمي شكيب و خواب و آرام كجا تو فريب و بند اين با اكنون. باشم تكاپو در و كنم جويى چاره او جستجوى

 .بخواهم تو از را خويش كينه آنگاه. ببينم را او و روم شاه پيش به پس

 خسرو نزد به را گرگين گيو، آوردن

 و جاويد شاه اى. باشى شاد هميشه شهريارا،: گفت و كرد آفرين را او و آمد شاه نزد به خواه كينه دلى و خون پر ديدگانى با آنجا از گيو
 به كه بيمى از و بودم ناآرام او براى روز و شب كه داشتم جوان پسر يك تنها گيتى در آمد؟ سرم بر چه گرگين از كه بينى نمى آيا اختر نيك

 از بدى آگاهى و بيĤمده راه از گناه پر دلى و ياوه از پر زبانى با گرگين شاه، اى اكنون. شدم مى گريان جداييش درد از و سوختم مى رسد، جانش
. ندارد بيژن از اين جز ديگرى نشان هيچ و آورده من براى او از نگونسار زينى با اسپى. است بيĤورده برايم من مورنا دستور و شاه و پسر آن

 .ام گشته سوگوار  گيتى در كه اوست از زيرا بگيرد، گرگين از مرا داد و بنگرد ژرفى به كار اين در ما شاه كه است سزاوار اينك

 پس. شد تنگ دلش بيژن انديشه از و برفت رخسارش از رنگ. نهاد سر بر خود فرّخ كاله و برآشفت و گشت اندوهگين گيو دل درد از شاه
 .بگفت شاه به بيژن باره در را گرگين گفتار گيو است؟ مانده كجا در بيژن كه گويد مى گرگين آيا: گفت گيو به

 فرزند آن به و باش خرسند پس. است برجاى بيژن كه زيرا مكن، زارى و ميانديش: گفت بدو بشنيد، گيو از را سخنان آن خسرو چون
 سوى به ايران سواران با سياوش خواهى كين به من كه ام شنيده نامور و دل بيدار خردمندان و موبدان از من كه بدان و. باش اميدوار ات گمشده
 را دلت و برو تو پس. بجويد رزم اهريمن همچون و باشد ما اب نيز بيژن گاه، كينه آن در. بكوبم پيالن پاى زير به را كشور آن و روم زمين توران

 و خون پر ديدگانى و درد و اندوه از پر دلى با شنيد چنين كه گيو. باشم بس او خواستارى براى من كه همانا. مدار اندوهگين كار، اين به
 .برفت زرد رخسارى

 از گيو با ناالن، و بيژن انديشه در پهلوانان همه. ديد پهلوانان از تهى را شاه درگاه رسيد، خسرو نزديك به گرگين چون ديگر سوى از
 بر و ببوسيد را زمين رسيد، خسرو كى پيش به چون. رفت شاه پيش به كاخ در از بود، شرم از پر بدانديشش جان كه گرگين. بودند برفته درگاه
 هميشه و پيروز كار هر در خسرو: گفت و برد نماز را او و نهاد تخت يشپ به الماسهايى مانند به را گراز دندانهاى آن آنگاه. كرد آفرين شاه

 خسرو كى. بادا بريده گرازها اين سر مانند به دشمنانت سر و باشى آزاد اندوه و انديشه از و شاد جاودان، تا شاه، اى. باشد نوروز چون روزگارش
 اگر بيĤورد؟ او سر بر اى بدى چه اهريمن و گشت جدا تو از كجا در بيژن و بود هچگون راه آن: كه بپرسيد گرگين از پس. كرد نگاه دندانها آن به

 جاى بر گرگين گفت، چنان خسرو چون ؟ مانْد جدا تو از بيژن كه شد چه كه بگوى ما به پس گردى، دچار رنج و سختى به كه خواهى نمى
 باره در ناسازگارى و پراكنده سخنان و ايستاد جاى بر همچنان بود، لرزان ه،شا بيم از كه تنى و زرد رخسارى و گناه از پر دلى با. ماند فرو خود
 را، او. براند خود تخت پيش از را او و برآشفت شاه نداشتند، سازگارى هم با سخنانش از هيچيك چون ليك. بگفت گورخر و مرغزار و بيشه آن
 اگر كه اند گفته كه اى نشنيده ، اند زده باستان گاه از كه را داستانى اين ياآ: گفت و بگشود دشنام به زبان پس بدگمان، هم و ديد سر خيره هم
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 را سرت تا فرمودم مى نبود، يزدان پيش در بد سرانجامى يا و بدنامى براى از اگر اينك. آيد بسر روزگارش بورزد، كينه گودرزيان با نيز شير
 .سازند جدا تن از مرغى بسان

 پند بندها آن از بدانديش آن تا آورد بند در را گرگين پاى درنگ بى پس. بساز گران بندهاى و آهن بند: ودفرم پوالدگر به خسرو آنگاه
 هر از را فراوانى جنگى سواران و بشتابم هوشيارانه اكنون نيز من. بجوى را بيژن سو هر در و بكوش و آور باز هوش: گفت گيو به سپس. گيرد
 و. رسد فرا فروردين ماه تا بگذار و مگردان تهى را خرَد و جان تو يافتم، آگهى او از دير هم اگر ليك. يابمب آگهى بيژن از مگر تا بفرستم سو

 سبزى چادر زمين و افشانَد گل سرت بر پيوسته باد و شوند گل از پر شادابى به باغها كه هنگام آن در. گردد فروزان گيتى در كيش خورشيد
 كه را خود نماى گيتى جام آنگاه در من  گردد فروزان نيايش با جانمان و رسد هرمز به بخواهيم هرچه و خروشدب گلها بر زارى به هوا و بپوشد
 جاى از را تو و كنم آفرين خويش برگزيده بزرگان و پاكان و نياكان بر آنگاه. ايستم بپا يزدان پيشگاه در و بيĤورم بينم، مى آن در را كشور هفت
 پس. گشت آزاد فرزند انديشه از و شد شاد بشنيد، را سخن اين گيو چون. ببينم توانم مى روشنى به را اين جام، در هك زيرا  سازم آگاه بيژن

 پيش از گيو چون. مباد تو بر بدان چشم از گزندى هيچ و بادا تو كام به بلند سپهر. باد جانت بر آفرين: گفت و كرد آفرين شاه بر و بخنديد
 .بيابند او از نشانى جايى در شايد بگردند، بيژن جستجوى به را گيتى گرد تا ساخت روانه شتاب به را سوارانى سو هر از برفت، خسرو تخت

 .نيافتند نشانى كجا هيچ در ليك نهادند، پا زير به را توران و ايران سرزمين همه نيز سپاهيان آن

  نماى گيتى جام در را بيژن خسرو، كى ديدن

 پر دلى با بود، گشته ناالن و خميده پسر، براى از كه پهلوان گيو پس. آمد نياز فرّخ جام آن به را گيو رسيد، فرا مخرّ نوروز چون سرانجام
. ايستد بپا يزدان پيشگاه در تا بپوشيد رومى جامه و بيĤمد يافت، درد از آزرده را دلش و ديد پژمرده را گيو رخسار خسرو چون. بيĤمد اميد از

. بخواست داد دادگر، پروردگار از بدكنش، اهريمن براى از و بگفت آفرينها را درخشان خورشيد و خروشيد آفرين گيهان ردگارپرو پيش در آنگاه
 چون و چند همه پس. بنگريست كشور هفت هر در و گرفت دست در را جام آن و خراميد جايگاه بدان و نهاد سر بر را خجسته كاله سپس

 و. يافت نگاريده را همه آنها، زير در ماه و باال در تير و ناهيد و شير و هرمز و بهرام و كيوان از و ماهى تا گرفته برّه بخش از را آسمان كارهاى
 از نشانى هيچ ليك  بديد جام آن در دهد، رخ بايست مى كه را آنچه همه و بنگريست كشور هفت در -افسونگر شاه آن - خسرو كى سان بدين
 .رسيد گرگساران كشور به كه اين تا. نيĤمد پديد بيژن

 كيان نژاد از نيز دخترى.  جست مى مرگ پيوسته سختى، از و شده بسته گران بند با چاه آن در كه بديد را او يزدان فرمان  به ناگهان
: گفت گيو به پس. گشت درخشان پيشگاه، آن او خنده از و بخنديد و كرد روى گيو سوى به ديد، چنين كه شاه. بود بسته او پرستارى به كمر
 زندان اين براى از نرسيده، او جان به گزندى كه اينك باش هوش به و. دار آزاد بدى هر از را بزرگت تن و كن شاد را دلت پس. است زنده بيژن

 .اوست پرستار نامورى دختر ليك است، زندانى توران در بيژن چه اگر زيرا  نَشوى اندوهگين بند، و

. گذراند مى سان بدين را روزگار و گريد مى زارى به دم هر كه بينم مى زيرا گشتم، درد از پر او انديشه و سختى و رنج همه آن از من ولى
 از پيوسته زبانش و است درد از پر دلش و خون از پر چشمانش. است گدازان و لرزان بيدى شاخ مانند به و گشته نااميد خويشانش و پيوند از

 ميان و جنبد مى جاى از كار، اين چاره به كسى چه آيا اكنون. جويد مى مرگ زندگى، آن بجاى ببارد، كه بهارى ابر همچون. كند مى ياد خسرو
 از جز كار اين كه همانا سازد؟ مى رها سختى آن از را او و كند مى راستكارى ايم گشته دچار بدان كه زارى اين در ما با كسى چه بندد؟ مى

 رفتن از روز و شب و بشتاب نيمروز سوى به و ببند كمر گيو اى پس. شايد نمى آورد، مى بر ژرف درياى از يزن را نهنگ كه چنگ تيز رستم
 آگه كار اين از را او و خوانم خود پيش به را رستم كه باشد. مگوى سخن باره اين در كس هيچ با راه در و ببر رستم پيش به مرا نامه. مياساى

 .ازمس كوتاه تو بر را اندوه و كنم

  رستم به خسرو نوشتن نامه

 نيكخواهى سوى به مهترى كه چنان شاه، آنگاه. راند سخن او با داستان اين باره در چندى و خواند پيش را نامه نويسنده خسرو كى پس
 به كمر هميشه كه هستى ياكانن از يادگارى من براى تو پهلوانان، سرِ و هنر پر زاده پهلوان اى: كه نويساند رستم براى اى نامه نويسد، مى نامه

 و برد مى فرو سر تو مردانگى برابر در نيز پلنگ. اى بسته ميان به كمر كسى هر دادخواهىِ  براى و كيانى پشت و ايران شاه دل. اى بسته كارزار
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 شاهان چه. ساختى جدا تن از را بدكاران سر و بشستى مازندران ديوان از را گيتى كه بودى تو اين. است خروشان بيمت از نيز دريا نهنگ
 سرِ تو. گشت ويران تو از كه فراوان سرزمينهاى چه و شدند كشته تو بدست كه بسيارى دشمنان چه. آورى زير به تخت از كه را بسيارى
 فروزان خود شكوه با ار شاهان تاج و كردى سركوب گرز با را جادوگران همه. است دستگاه و آبرو شاهان، نزد به را تو و سپاهى پناه و پهلوانان
 گشايندگانش شد، بسته تو دست به كه بندى هر. اند بنوشته خويش شاهى نگين بر را تو نام همگى چين، خاقان چه و افراسياب چه. ساختى

 .كيانى خجسته آسمان و بسته بندهاى گشاينده خود، تو ليك. اند گشته خسته جگر

 اكنون. آورى بيرون تاريك چاه از و بگيرى را دادخواهان دست تا داد تو به رو آن از را فرّخ دنژا و فرهنگ و شير دل و پيالن زور اين ايزد،
 نرسيده گودرزيان به چهره گرگ تورانيان آن از كارى چنين كنون تا. آنى شايسته تو تنها و گنجد نمى انديشه در كه آمده پيش ديگرى كار نيز
 انديشه و دل و زبان و من پيش به را ايشان جاه خود، تو. اميدوارند دالورترينى، كشورها همه ميان در امروز كه تو به گيو، و گودرز اينك. بود

 هرگز كه همانا. بخواهى من از دارى، نياز گنج و مردان از آنچه و سازى هموار خود بر نيز را رنج اين اگر باشد سزاوار پس. دانى مى را يكتايشان
 براى بيژن و نبود ديگرى فرزند پسر، اين جز نيز را گيو. بود شده شنيده كمتر گيتى در خاندان اين از تر روزندهف و نبود اندوهى دودمان، اين در
 .فريادرس هم و بود فرزند هم او،

 تو. است بوده كنارم در بد و نيك هر در و نيكخواه من نياى براى هم و من براى هم او، كه زيرا  است بسيار دستگاه را او نيز من نزد در
 من نزد به گيو با و مكن درنگ بخوانى، مرا نامه اين چون پس. شناسى مى زيان و سود و رنج و آسانى هنگام در را گودرزيان كردار خودت نيز

 نام و  فرّخ پِى با كه باشد. آورم تو پيش به آراسته خواسته و گنج و مردان نيز من. پردازى سگالش به ما با كار اين كم و بيش در تا بشتاب
 .گردد رها بند از بيژن مگر تا آور فراهم كار برگ و ساز است بايسته كه چنان پس. برآيد توران از كامت بلندت،

  رستم نزد به خسرو كى نامه گيو، بردن

 .كرد آفرين شاه بر و بستد را آن گيو بنهاد، نامه بر را خويش نگين مهر خسرو چون

 را او نام و برد پناه يزدان به خود، و برنشاند را خاندانش سواران همه. گشت سيستان به رفتن آماده شتابان و رفت خانه به آنجا از آنگاه
 گورابه سوى به راهجوى و آزرده دلى با و برفت روز يك در را روزه دو راه و شتافت هيرمند سوى به بيابان راه از اى، فرستاده بسان پس. بخواند

 در لرزانى درفش كه آمد هيرمند سوى به پيرامونش در سوارانى با سوارى: كه زد فرياد زابلستان سوى به يد،بد را او بان ديده چون. نهاد رو
 .دارد مشت در پهلوانى تيغى و اوست سر پشت

 را گيو. كلي. باشد دشمن يك كه شايد ببيند؟ تا بيĤمد اسپ بر سوار پس. نهادند لگام را اسپش تا بفرمود بشنيد، را بان ديده فرياد كه زال
 چون. اند فرستاده ايران از را گيو كه آمده پيش شاه براى نو كارى كه همانا: گفت دل در. شتابد مى سرآسيمه پژمرده، رويى با كه ديد راه آن در
 درود گيو. بپرسيد نيانتورا با پيكار و شاه و ايرانيان باره در نيز زال. فرستادند درود را زال سپاهيانش و پهلوان گيو شد، نزديك ايشان به زال
  نبينى من رخسار به رنگ ديگر: گفت و راند سخن او با اش گمشده پسر اندوه و دل درد آن از و داد زال به را نژاد فرّخ پهلوانان و بزرگان و شاه

  :گفت زال كجاست؟ رستم: گفت و بخواست را تهمتن نشان گيو آنگاه. گريم مى خون پيوسته

 زال. ببينم را او تا روم مى پس  ام آورده او براى خسرو  سوى از اى نامه: گفت بدو گيو ليك. بازگردد پگاه و فتهر گورخر شكار به رستم
 .بگذران شادى به من با را امروز يك و بمان همينجا در آيد مى رستم تا. بيايد شكار دشت از بزودى پهلوان رستم كه شايد مرو، اينجا از: گفت

 نخچيرگاه آن از نيز تهمتن آمد، زال ايوان به گيو كه هنگام همان در. بنشستند يكديگر با سگالش به و رفتند لزا ايوان به دو هر پس
 و خسته را گيو دل كه رستم. برد نماز را او اشكبار، چشمانى و آرزو از پر دلى با و گشت پذيره بود، رسيده راه از كه را رستم گيو،. برسيد

 در و برگرفت در را او و آمد فرود اسپ از پس. است يافته تباهى روزگار، و شاه و ايران كار كه همانا: گفت دل در ديد، اشك از پر را رخسارش
 نام چون ليك. بپرسيد ديگرى كسان و گرگين و رهام و بيژن و فرهاد و شاپور و سپاه پهلوانان همه و گستهم و توس و گودرز و خسرو كى باره
 از ديدم، را تو كه اكنون زمين، شاهان همه برگزيده و باآفرين اى: گفت رستم به پس. برآمد او از خروشى خواستهنا رسيد، گيو گوش به بيژن
 از سر، پيرانه به كه بينى نمى آيا ولى. دهند مى پيام و درود تو بر و تندرستند بردى نام كه را آنهايى همه. گشتم شاد خوبت گفتار و پرسش اين

 هم و پسر هم من، براى كه بود پسر يك تنها گيتى در مرا رسيد؟ ما بر زيانى چه و آمد گودرزيان به بدى چشم چه و آمد سرم بر چه بد بخت
 اين اكنون. است نديده بخود اندوهى چنين كسى هرگز ما دودمان در. گشت ناپديد چشمم از گيتى در ليك. بود انديش پاك دستورى جاى به
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 گيتى سوى هر در را بيژن نشان بيهوشان، چون. تازم مى اسپ پشت بر روز و شب و گشته تاريك دمخورشي بينى، مى كه ام گشته چنين
 بسيار چه و بايستاد آفرين گيهان پروردگار پيشگاه در نماى گيتى جام با ماه فروردين از هرمز روز در كيان جشن هنگام در شاه سرانجام. بجستم

 در فراوان و نهاد پيش در را درخشنده جام همان و ببست كمر و نشست تخت بر باز و بيĤمد آتشكده از آنگاه. كرد آفرين را يزدان و خروشيد
 جام در چون.  گذرانَد مى را بدى روزگار و شده بسته گران بند در كه داد نشان توران در را بيژن شاه، سرانجام، كه  اين تا. بنگريست سو هر

 گشته سپيد ديدگانى و زرد رخسارى و اميد پر دلى با اكنون. بفرستاد پهلوان اى تو، سوى به شتابان مرا خسرو كى گشت، نموده چنين
 پر ديدگانى با و بگفت سخنان اين گيو،. بندى مى ميان بر كمر كس هر دادخواهى براى و گرى چاره گيتى، در كه ديدم را تو تنها زيرا بيĤمدم،
 .بركشيد جگر از سردى آه اشك،

 .كرد ياد او پيش به را گرگين كار همه داد، رستم به را شاه نامه چون آنگاه

 كه زيرا  بگريست خون و خروشيد زارى به بيژن براى از آنگاه. بستد گيو از را نامه افراسياب، كين از پر دلى و اشك پر ديدگانى با رستم
 زن آن از را پهلوان فرامرز و بود تن پيل رستم زن نيز گيو خواهر و بود گيو زن سرفراز رستم دختر و داشتند خويشى يكديگر با ايشان ديرباز از

 باره اين در ديگر: گفت گيو به رستم پس. بود شده زاده تن پيل رستم دختر از بود، انجمن ميان در سرافرازى پهلوان كه نيز بيژن. داشت دلير
 را او زندان و بند آن همه و گرفته دست در را بيژن تدس كه اين مگر داشت برنخواهد رخش روى از زين رستم، پس اين از زيرا ميانديش،

 .بگردانم توران از را تاج و تخت آن شاه، فرمان به و يزدان نيروى به پس. باشد كرده پست

 گيو بهر از رستم ساختن بزم

 .كردند سگالش رفتن باره در را راه سراسر و رفتند رستم ايوان به آنجا از آنگاه

 اكنون: گفت گيو به و بكرد آفرين -سپاه نامور پهلوان آن - گيو و شاه بر سپس.  بمانْد خيره او گفتار از بخواند، ار شاه نامه آن رستم چون
 هر در و است بسيار دستگاه و آبرو من نزد در را تو كه بدان. دانستم نيز را تو اندوه و رنج آن. كردم رفتن آهنگ شاه فرمان به و دانستم
 كه اكنون. پرداختى مى خواهى كينه به و بودى كمربسته جنگاوران پيشاپيش هميشه تو مازندران، در چه و سياوش كين براى چه گاهى، كينه
 بايست نمى. شدم پريشان بسيار بيژن كار از ليك  گشتم  شادمان سخت ديدارت از آمدى، اينجا به و ساختى هموار خود بر را دشوار راه اين رنج
 جگر من نيز تو خود براى از. گردم روان او فرمان و شاه نامه اين براى از اينك. ببينم روزگار از خورده زخم و سوگوار چنين اين را تو كه

 و جان دادن از بيژن، براى من كه بدان. بكوشم راه اين در نگسلد، تنم از جان من، پاك يزدان اگر و ببستم بيژن كار اين به كمر پس. ام خسته
 كنار در و برآورم تاريك چاه و بند آن از را او و ببندم كمر پيروزگر شاهنشاه بخت به و يزدان نيروى به. ندارم يغدر نيز خود گنج و سپاهيان

 يكى جان، و تن و گنج تو با مرا زيرا  باش آزاد اندوه از و بنوش گوارا مى و بگذران شادى به ما سراى اين در را روز سه تو اكنون. نشانمش شاه
   .رويم دليران شاه نزد و ايران سوى به چهارم روز به آنگاه. كنيم ايران پهلوانان ياد و بگذرانيم شادى به سرا اين در را روز سه پس. است

 و سرافراز پهلوان اى: گفت و كرد آفرين او بر و ببوسيد را دالور رستم پاى و سر و دست و برجست جا از گيو گفت، چنين رستم چون
 تو بر جاودانه دارى، كه موبدان هوشيارى و پيالن زور و دل اين و باشد هنر و بخت و رادى و ناز و بزرگى را تو دان،يز نيروى به هميشه نامور،
 .باشى ور بهره نيكويى هر از زدودى، دلم از زنگار كه همچنان و. بماناد

 را فرزانگان و بزرگان و آور پيش به خوان: گفت خوانساالر به پس. يافت نيك را كار آن سرانجامِ ديد، پدرام را گيو دل بدانسان كه رستم
 ميگسار و نوازنده و بساختند خرّمى نشستنگاه شد، خورده نان چون. بنشستند دالور رستم خوان بر گيو و زال و فرامرز و زواره آنگاه. فراخوان

 با نوشى باده به ايوانش در را روز سه و بساخت بزمى چنين بزمساز، هم و بود رزمساز هم كه رستم گونه بدين. بيĤوردند گوهرنگار ايوان آن به
 شاه، بخت به اينك: گفت و گرفت دست در سرخ مى از پر جامى و برخاست روز سه از پس آنگاه. نكرد رفتن در شتابى هيچ و پرداخت ايشان
  .افتد توران در شيون بيژن، كين براى از كه بكوشم و سازم سوگوار را دشمنان همه
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 خسرو نزد تم،رس آمدن

 گردنكش سواران. شوند ايران سوى به رفتن آماده و ببندند بار تا بفرمود رستم رسيد، رفتن هنگام چون. كردند رفتن آهنگ چهارم روز به
 .گشتند آماده همگى نيز

. افكند زين در را يان گرز گر، چاره سرى و جنگ از پر دلى با آنگاه. گشت سوار رخش بر و ببست كمر و بپوشيد رومى جامه هم رستم
 در را فرامرز و برداشتند خود با بود نياز كه را هرچه پس. بود رفته برتر نيز خورشيد از بخش تاج رستم سر و برافراخته را خود گوشهاى رخش،
 .نهاد روى ايران سوى به جوى كينه دلى با بودند، بسته كمر كارزار آن بر كه زابلى سوار سد و گيو با رستم. گذاشتند زابل

 در. رسانيد رستم به را سپهر درود مهر، و شادى به بخش، جان بادى گشت، پديدار خسرو كى كاخ و رسيد ايران نزديكى به رستم چون
 رستم كه سازم آگاه را او تا روم مى -دالور شاه آن -خسرو كى پيش به و تازم مى پيش به تيزتر من: گفت و آمد رستم نزد به گيو هنگام همان
 سوى به مژده آن براى از راه، و دل پاكيزه گيو پس. ساز آگاه را شاه و باش شاد و گرد آزاد اندوه از و برو: گفت بدو رستم. بيĤمد رخش بر سوار
 .برد نماز و ستود فراوان را او رسيد، خسرو كى نزديك به چون. شد روان شاه

 از سر رستم كه بدان. برآيد كارى هر تو بخت به كه همانا نامدار، شاه اى: گفت گيو است؟ مانده كجا در رستم آيا: پرسيد گيو از شاه
 شاهدوست مردى سزاوار كه چنان و ماليد آن بر را خود روى و چشم دادم، او به را تو نامه چون. ديدم پيمانت بسته را او دل. نتابيد تو فرمان
 پشت كه - رستم اكنون: گفت شاه. سازم آگاه تهمتن آمدن از را اهش تا آمدم پيش تيزتر من ليك. ساخت روان من اسپ با را اسپش باشد،
 از من: گفت گيو. نما نيكى هم و است شاهدوست هم زيرا است، داشتن گرامى سزاوار كه همانا باشد؟ مى كجا در -است راستكارى تخم و بزرگى

 .سازم آگاه را شاه تا بيĤمدم مانده، اينجا به ايستگاه دو

 و رويد او پيش به سپاهيان با نيز شمايان است، بيĤمده فرمانم به رستم كه اينك: بفرمود آزادگان و شاهزادگان و انفرزانگ به خسرو پس
 آمدن از كُش دشمن و سرفراز و گردنكش پهلوانان از گروه دو با را فرهاد و -نوذرشاه پسر -توس و -گشواد پسر -گودرز پس. شويد پذيره را او

 اسپان. گشت بنفش سواران، آن گَرد از گيتى. بيĤراستند را جا همه رستم شدن پذيره براى كاووس، آيين به نيز انايش. ساختند آگاه رستم
 اسپ از نيز پهلوان گيهان رستم. بردند نماز را او و گشتند پياده رسيدند، رستم نزديك به سان بدين چون. بودند لرزان درفشها و خروشيدند مى
 به و گشتند سوار اسپ بر درخشان آذرگشسپى بسان پهلوانان آن و رستم آنگاه. بپرسيد روزگار چگونگى و شاه باره رد ايشان از و آمد زير به

 .بود روان ايشان پيشاپيش نامدار رستم. راندند شهريار سوى

 زيبنده كه رسيد شاه آن شپي به تا برفت كنان ستايش و خميده همچنان و برد نماز را او رسيد، نواز كهتر شاه آن نزديك به رستم چون
 نگاهبان ، بهمن و نگاهدارد را تو پايگاه اين هرمز،. باشد يارت بخت ساله همه: گفت و كرد آفرين را او و برآورد سر آنگاه. بود ستايش و مهر

 سازد پيروزگر هنر، و فرّ و رگبز نام با را تو شهريور. باشد نگاهدارت تير و بهرام و بستايد را تو ، ارديبهشت ساله همه. باشد تاجت و تخت
 باشد درخشانتر آذر از روزت و شب. باد بسته تو بروى بدى هر در و خجسته فروردينت و دى. بادا خرَد پر روشنت روان و پاسبانت ، سپندارمذ

 ، مرداد چون چهارپايانت تن. گردد ات بنده گرودن، چرخ و سازد فرخنده را كارت هر ، آبان. باشد فروز گيتى تاجت، و باشى شاد هميشه و
 .باشد آباد بختت ساله، همه و دارد شاداب را سرزمينت ، خرداد. باشيد شاد هميشه خاندانت و خود و باد مرگ بى

 پهلوان تو كه همانا. بادا دور جانت از بدى: گفت بدو و داد جاى خويش كنار در را او شاهنشاه بكرد، آفرين چنين خسروستاى رستمِ چون
 و سپاه پناه و پشت و شاهان برگزيده تو. است نهان ديگران از است، آشكار تو بر آنچه و است آشكار برايت نهانى هر كه هستى گيتى شاهان
 از پيامى آيا و تندرستند زال و فرامرز و زواره آيا كه برگوى اينك. كردى شاد هنرت پر و بيدار جان ديدار از مرا كه براستى. ايرانى نگهدار
 تو فرّ به ايشان سه هر كه بدان بخت، پيروز و نامور شاه اى: گفت و ببوسيد را تخت و آمد زير به شنيد، چنين كه رستم اى؟ آورده ايشان

 .شادند و تندرست

  .كند ياد ازو شاه كه كسى خوشا
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  پهلوانان با خسرو كى كردن بزم

 سراسر آنگاه. نهند افشان گل درختان زير در را تخت و زرين تاج تا ودبفرم. بساخت شاهانه نشستنگاهى و بگشود را باغ در بار ساالر پس
 آن تن. گسترد سايه تاج و تخت آن بر كه زدند درختى تخت، كنار در. ساخت چراغى مانند به را گلستان آن و بگسترد خسروانى ديباى را باغ

 چون كه بود زبرجد و عقيق از بارش و برگ. بودند نشانده نآ بر گوناگونى گوهرهاى و بود زر و ياكند از هايش شاخه و سيم از درخت
 آن پيكر و كرده مى و مشك از پر را درونشان كه بودند ساخته تهى ميان زرينِ به و ترنج از هايى ميوه. بودند فروهشته ها شاخه از هايى گوشواره
 .بيافشاند وى بر مشك آن از باد ، نشانَد مى تخت آن بر شاه كه را كسى هر تا بودند كرده سوراخ نى بسان را ها به و ترنجها

 و سر بر گوهرى پر افسرهاى با نيز ميگسارانى. ريخت مى مشك سرش بر درخت آن از. بنشست زرين تخت آن بر و بيĤمد شاه آنگاه
 پيش در رومى ديباى چون رنگين و آراسته رخسارى با گوشوار و گردنبند و تن بر شاهوار گوهرهاى از پر رومى و چينى ديباى از هايى جامه
 و بيĤمد رستم تا بفرمود آنگاه. بخواند را پهلوانان ديگر و توس و گودرز تا بفرمود بار ساالر به شاه. نواختند مى چنگ و عود و بودند بايستاده شاه
 رستم به شاه. داشتند دست به مى مجا ارغوانى، رخسارى و شاد  دلى با باشند، مست كه آن بى همه. بنشست درخت آن زير و تخت آن بر

 رزمهاى هنگام در چه اى، بگسترده پر سيمرغ، مانند به هميشه و ايرانى براى سپرى همچون بدى هر برابر در تو بهروز، پيوند نيك اى: گفت
. دانى مى زيان و سود يا سختى و آرامش گاه به را گودرزيان كردار خود، تو اى، بسته رنج به كمر هميشه شاهان، پشتيبانى براى چه و ايران
. بود بديها برابر در سپرى چون من براى تنهايى به گيو خود. رهنمايند نيكى سوى به مرا و اند ايستاده بسته كمر من، پيش در هميشه ايشان
 كار، اين به تو اگر اكنون ؟است ديده فرزند درد از بيشتر اندوهى كسى چه كه براستى. بود نرسيده دودمان اين به اندوهى چنين هيچگاه ليك
 و افزار جنگ و اسپ. رسيد بد تركان، از را او كه زيرا بجوى، را بيژن كار چاره اينك پس. يافت نخواهم گيتى در را گرى چاره هيچ نبندى، كمر
 .ميافكن رنج در هيچ را خود و ببر خود با خواهى مى هرچه نيز گنج و سپاه

 چون هرجا در كه نيكنام اى: گفت و كرد آفرين او بر و ببوسيد را زمين و برجست زود شنيد، وخسر كى از را سخنان اين رستم چون
 كى و ساالر و شاه شاهان، همه بر تو كه همانا. بادا گداز و سوز از پر بدسگاالنت دل و باد دور تو از نياز و خشم و آز اى، بگسترده گام خورشيد،

 تو اين. اند نديده تو چون شاهى هيچيك گردنده، ماه و تابنده خورشيد نه و شاهى تخت نه. ستنده تو پاى خاك گيتى شاهان همه و هستى
 شاد و آرام بايد تو پس. زاد تو بهر از بردن رنج براى مرا مادرم كه بدان. ببستى را اژدها بند، و افسون با و ساختى جدا نيكان از را بدان كه بودى
 جا از را مازندران ديوان دل كه بود گران گرز و كيان فرّ به. بروم نمايد، راه مرا او كه سو هر به و ام نهاده شاه فرمان به گوش من كه زيرا باشى،
 خسرو فرمان از سر آيد، مژگانم به هم سرنيزه اگر. ننگرم آن به هم باز ببارد، نيز آتش سرم بر آسمان گيو، جستجوى در اگر هم اينك. بكندم
 و گيو و گودرز گفت، چنين رستم چون. سپاه نه و خواهم مى سپهبد نه راه، اين در پس رسانم، انجام به را كار اين كه باشد تو فرّ به من. نتابم

  به آنگاه. بخواندند او بر را آفرين گيهان پروردگار آفرين همگى سپاه، بزرگان ديگر و فرهاد و شاپور و فريبرز

  .بردند مى به دست شاد دلى با شاه همراه

  شاه از را گرگين رستم، كردن واستخ

 پِى نيك اى: كه فرستاد پيام رستم به پس. آمد اى گشاينده را او اندوه ديگر كه دانست بشنيد، تهمتن از نشان گرگين چون ديگر، سوى از
 كه بنگر آسمان كار در گردى، مىن رنجيده گفتارم از اگر سختى، و رنج بند و رادمردى در اى راستكارى، گنج و بزرگى درخت اى نيكنام، و فرّخ
 شوم، آمرزيده گناه اين از اگر اينك. شد هم چنين پس بود، چنين سرنوشت،. گشت رهنمون تاريكى سوى به مرا و بشكست را دلم چراغ

 بخواهى، شاه از مرا اگر اكنون. گردد دور من از بد سرانجام و بدنامى اين سر، پيرانه به كه باشد. افكند خواهم آتش بر شاه پيش در را خويشتن
 .بازيابم را پاك كيش آن كه مگر بغلتم، خاك بر برابرش در و روم بيژن پيش به و بشتابم تو با ژيان ميش همچون

 اندوهگين او بيهوده كام آن از و بپيچيد خود بر او پيغام و درد آن از و بركشيد جگر از سردى آه رسيد، رستم به گرگين پيغام چون
 نهنگ يك با پلنگى كه را داستانى آن اى نشنيده آيا ناپاك، سر خيره مرد اى: كه بگوى را او و بازگرد او پيش به: گفت فرستاده به پس. گشت

 :بزد ژرف دريايى در

 رها كس هوا، چنگ ز نيابد        هوا گردد چيره خرَد بر گر كه



26  

 

 دلير شير چو داستانش بود            زير به را هوا كĤرد خردمند

  بروى آيد رنجش ددان از نيز نه         بوى نخچير به بردن نبايدش

 .نديدى را شكارچى دام آن ليك بردى، بكار فريب و دام پير، روباهى همچون تو 

 گناه م،بين مى بيچاره چنين يكباره را تو كه اكنون ليك. آورم زبان بر خسرو نزد در را تو نام ات، بيهوده كام اين براى نباشد شايسته پس
 از نيز تو يابد، رهايى بند از بيژن گيهان، دارنده دادار فرمان به اگر بدان ولى. كرد خواهم فروزان را ات تيره  ماه و خواست خواهم خسرو از را تو
 خويش جان از دست ديگر بگردد، گونه اين بر جز روزگار اگر ليك. شد خواهد دور تو از من كينه و رست خواهد جانت و گشت خواهى رها بند

 گيو، و گودرز بازنگشتم، من هم اگر. باشم من آيد، تو از خواهى كينه به كه كسى نخستين شاه، فرمان به و يزدان نيروى به كه بدان و بشوى
 .خواست خواهند تو از را دالور پسر آن كينه

 بر و بنمود را خود تاج خورشيد، چون روز سديگر به. نگفت شاه با سخنى هيچ باره اين در رستم و بگذشت كار اين بر روز شبانه دو بارى،
 گم بخت گرگينِ باره در و آمد -پيروزگر شاه آن -خسرو كى نزد خواهشگرى به تهمتن رسيد، فرا روز و بنشست آسمان سيمگون پيلسته تخت
 به من. بشكنى مرا زنهار و بند آن خود، ارك اين با خواهى مى تو من، سپهدار اى: گفت رستم به شنيد، چنين كه شاه. راند سخن او با گشته
. گردد رها بند از بيژن كه اين مگر نبيند، سختى و رنج بجز من از گرگين كه ام خورده سوگند ماه و خورشيد و ناهيد و بهرام به و تاج و تخت
 :فتگ بدو رستم ليك. بخواه من از تيغ، و مهر و تاج و تخت از دارى، اين جز آرزويى هر نيز تو پس

 نيĤمرزد، را او شاه اگر پس. است بگذشته نيز خويش جان از و پيچد مى خود به اكنون انديشيد، بد گرگين، اگر نامور، و نژاده پادشاه اى
 .آيد بسر روزگارش هم و بپيچد كيش از سر هم گرگين،

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

 هر در و بود بسته كمر نياكانت پيش در و كرد مى پيكار خواهى كينه هر در هميشه كه آورى ياد به را او كردار آن است شايسته اينك 
 شاه آن پس. گردد درخشان او بخت ديگر بار كه باشد ببخشد، من به را او بيند سزاوار شاه اگر پس. جنگيد مى نامور جنگجوى يك با گاه كينه
  .رهانيد تاريك چاه و بند آن از را او و بخشيدب رستم به را گرگين پيروز،

  خويش سپاه رستم، آراستن

 خود با خواهى مى را كسانى چه آيا و خواهى مى چه سپاهيان، و گنج از گرفت؟ خواهى چگونه را كينه اين آيا: پرسيد رستم از شاه آنگاه
 به و سبكسر افراسياب،. بردارد ميان از را او بخواهد و گيرد شتاب يژنب جان بر بدنژاد، افراسياب كه ترسم مى. بخواه دارى، نياز هرچه ببرى؟
. درآورد پا از را زن تيغ بيژن و ببرد راه از را او دل اهريمن، كه ترسم مى. است داده بندها و افسون را او ديو، اكوان و است نژند ديوى مانند
 گشاينده و داد راه خود به بيم نبايد كار، اين در كه بدان. سازم آماده نهان، در را كار اين من: گفت گيتى شاه آن به شنيد، چنين كه رستم
 بازرگانان بسان را خود كه بايد. است نياز فراوان گوهر و سيم و زر را ما. نيست سرنيزه و تيغ و گرز هنگام اكنون. باشد فريب تنها بندى، چنين

 .ببخشيم و بفروشيم ايشان به كه بايد بسيار پوشيدنى و گستردنى و انيمبم آنجا در و رويم توران به اميد و بيم با و درآوريم

 سرِ شاه، گنجور. بيĤورند چيزها گونه هر از بيشمار و بگشايند را كهن گنجهاى همه تا بفرمود بشنيد، رستم از را سخنان آن خسرو چون
 برداشت دينار شتر، بار ده. برگزيد ميان آن از ديد، سزاوار كه را هرچه و بيĤمد تهمتن آنگاه. بيĤراست گوهر و دينار با را تخت و بگشود هميانها

 تنى كه بايد نيز نامور گردنكش پهلوانان از. برگزين را سپاه پهلوانان از تن هزار: فرمود بار ساالر به سپس. كرد بار درم و رخت از را شتر سد و
 و -است تاج و تخت و پهلوانان نگاهبان و رانَد مى پيش به را سپاه كه -گرازه و - جنگاوران شاه آن -گستهم و شاوران زنگه و گرگين چون چند
 و سپاه اين نگاهبان كه بايد پهلوان هفت اين. ببندند كمر كار اين به -است شيرى نرّه مانند به كه -اشكش و دلير و پهلوان فرهاد و رهام

 به همگى رسيد، آگهى كار، اين از نيز شاه پهلوانان آن به چون. بساختند نيكويى به دبو سزاوار كه چنان را كارها آن همه پس. باشند ها خواسته
  است؟ فراخوانده را ما كه آمده پيش  چه برايش و كجاست خسرو آيا: گفت زنگه. خراميدند بارگاه
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  پيران نزد به ختن شهر به رستم رفتن

 .ببستند كمر پگاه هنگام به نيز پهلوانان آن آمد، ايوان در پيش به بار ساالر چون

 سپاهيان نيز ايشان پس در و شدند روان ساخته، نهان افزارهايى جنگ با شسته، خون به دست و نهاده دست در خويش جان همگى
 زين بر كمندى و دست در گرزى با بلندى سرو همچون تهمتن. برخاست درگاه از كوس آواى خروس، بانگ هنگام به دم، سپيده. بيĤمدند
 .بخواند آفرين زمين ايران بر و برفت شاه پيش از سپاهيان با ه،افكند

 :گفت سپاهيان ديگر به و برگزيد را سپاه بزرگان رسيد، توران مرز نزديك به چون

 به كرده تيز چنگالى با همگى. بگلسد تنم از جان پاكم يزدان كه اين مگر مجنبيد، اينجا در و بمانيد اينجا در روشن روانى با شمايان
 از بند رستم خود. شد روان توران سوى به ويژگانش و خود و بگذاشت آنجا در را سپاهيان رستم، سان بدين و. باشيد جنگ آماده ريختن، خون
. بپوشانيد گليم از هايى جامه ايشان بر رستم و گشودند تن از سيم كمرهاى نيز پهلوانان آن. بپوشيد بازرگانان بسان اى جامه و بگشود ميان

 پهلوانان آن اسپان ديگر و رخش آنها از يكى كه بود گرانمايه اسپ هشت با بوى و رنگ از پر كاروانى. نهادند روى توران سوى به گونه ينبد
 تهمورس كارناى بسان كه دراى جرنگ و هوى و هاى دشت، آن سراسر در. بود سپاهيان جامه بار با شتر سد و گوهر بار با شتر ده. بودند
 .پيچيد مى خروشيد، مى

 پيران هنگام آن در. آمدند ايشان ديدن به مرد و زن آمد، ختن شهر نزديكى به چون. رسيد توران به تا برفت ايشان با گونه بدين رستم
 و گوهر از رپ زرين جام يك و آمد او ديدار به راه، سر بر تهمتن بيĤمد، نخچيرگاه از چون. نبود او پيشگاه در نيز كسى و نبود آنجا در راد ويسه

 پيران درگاه به خودش آنگاه. داد پيران فرمانبران به و بيĤورد خود با بودند، بيĤراسته گوهر با را آنها سراسر كه زر زينهاى با گرانمايه اسپ دو
 كاله و فرّ به كس هيچ كه همانا است، نامور تو هنر و بخت توران، و ايران در كه اى: گفت و كرد آفرين او بر رسيد، او پيش به چون. خراميد
 پيران پس. نشناخت را رستم پيران، كه بداد فريب را او چنان رستم سان بدين و. تخت زيبنده هم و شاهى دستور هم كه زيرا  نباشد تو بزرگى

 يزدان، كه هستم تو كهتران از يكى من: گفت بدو رستم اى؟ آمده بدينجا رو چه از و كيستى و اى آمده كجا از كه برگوى: پرسيد رستم از
 و دارم چيز گونه هر از. خريدار هم و ام فروشنده هم. ام بپيموده را توران تا ايران دور و دشوار راه كه هستم بازرگانى. كرد تو شهر به مرا آبشخور

 .خرم مى

 گوهر فروش و چهارپايان خريدن به تا بگيرد مرا پر زير پهلوان پيران كه دارم را اميد اين اكنون. بودم داده نويد تو فرّ به را خود روان
 كنان نيايش بشار، براى از را شاهوار گوهر از پر جام آن رستم آنگاه. ببارد گوهر من بر تو، مهر ابر از و نيĤزارد مرا كسى تو داد از كه باشد. پردازم

. شد ساخته كار، آن خواست، مى كه چنان ديگر. داد بدو بسيار آفرينهاى با نيز را نژاد تازى آراسته و گرانمايه اسپان آن و برد پيران پيش به
 به ما زينهار به و برو: گفت بدو و بنشاند پيروزه تخت آن بر و بنواخت و كرد آفرين را او بنگريست، درخشان جام گوهرهاى آن به پيران چون
. نباشد پيكارى تو با آن سر بر را كسى كه بدان و ميانديش هيچ دارى، كه آنچه از. بسازيم جايگاهى خويش نزد برايت ما كه زيرا بيا، شهر درون
 .باش من خويش مانند به و آى فرود فرزندم سراى در. باش خريدار جستجوى به سو هر در و بيĤور دارى فروش براى كه باارزشى چيز هر و برو

 .بمانم روشن روانى با اينجا در من پهلوان، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه رستم

 با مردمى گونه همه كه زيرا بمانيم، همانجا در و آيم فرود شهر بيرون در خود كاروان با ولى. توست آن از من هاى خواسته همه كه بدان
 در پاسبانانى نيز من. آى فرود خواهى مى كه جايى هر در و برو: گفت بدو پيران پس. شود كم من گوهرهاى آن از هيچ كه نبايد و هستند من

 كه رسيد آگهى مردم به پس. بنهاد را بارها و رخت كلبه آن در و بگرفت] شهر  بيرون در[ اى خانه رستم، سان بدين و. دارم ىم بپا تو پيش
 ديبا خريداران و بگشادند گوش سو هر از شدند، آگه گوهرفروش آن از كه خريداران. است بيĤمده نامور و پهلوان پيران پيش به ايران از كاروانى

  .بيĤراست را جا همه درخشان، خورشيدى چون كلبه، آن سان بدين و. نهادند روى پيران درگاه به گوهر و گستردنى و
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  رستم پيش به منيژه آمدن

 و رسانيد شهر به را خود و دويد آب پر ديدگانى با و سر برهنه افراسياب، دختر آن پس. شد آگه كاروان آن آمدن از منيژه ديگر، سوى از
 به و بردى كه رنجى اين از را تو: گفت و كرد آفرين را او و كرد پاك مژگان از گريست، مى كه را دلى خون آن آستين، با. دآم رستم پيش به

 اين از و ساختى اميدوار بدان را دل كه آنچه به. مبادا تو بر بدان چشم از گزندى هيچ و باد تو كام به بلند سپهر. مباد پشيمانى آمدى، اينجا
 و گيو از و شاه پهلوانان از آيا كه برگوى. خوشش روزگار و ايران خوشا. باشد آموزگارت ، خرَد هميشه. نرسد زيانى هيچ را تو دى،بر كه رنجى
 گودرزيان، از جوانى چنان بسازد؟ اى چاره خواهد نمى او نياى و نرسيده آگهى ايران به بيژن از آيا دارى؟ اى آگاهى چه ايران سپاه و گودرز
 پر هايش جامه و شده كشيده بند و زنجير به. است گران آهنهاى بند در دستانش و گشته ساييده بندگران در پاهايش و است رنج در نبدانسا

 آن -ايران به فرّهى با تو اگر اينك. است اشك از پر چشمانم او ناليدن از و آيد نمى چشمم به خواب او تيمار براى از من. است گشته خون از
 درنگ اين از بيش اگر و است بند در بيژن كه بگويى را ايشان و ببينى خسرو درگاه در را دالور رستم يا و گيو شايد رفتى، -اراننامد كشور
 .شود مى دير كنيد،

 .شو دور من پيش از: گفت و بزد او بر بلندى بانگ و بترسيد منيژه گفتار از رستم

 نگاه رستم به شنيد، چنين كه منيژه. ساختى تهى گفتار از را مغزم كه همانا. دارم هىآگ گيو و گودرز از نه و شناسم مى را خسرو نه من
 از مرا پس بگويى، سخنى مرا خواهى نمى اگر. نيست سزاوار سردى به گفتن سخن تو از ، خرَد پر مهتر اى: گفت و بگريست خون زارى با و كرد
 آگهى را تهيدستان كسى كه است چنين ايران آيين شايد آرى،. است گشته ريش درد، از كه دارم دلى خود من، كه زيرا مران، خود پيش
 مرا بازار تو باشد؟ نموده رستخيزى را تو اهريمن، كه شايد است؟ رسيده چه را تو زن، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه رستم. دهد نمى

 من كه بدان و مشو آزرده من از اين از بيش اكنون ليك. بودم ستهب دل خويش بازار به كه زيرا بود، آن براى از تو با من پيكار پس. برشكستى
 .ام رفته سرزمين آن به هرگز نه و شناسم مى روى هيچ به را گودرز و گيو نه و ندارم نشست آنجاست، در خسرو كى كه شهرى آن در

 .نهادند تهيدست آن پيش در زود بود، خوردنى هرچه تا بفرمود رستم آنگاه

 بد بخت از: گفت بدو منيژه پرسى؟ مى پهلوانانش و ايران شاه از چرا است؟ گشته چنين اين روزگارت چرا: كه گرفت يدنپرس او از سپس
 تو از پرخاشخر گودرز و گيو باره در تا دويدم تو پيش به درد پر دلى با چاه، آن پيش از من كه بدان رادمرد، اى پرسى؟ مى چه من اندوه و

 مرا روى نيز آفتاب كه افراسيابم دختر منيژه، من كه باش آگاه. ترسى نمى داوران داور از و زدى بانگ من بر جنگاوران چون تو ليك. يابم آگهى
 آرى،. آورم مى فراهم جوينى نان و روم مى در آن به در اين از زرد، رخسارى و درد پر دلى و خون پر ديدگانى با اكنون ليك. بود نديده برهنه
 در بيچاره بيژن.  آورد بخشايش من بر كردگار كه است سزاوار پس. بود نتواند زارتر اين از روزگارى ديگر ليك. كرد چنين مرا سرنوشت يزدان،

 .خواهد مى مرگ يزدان، از پيوسته و است گرفتار گران بند و زنجير در. بيند نمى را ماه و خورشيد و روز و شب ژرف، چاه آن

 به بيژن كه بگوى را ايشان ببينى، را دالور رستم يا و گيو خسرو، درگاه در يا و يابى آگهى گشواد گودرز از و بگذرى ايران از اگر اكنون
 از مهر اشك و بگفت اين منيژه،. است آهن زيرش در و سنگ سرش روى بر كه زيرا گردد مى تباه كار، كنيد، درنگ اگر و است گرفتار سختى
 .ريخت فرو ديدگان

 و آيد جوش به پدرت مهر شايد تا فرستى نمى پدرت نزد خواهشگرى، به را بزرگانى چرا خوبچهر، اى: گفت دوب ديد، چنين كه رستم
: گفت خواليگران به رستم آنگاه. دادم مى بيشمارى چيزهاى را تو نبود، پيش در پدرت آزار اگر كه بدان آرد؟ بخشايش تو بر و بسوزد جگرش

 به پرى، يك بسان رستم دست پس. پيچيدند نرمى نان ميان در را گرمى بريان مرغ تا بفرمود نيز. آوريد او پيش به است، بايسته كه خوانى هر
  .ببر چاه آن به را اين بيچارگانى، راهبر كه اى: گفت و داد منيژه به را آن و ساخت نهان مرغ آن درون را انگشتريش سبكى
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  رستم آمدن از بيژن يافتن آگاهى

 به بود، گرفته كه همچنان بود، پيچيده دستار در كه هم را آنچه و آمد چاه آن پيش به دوان بود، گرفته بر در را يهاخوراك آن كه منيژه
 كجا از خوراكيهايى چنين مهربان، اى: گفت و بخواند را خورشيدرخ آن چاه، درون از و مانْد خيره بديد، را خوراكيها همه آن كه بيژن. داد بيژن
 مرد: گفت بدو منيژه. پويانى من، بهر از روز و شب و رسيد تو بر من براى از بسيارى سختى و رنج كه همانا بشتافتى؟ هگون اين كه يافتى

 .است كشيده بسيار سختى راه، اين در و آمده توران به ايران از كاروانى با نامورى و بازرگان

 گرفته جاى است، آراسته كاخى مانند به كه اى كلبه در و آورده دخو با فراوانى گوناگون گوهرهاى كه است فرّى و باهوش پاكيزه مرد
 در كه او به و ببر چاه آن به را خوراكيها اين و بخوان من بر را آفرين گيهان پروردگار و بگير را اينها: گفت و داد من به را خوراكيها اين او. است
 .ببر او براى پيوسته خواست، هم باز اگر و بده است، بند

 آن برد، خوراك آن به دست چون ناگهان ليك. بگسترد را پاك نان آن بيم، و ترس با هم اندكى و اميد پر دلى با شنيد، چنين كه بيژن
 با كه بود اى پيروزه مهر آن نگين.  بمانْد خيره و بخنديد شادى از پس،. بخواند را نامش و كرد نگاه را آن نگين .بديد را شده نهان انگشترى

 اى گشاينده را اندوهش ديگر كه دانست بديد، را راستكارى درخت بار بيژن، چون .بود شده نوشته آن روى بر رستم نام مو، باريكى به و آهن
 .رسيد چاه باالى به آوازش كه داد سر شاهوارى خنده چنان پس. آمد

 كردار از ديوانه كه همانا: گفت خود با و شد زده فتشگ خندد، مى چنان تاريك چاه آن ميان از و بند در تنِ آن با بيژن بشنيد، كه منيژه
 شب چون را روز پيوسته كه تو است؟ اى خنده چه اين نيكبخت، اى: گفت را او و گشت شگفت در سخت بيژن كار آن از منيژه. خندد مى خود
 روى نيك، بخت كه شايد است؟ رازى چه اين كه بگوى مرا گشايى؟ مى خنده به لب چنين اين چگونه است، يكسان روزت و شب و بينى مى
 با سوگندى با و شكنى نمى مرا زينهار تو اگر اكنون. باشد بگشوده بخت را، سخت كار اين كه دارم آن اميد: گفت بدو بيژن است؟ نموده را خود
 بند در زنها زبان زيرا. نرسد ندىگز هيچ را ما تا بدوزى را لب كه بخورى سوگند بايد ليك. بگويم برايت را داستان همه بندى، مى پيمان من
 دل و بگذشته روزگاران آن دريغ آمد؟ سرم بر چه بدخواه، بخت از كه براستى: كه ناليد و خروشيد سخت شنيد، چنين كه منيژه. ماند نمى

 به را گوهر و تاج و ينارد و گنج همه. گشت بدگمان من بر چنين اين او اكنون ليك دادم، بيژن به را خويش جان و تن. اشكبارم چشم و خسته
 و سياه پيشم در گيتى و گشتم نوميد بيژن از اينك. دوانم مردم پيش در برهنه سرى با و گشتند بيزار من از خويشانم و پدر. دادم تاراج

 بدو شنيد، چنين كه بيژن. ترى آگاه خود، تو كه همانا آفرين، گيهان پروردگار اى. دارد مى نهان من از راز چنين اين. گشت سپيد ديدگانم
 يار اى. گفتم مى گفتارى چنين كه بايست نمى و پذيرفت كاستى تو كارهاى كه بود من براى از كه براستى. است راست گفتى هرچه: گفت

 مرد آن كه بدان چنين اين پس. است گشته تهى رنج، همه اين براى از مغزم كه زيرا دهى، پند مرا اگر كه باشد سزاوار هوشيارم، مهربان
 پروردگار كه بدان. نبود گوهر به نيازى را او گرنه و است، آمده توران به من براى از داد، تو به را بريان مرغ آن ديشب كه گوهرفروش

. برهاند گداز و سوز پر تكاپوى اين از را تو و دراز اندوه اين از مرا و ببينم را زمين روى ديگر بار كه شايد و آورد بخشايش من بر آفرين گيهان
 ، رخشى دارنده همان تو اگر دارى، جوى چاره تنى و مهربان دلى كه گيتى كيان پهلوان اى: كه بگوى نهانى را او و برو مرد آن نزد به اينك پس
 .بگو

 آمده بدانجا واند دراز، راه آن از كه را خوبروى آن گفتار رستم چون. بداد را بيژن پيغام بايست، مى كه چنان و بيĤمد باد بسان منيژه پس
.  نبرد او از را تو مهر يزدان هرگز خوبچهر، اى: گفت و ببخشود او بر پس است، بگفته را چيز همه سروبن، آن با بيژن كه بدانست بشنيد، بود،
 دارنده آن دادگر، يزدان آرى،: بگوى را او و برو اكنون. گشتى نژند و خوار بيژن، تيمار براى از و بخوردى روزها اين در كه بسيارى اندوه چه

 در گفتى، بيژن به رازى همچون را اينها چون آنگاه. ام پيموده تو بهر از توران، به ايران از و ايران به زابل از را دور راه اين من. داد تو به را رخش
 .دار فرا گوش تيره شب

 .بيابم را چاه آن روشنى، آن رد من تا برافروز بلندى آتش رسيد، شب چون و آور فراهم هيزم بيشه از را روز

 بدو و آمد بود، آن در اندوهگسارش كه چاهى آن سوى به دوان پس. گشت آزاد اندوه همه آن از دلش ديگر و شد شاد او گفتار از منيژه
 كى به تا تو اينك. بگفت را نشانم و نام بيژن كه همانم من آرى،: گفت پاسخم در او. بدادم نيكنام پِى فرّخ پير آن به را پيامت آن همه: گفت
 نشان كه اكنون. است گشته تيز پلنگ، بسان ما چنگ و كمرگاه تو پِى از كه بگوى را او و برو بيژن نزد به بگريى؟ خون دل، داغ با خواهى مى
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 به مرد آن آنگاه. براندازم وينپر به تا سنگ و بلرزانم را زمين خود، جنگ با من اينك. ديد خواهى را مردمكشان تيغ سرِ بيافتيم، بدرستى را تو
 من و گردد روشن چاه كنار و دشت آن تا برافروز كوهى بسان آتشى يابد، رهايى خورشيد چنگ از شب و گردد تيره آسمان، چون: گفت من

 .بيابم را چاه روشنى، آن در بتوانم

 دادگر، و پاك بخشنده اى: گفت و كرد گيهان ركردگا سوى به سر و گشت شادكام چاه، آن درون بشنيد، را رستم پيام آن بيژن چون
 و اندوه خود، تو. بستان بيدادگر آن از مرا داد و بزن تيرى دشمنم چشم و دل بر نيز اينك پس. باشى اندوهى هر در من دستگير تو كه همانا
 از كه دخترى اى تو و. اندازم خاك بر همينجا در را شوم اختر اين و ببينم را خويش  سرزمين ديگر بار كه باشد پس. شناسى مى مرا درد و رنج
 تاج و گنج بردى، رنج و پنداشتى سود ديدى، من براى از كه را زيانى ساختى، برخى را خويش تن و خواسته و دل و جان و بردى رنج من براى

 اين پاداش به يابم، رهايى اژدها اين چنگ زا جوانى، روزگار اين در اگر اكنون. دادى من به را خويش پدر و مادر و خويشان و ياران و گوهر و
 اين اينك پس. ايستم پايت به و ببندم كمر تو برابر در بايستد، شاه پيش در كه پرستارى بسان و پرست يزدان نيكان همچون بردى، كه رنجى
 .يافت خواهى بسيارى چيزهاى و گنج رنج، اين برابر در كه زيرا ساز، هموار خود بر نيز را رنج

 به چشم و گرفت مى بر در هيزم. برآمد درختان شاخ به مرغان همچون و شتافت هيزم آوردن گرد سوى به شنيد، چنين كه ژهمني
 را خويش دامان تيره، شب گشت، ناپديد چشم برابر از خورشيد چون سرانجام. آورد مى بر سر كوه از كى شب كه ببيند تا بود دوخته خورشيد

 خورشيد سرِ و برآورد سپاه روز، پيش در تيره شب و گردد نهان گيتى آشكاراى همه و گيرد آرام گيتى كه شب گامهن در. كشانيد دشت آن بر
 آن كى ببيند تا تپيد مى كوس بانگ همچون دلش. بسوخت را كرفگون شب چشم كه برافروخت بلندى آتش چنان منيژه بگردد، فروز گيتى
 .رسد مى راه از سم پوالد رخش

  چاه از را بيژن رستم، برآوردن

 چشم: گفت و كرد نيايش را او و برد پناه ماه و خورشيد دادار به آنگاه. افكند آن بند بر گره و كرد تن بر رومى زره تهمتن ديگر سوى از
 .بندند برميان كين كمر او همچون تا بفرمود پهلوانان به رستم سپس. بادا زور بيژن، كارِ اين در مرا و دور بدان

 به چون. شد روان ايشان پيش در و گشت رخش بر سوار تهمتن. كردند تيز جنگ به چنگال و نهادند اسپان بر پلنگ زينهاى گىهم
 چاه اين روى از را سنگ اين و بسازيد اى چاره بايد اكنون: گفت پهلوان هفت آن به رسيد، گداز و سوز و  اندوه چاه آن و اكوان سنگ آن پيش

 ليك سودند، سنگ آن بر چنگ بسيار پس. بردارند چاه روى از را سنگ تا گشتند پياده اسپ از شنيدند، چنين كه پاهس سران آن. برداريد
 سنگ آن و گشته روان نامداران آن از خوى كه بديد نرّ شير آن پهلوان، رستم چون. نجنبيد جاى از هم سنگ آن و گشتند درمانده سرانجام

 را سنگ آن و بزد دستى آنگاه. بخواست زور زورآفرين، يزدان از و زد كمر بر را خود زره دامان و آمد زير به اسپ از است، جاى بر همچنان نيز
 بد روزگار اين: كه ناليد او پيش به زارى با و گرفت پرسيدن بيژن از آنگاه. درآمد لرزه به زمين كه بيانداخت چين بيشه آن بر چنان و برداشت

 چاه آن درون از شنيد، را رستم آواى كه بيژن بگرفتى؟ او از زهر جام كه شد چه داشت، نوش برايت پيوسته گيتى كه تو گذرانيدى؟ چگونه را
 اين روزگارم. گشت نوش برايم گيتى زهر همه رسيد، گوشم به تو خروش چون كه بدان ببردى؟ را راه اين رنج چگونه پهلوان، اى: گفت تاريك
 .سنگ از آسمانم و بود هنآ از زمينم بينى، مى كه بود چنين

 .بودم كَنده سپنجى سراى اين از دل رنج، و سختى و اندوه و درد همه اين از كه چنان

 كه اين آن و دارم آرزو يك تنها تو از خوى، آزاده خردمند اى اكنون.  آورد بخشايش تو جان بر پروردگارت كه همانا: گفت بدو رستم
 من پيكار كه دانى نمى تو من، يار اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بيژن. سازى دور دل از را بيداد و نهكي و ببخشايى من به را ميالد گرگين
 .كرد چه من با ميالد گرگين كه نميدانى شيرمرد، مهتر اى. بود چگونه

 مرا گفتار و كنى پيشه بدخويى اگر كه بدان پس :گفت رستم ليك. سازم بپا رستاخيزى او بر كينه اين از افتد، بدو چشمم اگر كه بدان
 آن از خروشى رسيد، بيژن گوش به رستم گفتار اين چون. بازگردم و شوم رخش بر سوار و بگذارم چاه اين در بسته همچنان را تو نشنوى،
. رسيد من بر گرگين از بدى چنان آن. است بد نيز دودمانم و پهلوانان سوى از من بخت كه همانا: گفت رستم به بيژن و برآمد تنگ زندان
 .بيĤسود او كينه از دلم و گشتم خشنود ازو اكنون و بگذشت كشيديم، هرچه آرى،. آيد سرم بر چنين اين بايد نيز امروز
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 برهنه مويش و سر. كشيد باال چاه از بسته، پاى همچنان را او و فروهشت زندان آن به را خود كمند شنيد، بيژن از را سخن اين كه رستم
 كه رستم. بود زرد اش رخساره و خون از پر تنش خورده، زنگار بند و زنجير آن از. بود گداز در نياز و رنج و درد از و گشته دراز ناخنهايش و

. كرد جدا ازو نيز را پايبند آن و بگسست ازو را بندها و زنجير آن و بزد دستى و خروشيد گشته، ناپديد آهنين بندهاى زير در او تن همه بديد
 با اندوه از پر جانى و دل با دو هر. بودند روان او ديگر سوى در نيز منيژه و رستم سوى يك در بيژن. رفتند خانه سوى به چاه آن شپي از آنگاه
 او پيش در و آمد بيژن نزد به گرگين آنگاه. بپوشانيد او بر نويى جامه و بشستند را بيژن سر تا بفرمود تهمتن. گفتند مى سخن پهلوان رستم
 و گشت تهى كينه از دلش ديگر ديد، چنين كه بيژن. بپيچيد خود خام گفتار آن از و خواست پوزش خويش بد كردار از و ماليد خاك بر روى
 پهلوانان آن. شد رخش بر سوار و كرد تن بر را برگزيده زره آن نيز رستم. نهادند زين را اسپان و كردند بار را شتران سپس. نداد كيفر را او گناه
 به رستم پس. باشد سپاه پاسدار تا شد روان بنه با هم هوش تيز اشكش. كردند كارزار آهنگ و كشيدند گران گرز و شمشير همگى نيز رآو نام

 آورم مى سرش بر كارى اكنون. باشم نداشته خواب و خورد و آرام افراسياب، كينه از امشب من كه زيرا برو اشكش و منيژه با نيز تو: گفت بيژن
 كه زيرا برو منيژه با تو. برم مى ايران شاه پيش به و كنم مى جدا تنش از سر و سازم مى سياه او بر را روشن روز. بخندند او بر سپاهيانش فردا كه
 اين در كه نبايد اى، ديده چاه و بند آن از بسيارى رنج كه رو آن از تو ولى  سازم بپا توران در رستاخيزى خود، تيز شمشير اين با خواهم مى من

 من كه دانى مى خود تو تهمتن، اى: گفت رستم به برود، منيژه همراه به گفت او به كه بشنيد رستم از را سخن اين كه بيژن. باشى رزمگاه
 .باشم شما رو پيش  من پس. سازم مى جدا تن از سر را پهلوانان همه و بيژنم

  افراسياب ايوان به رستم كردن شبيخون

 در از را بند و بزد دستى رستم. بركشيدند كين تيغ پهلوانان همه. شدند روان افراسياب درگاه سوى به وابخ و آسايش هنگام به شب
 تن از بزرگان سر. برآمد تير باران و تيغ درخشش و سواران هياهوى و خروش سو هر از. افكند درون به ژيان شير چون را خويشتن و بگسست

 :گفت بلند بانگ به و رساند افراسياب كاخ دهليز پيش به را خود رستم. شد خون از پر اندهانش و خاك از پر چنگالشان و گشت جدا

 زابلى، رستم منم اينك. بديدى تن بر زره را او يكباره ليك بود چاه در بيژن و بودى بخفته تخت بر تو. بادا باد از پر سرت و خوش خوابت
 بيژن سراپاى و برداشتم جا از را گران سنگ آن و شكستم را زندانت بند و در من. تنيس آرام و خواب هنگام اكنون ديگر پس. زال پسر همان

 بس همين تو براى هنر، بى اى. باشد بس سياوش كين رزم همان تو بر. رساند نمى گزند خويش داماد به كسى هيچ كه بدان ليك. شد رها بند از
 .بينم مى خواب در را سرت و خيره را دلت اكنون. كردىب شتاب بيژن جان بر كه همانى تو. گردى كشته من دست به كه

 من. آوردى بند در مرا كه بنگر و بيانديش اندكى فرخنده جاى و تخت آن بر سر، خيره بدنژاد ترك اى: كه برآورد خروشى بيژن آنگاه
 من با نيز ژيان شير كه ببين زمين ىرو بر گشاده دست مرا اكنون. ببستى سنگ همچون مرا دست تو ليك جستم، مى رزم تو با پلنگى بسان
: كه بزد بانگى بودند، خواب در كه سپاهيانش بر پس. گشت تازه برايش كهن اندوههاى آن بشنيد، بيژن سخن اين افراسياب چون. نجويد كين
 .بگيرد ايشان بر را راه است، بزرگى كاله و نگين جوياى پهلوانان شما از كه هر

 اين. گشت مى كشته درنگ بى آمد، مى بيرون درگاه از كه هر. شد روان سرايش در خون جوى و برخاست تكاپوى و خروش سو هر از پس
 .بگريخت سرا آن از ديد چنين كه افراسياب. گرفتند شتاب  جستن كينه بر همگى چنين

 پهلوانان دست در دست افراسياب نكنيزا همه. كرد پخش را او ابزار و ساز و گستردنيها همه و آمد افراسياب كاخ درون به رستم آنگاه
 و برفتند آنجا از بود، شده نشانده گوهر آنها پلنگ جناغهاى بر و داشتند خدنگ زين كه اى گرانمايه اسپان با همگى سان بدين و. داشتند ايران
 و تاختند مى زور به بودند، نهاده نهاآ بر كه بنه همه آن براى از اسپان. برنخيزد جنگ به ايشان پيش در كسى تا نكردند درنگ توران در ديگر
 سست ديگر تگ، آن از اسپان و جنگ همه آن از نيز سواران داشت، سر بر سختى به نيز كاله كه گشت رنجه راه، آن رنج از چنان رستم

 به را خود سپاهيان فراسيابا كه كنم مى گمان چنين زيرا بركشيد، نيام از كين شمشير همگى: كه فرستاد پيام سپاهيان به رستم آنگاه. گشتند
 داران، نيزه همه. بنگريست را توران سواران راه و برفت نيز بانى ديده. گشتند جنگ آماده و برفتند جنگى سواران همه پس.  آورد رود اينسوى
 داستانى او بر تهمتن پس. دبو ايستاده او پيش در كنيزى و بنشسته سراپرده در نيز منيژه .كردند جنگ آهنگ و زدودند را خويش هاى سرنيزه

 .نرود ميان از آن بوى ليك بريزد، مى اگر كه همانا: كه بزد

  رنج و درد گهى و بار و نوش گهى            سپنج سراى رسم است چنين
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  رستم جنگ به افراسياب آمدن

 بجوشيد شهر همه. بركشيدند رده او درگاه بر و آمدند افراسياب درگاه به و ببستند بار تركان سواران برآورد، سر كوهسار از خورشيد چون
 انديشه از ما كار: گفتند و نهادند خاك بر سر شاه، پيش در و بگشودند كمر توران، بزرگان. آمد جوش به زمانه گويى كه برآمد  خروشى چنان و

 .بسازيم بايد چه كه برگوى اكنون. بگذشت

 كه افراسياب. بخوانند بسته كمر زنان را ما و ندانند مرد را ما ايران، در ديگر. بماند ننگ رانتو شاه بر جاودانه بكرد، بيژن كه آنچه از همانا
 و زدند رويين ناى شاه، درگاه بر. بربندد كوس تا فرمود نيز پيران به. بسازند جنگ كه بفرمود ايشان به و برآشفت پلنگى همچون شنيد، چنين
 سرزمين سوى به توران از سپاهى چنان سان بدين و. برخاست كارناى ناله و خروش و بركشيدند هرد پهلوانان. بجوشيد شهر در توران سپاه
 .بپوشاند را دريا بجز زمين روى همه كه رانْد ايران

 از گيتى كه زيرا شو، آماده: گفت را او و آمد رستم پيش به پس. ديد جوشان درياى همچون را زمين بنگريست، ايران سپاه بان ديده چون
 با را سپاه بنه و بار رستم آنگاه .فشانيم خاك بر چنگ همگى و نداريم باكى ما: گفت بدو شنيد، چنين كه رستم .گشت سياه سواران، گَرد

 سوار آرى،. بركشيد خروشى ژيان شير چون پس. بديد را توران سپاه و رفت تپه باالى به و بپوشيد كارزار جامه خود، و ساخت روان منيژه
 بايد. رسيد فرا نبرد روزگار اكنون: گفت گردنكش پهلوانان به بلند بانگ با رستم پس. گردد برابر شير چنگال با كجا روباه كه است هگفت دليرى

 پس. بدويم جنگ اين پيش به و سازيم پديدار هنرها كه است آن هنگام اكنون. رويم جنگ به گاوسار گرز و نيزه و گذار آهن ژوپين و تيغ با
 ايران سپاه گشت، نزديك بسيار توران سپاه چون. راند دشت سوى به كوه آن باالى از و گشت سوار رخش بر تهمتن و برخاست اىكارن خروش

 سوى در. بيĤراست را رزمگاه رستم آنگاه. گشت سياه گيتى اسپان، گَرد از. بايستادند آهن از سرايى چون سو هر در و آمد پهن دشت آن به نيز
 پسر -بيژن با نيز رستم خود. بايستانيد چپ سوى در را زنگه و رهام چون پهلوانانى. گذاشت بسيارى سواران با را گستهم و اشكش سپاه، راست
 .ايستادند بيستون كوه همچون دست به شمشير سپاهيان نيز ايشان پشت در. بايستاد سپاه پشتيبانى و پهلوانان نگاهبانى به سپاه دل در - گيو

 تا بفرمود سپاهيان به و كرد تن بر گبر و شد اندوهگين گشت، پديدار -ايران سپاه ساالر -رستم كه بديد افراسياب چون ديگر، سوى از
 سوى. شد ناپديد زمين و گشت نيلگون آسمان سپاهى، همه آن از. بركشيد سپاهيان از اى رده ايشان برابر در جنگ آيين به پس. كنند درنگ
 .كرد نگاه سو هر به خود و داد شيده و گرسيوز به نيز را سپاه دل. نهاد سپاه راست سوى در نيز را پهلوان مانهو و سپرد پيران به را سپاه چپ

 و تاج و كشور بر كه بخت شوريده ترك اى: كه كرد فرياد افراسياب به پس. گشت مى سپاه گرد به سياه آهن از كوهى همچون تهمتن
 پيش به اسپانت و مردان با همه اين كه دارى نمى ننگ سپاه پهلوانان از و ندارى جنگيدن دل ،سواران همچون كه براستى هستى، ننگى تختت

 و كنى مى جنگ به پشت كه بينم مى را تو سازند، تيز جنگ به را خود چنگال سپاهيان چون هميشه ليك. آيى مى خواهى كين به من
 چون نيز ستاره هزاران و نترسد نيز گورخر از پر دشت يك از شير يك: كه اى نشنيده اند، گفته باستان گاه از كه را داستانى اين آيا. گريزى مى

 نه و گردد دلير آزمودن، با روباه نه كه اين نيز و.  بدرد هم از او گوش و دل بشنود، را گرگ چنگال نام سترگى ميش اگر و نتابند خورشيد
 از دشت اين در تو جان اكنون. دهد باد بر را پادشاهى باشد، هم اگر و نباشد تو ىسبكسار به شاهى هيچ كه براستى. گردند شير هماورد گوران
 .يافت نخواهد رهايى من با جنگ

  ايرانيان از افراسياب يافتن شكست

 :گفت و برآشفت و بلرزيد بشنيد، را رستم گفتار اين دژم، ترك افراسياب چون

 چون. بخشم بسيار گنج و كام را شما تا ببريد رنج جنگ، اين در كه بايد ور؟س يا است جنگ جاى دشت، اين آيا توران، نامداران اى
. شد فرو آب در گيتى گويى كه گشت گون تيره آفتاب اسپانشان گَرد از چنان و برآمد ايشان از خروشى بشنيدند، شاه گفتار اين توران پهلوانان
 خورشيد چون سو هر در تيغها و تير. بجنبيد دشت و كوه سپاه، دو هر ارانسو  بانگ از. دميدند گاودم و شيپور در و ببستند پيل بر كوس

 خورشيد روى رستم، اژدهافش درفش آن از. باريد مى گرز تگرگ، همچون جوشنها و كالهخود بر پيوسته. درخشيدند مى ابر زير در درخشانى
 .بود گشته بنفش نيز تابان
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 جدا تن از را بزرگان سر تاخت، مى را رخش رستم، كه سويى هر در. اندود نيل به را خورشيد گويى و بپوشانيد را آسمان پيالن، گَرد
. كرد پراكنده را بزرگ سپاه آن و آمد توران سپاه دل به گرگى همچون دست، در گاوسار گرز با افسارگسيخته شترى بسان رستم. ساخت مى

 توران سپاه چپ سوى به نيز فرهاد و رهام و گرگين همچون هلوانانىپ. شتافت زن تيغ گرسيوز جنگ به راست سوى از باد چون نيز اشكش
 زمين بر درخت برگ همچون را توران بزرگان سر داشت، جنگ آرزوى سپاه دل در كه هم چنگ تيز بيژن. كردند پراكنده را آن و تاختند
 كه سپهدار افراسياب. گشت نگونسار توران هدارسپ درفش و شد روان خون جوى رزمگاه آن همه در. برگشت تورانيان از بخت ديگر. ريخت
 سوى به پهلوانانش با و گشت سوار آسوده اسپى بر و بيافكند دست از هندى شمشير ديگر ديد، كشته را توران دليران همه و برگشته را بخت
 تير و گرز سپاهش بر و شد روان او پس از ديد، چنين كه شيرگير رستم. نيافت ايرانيان از اى كينه و كام هيچ سان بدين و. شتافت توران
 در را توران جنگى سواران از تن هزار سرانجام و بسوخت خويش دم به را گيتى همه گويى دژم، اژدهايى همچون پرسنگ دو تا رستم. بباريد

. ببخشيد سپاهيان به را آنها پس .كند بخش سپاهيانش بر را ها خواسته آن تا آمد خود لشگرگاه به رزمگاه آن از آنگاه. آورد بند در جنگ آن
 .شد روان شاه سوى به پيروزى با و نهاد پيل بر بار سپس

 خسرو كى پيش رستم آمدن باز

 آن و بدانديش نرّ اژدهاى آن دست از بيژن و بازگشت پيروزى با بيشه آن از شير رستم كه شد آگهى -دلير شاه آن -خسرو كى به پس
 پيش در شادى از شنيد، چنين كه خسرو كى. شد پست دشمنان، آن كامه و خوردند شكست تركان از سپاهى و گشت رها زندان و بند

 .ماليد زمين بر خود رخسار چندى آفرين، گيهان پروردگار

 را راه زنان، تبيره و بيĤمدند سپاهيان و برآمد خروشى. شتافتند پيروز شاه آن سوى به يافتند، آگهى كار، آن از كه هم گيو و گودرز
 گوش به كوس آواى شهر، سراسر از و بود گشته سياه اسپان، سم زير به ميدان. برخاست سپاهيان از خروش و بردميدند دم گاو. برگرفتند

 سر پشت در و نهاده پيل بر كوس ايشان پيش در.  كَندند مى دندان با را زمين پيالن، ژنده و بودند خرامان و شادان نامداران، همه. رسيد مى
 گونه بدين و. بودند ايستاده جنگى سواران ديگر سوى در و بودند بسته زنجير با را پلنگان و شير سو يك در. بودند داده جاى را درفش نيز توس
 .گشت كوهى همچون سپاهيان، همه آن از زمين و برفتند گروه گروه سپاهيان،. گردند پذيره را پهلوان رستم تا بفرمود بيدار شاه آن

 رستم. برفتند پياده گويان، آفرين نيز زمين ايران بزرگان همه و گشتند پياده اسپ از گيو و گودرز شد، ديده دور از وردال رستم چون
 يزدان، دالور، و نامبردار ساالر اى: گفت و كرد آفرين او بر گودرز آنگاه. بپرسيد رنجديده پهلوانان آن از و آمد زير به اسپ از نيز پهلوان گيهان
 .بادا كامت به ماه و خورشيد گردش و باشد پناهت جاودانه

 كه بود تو از من و كردى خويش بنده را ما دودمان همه كار، اين با تو. نگردد سير تو از هرگز سپهر و گردد دلير تو از شير كجا هر در
 .ايم بسته كمر را تو ايران، در همه پس. شديم رها اندوه و درد از تو بدست همگى ما. يافتم را ام گمشده پسر

 آن - خسرو كى شد، نزديك شاه شهر به لشگرپناه رستم  چون. بتاختند خسرو كى سوى به و گشتند سوار اسپ بر بزرگان آن همه آنگاه
 ديدب را شاه درفش بود، گشته اندوهگين دراز راه و رنج آن از كه رستم چون. گشت پذيره را او - دليران پشت و پهلوانان نگهدار و گيتى شهريار

 هنر، جان و مردانگى پشت اى: گفت بدو و برگرفت در را او خسرو. برد نماز را او و شد پياده اسپ از است، آمده راه در او گشتن پذيره براى كه
 بيژن دست سبكى به بيژن، پدر و شاه زده شگفت چشمان برابر در تهمتن آنگاه .است ماننده خورشيد به هرجا در مردانگيت و تو كار كه همانا

 را تورانى بندىِ هزار آن آن، از پس. بكرد راست را اش خميده پشت و خاست پاى بر سپس. بسپرد ايشان به و بيĤورد را او و گرفت دست در را
 بزرگ پهلوان تو كه همانا. باشد كامت به آسمان گردش جاودانه،: گفت و بكرد آفرين او بر مهربانانه ديد، چنين كه خسرو .آورد شهريار پيش به
 را زمان و زمين تو بى هرگز كه براستى. بادا شادمان دلت و سبز سرت. باشى مى سپرى چون بديها برابر در هميشه كه هستى هنرى پر و

 دلير شيران كه زابل سرزمين باد خجسته. بماند يادگار به گيتى در ازو تو چون كسى درگذرد، گيتى اين از چون كه زال خوشا. نخواهم
 تو چون كهترى كه است من بخت بگفتم، كه اينها سه هر از برتر و. دارند تو چون پهلوانى كه فرّخش پهلوانان و ايران خوشا و. پرورد مى

 را ات برگزيده پسر آن سان بدين كه است نيك آفرين، گيهان كردگار با تو نهان كه همانا: گفت گيو به خسرو كى آنگاه. است من تخت پرستنده
 سبز رستم، به جاودانه سرت و باشى شادان است، برجاى روزگار تا: كه گرفت آفرين شاه بر نيز گيو پس. است داده باز تو به رستم دست به

 .بادا شاد او به فرّخ زال دل و باشد
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 خسرو آراستن جشن

 فروزنده و بيĤراستند را مى اهنشستنگ برخاستند، خوان از چون سپس. فراخوانند را برترمنش بزرگان و برنهند خوان تا بفرمود خسرو آنگاه
 همچون رخسارشان و نهاده سر بر گوهرى پر و بزرگ زرين افسرهاى و بيĤويخته گوشواره همگى كه بيĤوردند چنگ  نوازنده و ميگسار و بزم

 روى پيش در گالب از پر آبگيرى و ناب مشك از پر زرينى تبوكهاى. خروشيد مى زادگان پرى آن دست در چنگ. بود رنگين رومى، ديباى
 ايوان از مست خسروپرست، پهلوانان آن همه رسيد، پايان به بزم چون سان بدين و. بود تابان هفته، دو ماه همچون شاهنشاهى فرّ. بود ايشان
 .برفتند شاه

 دست يك تا بفرمود خسرو كى پس. بگيرد بازگشت دستور ازو تا آمد شاه پيش به دلى گشاده با بود، بسته تنگ را كمر كه رستم پگاه،
 زر تاج با كنيز سد و كمربسته روى پرى ريدك سد و بار و زين با اشتر سد و اسپ سد و شاهوار گوهر از پر جام يك و كاله با گوهربافت جامه

 و نهاد سر بر انىكي كاله و ببوسيد را زمين ديد، چنين كه پهلوان رستم. داد شيردل رستم به را آنها همه خسرو كى آنگاه. آوردند او پيش به
 رزم در كه هم بزرگانى آن به خسرو كى. برفت و گرفت پيش در را سيستان راه و كرد آفرين شاه بر سپس. ببست ميان بر نيز را كيانى كمر آن
 خسرو ايوان از شادى به نيز پهلوانان آن همه سان بدين و. بداد پيشكش يكسان، اى اندازه به را همه بودند، همراه او با اندوه و شادى و رنج و

 .برفتند

 و تيمار و رنج آن از فراوان نيز بيژن. آيد پيشش به بيژن تا بفرمود و بنشست تخت بر آرامش با بيĤسود، پهلوانان كار از خسرو چون آنگاه
 خود بر گشته گم بخت خترِد آن اندوه و رنج از شنيد، چنين كه خسرو كى. راند سخن شاه با روزگار بد گردش آن و كارزار و زندان و بند آن

 و اسپ و كنيز و دينار هميان ده و تاج يك و گوهربافت و زر رومىِ ديباى از جامه سد تا بفرمود آنگاه. آورد بخشايش بيژن بر سخت و بپيچيد
 و مفرساى را او اين، از بيش نداد رنج با و ببر كاسته روان دختر آن پيش به را ها خواسته اين: گفت بيژن به پس. بيĤوردند ديگر چيزهاى بسيار

 :بنگر روزگار گردش اين به و بگذران شادى به او با را روزگار پس اين از. اى آورده سرش بر چه كه ببين و مگوى سخن او با نيز سردى با

 گزند بى كند رنجش و اندوه ز            بلند چرخ به برآرد را يكى

  باك و تيمار و است ترس جاى همه    خاك زير برد گردون آنجاش ز و

 نياز چاه به خيره درافكند        بناز بر در پرورد كه را آن هم

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

  نيست آزرم نزديكش به را كسى     نيست شرم بد كردار ز را جهان

  كس آزرم خود نجويد ليكن و   دسترس بد و نيك هر به هميشه

  رهنماى بود او را نيك و بد    سراى سپنجى رسم است چنين

 مرد آزاد دل باشد آزار بى           درد به نباشى تا درم بهر ز

 .بگفتم بشنيدم، باستان از كه همچنان را داستان اين همه من سان بدين و 

  .ساختم پيران و گودرز كار از سخن گشتم، پرداخته بيژن كار از كه اكنون
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   رخ دوازده داستان

  داستان آغاز

  همى سرآيد روزى نيك و بد          همى برآيد برآرى چون جهان

 دراز بر تو به گيتى كار شود              آز راه در بر كمر بستى چو

  كاستى كسى نگيرد دو كزين            راستى پس و گير دانشى ره

  اژدهاست دم يانم در وگر    سزاست بلندى جستن روى يك به

  آفرين نشنود كس ز گيتى به               كين جوياى و آز پرستنده

  تنگ چه و پهن چه سپنجى سراى            درنگ ندارد گيتى كه ديگر و

  چراغ روشن تيره شود بر برو         باغ به گردد كوژ سهى سرو چو

  نخست يدگرا پستى سوى سرش         سست بيخ و پژمرده برگ شود

  باك و تيمار و است ترس جاى همه           خاك باز شود و خاك ز برآيد

 خورد اندر آزارى بى گيتى به                خرد و سنگ مرد سرمايه

 نياز رفتن به آيد تن رنج ز            دراز گيتى به بمانى خود اگر

 كليد ندانى رازش گنج در            ناپديد بن درياست پهن يكى

  بگزايدت روز يك خورده جهان               بايدت فزون يابى چند اگر

  نيست پيغاره نيز سرت بر آن از     نيست چاره كزين ببايد چيزت سه

  ننگرى چرا و چون به گر سزد            گسترى يا و بپوشى يا خورى

 مناز شادى به جز بخردى اگر        آز و رنج همه گذشتى سه كزين

  روان روشن آز از رنجانى چه           جهان نماند تو با كه آنى خود

  آبروى همه كاهد آز از كه       مجوى بيشى و دارى هرچه بخور

 را سپاه افراسياب، خواندن در

 سياه او بر را گيتى آن، در رستم كه رزمگاهى آن از افراسياب كه آن از پس. بود درد از پر آزمنديش براى از هميشه تركان شاه دل
 و پيران چون هوشياردلى كاردانان همراه به آزار، پر دلى با آنگاه. رسيد  خلّخ به تا تاخت همچنان ننگ، آن از سرافكنده بازگشت، بود، ساخته
 كه هنگامى آن رد: گفت و بكرد ياد را گذشته سخنهاى همه و گشود ايشان بر خود  دل راز و رفت كاخ به كرسيون و شيده و قراخان و گرسيوز

 هنگام در. نبود من هماورد كسى هيچ و بودم چيره مهتران همه بر. گشت من براى از تابان ماه و خورشيد گردش نهادم، سر بر شاهى تاج من
. كنند مى من جان آهنگ و آورند مى شبيخون من سراى پيش تا ايران از اكنون ليك. نبود دراز توران به ايرانيان دست هيچگاه نيز منوچهرشاه

 اين درنگ بى كه است بايسته ما بر پس. آيد مى شير بالين به كه است گوزن خود اين ديگر و گشتند دالور نبودند، دلير كه ايران مردم آن اينك
 .آورد برخواهند ما سرزمين اين از دود گرنه و بستانيم، ايشان از را كينه

 سو هر از آنگاه. آورم گرد را چين و ترك جنگاوران از هزار هزاران و بفرستم كشورم سراسر به فرستادگانى كه باشد سزاوار اكنون
 آرى،: گفتند و نهادند ساالرشان گفتار همان بر را خويش هوشيارانه انديشه شنيدند، چنين كه موبدان. ببريم ايران با جنگ سوى به سپاهيانى
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 جاى آنجا كه زيرا. نيĤساييم تاختن از روز و شب و بسازيم لشگرگاه ، آموى در و زنيم شاهى كوس دشت، آن بر و بگذريم جيحون از كه بايد
 .درآويزند گيو و رستم با اند، داده آب زهر به را خويش پيكانهاى كه ما شهرگير و سرافراز پهلوانان كه جايى. است ريختن خون و جنگ

 را نامه نويسنده آنگاه. بكرد آفرين موبدان و پهلوانان آن بر ن،كيا آيين به و گشت شادمان بسيار بشنيد، را ايشان سخنان افراسياب چون
 بدين و. بفرستد ختن شاه و فغفور پيش به تا بخواست را فرستادگانى گروه، آن ميان از سپس. بگفت او با بايست مى آنچه هر و خواند پيش
 از و فرستاد هايى نامه كشور، هر مهتران و نامداران نزد به داشت، جنگ انديشه و بود آمده تنگ به رستم از دلش بدانگونه كه افراسياب سان

 آن از ديگر كه شد چنان و بردميد جوشان دريايى چون زمين و آمدند گرد تركان پيرامون، و ختن و چين از هفته دو در. بخواست سپاه ايشان
 از كه را پنهانى گنجهاى آن و آورد شهر به بودند، رها دشت بر كه را اسپان هاى گله همه افراسياب آنگاه. نديد را دشت روى كسى سپاهى، همه
 آن با و شدند آراسته سپاه همه سان بدين چون. ببخشيد دينار روز و شب و بگشود هميانها سرِ و آورد بيرون بود رسيده پسر به پدر از تور، گاه
 جنگى شيران از كه -شيده -جويش جنگ پسر به آنگاه. برگزيد ار كارساز و رزمجوى پهلوانان از تن هزار پنجاه گشتند، نياز بى خواسته، همه
 را خوارزم سرزمين آن و باش جنگ آماده هميشه و برو خوارزم به ايشان با پس. سپردم تو به را رزمساز سپاهيان اين: گفت بود، برآورده سر نيز

 راه ايشان با هرگز و برو ايران سرزمين به: گفت بدو و. برگزيند چين ننامدارا از ديگر تن هزار پنجاه تا بفرمود پيران به افراسياب سپس. نگاهدار
 سان بدين و. باشد كرده ستم آنها دو هر بر زند، هم بر را آتش و آب كس هر كه براستى. مگوى سخنى خسرو كى با كينه با جز و مجوى آشتى

 با ، غرّان ابرى خروشانى به و افراسياب پندهاى آن با شتاب، با و وانج ديگرى و آرام و هوشيار و پير يكى دل، بيدار و مايه پر پهلوان دو آن
 .شدند روان تيغ و گوپال و زرين كوس

  تورانيان جنگ به را گودرز خسرو، كى فرستادن

 دارد، كه اى نهكي از ناراستكار، و بدنژاد افراسياب آمد، ايران به توران از سپاهى: كه شد آگهى پيروز شاه آن خسرو، كى به ديگر سوى از
 هزار سيسد كه خواهد مى. تابد ايران سوى به رخ مگر تا داده آب زهر به سرنيزه و است كرده جنگ ساز سو هر از و نيابد خواب و آرام نيز شب
 از دليران آن اسياب،افر درگاه در. برآورند آسمان به تا جيحون ژرفاى از را گَرد نبرد، هنگام به كه سپاهى. بگذراند جيحون از را تورانى سوار
 از نيز دلير شير آيد، ايران جنگ به سپاه آن اگر. شود مى كَنده جاى از دلها گويى ايشان، دراى بانگ و شيپور آواى از. نيابند خواب تبيره بانگ
 به كمر سختى به كه نيز را تن ارهز پنجاه. بفرستاد او با بسيارى سپاه و سپرد پيران به را توران مرز افراسياب. يافت نخواهد رهايى ايشان چنگ
 شيردل شيده ايشان سپهدار. گردد مى پست نيز كوه نيرويشان از كه مست پيالنى بسان سپاهيانى. فرستاد  خوارزم سوى به اند، بسته كارزار
 .ستاند مى نيز را آتش دل شمشيرش با كه همو  است

 .بنشست انديشه پر بشنيد، را كارآگهان گفتار اين - گيتى شاه آن - خسرو كى چون

 كه براستى و. رسد گزند آن به ايران خورشيد از گردد، فراز تركان ماه چون كه ام شنيده چنين موبدان از من خردمندان، اى: گفت آنگاه
 آن و خواند خود پيش به را موبدان همه خسرو كى آنگاه. آورد خواهد خاك بر را خويش تخت و پادشاهى بكارد، بيداد درخت شاهى چون

 بيژن و فرهاد و رهام و شيدوش و گيو و گودرز و رستم و زال چون اى فرزانه جنگاوران و بزرگان پس. بگفت ايشان با بود، بشنيده كه سخنهايى
 به شاه. بنشستند سخن به شاه با سپاهى نامداران ديگر و - كاووس پسر - فريبرز و نژاد نوذر سرافراز توس و گژدهم و زنگه و گرگين و گستهم و

. داريم درنگ نبايد ما اند، كرده تيز جنگ به را خود چنگال دشمن سپاهيان كه اينك. جويند مى تاج و تخت پيوسته تركان: گفت پهلوانان آن
 و بيĤراستند برايش پيل يك بر را تختى. خراميد ميدان به ايران از شاه آنگاه. ببستند كوس و دميدند نفير درگاهش بر تا بفرمود خسرو كى پس
 سرى و دست در گرزى با پلنگ همچون دلير سپاهيان. گشت نيلگون آسمان و زمين گويى . بزد جام در مهره و گشت سوار آن بر خسرو كى
 كه هر ايران، سپاه پهلوانان اى: كه برآمد شاه درگاه از خروشى پس. بود جوشان درياى همچون پهلوانان آن پاى زير به زمين و بودند كين از پر

 .بدارد شكيب و كند درنگ خانه در كه نبايد داند، ىسوار

 تازيان از و هند و روم از باشند ژيان شير با جنگ آماده كه گردنكش و دلير و جنگى و پهلوان سوار هزار سيسد تا بفرمود خسرو كى آنگاه
 كى نامه با را سوارانى سو هر به سان بدين و. نيابد بزرگى كاله نيĤيد، شاه پيش به ديگر روز چهل تا كه هر و بخواهند گذار نيزه سواران دشت و

 .بگذشت شاه فرمان اين بر هفته دو. كرد روانه خسرو
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 خروس خروش كه هنگامى به پگاه،. برآمد گيتى سراسر از خروش و آمد جوش به كشور سپاهيان، آن از و بجوشيدند سپاهيان
 و بگشود را كهن گنجهاى در خسرو كى. بركشيدند رده شاه درگاه پيش در رىكشو هر بزرگان و برخاست كوس آواى سو هر از خيزد، برمى

 و گشت ساخته سپاهيان كار سان بدين چون. گشتند تن آهنين و بپوشيدند جوشن و برگستوان سپاه همه.  بداد بسيار دينار و درم را سپاهيان
 اى: گفت بدو و سپرد رستم به را ايشان و برگزيد نامدار پاهيانس آن از شمشيرزن سوار تن هزار سى نخست شد، پرداخته ايشان از شاه دل

. يابى نگين و تخت و تاج تا برو برين راه تا غزنين از. برو هندوستان به خواهانه كينه و گير پيش در سيستان راه سپاهيان، اين با نامبردار، پهلوان
 بيرون ايشان دست از پادشاهى آن كار اين با سرانجام كه باشد. برگزين سپاه يانم از بخواهد او كه كسى هر و بده فرامرز به نيز را نگين و كاله
 كينه از ما كه زيرا  مكن درنگ كابل و كشمير در اين از بيش و بزن ناى و شيپور و رويين كوس پس. آيد آبشخور به بره كنار در پلنگ و رود

 خسرونژاد، پهلوان اى: گفت بدو و داد لهراسپ به را غرچه و االنان خسرو كى اهآنگ. باشيم داشته خواب و خورد و آرام دمى نبايد افراسياب
 .سازى نابود را دشمن مگر تا برو دشمن جنگ به ايشان با و برگزين سوار و جنگاور پهلوانان از كوه، چون سپاهى

 ببرد خوارزم سوى به بزرگ كوس با را نخشمگي گرگهاى  همچون گذارِ نيزه دمنده شيران از سپاهى هزار سى تا بفرمود اشكش به سپس
 .بستان كينه است، داشته بپا خوارزم شهر در بر را خود تخت كه جو كينه شيده آن از سپاهيان اين با: گفت را او و

 و گستهم و زنگه و گرگين همچون ايران بزرگان با: گفت و داد بسيار اندرز و پند را او و سپرد گودرز به را چهارم سپاه خسرو كى آنگاه
 به درنگ بى و بندند جنگ به كمر تا بفرمود ايشان همه به خسرو كى. شو روان شاپور و سپهدار گرازه و گيو و فرهاد و -كاووس پسر - فريبرز
 به شاه آنگاه. گشتند سوار اسپ بر شاه فرمان به آزادگان و پهلوانان آن و سپهدار كشوادگان گودرز سان بدين و. شتابند زمين توران سوى
 :فرمود گودرز

 به و مگشاى بد به دست هرگز. نسازى ويران را ها آبادانى و نيازى بيداد به دست تا باش هوش به رفتى، و بستى كارزار اين به كمر چون
 :نرسد بدو تو از زيانى هيچ نبندد، تو جنگ به كمر كه كسى هر كه كن چنان و. بيانديش آبرو و نژاد و دودمان

 گذر در ما و گيتى است سپنج            دادگر بدى ما از نپسندد كه

 هر در و نيĤيى جوش به توس همچون تا باش هوشيار و مگردان آتش از پر را سرت بردى، توران سرزمين سوى به را سپاه چون پس 
 پيران پيش به را هوشيارى هكارآزمود پس. دار ياد را دهش نيكى يزدان و كن داد كسى هر با و كار هر در. مبندى پيل بر جنگ كوس جايى

 نيز آسمان از تو فرمان كه همانا: گفت شاه به -سپاه ساالر آن -گودرز. بپوشان مهربانى چادر پيران بر و بگشاى گوش دانش، و پند به و بفرست
 .بنده من و شاهى تو زيرا دهى، مى فرمان تو كه كنم همچنان من پس. است برتر

 بر و بيĤراستند را جنگى پيالن ژنده آن از پيل چهار پس. بود گشته پست ايشان پاى زير به گيتى كه بود پيل شست سپاه آن پيش در
 سوار بود، شده نهاده پيل پشت بر كه زر تخت آن بر تا بفرمود گودرز به شاه آنگاه. بساختند شاهوار نشستنگاهى و نهادند زر تخت پشتشان

 .شد بپا گردى برخاستند، جاى از پيلها چون. گردد

 دود نيز پيران سرزمين از خاست، آسمان به پيالن  اين پِى از گرد كه همچنان كه باشد: گفت و افكند نيك اختر ، گَرد بدان گودرز پس
 .برفت ايستگاه به ايستگاه شاه، فرمان به آزار بى سپاه آن سان بدين و. برآوريم

  پيران نزد گودرز از گيو بردن پيام

 پهلوانان و گذار دشنه دليران از تن هزار و ايرانى جنگاور و سخنگوى و آزموده سواران و سپاه سران رسيد، بدري نزديك به گودرز چون
 ميان در سرافراز اى و هوشيار پسر اى: گفت بدو و ساخت آگاه شاه گفتار آن همه از را او و خواند پيش را گيو آنگاه. برگزيد را سپاه نامدار

 او به مرا سخن و بروى پيران نزد به ايشان با كه خواهم مى اكنون. هستند كشورى بر شاهى شايسته يك هر كه دمبرگزي برايت سپاهى بزرگان،
 و آزارى بى و گفتار و كردار خود، تو. رسيدم توران به سپاهيانم با شاه، فرمان به من كه باش آگاه: بگو پيران به پس. بشنوى را گفتارش و بگويى

 درد آن از نيز ماه كه -ايرج سوگ از فرّخ فريدون. ببستند بدى به كمر كه بودند تورانيان اين كه دانى مى نيز. دانى ىم را خودت تيمار و رنج
 ليك. خوانى مى راستكار و مهربان را خود تو تنها تركان ميان در. درگذشت گيتى اين از اشكبار چشمانى با و درد و داغ با -نتابيد شاه و ايران

 :گفت من به - آزرمجوى شاه آن -خسرو كى كه بدان ولى. بينم نمى مهر و آرام به را دلت و است دروغ تو بر مهر نام كه براستى
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 در و است آبروى من نزد در را او و نيافكند بدى بر بنيادى هرگز خردمند، سياوخش هنگام به او كه زيرا گوى، نرمى به سخن پيران با
 را بديهايت و ببخشد تو بر شاه را همه اى، بيĤزرده كه را شاهى هر و اى كرده زمان اين تا كه گناهى هر پس. ندارد گناهى پدرم خون ريختن

 با جنگ براى از كه بدان ليك. گردى تباه من بدست اينك اى، كرده گذشته در كه فراوانى گناهان براى از كه نبايد. انگارد نيكى سره يك
 و. بگوى بديشان دارى كه سخنى هر نيز تو. بگويند تو به مرا پندهاى من فرزند و ايران بزرگان اكنون . آورد شتاب نيز تو بر روزگار افراسياب،

 گردنت و بمانند آباد نيز خويشانت و سرزمين. برد خواهى بدر جان و شد خواهى رها انديشه از ديگر باشد، راست زبانت با دلت اگر كه باش آگاه
 ديگر و نجويم خواب و آرام هرگز كينه، اين در و ماند نخواهد برايت تخت و تاج اين ديگر زند، سر تو از ىگناه اگر ليك. شود آزاد من تيغ از

 مرا پند كه هم اگر. بيĤرايد بسيار سپاهى خواهى، كين اين براى از ما شاه كه نباشد نيازى هيچ و. افراسياب و ميدان و گرز اين و باشم من
 و يازيد او خون ريختن و سياوش جان به دست و بيافكند را كينه بنيان كه را كسى نخستين بايد پس بگروى، من هوشيارانه گفتار به و بشنوى
 يا نيز شاه. فرستم شاه نزد به را او نيز من تا بفرستى من نزد به را او و آورى بندش در سگان بسان ساخت، پست خويش بيداد اين با را گيتى
 داستان آن اى نشنيده تو مگر و. است نوشته من ديوان در شاه را ايشان همه نام كه بدان ولى. بخشد مى ار گناهش يا و ستاند مى را او جان

 :كه گفت گرگى به ژيانى شير كه را بزرگى

  نساخت جايش خاك بجز زمانه            آخت دست كيان خون به كس آن هر

 و كالهخود و شمشير و افسر و دينار و ديبا و گوهر و مايه پر پاناس از است، تو پيش در كه گنجى هر كه است بايسته تو بر نيز 
 گرد و گرفته مردمان از بدى و بيداد راه به را آنها همه زيرا بفرستى، ما نزديك به را زر و سيم افزارهاى جنگ و هندى دشنه و گبر و برگستوان

 به باشد، شاه سزاوار كه آنها از هرچه نيز من. بسازى خويش درمان زود راه، اين از و بخرى باز را خويش جان آنها با مگر كه باشد پس. اى آورده
 به است، تو نگين و تخت نگاهدار كه را ات برگزيده پسر آن بايد كه اين ديگر. بخشم مى سپاهيان به هم را ديگر چيزهاى و فرستم مى او نزديك
 درخت و گردم آسوده تو كار از تا بفرستى گروگان من نزد به آورند، برمى ماه به گردن زمان هر و سپاهند سران  كه برادرت دو آن همراه

 و نبينى هم خواب در را او ديگر و ببرى افراسياب مهر از دل تا دارى راهى كه بدان و بيانديش راه دو هر اين به اكنون.  آورد بار تو راستكارى
 خورشيد به تا را سرت خسرو كه بندم مى پيمان تو با نيز من. بيĤسايى او مهر يهسا در و بيĤيى -ايران شاه -خسرو نزد به دودمانت همراه به

 ايران به كه نخواهى و بترسى توران شاه بدكردارى از اگر ليك. نزند سر مهترى بجز هيچ ازو كه دانى و آگاهترى او دل مهر از خودت تو. برآورد
 .مشتاب ما جنگ به و برو او سوى به پس دارى، سر در افراسياب آهنگ اگر. نبنشي تخت بر آنجا در و برو چاچ به توران از پس،  آيى

 بدان و نگذارم تركان براى بخت از اى بهره هيچ ديگر من كه همانا. بيĤيى من جنگ به كه نبايد و است پلنگ چنگ و شير زور مرا كه زيرا
 اگر. آيى ايران سوى به كه باشد روا پس باشى، داشته جنگ آهنگ و رىبگذ اينها همه از هم اگر. بارد مى زهر كه است ابرى چون من كمان كه
 رده سو دو از سپاهيان كه هنگام آن در بدان و. بيا بدينجا و برخيز پس اى، گشته جنگ آماده و هست درنده شير برابر در پايدارى توان را تو

 :ليك گردى، پشيمان سرانجام كه بدان نشنوى، مرا هاى گفته اين اگر اينك. گردد پيدا گناه بى از گناهكار بركشند،

 درود را سرت زمانه تيغ كه            سود نداردت آنگه پشيمانى

 .بازگو پيران به گفتم، را تو كه سخنانى اين همه: گفت پسرش به گودرز سان بدين و 

  پيران نزديك به گرد ويسه به گيو رفتن

 شب همان در بود، فرموده گودرز كه بدانسان رسيد، بلخ به چون. رفت بلخ به او پيش از بود، سپرده ياد به را پدر تلخ سخنان آن كه گيو
 آن با فرستاده چون. بود شهر آن فرمانرواى ايران، تاج و تخت جوياى پيرانِ. فرستاد گرد ويسه به بلخ از اى فرستاده با و آورد گرد سپاهى

 بشنيد، سخن اين كه پيران. است آمده بلخ به دالور پهلوانان و بزرگان همراه به گيو: گفت وبد رسيد، - تركان سپهدار - پيران پيش به سپاهيان
 و سد. گشت آبنوس سياهى به اسپان سم زير به زمين. بست بر كوس و بزد نفير پس. برخاست خروشى نيز سپاه پهلوانان از. برافراخت گوش

 به چون. شد روانه كارآزمودگان و ايشان از گروه يك با و بگذاشت همانجا در را ايشان از بخش دو پيران آنگاه. آمدند فراز جنگى سوار هزار ده
 هفته دو پس. ديد را -گودرز پسر - گيو سپاهيان هاى نيزه از ديوارى جيحون رود كنار در. آورد رود لب به را سپاهيان رسيد، جيحون نزديكى

 سرانجام ليك. گشودند گفتار به زبان ايشان با گونه هر به ايران بزرگان. نيازند جنگ به دست بيهوده تا كردند درنگ و گفتند سخن باره آن در
 و بيĤمده سپاهيانى با كشوادگان گودرز: كه داد پيام را او و فرستاد افراسياب نزد به را سوارى شتاب به پيران. گشت پديدار گناهكارى تركان، از

 .است تو گروگان پيمان، به روانم و دارم تو فرمان به گوش اينك. است فرستاده من نزد به است، انجمن مهتر كه را اش برگزيده پسر
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 و فرستاد پيران نزد به را شمشيرزن پهلوان هزار سى و برگزيد جنگاوران از سپاهى رسيد، توران ساالر آن افراسياب، به سخن اين چون
 از كه زيرا. بمانند برجاى فرهاد و گرگين و رهام و گيو و گودرز كه نبايد ديگر .ساز تهى ايشان از را زمين روى و بردار كين شمشير: گفت بدو

 خون جوى ايران سراسر در و بيĤورم را ترك سواران اكنون من پس. دارند سر در ايران تخت آرزوى همگى و اند آمده گرد ما سواران سوى چهار
 كه را بزرگ سپاه آن پيران چون ديگر سوى از. برآورم گَرد خسرو كى از بار اين ردانم،م همراه به و هوشيارانه اى انديشه با كه باشد. سازم روان
 و گشت ناراستكار نيكخويش دل. گرفت آهو و بشست دل از را هنرها ديگر و برآشفت و گرفت نيرو ديد، بودند، خون تشنه  گرگى بسان يك هر

 نبينند نيك فرزانگان، كه را چيزى آن: كه بگوى را او و بازگرد سپاهت پهلوان سوى به و برخيز: گفت گيو به پس. بكرد رزم آرزوى و برخروشيد
 جنگ گويى مى كه اين ديگر است؟ شدنى كار، اين كجا. بسپارم تو دست به را پهلوانان و نامداران آن تا بودى خواسته كه آن يكى  مخواه من از

  ساز دور خويشتن از است، من پهلوان كه را ام برگزيده پسر و من روان روشنى كه را برادرم و كاله و تخت و گرانمايه اسپان و سپاه و افزار
 .كنم بندگى ليك باشم، ساالر كه است زندگانى آن از بهتر مرگ من براى كه بدان. است بگفته خسرو كه باشد خام سخنى اين كه همانا

  جنگ تخاس زورآورش شير با چو            پلنگ بر برين زد داستان يكى

  اندرون ننگ به زندگانى از به         خون گفت مرا ريزد جنگ در كه

 با بيافت، پيران از پاسخى چنين كه گيو. است داده فرمان جنگ، به را سپاه و برسيده پيامى شاه افراسياب سوى از بدان كه اين ديگر و 
 به چون شد، روان و نهاد جنگ سوى به رو خروشان، بازگشت، گيو كه بديد چون نيز سپهدار پيران. بازگشت دالور نامداران و سپاهيان آن

 .آورد فرود كوه آن دامنه در را سپاهيان رسيد، كنابد

  سپاه دو هر بركشيدن رده

 سوى به را پيران كه زيرا  بسازيم رزمگاهى تا بيĤور را سپاهيان: گفت و داد بدو را پيران پاسخ آن همه رسيد، پدر پيش به گيو چون
 .بگفتيم را او بودى، گفته آنچه هر و رانديم سخن او با گونه هر از ما. نباشد راهى دلش بر را داد و نيست روى آشتى،

 جنگ به گيو و گودرز: كه كرد آگاه را او و ساخت روان شاه افراسياب سوى به را اى فرستاده و گشت پديدار گناه ايشان از سرانجام ليك
 نيز پيران بازگشتيم، ما چون و بيĤمد افراسياب سوى از سپاهى كه بود سان بدين و. بفرستى سپاهى من براى درنگ بى بايد تو اكنون و اند آمده

 .كند مى دستى پيش ما با جنگ براى و است بسته پيل بر كوس كينه، اين براى از او اينك. بگذشت جيحون از

 بدنَهان آن از را كارى چنين داشت چشم من. است گشته سير خويش روان از پيران كه همانا: گفت گيو به شنيد، چنين كه پهلوان گودرز
 كه هنگام آن من. آزمود را او دل نيز شاه ديگر اكنون. كنم چنان كه آن جز نداشتم اى چاره -گيتى شاه آن - خسرو كى فرمان به ليك داشتم،

 براى تنها پيران مهر. بگسل نيست، راست زبانش با دلش كه كسى مهر از را دلت: كه گفتم او به داستانى آورم، بدينجا را سپاه تا فرمود شاه
 .بشويد او از دست سره يك ايران شاه كرد، كه كارى اين با ديگر و است تركان

 از و بزد كوس برسيد، تورانيان سپاه كه بدانست گودرز چون. براند را سپاه دلير شيرى همچون گيو، پسِ از دلير پيران ديگر، سوى از
. گشت تيره سپاهى همه آن از جا همه براند، كنابد از را خود سپاه پيران، چون. آورد بدانجا را سپاه و آمد دشت به كوه از. بيĤمد راه به ريبد

 در هندى تيغ و نيزه با همگى بودند، بسته كارزار به كمر كه ترك ور جوشن سوار هزار سد. آورد دشت آن به گروه گروه را، كوه چون سپاهى
 گويى ديگر. برخاست كارناى خروش ناگهان. بايستادند كوهى همچون بودند، نهاده سر بر آهنين كالههاى كه سپاهيان سو دو از. برفتند دست
 و تيغ خورشيدشان و بود سرنيزه ايشان، ستاره. بود گشته كبود و سياه سپاهيان، آن از دشت و در همه كنابد، تا ريبد از. بجنبيد جا از كوه

 را توران سپاه گودرز. گشت آهنين آسمان، هايشان، سرنيزه نوك از و بخروشيد زمين پهلوانان، آن آواز از. بود گرز ابرشان، و آهن از زمينشان
 اين تا نگشت، گسسته گروه از گروه و درفش از درفش و بود پيوسته ايشان ميان همچنان جنگ. بردميد زمين روى بر دريايى بسان كه بديد
 شب آن در. بيافروختند آتش سو دو هر از آنگاه. ببستند را راه و آوردند سپاه پيش به را پيلها شد، تيره شب چون. برآورد كوه از سر بش كه

 .بدريد نيز سنگ دل تبيره، بانگ از كرفگون،

 سپاه راست سوى در. پرداخت هسپا آرايش به و گشت سوار آسوده اسپى بر سپاهيان، پيش در ايران سپهدار برآمد، سپيده چون سرانجام
 آن پسِ در. بايستادند اسپ بر سوار سپرداران كه بود روانى رود ايشان چپ سوى در. نداشتند جنگ بيم سو آن از پس،. بود كوه ايران،
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 نيز ايشان پس در. دگرفتن جاى افكنده، بازو بر كمانهايى و گذار جوشن تير و تركش با باريد، مى جگرشان از خون كه پيادگانى داران، نيزه
 پاى زير به زمين كه بايستادند پيالن از گروهى سپاهيان، پشت در. بردند مى نيز آتش از رنگ هايشان دشنه با كه بايستادند جنگى سواران
 فشدر آن سايه زير در بنفش تيغهاى درخشش. درخشيد مى ماه همچون گوهرهايش آن با هم كاويانى خجسته درفش. آمد ستوه به ايشان

 . برافشانَد ستاره آسمان تيره، شبى در گويى كه بود چنان كاويانى

 جاى سپاهيان سر پشت در نيز را سپاه بنه. بكاشت كينه سرو راستكارى، باغ در و بيĤراست بهشتى همچون را سپاه گودرز، سان بدين
. پيوستند بدو فريبرز، يارى به - بود كيان تخت نگاهبان كه -وارهز و -گيوگان نژاد سرِ آن - گرازه. سپرد فريبرز به را سپاه راست سوى آنگاه. داد

 روان بره بخش به نوروز گاه به كه خورشيدى بسان سوارانت با هستى، خرَد و تخت و تاج روان كه اى: كه فرمود رهام به پهلوان گودرز سپس
 همچون سوزت، دالور آبگون دشنه آن با و بدار خويش پر زير در را ايشان و برافروز خويش فرّ از را سپاهيان و برو سپاه چپ سوى به گردد،
 با - گذشت مى نيز آسمان از تيرش كه -فروهل و رزمجوى گژدهم و پهلوان گستهم همراه به رهام ياران پس. بتاز يالن آن جنگ به ژيان شير
. سپرد او به بود، جوى پرخاش پهلوانان جاى كه را سپاه پشت پس. بيĤيد برگستوانور سوار هزار ده با گيو تا بفرمود گودرز آنگاه. برفتند رهام

 تن سيسد نيز. كنند نگاهبانى تا فرستاد رود لب به درفشى با را سپاهى هزار سه نيز. برفتند گيو با نيز شادروان زنگه و گرگين چون جنگاورانى
 سپاه راه به و بيافرازد گردن آنجا از روز و شب تا ساخت روان كوه سرِ به را بانى ديده آنگاه. فرستاد كوه سوى به ديگر درفشى با را پهلوانان از

 را رزمگاه آن چنان گودرز سان بدين و. شتابد جنگ به تا سازد آگاه را گودرز و برخروشد بديد، راه آن بر نيز را مورى پِى اگر و بنگرد توران
 .كرد مى رزم آرزوى نيز ماه و خورشيد كه بيĤراست

  نهنگ دالور از سپاه نترسد            جنگ به باشد ايستهش ساالر چو

 سپاه دل در را پهلوانان و ساخت پا بر را خود افروز دل درفش آنجا در. دارد نگاه دشمن از را سپاه تا آمد ساالرگاه به آنجا از گودرز آنگاه 
 نيز را رزمديده هجير. را فرهاد رويش، پيش در و بايستاند را شيدوش خويش، سر پشت در. آورد خويش نزديك به را سپاه سران پس. داد جاى
 پشت در نيز جنگى پيالن و ببستند او پيرامون آهن از سرايى سان بدين و. داد جاى خود راست سوى در هم را شيرگير كتماره و چپ سوى در

 .بستد نيز خورشيد و ماه از روشنايى و بايستاد كاويانى درفش سايه زير به آنها، ميان در سپهدار گودرز. بايستادند ايشان

 از پر را دشت و كوه همه. بنگريست بودند، زدوده دل از انديشه كه اى آراسته سپاهيان آن و برگ و ساز آن به دور از پيران ديگر، سوى از
 گشت اندوهگين سخت -تركان سپهدار آن -پيران. نپسنديد را رزمگاه آن ليك بنگريست، سپاهيان جايگاه به آنگاه بديد، اسپان لگام و سرنيزه

 به كه بود ناگزير چون ليك. زد هم بر را دستها خشم، از پس،. نديد بركشيدن رده و آوردگاه براى جايى. برآشفت بختش تيره خورشيد با و
 پيش جنگ در كه را كسى هر نامدارش، پهلوانان ميان از. پرداخت سپاه آرايش به بود، بايسته كه چنان و بيĤمد پس بتازد، شيران آن جنگ
 سپاهيان آن و برگزيد كارزار شايسته شمشيرزن هزار سى با داشت، شتاب كينه آن بر كه هر افراسياب، جنگاوران از نيز و كرد مى دستى

 از تن هزار سى با را سپاه چپ سوى و خواند خود پيش به را خواست او و اندريمان آنگاه. سپرد هومان به و داد جاى سپاه دل در را رزمخواه
. گشت سياه آهن، از جا همه. داد جاى سپاه راست سوى در دلير مرد هزار سى با نيز را فرشيدورد و جنگى لهاك. سپرد ايشان به دلير پهلوانان
 ده با تن رويينه نرويي آن، از پس. فرستاد گذار دشنه سواران پشت به نامور سپاهى هزار ده با را سپهرم و كلباد و زنگوله چون پهلوانانى سپس
 بفرستد كوه و رود پيش به بانى ديده و سازد نخيز بيشه آن در شيرى بسان دلير، پهلوانان آن با تا برفت ختن شير همچون سپاهيان از تن هزار

 سر پشت از دلير شيرى چونهم نيز سپهدار رويين و سازد آگاه را رويين بان، ديده آن نهد، پيشتر رزمگاه از را پايش بخواهد ايران سپهدار اگر تا
 شتافت، توران ساالر سوى به ايرانيان از سوارى كه ديد دور از اگر و پردازد نگاهبانى به روز و شب تا فرستاد كوه سرِ به را بانى ديده نيز. درآيد او
  .آيند جوش به رزمگاه همه و برخروشد آنجا از بان ديده آن

  خواستن رزم و گيو نزد به بيژن رفتن

 گودرز. نجنبيد جاى از هم ايشان از يكى ليك ايستادند، هم روى در رو روز شبانه سه خوى، پرخاش و نامدار سپاه دو آن سان دينب و
 من مشت در باد بجز هيچ و درآيند من پشت از سپاهيان گذارم، پيش پاى ايشان، جنگ به و بجنبم خويش جاى از من اگر: گفت مى پيوسته
 كسى چه و است اختر نيك روز كدام ببيند تا جست مى را ماه و خورشيد اخترىِ نيك و بود ايستاده سپاه پيش در روز و شب چنين اين. نماند
 سوى از. گردم چيره دشمن بر و آورم جنبش به را سپاهيان باد همچون اختر، نيك روز آن در كه باشد: گفت مى خود با. بيĤغازد را جنگ بايد
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 از پيران هنگام آن در آنگاه. راند مى را سپاه و آيد مى جوش به خشم از گودرز دل زمان چه ببيند تا بود دوخته شمچ همچنان نيز پيران ديگر،
 .بتازد ايشان بر و سازد نخيز او سر پشت

 آسمان رب خاك و رفت پدر پيش به كرده چاك هايى جامه با و آمد سپاه دل به سپاه پشت از -گيو پسر -بيژن روز، چهارمين در سرانجام
 بسر آسايش در پيوسته روز و شب و رسيد هم پنجم روز اى؟ ايستاده پاى بر بيهوده چنين اين رو چه از ام، كارآزموده پدر اى: گفت و افشاند

 رگ در گويى ليك دارند، تن بر گبر همگى سواران چه اگر. بردميد آسمان روى به گَردى نه و ديد را پهلوانان شمشير خورشيد، نه. بريم مى
 پشن جنگ از او كه هنگامى آن از اكنون. نبود گودرز چون سوارى هيچ نامدار، رستم از پس ايران، در كه همانا. نيست خون نيز ايشان از يكى

 جگر ديگر ديد، برگشته ايرانيان از را بخت و كشته را پسرش همه آن الدن در كه آنگاه از و است بازگشته كشتار همه آن با بزرگ رزمگاه آن و
 از ليك. است دوخته چشم آن به و كرده بلند آسمان سوى به سر پيوسته و ببيند رزمگاهى كه خواهد نمى و است گشته راه كرده گم و خسته
 چشم ماه پيرامون ستارگانِ به پيوسته و ننگرد سپاهيان به كه سپهدارى كه بدان ولى. پوشيد چشم و گذشت او كار اين از بايد او پيرىِ براى
 .است گشته زبون جنگاوران، با جنگ از و نيست تنش در خون كه همانا وزد،بد

 ژيان شير كه آيد شگفت تو از مرا پدر، اى ليك. نيست اينجا در روى هيچ به روانش كه زيرا نباشد، شگفت كار، اين پير گودرز از چه اگر
 آسمان، و است گرم زمين  كه اينك. برافروز را خود خشم و كن تيز را تمغز اند، دوخته تو به چشم سپاه دو كه اكنون پس. آموزد هنر تو از نيز

 سر، پشت از و بزند يخ ها نيزه بر دستها و گردد فسرده پوالد، چون زمين روى سرما، از ديگر بگذرد، خوشى روزگار اين و سازيم رزم اگر  روشن
 سواران نخيز از هم اگر جنگد؟ مى رزمگاه اين در و آيد مى سپاه پيش هب پهلوانان از كسى چه هنگام آن در ديگر  جنگ رو، پيش و باشد برف

 .برآوريم گَرد نخيزگاهشان از تا دهى من به جنگى سوار هزار بايد ترسى، مى دشمن

 كه ارمسپاسگز را تو: گفت را دادار پروردگار و بخواند بسيار آفرين دالور، پسر آن بر و بخنديد بشنيد، بيژن از گفتارى چنين كه گيو
 جوان دالور اين كه سپاس. است كين جوياى و كار هر شناساى. كيش و فرّ هم و دادى زور هم را او تو. دادى من به را شناسى نيكى پسر چنين

 .بازگشت من به است، پهلوان فرزند براستى كه

 دريا آب پدرش، ديگر و برداريم ازو سره يك را انپيوندم و مهر ديگر ما نباشد، دلير ما فرزند اگر: گفت خود جفت به شيرى نرّه كه همانا
 سپاه اين مهتر و است داناتر و كارديده خود، او كه زيرا مگشاى، خود نياى بر زبان سرى خيره به چنين پسر، اى تو ولى. خاك مادرش، و باشد
 .باشد مى نامور

 آموزگار كارش هر به نبايد            روزگار سوده بود كو كسى

 كارآزموده پيرِ گودرز. هستند خون پر جگرى و اشك پر ديدگانى با و سرگشته و شوربخت همگى. فريبكارند تركان كه دانى مىن مگر و 
 آن ديگر. براند پيش را ور كينه سپاهيان گودرز گردد، دور كوه از ايشان پشت چون آنگاه. گردند گام پيش جنگ اين در تركان كه خواهد مى نيز

 روز كه هنگامى تا نگرد مى آسمان گردش و بد و اخترنيك در او كه اين ديگر و.  آورد رزم گوپالش با چگونه كه يدد خواهى تو هنگام
 اگر اكنون گيتى، سراسر پهلوان اى: گفت فرّخش پدر به شنيد، چنين كه بيژن. سازد تهى دشمن از را گيتى روى آنگاه رسد، فرا اخترى نيك
 بيرون تن از كالهخود و جوشن و روم مى من اينك. نپوشيم رومى جامه كه باشد سزاوار نيز ما پس يست،ن جنگ آهنگ را ام خجسته نياى
  .ببندم كارزار به كمر و بيĤيم آمدم، كار به را پهلوان گيهان گودرز كه گاه هر سپس .سازم مى گلگون را ام پژمرده روى ميگسارى، با و كنم مى

  پيران از هومان خواستن نبرد دستورى

 اين در را ما افراسياب، دالور پهلوان اى: گفت را او و آمد برادر پيش به شيرى همچون دلير هومان تركان، سپاه ميان در ديگر، سوى از
 ليك. كين از دلشان و گشته سوده آهن، از كمرشان و اند بسته جنگ به كمر سوار همه اين كه برسيد نيز هفتم روز. است گرفته شتاب دشت،

 پس دارى، جنگ آهنگ اگر دارى، دل در اى انديشه چه و كنى چه خواهى مى كه برگوى اكنون. اند دوخته زمين ايران به ديدگان همچنان
 و پير و است ننگ تو براى ماندن، اينجا در اين از بيش كه بدان پهلوان، اى. مكن درنگ اينجا در ديگر پس بازگردى، خواهى مى هم اگر. بجنگ
 يك زمينش و كشته از پر رزمگاه سراسر و برفت رخسارشان از رنگ و آب ما با جنگ در كه است سپاهى همان اين. بخندند كار اين بر جوان
 آرزوى تو اگر ليك. است رستم دشمن، سپاه پهلوان نه و گشته گم ما سپاه نامداران اين از هم سوار يك نه اكنون. گشت آغشته گل، چون سره
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 كين دشت اين بر خود، و بده من به را ايشان و برگزين را جنگاوران از گروهى پس برانگيزى، را سپاه خواهى مىن و ندارى سر در ريختن خون
 .بنگر

 اين با گونه بدين كه رزمخواهى اين كه بدان برادر، اى. مكن تندى و مشتاب: گفت بدو بشنيد، هومان از را سخنان اين كه پيران
. است سزاوارتر من شاه از خسرو كى كه انديشم مى نخست اينك. است پهلوانان و نامداران سرِ و خسرو ىك برگزيده آمده، ما نزد به سپاهيان

 ديگر. شناسم نمى گودرز فرزانگى و هوشيارى و مردانگى و گردنفرازى و آبرو و جاه با را پهلوانى هيچ خسرو، كى پهلوانان ميان در كه اين ديگر
 كين از پر دلى و داغ از پر جگرى ريختم، زمين بر را خونشان و ساختم جدا تنشان از سر من كه يشپسرها همه آن مرگ از گودرز كه اين
 از و اند آورده فرود كوه دو ميان در را سپاهيان ايشان كه اين چهارم. است پيچان مار چون كينه، اين بر دارد، تن در جان تا گودرز اكنون. دارد
 اگر پس. برآورند سر كوهپايه آن از مگر تا كوشيد بايد. نيست جنگ هنگام اكنون كه بيانديش پس. نيست راه ، روى بدانجا بخواهى كه سو هر

 او بر تير از بارانى آورد، بيرون كوهها آن ميان از را سپاهيان كه هنگام همان در درست شدند، گام پيش جنگ در و گشته سست و درمانده
 خودت نيز تو. رسد خورشيد به تا ناممان و برآيد كاممان. بستانيم جانشان ژيان شير چون و درآييم پيرامونشان ديوارى همچون آنگاه. ببارانم
 :پس است، بگذشته آسمان در نيز كيوان از بزرگيت كاله و شاهى ساالر و سپاه پشت

 آز گرد همى گردد چه نباشد،            نياز بلندش نام به كو كسى

 ميان از را پهلوانانشان ترين نام بى از يكى. نيĤيند تو چون غرّانى پلنگ پيش به ايران سپاه نامداران نآ از يك هيچ اكنون كه بدان پس 
 ديگر گردى، كشته او دست بر تو هم اگر. رسد ايرانيان به گزندى نه و گردد بلند نامت نه ، روى او جنگ به تو چون و فرستند تو پيش به سپاه
 از سوارى هيچ كه بدان: گفت او به پس. دانست بيهوده را كردارش همه بشنيد، را او گفتار كه هومان. گشت دخواهن زبون ما دلير تركان اين

 جستن كين آهنگ تو اگر پس. است دل در كارزار آرزوى مرا ليك است، مهربانى تو خوى چه اگر اينك. شتابد نمى من با كارزار به ايرانيان
 .شتابم جنگ به دم سپيده و كنم زين را خويش زن گام اسپ و بروم من ،نيست فروزان دلت در جنگ آتش و ندارى

  رهام از هومان خواستن رزم

 بر ترزفانى همراه به ژيانى شير بسان دم سپيده آنگاه. ساييد بهم گرازى بسان را خود دندانهاى بازگشت، خويش لشگرگاه به چون هومان
 از رفت، جنگ سوى به او كه بدانست پيران چون. آمد ايران سپاه نزديك به ايران شاه نِكي از پر دلى و جنگ از پر سرى با و بنشست اسپ
 :بود گفته كه افتاد پدرش از گفتارى ياد به و بجوشيد هومان درد از جگرش. گشت تنگ او بر گيتى اندوه،

  تنگ پيكار به نيĤرد اندر سر            درنگ سازد كار هر به دانا كه

  درست آرد انده كار، فرجام به             نخست مايدن تندى سبكسار،

  نيست نغز همى ببارد، در اگر          نيست مغز سرش اندر كه زبانى

 گيهان، داور بجز كه همانا. آرد بدست سودى چه سرانجام كه دانم نمى نمود، تندى جنگ اين در هومان كه اكنون: گفت خود با پيران 
 .بادا فريادرسش همو پس بينم، نمى او يار را كسى هيچ

 به را ايشان از پهلوانى تا خواست و بيĤمد بودند، آنجا در سپاهيانش با كشواد گودرز كه رزمگاهى آن به ويسه هومان چون ديگر سوى از
 او از و آمد هومان نترزفا پيش به بانى ديده پس. گشتند بدگمان همگى ايران سواران. برخورد بدو ايران سپاه نگاهبان بخواند، خود جنگ
 كجا به زين بر كمندى و دست در گرزى با آورده، دشت به روى تيزى و سرى خيره با چنين اين كه خوى پرخاش مرد اين آيا: پرسيد

 كند، نبرد شما با خواهد مى كه نامبردار و شيردل مرد اين زيرا. برسيد گران گرز و تيغ هنگام ديگر: گفت ايرانيان به ترزفان برود؟ خواهد مى
 گذاران نيزه همه دست بديدند، را خسروانيش شكوه و بستن كمر آن و هومان گرز آن كه ايرانيان. دارد نام هومان كه است ويسه خاندان بزرگ

 ما هاى گفته مهه و برو هومان پيش به: گفتند و نهادند روى ترزفانش سوى به و بازگشتند او برابر از سره يك و ماند فرو كار از نامدار آن فرّ از
 پس جنگى، جوياى تو اگر ليك. است نرسيده جنگ دستور گودرز از و نداريم تو با جنگ آهنگ ما: كه بگوى را او. بخوان او بر تركى زبان به را
 مهتر و كجا در كهتر كه بگفتند هومان به يكى، يكى را، سپاه نامدار پهلوانان همه نشان آنگاه. است گشوده ما سپاه نامور پهلوان سوى به تو راه



43  

 

: گفت و فرستاد پهلوان سوى به شتاب به را اى فرستاده سوار بان، ديده آن آنگاه. است كسانى چه دست در  سپاه راست و چپ و ايستاده كجا در
 .آمد بدينجا پهلوان با جنگ سوى به رزمگاه آن از پلنگى بسان هومان كه بدان

 در كه تو بخت، بيدار ساالر پسر اى: كه برآورد سختى خروش آنجا در و شتافت رهام سوى به برفت، بان ديده آن پيش از هومان چون
 به خواهى اگر. شوى همĤورد من با سپاهيان از رده دو ميان در و رزمگاه اين در تا بيا پس ايرانى، ساالر و سپاهيان نگاهبان سپاه، چپ سوى
 از كسى چه. آيند من جنگ به فروهل و گستهم كه شايد نيĤيى، جنگ به تو اگر ليك. شويم مى دشت سوى بخواهى، هم اگر و رويم رود سوى
 چرم و شير دل. آيد سر به روزگارش آيد، من خواهى كين به كه كس هر است؟ من با نبرد جوياى گران گرز و سرنيزه و تيغ با جنگاوران شما

 ميان در را تو من كه همانا جوى، پرخاش و نامور پهلوان اى: گفت بدو نيد،ش چنين كه رهام. بدرد هم از جنگ، در ما تيغ ديدن با نيز پلنگ
 سپاه پيش به و رزمگاه اين به دالورى با و تنهايى به كه بينم مى اكنون ليك. پنداشتم مى هستى كه اين جز و دانستم مى خردمند تركان،
 :آور ياد به كيان از داستانى و كن آزاد ردخ وام از را گردنت پس. نكند جنگاورى هيچ كه اى كرده كارى اى، آمده

  جست نبايدش بازگشتن ره            نخست آيد اندر جنگ به كو هر كه

 .اند كرده تيز جنگ به چنگال همگى ببردى، نامشان كه را آنهايى همه كه بدان 

 به روى؟ نمى سپاه پهلوان سوى به چرا گى،جن جوياى اگر تو. نكند جنگ آهنگ كسى هيچ نباشد، شاه ساالر فرمان كه هنگامى تا ليك
 بدين و مگوى بيهوده سخن: گفت بدو شنيد، چنين كه هومان. آييم تو جنگ به كه بخواه ما از آنگاه. بخواه جنگ دستور او از و برو گودرز پيش
 .شتافتى مى جنگ به گرنه و نيستى خواهى كينه و جنگ مرد كه براستى. مجوى بهانه من با گونه

 فريبرز از هومان خواستن رزم

 اى: كه خروشيد و آمد فريبرز نزد به دمان پيل همچون ترزفانش با. رفت آن ديگر سوى به و بگذشت سپاه دل از آنجا از هومان آنگاه
 بود، تو با كه را اويانىك درفش و موزه زرينه و پيالن و سواران نبرد، روز در كه همانى تو اى، برده فرو را گردنت گردنكشان، ميان در كه بدنشان

 بندگى كمر بايد گردى، زيردست چنين اين ولى باشى ساالر چون پس. نخوانند مرد را تو ايران، در پهلوانانت كه همانا. سپردى خسرو به
 بايد اكنون پس. مشاه توران تور نژاد از نيز من. است برتر سپاهت ساالر از نژادت هستى، خردمند سياوخش برادر تو كه آنجا از ليك. ببندى

 خورشيد به تا نامت گردى، گام پيش من جنگ به چون و هستى خواستن كين سزاوار تو زيرا. بجنگى من با و آيى آوردگاه به سپاه، پيش به كه
 من پيش به است، امدارن ايرانيان، نزد در كه را پهلوانى پس. هستند كجا در گرازه يا زواره كه ببين آيى، نمى من جنگ به تو هم اگر. برآيد تابان
 .آور

 :كه بدان ساز، كينه درنده شير اى: گفت بدو شنيد، چنين كه فريبرز

 درد به ديگر پيروز، و شاد يكى            نبرد روز فرجام است چنين

 بلند سپهر نگردد يكسان كه        گزند از بترس باشى، پيروز چو

  كهن خاندان كند ويران كه           سخن رساند جايى به ستيزه

 كاله كه كسى كواذ، كى از پس كه بدان. بود روا داد، ديگر كسى به را سپاه و پيالن آن و بستد من از روز آن در مرا درفش شاه اگر 
 خواهى كينه به كيان پيش در هميشه. بود سپهدار كشواد گودرز تنها ساخت، آباد را گيتى يا و ببست كيان كين به كمر و نهاد سر بر بزرگى

 سپاه جنگ فرمان ليك. آيد بسر شما سپاه ساالر روزگار او گرز از گمان بى كه بدان نيز اينك. اند بوده شاه ساالر و دالور پدرانش همه و پرداخت
 آنگاه. باشد دلم داغ اين بر درمانى كه براستى دهد، فرمان تو با جنگ به مرا اگر پس. گردد مى باز بدو سپاه ننگ و نام همه و بدهد بايد او را

 تنها تو از. است بس: گفت بدو بشنيد، فريبرز از را سخنانى چنين كه هومان. بشويم ننگ از سر چگونه گذارم، جنگ به پا چون كه ديد خواهى
 جوشن و دكالهخو بر كه ناخوبت گرز اين با پس كنى؟ مى دورى سواران با جنگ از چرا اى، بسته كمر به كه تيغى اين با. بينم مى گفتارى
  .بشتاب كارزار به شود، نمى كارگر
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 گودرز از هومان خواستن رزم

 مهتر اى: كه بزد او بر بلندى بانگ و آمد كشوادگان گودرز نزديك به ايرانيان كين كمربسته و بازگشت بدساز ديوى بسان آنجا از هومان
 پيمانى و داده تو به كه فرمانى و شاه پيشكش آن از نيز. ام شنيده اى، تهگف سپاه اين آوردن هنگام به ايران شاه به كه آنچه هر ديوبند، منش پر
 .بازگفت را همه فرستادى، توران سپاه سوى به كه -لشگرپناه گيو آن - ات برگزيده پسر. آگاهم است، بسته ساالر پيران باره در تو با كه

 سازم نابود را او افتد، پيران به چشمم كارزار هنگام به اگر: كه خوردى سوگند تاج و تخت و ماه و خورشيد و شاه به كه آن از پس اكنون
 سرافكنده و مانده فرو ميشى همچون و مستمندان بسان چرا ديگر  كردى ما جنگ آرزوى و بيĤراستى را سپاه ژيان شير بسان كه اين از پس و

 در را تنگى جاى نخچير، آن و بتازد او پس از دلير شير و بگريزد شيرى نرّه برابر از كه هستى نخچيرى مانند به اى؟ بنشسته كوه پس در
 به را سپاهيانت اين و بيا اى؟ داشته نگاه كوهسار پسِ در را سپاهيان رو چه از. نجويد ننگ و نام جانش، نگاهداشت براى از و گزيند اى بيشه
 بدو شنيد، چنين كه گودرز ببرى؟ پناه بدان و گيرى خود اروىب را كوه گاه، كينه بر كه بودى بسته پيمان چنين اين شاهت با آيا. بيĤور دشت
. گويى مى را سخن اين دانشى، بى سرِ از نيافتى، ما سپاهيان از پاسخى چون اينك تو. كن انديشه ولى باشد، روا تو با گفتن سخن چه اگر: گفت
 .است بوده همين من پيمان و سوگند و من به شاه فرمان كه بدان ليك

 به شكارچى بيم از كه پير روباهى همچون هم شمايان كه بينم مى ولى. بيĤمدم ايرانى برگزيده و دالور سران از گران سپاهى با هم اكنون
 روباه، كه زيرا مخواه، را ما با جنگ و مكن دليرى پس. كنيد مى گرى چاره فريب، با و گريزانيد كمند و سرنيزه و گرز از پيوسته بگريزد، اى بيشه

 .نيست شير همĤورد

 كه نيست آن براى از نيĤيى، من جنگ به تو اگر: گفت بدو و بردميد رزمگاه آن در شيرى بسان بشنيد، گودرز از را پاسخ آن هومان چون
 ،بيĤزمودى مرا جنگ الدن در چون. اى پيچيده تركان رزم از سر ديگر اى، ديده را پشن جنگ كه پس آن از كه آيد، مى ننگ كار، اين از را تو

  آيد آوردگاه در من جنگ به تا برگزين سپاهت ميان از را كسى پس گويى، مى كه است چنين اين اگر ليك. ستودى آوردگاه در مرا كه دانم
 پيكار بند. نيĤمدند من پيش به پهلوانان از هيچيك ولى بگشتم، را سپاهت همه و شدم جويا را رهام و فريبرز جنگ دالور نهنگى بسان من زيرا
. برويانم الله زرد كوه بر ام دشنه با نبرد، روز به گويى مى كه همانى تو اينك. نداشت شنيدن ارزش گفتارشان و بود بسته گودرز به تنها شاناي

 پس  اند بسته كمر ما با جنگ به همگى كه دارى هم نامورى فراوان پسران تو. بخواه كينه من از گران گرز با و بيا گاه كينه اين به من با پس
 كار آن در بسيار شنيد، چنين كه پهلوان گودرز كنى؟ مى درنگ رو چه از پس جويى، مى جنگ اگر تو. بفرست من با جنگ به را ايشان از يكى

 رستمبف بدگمان اين نزديك به ژيان شير بسان را نامدارى پهلوان اگر: گفت خود با. بفرستد او جنگ به بايد را پهلوان كدام ببيند تا كرد انديشه
 نبرد تندى به ديگر و بپيچد درد از نيز پهلوان پيران دل. نيĤيد او خواهى كينه به تركان از كسى هيچ ديگر گردد، كشته رزمگاه اين در هومان و

 نام گويى شود، كشته او با جنگ در ما نامداران از كسى هم اگر. گردد كوتاه جنگ از ما دست ديگر و ببرد كنابد كوه به را سپاهيانش و نجويد
 جنگش به و نجوييم كين او از كه بهتر همان پس. نيازند پيكار به دست و شود شكسته ما پهلوانان دل ديگر پس آن از. باشد گشته گم من

 تار،گف در بينم مى كه برو: گفت هومان به پس. آورند بيرون تنگ جاى آن از را سپاه و كنند جنگ آهنگ و گردند خيره تورانيان شايد تا نرويم
 از هيچيك كه براستى. بدانستم را نهانت و آشكار بگشودى، سخن به زبان من پيش در چون كه بدان. نيستى آزموده كار نيز، كار در و تندى
 يگرد آاليد؟ نمى روباه خون به را خود چنگال ژيان شير جنگ، روز به كه دانى نمى آيا. يابند آرامش خويش انديشه از تا نباشد خرَد را تركان

 دست نامداران همه گردند، گام پيش جنگ اين به تن دو تنها اگر اند، گشته جنگ آماده اسپانشان با سان بدين سپاه دو كه هنگامى در كه اين
 .بجنگند انبوه به و آيند پيش به سپاهيان همه كه است بايسته پس. بخايند

 كسى ولى بجستم، را ايرانى چندين با نبرد كه بگو و برافراز را خود گردن سپهدار، پيران برابر در و بازگرد سپاهت سوى به اكنون تو ليك
 .برآيد پيران از كامت و شود بلند رزمگاه آن در تو نام كار، اين با كه بدان و. نكرد كارى بيهوده سخن جز

 تخت هرگز: گفت كه ام آورده ياد به را اهش از گفتارى رزمگاه اين در كدامند؟ سپاه ساالر و پهلوانان: گفت گودرز به بلند بانگ با هومان
 گل اگر كه بدان ولى ندارى، پيكار و جنگ آرزوى تو كه دانستم اكنون. برمگردان آتش از روى ديگر پس شدى چون ليك مشو، جويا را كيان

 با مرا خواهى مى چنين اين سازد، دنبر سپاه پيش در من با تا ندارى ايرانيان از نيز شيرمرد يك چون اينك. نباشد خار بدون آن راه بچينى،
 چنين ايران جوى پرخاش نامداران چون ديگر، سوى از. خورم نمى را تو فريب كه دانى مى پس شناسى، مى مرا اگر ليك. بازگردانى گرى چاره
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 نبايد امروز: گفت گودرز ليك .بفرستى آوردگاه به آوردخواه ترك اين پيش به را ما از يكى كه است اين چاره: گفتند گودرز به همگى. ديدند
 .رود او جنگ به كسى

 آنگاه. شتافت سپاه نگاهبانان سوى به و برتافت سپهبد گودرز از روى و بخنديد و برآشفت شيردليرى بسان هومان گفتگوها، آن از پس
 را تورانيان سرافراز آن زخم چنان دور از چون سپاه ديگر نگاهبانان. افكند مرغزار آن بر اسپ از را ايشان از تن چهار و كرد زه به را كمان

 به را نيزه. كرد پست را كوه كه برآورد خروشى مستان بسان و رفت كوه باالى به  هومان پس. نكردند جنگ او با و بگريختند او پيش از بديدند،
 دليران. رسيد نيز كوه به تا و برآمد دشت از رويين ناى خروش هنگام همان در. است پيروزگر پهلوان، هومان كه همانا: گفت و آورد سر باالى
 دژم شرم، آن از كه او. پيچيد خود به سپهدار گودرز بيĤمد، چيرگى آن با هومان چون. برآوردند آسمان به را كالهخودشان شادى، از توران سپاه
 از ريختن خون در دستى پيش چون كه فكندا پِى اخترى چنين پس. بپالود خوى دليران، ننگ از و آورد ستم او بر تندى و خشم بود، گشته
 .بجنگد بايد كسى چه با ببيند تا بنگريست گردنكشان آن به آنگاه. آمد خواهد بد ايشان بر پس بود، ايشان سوى

  هومان كردار از بيژن شدن آگاه

 كينه گردنكشان از و رفت سپاه راست و چپ به و آمد تو نياى پيش به دليرى شير بسان هومان: كه رسيد آگهى بيژن به ديگر سوى از
 را سپاه سواران از تن چهار و بتافت روى ايشان از سرزنش و تندى با نيز هومان پس. نرفت او پيش به دليران آن از هيچيك ليك خواست،
 و كرد تيز هومان اب نبرد به چنگال و برآشفت خويشتن بر پلنگى همچون شنيد، چنين كه بيژن. افكند خاكشان بر زارى و خوارى با و بكشت
 پيش به گرى چاره با و ببست را رنگ سياه اسپ آن زين دوال بند و بپوشيد را جنگ رومى زره آنگاه. نهند زين تنش پيل اسپ آن بر تا بفرمود

 آيينش كه بينى نمى آيا و شده كمتر گودرز هوش كه نگفتم تو به پيوسته آيا پدر، اى: گفت بدو و راند سخن او با خود نياى باره در و شد پدر
 و بيم از پر دلش ديد، كشته رزمگاه آن بر را همگى و تن از گشته جدا را سرهايشان كه پسر همه آن درد و انديشه از است؟ گشته ديگرگون
 و رفت اني پيش به دست در اى نيزه با و آمد ما دليران ميان  به شيرى بسان دليرى ترك كه آن من سخن اين گواه. است خون از پر جگرش
 زمين از نيزه با ، بابزن بر مرغى همچون را او تا نبود جنگاورى سوار هيچ نامدار، سپاه اين ميان در گويى ليك. برخروشيد مست پيلى چون
 پس .سازد نبرد هومان با كسى من جز نيست شايسته كه زيرا  بپوشان سياوش زره با مرا دوش هوشمندم، بسيار و مهربان پدر اى اينك. بردارد
 .گردانم پست را او مردانگى كه باشد

 گودرز باره در و مكن تيزى كه بودم گفته تو به بسپار، گوش سره يك را گفتارم و باش هوشيار پسر، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گيو
 گاه، كينه در كه اند ايستاده او يشپ به جنگاورى سواران. باشد مى نامور سپاه اين مهتر و است داناتر و كارديده او كه زيرا مگو، سخن بدى با

 گردن سان بدين كه ساخته سر خيره را تو جوانى، كه شايد. سازى مى درد از پر مرا جان و دل خود، كار اين با تو اينك. هستند پيل همĤورد
 بدو بيژن. مگوى سخنى چنين من پيش در پس. نيستم همداستان كار اين با من كه بدان ليك. تاختى من پيش به آرزو اين با و برافراختى

 هومان جنگ به آنگاه و روم مى ساالر گودرز پيش به است، چنين كه اينك. خواهى نمى مرا بلند نام كه شايد جويى، نمى مرا كام اگر: گفت
 آن همه آنگاه. كرد شستاي را او و شد او پيش به درد با. شتافت گودرز نزديك به و براند را خود اسپ آنجا از بيژن سان بدين و. شتابم مى

 اين كه بينم مى ليك است، اندك من هوش چه اگر تختى، زيبنده و كار هر داننده كه اى شاه، پهلوان اى: گفت و كرد ياد او براى را داستان
 بيĤساييم، روز و شب ايدب كارزار اين در رو چه از كه بگوى من به اينك. اى بپرداخته تركان كين از را دلت و اى بساخته بوستانى چون را رزمگاه
 و ببندم جنگ اين به سخت را كمر تا بگوى مرا پس. است بردميده آسمان روى به گَردى نه و ديده را پهلوانان شمشير خورشيد، نه كه چنان

 سپاه ميان از را اهر كرده گم و بدبخت ترك يك و سگاليد بد دشمنان آن بر دهش نيكى يزدان كه باشد اين همه از تر شگفت.  روم رزم سوى به
 .كردى رها بود، آمده دام به كه را گرگى آن تو ليك. گردد تباه تو دست به تا آورد اينجا به توران

 اين ولى. نيĤيد جنگ به پيران ديگر ريزند، زمين بر درنگ بى را او خون اگر كه انديشى مى شايد پنداشتى؟ چه كار، اين در كه دانم نمى
. ام بسته او با رزم به كمر و ام شسته خون به چنگال من اينك. آورد خواهد دشت اين به را سپاه بيشتر، اى كينه با او كه زيرا  ميانديش چنين
 آن تا بفرمايد گيو به سپهبد گودرز كه است شايسته اكنون. رفت خواهم او پيش به ژيانى شير بسان دهى، دستورى مرا چون پهلوان، اى پس
 .برگشايد زره بند از گره و دهد من به را رومى زره و خودكاله و دالور سياوخش زره

. نگردد تو از بخت جاودانه: گفت و كرد آفرين بسيار او بر شادى از بديد، را هوشيارش انديشه و دل آن و بشنيد را او گفتار آن كه گودرز
 جنگى هر در و شتابى مى كارزارى هر به دليرانه. اند يĤسودهب چنگ از شيران و دم از نهنگان ديگر اى، نشسته پلنگ زين آن بر كه هنگامى آن از
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 كه است بدكنش فريبكارى هومان زيرا. بخواه را او با جنگ آنگاه ، روى آوردگاه به او با توانى مى آيا كه بنگر نخست اكنون. پيروزى شير، چون
 شير تا بگذار پس. ندارى مهرى خويش تن بر ليك اى، نگذاشته سر پشت را بسيارى ساليان هنوز و جوانى تو. است اهريمن همچون آوردگاه در

 شنيد، چنين كه بيژن. بدوزد سرش بر را پوالدينش كالهخود آن و كند تيرباران او بر تگرگ بسان تا بفرستم او با رزم به ابر چون را اى رزمديده
 پشن، جنگ در. بيĤزمايى مرا دوباره اكنون بايد پس اى، نديده فرود رزمِ در مرا اگر. باشد هنرمند كه بايد دالور جوان پهلوان، اى: گفت بدو

 اين سزاوار ديگر پس است، كمتر ديگران از من هنرهاى اگر اينك. كنم جنگ به پشت كين، روز در كه نديده كسى هيچ. درنورديدم را زمين
 يا كمر ديگر پس اين از و نالم مى شاه پيش در تو از نيز من  نكنم هومان آهنگ كه بگويى و بازدارى كار اين از مرا اگر پس. نيستم زندگانى

 .خواهم نمى را پهلوانى كاله

 دالور فرزندى كه است نيك گيو، بخت اختر كه براستى :گفت بدو پس. شد آزاد سروى بسان و گشت شاد بيژن سخنان اين از گودرز
 از پلنگ چنگ ديگر گشودى، جنگ به خود چنگ كه هنگامى آن از. بزاد اكپ مادر آن از بيژن كه باد ياد فرّخى روز آن مرا. دارد تو چون
 پهلوانانمان، شاه پيروزى به و گيهاندارمان يزدان نام به و گردد رهنمونت نيك، بخت كه باشد. دادم تو به را هومان رزم اكنون. ماند فرو جنگ
 اگر پس. بده او به خواهد، مى بيژن كه را زرهى آن: كه گويم مى نيز گيو به اينك. بكوش يزدان فرمان به پس. باشد تو دست به اهرمن اين مرگ

 برتر نيز گيو و فرهاد از را جايگاهت و داد خواهم كاله و تخت و سپاه و گنج را تو و گردد مى بيشتر من نزد تو آبروى گشتى، پيروز هومان بر
 بر و ببوسيد را زمين روى و شد پياده اسپ از بيژن آنگاه. بگفت -بود چاره و بفري از پر كه - خويش نبيره با را سخنان اين گودرز. آورد خواهم

 نبرد براى بيژن كه خسروانى زره آن از و گفت سخن او با جوان بيژن باره در و خواند فرا را گيو پهلوان، گودرز سپس. كرد آفرين پدر
 و است پسر يك همين گيتى، و جان هوش مرا كه بدان گيتى، اسرسر پهلوان اى: گفت پدر به شنيد، چنين كه گيو. كرد ياد خواست، مى

 اى: گفت بدو گودرز ليك. بفرستم اژدها دم پيش به و كنم دور چشمانم پيش از را او كه خواهم نمى پس. نيست خوار چنين من نزد در جانش
 جاى اينجا كه اين ديگر. دارد پيش را خرَد كارى هر در لىو است، جوان بيژن چه اگر زيرا. مدار رنجه كار، اين براى از را خود روان مهربان،

 ابر، از اگر. كرد نگاه خويشان به نبايد ديگر شاه، فرمان به و سياوخش كين به پس. شست خون به را گيتى روى بايد گاهى و است جستن كين
 و نام كه نبايد و بشكنى جنگ اين براى از را او دل كه نيست شايسته اينك. داريم دريغ كار اين از را خود جان كه نبايد ببارد، هم تيغ و گوپال
 .پوشانى بدو ننگ

  روان تيره پست، منش بماند            جوان گيرد پيشه كاهلى چون كه

 .بازگرداند جنگ از را سرش شايد بيژن، به پندهايى دادن با تا خواست پس. نيافت اى چاره ديگر شنيد، پدر از پاسخى چنين كه گيو 
 نبايد ديگر خيزد، پيكار كه  جايى در گيتى، پهلوان اى: گفت گودرز به گيو آنگاه. سازى ننگين مرا نام خواهى مى كار، اين با تو: گفت بيژن ليك
 بيژن اگر دادن؟ را خويش جان بايد چرا پس است، پيش در سختى روزگار مرا ليك .انديشيد شاه فرمان و ساالر آزرم و سپاه و گنج و فرزند به

 به را ما: گفت پدر به شنيد، چنين كه جنگساز بيژن خواهد؟ مى چه من از پس دارد، زره كه هم اگر كجاست؟ زرهش پس است، جنگ جوياى
 هم باز نباشد، هم سياوش زره چون كه بدان ليك. كنند مى هنرها تو زره با مردان همه گيتى، سراسر در كه پندارى مى تو .نيست نيازى تو زره
 .آيد آوردگاه به تا برانگيخت سپاه ميان از را اسپ و بگفت اين بيژن،. بجويند آبرو كشانگردن

  بيژن به سياوش زره گيو، دادن

 اندوه كه بنگر. بگريست خون دل، درد آن از و شد پشيمان پس. بردميد سخت اندوه از گيو دل گشت، ناپديد سپاه پيش از بيژن چون
 اين به كه بايد گيهانى، داور كه اى: گفت دادار به و برداشت آسمان به سر درد، از خسته جگرى و خون رپ دلى با گيو. چيست فرزند درد

 را روزگار بد و بازبخش من به را او تو كردگار، اى. هستم گل در پاى چشمانم اشك از كه زيرا نسوزانى، را دلم بيژن جان از و بنگرى دل خسته
 من از كه آنچه چرا. بيĤزردم بيهوده را او: گفت دل در رفته، جوانِ براى از خون پر دلى با و انديشه از پر ان،پهلو گيو آنگاه. بگردان جانش از

 و اندوه و درد از پر ديگر پس آن از آمد؟ خواهد من كار چه به كمر و تيغ و زره ديگر آيد، او بسر بد هومان، از اگر نيĤوردم؟ پيشش به خواست،
 .ماند خواهم گريان چشمى و آزرده دلى با و خشم

 درنگ، بجاى چرا و آورى مى تنگ به چنين اين را ما رو چه از: گفت را او و آمد پسر پيش به گَرد بسان درد، پر دلى با آنجا از گيو پس
 هنگامى تا نيز اهم درخشش و برآورد سر ژرف درياى از نهنگ كه دمد مى هنگامى تا سياه مار جنگ، روز در كه بدان كنى؟ مى تيزى گونه اين
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 و انديشى مى خود خواست به تنها. تابى مى من فرمان از سر و شتابى مى هومان سوى به پيوسته اكنون. باشد پنهان تابنده خورشيد كه است
 .آمد خواهد پيش برايت چه كه دانى نمى

 .متاب سياوش كين از را دلم دالور، پدر اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بيژن

 روى او از تو بخت به كه باشد پس. جويم جنگ نيز من و است جنگى مرد يك. اهريمن يا ژيان پيل نه و است آهن و روى از نه هومان
 به اندوه كه است سزاوار باشد، اين من سرنوشت اگر پس. است گيهان داور دست به زمانه كه همانا باشد، ديگرى چيز سرنوشتم هم اگر. برنتابم

 راهجوى اسپ آن از است، بسته جنگ به كمر شيرى بسان كه بديد و بشنيد را دليرش پسر گفتار آن گيو چون. ىنباش دژم و ندهى راه دل
 اسپ اين بر پس دارى، كارزار آهنگ و گشته چيره تو خرَد بر آرزو چنين اين اگر: گفت و سپرد او به را سياوش زره و اسپ آن و آمد فرود
 پدر اسپ آن كه بيژن. آيد كار به را تو افزارم جنگ اين كنى، كارزار اهريمن با خواستى چون و. نوردد در پا زير به را زمين كه مشو سوار زن گام
 .گرفت دست در نيز را پدر گرز و ببست كمر و برنشست خسروانى اسپ آن بر و آمد فرود خويش راهوار اسپ از باد چون بديد، را

 .بيĤمد بسته، سياوخش كين به كمر دمان، شير بسان پس. بداند نيكى به را تركان گفتار كه بجست سپاه ميان از را ترزفانى آنگاه

 زير در پيل يك بسان اسپى و بود شده روشن دشت همه هومان جوشن از. بديد آهن از جوشانى كوه رسيد، هومان نزديك به بيژن چون
 بازگرد پس جنگى، جوياى اگر: گفت و بزد بدگمان هومان آن بر بانگى نيز ترزفان. بگويد چه هومان به كه فرمود ترزفان آن به بيژن پس. بود او

 ليك كرد، بد افراسياب چه اگر تازانى؟ مى اسپ مرغزار آن در رو چه از رزمديده، سوار اى: گويد مى و جويد نبرد تو با خواهد مى بيژن كه زيرا
. هستى زمين توران در كس گناهكارترين تو پس. نهادى را كينه بنيان خود، بدخويى با تو. نفرينى سزاوار زمين توران در كه هستى تو اين

 جوش به خونت كينه، از بدانسان اين از پيش كه تو. آورد من پيش به رزمگاه اين در را تو كه برم مى پناه بدو و سپاسگزارم را يزدان اكنون
 با بينند، مى را تو  دشمن و دوست كه سپاهيان از رده دو اين ميان در اگر زيرا برگزين نبردى جايگاه كوه و دشت اين در اينك پس بود، آمده
 .گزينى برمى را كجا كه بگو اكنون. ساخت خواهى گزافى و الف همچون را خودت جاه و نام شوى، كشته و بجنگى من

 تن و جان از دلت كه ايدش. اى گشته ناترس خويش تن بر بسيار شوربخت، اى: گفت و بخنديد سخت بشنيد، را بيژن سخنان كه هومان
 را سرت ديگر اندكى. بماند گداز و درد با تو از گيو كه فرستم مى باز سپاهيانت پيش به سان آن را تو من كه بدان پس. است شده سير خويش

 گوشت و ببرد سروى اخهش به را او باز كه هستى تذروى همچون تو. ام كرده چنين را تبارت از فراوانى دليران كه همچنان  سازم مى جدا تن از
 .است گشته نزديك شب كه سود، چه اكنون ليك. بمكد را خونش و بِكَند بازويش از

 با آنگاه و روم مى سپاه مهتر نزد به نخست پگاه و گردم مى باز خويش سپاه سوى به نيز من. بمان شب تاريكى پناه در و برو اينك پس
 همگى نيز من دشمنان. باد پيشت در اهريمن و پس در چاه كه برو: گفت بدو شنيد، چنين كه بيژن .آمد خواهم تو با نبرد به برافراخته، گردنى
 جدا تنت از سر چنان. نبينند باز را تو سپاهيانت و شاه ديگر بيĤيى، آوردگاه به فردا چون كه بدان پس. بادا برگشته جنگ از و آواره يا كشته
 پهلوانان پيش به و خويش لشگرگاه به و برفتند آورد دشت آن از شب آن در سان بدين و] [! نكنى سپاه آهنگ هرگز ديگر كه سازم مى

 .بود گشته ناشكيب پيكار، آن براى از دلشان و بودند آشفته خواب، در را شب آن همه ليك. بازگشتند

  بيژن جنگ به هومان آمدن

 پيش به را كار آن همه و رفت پيران پيش به و بپوشيد نبرد جامه نهوما بركشيد، را شب گون تيره دامن و برآورد سر كوه از سپيده چون
 .پرداختم خود ساختن آماده به را ديشب همه و ام كرده -گيو پسر -بيژن با جنگ آهنگ من: گفت و كرد ياد او

 من تا بشتاب زود كه بگو را او و روب بيژن پيش به: گفت و برنشاند گلگون اسپى بر را او و بخواند سپاهيان ميان از را ترزفانى هومان، آنگاه
 تا بيĤمد گَرد چون سپهدار هومان كه بدان بادا، جفت پاكت جان با خرَد: گفت بدو و آمد بيژن پيش به هومان  فرستاده. بيĤيم دود چون نيز

 زره با جنگى پلنگ همچون درنگ بى شترزفان همراه به و شد رزم آماده شنيد، چنين كه بيژن. اوست با نبرد جوياى پهلوانان از كسى چه ببيند
 جنگ سوى به و گشت سوار بود، بسته سختى به را آن زين دوال بند كه رنگش سياه اسپ پشت به سر، بر خسروانى كالهخود و تن بر پهلوى
 كه دارم آن اميد امروز. ساختى جدا تن از مرا سر سخنانت با ديشب كه بيĤور ياد به سبكسر، اى: گفت بدو رسيد، هومان پيش به چون. تاخت
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 اگر: گفت آهويى به ژيان ميش يك كه آورى ياد به را داستان اين و شود گل تو خون از خاك كه سازد جدا تن از را سرت چنان من تيغ اين
 .بازنگردم سو بدان هرگز شود، هم پرنيان سره يك دشت آن اگر ديگر گردد، آزاد دامى از من پاى

 در يا و كنابد كوه به خواهى اگر اينك. گشت خواهد دالورش پسر بى و خسته جگر گيو، امروز كه بدان: گفت بدو شنيد، چنين كه هومان
. كن جنگ آهنگ گويى؟ سخن خواهى مى كى به تا: گفت بيژن. نيĤيد ياريمان به توران، از نه و ايران از نه كسى، هيچ تا كنيم كارزار ريبد سوى
 گشته ور كينه شاه، كين از چنان آن دو هر كه خونى دو آن. برخاست گَرد و برانگيختند جا از را اسپها و دكردن زه به را كمانها دو هر پس

 بر كركسى نه و بود آن بر آدمى پاى جاى نه كه رسيدند دشتى به و تاختند بيرون كنابد كوه از سان بدين. برافراختند ماه به سر بودند،
 يكديگر با پس. نديدند فريادرس و يار سپاه، دو از را كسى هيچ پيرامونشان در. سپرد مى راه آن كخا بر نرّى شير نه و گذشت مى آسمانش

 و بد سان بدين تا نگيرد دل به را ترزفان كينه يافت، رهايى جان، به ما از كه هر: گفتند و نگردند بدگمان بيهوده ترزفان، به كه بستند پيمان
 بند و زدند زره بند بر گره و آمدند فرود اسپان از بگفتند، سخن اين چون آنگاه. بگويند شاه به را پيكار آن چگونگى و روزگار گردش و كار نيك
. تاختند جنگ ميدان به و كرده آماده را كمانها كين، از پر دلى با و خشمناك سپس. ساختند سخت و استوار سنگ چون را اسپان زين دوال
 هم به بودند، داده آب را پيكانش كه اى نيزه با راست و چپ از پهلوانان آن. بردند نيزه سوى  به ستد بردند، كار به را تيرهايشان همه چون

 نوشيدند آب و بيĤسودند دمى پس. آمد نيازشان آسايش و آب به و بازماند تشنگى از دهانشان و گشت پاره پاره تنشان بر زره كه اين تا. تاختند
 تيره ابرى از كه درخشانى تندر همچون تيغهايشان، و كالهخود از. بود رستاخيز روز روز، آن گويى. گرفتند دست در تيز شمشير و سپر دوباره و

 از دلشان ليك بريزد، را ديگرى خون نتوانست هيچيك چه اگر. ريخت فرو آتش دليران آن جوهردار شمشيرهاى از. گشت افروخته آتش برزند،
 زور كه هر و كنند زورآزمايى يكديگر با كه نهادند آن بر آنگاه. بردند گرز به دست تيغ، از پس و بگذشت اندازه از پيكارشان. نشد سير جنگ

 بگسست، كمربندشان پهلوانان آن نيروى از. افكند زمينش بر خوارى به و بربايد اسپ پشت از را او و بگيرد را ديگرى كمربند دارد، بيشترى
 .نيافتند چيرگى ديگرى بر و نگشتند جدا اسپ از هيچيك ليك

 ژيان شير همچون بودند، گشته درمانده كه اين با جنگاور دو آن آنگاه. داشت نگاه را ايشان اسپ ترزفان، و آمدند فرود اسپ از دو هر پس
 رزم ديگريك با اميد و بيم با بگسترد، سايه خورشيد كه هنگامى تا پگاه از سان بدين و. كردند گرفتن كشتى آهنگ و برخاستند جاى از باز

 دستورى با پس. بود آب از خيس تنشان و خشك دهانشان آفتاب، تابش از و رنج آن از. برنگشت كينه از ايشان از هيچيك سر ليك. بكردند
 باد از بيدى چون درد، از كه تنى با و كرد ياد دهش نيكى دادار از و برخاست آنگاه. بخورد آب درد با بيژن. رفتند آبخورى سوى به يكديگر

 .دانى مى مرا آشكار و نهان تو كردگار، اى: گفت يزدان به بود، گشته نوميد شيرينش جان از كه دلى با و لرزيد مى

  .باش نگاهدار مرا بيدار جان و مگسل من از مرا نيروى دانى، مى داد را ما جستن كين و جنگ اين اگر اينك پس

  بيژن دست به هومان شدن كشته

 سوى به پلنگى بسان ديگر بار خستگى، آن با. بيĤمد زاغى مانند به بود، گشته سياه چراغ دود همچون رويش كه نيز خسته جگر هومان
 تا بيĤزمودند بند و زور يكديگر با گونه هر به. را آن اين، گاهى و زد مى زمين بر را اين آن، گاهى و آوردند زور يكديگر بر دو هر. تاختند جنگ
 آهو هم هنرهايش ديگر برگشت، كسى از بخت چون ليك بود، فزونتر بيژن از هومان زور چه اگر. آمد فراز سمانآ خواسته آن سرانجام كه اين

 بگرفت را هومان ران نيز راست دست با و گردن چپ، دست با و بيازيد چنگ را هومان ميان تا سر از و بزد دست پلنگى بسان بيژن پس. گردد
 و گرفت دست به اى دشنه باد، چون و افكند خاكش بر و برآورد اسپ از را هومان آنگاه. آورد خم را گران اسپ آن پشت بيĤورد، كه نيرويى با و

 .شد خون از جويى سره يك دشت، آن همه. غلتيد خاك بر هومان. بيافكند اژدهايى بسان را او و ساخت جدا هومان تن از سر

 سوى به و برتافت او از روى پس. آمد شگفت سخت را او. نگريست ود،ب شده افكنده چمن در سهى سرو چون كه تن پيل آن به بيژن
 :گفت و كرد رو گيهان كردگار

 هنرم از كردم من كه آنچه كه دانم. نيست گيهان دارنده كسى تو جز و برترى آسمان، گردش از تو كه همانا زمان، و جايگاه از برتر اى
 .بريدم پدرم برادر هفتاد خون به و سياوش كين به را او سر من ليك. بودن پيلى چنين از جستن كين زهره مرا كه زيرا  نبود

 و ببست رنگش سياه اسپ فتراك با را هومان سر بيژن آنگاه. گردد من روان بنده روانش، و شود كَنده شيران چنگال به تنش كه باشد
 .بود ديگر جاى در سرش و جايى در تنش و هگسست كمرش و گشاده هومان زره سان بدين و. افكند خاك بر خوارى به هم را تنش
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  فريادرس سختيش به نباشد            بس و است فريب سراسر زمانه

  نيست سزاوار سپردن دل بدو         نيست كردار چو نمايش را جهان

 پيش به ، رود چين بت پيش به كه برهمنى همچون كنان ستايش سپاه، دو هر ترزفانان گشت، تباه گونه بدين ويسه هومان كار چون 
 كه بترسيد كُشان مردم انبوه آن از پس،. است توران سپاه پيش از تنها او گذشتن راه كه ديد كرد، نگاه رزمگاه آن از كه بيژن. دويدند بيژن
 پيل اسپ آن بر و بپوشيد ار هومان گبر و كرد بيرون تن از را سياوش زره بيژن پس. آيند او جنگ به كوهى بسان و بيابند را ايشان پيكار نشان
 آفرين بيدار بخت آن و فرّخ زمين و دشت آن بر و برفت آنگاه. گرفت دست در را -نامداران سرِ آن -هومان درفش و گشت سوار هومان پيكر
 بستم كه پيمانى همان بر زيرا مترس، من گزند از: گفت بدو بيژن ليك. بترسيد بيژن از رسيد، مهترش به اى بدى چنان ديد كه هومان يار. كرد

 .شتافت كنابد كوه به كرده، زه به كمانى با بيژن و رفت ترزفان. بگو ايشان به ديدى، من از هرچه و برو خويش سپاه سوى به اكنون تو. پايبندم

 دود، همچون شتاب به پس. خروشيدند و برخاستند شادى به بديدند، را توران سپهدار درفش و نشان دور، از تركان بانان ديده چون
 .بيĤمد كارزار دل از دوان هومان، شهريار، پيروزى به: كه دادند پيام را او و فرستادند پيران نزد به را اى فرستاده

 شنيدن شادى از توران سپاهيان همه. است شده فرو خون در و افتاده خاك بر خوارى به تنش و گشته نگونسار ايرانى سرافراز آن درفش
 .دخروشيدن آگهى، اين

  تگرگ بر سر به ببارد آتش از            مرگ به آرد نوميدى كه شادى چه

 آن بد از آنچه و رسيد توران سپاه نزد به نيز ترزفان آن بگذشت، سپاه دو ميان از ايران شاه بخت پيروزى به بيژن چون ديگر، سوى از 
 .بگفت بود، ديده بدگمان

 سر از كاله پهلوانان همه و برخاست توران سپاه از خروشى. گشت تيره شاهنشاهى فرّ نآ ديگر: كه بردند آگهى پيران به درنگ بى
 .گشت تيره گيتى و برگرفتند

 به يافتند، نگون را سياه درفش آن ايران  سپاه بانان ديده چون. كرد نگونسار را سياه درفش آن سپاه، ميان در نيز بيژن هنگام همان در
 كه بدان: كه دادند پيام را او و ساختند روانه گيو سوى به شتاب به را اى فرستاده و كشيدند فرياد گاه ديده آن از و نهادند روى پهلوان گيو سوى
 كسى هر به و ناليد مى و دويد مى سو هر به ديوانگان مانند به گيو. بيĤمد پيروزى با شيرى همچون و ساخت سرنگون را سياه درفش آن بيژن
 .خروشيد مى

 شتابان رسيد، آگهى بدو بيژن از چون پس. بود آورده ماتم كرد، مى سور بايد كه هنگامى به و جست مى آگهى دالورش پسر آن از پيوسته
 بر و نهاد زين بر سر و بغلتيد خاك بر و آمد فرود اسپ از بود، سزاوار كه چنان افتاد، گرامى پسر آن به چشمش چون. نهاد روى فرزند سوى به

 آن - گودرز سوى به كنان ستايش آنجا از سپس. گرفت بر در را خردمندش و دلير و جوان فرزند آن ديگر بار آنگاه. بخوان ينآفر دادگر پروردگار
 و خون پر زرهى با بود، بسته فتراك به را پهلوان هومان سر كه -بيژن -اش نبيره بديدند، دور از را پهلوان گودرز چون. نهادند روى -شاه ساالر
 چنان پهلوان گودرز. برد سپهدار گودرز پيش به را هومان اسپ و سر و افزار جنگ و آمد فرود سفيد و سرخ اسپ آن پشت از ،خاك از پر سرى

: فرمود گنجور به آنگاه و كرد بسيار آفرين بيدار بخت و اختر آن و دادار به پس. شود بيرون تنش از روان خواست مى گويى كه شد شاد بيژن از
 و كمر و خورشيد درخشانى به تاجى همراه به بود، شده بافته گوهر آن بر كه زر زمينه با اى جامه سان بدين و. بيĤور خسروانى اى جامه با تاجى

 كنون تا كس هيچ شير، سام گاه از: گفت و داد بيژن به را آنها همه پهلوان گودرز. بيĤوردند كمر زرين روى پرى ريدك ده و لگام زرين اسپ ده
 سوار شير، بسان همگى نيز ما سپاهيان پس. برشكستى را تركان شاه دل و گشودى را سپاه دستانت، و تيغ اين با تو. بود نيĤورده زير به را اژدها

  .شتافت خواهند بادپاى، اسپانى بر
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 او شدن كشته و نستيهن كردن شبيخون

 نامور پهلوان اى: گفت بدو و فرستاد نستيهن نزد به را  كسى خشمĤگين، اشك، پر چشمانى و درد از خسته دلى با پيران ديگر، سوى از
 كنى، جيحون رود بسان را زمين و سازى شبيخون ايرانيان بر و نكنى درنگ برادر، كين به و يازى جنگ به دست كه باشد سزاوار فريادرس،

 جدا تن از را دشمنان سر و بازآورى را هومان كين تو كه باشد. ببر خود همراه به باشند، بسته كارزار آن به كمر كه آزموده سوار هزار ده پس
 .سازم جيحون رود چون ايشان خون از را زمين و كنم چنين اين: گفت بدو شنيد، چنين كه نستيهن. سازى

 سپاه آن نستيهن. بتاختند افراخته گردنى با همگى تركان. آمد جوش به سواران جوشش از دشت بگذشت، شب از پاس دو چون
 به يافتند، آگهى ايشان آمدن از ايران كارآگهان چون. بديد را او بان، ديده كه رسيد جايى به دم سپيده. آورد ايران سپاه نزديك به را خواه كينه
 و بيدار: فرمود سپاهيان به شنيد، چنين كه پهلوان گودرز. اند آورده شبيخون ما بر روان آب چون سپاهى: گفتند و شتافتند گودرز سوى
 را -دالور زن تيغ پهلوان آن -بيژن گودرز، آنگاه. گردد مى آشكار سپاه آن نشان هنگامى چه ببينيد تا بسپاريد گوش همگى و باشيد روان روشن

 مردان و پهلوانان اين ميان از است بايسته را كه هر اينك. است شكسته نامت از دشمن كه بادا نيك تو كام و اختر: گفت بدو و بخواند خود نزد
 .آور زير به را دشمن سپاه خود مردانگى با و شو پذيره جنگ، به را ايشان تاختن شير، همچون و ببر خود با من امورن

 همگى رسيدند، يكديگر به كينه از پر رزمساز، سپاه دو چون. برگزيد سپاه ميان از را جوى پرخاش و دلير سواران از تن هزار بيژن پس
 آن چون سپهبد بيژن .نشد ديده آن پسِ در توران سپاه ديگر كه آمد فرود سياهى گَرد آن از و گشت پديدار ىابر ناگهان. بركشيدند را گرزها
 زنگارگون سره يك آسمان. برآمد خروشى سپاهيان همه از. كردند زه به را كمان تا بفرمود بديد، بود، ساخته ناپديد را ترك سپاه كه تيره گَرد

   .شدند فرو خون در و افتادند اسپان پِى زير به تركان از گروه دو سان بدين و. بود دهش خون درياى بسان زمين و گشته

 به درد از نستيهن تگاور اسپ. بزد او اسپ بر تيرى و بگشود  دست بديد، را ويسه خاندان بزرگ آن درفش و رسيد نستيهن به بيژن چون
 از كه هر: گفت و كرد رو ايرانيان به بيژن پس. شد كشته دم در كه بزد او دكالهخو بر گرزى چنان و رسيد بدو نامجوى بيژن. افتاد در رو

 ديدار، به چه اگر تركان كه زيرا. بشكنم سرش بر را كمان آن گيرد، دست در كمان شمشير، و گرز بجاى بندد، مى جنگ به كمر كه شمايان
 آن سراسر بر پيل مانند به و كشيدند را جوهردارشان شمشيرهاى دليرانه د،شنيدن چنين كه ايرانيان. ندارند اى بهره هنر از ليك اند، چهره پرى

 .بتاختند تورانيان پِى از توران، لشگرگاه تا رزمگاه آن از آنگاه. افكندند خاك بر و ساختند جدا تورانيان تن از سر دشت،

: گفت كارآگاهان به پس. گشت سياه شمانشچ پيش در گيتى نديد، تورانى سپاهيان آن با را برادرش پيران، چون ديگر، سوى از
 پس. آورم مى بيرون را چشمانم گرنه و  بيĤورد برايم من نستيهن از نشانى و بتازد ايران سپاه نزديك به تا بفرستيد رزمگاه اين از را اى فرستاده

 توران سپاه نامداران با نستيهن اكنون: گفت و ازگشتب شتابان و بديد بود، داده رخ آنچه و برفت فرستاده. ساختند روانه را اى فرستاده درنگ بى
 بشنيد، را سخن اين سپهدار پيران چون. است گشته نيل همچون گرز زخم از تنش و بريده سرش و افتاده زمين بر پيلى بسان رزمگاه، آن در

 جامه و بزد دست. گشت دور ازو خواب و خورد و مآرا. باريد مى ديدگان از اشك و كَند مى سر از موى پيوسته. نماند او با هوش ديگر و جوشيد
 زور چنين اين كه بوده بد تو با من نهان كه همانا گيهان، كردگار اى: گفت مى پيوسته. برخاست او هاى هاى خروشِ و بردريد تن بر رومى
 گُرد شيرافكن آن ستوده، و پهلوان و جوانمرد و دلير نستيهن آن دريغ .گشت تيره من خورشيد و اختر سان بدين و بگسستى را من بازوان
 نيز پلنگ كه شرزه شير آن نستيهن، چون را كسى چه ديگر اكنون. ويسه خاندان بزرگ پهلوان، هومان آن من، گرامى برادر آن دريغ و. گيرم

 كوس و بزد رويين ناى پس.  برد جنگ سوى به را سپاهيان بايد ؟ رود جنگ به رزمگاه اين در تا بيابم شد، مى روباه چون او چنگال برابر در
 .گشت آبنوس سياهى به زمين و نيلگون آسمان،. بربست

 كارناى نيز ايران سپهدار. برفت نيز ماه و خورشيد از روشنايى سپاهى، همه آن از شد، بيرون كنابد كوه از توران سپاه چون سان بدين و
 گرز و نيزه پرخاشخر، نامداران همه. بود بنفش تيغهاى سره يك آن پيش در و دبو سپاه ميان در كاويانى درفش. بيĤورد را سپاهيان و بزد

 خويش هاى سراپرده به كينه از پر جنگساز، سپاه دو هر شد، تيره شب چون. بكردند پيكار شب تا دم سپيده از پس،. داشتند دست در گاوسار
 را ايشان از بسيارى و بكرديم گرانى رزم امروز: گفت مى پيوسته .گرفت نمى آرام دلش انديشه، از رسيد، ريبد به ايران سپهدار چون. بازگشتند
 شاه به اينك نيز من پس. بخواهد يارى جنگ براى او از و سازد روان توران شاه سوى به اى فرستاده پيران كه برم مى گمان اكنون. بكشتيم

 .رسانم مى آگهى باره اين در ايران
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 خسرو از گودرز خواستن يارى

 بگشايى، لب كسى نزد به باره اين در اگر و سازم آشكار را نهانى سخنهاى خواهم مى: گفت و خواند پيش را نامه نويسنده گودرز اهآنگ
 .آمد خواهد سرت بر گزند

 بود گفته بدو پيران كه سخنانى همه و بود گذشته آنچه سان بدين و. گرداند آگاه سپاه كار از را او تا نويساند شاه براى اى نامه گودرز پس
 بزرگان آن و گيو به پيران كه پاسخى و بدو، روزگار كار نمودن و پيران نزد به مهربانى با گيو فرستادن از بسيارى سخنهاى. بگفت خسرو به را

 آنچه از و ختندسا كه رزمگاهى آن از سپس و بيĤمد، جنگ براى كنابد سوى به او پس از پلنگ بسان كه سپاهى آن از و بود، داده دلير فرزانه
 را همه بكرد، توران گرزداران آن با نبرد روز در بيژن كه آنچه از آنگاه. كرد ياد را سخنها همه بود، رفته جنگجوى نستيهن و هومان بر كه

. بيĤمد رود زديكن به سپاهيانش با او چگونه كه كرد ياد و بپرداخت افراسياب به سپس. نمود خسرو كى براى نامه در بود، داده رخ كه بدانسان
 را ما كه دانى مى خود تو ، آورد رزمگاه اين به و اينسو به را سپاهيان جيحون، رود لب از او اگر اينك گيتى، سراسر و ايران شاه اى: گفت آنگاه
 خودش شاه از و كند دستى شپي جنگ در پيران اگر ليك. بيĤيد سپاه يارى به پهلوانانش با خسرو كه اين مگر  نيست او برابر در پايدارى  ياراى

 كار از پيروزگر شاه كه آنم خواهان نيز. كرد چه او با بنده اين كه رسيد خواهد آگهى خسرو به هنگام آن در ديگر نخواهد، يارى به را سپاهى
 نشستنگاهى تا فرمودب گودرز كردند، بند و مهر را نامه چون آنگاه. رساند آگهى كهتر اين به هوشمند اشكش و لهراسپ و ديوبند رستم

 به -شير چون هوشيار جوان آن -  هجير تا بفرمود گودرز سپس. بيĤوردند هم ديگرى فراوان تگاور اسپان و بساختند تيزتگ اسپى بر خسروانى
 اگر. گردان تيز كار، اين بر را دلت هوشياردل، پسر اى: گفت و كرد ياد هوشيار و جوان پسر آن به را سخنان آن همه گودرز. رفت او نزد
 روز و شب و برو دمان باد بسان بستدى، من از نهانى را نامه اين چون پس. است گاه همان اكنون جستى، مى دستگاهى من نزد در بايست مى

 پدر نآ پيش از هجير سپس و گرفت بر در كردن پدرود براى را او گودرز، آنگاه. ببر شهريار پيش به مرا نامه اين و مخاران نيز سر و مياساى
 .آمد بيرون فرّخش

 و آمد بيرون پدر سراپرده از آنگاه. برنشاند تگاور اسپانى بر را ايشان و خواند فرا سپاهيان ميان از را خود خويشان از تن دو هجير پس
 همان بر رامشانآ و خواب و خورد و بودند اسپ بر روز و شب سان بدين. نشست مى ديگر اسپى بر رسيد، مى كه ايستگاهى هر در. گشت روان
 پيش به كسى گشتند، پديدار ايران راه در سواران آن چون. رسيدند شاه نزديك به و بيĤمدند هفته يك در را راه آن چنين اين. بود اسپ پشت
 بدو بديد، را جيره ، شماخ چون. فرستاد ايشان پيشواز به بسيارى دليران همراه به را شماخ نيز شاه. ساخت آگاه را او و آمد نامدار خسرو آن

 به را او و برداشتند را پرده تا بفرمود آنگاه اى؟ رسيده گيتى شاه درگاه به ناگهانى چنين اين كه است شده چه شيرگير، زاده پهلوان اى: گفت
 باره در و بنشاند  خويش ركنا در را او و بپرسيد بسيار او از نيز شاه. ماليد خاك بر را خود روى بديد، را خسرو هجير، چون. آوردند شاه درگاه
 .بپرسيد ديگران و سپاه مهتران و گودرز

. داد بدو را پهلوان گودرز نامه روان، روشن خردمند جوان آن آنگاه. گفت باز بدو را سپاه كار همه و بخواند خسرو به را بزرگان درود هجير
 درخشان ياكند از را هجير دهان شاه خواند، خسرو براى را نامه دبير چون. بخواند وى براى را نامه تا بفرمود و خواند پيش را نامه نويسنده شاه

 .بيĤور ديبا و دينار: گفت گنجور به آنگاه. بيĤكند

 جامه دست يك سپس. شد ناپديد نيز سرش كه بريخت هجير بر چندان و بيĤورد بسيارى هميانهاى بشنيد، را شاه فرمان كه گنجور
 نيز هجير ياران به شاه. بردند هجير پيش به زر زينهاى با چابك اسپ ده همراه به را آنها سان بدين و. بيĤورد رگوهرنگا تاجى با را شاه زربافت
 .بداد ديگر چيزهاى بسيار و دينار و درم و شاهوار جامه

 دست در مى از امىج يك هر شاهدوست، بزرگان آن و هجير. بيĤراستند ميگسارى براى نشستنگاهى و برخاستند شاه با آنجا از آنگاه
 نخست و بشست را خويش تن خسرو پگاه،. گفت سخن ايشان با كارها كم و بيش از خسرو و بنشستند هم كنار در را روز شبانه يك و گرفتند

 .خواند ربسيا آفرين دادگر يزدان بر و برد فرو سر و كرد خم پشت اشكبار، ديدگانى با و كرد تن بر بندگى جامه و آمد گيهان داور پيش به

. ريخت فرو ديدگان از اشك بادرد، و بناليد پروردگار پيش در افراسياب براى از سپس. بخواست تخت و تاج و فرّهى و پيروزى او از آنگاه
 .بنشست تخت بر فرّهى با سهى، سرو همچون و بيĤمد آنجا از آنگاه
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 خسرو از گودرز نامه پاسخ

 بر نخست. ساخت پديدار را بد و نيك شاه نامه، آن پاسخ در. بگفت او با اى شايسته خنهاىس و خواند پيش را خردمند دبيرى شاه آنگاه
 آن. جنگاورى هم و است دانش را او هم كه هوشيار سپهدار گودرز باد خجسته. باشى روان روشن جاودانه، تو: گفت و بكرد آفرين پهلوان گودرز
 روشن را تو اختر پروردگار چون. بودند پيروز ما پهلوانان كه سپاس را گيهاندار يزدان. كاويانى  درفش فروزنده و بنفش تيغ و گوپال دارنده

 پندهاى را او و فرستاديم پيران نزد به را دالور فرزانه بزرگانِ ديگر و گيو كه گفتى كه سخنى آن نخست. برآورد دود دشمن از ناگاه ساخت،
 گرويده بدى سوى به نيكى از او اختر كه همانا گشت، كاسته مهرش كه هر بدان پس  گرويدن ما سوى به و نپذيرفت مرا پند ليك داديم، بسيار
 .نبودم او با پيكار جوياى او، خوب كارهاى براى از ليك. گردد نمى تهى كين از پيران دل كه بودم آگاه اين از پيش از نيز من. است

 از را دلش نيز تو پس. داند مى افراسياب براى تنها را گيتى و دارد گرايش توران سوى به پيران مهر كه ساخت آشكار برايم سپهر اكنون
 با كنون تا اگر ليك. روييد نخواهد گياه خار، آن از تو كوشش با دهد، برترى خرَد بر را خويش دل آرزوى پيران اگر كه بدان و. برمتاب او مهر

 و اختر از و گران گرز با جنگاوران پيكار آن از كه اين ديگر. سزد گفتن خوب آزادگان، از كه چرا  باشد روا اى، گفته سخن خوبى به دشمن
 پيروز نبرد، روز در كه دانم مى درستى به من كه بدان پس  كردى ياد ايد، نموده رزمگاه آن در كه كوششى از و ماه و خورشيد نيك گردش
 داشته روان افراسياب نزد به را اى فرستاده پيران گفتى كه اين سديگر. دار او از سپاس و بدان يزدان از را دليرى و زور همه تو ليك. شد خواهى

 اى و من انديشه پر هوشيار اى كه گويم مى گفتارت اين به پاسخ در  بگذراند رود از را سپاهيانش خواهد مى و نهاده روى پيران سوى به نيز او و
 از سپاهى زيرا آيد، ما با جنگ سوى به كه نكرده درنگ آن براى از جيحون رود بل بر افراسياب كه بدان اى، شايسته كارى هر در كه ساالرى
 و لهراسپ و -دمنده نهنگ آن -سپهبد رستم همچون ما سپاه سران كه آن چهارم و. شود نخيز او بر سو دو از كه ترسد مى و بيĤمده چين سوى

 رو آن از گشته، پديدار سو هر از دشمن ديده كه افراسياب سان بدين و ندا گشته پراكنده توران گرد بر بسيار سپاهيانى با جنگ تيز اشكش
. سپرد خواهد دشمن به را خويش جاى ديگر بگذارد، پيش پاى هست، كه جايى آن از اگر ليك. است آورده جيحون رود لب به را خود سپاه
 و بدان باشد، همراهت  بخت هميشه كه سپهدارى اى پس  تىخواس آگهى ايشان از دارى، پهلوانان آن به كه مهرى آن براى از كه آن پنجم
 خروشى آنجا از بود، رفته خوارزم به كه نيز هوش تيز اشكش. برآورد گَرد ايشان از بود، رفته كشمير و هند به كه شيرمرد رستم كه باش آگاه

 رفته غز و االنان به سپاهيانش با كه هم لهراسپ. نهاد ىرو گرگنج شهر سوى به خوارزم از و گردانْد روى اشكش، با رزم از نيز شيده. برآورد
 پشت از گردنكشان آن ، آورد بدينجا و بگذارند جيحون از را سپاهيانش افراسياب اگر اينك. آوردند فرود سر او برابر در آنجا مهتران همه بود،
 بنياد فرخنده و آباد سرزمين آن پيران، گفتار براى از افراسياب راگ كه بدان تو پس. نماند او مشت در باد بجز هيچ و بگيرند را سرزمينش او سر

 به لب او كه باش آگاه نيز و. سپرد خواهد دشمن به را آن و ماند نخواهد برايش سرزمين آن ديگر گذارد، پيش پاى و سازد رها را خويش
 دستى پيش ما با جنگ در و بگذراند رود از را سپاهيانش وا كه روزى آن مبادا پس. نرسد آگهى من به آن از روز، و شب كه گشايد نمى سخنى

 و دهستان سرزمين به و ببندد پيل بر كوس تا فرمايم مى سپهدار توس به اكنون نيز من. ببيند را تنگى و تاريك روز كسى كه مباد و. كند
 .برآورد خورشيد به سر و گيرد دست در را آنجا و برود گرگان

. باش جنگ جوياى و بيĤراى را سپاهيان و متاب روى تركان با جنگ از تو پس. آيم سپاهيان يارى به تخت و لپي با توس، پِى از هم من
 نيز تو خواست، را ايران نامداران با نبرد پيران اگر پس. اوست مشت در باد تنها نيستند، پيران پشتيبان نستيهن و هومان ديگر چون كه بدان و
 .شتابند او جنگ به ات بفرما و برمگردان روى او از

 و ميانديش نيز افراسياب به پيكار در. برو او پيش به شير همچون و مكن بد دل پس شد، جويا را تو خود با نبرد دليرانه، او كه هم اگر
 آن اميد. شد خواهى زپيرو ايشان با جنگ در تو ندارى، تنگ كار، آن بر را خود دل اگر كه باش آگاه. برمتاب  روى پيران از و آور جاى به را دل
 نزد به سپاه آن و آورم شما پشتيبانى به سپاهى من كه آن از پيش كه كنم مى گمان چنين اين نيز.  آورد بار شادكامى برايم كردگار كه دارم
 ساخته كارها همه و گشته آسوده جنگ از سپاهيان و باشيد برآورده درخشان خورشيد به تا را نامتان و گشته پيروز ايشان بر شما رسد، شما
 داد فرستاده به را نامه سپس و نهاد نامه بر را خود نگين مهر و رسانيد سپاهيان به نيز را توس و كاووس فراوان درودهاى شاه آنگاه. باشد شده

  .بكرد آفرين را او و
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 خسرو آراستن سپاه

 ، آورد رود اينسوى به را سپاهيانش افراسياب اگر: فتگ و نشست سگالش به دبير با سپهبد خسرو كى برفت، خسرو پيش از هجير چون
 . روم او جنگ به بايد نيز من

 دشت همه بر و ببرد دهستان سوى به را سپاهيان شتاب به تا بفرمود و خواند فرا را -نوذر خاندان بزرگ آن -توس درنگ بى شاه پس
 توس. برآمد توس درگاه از كوس و ناى خروش و تبيره بانگ پس. دآي جنگ به پلنگى بسان درگيرد، جنگ چون و بگستراند سپاه خوارزم
 دو سراسر در. ايستاد باز گردش از آسمان گويى سواران، آن بيم از. گشت نهان ايشان اسپان سم زير به زمين و شد روان سپاهيانش با سپهبد
 چون. رسيد آگهى گيتى سراسر به پيروزگر شاه آن لشگركشى زا. برفت نيز ماه و خورشيد از روشنايى كه براند، ايران از سپاه چندان هفته،
 پرخاش نامداران و دلير پهلوانان و برگزيده سواران از تن هزار سد با پس. گشت رفتن آماده شتاب به نيز شاه برفت، ايران شاه پيش از توس
 .نهاد روى گودرز سوى به فرّهى به شاهنشاهى، تخت و تاج و كوس و پيل با و جوى

. نورديد درمى را زمين گويى كه چنان بيĤمد، خسرو پيش از تازان و گرازان شاهوار، جامه آن با و خرّم و شاد دلى با هجير ديگر، سوى از
 سپاهيان هجير. بود گشته زر از پر آسمان و الله از پر زمين. شدند پذيره را او همگى و برخاست كارناى خروش رسيد،  سراپرده نزديك به چون

 پندهاى و شاه نوازيدن از آنچه رسيد، -نامور پهلوان آن -گودرز پيش به چون. بيĤراست خروس چشم همچون پيالن، و كوس و زرين زنگ با را
 آن درود همراه به را گيتى شاه آن نامه آنگاه. بگفت او به گودرز پيام شنيدن از را شادمانيش و سپاه به را او مهربانى نيز و بود شنيده و ديده او

 را نامه مهر چون سپس. بماليد خود روى و چشم بر را نامه آن بشنيد، هجير از شاه نوازيدن آن باره در گودرز چون. داد گودرز به بزرگان
 و كرد آفرين شاه بر بشنيد، سخنان آن كه سپهدار گودرز. بكرد ياد گودرز بر را شاه سخنهاى نيز نامه خواننده. داد خواننده به را آن بگشود،

 .ببوسيد را زمين روى فرمانبرانه

 .داد بار و نشست تخت بر پگاه. پرداخت سگالش به پسرش با را شب آن گودرز

 پند آن دبير، آنگاه. بنهاد دبير پيش به و بيĤورد را شاه نامه آن ، فرّخ هجير. رفتند او پيش به و نهاده سر بر كاله سپاه، نامداران همه پس
 رها كوه در كه را اسپانى همه. بداد بسيار دينار و بخواند را سپاه دهان روزى سپهدار، گودرز سپس. بخواند سپاهيان آن پيش به را شاه فرمان و

 دهان روزى آن به را زرين كالهخودهاى و گرانمايه هاى جوشن و كمر و تيغ و دينار گنجهاى در كليد آنگاه. آورد لشگرگاه به گروه گروه بودند،
 آراسته پياده و سوار سپاهيان همه سان بدين و. بداد سپاهيان به را ها خواسته آن همه بود، آمده پديد جستن كينه گامهن ديگر چون. بداد

 دل و بودند شده فرو سيم و زر و آهن در همگى. بود آمده ستوه به ايشان بادپاى اسپان زير به زمين كه آمد فراهم كوهى بسان سپاهى. گشتند
 گروه كوه، همچون سپاهيان. كردند جنگ آهنگ و تاختند كين به ديده و گوش و دل تا بفرمود گودرز پس. بود بيمناك انايش از نيز نرّ شيران
: گفت پس. ديد الژوردين را آسمان و تيره را زمين سپاهى، همه آن از بنگريست، ايشان بر ساالر گودرز چون. رفتند سپهبد پيش به گروه

 نيĤراسته نرّ شيران و جنگى پيالن و زر و سيم و افزار جنگ و اسپ همه اين با رزمگاهى چنين كس هيچ كنون، تا جمشيد هنگام از كه براستى
 فرا را نامداران و فرزانگان نشست، تخت بر گودرز چون آنگاه. نهم روى چين سوى به اينجا از باشد، يار آفرين گيهان پروردگار اگر اينك. است
 .كرد رزم آهنگ و پرداخت ميگسارى به آرامش و شادى با و ستبنش رامش به ايشان با و خواند

  خواستن آشتى و گودرز به پيران نوشتن نامه

 و پرداخت گرى چاره به فريبكارانه و گشت بيم از پر دلش پس. است كرده چه آهنگ ايران ساالر كه رسيد آگهى پيران به ديگر، سوى از
 از و كرد آفرين را پروردگار نامه آغاز در. نويسد پهلوان گودرز به اى نامه تا بفرمود را دبير ناگزير، به آنگاه. بجست چاره راه انديشى نيك دستور از

. بردارد سپاه دو اين ميان از را گاه كينه اين مگر كه خواهم مى نهان و آشكار در گيهان، كردگار از من: گفت آنگاه. پناهيد يزدان به سترگ ديو
 و دليران از تن چند كه بنگر. برآمد كامت و بستدى جستى، مى كه اى كينه آن همه ديگر اكنون  خواستى را كينه اين گودرزى، كه تو اگر

 اينك ليك. اى برتافته روى خرَد و مهر از و ندارى يزدان از باكى و ترس هيچ. افكندى خاكشان بر و بريدى سر مرا شيران و نزديك خويشان
 بسيار چه كه كن نگاه. نباشى دلير ريختن، خون به و گردى سير كينه اين از ديگر كه است رسيده فرا آن گاه .بيافتى جستى، مى آنچه هر ديگر

 .بيĤسايى جستن كين از و آورى بخشايش كه رسيده آن هنگام پس. گشتند تباه رزمگاه اين در توران و ايران سپاه از

 بريد بايد چه چندين زنده، سر        ناپديد مرده جستن كين به
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 مكار كينه تخم درون، گيتى به           روزگار شده نايد، باز اگر

 بماند، بسيار زشت نام او از كه كسى بر مرگ، از پس كه بدان و. دار باز ريختن خون از دست و مگداز را تنت و مرنجان را خود روان 
 . بود نفرين

 دامي فراوان نماند بودن به   سفيد شد سيه موى كه بدانگه

 تنها و]  درگذريم نيز ما و[ نماند جاى بر كسى سپاه دو از ديگر آيند، جنگ به سپاهيان گاه، كينه اين در ديگر بار اگر ترسم مى نيز من
 و پيكار اين كه هم اگر بخت؟ نگون كسى چه و بوده افروز گيتى و پيروز كسى چه كه دانست خواهد كسى چه ديگر آنگاه.  مانَد جاى بر كينه
 روان افراسياب نزد به اى فرستاده شتابان اكنون هم من تا بگو پس  كنى مى ايران كشور براى از را رزمگاه اين در من با آويختن و ريختن خون
 گيتى سرزمينها، بخشش با زمان آن در منوچهرشاه كه همچنان پس. رسانيم پايان به را كينه اين و ببخشيم را سرزمين كه بفرمايد مرا تا سازم

 تا بگو بفرموده، دادگر خسرو كى كه را ويرانى و آباد سرزمين هر و بدانى زمين ايران آن از خواهى مى كه را سرزمينى هر نيز ما داشت، نگاه ار
 گوزگانان نيز و باميان تا شهر پنج و اندراب تا بلخ از همچنان و فارياب تا طالقان شهر از و بست تا غرچگان از پس،. سازيم تهى تركان از را آن
 و آن پيرامون شهرهاى و بخارا و گرد ويسه و ترمذ و شگنان چون شهرهايى و ختالن تا زم و آموى دشت از آن از تر پايين و بدخشان تا بلخ از و

 را سپاهيانم و سپارم او به است، آورده جنگ آنجا از سوز دالور رستم كه را نيمروز كشور تا ديگر، سوى از. سپارم مى شما به را سغد تا همچنين
 بدين هم را سند سوى به تا قندهار و كابل و كشمير از. سازم تهى را هند تا سرزمين آن از. بگشايم باختر سوى به راه و بازخوانم او نزديك از

 سخن و جنگ هيچ دونب را قاف تا سرزمين اين از. سپارم بدو آورده، جنگ آنجا در لهراسپ كه نيز را آن پيرامون و االنان. آورم شمار در سان
 .سازم تهى هم است تاخته آن در اشكش كه را سويى آن. بسپارم خسرو به اى گزافه

 .خوانم فرا خويش نزد به سو هر از را سپاهيان بكردم، را اينها همه چون آنگاه

 را دل و خواستيم را راستى ما كه دانست خواهى نيز تو. نباشم تو دشمن ديگر كه خورم مى سوگند و بندم مى پيمانى تو پيش به سپس
 از اى نامه و بگشاى چهره سان بدين نيز تو. بپيچيد كينه از ما سر ديگر كه كنم آگهى توران شاه سوى به آنگاه. بيĤراستيم راستكارى و مهر با

 بستيم، پيمان سان بدين چون پس. برگزين من با پيكار و خون ريختن بجاى مرا گفتار اين ، مهر راه از گونه بدين و. بنويس خسرو به مهر سرِ
 بكرديم، را اينها همه چون آنگاه. ببندد سپاهيان بر را كينه در مگر تا بفرستم او نزد به بخواست، من از خسرو كه را هايى خواسته  آن همه

 هنگام به زيرا. بدوزم را ينهك چشم راستكارى، دست با و آورم كيش و آيين و مهر كار، اين با. بفرستيم ديگرى بسيار چيزهاى و گروگان
 آنچه هر پس. شد سرگشته درد، آن از نيز فريدون و گشت كشته نامور ايرج سترگ، سلم و تور بدگوهرىِ از كه بود -بزرگ شاه آن -فريدون
 من زيرا. ببرند من خوب گفتار اين سستى به گمانى ايرانيان كه نبايد ليك. بنويس شاه به من باره در اى نامه آنگاه و بخواه من از بايد مى نيكى
 تو از مردانگى در و است افزونتر تو از من سپاهيان و گنج كه بدان. هستم نيك سرانجامى جوياى تنها و نگويم مهر به جز را سخنان اين
 ميان از را كينه اين تا شمكو مى و سوزد مى سپاهيان بر دلم ريختن، خون بيدادگرى، با هرجا در و انگيختن كينه چنين اين با ليك. آورترم نام

 .نپسندد ما بر را بدى اين كه ترسم مى آشكار و نهان در نيز گيهان كردگار از كه اين ديگر و. بردارم

 پس بنگرى، گفتارم به نخواهى و بدانى گناهكار گناهم، بى كه اين با مرا و باشى من با پيكار جوياى و بپيچى من گفتار از سر اگر اينك
 كه را ايران پهلوانان سران خواهى، مى چنين اگر پس. دارى سر در گستردن كينه انديشه تنها و است يكى تو پيش در بيداد و داد كه همانا

 آن در نيز تو و من. آوريم مى جنگ سوى به را سران سان بدين و گزينم برمى خويش سپاه از را جنگاورانى نيز من. برگزين باشند، گرز گراينده
 گناهكار تو كه را كسانى هم ما. بيĤسايند آويختن و ريختن خون از گناهان بى ديگر شايد تا بپردازيم يكديگر از خواهى هكين به آوردگاه

 سرزمين و نيĤزارى مرا سپاهيان بريختى، را ما خون تو اگر كه ببندى پيمانى بايد ليك. آوريم تو پيش به اى، گشته آزرده ايشان از و شناسى مى
 يارى مرا نيك اختر كه هم اگر. نرسانى گزندى و نسازى نخيز ايشان بر و روند توران به تا دهى سپاهيان به راهى و نسوزانى امر تاج و تخت و

 روانه شاهشان نزد به و ايران سوى به را ايشان همه. نجوييم كين و نگيريم خشم ديگر و نسازم نخيز ايرانيان بر گشتم، پيروز تو بر من و كرد
 و كنى نبرد گفتم را تو كه سان بدين خواهى نمى اگر ليك. يابند زينهار خواسته، و جان به همگى و نگردد كاسته آنها از كسى يچه و سازم مى

 گردد، ريخته كين اين براى از كه خونى هر كه بدان ولى. بيĤور جنگ به را ايشان همه پس  آيى كارزار به سپاهيانت همه با كه دارى آن آهنگ
 پسرى را او. بخواند خود نزد به را خويش گرانمايه فرزند نهاد، نامه آن بر بند پيران چون آنگاه .شد خواهى آويخته ديگر گيتىِ در آن براى از تو
 .بشنو پاسخ و بگوى سخن هوشيارانه و برو گودرز نزديك به: گفت بدو و فراخواند را او پس. بود انجمن بزرگ كه بود تن رويينه رويين نام به
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 كسى رسيد، درگاه پيش به چون. تاخت پهلوان گودرز سراپرده سوى به ديگر سوار ده با نامور پيران پيش از روان روشن و خردمند نرويي
 بديد، را گودرز و آمد درون به چون جوان رويين. خواند خود پيش به را فرستاده گودرز، پس. ساخت آگاه را او و آمد پهلوان گودرز سوى به

 و پيران باره در آنگاه. برگرفت در تنگ را او دود چون شتاب به و برجست جا از سپهدار گودرز. افكند زير به سر و كرد كش به را دستها
 و بيĤمد دبيرى پس. بداد را پيام و آورد پيش را نامه آن رويين. بپرسيد رويين از كشورش و شاه افراسياب و پهلوانان باره در نيز و سپاهيانش

 همه آن شنيدن از نامداران همه بخواند، گودرز براى را نامه آن چون. بگفت گودرز به بود، نامه در كه را آنچه همه و بخواند ار نامه آن زود
 پسر اى: گفت رويين به پهلوان گودرز پس. ماندند فرو نامه، آن در خردمند پيران سوى از خوب پيوند راه نمودن و نيكو پندهاى و چرب گفتار
 نشستنگاهى و بپرداختند نو اى سراپرده سان بدين و. بگيرى را نامه پاسخ آنگاه گردى، من ميهمان كه بايد نخست ، فرّخ وانج اى و ساالر

 گودرز كه ببيند تا بود انديشه از پر جوان رويين دل. بخواستند را رامشگران و خورشها و بيĤراستند رومى ديباى با را آن و بساختند خسروانى
 بزم و ساز و مى سپهبد گودرز ، نيمروز گاه به روز هر. داد مى را نامه آن پاسخ مى و ساز با هفته يك گودرز ليك. دهد مى خىپاس چه پهلوان

 .خواند مى خود پيش به را رويين و آراست مى

 گودرز از پيران نامه پاسخ

 بدين و. بنوشت را نامه آن پاسخ تا بفرمود و واندخ پيش را نويسنده ساالر، گودرز هشتم، روز پگاه بگذشت، گونه بدين هفته يك چون
 ات نامه سراسر: گفت و پرداخت بود، گفته پيران كه آنچه پاسخ به آنگاه و بكرد آفرين نامه آغاز در گودرز. بكاشت را كينه درخت ديگر بار سان

 اى، داشته نامه در كه خوبى گفتار اين از مرا ليك. رسانيد ما به بودى، داده كه را پيامى آن همه رويين. بدانستم را گفتارت همه و بخواندم را
 چنين و آورى مى كار به چربى گفتار هرجا در. ندارد اى مايه ، خرَد از روانت و نيست يكى زبانت با دلت هرگز بينم مى زيرا آمد، شگفت

 چون كه هستى زارى شوره همچون تو ليك. برد مى تو نىمهربا به گمان نباشد، سر در خرَد ، بن از كه را كسى. گويى مى نگارى پر سخنهاى
 گاه ديگر اكنون. نيĤيد بكار چاره و فريب ديگر كمند، و سرنيزه و گرز هنگام به كه بدان ولى .نمايد مى آب همچون دور از بتابد، آن بر آفتاب
 و بود خواهد چگونه سپهر گردش تا بنگر اينك پس. نباشد رپيكا و كين بجز كارى هيچ تو با مرا و نيست مهر و پيوند و فريب و گفتار و پاسخ

 .بود خواهد كسى چه يار خورشيد، و پيروز بخت و داد خواهد نيرو را كسى چه گيهاندار پروردگار

 .بشنو بگفتى، كه را آنچه پاسخ و كن ياد را خرد اكنون ليك

 دلم كار، اين از و آيد پيش من براى جنگى كه خواهم نمى اخيزرست گردش و يزدان از و دارم كه مهرى از من: كه گفتى كه آن نخست
 .نداشت آشنايى زبانت با دلت آوردى، لب بر را گفته اين كه هنگامى آن در كه همانا پس  است گشته تنگ و تاريك

 ايران دالور و هوشيار وانانپهل با گيو كه كار آغاز در. كردى نمى دستى پيش ريختن خون در خودت داشت، راهى داد، تو، دل در اگر زيرا
 تو  بگفت بسيار نغز گفتار و اندرز و پند و راند سخن كشورى و نامدار هر از و درى هر از تو با مغز، پاكيزه بزرگان آن همراه به و آمد تو پيش به

 خوى كه بدان ولى. گزيدى آرامش كار، فرجام در ليك داشتى، دور را خرَد نخست. كردى دستى پيش جنگ در و آوردى اينجا به را سپاهيان
 تخت و تاج براى تور، سوى از كه اى شنيده خودت. است همراه شما خاندان و نژاد با بدى. نيĤورد خرَد راه به را تو هرگو و است تو سرشت بد،
 آن براى از كه نيز فريدون. ترانيدبگس جا همه در را كين و بيداد اين و شد پديدار كه بود سلم و تور از بدى آن. آمد نيكبخت ايرج سر بر چه
 خرَد كم نامداران آن از آن، از پس. دانش هم و داشت مهربان دلى هم دهش، نيكى دادار يارى به بود، گشاده ايشان نفرين به لب روز و شب درد،

 و كرد آنچه كرد نيز كاووس كي با. نهاد را نهكي بنيان نو، از كواذ، كى و نوذر و منوچهر با ديگر بار و رسيد افراسياب به بد خوى كه بود تورانى
 جان سياوش، كه هنگامى آن در را تو ليك. گذاشت را اى كينه چنين بنيان سياوش، خون ريختن با هم ديگر بار. برآورد گَرد آباد، ايران از

 .گشتند تباه كين اين براى از كه تختى و تاج با ايرانى بزرگان بسيار چه. نيĤمد داد از يادى بداد، را شيرينش

 را كارى هر نشيب و فراز كه فريبكارى كارآزموده اى پس. بندى مى ريختن خون به كمر همه اين چرا سر پيرانه با تو: گفتى كه آن ديگر
 خورشيد به تا را گَرد زمين توران از كينه، اين براى از نبرد، روز در تا داده گردنفرازى بخت و دراز زندگانى مرا رو آن از يزدان كه بدان اى، ديده

 كه آن سديگر. باشم نسپرده پا زير به را سرزمينتان و نيĤورده بجا را كينه اين من و بگسالند تنم از جان من يزدان كه ترسم مى اكنون. برآورم
 پس  گردد مى گرفتار تنمان ،بيهوده ريختنهاى خون اين براى از سرانجام كه دانى نمى و بينم نمى تو در پاك يزدان از باكى و ترس هيچ: گفتى
 گردش اين از مرا دادگر، داور و كردگار گيتى، آن در پرسش هنگام به بازگردم، تو با پيكار از تو چرب گفتار اين با اكنون من اگر كه بدان
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 پسر هفتاد خون و سياوش كين به كمر ايرانيان پيش در چرا تو پس بدادم، گنج و فرزانگى و زور و ساالرى را تو كه گويد و بپرسد روزگار
 گرداندم؟ روى كينه اين از چرا كه بگويم گويم؟ چه آفرين گيهان پروردگار پاسخ در من آنگاه نبستى؟ خود گرامى

 نيست شايسته گشته، خاك ديگر اكنون كه تن يك براى از: گفتى تو. بود سياوش كين باره در گفتى كه سخنى چهارمين پير، ساالر اى
 آنچه ياد به داريم، دل بر شما از كه آزارهايى آن و شما زشت كردارهاى آن ياد به چون كه بنگر خود تو ليك .بگيرند را اى هزند پاك جان كه
 و شما تاختنِ بدى سوى به هميشه و توزيها كين و شكستنها پيمان آن ياد به و ايد بيĤزرده كه را كيان بسيار چه و ايد آورده ايران سرزمين بر كه
 را توران سران و بندم مى پيمانى تو با: گفتى كه آن پنجم كنم؟ آشتى توانم مى چگونه ديگر افتم، مى ايد، انگاشته نيكى را بدى هميشه كه اين

 سپاه نگاهبان اى پس  بنديم مى خويشتن بر را رنج راه ديگر كار، اين با و سازيم مى روانه خسرو نزديك به گنجهايى و فرستم مى گروگان برايت
 را خسرو فرمان اگر اينك. بريزم خونها سياوش، خون براى از و سازم جنگ كه فرموده مرا او. است چنين اين ما به شاه فرمان كه بدان ران،تو
 چون گروگانهايى پس بگشايد، چهره تو هاى گفته اين براى خسرو كه دارى آن اميد اگر ليك. گردد شرمگين گيهان خداوند از روانم نيĤورم، بجا
است گشوده برايت كار اين راه كه بدان و بفرست شاه نزد به و زمين ايران سوى به شتاب به ها خواسته همه با را خسروپرست رويين و اكله. 

 خويش نزد به را سپاهيان و سپاريم مى خسرو به را همه :گفتى و بكردى ياد آن نهاد فرّخ و آباد بوم و بر و ايران سرزمين از كه آن ششم
 سوى از كه باش آگاه. گشايم مى تو بر را راز اين نيستى، آگاه اگر و است گردانده نياز بى تو كار اين از مرا يزدان كه بدان پس  خوانم مى فرا

 و ساخت خود آن از را سند تا نيمروز سرزمين از خود تيز تيغ با دالور رستم ديگر سوى از. گشت لهراسپ آن از همه خزر، مرز تا باختر
 .فرستاد ايران شاه نزد به سياه درفش با را هندوان سر و كرد بپا آنجا در ىرستاخيز

 تهى تركان از بودند، آورده تاختن سو هر از و برآورده سر آنجاها در تركان كه را آن پيرامون و خوارزم و دهستان بيابانهاى هم اشكش
 تو و من نيز اينسو از. بفرستاد خسرو نزد به نيز بسيارى هاى خواسته و بنديان .برد مرگ دم به تا را او و بباريد تير از بارانى شيده بر و ساخت

 برابر من با اگر هم اينك اى، ديده را پهلوان شيران و نامداران اين و من نيروى اين، از پيش. هستيم سپاه دو هر آبروى كانون جنگ، اين در
 نامور پهلوان اى تو و. كنم فرو خون در را رزمگاه اين شاه، فرمان به و يزدان روىني به و ساخت خواهم رها گفتگو همه اين از ترا ديگر شوى،
 پروردگار كه بنگر. است بگشته تركان از بخت و آمده فراز سپهرى بند آن ديگر كه ببين و بنگر ماه و خورشيد گردش اين به سپاه،
 گشته پديدار بدكردارى براى بد كيفر و كرده دورى بد از روزگار ديگر اكنون. آورد خواهد سرت بر چه بدت كردار آن براى از آفرين، گيهان
 همگى شمشيرزن، سوار هزار سد و بيشمار سپاه همه اين كه بدان و بشنو را خردمند مردم گفتار و بگشاى گوش و بيانديش بسيار پس. است

 هيچ تو با مرا كه بدان پس  بخورد راستكارى سوگند و ببستى پيمان كه اين هفتم. بازنگردند افسون با رزمگاه اين از خواه، كينه و نامجوى
 كه همانا. برى مى ياد از را راستكارى سرانجام بندى، مى پيمان كه هر با و ندارد راهى تو روان به خرَد هرگز كه زيرا نباشد، پيمان از سخنى

 فريادرس را او تو ليك كرد، ياد را تو كه بسيار چه بد، روز آن در. دش باد بر كه بود تو سوگند با نيز سياوش. نيابد زينهار گفتارت به هيچكسى
 .نگشتى

 چنين اين جنگ، از دلم كه است مهر از ليك است، بيشتر تو از سپاهيان و گنج و بخت و مردانگى و تخت و تاج مرا: گفتى كه آن هشتم
 هنر بى كين، روز در مرا اگر پس. اى آزموده جنگ در مرا گمان بى گامهن اين به تا كه كنم مى گمان چنين اين من كه بدان پس  گردد مى رنجه
 را دالور مردان از چند تنى تو: گفتى كه آن نهم. است تو مانند به نيز من هنر و تاج و تخت و گنج كه ببين نو از مرا ديگر بار اينك اى، يافته
 كين و بيداد كه خواهم نمى مهربانم، سپاهيانم به بس از زيرا آورم جنگ به ترك سپاهيان از گردنكشى سواران نيز من و برگزين نبرد براى

 :گفتى كه آن دهم و. گردد آزرده من از شاه سازم، جدا يكديگر از را سپاهيان چنين اين من اگر كه بدان پس. بگسترانم

 از ايرانيان دل كه باشند من روى پيش در گناهكاران از سپاهى كه هنگامى در كه بدان  پردازد جنگ به من با تا برگزين جنگاورى
 رده سپاه دو هر و آوريم جنگ كوه همچون سپاهيان همه با بايد پس .كنم چنين اين كه نباشد همداستان من با شاه است، درد از پر ايشان

 روى من گفته اين از تو اگر كه بدان و. بسازيم را نبرد جايگاه و بيĤوريم را نامداران همه گرنه و هيچ، كه گشتيم پيروز چنين اين اگر. بركشند
 به سپاهى افراسياب از خواهى مى و دانى نمى بس من با جنگ براى را سپاهيانت كه هم اگر. گشت نخواهم باز كار اين از هرگز من بگردانى،

 ايشان درمان به پزشكان تا ذاربگ پس  اند گشته پراكنده و زخمى بستگانت و خويشان و سپاهيان كه ببين و بنگر ژرفى به پس بخواهى، يارى
 ديگر تا گفتم آن براى از را سخن اين من و. باش جنگ آماده گرنه و  دهم مى را تو خواهى، مى درنگ من از كار، اين براى از اگر اينك. بپردازند

 سد من اگر كه بدان و. نكردى درنگ و ساختى نخيز و آوردى جنگ ما بر ناگهان به تو كه بگويى و بيĤورى اى بهانه هيچ نتوانى نبرد، روز به
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 و شب كه بدان و باش نداشته كينه اين از من برگشتن به اميدى پس. كنم مى اكنون كه كرد خواهم همان بجويم را كين اين هم ديگر سال
 .است يكى من نزد در بيگاه و گاه و روز

 با و آمد فرود اسپ از و بيĤمد سوارانش ديگر همراه به تيزتگ اسپى بر سوار و بست برميان كمر پهلوان رويين شد، داده نامه پاسخ چون
. آيند او پيش به زود روان، روشن و خردمند و نامور سپاهيان همه و موبدان تا بفرمود سپهدار گودرز. رفت ساالر گودرز پيش به پهلوانان آن

 خرَد كم را پيران بشنيدند، فرّخ دبير گفتار از را دلپذير نامه آن ،بزرگان آن چون. بخوانند پهلوانان آن پيش به را نامه پاسخ تا بفرمود آنگاه
 به و كرد مهر را نامه آن گودرز آنگاه. خواندند زمين پهلوان را او و كردند آفرين گودرز به پس. دانستند سبك را او پندهاى همه و شمرده
 .بداد -پيران پسر -رويين

 به بسيار زر و سيم و افسر و نيام زرين شمشيرهاى و ستام زرين تازى اسپان با را آنها و ندبيĤراست شاهوار هايى جامه تا بفرمود سپس
 سپاهيانش سوى به پهلوان گودرز پيش از يارانش با رويين آنگاه .بداد كمر و كاله نيز بودند سزاوار كه را كدام هر و ببخشيد يارانش و رويين
. گرفت بر در را او نيز پيران. برد فرو سر تختش پيش در و برفت پدر پيش به بود شايسته كه چنان رسيد، پيران نزديك به چون. شد روان

 از پهلوان پيران دل. بخواند پيران براى را نامه آن دبيرى، آنگاه. بگفت بود، ديده رزمگاه آن در كه را آنچه و بداد را گودرز پيام رويين سپس
 .شد بيم از پر جانش و گشت ددر از پر و كرف سياهىِ به سخنان آن شنيدن

 بدانيد: گفت ايشان به و نساخت آگاه سخن آن از را سپاهيان و گزيد خاموشى و شكيبايى ليك. رسيد فرا تنگى روزگار ديگر كه بدانست
 بگذشته، كه كارى آن اىبر از او اگر اينك. آرامد نمى كين از هيچگاه اش، برگزيده پسر هفتاد آن خون براى از دلش. نيĤمد راه به گودرز دل كه
 گشت، جدا تنشان از كارزار هنگام در كه نامدارى سرِ نهسد آن خون به و برادرم كين به من چرا پس افكند، مى كينه بنيان ديگر بار چنين اين
 - گشت ناپديد چمن از ناگهان كه فكنى سايه سرو آن -نستيهن چون و هومان چون سوارى هيچ تركان سرزمين در ديگر كه همانا. نبندم كمر
 تيز، شمشير با و يزدان نيروى به كه باشد. نگذاريم ايرانيان براى برى و بوم هيچ و ببنديم كمر كه است بايسته ما بر اكنون پس. نبندد كمر

 سپاهيان همه و وردآ لشگرگاه به شتابان سو هر از بود، شايسته كه را اسپانى هاى گله پيران آنگاه. سازم بپا ايران سپاه ميان در رستاخيزى
 .بداد بسيار دينار را ايشان و برگشود را كهن گنجهاى در سپس. شوند جنگ به تا داد اسپ دو يك هر به و ساخت سوار نيز را پياده

  افراسياب از پيران خواستن يارى

 نزد به را دلير و سوار و پهلوان و گوىسخن و پير اى انديشه با و هوشيار اى فرستاده خواب، هنگام به شب پيران شد، كرده همه اينها چون
 :گفت بدو و خواند خود

 نژند تيره خاك اين روى بر آسمان كه هنگامى از كه براستى نامجوى، و دادگر شاه اى: كه بگوى را او و برو زمين توران شاه پيش به
 بخت، و بستن كمر و تاج و تخت كه همانا. است بودهن سزاوار كسى بر نيز شاهى نام و ننشسته تخت بر تو مانند به شاهى هيچ گشته، پديدار
 كار، آن. بيĤزرد را شاه خسرو كى كه بود من براى از. كردم سرپيچى بيدارت  انديشه از كه هستم تو گناهكار بنده من ليك. توست زيبنده تنها

 آگهى را شاه اينك. سازد آزاد را گردنم داند، مى گناه بى مرا شاه اگر اكنون. ندارد سودى باره آن در گفتن سخن و بود ايزدى كارى بود، هرچه
 .ببستيم ايرانيان بر را راه همگى، و كشيدم كنابد كوه به را سپاه من كه بدان.  آورد پيش بنده اين براى چه روزگار كه دهم مى

 از بيش هرگز كنون تا منوچهرشاه هنگام از كه سپاهى. بيĤمد ايران از گران سپاهى با بزرگان و سران همراه به سپهدار گودرز سو آن از
 بسان روز شبانه سه سپاهيان پس آن از. بنشاندند كوه آن بر را سپاه و ساختند جايگاهى ريبد در ايرانيان پس. است نيĤمده توران به سپاه آن

 خود با. آيند دشت سوى به سپاهيان آن دشاي تا نجستيم را ايشان با رزم گاه، كينه آن در ما ليك. بودند بايستاده يكديگر روى در رو پلنگ
 را سپاهيان و نيĤمد ستوه به ايران سپهدار هم سرانجام ولى. گردد نگونسار پهلوانان سر ديگر آيند، بيرون كوه آن از ايران سپاه اگر كه گفتيم مى
 شيرمرد آن سر بر چه كه دانم نمى ديگر. كند نبرد انايش با تا رفت ايران سپاه پيش به و بجوشيد كينه از -هومان - برادرم آنگاه. نيĤورد دشت به

 چه. شدم سرگشته او اندوه از من و. شد كشته بيژن چون كسى دست به هومان و آمد دالور پهلوان هومان آن از جستن كين به گيو پسر. آمد
. برفت ميان از شادمانى و گشتند شكسته دل اننامدار همه درد، اين از يافت؟ خواهد گزند گياه از باغ در بلند سرو هرگز كه دانست مى كسى
 درد آن از من. رسيد زيان نيز او به پهلوان بيژن از ليك. برفت من پيش از دم سپيده آزموده، سوار هزار ده با نيز نامدار نستيهن كه اين ديگر
 سرانجام ليك. جنگيديم يكديگر با گروه گروه رد،برآو سر كوه از شب كه هنگامى تا پس. رفتم آوردگاه به خروشان و بركشيدم را سپاهيان دل،
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 آزرده درد از هم دلشان و گشتند زخمى شمشير با نيز پهلوانانمان از گروه دو. افتادند رزمگاه آن بر بريده سرى با ما نامداران از تن نهسد
. بگسلد ما از را خود مهر سره يك بخواهد سمانآ كه ترسم مى اكنون. گشتند چيره ما بر بودند، بسته كينه به كمر همگى كه ايرانيان. گشت
 گودرز پشتيبانى به سپاهيانش با خواهد مى خسرو كى كه شدم آگاه. گشتم سرآسيمه هم آن براى از كه رسيد من به بدى آگهى نيز آن از پس

 ياراى سپاهيانم با من كه داند ىم شاه افراسياب آمد، خواهد ما سوى به خسرو كه باشد درست آگهى اين اگر. آيد رزمگاه بدين سپهبد،
 از را بد اين ديگر كند، روى ايران سوى به جويش كينه سپاهيان با و ببندد كينه به كمر شاه افراسياب اگر ليك. نداريم را او از خواهى كين

 .رسد بد جانمان بر ايران سپاه از كه شايد نپردازد، خواهى كينه اين به شاه اگر ولى. گرداند خواهد تورانيان

 نه رسيد، افراسياب نزد به تا و بنشست آتش بسان بلند و بادپاى اسپى بر و برفت دمان باد همچون بشنيد، را پيران گفتار چون فرستاده
 فتارگ آن افراسياب چون. بداد را پيران پيام و ببوسيد را او نخست و درآمد شاه نزديك به باد چون پس. يافت خواب و آرام نه و بزد دم راه در

 سو هر از كه اين از و كشتگان آن كار از و بنشست درد از پر سنگدل افراسياب. گشت زرد رخسارش و خون از پر دلش درد، از بشنيد، را پيران
 شنيدب بدانسان را پيران گفتار چون ليك. گشت تنگ او بر گيتى اندوه آن از و شد دلتنگ كند، ويران را كشورش بدانگونه و بتازد او بر سپاهى

 جايگاهى خود پيش در فرستاده آن براى پس. گشت افزون دلش روشنايى و نمود شادى و كرد آفرين او بر بديد، جا بر پا را سپاهيان و
 .خواند خويش نزد را فرستاده نهاد، سر بر تاج چون پگاه. پرداخت انديشه به را شب آن آنگاه. بساخت

  افراسياب از پيران پيام پاسخ

 راستگوى اى: بگوى را او كه، داد پاسخ چنين پس .گردد باز پِى نيك و نامور ساالر پيران سوى به تا بفرمود فرستاده آن به افراسياب
 همه از بيش نيز من نزد در تو آبروى. بودى سرافراز انجمنى، هر در شدى، زاده تن پاك مادر آن از كه هنگامى همان از تو نيكدل، و مهربان
 گونه بدين. اى ساخته سپر را خود تن و برخى را خويش جان جستن، كين براى من  پيش در هميشه. است برتر پهلوانان، گردي از تو جاه و است
 تو. كردى سياه را دشمن بخت و دل تو و بردى ايران به سپاه چين از كه بودى تو اين. بردى رنج من، براى از و بدادى خود گنج كارى، هر در

. آورد نخواهد ببار تو چون پهلوانى هرگز ديگر روزگار، و است برتر نيز پشنگ و تور از تو مهربانى. بادا جانت بر آفرين هزار. زمينى پهلوان و مهتر
 .نبينند تو چون هوشيارى و ساالر هرگز سپاهيان

 را كينه بنيان ما با و رفت نزمي ايران به توران از خسرو كى كه زيرا دانم، مى گناهكار را خود انجمن، ميان در من: گفتى كه آن نخست
 دل تنگ كار، اين براى نبايد تو و ام نكرده ياد گونه بدين را تو دلم در هرگز و نيستم آزرده كار اين از هستم شاه كه من بدان پس  برافكند
 من از خسرو كى اگر اينك. نبود ارآموزگ هيچكسى بد، اين در و بود كردگار خواست داد، رخ آنچه. نشيند مى دل بر زنگار اندوه، از زيرا باشى،
 خواست با مرا و نيست گناهكار كار اين در هيچكس. نباشم او نياى من و باشد دروغ سخنى زيرا مخوان، من نبيره را او تو ديگر نگيرد، فروغ

 كه آن ديگر باشد؟ من دل بر تو از آزارى بايد چرا ديگر بوده، چنين سرنوشت و پروردگار خواست كه اكنون پس. نباشد ستيز سر نيز پروردگار
 .آيد پيش سو دو هر براى از تيره گردش اين و است چنين نبرد كار كه بدان پس  بگفتى ماه و خورشيد تيره گردش و سپاه كار از

 مستمند گهى دارد شاد گهى            بلند سپهر نگردد يكسان به

  گران رنج و گرم غم با گهى            رامشگران رود و مى با گهى

 برادر درد از كه دلى هر كه چرا. متاب سر برادرت كين از ليك. نيĤور بند اين در را روانت و مدار آزرده درد، اين از را خويش دل تو پس 
 كه دانب پس  آيد ايران سپاه پشتيبانى به سپاهيانش با خواهد مى خسرو: گفتى كه آن سديگر .بسازند درمانش نتوانند پزشكان گشت، آزرده
 جنگ در بخواهد او كه نرسد روز آن هرگز. است رفته دهستان سوى به  سپاهيانش با سپهبد توس زيرا نيست درست رسيده، آگهى تو به آنچه
 نه و گذارم جاى بر را توس و خسرو و گودرز نه و بگذرانم جيحون از را سپاهيان اينجا از پگاه كه هستم آن بر خود من زيرا  كند دستى پيش
 فرود خسرو كى بر ناگهان. نبيند را ايران شاه تخت كسى پس اين از ديگر كه برانم ايران به سپاهى چنان .را ايشان كوس و نفير و تاج و تخت
 از اى ديگرگونه آسمانى كار كه اين مگر كنم، چنين پس. بگريد او بر زارى به مادرش كه سازم جدا تن از دشنه با را سرش بدانسان و آيم

 .آيد پيش روزگار گردش

 .است نساخته نيازمند چيزى به را تو يزدان كه همانا سرفراز، كارآزموده اى
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 فرستادم تو نزد به سوار و پهلوان و خردمند و دلير و نامور سپاهى هزار سى اينك نيز من. دارى بخواهى، كه نيرو و گنج و مردان از هرچه
 سپاه اين چون پس. باشند اندك ايشان چشم به ايرانى ده و باشد برابر ايرانى ده با ايشان از تن يك كه سپاهى .سازند روشن را تاريكت جان تا
 زير به جنگى اسپان با ساخته، خود باروى و برده پناه بدان كه را كوهى آن و بگسل جاى از را گودرز تاج و سر و مكن درنگ ديگر آيد، نزدت به
 .برمدار ايشان آويختن و خون ريختن از تدس باشى، پيروز ايشان بر چون و. آور پا

 و خواند فرا را سپاهيان همه پيران سپس. بازگفت را پيام آن همه و آمد -سپاه پهلوان -پيران پيش به بشنيد، را شاه پيام فرستاده چون
 از پر رخسارش و خون از پر دلش و درد از پر روانش نهان، در پيران ليك. گشت آزاد پيام، آن شنيدن از سپاهيان دلهاى. بداد دلگرمى را ايشان
: گفت چنين يزدان درگاه به پس. آيد جنگ به كه ترسيد مى ايران شاه از نيز ديگر سوى از. ديد مى كاسته سو هر از را شاه سپاه زيرا. بود گَرد
 گيهاندار تو تنها. نيست افكنده و خوار رديگ كشيدى، بر را او تو كه كسى هر براستى. است روزگار اين در بسيارى هاى شگفتى چه كردگار، اى

 .شد خواهد شهريار او كه دانست مى روزگار اين در كسى چه كه بنگر خسرو كار به. اى پاينده

 بهر يافت خويشتن از كه را آن مر         دهر گردنده كار بدين كن نگه

  مشك بيدار بخت از خاكش شود            خشك خار از تازه گل برآرد

 .دارد درد به را خويش دل هميشه كه است مردى آزاد كار آن، از تر شگفت ليك 

 جويانه، كينه سان بدين كشور، دو شاه دو چنين اين و آيد پديد گاه كينه اين شاهند، دو هر كه نبيره و نيا ميان بايد چرا دانم نمى
 اين در اگر كشيد؟ برخواهد را كسى چه روزگار گردش و شد خواهد هچ كارزار اين سرانجام كه دانم نمى و آورند؟ يكديگر روياروى را سپاهيان

 كردگار اى: كه ناليد يزدان درگاه به زارى با پيران آنگاه. گشت برخواهد ما از بخت ديگر گردند، كشته توران سپاه نامداران و افراسياب گاه، كينه
 هرگز و آورد بدر تنم از روان كردگار، كه باشد روا ديگر بازگردد، بدو شاهى ههم و بيĤيد خواهى كين اين به ايران از خسرو كى اگر روشن، دادگر

 برابر زندگانى با مرگ او پيش در نيست، همراه او كام با روزگار گردش كه كسى همانا. باشد گرفته مرا آيين و راه كسى كه نبينند ديدگانم
 .است

  انبوه به تورانيان و ايرانيان رزم

 به اسپان سم زير به زمين و برآمد خروش سپاه دو از. بجوشيد نبرد دشت درياى بگسترانيد، زرد ديباى خورشيد، و رسيد فرا روز چون
 جنگ سوى به را سپاهيان پلنگ، بسان سپاه ساالر دو. گشت جوشن از پر كوه و دشت همه و بيĤمدند سپاهيان گروههاى سو هر از. آمد جوش
 شبى چون را جا همه و باريد مى تيغ و ژوپين كه شد پديدار اى تيره ابر. باريد رزمگاه آن بر تير ببارد، سياه ابر از كه بارانى همچون. راندند

 سر كشتگانى رزمگاه، آن در بس از. شد آللگون خون از پهلوانان دست و گشت آهنين گويى اسپان، نعل زير به زمين. ساخت سياه كرفگون،
 دو پس. برآمد خون درياى از اى كوهه و  گشت نيلگون آسمان، و گون الله زمين،. نبود نيز اسپان گذشتن راه بود، شده افكنده راه بر بريده،
 جاى بر آسمان و گيهان خداوند بجز هيچ ديگر رسد، فرا تيره شب چون بمانند، كين دشت اين در پهلوانان همچنين اگر: گفتند سپاه ساالر
 به سو سه از تا بيĤوريد هستند، رزمگاه اين شايسته و شمايند با كه را سپاهيانى همه: فرمود رشيدوردف و لهاك به ديد، چنين كه پيران. نماند
 از هم شمايان. بپردازند آن نگاهدارى به تا ببريد سپاه پشت به هستند، نگاهبانتر و بيدارتر كه را گروهى آن ايشان، ميان در و. آيند رزمگاه اين
 برود رود سوى به سپاهيانش با تا گفت نيز فرشيدورد به و رود كوه سوى به خويش سپاهيان با تا فرمود نيز لهاك به پيران. بگيريد را راه سو دو
 . برآورد خورشيد به تا را گَرد و

 پهلوان گودرز يشپ به را اى فرستاده گاه، ديده آن از ايران سپاه بان ديده بيĤوردند، را خواه كينه سپاه آن توران، سپاه نامداران آن چون پس
 ايرانى سواران ساختند، نخيز سو دو از فرشيدورد و لهاك چون. داشت مى نگاه سو هر از را دشمن سپاهيانش، با ايران سپاه نگاهبان. كرد روانه

 .برآميختند خون با را خاك و درآويختند ايشان با

 سپاه پشت جوى، پرخاش پهلوانان آن از كسى چه ببيند تا كرد گاهن گودرز. ساخت آگاه كار اين از را او و رسيد گودرز پيش به فرستاده
 گيو پيش به و سپاه پشت به تا بفرمود او به گودرز پس. بود پدر پشت در تير و تيغ با كه ديد را شرزه شير آن -هجير -گراميش پسر. دارد را
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 را دليرى پهلوان كه بگويد گيو به تا بفرمود نيز. فرستد سپاه يارى هب كوه و رود سوى به را سپاهيان گروه گروه كه بگويد را او و رود لشگرپناه
 .گذارد پيش پاى آنجا از خود و دهد بدو را خويش جاى و گمارد سپاه پشت به

 گيو چون. گفت باز بود، گفته پهلوان گودرز را آنچه و آمد برادر نزد به دوان بشنيد، را فرّخش پدر گفتار چون كمربسته، خردمند هجير
 بدو را سپاه همه و خواند خود نزد به را او و برگزيد را پهلوان فرهاد پس. برگزيند را سپاه ناموران از يكى تا بجست جا از بشنيد، را او سخن
 ويستد سپس. برانگيزد گَرد آب، و كوه از و ببرد فرشيدورد جنگ به را سپاه دالور سران از تن دويست تا فرمود شاوران زنگه به آنگاه. سپرد
 به آبداده پيكانهاى و گرز با اينجا از نامجوى، اى پس .رفت گاه كينه آن به بايد اكنون: گفت بدو و داد ميالد گرگين به درفشى با نيز را پهلوان
 اى: گفت بدو زگودر. آمد پدر نزد به آنجا از -  فرّ خورشيد سرافرازِ سوار آن - گيو آنگاه. ساز روان دشمنان آن از خون جوى و برو لهاك سوى
 هنگام كه اكنون آورى، مى بدست را پهلوانان دل و شكنى مى را]  دشمن[  سپاهيان پشت كه ايران سپهدار اى من، دستور اى و شيردل پسر

 .دارد اميد تو به ايران سپاه. آيد بكار تو شيرمردىِ آن رسيده، فرا دشمنان با تو كارزار

 تا اينجا از پس،. برسيد كارزار و كينه هنگام كه زيرا دار، شاد را خود دل و مپرهيز دشمن از. ساز پديدار را خود هنر رزمگاه، اين در پس
 تنش بر پوست ببيند، را تو روى او چون و. است استوار بدو زمين توران پشت كه زيرا. بخواه كينه پيران، از آنجا در و برو دشمن سپاه دل به

 هم تو. گردد شادمان نيز شاه و برآسايد سختى و رنج از سپاه پس آن از ديگر و يابى دست او بر باشد، تو يار نيك، اختر و پروردگار اگر. بدرد
 اشك از پر ديدگانش و خون از پر دلش و شود شكسته كار، اين از نيز افراسياب پشت و. گردد آراسته كارهايت و بيابى بسيار خواسته و گنج
 .گردد

 آنگاه. شد بيرون آذرگشسپ بسان و برانگيخت جا از را اسپ و ببست جنگ به كمر بشنيد، را انشپهلو پدر سخنان جنگاور گيو چون
 شكارى، شيران بسان گيو با و بيĤمدند بيژن و سپهدار هجير و گستهم و گرازه پس. خوانند فرا سپاه چپ و راست از را سواران همه تا بفرمود
 سراسر بر بسيارى برگستوانور سواران با كارزار، آن در. پرداختند خواهى كين به و تاختند توران سپاه دل به افراشته گردن بادپاى اسپان بر سوار
  .شد ايشان گور شيران، سينه و گشت ايشان نساجامه جوشن، و افتادند ستوران پاى زير به بسيارى و گشتند پراكنده دشت آن

 گيو اسپ ماندن فرو و پيران و گيو رزم

 و بيĤمد گرگى بسان بزرگ، سپاه آن پشت از نامداران همراه به بديد، را سواران تگاپوى آن سپاه، پشت از -پيران پسر - رويين چون
 نوميدى با و بيافكند دست از را هندى شمشير پس. ماند فرو ايشان با جنگ در سرانجام ليك. كوشيد و درآويخت  ايشان با شرزه پلنگ همچون

 با جنگ سوى به را خويش تگاور اسپ ديد، را پيران روى گيو چون آنگاه. بماند جاى بر خيره ويشانش،خ با سپهدار پيران. كرد پشت جنگ به
 زه به را كمان ديد، چنين كه ويسه پيران. افكند زمين بر اسپ از خوارى، به بودند، پيران پيش در كه را مهترانى از تن چهار اش نيزه با و راند او

 به نيزه با تا كرد آن آهنگ همينكه ولى. درآمد گرگى بسان نيزه با و آورد سر بر را سپر سترگ گيو ليك. باريدب دشمن بر تير از بارانى و كرد
 تيز اسپ آن به اى تازيانه خشم، از ديد، چنين كه نامدار پهلوان گيو. ننهاد پيش پا و ماند فرو بود كه همانجا در اسپش برود، ساالر پيران نبرد
 و كرد زه به را كمان سپس. آورد سر بر سپر و برگرفت كمان و افكند زمين بر را نيزه آنگاه. بكرد نفرين را نژند دژخيم ودي و بجوشيد و بزد رو

 نيز خدنگ تير سه همانگونه به. نيĤمد كارگر او بر تيرها آن ليك. بزد او سر بر خدنگ تير چهار پس. بدوزد پيران دست به را سپر تا بگشاد بازو
 افزوده اش كينه ديد، چنان كه پيران. رسيدند آنجا به گيو ياران هنگام همان در. دالور پيران نه و شد كشته اسپ نه ولى. بزد پيران اسپ بر

 سوى به دود همچون نيز گيو ديگر، سوى از. دهد شكست را دالورش سپاهيان و سازد زخمى را گيو تا تاخت گيو پيش به دود بسان و گشت
 .گشت دردمند كار، آن از گيو دل پس. نرسيد پيران به گزندى هيچ ليك. ربود سرش از را پيران كالهخود ه،نيز با و شتافت پيران

 جنگهاى پيران كه ام شنيده شاه از چنين اين من كه بدان نامبردار، و فرّخ پدر اى: گفت را او و آمد پدر نزد به ديد، چنين كه گيو پسر
 پدر، اى پس. باشد گودرز دست به او مرگ سرانجام، ليك. يابد رهايى چنگ تيز اژدهاى بسيارى نگچ از سخت روزهاى آن در و بكند فراوان

 نيز گيو دلير و نامور ياران هنگام، همان در. آويزى مى در او با آز و سختى اين با چرا پس. است نيĤمده بسر هنوز او روزگار زيرا مكوش، همه اين
 و لهاك نزد به و خويش سپاه سوى به زرد، رخسارى با و درد از پر و خروشان و برتافت روى د،دي چنين كه پيران رسيدند، خشم از پر

 ليك. پرورانيدم خويش كنار در روزگارى چنين براى از را شما كه همانا من، گذار دشنه دليران و نامداران اى: گفت ايشان  به و برفت فرشيدورد
 با جنگ به و سپاه پيش به آبرو براى از كه بينم نمى را هيچكسى گشته، سياه ما بر گيتى دشمنان، نآ از و اند آمده جنگ به سپاهيان كه اكنون
 . رود ايشان
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 :گفتند همگى پس. بردميد كينه از دلشان رسيد، نامداران آن به پيران آواز چون

. بگشاييم كين اين از كمر كه نباشد شايسته و شويم جنگ به هم با همگى و نداريم باكى و ترس هيچ شود، گرفته نيز پاكمان جان اگر
 او تا كرد آن آهنگ و بزد گيو كمربند بر اى نيزه و آمد گيو پيش به دلير لهاك. جستند نبرد او با و رفتند گيو سوى به فرشيدورد و لهاك آنگاه

 كه گيو. نيĤمد بيرون زين پاى جا از گيو پاى ليك  يدبردر را گيو زره اش نيزه با پس. سازد نگونسار زمينش بر اسپ روى از و بربايد زين از را
 دور از فرشيدورد هنگام همان در. گشت پياده آن از لهاك و افتاد در رو به درد از تگاور اسپ آن كه بزد لهاك اسپ بر اى نيزه چنان ديد، چنين
 چنان و بركشيد ميان از را گران گرز بنگريست، او زخم آن به كه وگي. كرد نيم دو به را آن شادان، و بزد گيو نيزه آن بر تيغى باد، چون و بيĤمد

 درد، آن از و بباريد فرشيدورد تن بر آتش كه بزد او گردن بر ديگرى گرز شتاب، به آنگاه. شد رها دستش از دشنه كه بزد اژدها آن دوش بر
 بادپاى اسپى بر شتاب به لهاك بود، درگير فرشيدورد اب گيو كه هنگام همين در. شد سرآسيمه و گشت سست تنش و بجوشيد جگرش از خون

 زين بر كه گيو ليك. بزدند گران گرز او بر بسيار و رفتند گيو پيش به شير بسان نيزه، و گرز با دلير فرشيدورد و لهاك ديگر بار آنگاه. بنشست
 .بود بازى چون برايش كارزار آن بود، بنشسته خدنگ

 است پيل زين، اين روى بر كه همانا: گفتند يكديگر با خشم، بسيارىِ از بديدند، شيرمرد آن از را اى پايدارى چنان كه فرشيدورد و لهاك
 ايشان بر سو دو از و بگشت راست و چپ به سپس و بخواست نيزه يارانش از گيو آنگاه. ندارد را او تن بر پوست دريدن ياراى شير جز كه بس، و

 من سر بر نو كارى جوى، پرخاش دليران اين از كه براستى: گفت دل در ديد، چنين كه گيو. نيĤمد زير به نيز ايشان از يكى سر ليك بتاخت،
 پوالدين گرز با گرازه گيو، راست دست از هنگام همان در. مازندرانند ديوان اينان  اند آمده من جنگ به كه نيستند زمين توران سران اينان. آمد

 اى نيزه پس. شد زين بر سوار پست و بيدار ترك آن هنگام همان در ليك شتافت فرشيدورد با جنگ به بزرگ ىاسپ بر سوار و دست در رومى
 كالهخود بر را تيغ و آمد گرازه پشتيبانى به دست در تيغى با شيرى بسان دلير بيژن پس. نگذشت او زره از نيزه ليك. بزد او كمربند بر

 سپاه نزديك به خواه كينه و آزرده روانى با ايران، نامداران ديگر با گستهم پس. خورد او اسپ به و شدن كارگر نيز زخم آن ليك. بزد فرشيدورد
 ليك. سازد نيم دو به را ميانش تا بزد گستهم بر گرزى و شتافت نبرد جايگاه آن سوى به اندريمان توران، سپاه از. آمدند بيژن پيش و توران
 و بيĤمد پهلوانان آن پشتيبانى به هجير ديگر، سوى از. شد بيم از پر او از گستهم دل. ساخت نيم دو به را آن و خورد گستهم تيغ به گرز

 آورد سر بر را سپر و افتاد خاك به اندريمان. شد كشته اسپ كه بزد اندريمان اسپ برگستوان و زين بر خدنگى تير و بكرد تيرباران را اندريمان
 آوردگاه آن و سپاه روى پيش از بود اى چاره هر به را اندريمان و برفتند ديو بسان ايشان سواران و برآمد نتركا از فريادى. برخاست خوارى به و

. بيĤميختند خون با را خاك و برانگيختند كينه گَرد توران، و ايران سواران آورد، بر سر كوه از شب كه هنگامى تا پگاه از بارى،. كشيدند بيرون
 .بود بازمانده دهانشان خروش، و بانگ همه آن از و فتهبر مردان و اسپان از هوش

  رخ يازده جنگ به پيران و گودرز كردن پيمان

 آن از پيالن پشت بر زنان تبيره و برخاست كوس و نفير بانگ سپاه دو هر از گشت، آبنوس سياهى به زمين روى و رسيد فرا شب چون
 و نامدار و جنگاور مردان تنها پگاه، ليك. گرديم مى باز رزمگاه اين از را امشب: كه فتندگ و نهادند آن بر سپاه دو هر پس. بازگشتند رزمگاه
 از ديگر سپاهيان كار، اين با كه باشد. فرستيم مى يكديگر جنگ به و گزينيم مى بر آورند، مى بر گَرد نيز ژرف درياى از كه را جويى پرخاش
. پنداشتند كوتاه سادگى، به را دراز راه آن و بازگشتند و ببستند پيمان سان بدين و. نريزند مينز بر را گناهان بى سر خون و يابند رهايى پيكار

 .خراميد ريبد سوى به ديگرى و كنابد كوه سوى به يكى و برتافتند نبرد از روى بودند، دردمند كينه آن از دو هر كه نيز سپاه ساالر دو

 آلوده خون به تيغها و دست و گشته فرسوده كالهخودها از بزرگان سرِ. فرستاد بيرون سپاه از را بانى ديده -شاه ساالر آن -گودرز آنگاه
 پرداختند، ميگسارى به چندى و گشت آسوده آهن بار آن از تنشان چون آنگاه. كردند بيرون تن از زره و كالهخود و جوشن همگى پس. بود

 .آمد سرم بر اى شگفتى چه كه ببين پدر، اى: گفت گودرز به گيو پس. فتندر پهلوان گودرز سوى به سگالش براى جوان، و پير از همگى

 اسپم رسيدم، پيران به كه هنگام همان در درست ليك .بگشودند راه نيز ايشان بردريدم، را تورانيان رده و تاختم توران سپاه به من چون
 شاه گفته آن كه بيژن هنگام، همان در ليك. بكشم را خود واستمخ مى گويى كه داشتم شتاب چنان. نگذاشت پيش پا و ماند فرو خود جاى در
 .گردد تباه] گودرز[ تو دست به پيران كه است چنين سرنوشت است گفته شاه كه گفت و ساخت آگاه راز آن از مرا داشت، ياد به را



62  

 

 كين آفرين، گيهان پروردگار زور به من پس. بود خواهد من بدست پيران مرگ گمان بى پسر، اى: گفت گيو به شنيد، چنين كه گودرز
 در هرجا در و ريختن خون و نبرد رنج از را سران همه بنگريست، سپاهيان روى به گودرز چون آنگاه. بخواهم او از را ام برگزيده پسر هفتاد

 تن تا بازگردند كه بفرمود پس. تگش درد از پر ديد، زرد را آزادگان آن رخسار كه اين از پهلوان گودرز دل. ديد پژمرده دشمن، با آويختن
 پهلوان اى: گفتند و خواندند آفرين ساالر گودرز به و بازآمدند كينه از پر و رزمساز پگاه، و برفتند نيز ايشان. برآسايد پيكار و جنگ از رنجورشان

: گفت ايشان به پهلوان گودرز اى؟ كرده تركان با جنگ براى آهنگى چه و برخاستى چگونه اينك و خوابيدى چگونه را ديشب زمين، روى نامور
 به نبردها همه هنگام، اين تا كه زيرا بخوانيد، آفرين آفرين، گيهان پروردگار بر روز و شب شمايان كه اگر است سزاوار ، فرّخ و نامدار پهلوانان اى
 .ديدم گذشتن براى راهى تنها، را گيتى انجام،سر ليك آمده، پيش من براى فراوانى هاى شگفتى زندگى، در كه بدانيد. است بوده ما دل كام

 بيدادگر ضحاك آن نخست. كرد درو سرانجام بود، كاشته خود خواست به كه را آنچه همه ليك است، سرشته ما چون را بسيارى آسمان،
 آفرين گيهان پروردگار سرانجام كلي راند، مى فرمان آن بر و داشت مى نگاه را گيتى سختى، با همه آن و بود نشسته شاهى به گيتى در كه بود
 نيز پروردگار نپذيرفتند، او بيداد دادگران، چون و آورد بد بدسگال، آن سر بر يزدان بگذشت، سالى چند چون. گذاشت برجاى او از را آنها همه

 كمر پادشاهى آن به دادگر شاه آن ، فرّخ فريدون. ببرد را او نيز باد همچون و بيĤورد باد همچون را ستمكار آن يزدان،. گماشت او بر را دادگرى
 بدكنش و بدنژاد ضحاك جادوى و كشتن و تاراج و بدخويى آن آنگاه. بيĤراست داد به را گيتى سراسر و گشود را اهريمنى بندهاى همه و ببست

 سرانجام، و بگسترد كين زمين اناير در و بگشت كيش آيين و داد راه از كه رسيد افراسياب به او از كردند، مى سرزنش را او شاهان، كه
 و خاشاك از بسترش. كشيد آنجا در كه ها سختى چه و رفت توران به ايران از گيو كه بود آن از پس. برآورد ايران از گَرد و بكشت را سياوخش
. بيابد خسرو كى شاه از نشانى مگر تا رفت مى كرده گم راه بيهوشانى بسان. بود پلنگ چرم از او پوشش و گورخر از خوراكش و سنگ از بالينش
 آگهى جوى پرخاش پيران به كار آن از چون ليك. نهادند روى ايران به آنگاه. بكرد آفرين او بر بديد، را او و رسيد خسرو نزديك چون سرانجام
 و بود ايشان نگاهدار روردگار،پ ولى. بكرد بود، دسترسش بد به هرچه پس. سازد تباهشان راه، در مگر تا بيĤمد سپاهيانش با شتاب به رسيد،
 آن و آوردند شبيخون ايران به پشن جنگ در و بيĤمد نيرومند سپاه همه آن الدن، در. آمد رود كاسه سوى به سياوخش كين به سپاه آنگاه. بس
. است گشته روياروى ما اب و بيĤمده جنگجوى سان بدين سپاهى با نيز اكنون. بگشت نامداران دل و شدند كشته من چشم  پيش در پسرانم همه
 جنگ به را سپاه سران اينك. آورد رزمگاه بدين توران از سپاهى سازد، مى كه هايى چاره با تا خواهد مى ندارد، را ما با جنگ ياراى چون ليك
 از و آورد مى اى هانهب نيز او نكنيم، دستى پيش جنگ در و كنيم سستى كار اين در اگر زيرا باشيم، چنگ تيز بايد همگى ما پس. خواند مى

 از پيران كه هم اگر. برآوريم گَرد نامداران آن از آورند، نبرد ما با كه هنگام آن در پس. پيچد مى ننگ و نام و كينه از سر و گردد مى باز جنگ
 با و بگذارم پيش پاى و ببندم كين اين به كمر كه پذيرم مى شمايان برابر در نيز من كند، دستى پيش جنگ در و برنگردد خويش گفتار آن

 .پردازيم مى نبرد به گيو و رويين و پهلوان پيران و من. دهم كشتن به را خود ايران، سپاه پيش در و رزمگاه آن در سر، پيرانه

 نماند فسانه جز ما ز گيتى به        نماند جاودانه جهان در كس كه

 كمند هم ما ىسو افگند مرگ كه             بلند ماند كه بهتر نام همان

  اندكيست روان سپهر با وفا     يكيست كشتن به و مرگ به زمانه

 در سر تركان بخت زيرا. ببندند كينه اين به كمر مردمكش تيغ و نيزه با گونه بدين بايد هستند، ور كينه شمايان ميان از كه آنها همه 
 ليك. آزمود رزم -گيو پسر -بيژن با كه نبود هومان مانند به سوارى هيچ وران،ت در كه بدانيد. بتازيم كين اين به كه بايد اكنون و آورده نشيب
 شايسته و ترسيد ايشان با جنگ از نبايد پس. بغلتيد خود خون در زارى به و شد بريده سرش و گشت نگونسار نيز او بخت بود، سرگشته چون
 او پيش به كوه همچون سپاهيان همه با بايد نيز ما  آورد جنگ به را سپاهيانش همه پيران كه هم اگر. بازكشيم پيكار از دست كه نيست
 .برآوريم ايشان از سياه گَرد و باشد ما با پيروزى كه كنم مى گمان چنين اند، دلخسته همگى ايشان كه رو آن از و. برويم

 و نيكدل مهتر اى: گفتند و بخواندند آفرين وا بر همگى بگفت، كارآزموده و فرّخ پهلوانان آن پيش در را سخنان اين پهلوان، گودرز چون
 سراسر شاه كه نيز فريدون. است نديده زمين روى بر تو چون پهلوانى كسى هيچ بيĤفريد، را گيهان يزدان، كه هنگامى  آن از براستى كيش، پاك
 برخى را خود خواسته و فرزند و جان. هىكال و تاج و تخت برآورنده و شاه ساالر و سپاه ستون تو. نداشت تو چون كهترى هرگز بود، گيتى
 پديد تو از اكنون ، جست مى توس و فريبرز از شاه كه آنچه همه خواهند؟ مى چيزى چه ديگر سپاه ساالر از شاهان كه براستى پس. اى ساخته

 جنگاور ده ما از ، آورد ما خواهى كينه به را انتور سپاه سران بدانگونه پيران اگر اينك. ايم بيĤكنده تو مهر به دل و هستيم تو بنده همگى ما. آمد
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 و دشت اين به را سپاهيان گروههاى همه كه هم اگر. پيچيد خواهد كارزار از سر كسى چه كه بنگر و آيند جنگ به ايشان از تن هزار برابر در
 كه بدان پس. باد تو برخىِ ما همه جان. شتابيم شانجنگ به ايم، بسته جنگ به كمر و دلخسته كينه، آن از همگى كه نيز ما آورد، جنگ به كوه،

 .است چنين ما پيمان

 براستى زمين، شاه پهلوانان اى: گفت و بكرد آفرين نامداران آن بر و آمد پديد روشنايى دلش در شنيد، ايشان از پاسخى چنين كه گودرز
 سوى. شوند آماده تا بفرمود نيز سپاهيان به و ببست كينه به كمر زگودر آنگاه. است چنين نبرده سران و سرافراز شيران و جنگاوران آيين كه

 - قارن خاندان از -كتماره به بود، فريبرز جاى كه نيز را راست سوى. سپرد خورشيدپيكر فرهاد به بود، پهلوان رهام دست در كه را سپاهش چپ
 برو سپاه پشت به كاويانى سياه درفش با تو هستى، شايسته ىدستور چون من براى كارى هر در كه من پسر اى: فرمود شيدوش به سپس. داد
 سپاهيان به گودرز آنگاه. باش ايشان نگهدار و سپاه رو پيش و برو هوشيارانه نيز تو: كه فرمود گستهم به آن از پس. باش نگاهبان را ايشان و

 .باشيد زين پشت بر روز و شب و] گيريد فرمان ازو[ و كنيد آفرين گستهم بر همگى و نگذاريد پيش پاى نيز اندكى خود، جاى از: فرمود

 اى: گفتند و افشاندند سر بر خاك و تاختند گودرز پيش به كنان زارى همگى رزمگاه آن در و برآمد سپاه ميان از خروشى هنگام همان در
 سپهدار، گودرز ليك بجويى؟ رزم سر پيرانه با تو هك پسندد مى ما بر دادگر يزدان چگونه باشى، پيروز رزمگاه  اين در كه سپاه سر پيرْ پهلوان
 به جوشن روز و شب. كنى نگهدارى دشمنان از را سپاه و باشى بيدار كه زنهار: گفت و بداد فراوان اندرزهاى و پند را او و خواند فرا را گستهم

 .ندارى گشاده روى دشمن، بر هرگز تا باش هوش به و بجوى كينه و باش داشته تن

 پس. آيد بيم تو بر اند نخفته كه دشمنانت از ، روى خواب به چون و آورد خواهد تاختن تو بر خواب بردارى، جنگ از دست چون هك بدان
 نخيز شمايان بر زمين توران از ناگهان شبى كه هم اگر. نيابند اندوهى دشمن، از سپاهيان تا دار نگاه آنجا در و بفرست كوه سر به را بانى ديده
 چهارم روز به. كنى درنگ روز سه و نيĤورى جنگ به را سپاهيان تا باش هوش به پس. شتابى پهلوانانشان با پيكار به كه بايد تو بتازند، و سازند
 روان ديدگانش از اشك بشنيد، را ساالر گودرز گفتار سان بدين كه گستهم. آمد خواهد سپاه پشتيبانى به ايران گاه و فرّ با و نامبردار شاه خود
 .ام بسته كمر دهى، فرمان كه آنچه به بنده يك بسان من: گفت بدو و پذيرفت را او پندهاى آن همه و شد

  خويش نامداران با پيران كردن سخن

 برادر، خون از برادر و بود خروشان پسر، بر زرد رويى با پدر. بودند درد از پر تورانيان آمد، تورانيان بر شكست كه پيشين جنگ از پس
 ديد، باشند، خسته درنده گرگ از كه اى رمه همچون را سپاهيان همه پيران چون. بودند دژم روزگار، گردش از و نژند و سوگوار همگى. نددردم
 نزد در را شما ايد، كرده بسيار رزمهاى جوان، و پير از كه اى كارديده پهلوانان اى: گفت ايشان به و خواند خود نزد به را سپاه سران همه
 بر جنگ يك در كه شكستى با چرا پس. است گشته پراكنده گيتى در فرّهى و پيروزى به نامتان و است بسيار آبروى و جاه و بزرگى سياب،افرا
 با ايران دالور سران آنها پسِ از بازگردند، رزمگاه اين از سستى با سپاهيان اگر كه بدانيد همگى كشيديد؟ جنگ از دست يكباره آمد، شما

 اين و كرد بيرون دلها از را ترس بايد پس. ديد نخواهد زنده گيتى در نيز را ما از تن يك نهان، و آشكار به كسى ديگر و بيĤيند انگر گرزهاى
 و است نشيب و فراز از پر سراسر گيتى. است جاودان كه است پيروز يزدان تنها: اند گفته موبدان كه بدانيد. داد شكيبايى را اندوهگين سپاهيان

 ما آهنگ پس، از آنگاه و بپيچيد ما با جنگ از نخست كه است سپاهى همان ايران، سپاه اين اينك. است ترس از پر جاى در رفتن ما جامِسران
.  رود ايرانيان خواهى كينه به و ببندد كمر رزمگاه اين در كه بايد انديشد، مى خود خويشان و خانه و فرزند و سرزمين به كه هر اكنون. كرد
 از ديگر سپاهيان شايد تا آوريم يكديگر با جنگ به را ايشان و برگزينيم را سپاه سران سو دو هر از: كه گفت و بست پيمان چنين من با زگودر
 دنباي ما بيĤورد، را سپاهيان همه كه اين يا و آرد جنگ به را سپاه سران و آورد جاى به را خود پيمان چنين اين گودرز اگر پس. برآسايند جنگ
 سرهاى يا و بريم مى دشنه سوى به را سرهايمان همگى يا پس. مرد خواهيم نيز روزى و ايم زاده روزى ما كه بدانيد. برداريم پيكار از دست

 كه پهلوانان. سازند جدا تنش از سر تا فرمايم مى بپيچد، من گفتار از سر كسى اگر ليك. باشد سويه دو روزگار، گردش. آوريم دار به را دشمنان
 همچون و اى خريده جان به را رنج ما براى از خود، گنج با تو كه است ديرگاهى افراسياب، خردمند پهلوان اى: بگفتند را او شنيدند، چنين
 .منيستي كسى تنهايى به ما بپيچيم؟ سر تو گفتار از ما چرا اينك پس. اى داده كشتن به را برادرت و پسر و اى بسته ميان ما پيش به اى، بنده

 و برخاست سراپرده دهليز از ناى و شيپور آواز پگاه. ساختند پيكار آماده را خود شب، سراسر در و برخاستند پيران پيش از و بگفتند اين
 پيران آنگاه. بود پوشيده آهن از چادرى زمين، ستوران، سم از گويى. نشستند زين بر افكنده بازو به كمانهاى با نامداران آن همه دم سپيده
 تا بفرستيد كوه سرِ به را بانى ديده پس. باشيد توران سپاه نگاهبان رزمگاه، اين در بايد شما نامدار، مردان اى: گفت فرشيدورد و لهاك به سپهبد
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 بخت ديگر كه زيرا. بشتابيد توران سوى به زود نيز شمايان ، آورد ما سر بر بد و بِبرَد ما از را خود مهر آسمان، كه اگر. دهد پاسدارى روز و شب
 در را يكديگر آنگاه. است آموزگار همو آغاز، از كه زيرا بكنيم، توانيم مى چه روزگار با. است نمانده ويسگان نژاد از كسى و است برگشته ما از

 آوردگاه به كينه از پر و انخروش نيز توران سپاه ساالر. برخروشيدند و برتافتند هم از روى سپس. گريستند زارى به جگر درد از و گرفتند كنار
 .آمد

  جنگ براى را پهلوانان پيران و گودرز كردن نامزد

 روان چنين اين كى به تا خردمند، پهلوان اى: گفت بدو شنيد، پاسخ و گفت سخن او با چندى بديد، را كشوادگان گودرز پيران، چون
 گزيده را نيكان جاى گيتى، آن در سياوش برآورى؟ دود زمين توران از تو كه دارد سودى چه سياوخش روان براى ديگر دارى؟ مى رنجه را خود
 تباه سپاه دو هر و كردند جدا يكديگر تن از سر پيالن، همچون كينه، اين از ما سپاه دو. نگيرى آرام تو ولى آرميده، او چه اگر ليك  است

 پس. است شده سرد پيكارها كينه، اين در و گشته مرد بى سره يك يتىگ. سازى تهى را گاه كينه اين كه رسيد فرا آن هنگام ديگر پس. گشتند
 پس هستى، دار كينه چنين اين اگر]  ولى بكشى، جنگ از دست كه اين يكى:[ داريم رو پيش در راه دو اكنون بكشيم؟ را گناهان بى بايد چرا

 دشت اين در تنهايى به تو و من. برآيد كينه اين از تو كام شايد تا ىآ بيرون سپاه ميان از خودت و بيĤور اينجا به كوه آن پاى از را سپاهيانت
 ليك. نشيند مى تخت به و گردد مى كامروا باشد، بخت پيروز ما از كه هر پس. كنند چنين نيز جنگاورانمان و پردازيم يكديگر با جنگ به كينه
. ببندند راستكارى پيمان تو با و گردند تو فرمانبر و آيند تو پيش به انايش همه. نجوى كينه توران سپاه از تو گشتم، تباه تو دست به من اگر
 داشته نبايد من از ترسى هيچ نيز ايشان و ندارم سپاهيانت با جنگى هيچ من  گشتيد كشته من دست به سپاهت نامداران و تو كه هم اگر

 .باشند

 به سپس. كرد ياد ايران نامدار شاه از آنگاه و بكرد آفرين كردگار رب نخست پس. ديد تيره را او بخت بشنيد، را پيران گفتار كه گودرز
 كه رسيد افراسياب به سودى چه سياوش خون از آيا كه برگوى و مكن سرپيچى تو اينك. شنيديم را گفتارت همه نامور، اى: گفت پيران

 در كه جوش و جنگ و تاراج و كشتار همه آن با سيابافرا آنگاه بريدند؟ را سرش خون، پر و دردمند دلى با و خسته جگر گوسپندى همچون
 من فرزند چون سپس. دادى باد بر بيهوده را او كه بودى تو اين و. بداد سر كه بود تو سوگند به سياوش. برآورد ايرانيان از خروش بكرد، ايران

 گيهان كردگار از نهان و آشكار در من كه بدان. ىبتاخت آتش بسان و كردى جنگ آهنگ شتاب به و بتافتى سر من پند از تو آمد، تو نزد به
 و ديگرى از يك هر سر، پيرانه با ما اينك. نيست درنگ جاى ديگر آمدى، كه اكنون پس. آيى جنگ به من پيش به تو روزى كه خواستم مى

 به گران گرز و سرنيزه و تيغ با تا كن دنامز توران سپاه ميان از را اى آزموده رزم سران اكنون. بجنگيم آوردگاه اين در سپاهيانمان بدون
 و گفتار اين از و آور بجا گفتى كه را آنچه همه پس. آورند خاك به را يكديگر سر و كنند نبرد هم با و آيند من سپاه دليران خواهى كينه

 .نگذر پيمانت

 ميان از ايشان آنگاه. برگزيد سپاه ميان از ستدر افزار جنگ و اسپ با نيكنام و شيرمرد سوار ده و برآراست را كار تركان سپهدار پس
 بود، آمده توران سپاه از كه سوارى هر برابر در پس. ببيند را ايشان توانست نمى كسى كه رفتند آوردگاه در جايى آن به و تاختند بيرون سپاه
 و ساخت جدا پاكش تن از سر خوارى به و فتگر بدست را سياوش ريش كه همو -زره گروى برابر در. رفت آوردگاه به ايران سپاه از تن يك
 پسر - فريبرز برابر در. بودند همزور و جوى پرخاش دو هر كه زيرا  نهادند را گيو -كرد مى نفرين بدو پيوسته توران، سپاه ميان از ايران شاه

 با نبرد به كه ژيانى شير همچون نيز گرازه. دش بيرون جنگ به بارمان با نيز - گودرز پسر - رهام. رفت جنگ به - ويسه پسر -كلباد نيز -كاووس
 كه نيز  پهلوان رويين. رفت اندريمان جنگ به شير همچون نيز دلير كارآزموده گرگين. تاخت سيامك با جنگ به شود، بيرون اى دمنده نهنگ

 .ايستاد -گيو پسر -بيژن برابر در ببرد، گيتى از را روشنايى خود جنگ با

. خروشيدند رزمگاه آن در ديوى بسان سپهرم و هجير. شدند بيرون زنگله با نيز فروهل و كهرم با برته و رانشاو زنگه با هم اوخاست
 تشنه خون به كيش، براى خواه و پادشاهى براى خواه كين، آن براى از سپهبد دو هر آن. رفتند نبرد به دژم رويى با هم پيران و كشواد گودرز
 .سازد مى پيروز را كسى چه روزگار، ببينند تا برنگرداند كينه از سر هيچكس كه ندخورد سوگند يكديگر با پس. بودند

 در و توران سپاه سوى به ديگرى و بود ايران سپاه سوى به يكى. كرد نگاه سو هر به شد مى آن فراز از كه بود بلندى دو سپاه، آن ميان در
 بر را درفشى آورد، زير به را تورانيان از دشمنى كه گردنكش پهلوانان شما از كدام هر: گفت سركشان آن به گودرز پس. بود دشت نيز آن زير
 روى دشت سوى به آنگاه. كرد ياد را همين نيز ديگر بلندى آن باالى بر و بنهاد را نشانى اين سپهدار پيران سان بدين و. برافرازد بلندى آن فراز
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 كوه اگر كه توران پهلوانان و دليران. آزمودند جنگ گونه هر كمند، و گرز و تير و تيغ با و بستند ريختن خون به كمر سختى به همگى و نهادند
 چون ليك بودند، جوهردار شمشيرهاى و تير و گرز با چه اگر هنگام آن در ساختند، مى پست را كوه آن درنگ بى آمد، مى ايشان جنگ به نيز

. آويختند رنج و سختى دام به و ماند فرو جنگ از دستهايشان همگى و بگرفت يشانا زور يزدان، بودند، ريخته بيداد به را بسيارى خونهاى
 خواسته. برگشت تورانيان از روزگار و بجوشيد]  سياوش[  خون. بودند بسته را پايشان گويى  ماندند فرو جاى در نيز ايشان جنگى اسپان

 آن به دوان تخت، و تاج و پادشاهى پِى از سران، آن. بود گرفته را لوانانپه آن زمين، گويى كه شد چنان كه بود چنين آفرين گيهان پروردگار
 .گشت نزديك بد روزگار ديگر كه بدانست را راز آن سپهدار پيران. بدادند جان و شتافتند يكديگر با جنگ به و آمدند آوردگاه

 مستمند وزو شادمانى ازو            بلند سپهر كار است چنين

 .گشت پديدار ستمكار بر ستم. نديد جنگ بجز اى هچار هيچ ديگر پس 

 كلباد با فريبرز رزم

 كرد زه به را كمان آنگاه. شتافت -ويسه پسر - كلباد نزديك به و شد بيرون - شاه كاووس پسر -فريبرز ايران، سپاه دليران ميان از نخست
 تا تنش كه بزد كلباد گردن بر چنان و برآورد را جوهردارش تيغ راست، دست از ناگهان نشد كارگر او بر تيرش چون ليك بگشت، او پيرامون و
 را او و كرد باز را كلباد زره پوالدين بند و بگشود فتراك از را خويش كيانى كمند و آمد فرود اسپ از فريبرز پس. شد نيم دو به كمرگاه به

 دشمنان همه و باد پيروز ما ساالر: گفت و برآورد خروشى و برفت بلندى آن باالى به نامى پيروز با سپس. ببست خود اسپ زين بر بدانسان
  .بادا خسته جگر شاهمان،

 

  زره گروى با گيو رزم

 خون با را خاك و درآويختند يكديگر با نيزه با بسيار پس. شد بيرون جنگ به -گودرز پسر - گيو با -دالور پهلوان آن - زره گروى آنگاه
. تاختند يكديگر به نهنگ چون و بردند خدنگ تير و كمان به دست پس. ريخت فرو سواران دست از نيزه هاىپيكان كارزار، آن بيم از. بيĤميختند

 به گيو چون. ببرد خسرو پيش به زنده تركان، ميان از را او نو، پيشكشى بسان و آورد زير به اسپ از زنده را ترك دالور آن تا خواست مى گيو
 .برد تيغ به دست پس. بيافتاد گروى دست از كمان ترس، از آمد، گروى نزديك

 از خون كه بزد كالهخودش بر گرزى و شتافت او پيش به خروشان اى، شرزه پلنگ همچون دست، در گاوپيكر گرز با دالور گيو ليك
. شد بيهوش و تادبيف اسپ از و برفت گروى از توان كه بفشرد سخت چنان و برگرفت در زين روى از را او آنگاه. شد روان رخسارش بر سرش
 پيش تا را او و بنشست زين بر خود آنگاه. ببست پشت از سنگ سختى به را گروى دست دو و آمد فرود اسپ از پلنگى بسان گيو پس

 كى پيروزى با و كرد پست را كوه آن همه كه بزد فريادى و رفت بلندى آن باالى به دست در درفشى با سپس. كشانيد همچنان  سپاهيانش
 .بخواند آفرين پهلوان گودرز بر -زمين شهريار نآ خسرو

  سيامك با گرازه رزم

 خشم از پر آنگاه. گرفتند دست در نيزه خروشان، مست، پيالن بسان دو هر. رفت آوردگاه به گرازه با كه بود توران سپاه از سيامك سديگر
 .كوبيدند يكديگر سر بر را زگر و برآشفتند جنگى شيران چون پس. بردند گران گرز به دست كينه و جنگ و

 كينه گَرد و درآويختند يكديگر با ديگر بار و شدند پياده پس. شد سخت ايشان بر كار و گشت چاك چاك تشنگى، از زبانشان
 .بداد جان درنگ بى كه زد زمينش بر سخت چنان و آورد زير به باد چون را سيامك و بزد دست شيرى بسان گرازه. برانگيختند

 با شادان و خرامان مستان، بسان و بگرفت نيز را سيامك اسپ و گشت سوار آذرگشسپ تندى به خودش و ببست اسپ بر را او آنگاه
 بر را دادار آفرين و آمد فرود اسپ از و رفت بلندى آن باالى به بود، گشته نگونسار چنان آن دشمنش كه آن از پس و دست در خجسته درفش
 .ندبخوا -زمين شاه -خسرو كى تخت
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  زنگله با فروهل رزم

 مانند به كمان و تير كاربرد در جنگاورى سوار هيچ ايران در. شدند بيرون يله شيران بسان جنگاور دو هر كه بودند زنگله و فروهل چهارم
 خدنگى تير سان بدين و. كردب تيرباران سو هر از را او و كشيد اندر و كرد زه به را كمان بديد، را دژم ترك آن دور، از فروهل چون. نبود فروهل
. بداد جان و بيافتاد اسپ از زرد رخسارى با نيز زنگله و افتاد در رو به درد از اسپ. بگذشت زنگله و اسپ از كه آمد زنگله اسپ بر باد همچون

 سرش و كرد بيرون تنش از را زنگله رومى گبر و آمد زير به اسپ از فروهل پس. بود او سرنوشت شدن، زاده هنگام از بدى روز چنين كه همانا
 يافتن از شاد دلى با و رفت بلندى آن باالى به آلود خون تيغى و دست با پلنگى بسان و بگرفت را اسپ آنگاه. ببست زين فتراك به و ببريد را

 .برآورد را خجسته درفش خواست، مى كه آنچه

  بارمان با رهام رزم

 سواران آن از خروش و گرفتند دست در خدنگ تير و كمان دو هر پس. شد بيرون ارمانب جنگ به كه بود -گودرز پسر - رهام پنجم
 جنگهاى و بودند هوشيار و سوار و دلير و جنگاور دو هر. بردند دست شمشير و نيزه به بشكست، كمانهايشان سرانجام چون. برخاست جنگى

 .گشت جدا اسپ از كه بزد بارمان ران بر اى نيزه و بپيچيد پرخاشخر رهام سرانجام .بگشتند يكديگر با بسيار پس. بودند ديده بسيارى

 را خونش كينه، آن از و بكرد نگون را او سياوش كين به. درآمد جگرش ميان به آن پيكان كه بزد او پشت به ديگر اى نيزه باز ، رهام ليك
 و بنشست اسپ بر نيز خود سپس .بساخت آويزان را پاهايش و بستب سنگ سختى به و آورد زمين روى به ديگر بار را او آنگاه. بماليد روى بر

 شاه -نيكخواه خسرو بر بلند، بخت آن و ايران شاه پيروزى به پس. آمد بلندى آن باالى به بود، شده آزاد اندوه و درد از كه دلى با و شادمان
 .بكرد آفرين او نژاد بر و - ايران

  رويين با بيژن رزم

 از تير ليك. بگشتند يكديگر با راست و چپ و كردند زه به را كمان دو هر. پرداخت جنگ به رويين با كه بود - گيو پسر -بيژن ششم
 رومى گرز آن و يافت دست او بر آوردگاه آن در سرانجام و رفت دالور پهلوان رويين سوى به روى از گرزى با بيژن  پس. نيافتاد كارگر كمانشان

 نگونسار اسپ از و بداد شيرين جان زين، روى در و بكرد ياد را ويسه پيران رويين،. ريخت فرو سرش از خون و مغز كه بزد سرش بر چنان را
 .شد خون بالينش و خاك بسترش. گشت

 شاد روز يك جوانيش از نبود              بداد مايه سود پى از برفت

  نشيب نهاده فرازى هر پس ز     شيب و آسيب پر گيتى چنينست

 پيلى بسان را او و بيافكند كمندى آنگاه. ساخت جدا تنش از شمشير با اهريمنى بسان را او سر و آمد زير به اسپ از شتاب به ژنبي پس 
 شيرپيكرى درفش با آنجا از و گرفت دست در را اسپش پالهنگ بيژن پس. نبود رويين براى اندوهخوارى هيچ هنگام آن در. ببست اسپش بر
 .بادا كاله با پهلوان گودرز سر هميشه و باد پيروز ايران شاه: گفت و برفت بلندى آن باالى به داشت، بنفشش ردهخو زنگ تيردان بر كه

  سپهرم با هجير رزم

 .شد بيرون پهلوانان ميان از كه بود - چابك سوار و نامدار پهلوان آن -هجير هفتم،

 و رفتند نبرد جايگاه به دو هر پس. آمد گودرز پسر با جنگ به كه بود اسيابافر خويشان از نيز -آبرو و جاه با و نامور پهلوان آن -سپهرم
 دالور هجير سرانجام، ليك. ريختند فرو آتش آهنها آن از كردند، كه پيكارى با و بردند شمشير به دست دو هر. برخاست آوردگاه از تيره گَرد

 كه بزد سپهرم كالهخود بر تيغى چنان - نو شاه آن - خسرو كى بخت به و ينآفر گيهان كردگار نام به و درآمد سپهرم پيش به دلير شير بسان
 چابكى به و آمد زير به اسپ از فرّخ هجير پس. شد فرو خون در و گشت نگونسار اسپ از زارى و خوارى به سپهرم. رسيد فرا مرگش درنگ بى
 از را بخت و زور كه هجير. برفت بلندى  آن باالى به و بگرفت نيز را سپهرم اسپ آن و نشست زين بر خود آنگاه. ببست اسپش زين بر را او

 .بكرد آفرين نيك اختر آن به ديد، مى بيدار بخت از را پيروزى آن و پروردگار،
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  اوخاست با شاوران زنگه رزم

 .تاخت بيرون به جنگاور پهلوانان آن ميان از كه بود شاوران زنگه هشتم،

 يكديگر با اندازه از بيش و گرفتند دست در گران گرز دو هر پس. تافت برمى روى او با جنگ زا نيز شير كه بود اوخاست هماوردش
 خورشيد و رسيد نيمه به روز چون. جنبيد نمى تن در رگشان گويى كه ماندند فرو تگ از چنان اسپانشان كه اين تا. بكوفتند گرز و بجنگيدند

: گفتند يكديگر به پس. گذارند پيش به توانستند نمى ديگر نيز گام يك گويى كه گشتند خسته چنان كرد، تفتيده آهنى بسان را دشت تابان،
 اسپان و برفتند سان بدين. بازگرديم جنگ سوى به ديگر بار آن، از پس و بيĤساييم اندكى كه بايد و سوزد مى گرما از آدمى جگر اكنون

 و پيكار آهنگ ديگر بار و برخاستند گشتند، آسوده و بگذشت چندى چون سپس. ببستند را پايشان و آوردند فرود جايى در نيز را جنگيشان
 به را سرنيزه يافت، دست اوخاست بر زنگه چون سرانجام. گشتند مى كارزار آن كانون در آتشى همچون دست، در نيزه سواران. كردند كينه
 كه سرداد بلندى فرياد چنان خروشان، تندرى بسان آنگاه. افكند زير به اسپ از را او كه بزد او كمرگاه بر اى نيزه پس. بشتافت و كرد او سوى
 كه شگفتا. برافكند نگون زين، پشت بر زمين، روى از چاره به را اوخاست و آمد فرود اسپ از زنگه سپس. شد دريده هم از نبرد دشت آن گويى

 آنجا در را درفش آن و برفت فرّخ كوه آن باالى به دست، در پيكر گرگ درفش با و شد سوار اسپ بر زنگه آنگاه. آمد تركان سر بر چه بخت، از
  .بكرد آفرين -زمين پهلوان آن -گودرز و ايران شاه بر و برافراشت

  اندريمان با گرگين رزم

 رفتند نبرد يگاهجا آن به پس. بودند كارآزموده مردانى دو هر. شد بيرون -توران سپاه از -اندريمان با خواهى كينه به كه بود گرگين نهم،
 سر بر گرگ سپرهاى و بباريدند تير و گرفتند دست در كمان دو هر بشكست، هايشان نيزه چون ليك. درآويختند يكديگر با نيزه با چندى و

 را سرش كه بزد اندريمان بر تيرى گرگين سرانجام. بباريد تير تگرگ، همچون كالهخودشان و رخسار و گرگ سپرهاى آن بر پيوسته. آوردند
 ترك اندريمان كه بزد او پهلوى به ديگرى تير نامدار، گرگين ليك. بلرزيد زمين روى بر زخم، آن از اندريمان. بدوخت او رومى كالهخود آن به
 به را آن و ساخت جدا تن از را او سر و آمد فرود اسپ از شتاب به گرگين. ريخت بيرون چشمش از خون درد، از و گشت نگونسار اسپ از

 چون. شتافت بلندى آن باالى به افكنده، بازو به و كرده زه به كمانى با و بگرفت نيز را اندريمان اسپ و شد سوار آنگاه. ببست خود اسپ اكفتر
 االب آن در را خود افروز دل درفش بازگشت، نبرد از پيروز چنان ايران، شاه پيروز بخت به و -بود او پناه كه - يزدان نيروى به سان بدين گرگين
 .كرد برپاى

  كهرم با برته رزم

 با و تاختند آوردگاه به شاه كين آن پِى از پس. بودند انجمن سرِ و جنگاور دو هر. شد بيرون جنگ به زن تيغ كهرم با كه بود برته دهم،
 .آزمودند جنگ گونه هر يكديگر

 نيم دو به سينه تا را او كه بزد او كالهخود بر تيغى برته ليك. پيچيد مى برته از روى پيوسته كهرم. گرفتند دست در هندى تيغ سرانجام
 به آنگاه. شد سوار خود سپس و ببست توزى زين آن بر را او و آمد فرود اسپ از پس. گشت بيم از پر دشمن از برته دل آن، ديدن با و ساخت
 بلندى آن باالى به دست در همايون درفش و هندى تيغ با و خروشان شرزه، پلنگ مانند به بود، افكنده نگون اسپ بر را كهرم كه سان همان
 .گردد افراخته خورشيد به تا تاجش هميشه است پيروزگر ايران، شاه: گفت و رفت

  پيران با گودرز رزم

 گيتى گويى. بود برفته تن از ايشان همه روان]  ايرانيان[  تيغ با. نبود دشت پهن آن بر تركان از كسى ديگر بگذشت، روز از  تَسو نُه چون
 .نيĤمد دريغش

 دراز روزگار برو برآرد            ناز به پروراند كجا را كسى

  بروى آرد سختى و خوارى همه       بدوى سازد كار كند، شبيخون
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  ستم پيدا خواهيم، داد همى         دم به دهدمان آرد، اندر باد ز

 آوردگاه آن در تورانيان سپاه از را سوارى هيچ پيران كه شد چنان كار ديگر. بود شوم تورانيان، براى جنگ به رفتن آهنگ و جنگ آن 
 گَرد از. برنورديدند را زمين روى كين، از پر سرى و درد از پر دلى با و تاختند كينه اين سوى به دژم، توران، و ايران سپهدار دو پس. نديد
 كه پيران سرانجام ليك. كردند نبرد يكديگر با گونه هر كمند، و گرز و دشنه و يغت با پس. ماند فرو نيز خورشيد آوردگاه، در سواران آن جنگ
 و شده، چه آيا كه ببيند تا كرد نگاه پس. بداد دست از را خود نيروى اسپش بود، نمانده برايش اى چاره هيچ يزدان، خواست برابر در ديگر
 آن پس. بكوشيد روزگار گردش با و جنگيد هم باز مردانگى سرِ از همه اين با ليك. است ايزدى گردش آن كه  بدانست ناگهان. چيست هنگام

 .گرفتند دست در كمان و تير سپاه، هوشيار و پير ساالر دو

 پيران تگاور اسپ. بردريد و بزد پيران اسپ برگستوان به را آن پس. گذشت مى نيز سنگ و آهن از كه كرد نگاه خود خدنگ تير به گودرز
 برپاى و بپيچيد خود بر پس. شد نيمه دو به پيران راست دست نيرو، آن از. بغلتيد اسپ زير در و افتاد زير به دلير پيران. ادبيفت و بلرزيد
 درد، آن از. رفت كوه سوى به و بگريخت گودرز برابر از پس. يافت نخواهد رهايى تيره روز آن از و آمد بسر روزگار كه بدانست ديگر. خاست

 .بازگردد او از پهلوان گودرز مگر تا دويد مى كوه آن بر هم باز ليك. آمد ستوه به دويدن از و گشت اندوهگين

 مهرى بى به كمر و نيست راستكارى كسى با را روزگار كه دانست. بترسيد روزگار گردش آن از و بگريست زارى به ديد، چنين كه گودرز
 آن انجمن، بزرگ اى دوى؟ مى پياده من پيش در نخچيرى بسان چنين اين كه شد چه نامور، پهلوان اى: گفت و كرد فرياد پس. است بسته

 كه بدان افراسياب، پشت و پهلوانان ستون اى كجاست؟ افزارت جنگ و گنج و دل و فرزانگى و مردانگى و زور همه آن و هستند كجا سپاهيانت
 اين تو كار كه اينك. نيست جويى چاره و فريب هنگام ديگر پس. بتافت روى تو از روزگار و گشت تيره شاه افراسياب براى آفتاب ديگر اكنون
 تو برف چون ريشِ و سر پيروزگر، شاه آن چون كه باشد. ببرم ايران شاه پيش به زنده را تو نيز من تا بخواه زينهار خويش جان به گشت، چنين

. بجويم زينهار ماندن، زنده براى بخواهم كه مبادا من براى بدى رجامف چنين هرگز: گفت بدو شنيد، چنين كه پيران. ببخشايد را تو ببيند، را
 گيتى، در چند هر: اند گفته كه ام شنيده بزرگان از را داستان اين. ام نهاده گردن را تو كار، اين به و ام زاده مرگ براى از گيتى در من كه بدان
 گرد بر شنيد، چنين كه گودرز. نيست سرزنشى جاى هيچ من كار اين براى پس. نيست اى چاره هيچ آن از و است مرگ سرانجام باشى، خرّم
 بسان و گرفت دست  به را ژوپين و پيش در را سپر پياده، همچنان پس. آمد ستوه به و نيافت پيران بر راهى هيچ ليك. بگشت كوه آن

 به تيرى مانند به را اش دشنه و جست فرو بود، آن بر كه سنگى از د،بدي دور از را او كه -توران ساالر آن -پيران. رفت باال كوه آن از نخچيربانان
 بر خشم كينه، آن از گشت، زخمى پيران دست به چنين اين گودرز چون. خورد - پير ساالر آن - گودرز بازوى به دشنه. انداخت گودرز سوى
 سرآسيمه و بغرّيد پيران .درآمد جگرش به و گذشت پوستش از و دريد تنش بر سراسر را زره كه بيانداخت پيران سوى به ژوپينى و آورد روى

 شير همچون رسيد، جگرش به كه پوالدين ژوپين آن زخم از پيران. است چنين گيتى آيين آرى،. بزد بيرون دهانش از جگرش خون و گشت
 .گشت آسوده هآوردگا آن و كينه آن از ديگر ناگهان و تپيد خارا كوه آن بر چندى و افتاد زمين بر سر با ژيان

 آموزگار پند همى نگيرد           روزگار گردش خود است چنين

  پلنگ چرم و شير دل بدرد            چنگ دادست آب زهر به زمانه

 و دريده زرهى و خاك پر سرى و شكسته دستى و دل با و خوارى به بدانگونه كه بديد را پيران و رفت باال كوهسار آن از گودرز چون 
 ليك ديده، خود به بسيار تو و من چون گيتى، كه براستى دلير، سوار اى و پهلوانان بزرگ اى شير، نرّه اى: گفت است، بيفتاده گسسته كمرى
 .بماليد خويش روى به و بخورد كه شگفتا و برگرفت را پيران خون و برد فرو چنگ و بگفت اين گودرز،. يافت نخواهد آرامش كسى با هرگز

 سر تا خواست سپس. بكرد نيايش را او و بناليد دادگر داور بر و بخروشيد گراميش پسر هفتاد آن و سياوش خون براى از زارى به آنگاه
 آنگاه. داد جاى گاهى سايه در را سرش و كرد برپا او بالين به را درفشش پس. نديد بدكنش بدانسان را خود ليك سازد، جدا تنش از را پيران
  نهاد روى خويش سپاه سوى به بود، روان آب جوى بسان نخو بازويش از كه گودرز

  ايران پهلوانان نزد به گودرز آمدن باز

 باال از بودند، بسته اسپ زين پشت بر و كشته را ايشان و ستده كين تورانيان از كه ايران پرخاشخر و جوى كينه سران آن ديگر، سوى از
 به پير گودرز كه شايد: گفتند و برآمد خروشى جوان و پير از نبود، جويان كينه آن با لوانپه گودرز چون ليك. نهادند روى خود سپاه سوى به
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 دشت تيره گَرد ميان از ناگهان هنگام، آن در. گريستند زارى به سپاه پهلوان آن نديدن از سپاهيان همه پس. باشد شده كشته پيران دست
 به شادمان و خندان سپاه، بزرگان. داد بوسه آسمان، بر گَرد و برخاست لشگرگاه از سكو آواى پس. شد پديدار درفشى شادان، و گرازان نبرد،
 زيرا. است بازگشته پيران پيش از]  خورده شكست[ و تيره روانى با پهلوان گودرز كه شايد: گفتند بدو سپاهيان آنگاه. آمدند پهلوان گودرز پيش
 .بود نبرد جوياى ساله همه و شيردل مردى پيران، كه

 را نبرد جاى انگشت، با و كرد ياد را كار آن همه بودند، سپرده او به گوش جوان، و پير از همگى كه سپاهيانى آن به پهلوان گودرز ليك
. نددبب پيران آوردن به كمر و شود اسپ بر سوار تا بفرمود رهام به آنگاه. بگفت بود، آورده پيران سر بر روزگار كه را آنچه و داد نشان ايشان به

 .مبر دست او ميان و روى به هيچ و بيĤور بدينجا و ببند اسپ زين به كمند با هست، كه سان همان به او زره و درفش آن با را پيران: گفت بدو
 با خوارى به بود، شده فرو خون در كه جوشنى آن با را پيران تن پس. تاخت بيرون باد بسان رهام بگفت، را سخنان اين پهلوان، گودرز چون
 آن -گودرز بر همگى بديدند، نشان جايگاه آن از را او درفش ايران گردنكش پهلوانان آن چون. آورد زير به بلند كوه آن از و ببست زين بر كمند
 را خويش تن و جان پيروزى، با چنين اين كه بادا تو بخت پرستنده ماه، ايران، سپاه پشت اى و نامور اى: گفتند و خواندند آفرين -زمين پهلوان
 .اى ساخته سپاه برخىِ

 را خود سپاهيان كينه، اين براى از افراسياب كه پندارم مى دل در گشت، گران گونه بدين ما رزم كه اينك: گفت بزرگان به گودرز آنگاه
 با كه بود همين براى از. اند درمانده و خسته چنين اين ما سپاهيان ولى اند بيĤسوده تاب و رنج از او سپاهيان ليك.  آورد رود اينسوى به

 پايدارى توان ما بيĤورد، بدينجا را خود سپاه تركان شاه اگر: گفتم و بدادم پندها باره اين در را او و فرستادم شاه پيش به را كسى هوشمندى،
 فرّ با را رزمگاه اين و آيد بدينجا ما رزم اين براى ناگهان -گيتى شاه آن -خسرو كى كه كنم مى گمان چنين اين اكنون. نداريم را رزمگاه اين در

 زيرا. داريم نگاه كين دشت اين بر اسپها زين پشت بر همينگونه به را كشتگان اين نيز ما پس. بيĤورد را خود ور كينه سپاهيان و بيفروزد خويش
 از بيĤوريم، شاه پيش به سان بدين را ايشان اگر پس. است خرّم كار، اين از نيز سياوش روان و گشته اندوه بى ما جان كه است كشتگان اين از

 بيĤيد، خسرو چون ديگر. برفت ميان از ديگر اكنون كه بود اين از ايرانيان و تركان آشوب كه چرا. شود برتر نيز ما پايگاه و گردد شاد آنها ديدن
 زمين و زمان: گفتند و خواندند آفرين او بر گودرز رگفتا اين شنيدن با بزرگان همه. داشت نخواهيم تركان از ترسى هيچ پاك، يزدان نيروى به
 .هستند روشن تو ديدار از ماه و خورشيد و است سودمند سراسر گفتارت كه همانا. مبادا تو بى

 بودند، افكنده پالهنگ گردنش بر و بسته كمند بند با را دستانش كه نيز زره گروى. برفتند بودند كه همانگونه به كشتگان، آن با سپس
 پهلوان گودرز نزد به بود، سپاهيان پيش در كه شير گستهم. بديدند را پيادگان و سپهبد رسيدند، لشگرگاه به سپاهيان چون. دويد مى پياده
 تو به اينك سپردى، من به كه همچنان را ايشان. ببين آزار بى را سپاهيانت همه اكنون: گفت و كرد آفرين او بر و ببوسيد را زمين و آمد دلير
 .سپارم مى

 گَرد از كه بدانيد: گفت كه رسيد گوش به ريبد كوه از بان ديده فرياد گفتند، مى را سخنان اين گودرز و گستهم كه هنگام همان در
. جنبد مى جاى از دشت گويى كارناى، و كوس خروش از. است برآمده فريادى و خروش سو هر از و گشته تيره شب بسان دشت سپاهيان،

 درفشى. است گشته بنفش پرند بسان آسمان گوناگون، درفشهاى آن تابش از. درخشد مى نيل درياى همچون پيل، پشت بر اهش پيروزه تخت
 هر پسِ در. است گشته بنفش كران، تا كران از زمين ور، جوشن سواران آن گَرد از. است آمده پديد دور از ، فرّهى با سهى، سرو بلندى به

 .رسيد خواهند اينجا به ديگر روز يك تا بتازند، تيز همينگونه به اگر. است پا بر پيكر، هماى چه و هاپيكراژد چه ديگرى، درفش درفشى،

  پيران بر فرشيدورد و لهاك كردن زارى

 به آه از پر لبى و اندوه از پر دلى با پس. بديد] بود ديده ايران سپاه بان ديده كه[ را شگفتى همان نيز كنابد كوه بان ديده ديگر، سوى از
 آن همه و بساخت نابود را تركان يزدان، كه بدانيد پس نگشته، تيره اندوه، از من چشم اگر: گفت و شتافت فرشيدورد و لهاك نزديك

 نيز را سپهدار پيران درفش. آمدند زير به بلندى آن از دست در درفشى با يك هر ايران، خروشان سپاهيان. شد خاك سره يك رنجهايمان
 اسپانشان از و خونين كه بينم مى دور از برفتند، پهلوان پيران با اينجا از كه هم دالورى ده آن. بينم مى خون در شده فرو را تنش و نگونسار
 .است ساخته الژوردين را دشت و آمده پديد تيره گَردى هم ريبد سوى از. رسيدند گستهم پيش به نيز ايران دليران. اند گشته سرنگون

 .شد آبنوس سياهى به زمين و گشت پديدار كوس و نفير با نيز ايران شاهنشاه درفش و است سپاه آن ميان در ىكاويان درفش
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 سران از سوار ده همراه به سپهبدشان و برادر كه ديدند خويش چشم به و رفتند ديدگاه آن به شنيدند، چنين كه فرشيدورد و لهاك
 اى: گفتند مى زارى به. دادند سر ناله برادر، خون از و گشتند گريان و زار ديدند، كه آنچه از پس،. اند شده كشته ترك دلير جنگاوران و برگزيده

 راه و گيرد مى را تو كينه كسى چه اينك. آمد سر تو بر بدى با گيتى و گشت كامروا دشمن ديگر اكنون دلير، سوار و سپهدار پيران اى شير، نرّه
 و تن و سازيم جدا تن از خويش سر كه بايد. گردد  ويران سراسر افراسياب، و تركان سرزمين كه رسيد فرا آن مهنگا ديگر دارد؟ مى را تو آيين و

 .كنيم فرو خون در را دستمان و تيغ

 اب نبرد آهنگ پيران كه هنگام آن. نرفتند بودند، گفته بيهوده كه راهى آن به افتادند، پيران اندرز ياد به فرشيدورد و لهاك چون ليك
 كين دشت اين در من چون زيرا. نمانيد سپاه پيش در شمايان شوم، كشته آوردگاه اين در من اگر: گفت پهلوان فرشيدورد به كرد، را گودرز
 سوى به را ما سرهاى و بكشند گاه كينه اين بر را ما اگر. نماند جاى بر ويسه نژاد از خردمندى ديگر. شد خواهد تنگ نامداران بر زمين نباشم،
 دشمنان، بد از شايد تا برويد بيابان سوى به و مداريد خوار را خويشتن شمايان، ليك. خواست خواهند زينهار گودرز از ما سپاهيان ببرند، ايران
 .بريد بدر جان

 گرامى هسپا آن ديگر كه دانستند سپاهيان همه. رفتند خويش لشگرگاه به گدازنده دلى و خون پر ديدگانى با سپاهيان همگى آنگاه
 فرشيدورد و لهاك نزد به درد و آزار از پر دلى با آنگاه. شدند بريان تيز، آتش بر گويى و گشتند گريان و زار همگى پس. شد ساالر بدون توران
 سر بر دكالهخو و بستن كمر دل ديگر ما از كسى چه كنيم؟ چه رزمگاه اين در ما برفت، دست از توران سپاه پشت كه اكنون: گفتند و رفتند
 به كه بود چنين پيران سرنوشت است؟ گزيده دورى يزدان خواسته از كسى چه: گفتند شنيدند، چنين كه فرشيدورد و لهاك دارد؟ را نهادن
 هر اكنون.  بِكشد هرجا به خونين زرهى و زخمى تنى با را او دشمنش و نيابد نساجامه و گور و گردد كشته شمشير با گاه كينه اين در زارى
 سپاه مهر به دلش و بود سپاه ستون بود، زنده كه هنگامى تا. شد باد او كردار و رنج همه و درگذشت پيران. بشد آيد، پيش بايست مى كه آنچه
. تاداف گيتى آن به او بد و نيك ديگر اينك. نداشت دريغ هم نامدارش سر دادن از راه اين در و بود نگاهدار دشمن، برابر در را سپاه. بود بسته
 اين در من اگر: كه گفت بست پيمان گودرز با و كرد اى انديشه ، رود نبرد به خواست مى كه هنگامى در زيرا ساخت، نيكوكار را او ايزد، ليك
 .نرسان گزند و مساز نخيز ايشان بر و بروند توران به تا بده ايشان به راهى و نجو كينه من سپاهيان از ديگر تو شوم، كشته گاه كينه

 ناگزير به كه بدانيد و داريد فرا گوش پير و برنا از  همگى ولى. نيست زيانى بيم هيچ باره اين در و نگردند خود پيمان از ايرانيان اينك
 اين يا .كنيد سگالش باره اين در بايد اكنون هم پس يابيد، زينهار ايشان از خواهيد مى اگر: دهيد انجام بايد گويم مى كه را كارى سه اين از يكى
 آب خون به را هايتان سرنيزه همگى و كنيد جنگ آهنگ يا و. بپذيريد آيد، پيش راه در بد و نيك از هرچه و بازگرديد خويش جايگاه به كه

 .نشود يزدان خواسته بجز سرانجام كه بدانيد ليك بگوييم، سخن گونه همه باره اين در. دهيد

 سپاهى نيز شاه و است بخواسته سپاهى شاه، از پيران زيرا. كنيد درنگ رزمگاه اين در بايد پس دارد، جنگ آهنگ دلتان اگر اينك
 ما بر را راه كه بدانيد داريد، خويش شهر به بازگشتن آهنگ اگر ليك. بگيريم را كينه آن بايد آنگاه. گردد پديدار سپاه آن بزودى و بيĤراسته
 كسى هر پس داريد، ايران سوى به رفتن آهنگ اگر و. برويد و شويد آماده بايد پس د،يابي زينهار ايران شاه از خواهيد مى هم اگر. بگيرند

 دلهايمان از را خشم هرگز ما زيرا. باشيد نداشته برادر دو ما از را كارى چنين داشت چشم ليك. است آن خواهان دلش كه كند همان تواند مى
 ما به ساالر پيران كه همچنان تن دو ما پس. باشد نگشته سوده ميانش بر جنگ مرك بند كه نبوده ويسگان خاندان از كسى كه همانا. نشوييم
 .بكوشيم باشيم داشته توان كه جايى تا نيز ما بگيرند، ما بر را راه كه هم اگر. برويم توران به بيابان راه از بود، داده اندرز

 .دنددا پاسخى چه شنيدند، ايشان از را سخن اين تركان چون كه بنگر اكنون

 چه ديگر پس. است آمده پديد خسرو كى هم ديگر سوى از. كردند خوار و كشتند و افكندند زمين بر را سپاهمان نامدار ساالر: گفتند
 برايمان گريز راه و جنگ نيروى و سپاه بزرگ و ساالر و گنج و پا و دست و افزار جنگ و اسپ ديگر است؟ رزمگاه اين در بودن ياراى را كسى
 جان و برانند ما پسِ از را سپاهيان و پيالن ايران، شاه و گودرز بازگرديم، اينجا از كه هم اگر كنيم؟ ستيز خويشتن با بايد چرا پس. است نمانده
 ندارند، ساالرى هيچ ما بسيار سپاهيان اين كه اكنون پس. را خويش دودمان نه و بينيم مى را خرگاه نه ديگر و نيابد رهايى نيز ما از تن يك

 .نباشد ننگ ما خواستن زينهار

 .بود خواهد يكى ما نزد در خاك مشتى با افراسياب و داشت نخواهيم باكى هيچ تركان شاه از ديگر آنگاه
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 ورد فرشيد و لهاك گرفتن توران راه

 و نيست نبرد نگامه ديگر كه بدانستند فرشيدورد و لهاك. برخاستند جاى از مايه پر دو آن گفتند، پاسخ سان بدين سپاهيان چون
 در درفشى و خون پر ديدگانى و درد از پر دلى با و كردند پدرود را ايشان پس. شد خواهند تباه ساالرى، بى از و گويند مى راست سپاهيان
 آنجا در و بودند گرفته را راه ايرانى سواران ليك. گرفتند پيش در را بيابان دراز راه كارزار، شايسته و دلير نامور سوار ده همراه به دست،

 از زمين كه بشد جنگى چنان پس. فشردند پاى نيز ايرانى نگاهبانان .برانگيختند جا از را خود اسپ ديدند، چنين كه تركان. كردند مى نگاهبانى
 دست از نيز تن كي سرفراز، پهلوان دو اين بجز تركان، از ليك. شدند كشته ايرانى نبرده شيران و دليران از تن هفت. گشت الله بسان خون

 .رفتند بيابان راه به آنجا از شير بسان دلير دو آن پس. نبرد بدر جان ايرانى نگاهبانان

 ده همراه به نامدار دو تركان، سپاه اين ميان از كه بدانيد نامدار، مردان اى: كه خروشيد بان ديده ايران، سپاه گاه ديده از هنگام همان در
 و بكشتند را ايرانيان از تن هفت. بيĤميختند خون با را خاك كه آويختند در ما سپاه نگاهبانان با چنان راه در و شدند بيرون نامور سوار

 گردنى با كه نبودند فرشيدورد و لهاك جز كسى مرد دو آن كه همانا: گفت بشنيد، را سخنان آن گودرز چون. برفتند بسته كمر همچنان
 چه اكنون. رسيد خواهد گزند ما سپاه اين به روند، توران به اينجا از ايشان اگر كه بدانيد پس. است شدهن سير جنگ از دلشان و برفتند افراخته
 گرد شمشير، با و رود مى فرشيدورد و لهاك نزد به و گذارد مى سر بر رومى كالهخود و است نام جوياى ايران شاه نزد در شمايان ميان از كسى

 نبرد در كه گستهم تنها. ندادند پاسخى هيچ بودند، شده درمانده و گشته ساييده آهن از ميانشان ديگر كه انياناير آورد؟ مى بر آنها دوى هر از
 كوس رفتى، توران سپاه با نبرد به كه هنگام آن شاهى، تخت سزاوار اى: گفت و كرد روى ساالر گودرز به ايشان ميان از بود، دژم شير همچون

 جنگ آن از اى بهره هيچ مرا ليك  بجستند آبرو جنگ، آن در ايران دليران همه. سپردى من به را سپاهيان پيش در ايستادن و سراپرده و
 سخن اين از و بخنديد شنيد، چنين كه گودرز. گردم مى آور نام كار، اين با و آورم مى دام به را ايشان يكايك و روم مى من اكنون پس. نرسيد
 و شيرى تو. هستى اختر نيك خورشيدى بسان تو كه همانا: گفت بدو پس. شد آزاد اندوه، از تشپش و تازه رخسارش و گشت شاد گستهم
 .بادا تو شكار ، لهاك مانند به تن سيسد و تو يار آفريننده كه برو. است گورخر همچون تو بدخواه

 فرشيدورد و لهاك پس از گستهم رفتن

 دو آن جنگ به و تاخت بيرون خويش سپاه ميان از شتاب به و كرد پدرود بديد، هك را پهلوانان از كسى هر و بپوشيد نبرد زره گستهم
 سوى از. نيست تن دو آن برابر در پايدارى توان را گستهم: گفتند ايران سپاهيان همه برفت، گستهم كه آن از پس ليك. رفت سرافراز ترك
 به رسيدند، دغوى دشت نزديك به چون ليك. بيĤمد جنگ در پيران هيانسپا يارى براى از آب، بر كشتى بسان افراسياب نزد از سپاهى ديگر،
 نزديك به خروشان و بازگشتند آن از سخن اين شنيدن با همگى پس. شد بدانگونه دليران آن نبرد و درگذشت پيران كه رسيد آگهى ايشان

 .رفتند شاه افراسياب

 .شتافت لهاك با جنگ به سپاه ميان از گستهم: كه رسيد آگهى بيژن به سو ديگر از

. برآوردند ازو گرد و گردند چيره او بر نبرد در فرشيدورد و لهاك كه نبايد رسد، دغوى دشت به گستهم چون كه انديشيد خود با بيژن
 او اب چندى سخنهاى و برخروشيد افتاد، خود نياى روى به بيژن چشم چون. نهاد روى گودرز سوى به و شد سوار خود راهجوى اسپ بر پس

 و آسمان  گردش آنگاه و دهى كشتنش به بيهوده ، برَد مى فرمان تو از كه را نامدارى هر كه نداند نيك را كار اين خرَد پهلوان، اى: كه بگفت
 نيز پيران و ومانه از و تورانند سپاه نژاده بزرگان از كه اند رفته راه آن به توران سپاه دالور نامداران از تن دو اينك. آورى بهانه را سرنوشت
 همه ديگر گردد، گم ما سپاه ميان از رادمرد آن اگر كه بدان. آيد شكست او بر كه نبايد ليك است، رفته تن دو آن جنگ به گستهم. دالورترند

 .داد خواهد درد به را خود جاى ما كام و پيروزى اين

 بيژن كه آنچه با سرانجام و بيانديشيد باره آن در چندى پس. بپسنديد را سخنانش بشنيد، را نامجوى پهلوان آن گفتار گودرز چون
 برابر در و بتازد گستهم پسِ از بايد است، گاه و نام جوياى كه شمايان از كسى هر: گفت پهلوانان به شاه ساالر آن پس. گشت همداستان بگفت،
 همانا: گفت گودرز به ديد، چنين كه بيژن. ندادند پاسخى پس. نبودند اندوهخوار و آسوده تن سپاهيان، از يك هيچ ليك. باشد يار را او دشمن،

 از كه من ولى. شوند گام پيش كار اين در كه اند نگشته سير خويش جان از پهلوانان از هيچيك. نباشد فريادرس را او من، بجز كس هيچ كه
 بينى نمى پسر، اى. اى نيĤزموده را گيتى گرم و سرد تو يرمرد،ش اى: گفت بدو گودرز. بروم بايد است، اشك از پر رخسارم و درد از پر دلم او كار
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 سوارى تا بگذار اكنون. بستاند را آنها تخت و تاج و سر و گردد چيره ايشان بر گستهم كه بدان مشتاب، كار اين به پس ايم؟ گشته پيروز ما كه
 گيتى، سراسر پهلوان اى: گفت بيژن ليك. آورد خاك به را دشمنان رس و گردد او يار نبرد، هنگام در تا بفرستم گستهم پى از دژم شير بسان را

. گردد مى بر كار ديگر شود، كشته كارزار آن در گستهم اگر. برآورند جانش از گَرد كه هنگام آن نه  كرد ياريش بايد است، زنده او كه اكنون
.  ببرم را سرم آبگونم، دشنه اين با من كه بدان مرو، كه بگويى نينچ اين اگر ولى. ببندم او از پاسدارى براى سخت را كمر من تا بفرماى پس
 خويش جان بر كه اينك: گفت بيژن به شنيد، چنين كه گودرز. مجوى بهانه پس. خواهم نمى را زندگانى ديگر او مرگ از پس من كه زيرا

 اين كه سوزد نمى پدرت بر دلت كه براستى. مخاران نيز رس و شو آماده و ببند كمر و بشتاب پس گردى، نمى سير كارزار از و نيستى مهربان
 چون است؟ باك چه كار، اين از مرا ديگر پس. آورى مى بر كوه سر از را خاك خود، جستن جنگ اين با. سوزانى مى را جگرش دم هر چنين
   .برفت و ببوسيد را زمين و برد فرو سر بشنيد، را سخنان اين بيژن

  گستهم پس از بيژن رفتن

 به كمر بيژن كه رسيد آگهى گيو به هنگام همان در. نهاد بر زين نيز را خود رنگ سياه اسپ و شد جنگ آماده و ببست كمر بيژن آنگاه
 .است بسته فرشيدورد جنگ

: گفت و دكشي سويى به را او اسپ لگام تندى با بديد، را بيژن چون. بيĤمد راه آن به و بنشست تازى اسپى بر دود همچون درنگ بى پس
 كجا به شتابان، چنين اين اكنون. باشم شادمان تو از شده كه هم بار يك تا گردى همداستان من با خواهى نمى ليك گفتم، سخن تو با همه آن
 ندارم، گيتى در فرزندى هيچ تو بجز كه من خواهى؟ مى چه سر پيرانه با من از كه بگو و مجوى مرا دل درد كارى هر در بروى؟ خواهى مى

 ساييده تنت داشتى، تن بر كه گبرى از. بودى كشيده بدخواهان بر كين تيغ و بودى زين پشت بر شبانروز ده. نيست خرسند تو درد به روانم
 چرا. بنشينيم آرامش به شادى با ديگر بايد نيز ما پس بداد، پيروز بخت را ما دهش، نيكى يزدان كه اينك. شوى نمى سير خون از ليك گشت،

 چندان گيتى در نيانديشد، خويش سرانجام به كه كسى بدان ولى. اى گشته نترس ات دشنه اين با بسيار بازى؟ مى زمانه پيش در را دخو سر
. گرد باز سخن اين از پدرت براى از و بيا پس. است نهاده روى ما سوى به خود، او كه زيرا مپوى، روزگار پيرامون چندى اينك. نگردد كامياب
 .سازى دردمند را من دل كه تنيس شايسته

 ولى  پيچى مى داد از سر سرى، خيره با و آورى نمى ياد به را گذشته كار گويى اكنون تو خرد، پر اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بيژن
 گستهم آن در كه رىآو نمى ياد به را الدن جنگ مگر. نيست داد گويى، مى كه سخنى اين كه بدان پدر، اى. برند مى تو بر اين جز گمانى مردم

 باز پرهيز با سرنوشت. بازنگردد من از بدى ديگر آيد، پيش ايزدى گردش و سرنوشت اگر اينك. بود من با شادى و اندوه در كرد؟ چه من با
 برخى ار،ك اين براى را خويش تن من كه زيرا مگردان، پيكار از مرا سر اكنون. كشد درازا به سخن باره اين در كه نبايد پس. گردد نمى

 تو يار كار اين در من و نگذرانى من بدون را نبرد اين فراز و نشيب كه خوبتر همان پس نگردى، باز كار اين از تو اگر: گفت بدو گيو. ام ساخته
 .مايندبپي را دورى راه چنين هراسناك، تورانى دو پِى از نژاد، خسرو نامدار پهلوان سه كه اين مباد هرگز: گفت بدو بيژن ليك. باشم

 رزمگاه اين از تو كه دهم مى سوگند سياوش كين به و -نامور پهلوان آن -نيايت جان به و ايران روان روشن شاه سر و جان به را تو اكنون
 شنيد،ب بيژن از را سخن اين كه گيو. برد نخواهم را فرمانت بازگردم، نبرد از كه بگويى مرا اگر كه بدان و. بروم راه اين به من و گردى باز

 و اندوه در كه -گستهم پس از نيز بيژن. گردى باز دل گشاده و شاد و ببندى را بدى دست و بروى پيروز: گفت و كرد آفرين او بر و بازگشت
 آمدند، نبرد دشت به و بگذشتند رود از فرشيدورد و لهاك چون ديگر، سوى از. بتاخت توران سپاه سواران با جنگ سوى به -بود او يار شادى

 .برفتند ايران سپاه از ترس بدون را راه پرسنگ هفت تسو، يك در

 كردن نخچير براى از. بود كاروانان براى گاهى سايه كه ديدند روان آب و شير و نخچير و مرغ و درخت و سبزه از پر اى بيشه كه اين تا
 آنگاه. كردند بسيارى شكار و بگشتند مرغزار آن يرامونپ پس. بخواستند خوراك بخوردند، آب چون. رفتند رود سوى به آنگاه و آمدند فرود
 خواهد دژم باشد، گشته چيره ايشان بر ستم كه دليرانى روزگار ليك. بخفتند سپس و بخوردند كرده، بريان آن بر را شكار و برافروختند آتشى
  .بكرد پاسبانى او سر باالى در فرشيدورد و بخوابيد لهاك. بود
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  گستهم دست به فرشيدورد و لهاك شدن كشته

. رسيد بودند، تورانى ياران آن كه آنجا به گستهم پس. بودند  رفته خواب به اندوهگين ايشان، دوى هر برآمد، مهتاب و شد تيره شب چون
 ديد، چنين كه فرشيدورد. خروشيد بيهوشان بسان گونه بدين هم لهاك اسپ. برآورد خروشى و بشنيد را اسپان آن بوى اسپش هنگام همان در
 .بگردان خود از را بد بخت مردانگى، با و برخيز خوش خواب اين از: گفت و كرد بيدار خواب از را او و آمد لهاك پيش به

  گرگ چنگ از بگريزد كه شيرى كه            بزرگ داستان اين زد دانا كه

 بركشد خود بخت همان را او كه         بركشد پسش از گرگ كه نبايد

 .اند بگرفته ما بر راه و بيĤمده ايران از سپاهى كه زيرا بشتاب، و برخيز كنونا 

  نيافت رهايى را بد روز از كس           شتافت اندر و بپوييد مايه چه

 او با سوارى هيچ. شد پديدار گستهم دور، از ناگهان. كردند دشت به رفتن آهنگ مرغزار آن از و شدند سوار اسپ بر سوار دو هر آن پس 
 نهاده، روى ما سوى به تنهايى به كه او: گفتند يكديگر به پس. بشناختند و بديدند را گستهم برافراختند، را سرها دلير دو آن چون. نديدند
 .كند روى دشت اين به او تا بگريزيم او پيش از نبايد ما اينك. است آمده ما جنگ به دست در دليران درفش با كه نيست گستهم بجز كسى

 كه گستهم. نهادند روى دشت سوى به دو آن آنگاه. باشد آورده ستم وى بر بد بخت كه شايد. يافت نخواهد رهايى ما از گستهم كه همانا
. بباريد آنها بر خدنگ تير و برآورد فريادى ژيان شير بسان رسيد، ايشان نزديكى به چون. بتاخت ايشان پس از جويانه كينه ديد، چنين

 سان بدين و. بداد جان دم در و بيفتاد اسپ از و برآميخت خون با مغزش كه بزد او سر بر تيغى چنان گستهم ليك. آمد او جنگ به فرشيدورد
 درد از و بلرزيد پس. گشت آسوده كارزار از هميشه براى ديگر كه بدانست بديد، را برادر روى لهاك چون. درگذشت نژاد ويسه نامور پهلوان آن
 به تيرى اشكبار، ديدگانى با و كرد زه به را كمان ناگهان و شد سير روانش برادرش درد از. گشت تيره چشمش پيش به گيتى و شد خيره او

 به دست و گشتند خسته سوار دو هر.  نيافتاد زمين بر ايشان از تن يك تير ليك. بيانداخت تير او سوى به نيز گستهم. انداخت گستهم سوى
 گويى كه چنان لهاك سر. برآورد او از رستاخيزى و بزد او گردن بر تيزى تيغ ناگهان و يافت دست لهاك بر نبرد آن در گستهم. بردند شمشير

 .آمد پا زير به گويى بسان باشد، رسيده بدو چوگان زخم

 مهر خويش پرورده ز ببرّد            سپهر گردان كردار است چنين

  تست پيش سرش جويى، پاى اگر         نخست يابى پاى جوئيش، سر چو

 ازو خون و بود خميده زين روى بر. بگسلد هم از خواست مى گويى كه گشت، زخمى چنان اسپ، بر سوار نيز گستهم ديگر، سوى از 
 .ديد سايه هم و روان آب هم آن در كه رسيد جويبارى به كه اين تا براند را خود اسپ سان بدين. ريخت مى

 آفرين را پروردگار و بخورد بسيار آب و آمد آب پيش به داشت، كه سرنوشتى از آنگاه. بست درختى به را سپشا و آمد فرود اسپ از پس،
 كردگار اى: گفت و بغلتيد تيره خاك بر بود، گشته چاك شمشير زخم به سراسر كه تنى با و بپيچيد. ببست را او زمين، گويى ناگهان. بكرد

 ايران سپاه سوى به جايگاه اين از مرا زنده يا مرده تا برانگيز ايران نامدار سپاه ميان از را ديگر دالور كي يا گيو بيژن من، دلسوزگى به روشن،
 درد، از روز تا را شب آن همه گستهم سان بدين و. نيست اين جز شادكامى گيتى، در كه همانا.  مردم بلند نامى با من كه بدانند تا كشاند
 .بپيچيد خاك بر مارى بسان

 مرغزار به را گستهم بيژن، دندي

 .رسيد جايگاه بدان بيژن گشت، روشن خورشيد از گيتى چون ديگر، سوى از

 لگامى و گشته نگون زينى با گستهم رنگ زرد اسپ دور، از ناگهان. بيابد نشانى اش گمشده يار آن از تا بگشت مرغزار آن گرد به پس
 و خروشيد بر شرزه شير همچون و برفت او از هوش ديد، چنان كه بيژن. چريد مى پلنگى انبس كه شد پديدار  خون پر رخى و كمند و گسسته

 كه است نزديك اكنون و زدى زخم را دلم و شكستى را پشتم چنين اين كه اى گشته افكنده مرغزار اين كجاى در مهربان، و نيك يار اى: گفت
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 پاى جاى بيژن پس است؟ نموده اى بازى چه را تو آسمان، آيا پردازم؟ تو وىجستج به كجا در و گويم چه اينك بگسلم؟ تن از شيرين جان
 در خون و خاك از پر كالهخودى و جوشن با و گشته زخمى كه بديد را گستهم و رسيد سارى چشمه به تا شد روان آن روى از و گرفت را اسپ
 كرد بيرون تنش از را رومى زره آنگاه. گرفت بر در را او و آمد زير به شرنگ سياه اسپ از شتاب به ديد، چنين كه بيژن. است بيافتاده مرغزار آن
 زرد تنش بود، رفته ازو خون بس از. است گشته تباه اند، نشده بسته كه زخمهايى آن از تنش كه ديد. برداشت زخميش سر از را كالهخودش و
 گيتى در من، نيكدل يار اى: گفت و كرد زارى او پيش در و بماليد همگست زخمهاى آن بر را خود روى بيژن. بود اندوه از پر دلش و درد پر و

 آن در شايد تا رساندم مى تو نبرد جايگاه آن به را خود و كردم مى پژوهش اينها از پيشتر بايست مى من. نبود من اندوهخوار تو جز كسى هيچ
 .بكرد خواست، مى كه آنچه هر مندش اكنون. بودم مى يار را تو بكردى، كارزار اهريمن با كه سختى هنگام

 براى كه بدان. مساز تباه من پيش در را خود چنين اين نيكخواه، اى: گفت و كشيد آهى و بجنبيد گستهم بگفت، سخنان اين بيژن چون
 شاه نزد به ايگاهج اين از مرا بتوانى مگر تا بكن اى چاره و بگذار ات خسته سر بر را كالهخودت پس. است بدتر خودم مرگ از تو درد من،

 خاك بجز بسترى هيچ من كه همانا. نيست باكى هيچ رسد، فرا مرگم چون آن از پس. ببينم را شهريار چهره كه دارم آن آرزوى زيرا. برسانى
 كه را باك و ترس با بدخواه دو آن بتوانى شايد كه اين ديگر. باشد نمرده و بيابد را خويش سرانجام بميرد، كامروايى با كه كسى براستى. ندارم

 ايشان نامبردار سر و زره. سازى جدا تن از را سرهايشان گرنه و  ببرى خود با و بيافكنى اسپ زين بر ساخت، نابود من بدست را ايشان يزدان،
 چنگ جا هر در. ندادم باد به را خويش سر بيهوده من كه كن ياد شاه نزد به پس. گردند آگاه ايشان پيكار آن از نيز ديگران تا ببر خود با را

 دور از بودند، شده افكنده و كشته آنجا در تورانى دو آن كه را جايى گستهم آنگاه. نكردم درنگ جستن نام در هرگز و بسودم بخت با خود
 را آن تنگ بند و بيĤورد جايگاه آن از را او اسپ درنگ بى بود، ناالن او سر باالى بر كه بيژن. گشت سست روانش ديگر و بگفت اين. بنمود
 زخمهاى همه و بدريد خويش پيراهن دامان آنگاه. بناليد درد آن از چندى و بيافكند زخمى مرد آن تن زير به را آن زين نمد سپس. بگشود
 كه بيژن. آمدند يدپد بيابان راه از كه بديد را ترك سواران ناگاه. دويد باال سوى به آنجا از اندوه، از تيره روانى با سپس. ببست آن با را گستهم

 پيچان كمند آنگاه. بكشت شمشير با را ترك هراسناك سواران آن از تن دو و شتافت پايين به باال آن از گردد، نزديك گستهم مرگ ترسيد مى
 يار كار، آن در سان بدين و داد زينهار جان به را او سپس. كشيد زير به اسپ از را او و افكند ديگر ترك يك گردن به و بگشود فتراك از را خود

 و اند شده فرو خون در و شده افكنده خاك بر سپاه سران آن كه بديد. شتافت فرشيدورد و لهاك سوى به گَرد بسان آنجا از. بساخت خويش
 زينهار ترك آن به آنگاه. بكرد آفرين بود، بستده را كينه آن كه گستهم بر ديد، چنان كه بيژن. چرند مى سرشان باالى در نيز جنگيشان اسپان
 سپس. نهادند زين روى بر را آنها و ببستند را ايشان پاى و دست سان بدين و. كشاند اسپ زين روى بر را فرشيدورد و لهاك تا فرمود خواه
 ترك آن به و ادنه اسپ زين روى بر آزار بدون و نرم باد، چون را او و آمد فرود اسپ از و تاخت گستهم سوى به ژيانى پلنگ بسان آنجا از بيژن
 و درد از پر روانى با بيژن. بخواند آفرين گستهم بر گرمى با پيوسته و براند نرمى به را اسپ آنگاه. گرفت بر در را او و گشت سوار تا بفرمود نيز

 .رساند شهريار پيش به زنده كارزار، آن از را او بتواند مگر تا براند گستهم اندوه

 را زره گروى كشتن و توران سران و پيران بر خسرو كى كردن دخمه

 سران همه پس. رسيد دشت آن در سپاه نزد به گاه و فرّ با شهريار خسرو بگشت، آسمان گنبد از خورشيد و بگذشت روز از تسو ده چون
 ژنده چون تنت كه همانا موبدان، سر و شهريار اى: گفتند و خواندند آفرين او بر خردمندان آن. رفتند او پيشواز به پياده جنگاوران، و نامداران و

 سپاه همه تا بماند اسپ بر همچنان شاه. است نيل رود مانند به دلت و بهمن ابر همچون بخشايشگرت دست و جبرئيل بسان جانت و پيل
 پشت از خود، آيين به گروهش با گودرز آنگاه. بادا آباد پهلوانان شما به زمين: گفت و بكرد آفرين ايشان بر نيز شاه پس. ببينند را رويش بتوانند
 سر و خواندند آفرين شهريار بر و بيĤمدند سپاه پس از بودند، آورده خاك بر را تورانيان آن سر رزمگاه، در كه هم جنگاورى ده آن. بيĤمد سپاه
 از بديد، را او دور از چون رسيد، خسرو نزديك كه پهلوان گودرز. بيافكندند شاه پيش در خون پر هاى جامه و تن و زره با را كشته تورانيان آن

 از كس هر كه گفت و نمود خسرو به را كشتگان آن همه آنگاه. بغلتيد زمين روى بر شاه پيش در و بيĤمد كنان ستايش و گشت پياده اسپ
 .آورد ايران دالور سپهدار پيش به را زره گروى شتابان، گيو، سپس. است بوده كسى چه همرزم ايشان

 را يزدان: گفت و بخواند آفرين كردگار بر و آمد زير به اسپ از سبك و كشيد بر جگر از سردى آه بديد، را زره ىگرو خسرو، چون
. بكرد نيايش و برداشت سر از را كيانى كاله پاى، بر همچنان شاه. داد ما به را دستگاه و پيروزى اين او كه زيرا برم، مى پناه بدو و سپاسگزارم

 دشمنانتان و آتشيد چون شمايان كه براستى ، پِى فرخنده نامداران اى: گفت و بخواند سپاهيانش و پهلوان گودرز بر را دادار آفرين سپس
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 دريغ شما از را چيز هيچ و شماست آن از من شاهىِ و گنج اكنون. بماناد دل خرّم و شادمان دودمانش و سپهدار گودرز. هستند نى بمانند
 . ايد برآورده دم زمين توران از و ساخته برخى را تن و جان همگى، زيرا. كرد نخواهم

 چنان. بباريد ديدگان از اشك درد، با و افتاد او نيك كردار ياد به بديد را سپهدار پيران روى چون. بنگريست كشتگان آن به خسرو آنگاه
 بد، بخت كه همانا: گفت و بگريست خون پيران مرگ از خسرو كى. گشت برافروخته دلش در آتشى گويى كه بسوخت پيران بر شاه دل

 آرى،. يابد رهايى او دست از خود مردانگى با تواند نمى كسى هرگز و آورد دام به نيز را شرزه شير خويش دم با كه است دژم اژدهاى همچون
 نيز سياوش خون از. بود بسته ميان من براى كارى هر در و بود من تيماردار ساله همه پيران. بتاخت پيران بر چنين اين چنگ، تيز اژدهاى اين
 .نداشت كار آن در گناهى هيچ و بود درد از پر

 .شد بيم از پر او از زمين ايران و گشت دژخيم سرانجام ليك بود، مهربان همه آن

. برنگشت افراسياب از سرش و نيĤمد سودمند برايش گفتارم ليك دادم، فراوان پندهاى را او. بشد ديگرگون و ببرد راه از را او دل اهريمن،
 آنچه از كار ليك. بوديم آراسته ديهيم و تخت برايش. خواستيم مى اين جز كيفرى او براى ما ولى. آورد سرش بر چنين شهريارش نيز اكنون

 به پاهيانشس با پس. شد ديگرگون خويش و برگزيد مهرى بى ، مهر بجاى دلش. گشت ديگرگونه سرش بر آسمان و گذشت بوديم، انديشيده
 تباه را پاك دلِ مهر و كرد خوار را پهلوانانم گفتار و من فرمان و گودرز پند. گشتند تباه جنگ آن در ايرانيان از همه آن و آمد شما جنگ
 داشت، بافراسيا به كه مهرى براى از و شتافت روان روشن گودرز پيش به كين و جنگ آهنگ با توران از .بيĤميخت زهر با را ترياك و ساخت

 .  آورد شتاب چنين اين او بر روزگار آرى،. بداد را خود سرزمين و سپاه و افزار جنگ و كمر و كاله و برادر و پسر

 و كافور نيز سرش بر و بيĤلود آن با را پيران تن سراسر پس. بيĤميختند گالب و كرف با را ناب كافور و مشك تا بفرمود خسرو كى آنگاه
 كه بساختند برايش اى دخمه تا بفرمود مهربانى با آنگاه. بپوشانيد رومى ديباى با داشت، ناپاك اى انديشه كه را او پاك تن سپس. بريخت مشك

 در ميان بر كمرى و سر بر كالهى با را پهلوان پيران سپس. بنهاد گران تختهايى بود، مهتران سزاوار كه چنان دخمه آن در. برآورد كيوان به سر
 .ادندنه تخت بر آنجا

  نشيب گاهى و فرازست زمانى       فريب پر اين كردار است چنين

  اوى كار در خيره چنين بماند            اوى گفتار ز دل را خردمند

 پس. است فروهشته سر از ديوان بسان موهايش خوى، زشت آن كه ديد. بركشيد جگر از سردى آه و بديد را زره گروى خسرو، كى آنگاه
 ديوى چنين نيز پروردگار كه بود بيĤزرده را آفرين گيهان و بود كرده بد كاووس، كه همانا. دانى مى را نهان و آشكار تو گيهان، گاركرد اى: گفت

 به رهنماى، و ده نيكى گيهاندار آن يكتا، خداى پيروزى به ليك داشت؟ دل در گناه بى آن از اى كينه چه كه دانم نمى. گماشت سياوش بر را
 گوسپندى بسان را سرش سپس و كردند جدا زره گروى بند از بند تا بفرمود خسرو كى آنگاه. بخواهم افراسياب از را سياوش خون نهكي شتاب،
 . بينم چنين نيز را افراسياب: گفت و افكنند آب در را او تا بفرمود پس. بريدند

 خسرو كى از تورانيان خواستن زنهار

 - را سپاهان پس. دهد افسر و شاهوار جامه و شاهى سزاوارند كه كسانى به و آورد سامان به را سپاه ارك تا بماند رزمگاه آن در چندى شاه
 .بداد شاهوار هاى جامه بودند، سزاوار كه اى اندازه به نيز ديگران به و داد گودرز به -بود بزرگان جاى كه

 از و آمد شاه پيش به بودند، مانده جاى بر اكنون و بود ايشان االرس پيران، كه توران سپاه آن نزد از خردمندى فرستاده هنگام همان در
 در چه اگر نيابد، رهايى يزدان خواست از كسى ليك. پوييم نمى تو فرمان به جز و هستيم ايران شاه چاكر و بنده همگى ما: گفت ايشان سوى
. ايم نداشته گناهى هيچ سياوش كار در ما. بستيم سختى به را خود ركم چه براى از و هستيم كسانى چه ما كه داند مى شاه. باشد نيز اژدها دم
 تا روز آن از. ترسد مى خدا از نه و دارد شرمى بزرگان از نه كه است انديش ناپاك سرى خيره او. ببرد راه از را توران شاه دل كه بود اهريمن اين

. اند ماتم از پر خردسال كودك و زن و است اندوه از پر توران سراسر ايران، اىبر از. است اشك از پر رخسارمان دل، درد از و ايم خسته ما كنون
. آمد ما سر بر بد جنگ، اين از ليك. بيĤمديم كه بود تاج و تخت و سرزمين براى از. آمديم خواهى كينه اين به كه نبود دلمان آرزوى براى از ما

 جنگ در ما همه. ببنديم كمر او پيش در وار بنده همگى، نيز ما دهد، زينهار جان به را ما ايران، شاه اگر اكنون. شد پدر بى پسر، و پسر بى پدر،
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. است پادشاه او و گناهكاريم ما اينك. شاهند بندگى سزاوار كه هستند بسيارى مهتران ما سپاه در. ايم آمده نهنگ كام به گويى تو سپاهيان با
 آيين كه همانا دارى، دل در اى كينه ما از اگر پس. آوريم پوزش شاه درگاه به گناه آن از همگى ما. رواست آيد، ما بر او از چه هر پس
 .است شاه سزاوار كه كرد همان بايد. باشد روا هم باز آورى، بخشايش ما بر كه هم اگر. است دشمن سر بريدن خواهى، كينه

 جويانه چاره او پيش به آرزو آن با تا بفرمود پس. ببخشود را نهاآ همه بشنيد، درد با را ايشان گفتار -مرد آزاده شاه آن -خسرو كى چون
 و فرّ و اورنگ كه همانا دادگر، اى: گفت يزدان درگاه به خسرو آنگاه. نهادند زمين بر سر كين از پر دلى و خون از پر ديدگانى با همگى. بيĤمدند

 سركشان سر و بپراكنند گزاينده زهر آن بر تا جستند مى را زمين ايران خاك كين، از پر سرى با كه است سپاه همان اين. بينم مى تو از را هنر
 دست دادگر پروردگار به تنها من پس. ساخت خرَد و پر و پاى بى گونه بدين را ايشان دادگر، يزدان. اند گشته چنين اين اكنون و آورند زير به را

: گفت بود، آورده زين به پاى خواهى، كينه براى كه انديشى نيك] اند گفته.[ نخواهم ىگيت در فريادرسى هيچ و  بس و باشد من يار او و يازم مى
 پلنگ چنگال در گرنه و. ساگ گاسونه يا و آورم مى تاج و تخت كينه، اين براى از يا بيدار، بختى با پس. است من درخشان تخت اسپ، اين

 چنگ من كه بدانيد و آوريد سر در خرَد بدكردارى، آن از پس نيز شمايان اكنون. شد خواهد كركسان خوراك سرم مغز و شد خواهم گرفتار
 كه هر پس. منند پناه در هم باز هستند، من شاهىِ بدخواه چه اگر سپاهيانتان، همه. نگيرم سخت را كار اين و ام نشسته شمايان خون به خود
 و بيشى از يزدان، نيروى به من كه چرا. نگيرم او بر را راه برود، خودش شاه سوى به خواهد مى هم كه هر و باشد روا بماند، اينجا در خواهد مى

 بدين و. شدند خستو ايران شاه پيروزى به و برداشتند سر از كاله همه بشنيدند، را شاه گفتار آن تركان چون. ام گشته نياز بى آز، و رنج و كمى
 - گيتى شاه آن -خسرو كى. كردند شاه نزديك در رومى كالهخود و برگستوان از اى توده آنگاه. گشتند آهو بسان جنگى پلنگان آن همه سان

 گرانى سوگندهاى سپس. بزدند بنفش و سرخ و زرد درفشهاى او پيرامون در نيز سرافراز تركان آن. بيĤورند نيزه و پيكان و تيغ تا بفرمود
 آن همه گناه ايران بيدار شاه بكردند، را اينها چون. بيĤكنند او مهر به دل و باشند ايران شاه بنده و چاكر هستند زنده تا همگى كه بخوردند
 .بپراكند سرزمين آن سراسر بر را ايشان و كرد جدا يكديگر از را ايشان همه آنگاه. ببخشود را سپاهيان

  گستهم با بيژن آمدن باز

 و شده بسته آنها بر زارى به كشته سه كه بينم مى را اسپ سه دور، از. است برآمده راه از سواران گَرد: كه برآمد گاه ديده از خروشى آنگاه
 و زمين توران مرز از گذشتن  ياراى را كسى چه كه ببينند تا دوختند راه به چشم شگفتى، با ايران سپاه نامداران همه. است آنها با سوار يك

 دو آن بر. برسيد شتابان بود، افكنده بازو به و كرده زه به كه مانىك با بيژن هنگام همان در. است رسيده خواهى كين براى از اينسو به آمدن
 در را گستهم و نشسته اندوه و درد از پر تُركى هم ديگر اسپ آن بر و بودند شده افكنده ، گَرد و خون از پر فرشيدورد، و لهاك نيز اسپ

. نهاد خاك بر را خود روى و ببوسيد را زمين او پيش در بديد، را او بلند تخت و تاج و سر و رسيد خسرو نزديك به بيژن چون. بود برگرفته
 و لهاك و گستهم از بيژن پس بودى؟ رفته كجا به نبرد دشت آن در شيرمرد، اى :كه بپرسيد او از بود، گشته شاد او ديدار از كه خسرو

 بر كه است آرزو يك تنها را گستهم اكنون :گفت گاهآن. كرد ياد خسرو پيش به سواران آن جنگ و گستهم سختى و زارى آن از و فرشيدورد
 .دارد روا بميرد، آن از پس اگر و دارد را شاه روى ديدن آرزوى. نيست دشوار نيز شاه

. بباريد ديدگان از اشك كه گشت دلتنگ او براى از چنان شهريار خسرو كى. بيĤورند او پيش به را گستهم تا بفرمود ايران آزرمجوى شاه
 را او شتاب به و بپيچيد پس. بيافت را شاهنشاه مهر بوى ناگهان ليك. آورد نمى بر دم گويى كه بود گشته چنان زخم همه آن از گستهم
 دريغش او مردن از خسرو كى. شدند بريان تيز آتش بر گويى و گشتند گريان و زار او ديدن از بزرگان. بباريد ديدگان از مهر اشك و نگريست

 جمشيد و تهمورس و هوشنگ هنگام از كه بود مهره يك. بود سندان بسان كالهخود زير در گستهم سر ها، خواهى كين در وستهپي كه زيرا  آمد
 به دل در كه مهرى براى از پس،. بست مى بازو به را آن هميشه و بود رسيده خسرو كى به هنگام آن در مهره آن. بود اميد مايه زخميان، براى

 آنگاه. بماليد زخمهايش آن بر را خود دست و ببست گستهم بازوى بر را آن و بگشود راست دست از را گرانمايه هرهم آن داشت، گستهم
 بالين به داشت، مى نگاه خود نزد در روزهايى چنين براى از زمين ايران و توران يا و چين و هند و روم از گيتى، سراسر از كه را پزشكانى
 .بگفت راز آفرين، گيهان پروردگار با بسيار و آمد نماز جايگاه به آنجا از سپس. بخواند او بر دانست مى كه افسونى هر و آورد گستهم

 شاه نزديك به اسپ بر سوار را او پس. برخاست و گشت آزاد رنج و درد از و يافت بهبود زخمى گستهم بگذشت، كار اين بر هفته دو چون
 شگفتم در خود كار اين از ليك .است بهروز و شاد كردگار، از كسى هر: گفت ايرانيان به گريست،ن او در -گيتى شاه آن خسرو كى چون. بردند

 .خردمندان خرَد از يا ديگر كسى مهر از نه بس، و است پروردگار مهر از اينها همه و. آورد بر را كامم چنين اين پروردگار كه



77  

 

 و بشناس يزدان از را نيكبختى اين تو: گفت و داد بدو را دالور پهلوان تهمگس دست و خواند فرا را -گيو پسر -بيژن خسرو، كى آنگاه
. نگيرد را آدمى دست او بجز كسى هيچ سختى، هنگام در و است جاويد فريادرس كه است پروردگار تنها كه همانا. مدان خويش تن از هرگز
 روزگار، در كسى هيچ كه همانا: گفت بدو خسرو كى آنگاه. كرد ندهز اكنون نيز را گستهم پروردگار، گردد، زنده اى مرده هيچ اگر كه بدان

 و ببود ريبد در هفته يك شاه آن، از پس شد؟ مى ستايش گونه اين كجا اكنون گزيد، نمى بر مهر بر را رنج او اگر. نبيند بيژن چون تيماردارى
 نزديك به جنگ ساز با كجا هر از تا بفرستاد آزادگان و بزرگان نزد سو هر به را فرستادگانى آنگاه. ببخشيد ديگرى بسيار چيزهاى و دينار و درم
. بساز را خسرو كى رزم گشتى، نياز بى پيران جنگ از كه اكنون .اند كرده پلنگ رزم آهنگ كه زيرا  آيند رزمگاه آن به او از پشتيبانى به و شاه

 .بگرفت افراسياب از را كينه آن فراوان، رنج با ريابزو شاه آن چگونه كه بيĤراى نغزى سخنهاى پاكيزه، مغزى با اينك

  افراسياب با خسرو كى بزرگ جنگ

 محمود سلطان ستايش اندر

 خويش گنج پيوسته. رنج و گبر و شمشير و گنج و نام دارنده آن. نازد مى بدو شاهى نگين و تاج و تخت كه باد شاهى آن بر يزدان آفرين
 گيتى در كانى درون زرى هيچ. اوست كاله پر زير به گيتى همه و هستند دريا تا دريا از سپاهيانش. الدب مى او بخت و بزرگى و بخشد مى را

 پراكند مى گنجها بزم، گاه به. اوست يار پيروزگر، خداوند راه، اين در و دهد مى دوست به و ستاند مى دشمن از. باشد نبخشيده را آن او كه نمانْد
 اى انديشه و برد مى پناه يزدان به هميشه.  آورد مى بار به را خرَد و كيش شاخ. سازد مى هموار خود بر را پيكار رنج آيد، مى پيش رزم كه آنگاه و

 .سازد مى بپا رستاخيزى گيتى در خود تيز شمشير با كند، جنگ آهنگ چون ليك  دارد گزند بى

 خاك. چهر خورشيد شيرِ رزم، هنگام در و خواند مى]  بخشش ى[ يادر را آن سپهر، بزم، گاه به كه است چنان گوهرافشانش زنِ تيغ دست
 و كوشش و بخشش در نه و است بوده او مانند به جنگ در نه شاهى هيچ كه دهند مى گواهى آسمان بر نيز آفتاب چشمه و زمين روى بر آب و

 ميان از كه دارد سپاهى چندان و است زورمند تنش. ندارد ار چشمش پيش در شدن پديدار ياراى نيز ستاره نيĤميزد، مهر خود كين با اگر. آبرو
 و مهتر هر از پيوسته. اويند يار جبرئيل و گيهان خداوند كه همانا. دارد پيل ژنده هفتسد سپاهيانش پشت در. نيست گذر راه نيز را باد ايشان،
 او به و داده دست از را خود تخت و تاج و گنج و كشور نكنند، نينچ اگر يا و دهند مى باژ او به يا نيز ايشان. خواهد مى باژ دالورى و نامدار
 همچون رزم هنگام به و است روشن بدو گيتى شاهىِ تخت اوست؟ فرمان از سرپيچى يا و او پيمان از گذشتن ياراى را كسى چه. دهند مى

  كه است دليرى پهلوان شاه، محمود القاسم ابو. است جوشن يك درون كوهى

 . آورد مى خاك به را سركشان سرِ نبرد، گاه به و ستاند مى شير چنگال زا را گورخر

. است بخشايشگر اى، بارنده ابر همچون بزم، گاه به و است آسمان آرايش او كه همانا. باد بلند بختش و شاه نيز او است، جاى بر گيتى تا
 شادوردى. سور و بزم و رزم هم و دارد دستور و گنج و دل و سپاه هم. بادام او افسر و سر بدون گيتى. داد و نيكنامى هم و است خرَد هم را او
 اين آرامش كه همو. است أحمد بن فضل نشستنگاه و تختگاه آن بر كه شادوردى .گردد نمى نهان آن نشان هرگز كه شده گسترده گيتى در

 نداشته انديشه و كيش و رادى و پرهيز در او چون كدخدايى و وردست كنون تا شاهى هيچ. اوست از نامداران، سر در خرَد و اوست به پادشاهى
 .آمد سامان به من پراكنده رنجهاى آن كه بود دادگر فرزانه دستور اين از. است شاه پرستنده و دست پاك و دل گشاده و آور زبان. است

 بر را اى بخشنده شاه هيچ ليك. دهد افسر و دينار و بزرگى رام و آورد بار برايم پيرى گاه به تا آوردم گرد باستان نامه از را داستان اين من
. باشد نداشته كليد به نيازى او بخشش كه آيد مى پديد اى بخشنده هنگامى چه ببينم تا داشتم نگاه همچنان را آن پس. نيافتم كيان تخت
 .باشد بسيار نيز دانشش و توانا دليران، با رزم در كه همو. باشد پيلسته تخت و افسر فروزنده و تاج نگاهدار و كيش نگاهبان كه كسى

 سست مستان، بسان ديگر رسيدم، سالگى شش و شست به چون. گذراندم رنج و تهيدستى و درويشى با را سال پنچ و شست چنين اين
 روشنايى و گشت خم پيرى از راستم باالى. شد كافور چون بود، سياه مشك بسان كه مويم و گشت كاه همچون گونم الله رخسار. گشتم

 ديگر كه شنيدم گيتى از بلندى خروش ناگهان بگذشت، جوانيم چون ليك بودم، جوان بودم، ساله هشت و پنجاه كه آنگاه. شد كاسته چشمانم
 بخشش و ادد با را گيتى اين. است گشته بنده او پيش به زمين و زمان و شده زنده دل بيدار فريدون: كه برآمد خروشى. گشتم آزاد انديشه از
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 كه هنگام آن از من. بادا جاويد خاندانش كه همانا و است شده فروزان او تاريخ هاى نشانه. است آمده برتر شاهنشاهان ديگر از سرش و گرفته
 - باشد گىبزر نيز سرانجامش كه او نام به را نامه اين نيز من پس. دارم گوش را ديگرى آواز هيچ خواهم نمى ديگر بشنيد، را خروش اين گوشم
 بمانم تندرست و زنده چندان كه خواهم مى بلند كردگار از اينك. گردد دستگير پيرى گاه به مرا تخت، و تاج و شمشير دارنده آن تا آوردم گرد
 را روان و خاك آن از هنر بى تن ديگر رسانم، انجام به را كار اين چون آنگاه. نماند نهان در سخنى هيچ و بگويم گيتى شاه نام به را نامه اين كه

 شاه آن. زمين توران و ايران و چين و هند دارنده آن. است پديدار دادگر بخشنده شاه آن از گيتى در هنر كه همانا. است پاكان سراى در جاى
 خورشيدفش ودمحم شاه. درد مى هم از نيز خشكى پلنگ و دريا نهنگ و سنگ و كوه او آواز از. است بدور سرزنشى هر از كه برترمنش و زيبا
 و جاويد او شاهى تخت و سر. كند سرافرازم پهلوانان، ميان در و سازد نياز بى گيتى از مرا همو. كشد مى شمشير شيرى همچون رزم گاه به كه

 او اندبتو كه آن. ندارد بخشش از ترسى هيچ دلش و است برابر خاك با دينار چشمش، پيش در بزم هنگام در. بادا دوستانش دل كام به بختش
 و است برتر توان و گمان از شاه كه زيرا است؟ آن شنيدن ياراى را كسى چه بستايم، را او من اگر ليك. است دلير كه براستى بستايد، را

 از آباد سراهاى كه همانا. بماند يادگار به من از گيتى در كار اين تا كردم بندگى چنين شهريار اى. باشد مى اورمزد تارك بر افسرى همچون
 خردمندان و بگذرد نامه اين بر سالها. نيابد گزندى باران و باد از كه نهادم بنيان سرواد از بلندى كاخ من ليك. گردند ويران آفتاب تابش و باران
 ياراى مرا چون. كنند آفرين اوست، هاى نشانه از پر گيتى همه و نبيند او بدون را شاهى تخت كسى هرگز كه شاه اين بر و بخوانند را آن

 بهار بسان روزگار، گردش اين از هميشه دلش. باد فروزنده را او بخت ، خرَد و زنده او به روزگار. ستايم مى را پايش خاك پس نيست، او ستايش
 آن در اختران و بگردد وار چرخ آسمان تا پس. است شادمان ازو انجمن دل و است سخن چيره و پيروز كارى هر در. باشد  شادمان ، خرّم

 چون. بپيوندم راستان گفته از را باستان نامه آن گفتار، اين از پس اكنون. بادا دور ازو بد چشم و بماند ناز و ارجمندى در شاهنشاه بگذرند،
 اين با. شنيد ها جادويى من از بايد ديگر گشته، پديدار خسرو كى پيكار چون اينك نبايد آموزگار پند مرا ديگر آورم، پيش را روزگار گردش
 .ببافتم گونه بدين ديبايى يافتم، را سخن جان چون نيز اكنون. كارم مى الله سنگ، درون و بارم مى مرواريد داستان،

  خشم ز پر گهى شادمانى گهى              چشم دو نهاده را آزمون آيا

 نو رنج از پر دل همى بماند              رو تيز گنبد اندرين شگفت

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

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

  نشيب در گهى و فراز بر گهى           فريب اندر رفتن همه را يكى

 خار رنج گل رنگ از آيد فزون             روزگار همى پروراند چنين

  دست بيشيش ز كشيدن ببايد   شست به آيد اندر سال كه آنگه هر

  بسى آزمودم چرخ دوران ز             كسى بس برنگذرد هفتاد ز

  گريست ببايد زندگان آن بر           بتريست همه اين بگذرد وگر

  جست راه يافتى ازو خردمند          شست دام بدى ماهى دام اگر

  ماه و خورشيد دادار كار بر نه               راه گردنده چرخ بر نيابيم

  گنج به بنازد و كين به بيازد         رنج به كوشد چند گر جهاندار

  جاى به او كوشش همه بماند        سراى ديگر به آيد رفتن همش

 گير تازه جهان كار گشته كهن         گير اندازه خسرو كى كار از تو

 كيميا و چاره با و شيرشم به           نيا از جست باز پدر كين كه

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

  رنج ز مانى دور تا كوش آن بر         سپنج سراى رسم است چنين
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  افراسياب با خسرو كى آراستن سپاه

. برفتند بيكران سپاهى با مهتران سو هر از. بيĤراست ديگرى جنگ براى را سپاهيان ايران، پيروزگر شاه آمد، بسر پيران و گودرز كار چون
 بر تاج با شاه پس. گشت نيل بسان گيتى روى و نهادند پيل پشت بر را اى پيروزه تخت. كشيدند دشت به را سراپرده و برخاست كارناى خروش

 شاه آن -خسرو كى چون.  نمانْد رفتن راه نيز دشت در و خفتن براى جايى هيچ شهر در. بيĤمد خروشى بارگاه و دشت از و بنشست تخت آن
 نشان آرى،.  آورد مى فرود سر او پيش در بايست مى پادشاهى هر ديگر زد، مى جام در مهره و نشست مى پيل پشت بر و بست مى كمر - نامور

 پهلوان رستم به و - آورد مى بر ژرف درياى از را نهنگ كه -چنگ تيز اشكش و لهراسپ به پس. بود چنين سركشان نامور شاه آن پادشاهى
 بود، داده ايشان به بسيارى اندرزهاى و پند و بود فرستاده سرزمينها ديگر به سپاهيانى با را ايشان كه -روان روشن و راد و پسنديده آن - نامور

 خود پدر روان از بسيار و بداد روزى را سپاهيان و بگشود گنج در خسرو كى آنگاه. گردند باز شاه درگاه به جنگاوران و پهلوانان همه با تا بفرمود
 بينا گودرز و بزرگ پهلوان رستم ايشان. ساخت روان بودند، زن تيغ و دل روشن و دان سخن كه را انجمن آن ميان از تن سه سپس. بكرد ياد
 بدانيد ، فرّخ بزرگان و نامداران اى: گفت ايشان به گيتى شاه پس. بودند كاويانى درفش دارنده و كفش زرينه پهلوان توس و -پير گرگ آن - دل
 برابر در را  سپاه و بگيريد را راه سو سه از اكنون پس. ببيند را آن خواب كس هر كه است چيزى آن از بيشتر من نزد در شما آبروى و جاه كه

 جنگ اين براى را سپاهيانى كشور، هر زا. نگيرم آرام افراسياب كين از خواب هنگام به چه و درخشان روز در چه نيز من. باشيد نگاهدار دشمن
 .رساند خواهم پايان به را كين اين و ام خوانده فرا

 پهلوى زبان به اى خودكامه و نامدار هر به پس. نخواست انجمن ميان از سگالشگرى و خردمند و آور زبان فرستادگان خسرو كى آنگاه
 و سازيد دور خويش از خواب و آرام كه است بايسته شما بر پس. گشت نيل بسان گيتى و بزد مهره پيل، پشت از پيروز خسرو كى: كه نوشتند
 گيتى سراسر پهلوانان از بخواندند، را نامه آن بودند، فرمانروا سرزمينى بر يك هر كه مهترانى آن همه چون. كنيد افراسياب با رزم آهنگ
 .آمد جوش به دريا بسان زمين و برآمد خروش

 گرد به خسرو كى بيĤمد، كشور هر نامداران از سپاهى سان بدين چون. نهادند روى شاه درگاه سوى به اهيانشانسپ با كشور هر بزرگان
 خون به دستهايى با همگى تا برگزيد نامدار سپاه آن ميان از را زن شمشير سوار هزار سى. بيĤراست رزمگاهى سو هر در و بگرديد سپاه آن

 كه داد جاى را كالهى زرين نامداران و انديشه فرخنده خوزان و منوشان و توس سو يك در. باشند سپاه دل در او همراه به جنگ، براى شسته
 انديشه و درنگ هرگز جنگ هنگام به كه نيز منوشان. بود خوزيان شاه -بود همراه او با بخت رزم، گاه به كه -خوزان. بودند فرمانروا پارس بر

 ايرج ديگرى. بود -يمن شاه - فرزانه صباح ديگر. بودند شكن سپاه پهلوان شاه گوران و زن رزم آرش تر،دور او از. بود كرمان شاه كرد، نمى
 تر پايين. بود بسته رزم آن به كمر آنجا در نيز -سوريان شاه -سورى شماخ. بود كابل پادشاه كه بود - فرمانروا و پيروز شاه آن -تن پيل شيردل

 .بود شكن سپاه و پيروز كارى هر در كه بود خاور پارساى و فرزانه شاه زن رزم گيوه او از

 كه هم زرير نژاد از بزرگانى. بايستانيد خويش چپ سوى در بودند، كواذ كى نژاد از كه را خردمندى و نژاد بزرگان همه خسرو كى سپس
. دانست مى بزرگان از هم را ايشان شاه، كه بود انپهلو رهام و -گيو پسر -بيژن ديگر. گرفتند جاى آنجا در زدند، مى تيغ نيز تيره شب دل در

 بودند، فرّخ گشسپ آذر پرستنده و زرسپ نژاد از كه كسانى ديگر. رفتند بدانجا خسرو كى فرمان به همگى نيز رى پهلوانان و ميالد گرگين
 همچون تنهايى به كه سپرد رستم به را سپاه راست سوى خسرو كى آنگاه. داشتند نگاه را او پشت و بگذراندند نيز ابر از را ها نيزه همگى
 نيز سپاه چپ سوى براى. داد جاى سپاه راست سوى در را بودند زال خويشان يا و بزرگان از يا و زابلستان از كه هم را آنهايى همه. بود سپاهى
 بردع از كه بزرگانى همه. بود فرهاد و هجير و كشواد گودرز نيز ايشان سپهدار. بودند بتابد، بره بخش از كه خورشيدى بسان كه برگزيد سپاهى

 پيالن تا بفرمود خسرو كى سپس. شد ايشان سپهدار گودرز، و ايستادند سپاه چپ سوى در بودند، آمده خسرو كى سپاهيگرى به اردبيل و
 آنگاه. گشت نيل درياى بسان زمين. نهادند تبنگوهايى پيلها آن پشت بر و ببستند ايشان با را راه و دادند جاى سپاه دل پيش به را جنگى
 نامدار و جنگجوى سوار سيسد نيز پيل هر نگاهبانى براى. بياندازند ناوك آنجا از تا داد جاى تبنگوها آن درون در را دلير سپاهيان از تن هزاران

 كمانهاى با كرخ پهلوانان از اى برگزيده سپاه يزن و بودند آمده شاوران زنگه با بغداد از كه جنگاورى پهلوانان تا بفرمود خسرو كى آنگاه. گماشتند
 گذراندند مى هم سنگ دل از را خود تيرهاى آنها آمد، مى ايشان پيش به نيز كوه كروه، دو تا اگر سان بدين. بايستند پياده پيالن، پيش در چرخ

 در گيلى سپرهاى كه بايستانيد گزاينده سر  ارشىِ نُه هاى زهني با را پيادگانى نيز پيالن پسِ در. نبود برابرشان در پايدارى ياراى را كسى هيچ و
 در. بودند گذار جوشن تيرهاى با سپردار پيادگان از اى رده هم داران نيزه آن پس از. جوشيد مى خون جگرشان از و بودند گرفته خود پيش
 از رومى كالهخود و زره با و سپردار سپاهى شاه، آنگاه .بودند بيĤكنده خدنگ تيرهاى با را خود تركش كه بودند جنگى سواران نيز آنها پشت
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 خوار چشمش پيش در دشمنى هر كه نيز -دهستان شاه - تخوار. داد فريبرز به را گردنكش پهلوانان از جنگى سوار هزار سى. برگزيد خاور سپاه
 جاى فريبرز پيش در انبوهى سپاهى با نيز نستوه. بود بزرگى نژاد هنگام آن در كه بود نامدار دشمه نژاد از او. ايستاد فريبرز پيش در بود،

 در نيز شير نرّه كه همو - بود هجير ايشان رو پيش و بودند آمده وران نيزه سواران دشت از كه اى آزموده رزم سران و بزرگان به شاه آنگاه. گرفت
 از پياده و سوار سپاهى هزار سى سپس. شد كوه همچون شاه سپاه چپ سوى سان بدين و. بروند نستوه نزد به تا بفرمود - بود آهو چون او پيش
 .رفتند شهريار سپاه چپ سوى به بود، ايشان رو پيش لشگرستان كه بربرستان و روم

 كى خاندان و كروخان نژاد از - غرچگان نامدار شاه - فيروز ديگر. بود ايشان سپهدار -آرش پسر -منوچهر كه بود خراسان از سپاهى ديگر
 . بود كواذ

 هزار سى آنگاه. داد جاى منوچهر پيش در سپاهيانش با نيز را او خسرو كى. آورد مى زير به هم را پيل ژنده كه بود شيرى بسان نيز او
 - گيو به و برگزيد را داشتند، خونين دلى زادشم خاندان از همگى كه شاه جم و فريدون نژاد از و قاف كوه بزرگان از تيغ و نيزه با زن شمشير

 .رفت او پشت  به سپهدار گيو پشتيبانى به بيدار و دالور پهلوانان و شاهزادگان با سمكنان ياوه آن از پس. سپرد - گودرز پسر

 .فرستاد سپاه راست سوى به را گذار دشنه دالور سوار هزار ده شاه سپس

 و سرافراز سپاه آن با تا رفت ايشان پيش به نكوهيا با نيز زن تيغ برته. رفتند كشواد گودرز پشت به نيز ديگر دلير پهلوان هزار ده
 چپ سوى به بود، ايشان رو پيش زواره كه را برگزيده جنگاوران از سوار هزار سى خسرو كى آنگاه. باشد گيو يار جنگ، هنگام به دالور پهلوانان

. بجنگند سپاه دو آن ميان در تا برگزيد بود، ايشان رو پيش زن رزم كارن كه را دار نيزه و نامدار پهلوانان از تن هزار ده سپس. فرستاد سپاه
 جا هر در كوس و نفير با تا بفرمود نيز توس پسر به. برو او پيش به و بشو يار زن رزم كارن با نيز تو: گفت - گژدهم پسر -گستهم به سپس
 نياز سپاهيان كه آنچه هر و ندارد روا ستم نيز كسى بر و نگذارد بهره بى خوردنى از را هيچكس و ببندد بيدادگرى از را بدان دست و بگردد
 آنها از خوراكيها بردن براى از نيز توس پسر پس. بود گاوميش و گردونه از پر جا همه. باشد سپاه زبان كار، هر در و بخواهد شاه از او دارند،
 .گرفت بهره

 .گماشت سو هر در را نگاهبانانى و ساخت هوشيار و بيدار را همه خسرو كى

 كى دهار، و كوه و دشت و بيابان سراسر در. گماشت كوهها فراز بر را بانانى ديده. شوند آگه كارها از تا برفتند سو هر به او ارآگاهانك
 جا همه در شاه. نداشت رنجى و بيم ايشان از كس هيچ و بودند جنگ آماده افراخته، گردنهايى با سپاهيان همه. بگشت سپاهيان گرد به خسرو
 چه سپاهى، مردان آن همه دل. افراخت آسمان به را كيانى كاله ديگر بساخت، را سپاه كار گونه بدين چون. بخشيد مى و برد مى خود با گنجها
 .داشت جنگ آرزوى تنها خوى، نيك چه و بدساز

 خسرو كى آراستن سپاه و پيران شدن كشته از افراسياب شدن آگاهى

 تخت بر چاچ، سوى آن در گلزريون شهر در آرامش با خود مردمكش و سرافراز خويشان با -توران سپهدار - افراسياب ديگر سوى از
 .بود نشسته پيلسته

 سرزمين درختان برگهاى و ميوه و رستنيها همه سپاهيان، اين بودن براى از. بودند او پيش در نيز برگ و ساز با سپاهى هزار هزاران
 نامداران همه. بود بيكند در خويشانش از بسيارى با تركان سپهدار. بكردند مرگ آرزوى ديگر آنجا مردم همه كه چنان  شد خورده كروشان
. بود نمانده زمين روى بر جايى هيچ تاژها بسيارىِ از و بود سراپرده و خرگاه از پر جا همه. بودند نشسته كشانى سرزمين در چين و ماچين

 فريدون را كندز كه بود كرده خويش نشستنگاه را آنجا افراسياب رو آن از. پرداخت مى بخوا و خورد به كندز در نيز خردمند شاه افراسياب
 . بود نهاده زراندود اوستاهاى و زند آن در و بساخته كندز در نيز اى آتشكده و نهاده بنيان

 نبيره آن -شاه افراسياب. است شده يكندب نيز كندز نام گشته، ترفند و بند از پر زمانه كه اكنون ليك. بود پهلوى زبان به آنجا نام كندز
 ديباى از اى سراپرده. گذشتند مى او پيش از سپاهيان و بود نشسته دشت آن در ويژگانش با. كرد نمى كندز از رفتن براى شتابى هيچ -فريدون
 آن درون و بود پلنگ هاى خرگاه - انترك ساالر -پشنگ آيين به سراپرده آن درون در. بودند فراوانى بردگان آن درون در و برافراشته چينى
 دهليز بيرون در. بود نشسته آن بر سر، بر كالهى و دست در گرزى با توران سپاه شاه. بود گوهر و زر از پر آن سراسر كه بودند نهاده زر از تختى
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 يا و شاه جنگاور پسر چند و برادر همچون - ندداشت اى ويژه جايگاه افراسياب نزد در كه كسانى. بود پا بر دليران از فراوانى درفشهاى سراپرده،
 در او نزديك به پيران، سپاه پشتيبانى براى تا داشت آن آهنگ افراسياب. بودند زده را خود هاى خرگاه سراپرده، آن در بر -هنرمند بيگانگانى

 .آيد رزمگاه آن

 با و گريان ديگرى، پس از يكى نيز زخميان همه. بگفت بود، رفته پيران سر بر كه آنچه و بيĤمد گَرد بسان سوارى دم، سپيده ناگهان ليك
 آن و فرشيدورد و لهاك و پيران كار از و رسيد ايشان به ايران از كه اى بدى آن از و بود ديده كه آنچه از كسى هر و برسيدند خاك از پر سرى

 را سپاهيانش و رسيد آنجا به خسرو كى كه روزى آن از و بود سيدهر سپاه آن به پيش و پس از رزمگاه آن در كه اى زارى آن از و سپاه نامداران
 شاه چون. بكردند ياد افراسياب نزد به خواستند، زنهار ايرانيان از ساالرى، بى ترس از توران سپاهيان همه كه اين و كشيد بدانجا كوه تا كوه از

 به را خود تاج بزرگان، پيش در و آمد فرود پيلسته تخت از شانخرو پس. شد تيره دلش و سياه چشمش و گشت خيره بشنيد، را سخنان اين
 از انجمنى و ساختند تهى بيگانگان از را سراپرده پس .گشت زرد درد، آن از نامداران رخسار و برآمد سپاه از خروشى. انداخت زمين روى

 .بكردند خويشان

 سوار رويين اى من، چشم اى: گفت مى زارى به پيوسته. بباريد ديدگان از اشك و بكَند سر از موى و بگريست درد آن از افراسياب
.  نمانْد سپاه ساالر و بزرگان و برادر و پسر برايم ديگر جنگ، اين از كه همانا. نبرد روز شيران و سواران اى فرشيدورد، اى و لهاك اى سرافرازم،

 اگر كه يزدان به سوگند: گفت درد و اندوه و رنج با و بخورد سختى سوگند سيابافرا آنگاه. شد تازه نيز سپاه درد و اندوه افراسياب، ناليدن آن از
 من درخت نيزه، و تاج كالهخود، و است من تخت اسپ، و جامه جوشن، پس اين از. بيزارم تاج و تخت از پس، بيند، خود به را تاج من سر

 شومزاد خسرو كى از را گزارانم دشنه و سواران و نامداران آن كينه هك اين مگر بپردازم شاهى و آرامش به خواهم نمى ديگر پس اين از. است
 .مباد گيتى در سياوش نژاد كه همانا. بخواهم

 بر و رسيد جيحون نزديك به ايران سپاه: كه رسيد آگهى او به خسرو كى از ناگهان كه گفت مى سخن و خروشيد مى همچنان افراسياب
 ديگر و رويين و - فرشيدورد -برادرش خون و پيران از و خواند فرا را سپاه زارى، و درد آن با اسيابافر پس. است گشته گسترده كشور سراسر
 :گفت و راند فراوانى سخنهاى ايشان با نبرده شيران

 .است رستم و گيو چون پهلوانانى با آويختن در و ريختن خون و كينه هنگام اكنون

 به اشك پر ديدگانى با همگى شنيدند، چنين كه توران بزرگان. كين رنج هم و است مهر رنج هم زمين، ايران شاه و ايران از مرا ليك
 گرامى فرشيدورد و رويين و پيران چون كسانى هرگز كه همانا. ايم افكنده سر تو خواست و فرمان به و شاهيم بنده همگى ما: گفتند افراسياب

 خون از كوه و دشت اگر كه بدان پس. ايم ايستاده شاه پيش به -هستيم كهتر يا و ازسرفر اگر -همگى ما اكنون ليك. اند نزاده مادر از نژاد
 و كين از پر دلى با پس. بخنديد و گشت تازه ايشان سخن از تركان شاه دل. نپيچيم روى رزمگاه اين از ماه خداوند يارى به شود، دريا همچون

 تن هزار سد آنگاه. ببخشيد سپاهيانش به داشت، كوه و دشت در كه را هايى گله همه و بداد را سپاهيان روزىِ و بگشود گنج در باد، از پر سرى
 اندرزهاى و پند با - بود آنجا در سوارانش با نوذر پسر گستهم كه -بامى بلخ سوى به را ايشان و برگزيد كارزار براى را زن شمشير پهلوانان از

 در نتواند كسى تا بگيرند را راه كشتى با و روند جيحون رود به تا برگزيد را شمشيرزن پهلوان و جنگاور سوار هزار سى سپس. بفرستاد بسيارى
 :ليك. بساخت چاره گونه همه و بفرستاد سپاهيانى سو هر به افراسياب سان بدين و. بتازد ايشان بر كشتى با شب تاريكى

  هالك گردد شاه بيدادگر كه            پاك يزدان فرمان بود چنين

 .بنشست سگالشگر و كارآزموده موبدان و خردمندان با تيره شب در سيابافرا 

 افراسياب سان بدين. بگذراند جيحون از را سپاهيانش شاه افراسياب كه شدند آن بر همگى سرانجام و راندند سخن او با گونه هر به پس
 . رود پيشش بود، او بزرگ پسر كه قراخان تا بفرمود آنگاه. كرد نيم دو به را سپاه و جست چاره دشمن بد از

 و كارآزموده قراخان به را بسيار سپاهيان آن از نيمه يك افراسياب پس. بود پدر ماناى بسيار انديشه، و فرهنگ و ديدار و باال با قراخان
 بر شتر بر نيز خوردنى و سپاه و افزار جنگ پيوسته و باشد بخارا در خارا كوه همچون پدر، پشتيبانى به تا بفرمود و سپرد پهلوان و نامبردار
 و كشتى هزار پس. گشت سپاهى از پر رود لب. شتافت جيحون رود لب به و آورد بيرون بيكند از را سپاه افراسياب، خود آنگاه. بفرستد ايشان
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 هياهو و خروش از پر جيحون هاىگذر شيران، و پيالن انبوه از. بود سپاهيان از پر دشت و كوه همه. بگذشت آب از هفته يك در و بيĤورد ناوچه
 و بيĤمد ايشان پسِ از نيز خود و كشانيد آموى بيابان به را خود سپاهيان افراسياب سان بدين و. گشت ناپديد ها كشتى همه آن از رود همه. بود
 و بنگريد را راست و چپ و برويد: تگف ايشان به و پراكند سو هر به را روانى روشن و هوشيار فرستادگان آنگاه. بگذشت رود از رزم انديشه با

 دشت اين در را سپاه همه اين: گفتند و بازگشتند گردنفراز شاه آن نزد به و ديدند و برفتند نيز ايشان. كجاست سپاه پهناى و باال كه ببينيد
 اينسوى از. است درنگ براى يىجا و اسپان چراگاه كه است راه گيالن درياى به سو يك از. است  درنگ براى جايى و گياه به نياز جنگ،

 .برافراشت را خرگاه و سراپرده آنجا در توان مى كه است فراخ دشت و ريگ نيز اينها ميان در. آوردند خوردنى برايمان آب، راه از نيز جيحون

 .بباليد شاهنشاهى تخت بر و شد تر تازه آگهى اين شنيدن از افراسياب دل

 به افراسياب سان بدين. رفت نمى آموزگارى هيچ گفتار به هرگز پس بود، ديده روزگار در راوانىف نشيبهاى و فراز سپهبد، افراسياب
 در را شمشيرزن هزار سد. بيĤراست شاهوار لشگرگاهى و پرداخت سپاه بنه جايگاه و نگاهبانان و دنباله و راست و چپ سوى و سپاه دل آرايش

 به نامدارى هيچ سپاه، ميان در. برگزيد خود چپ سوى براى داشت، جنگى پلنگ زور كه را پشنگ سپس. داد جاى خويش كنار در و سپاه دل
. كند مى جا از و گرفت مى نيز را پلنگ دم خويش نيروى با ديگر انگيخت، مى بر جا از را اسپ چون. نبود او چون سوارى كجا هيچ در و او مانند

 شيده را او پدرش بود، تابنده خورشيد همچون كه آنجا از ليك بود، پشنگ نامش. نيدگذرا مى نيز كوه از را خود آهنين نيزه جنگ، هنگام به
 و كهتر سال، به او از كه بود ديگرى همال فرّخ و دلير برادر را شيده. داد بدو كارزار براى را گردنكش پهلوانان از تن هزار سد شاه. خواند مى

 بدو را كارزار شايسته چينى سوار هزار سى افراسياب پس. بود او سگالشگر پدر، پيش هب و خردمندتر همه از انجمن ميان در. بود جهن نامش
 .باشد يارت نيك اختر جايى هر در: گفت بدو و برود سپاه چپ سوى به تا داد

 به نيز را گلچ تركان از دار نيزه و گردنكش سوار هزار سد افراسياب و آمد پدر پيش به بسته كمر پس. بود افراسياب پسر چهارمين جهن
 سپرد ايال پسر به را ديگرى سپاه و كهيال به را سپاه يك آنگاه. نپيچد سر ببارد، ابر از نيز سنگ اگر و باشد پشنگ سپاه پشت نگاهبان تا داد او
 راست، سوى براى هآنگا. بودند خارا كوه بسان سختى در يك هر و توران جنگاور سواران از و شيران همĤورد و شاه افراسياب نبيره دو هر كه

 او پنجم پسر كه فرستاد سپاه راست سوى به كارزار براى خلّخ و غزّى و طرازى سوار هزار سى. ساخت ناپديد را خورشيد كه برگزيد سپاهى
 .بود ايشان ساالر -گذشت مى نيز كوه از تيرش و تيغ كه پرخاشخر و نامور پهلوان آن -گردگير بنام

 كارآزموده، نستوه كه - آبدار هاى دشنه با هم جنگاوران و پهلوانان از تن هزار سى. شتافت سرافراز جهن ارىي به او با نيز خرنجاس دمور
 ايشان سپهبد. برفتند كمان و تيغ و گرز با نيز تركمان پهلوانان از تن هزار سى سپس. برفتند -بود نگاهبانشان دالور، پشنگ و ايشان ساالر

 تن، پيل گرسيوز كه برگزيد كارزار براى را نامور زن تيغ هزار چهل شاه افراسياب آنگاه. بود كوه همچون مينز روى بر كه بود جنگجوى اغريرث
 رده دو ميان در تا بفرمود و برگزيد گشتند، نمى سير كارزار از هرگز كه را پهلوانانى از تن هزار ده سپس. داد بدو نيز را پيالن. بود ايشان ساالر
 .بود باختر سوى به سپاهيان پشت بارى،. بشكنند را ايرانيان پشت و دل و بتازند اسپ آوردگاه در سپاه

 نيمروز به چشم سپاه آن كه كرد وانمود چنين فروز گيتى ساالر آن سان بدين و. ببستند را راه و بيĤوردند را پيالن رسيد، فرا شب چون
  .اند دوخته

 او جنگ به افراسياب آمدن از خسرو كى يافتن آگاهى

 به ريگ و سنگ همه كه را سپاهى شاه افراسياب كه شد آگاه تركان كار از بيدار، كارآگاهان گفتار از -گيتى شهريار آن - خسرو كى چون
 آنگاه. بگفت ايشان به بود، شنيده آنچه همه و خواند فرا خود پيش به را پهلوانان  آورده جيحون اينسوى به گشته، ناپديد ايشان پاى زير

 و پيل و سپاه تا بفرمود اشكش به سپس. فرستاد بلخ به -نوذر پسر -گستهم يارى  به و برگزيد ايرانى كارآزموده بزرگان و جنگاوران از سپاهى
 وسك و برنشاند را پهلوانان همه آنگاه. سازند تباه را ايران شيران كار و بيĤيند ايشان پسِ از نتوانند توران سپاه تا ببرد زم سوى به را درم و گنج

 كى چون. آورد مى پشيمانى تيزى جنگ، در كه چرا شد، روان درنگ و هوش و انديشه با خسرو كى سان بدين و. براند را سپاه و بزد رويين
 آن چپ سوى در. بود رزم براى ريگ از پر دشتى و خوارزم سپاه، راست سوى در. بديد را سپاه برگ و ساز آن رسيد، بيابان به سپهدار خسرو

 .بود افراسياب رو، پيش در و ريگزار نيز ميان در و بود بسيار آب و تاندهس نيز
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 را راه بى و راه و بيابان و گشت مى رزمگاه آن گرد بر دالور نامدار سپاهيان از بسيارى و گيو و گودرز و توس و رستم با خسرو كى
 از پيالن ژنده و پهلوان مردان آن با توران سپاه كه زيرا  گشت انديشه از پر دلش شد، آگاه خود نياى سپاه آن از خسرو كى چون. نگريست مى

 آن در رسيد، فرا شب چون آنگاه. بفرستاد نگاهبانانى سو هر در و بِكَند  كَنده سپاه، پيرامون پس. بودند بيشتر بسيار پنداشت، مى او كه آنچه
 .افكند آب بود، افراسياب سوى به كه كنده سوى

 زده رويين ناى. بديد را خود سپاه - تركان سپهدار -افراسياب بيĤراست، را گيتى سراسر بره، بخش از تابان رشيدخو و رسيد فرا روز چون
 گشته آهن از زمين روى گويى. نهادند سر بر آهنين كالههاى همگى و گشت سپاهيان و نفير آواز از پر جا همه. كشيدند بر رده سپاهيان و شد
 آن از. نجنبيد نيز لب را ايشان از هيچيك و گذراندند بدانگونه سپاه دو هر را شبانروز دو. بود كرده تن بر جوشن نيز آسمان نيزه، همه آن از و

 ستاره نيز شاه دو هر پيش در. بود شده جوشن از آسمان پوشش و گشته آهن از كوهى بسان گيتى گويى سپاه، دو هر پياده و سوار همه
. گشت خواهد مهر به سپاه كدامين با آسمان آيا ببينند تا كردند مى جستجو را آسمان راز ، ياب ستاره با دست، در زيگ و انديشناك شناسان،
 .بودند بيچاره سخت كار، آن در شناسان ستاره آن و نگريست مى جنگ آن بر آسمان

  افراسياب پدر نزديك پشنگ آمدن

 :گفت بدو و رفت پدر پيش به دالور پشنگ گشت، تنگ كار چون چهارم روز به

 تو بدخواه نيز خورشيد و ماه و نباشد تو مانند به آسمان اين زير در شاهى هيچ فرّ كه همانا كهتران، و مهتران سرافراز اى و گيتى شاه اى
 سر تو تاج شپي در نيز تابان خورشيد و تو سپاه برابر در زمين. گردد آب درياى همچون ديگر بشنود، را افراسياب نام نيز آهن كوه اگر نيستند،
 رنج و دانستى مى خود پسر همچون را سياوخش تو. نيĤيند تو با رويارويى به تو بدنژاد و پدر بى خويشاوند اين بجز شاهان از هيچيك و نپيچند

 او از گشت، تو سپاه و تخت و تاج جوياى او چون سرانجام ليك. بگذرد او بر نيز ناخوش باد يك كه دانستى نمى روا. داشتى او به را پدر مهر و
 اكنون. نيابد درنگ بسيار گيتى در كند، فراموش را نيكى كه كسى همانا ولى. افتاد مى او چنگ به تاج و تخت كشتى، نمى را او اگر. گشتى سير
 اين با كه ينا تا كردى نگاهدارى همچنان و بپروردى پدروار و نكشتى را ناپاك شوم خسرو كى تو. است آورده جنگ تو با سياوش، كين به او

 چه پيران كه بنگر. بود نديده را خود نياى هرگز گويى. پريد ايران به توران از مرغى همچون آنگاه. شد شاهى سزاوار و گشت برومند تو مهربانى
. ساخت جوش از پر را سر و مهر از پر را خويش دل و كرد فراموش را پيران مهر همه او ليك. بكرد مهر بى ناشايسته مرد آن به خوبيهايى

 نياى جنگ به سپاهى با و ساخته تيز خود چنگ نيز اكنون. بكشت را مهربانى پهلوان چنان گشت، توانا چون ولى بود، خاموش و آرام نخست
 هيچ و جويد نمى خون بجز هيچ خود خويشان از. اسپ و شمشير و تاج و تخت نه و خواهد مى گنج و دينار نه راه اين در. است آمده خود
 ايرانيان باره در همه اين پس. باشد مى گواه من گفتار اين راستى بر و است پارسا و فرزانه و شاه خود، من، پدر. گويد نمى اين بجز ىسخن

. جويند مى هنر كه است شمشير با مردان كه همانا است؟ شناس ستاره به نيازى چه را سپاه. مكن شكسته دل چنين اين را سپاه و ميانديش
 از تن يك دهد، جنگ دستور من به شاه چون اينك. اند نهاده جنگ بر دل همگى هستند، سپاه راست سوى در من با كه ارانىسو كه بدان

 .نهراسم آبگير و كَنده آن از و بدوزم هم به تير با را ايشان كالهخود و سر و نگذارم جاى بر نيز را ايرانيان

 خود، تو ليك. ستود بايد را راست سخن و بود راست گفتى چه هر كه براستى. مكن تندى و شتاب: گفت بدو بشنيد، چنين كه افراسياب
 گاه به. جست نمى راستى و خوبى بجز هيچ و نبود كاستى و كژّى دلش در هرگز و رفت نيكى راه به سراسر گيتى در پهلوان پيران كه دانى مى

 و بود جنگى پلنگ چون كه -هومان -برادرش با. بود تابنده خورشيد چون رخسارش و دريا مانند به دلش و پيل همچون زورش جنگ،
 از پر من نهان و برفتند اينجا از جوش و جنگ از پر ايشان. رفت كارزار آن به نامجوى ترك سوار هزار سد و فرشيدورد و لهاك چون جنگاورانى

 .بود خروش و اندوه

 دل پيران انديشه از زمين توران همه اكنون. گشت گل چون او خون از زمين و شد كشته كين دشت آن بر بدانگونه پيران سرانجام ليك
 سواران و بزرگان و نامداران تا بگذاريم اينك. خواهد نمى را افراسياب نام ديگر هيچكسى و بينند مى را پيران مرگ تنها خواب در و اند شكسته

 روياروى ما نيرومند سپاه چندين با نيز ايرانيان و گردد كمتر ايشان سوگ خشم، و درد آن از مگر تا ببينند چشم به را ايرانيان سپاهمان
 را جنگاوران از تن چند پس.  مانَد چنگمان در باد تنها و آيد ما بر شكست و نباشد نيك سپاهيان، همه با جستن جنگ كه همانا. گردند

 بدين خواهى مى كه اكنون شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه دهشي. سازيم مى خون از پر را بيابان ايرانيان، از و كنيم مى بيرون پراكنده
 را كس هيچ و افكنم اسپ و تن رويين پيلى همچون من زيرا. هستم من شود، مى بيرون سپاه از كه جنگاورى نخستين كنى، كارزار گونه
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 بجويد، مرا با جنگ نيز او اگر. دارم را - گيتى نو اهش آن خسرو كى با جنگ آرزوى من. بنشاند من اسپ بر گَردى نبرد، روز در كه شناسم نمى
 اين به او پشتيبانى به ديگرى كس هم اگر. گردد سخت انجمن آن بر كار و شود شكسته ايشان پشت و دل ديگر. نيابد رهايى چنگم از گمان بى

 با نبرد جوياى پس باشد، نبرد جوياى خسرو كى اگر آزموده، ناكار مرد اى: گفت بدو افراسياب. آورم خاك به هم را او سر درنگ بى آيد، جنگ
 از سپاهيان همه ديگر آيد، آوردگاه به من با او اگر كه بدان پس. افكند خواهم پا زير به را نامش و تن هنگام آن در نيز من. بود خواهد من

 زنده تو پسر پنج هنوز بجويد، را تو با نبرد ونهگ بدين خسرو كى اگر كارآزموده، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شيده. آسود خواهند جنگ
 هيچيك پرستان، يزدان نه و سپاهيان نه كه بدان و. نكنيم درنگ نيز ما كنى، رزم آهنگ تو اگر پس. اند ايستاده تو پيش در و هستند

 .كنى دستى پيش او با جنگ در تو كه پسندند نمى

 خسرو كى نزديك به افراسياب فرستادن پيام

 را خود دل پس دارى، را خسرو با جنگ آهنگ گونه بدين تو كه اينك. بادا دور تو از بد روزگار سرافراز، پسر اى: گفت بدو شاه بافراسيا
 سر و باشد تو يار آفريننده راه، اين در كه باشد. برگزين ايشان ميان از را دانايى مرد و برو ما سپاه ميان به اينجا از و مگردان تنگ كار، اين به
 نياى با رزم به اى نبيره اگر. دارد اين جز آيينى گيتى: كه بگوى را او و برسان خسرو كى به پيامى من سوى از پس. گردد نگونسار دسگالتب

 و پرخاش از پر زمين كه بود آفرين گيهان پروردگار خواست اين كه بدان ليك. است فريب و بدى از پر سرش گمان بى پس بشتابد، خويش
 و لهاك و رويين و پيران پس بودم، گناهكار من هم اگر. ببردند راه از را او كه بودند آموزگارانى. نشد كشته گناهى بى به هم ياوشس. گردد كين

 من به كه نيز سخن اين ببستيد؟ خود اسپ زين پشت بر خون از پر را ايشان مست، پيالنى همچون بدانسان كه بودند كرده چه فرشيدورد
 اين با كه همانا هستى، من خاندان از اگر كه ببين و بنگر  نژادت به خودت تو پس  هستى اهريمن نژاد از و بدانديش و بدتن تو: كه گويى مى

 اين من كه بدان و. آورند من پيش به سپاه ايشان تا واگذار كاووس و گودرز به را كينه اين و بيا تو پس. كنى مى نكوهش را خودت سخن،
 نرّه همگى و هستند دريا ريگ همچند من سپاهيان زيرا  باشم شده هراسان خود پيرى از يا و باشم ترسيده كه فتمنگ آن براى از را سخن

 آمدن پيش از و كردگار از من ليك. سازند مى دريا بسان نيز را گنگ كوه دهم، فرمان جنگ به را ايشان كه گاه هر پسر، اى. دالورند شيرانى
 .گردد جدا تن از گناه بى نامور چندين سر رزمگاه اين در كه هراسم در اين از. ترسم مى تنريخ خون از كه است بد روزگار

 پيمانى و بخورى سوگندى من با اگر ولى. اى نترسيده رسد، ننگى را تو كه اين از گمان بى پس نگردى، باز من با جنگ از تو اگر اينك
 .بمانند جاى بر سپاهيانت و گنج تا كنم راهنمايى كار اين رد را تو نيز من نشكنى، را پيمان اين كه بكوشى و ببندى

 هنگام به كه -جنگى پشنگ و جهن بدانى، سياوش توران، در را خود نياى پس اين از و كنى فراموش را سياوش كار تو چون كه بدان
 خواهيم تهى تركان از را آن تو فرمان به ما بدانى، اناير از كه را سرزمينى هر آنگاه. بود خواهند تو برادر -سازند مى دريا نيز را گنگ كوه جنگ،
 من به -زادشم -من نياى از كه چه هر و افزار جنگ و اسپ و تخت و تاج و دينار از است، من پيش در نياكان گنج از كه آنچه هر نيز. ساخت
 رنج از سپاه دو هر ديگر آنگاه. فرستم تو پيش به را همه بخواهى، سپاهيان براى كه ديگر چيز هر و كاله و تخت و بزرگان گنج از نيز و رسيده

 .گردد باز بزم به ما رنجهاى آن همه و بيĤسايند جنگ و

 و نيست ريختن خون و رزم بجز اى انديشه هيچ را تو كه همانا پس كنى، تن بر نساجامه كه سازد گمراه را تو چنين اين اهريمن اگر ليك
 بگرديم آوردگاه در دو هر. بگيرى را كينه اين شايد تا آى بيرون سپاهت ميان از تنهايى به خودت تو پس .نباشد تو مغز در جايى هيچ مرا پند
 كه نيز پسرانم و گردند مى تو بندگان من سپاه و گشت خواهد تو آن از گيتى همه شوم،  كشته من اگر. برآسايند جنگ از سپاه همه اين و

 و بود خواهند من زينهار در سپاهيانت همه. آزرد نخواهم را تو سپاهيان از كس هيچ من شوى، تهكش من بدست تو هم اگر. هستند تو خويشان
 من جنگ به كه خواهى نمى و نيست من چون اى ديده كار نهنگ برابر در پايدارى توان را تو اگر ولى. باشند مى من ياران و مهتران همگى
 ليك گشته، پير پدرش چه اگر. نكن درنگ ديگر آيد، جنگت به او كه آنگاه. آيد تو پيش به - است بسته جنگ به كمر كه -پشنگ پس بيĤيى،
 و بنگريم ديگر آنگاه. شتابد تو با جنگ به آوردگاه در پلنگ، چنگ و شير دل با او. باشد مى پايدار است، فرّ و زور با و خردمند جوانى كه پسرش
 خواهى مى ديگر كارى و بجنگى خواهى نمى نيز او با اگر ولى ؟ گذارد كسى چه سر بر هرم تاج و باشد يار كسى چه با آسمان گردش تا ببينيم

 جنگاوران آنگاه  گردد دور تيره شب و نهد سر بر را خورشيد زرين كاله كوه، و رسد فرا روز چون. بيĤسايند سپاهيان را امشب تا بگذار پس با
 هنگام به هم ديگر روز. افكنيم خاك بر را بدخواهان و سازيم ديبا رنگ به خون از را زمين و مبرگزيني سپاه ميان از گران گرزهاى با را سرافراز
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 را سپاهيان گروههاى روز سديگر به. سازيم روان خون جوى و كنيم بيرون جنگ به را سپاه سران و ببنديم پيل كوهه بر كوس خروس، بانگ
 .دارد مى ارجمند را كسى چه و خوار را كسى چه بلند سپهر ناي تا ببينيم و ببريم خواهى كين و جنگ به كوه بسان

 از بدور و تنهايى به تو كرد، سرپيچى ها گفته اين از و نشنيد را تو پيام اين بدخواه] خسرو كى[ اگر:] گفت شيده به افراسياب آنگاه[
 كه پدرش بر آنگاه و برگزيد بودند، چشيده روزگار رمگ و سرد بسيار كه را خردمندى مردان از تن چهار شيده پس. بخواه رزم او از سپاهيان
 و[برگزيد را كارزار شايسته و خردمند نامداران آن از تن هزار سپس .آمد بيرون و كرد بسيار آفرين داشت، خون پر دلى و اشك پر ديدگانى

 ].شد روان

 سپاه رو پيش كه اى آزموده ناكار و جوان تركان از كه هر پس. بديدند را توران سپهدار لرزان درفش ايران سپاه نگاهبانان راه، ميان در
 به شيده هنگام همان در. گشتند زخمى ايرانيان از چند تنى و آويختند در نگاهبانان آن با ناگهان به شيده، بدون و راه ميان در بودند، توران
 سوارى: گفت ايرانيان آن به آنگاه. خواند فرا جنگ از را خود نانپهلوا و شد تنگ كار آن از دلش پس. بديد را ايرانى نگاهبانان آن و رسيد آنجا
 - زمين ايران شاه مادرى پدر و چين سپهدار آن افراسياب سوى از و بيĤمده شيده نام به پهلوانى كه بگوييد و بفرستيد شاه نزديك به آيين، به را

 از سياه درفشى با منشى پر پهلوان: گفت و شتافت ايران شاه پيش به ايران نگاهبانان ميان از سوارى پس. است بيĤورده شاه براى پيام چند
 شرم از پر سخن آن شنيدن از شاه دل. بگويم را خود پيام تا آيم شاه نزد به بايد و است شيده نامم: كه گويد مى و آورده پيامى توران شاه سوى
 ديد و بنگريست خسرو كى آنگاه. باشد مى من همال مردانگى، و باال به و است من خال شيده اين: گفت و ريخت فرو ديدگان از اشك و گشت
 را پيامش و برسان او به را ما درود و برو او پيش به شادكامى با: گفت بدو پس. نيست كاويان كارن بجز انجمن آن ميان در گردنكشى هيچ
 كه نيز جوان شيده. بداد او به را ايرانيان و شاه درود و آمد يدهش پيش به بديد، را لرزان سياه درفش آن و بيĤمد سپاه پيش از كارن چون. بشنو
 چون. بگفت بود، بشنيده شتاب و رزم يا و بزم و آرام باره در افراسياب از كه آنچه همه آنگاه و بگشود شيرين زبان بود، روان روشن و دل بيدار
  .بگفت را خردمندانه پيامهاى آن و آمد ايران هشا پيش به بشنيد، مغز پاك نامور بچه آن از را نغز سخنان آن كارن

  افراسياب به خسرو كى فرستادن پاسخ

. بخنديد او فريب و جويى چاره آن و خود نياى كار آن به پس. افتاد كهن هاى گفته آن ياد به بشنيد، كارن از را سخنان آن خسرو چون
. دارم كهن دردهاى از پر  دلى من ليك. است سخن پر لبى و اشك پر چشمى را او. است شده پشيمان رود از گذشتن از افراسياب: گفت آنگاه
 به كين از پر دلى با من كه اين جز نبايد كارى هيچ را ما اكنون ولى. بترساند بسيارش سپاه از مرا و بپيچاند مرا دل مگر تا كوشد مى او اينك
 شنيدند، چنين كه سپاه بزرگان و خردمندان همه. نسازم درنگ كنم، ششكو بايد كه هنگامى به و بجنگم او با آوردگاه در و روم او پيش
 و جادو و نيرنگ بجز هيچ و نبيند گرى چاره بجز نيز خواب در دانش پر و كارآزموده افراسياب زيرا. نيست كار چاره گويى مى كه اين: گفتند
 سياه ما بر را روز تا خواهد مى را ايران شاه با نبرد كه است ديده يدهش برگزيدن در را چاره نيز اكنون. شناسد نمى بدخويى و بدانديشى و فريب
 آن از را ما روى بيĤيد، ايران شاه نبرد به شيده اگر كه بدان .مشو سير آن شاهى و ايران از و مكن دليرى افراسياب، پيرىِ ديدن با تو ليك. سازد
 .ساخت خواهد زرد درد،

 خاك ديگر شدى، كشته تو ناكرده خداى اگر ليك .شد خواهد كم توران سپاه ميان از نامور يك اتنه گردد، تباه تو دست به شيده اگر
 كه نداريم كيان نژاد از ديگرى كس هيچ ما زيرا  نماند جاى بر هم ايران سرزمين و نماند زنده ما از تن يك و خاست خواهد بر ايران از تيره
 آن براى از اكنون  است پسنديده و برگزيده چين و توران در و كارآزموده پيرى كه تو نياى كه نبدا. ببندد ميان بر كمر كين، اين گرفتن براى
 تخت با بود نهاده زادشم براى تور كه درمى و گنج و اسپان گويد مى او. بود خواهد بيچارگى با كند، جنگ هم اگر و آورده پوزش خود بد كردار
 از كه هم را شهرى هر. خرد مى باز را خويش رنج اينها با و دهد مى تو به خويش گنجهاى از را گران گرز و زرين كمرهاى و بزرگان تاج و زرين

. آوريم نمى ياد به را گذشته كار آن ديگر و گرديم مى باز ايران به شاد و پيروز نيز ما. ساخت خواهد تهى تركان از را آن بدانى، ايران سرزمين
 سياوش، درد از و پيچيد مى سر آشتى از پيوسته كه نامور پهلوان رستم بجز  بگفتند سخنانى چنين -وانج و پير از - بزرگان آن همه بارى،
 ايران به رزمگاه اين از ما كه اين: گفت آنگاه .كرد نگاه بديشان خيره و گزيد دندان به لب بشنيد، را ايشان سخنان كه شاه .بود كينه از پر دلش

 ويران ايران و بماند تخت بر زنده شاه، افراسياب چون ما؟ بندهاى و برده و هميان و سوگند و رزم همه آن رفت كجا. نيست چاره بازگرديم،
 و آورد نيكبخت ايرج سر بر چه تخت و تاج براى از تور كه ايد شنيده بنگريم؟ بدو چگونه كارها اين براى از و ببريم كاووس به پوزشى چه گردد،

 .رسيد چه -نبيند نيز خواب در را شادى هرگز كه - افراسياب سوى از نيز نوذر به
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 با جنگ و آمده من نزد به سپاه آن ميان از اى فريبنده تُرك كه اكنون. بكشت تخت و تاج و گنج براى از گناهى هيچ بى نيز را سياوخش
. است شده افزوده پيشينم كينه و ام گشته شگفت در شما كار اين از من است؟ گشته زرد چنين اين شمايان رخسار چرا است، خواهان مرا

 كه ام نديده نيكخواه و راستدل رستم همچون را هيچكس ايران سپاه در. بگشايند كينه اين از كمر جاودان تا ايرانيان كه بردم نمى گمان هرگز
 خود گناه آن از شنيدند، شاه از را سخنان آن كه ايرانيان .باشد داشته شتاب ايشان با جنگ در چنين اين فريبكار، افراسياب گفتار همه آن با

 .است مهربانى سرِ از گوييم مى چه هر و ايم بنده همه ما: گفتند و خواستند پوزش همگى و شدند پيچان

 و كنند سرزنش ما بر ديگران كه خواهد نمى برترمنش ستوده شاه. خواهد نمى كارها نيك سرانجام نيز نيك نام بجز نيز شاهنشاه كه همانا
 بجز هيچكس و نيامد نبرد دشت به ايرانيان از سوارى هيچ و باشد داشته را شيده با آزمايى رزم ياراى كه نبود سوارى هيچ ايران از كه گويند

: گفت ايشان به شنيد، چنين كه شاه. بماند ما بر جاودان تا ننگى چنين كه خواهد نمى موبدان خسرو كه براستى. نكرد را دليرى اين شاهشان
 بدخويى و بيراهى و كژّى با را او افزار جنگ پدرش. شمارد نمى مرد نيز را خود پدر نبرد، هنگام به شيده اين كه بدانيد راهنماى، انموبد اى

 چون تاختنى و شير چون دلى كه -نيز اسپش نژاد. نيافتد كارگر او پوالدين كالهخود و جوشن آن بر شمايان افزار جنگ و است بساخته جادو
 براى از زيرا آمد، نخواهد شما جنگ به نيز او خود. ندارد را او با جنگ ياراى نبخشيده، فرّه او به يزدان كه كسى پس. رسد مى ديو به - دارد باد
 كه همچنان پس. باشند نهاد يك و يكدل جنگاورانى دو هر كواذ، پسر و فريدون نبيره ليك. آيد شما رزم به كه آيد مى ننگش خود نژاد و فرّ
 چنين كه زمين ايران شيران و دليران. بسوزانم او بر را پدرش تيره جان شيده، كشتن با نيز من سوزانيد، پسرش بر را كاووس دل سيابافرا

 .بخواندند آفرين شاه بر شنيدند،

 را افراسياب خسرو، كى فرستادن پاسخ

 مرد. بگذشت اندازه از سخنها و گشت دشوار و دير ديگر ار،ك اين: كه بگويد را او پاسخ و گردد باز نيكخواه كارن تا بفرمود شاه آنگاه
 رزمگاه اين در را كسى چه ماه و خورشيد خداوند كه ديد خواهيم نيز اكنون. دارد نمى درنگ همه اين جنگ گاه به استوار و هنرمند جنگاور

 كردگار نيروى به پس. ماند نمى كسى براى سپنجى سراى اين زيرا خواهم، نمى گنج و توران سرزمين تو از من كه بدان. ساخت خواهد شاد
 و خواسته از كه آن ديگر. آورد خواهم بسر را شمايان روزگار بوزد، گل بر خزان باد تند كه آن از پيش شاه كاووس ديهيم به و آفرين گيهان
 پشت كه هر. نيست اند، آمده گرد بيداد و ستم با كه ها خواسته آن به نيازى هيچ را ما كه بدان پس گفتى، سخن آراسته گنجهاى و اسپان
 كه اكنون. است من آن از نيز تو زرين كاله و تخت و سپاه و گنج و سرزمين آن. باشد خندان بختش و دل هميشه است، يزدان به او گرمى
 دشنه با را من افشاندن سر ديگر گاهآن و است من ميهمان دم سپيده تا جويد، مى را من با نبرد و بيامده سپاهيانش با و كرده تن بر زره پشنگ
 من سرانجام ليك. تيز شمشير و دشت و باشيم شيده و من تنها.  رود او جنگ به آوردگاه در كه خواهم نمى ايران سپاه از را هيچكسى. ببيند

 جنگ به را جنگاوران سو دو از. ساخت نخواهم درنگ گفتى كه سان بدين گشتم، پيروز جنگ در چنين اين اگر پس. برآورم او از رستاخيزى
 .آوريم جنگ به كوهى بسان را همگروه پهلوانان همه آنگاه. گردد بوى و رنگ از پر خون، از دشت تا ببريم

 همانا آمدى، دام به توران از تنهايى به كه خرد كم نامجوى مهتر اى: بگوى شيده  به گفتى، را اينها چون: گفت كارن به خسرو كى سپس
 آن ميان از را تو كه بود پروردگار و آورد شتاب تو بر كه بود بد كردار اين. آمدى اينجا به افراسياب پيام براى از نه و آبرو جستن ىبرا نه تو كه

 بريدند، تن از گوسپندى چون كه گزندى بى سر آن براى از و باشد اينجا در ات نساجامه و ستودان و شوى كشته اينجا در تا برانگيخت انجمن
 .بگريد تو بر گريد، مى پسرش بر كاووس كه اى زارى همان به پدرت و آيد گزند وت بر

 آنگاه. بگفت شيده به -بد و نيك از - بود شنيده كه را سخنانى همه و شتافت سياه درفش آن نزديك به شاه نزد از شنيد، چنين كه كارن
 ياد به. بركشيد آهى و گشت اندوهگين پاسخ، آن شنيدن از تركان شاه. رفت افراسياب نزد به بود، گشته بريان آتش بر گويى كه دلى با شيده

 كه بدانست. شد بيم از پر دلش و افتاد گردش به سرش. داشت مى پنهان همه از را آن و بود ديده اين از پيش درازى روزگار كه افتاد خوابى آن
: گفت شيده به آنگاه. نيابند گذر راه نيز موران كشتگان، بسيارىِ از هرزمگا اين در فردا: گفت مى پيوسته پس. گشت نزديك نشيب روزگار ديگر
 كه پسر ليك. بگسلم تن از را دلم كه آنم بر و آمده دلم بر شكستى گويى رزم، اين براى از. مكن جنگ آهنگ روز دو تا بامداد از تو پسر، اى

 روى و برآورد را خويش درفش تابان، خورشيد چون كه بدان. مكن بد را خويش دل كينه، روز اين در چين، و ترك شاه اى: گفت شنيد، چنين
 .آوردگاه دشت آن و باشيم خسرو و من ديگر سازد، درخشان را بنفش آسمان

 .برانگيزانم سياه گَرد ايران، شاه از من و
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  افراسياب پسر شيده با خسرو كى رزم

 جوشن بود، جنگ از پر جوانى باد از سرش كه جنگى  پشنگ شد، زرد كند يا بسان جا همه و گشت روشن آسمان الژوردين چادر چون
 دست در را او درفش نيز ترك جنگاور يك. خراميد جنگ دشت آن سوى به و شد سوار اسپ بر و نهاد سر بر كيانى آهنين كاله و بپوشيد
 در تيغى با جوشان و سرافراز سوارى: گفت و رفت يرانا شاه نزد به نامداران از يكى رسيد، ايران سپاه نزديك به چون. رفت مى او با و داشت
 گبر و بخنديد شنيد، چنين كه شاه. بيĤمد پشنگ كه بگوييد شاه به: گويد مى چنگ تيز نامور آن. است آمده سپاه رده دو ميان به دست

 گريان و زار كار، آن ديدن از سپاهيانش همه. داد -گودرز پسر - رهام دست به را خود درفش و نهاد بسر زرين كالهخودى آنگاه. بخواست
 نشستنگاه كه بدان. مدار رنجه آهن، پوشيدن با را خود تن شهريار، اى: كه برآمد ايشان از خروشى. گشتند بريان تيز، آتش بر گويى و شدند
 خسرو كى ليك. نگردد كامروا هرگز و بنشيند سياه خاك بر كه همانا است؟ بسته تو ميان بر كينه كمر كسى چه. باشد تخت تنها شاهان، همه

 و دل و راست و چپ از و بارگاه اين از نيز شمايان از تن يك: گفت و فرستاد فراوان درودهاى ايشان به كالهخود و گرز و جوشن با سپهدار
 آسمان بر خورشيد چون و بسپاريد گوش -گودرز پسر - رهام به همگى پس. آورد جوش و جنگ كه نبايد شما از هيچيك. مجنبيد سپاه دنباله
 آن درمان براى همگى و بجوييد رستم از را جنگ سامان شمايان گشت، پيروز پشنگ اگر. آمد خواهد گزند كسى چه بر تا ببينيد گشت، بلند
 به شمايان پس. گردد آسان جنگ ديگر باشد، سپاه نگاهبان رستم مانند به كسى چون. باشيد او فرمان به گوش بندگان و رويد او نزد به درد
 و شادكامى با گاهى. نشيب در گاهى و است فراز در گاهى است، چنين اين جنگ فرجام و آغاز كه زيرا  مداريد تنگ را خويش دل روى، هيچ
 .است بيم با گاهى

 و نيزه و بسته مرىك با و برانگيخت جا از تاخت، مى تندتر نيز باد از و داشت نام بهزاد كه را رنگش سياه اسپ و بگفت اين خسرو، كى
 بدو و بركشيد جگر از سردى آه بديد، را او سپاهيان، رده دو ميان در شيده چون. خاست ابر به تا اسپش گَرد كه بشتافت چنان گبر و كالهخود

 آن جز تو هك براستى سايد، مى آسمان به كالهش كه توران سپاه سپهدار نبيره اى خردمند،  سياوخش پسر اى و خرد پر پسنديده اى: گفت
 ليك. كردى نمى دستى پيش خودت خال با جنگ براى چنين اين هرگز بود، سرت در مغز اگر. پندارند مى كارآزموده خردمندان كه هستى
 نيز ما و نبينند را ما توران، و ايران از كسى هيچ تا برگزين را جايگاهى و برو ديگر جايى به سپاهيان پيش از پس جنگى، جوياى كه اكنون

 شاه دست به كه هستم گناه بى سياوش آن پسر من كارزار، درنده شير اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. نخواهيم فريادرسى به را خود اراني
 چون نيز تو. تخت و تاج براى از نه آمدم، خواهى كين به كه بود آن براى از نيز دشت اين به. دارم دل در داغى رو آن از من و شد كشته توران

 كه نبود روا نيز من بودى، خواسته مرا با نبرد تو چون پس. خواستى مرا با نبرد سپاهيان، همه ميان از كردى، جنگ آهنگ پدرت پيش رد
 .باشد سپاهيان از دور كه برگزين را رزمگاهى نيز تو اكنون. بفرستم تو پيش به نيست، شايسته كه را ديگرى كس

 دست در را ما درفش كه اينان بر و نيĤيد ما يارى به سپاه دو هر از جويى كينه هيچ: كه گفتند و ببستند پيمان يكديگر با سان بدين
 بيابانى. گشتند دور سپاهيان از دو هر روند، مى سور سوى به كه شادى مردان بسان آنگاه. نسازيم تيره را روزگار هيچيك هستند، ما با و دارند
 دالمن و بود ننهاده چنگ آب بى سخت زمين آن بر نيز پلنگ و شير كه برگزيدند را جايى پس .بود خوارزم دشت آنجا در بود، رزم شايسته كه
 بزرگى آوردگاه اسپشان دو با گرگ دو بسان جنگاور دو آن. سراب ديگر، بخشى و بود سخت زمين آن، از بخش يك. پريد نمى آسمانش بر نيز

 با بگشت، آسمان فراز از تابنده خورشيد تا سان بدين و. باشند خشم از پر شكار، هنگام به هك بودند اى گرسنه شيران مانند به سواران. بنهادند
 .جنگيدند يكديگر با دراز هاى نيزه

 و سخت و بردند تيغ و تير و گرز به دست پس. شد آب از پر اسپانشان رخ و برگستوان و نماند هايشان نيزه بر پيكانى هيچ ديگر سرانجام
 .نگشتند سير جنگ از آوردگاه آن در ليك گشت، سياه سواران آن خون از  زمين. بكردند بردن هم با دريغ بى

 كه آنچه از بايد ديگر و است ايزدى فرّه آن كه بدانست و چكيد رخسارش به مژگانش از اشك بديد، را خسرو زور و دليرى آن شيده چون
 .گشت كاسته نيز خودش نيروى و افتاد نجر در تشنگى از اسپش. بگريد خويشتن بر آورد، مى سرش بر او

 كُشتى به يكديگر با و شويم پياده اسپ از نبرد اين در بيا كه بگويم شاه به اگر: كه انديشيد خود با گشت، درمانده گونه بدين شيده چون
 من اگر ليك. بپردازد كار اين به است شاه كه اين با كه آيد مى ننگ را او زيرا نگردد پياده اسپ از او  شويم داده آهار خوى از دو هر تا پردازيم

 سرنيزه و تيغ با تواند مى كسى هر شاها: گفت خسرو كى به شيده پس. شد خواهم اژدها دم در گمان بى پس نيابم، رهايى او از چاره اين با
 اين اگر: گفت دل در و بدانست را انبدگم آن انديشه درنگ بى خسرو. بجنگيم و بيازيم چنگ شيران بسان پياده كه است بهتر پس. بجنگد
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 من كه هم اگر. سازد هراسان كه را شيردالن بسيار چه و كند سرافشان ديگر گردد، آسوده پشنگ پسر و فريدون نبيره اين چنگ، و زور با شير
 را خويش نژاد كار، اين با تاجور، اى :گفت خسرو كى به ديد، مى چنين كه رهام. ساخت خواهم تنگ ايرانيان بر را كار ديگر بجنگم، او با پياده
 بر پاى و گردد پياده اسپ از بايد كسى اگر باشند؟ دشت اين در بايد رو چه از سوار همه اين ديگر كند، كارزار پياده خسرو اگر. مساز ننگين
 به شنيد، چنين كه شاه. هستى نفرازىگرد شاه تو زيرا روم، او جنگ به من تا بگذار پس. هستم كشواد نژاد از من كه همانا پس گذارد، خاك
 پايدارى ياراى نيز تو. آمد نخواهد تو با جنگ به است، پشنگ نژاد از كه شيده همچون دالورى كه بدان مهربان، و سوار پهلوان اى: گفت رهام
 زاده مادر از او همچون دالورى هيچ كه تاس فريدون نژاد از جويى جنگ. نيست او مانند به تركان از جنگاورى هيچ زيرا  ندارى را او با رزم در

  .آوريم جنگ پلنگان بسان پياده و نيست كردن جنگ پياده از ننگى هيچ مرا پس. است نشده

 پس. نيست خسرو با جنگ ياراى را تو ديگر اكنون. كن دورى بدگمان بد از: گفت بدو و رفت او سوى به نيز شيده ترزفان ديگر سوى از
 ترزفان آن به شنيد، چنين كه شيده. است]  نابهنگام[ رستاخيز و شورش و كشتن از بهتر دشمن برابر در بهنگام گريختنِ كه بدان و گرد باز

. است گشته فراز خورشيد به تا سرم ام، ببسته پهلوانى كمر من كه هنگامى آن از كه بدان. نهفتن نباشد شايسته را مردان جنگ: گفت نامور
 گريختن از بهتر هم ستودان ديگر گيرم، ستيز كارى به كه آنگاه من براى ولى. ام نديده او نيروى و فرّ و زور اين با را پهلوانى هيچ هرگز ليك
 .است

  بسپريم اژدها ديده اگر            برنگذريم چرخ گردش از هم

 كه دانستم من. بازدارند من از ار سرنوشت اين توانند نمى دشمن و دوست پس باشد، او بدست مرگم كه است چنين من سرنوشت اگر 
 خون جوى او با پيكار در و يابم دست او بر پياده بتوانم كه شايد ليك. است ايزدى فرّه از آن چيست، از نامور خسرو كى مردانگى و زور اين
 نبرد پياده كه نبوده شاهان ادنژ از كسى كنون تا گمان بى هستى، بزرگان نژاد از كه نامورى اى: گفت شيده به خسرو كى آنگاه. سازم روان

 .پيچم نمى تو خواسته از سر اكنون نيز من خواهى، مى چنين تو اگر ليك باشد، آزموده

 خسرو دست بر شيده شدن كشته

 .برداشت سر از را كيانى كاله آن و آمد فرود رنگش سياه اسپ از ايران شاه پس

. آمد فرود اسپ از جنگى نهنگ همچون بديد، دور از را او پشنگ چون. بيĤمد پآذرگشس بسان و داد رهام به را اش گرانمايه اسپ آنگاه
 و ايزدى فرّه آن و شاه برز و بر آن شيده چون. بيĤميختند خون با را خاك و آويختند در يكديگر با دشت آن در پيالن همچون دو هر پس

 چون ليك. بود نخواهد ارزشى را تنش ديگر رود، دست از سرش اگر كه يشيداند خود با زيرا  يابد رهايى او از مگر تا خواست بديد، را او نيروى
 دست با ، آورد خاك به را او و بزند دست نرى گورخر بر كه شيرى بسان و آفرين گيهان كردگار زور به شد، آگاه او راز از نامدار خسرو كى

 شيده، پشت هاى مهره همه درد، و زخم آن از. بزد زمينش بر سختى به و برد باال به و گرفت را او پشت راستش دست با و شيده گردن چپش
 چاك چاك را جوشنش و دريد را نامور آن بر سراسر و بركشيد ميان از تيزى تيغ خسرو كى آنگاه. بگسست هم از او پِى و بريخت نى بسان
 اى دخمه و كنيد مهربانى او بر ديگر شد، كشته كه ناي از پس. بود من خال دالور، پشنگ اين ناهمال، بد اين: گفت رهام به پس. بكرد

 به آكنده كالهى و نهيد گردنش بر زرين گردنبند و بشوييد ناب كافور با را تنش و گالب و خوشبوى و مشك با را سرش و بسازيد خسروانى
 .گذاريد سرش بر شاهبوى

 ايران شاه سپاه سوى به و برداشتند ريگها آن روى از را بردارنام شاه آن تن چگونه كه بديد و بنگريست شيده ترزفان هنگام همان در
. نبودم پهلوان و جنگى سوار و بودم شيده زار بنده يك من كه بدان دادگر، نامور پادشاه اى: گفت و آمد ايران شاه نزد به خروشان پس. بردند
 نياى به ديدى، من از كه آنچه: گفت بدو شنيد، چنين كه ايران هشا. باشد شاد تو جان از نيز آسمان تا ببخشاى خود مهر به مرا شاه، اى پس
. آيد مى آوردگاه از هنگامى چه شيده كه ببينند تا بود راه به توران نامداران ديده و دل ديگر سوى از .بگوى تورانيان ميان در افراسياب، من،

. بگفت توران ساالر به را كار آن همه و ساخت آشكار را پوشيده راز آن و بيĤمد نرم ريگهاى آن بر خونبار ديدگانى با سر، برهنه سوارى ناگهان
 كه پهلوانان همه. بريخت سر بر روان ريگ و بكَند سر از را كافورش چون سپيد موهاى و گشت نااميد گيتى از ديگر شنيد، چنين كه شاه

 .شدند بيرون سپاه ميان از ديدند، چنين
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 ايشان بر نيز ماه و خورشيد كه برخاست سپاه از خروشى چنان. بردريد را خويش دل و جامه د،بدي را تركان شاه رخسار كه كسى هر
 همگى و كنيد  يارى سوگ اين در مرا نيز شمايان. نجويم خواب و آرام ديگر پس اين از: گفت كنان مويه افراسياب پس. آورد بخشايش
 يكديگر دست در دست همگى. بود نخواهم شادكام پس اين از هرگز نيز من و ددي نخواهد را تيغمان سر ما نيام هرگز ديگر. كنيد سوگوارى

 دد و دام از را او و نداريد مردمان از ديگر نباشد، دردمند كار، اين از كه را كسى پس. نگذاريم جاى بر زمين ايران در برى و بوم هيچ و دهيم
 شرم آب نيست، گرم خون از پر جويبار لب سروبنِ آن و ديدار ماه جنگىِ سوار نآ براى از و ما درد از كه اى ديده آن در هرگز. آوريد بشمار
 پاسخ به زبان نامداران همه پس. بباريد ديدگان از خون داند، نمى را درمانش پزشكى هيچ كه دردى آن از پيوسته افراسياب سان بدين و. مباد
 و درد براى از نيز ما از تن يك كه بدان .كند هراسان را دشمنت دل و سازد آسان تو بر را كار اين دادگر، پروردگار: گفتند و گشودند شهريار آن

 هومان و پيران سر بر كه آنچه از هنوز. كنيم سرافشان آوردگاه آن در خروشان دلى با سپاهيان ما همه. نسازد درنگ روز و شب پشنگ، كينه
 و جوشان رزمگاه آن همه و بودند شاه درد از پر سپاهيان همه بارى،. گشت افزوده كينه آن بر نيز كينه اين اكنون كه بود نگذشته چيزى آمد،

 .بود خروشان

  انبوه به سپاه دو رزم

 هزار سى جهن پس. برآمد كارناى و كوس ناله و تبيره بانگ سراپرده دو هر از برخاست، دشت از چكاوك خروش و رسيد فرار روز چون
 سپاه دل از كوهى همچون رزمساز كارن تا بفرمود ديد، بدانگونه را توران سپاه كار خسرو چون. بيĤورد كارزار براى را زن شمشير پهلوانان از تن

 گَرد از جا همه. بشتافت نبرد درفش با گَرد همچون راست سوى از -نوذر پسر -گستهم پس. آمد ستوه به او با جنگ از دالور جهن. بيĤمد
 جاى از هيچيك رزمگاه، آن بر افراسياب نه و سپاه دل در خسرو نه. بود درفش از پر آسمان و نسپاهيا از پر زمين. گشت بنفش سواران

 آوردگاه كه بكشتند توران سپاه از چندان ايرانيان. بودند نديده آن مانند به گردنكشان و پهلوانان هرگز كه گرفت در جنگى چنان نجنبيدند،
 بر گشت، پيروز رزمساز كارن گونه بدين چون. گشت خيره جنگاوران چشم و شد  تيره آسمان كه اين تا بود چنين اين و شد خون درياى بسان
 ديد مى كه اين از ايران شهريار. بازگشتند آوردگاه از پهلوانان رسيد، فرا شب و بنشست خورشيد تخت بر ماه چون آنگاه. آمد شكست دلير جهن

 .نپرداختند خوردن و خواب به و پرداختند جنگ براى شدن آماده به را شب آن سراسر پس. شد شاد بوده، ايرانيان با جنگ در چيرگى

 براى از كه كشور دو سپاهيان. گشت شور و آهنگ و جنگ از پر جا همه برآورد، سر خرچنگ بخش از خورشيد و رسيد فرا روز چون
 پياده اسپ از برفت، راه اندكى چون. گشت دور سپاه پشت زا نيكخواه كهتر يك با ايران سپهدار. كشيدند بر رده بودند، آورده لب بر كف جنگ
 و ام ستمديده من كه دانى تو پاك، دادگر داور اى: گفت و بماليد تيره خاك آن بر خود رخسار و ستود فراوان را آفرين گيهان پروردگار و گشت
 از كه دلى با آنجا از خسرو كى آنگاه. ستمديدگانى راهنماى تو كه همانا .بده كيفر خونش ريختن با را بدكنش پس. ام بگذرانده را بدى روزگار
 .نهاد سر بر را خجسته كاله آن و آمد سپاه دل به خروشان بود، اندوه و خون از پر زادشم خاندان

 مچونه سپاهى نيز تركان سوى از. شدند روان گروه گروه جوشان، كوه بسان سپاهى و برخاست كوس و كارناى و نفير ناله و خروش پس
 و سپاهيان آن گَرد از. بپوشاندند را دشت آن سراسر و بيĤمدند سپاه دو هر گونه بدين. بيĤمد بودند، آن دل در افراسياب و جهن كه دريا

 و آهن ه،رزمگا آن در سواران بانگ و سپاهيان گَرد و نفير ناله همه آن از. گشت سياه آفتاب بود، ها نيزه بر كه دالمنهايى پر و الماس پيكانهاى
. شد مى دريده نيز ژيان شير گوش و بود جوش از پر آسمان و خروش از پر زمين. گشت آب نيز دشت پلنگ و دريا نهنگ]  دل[و سنگ و كوه

 كوه همچون توران و ايران پهلوانان از انبوهى جا هر در. بود شده زمين دشمن آسمان، كه اين يا و گشته اهريمنى سره يك گيتى گويى
 به كه شد كرباسى همچون اسپان، سم زير به زمين همه. برآمد جا از زمين دل و بود پاى و دست و سر و خون از پر ريگها همه. بودند هبايستاد
 دل پيش در. رفتند بودند، آنها در اندازان ناوك  كه پيالن تبنگوهاى سوى به آب بر كشتى بسان افراسياب دليران پس. باشند داده آهار خون
 و پيالن. برآمد گير و دار خروش و بباريد تير از بارانى پيالن، تبنگوهاى از پس،. بودند بسته را راه آنها با و برآورده پيالن از يوارىد سپاه،
 ندهژ همه پس. بنگريست پيالن و تبنگوها و جنگ و سپاه آن به آنجا به مانده كروه دو از افراسياب. برفتند لشگر دل از گران سپاهى و وران نيزه

 جنگاوران اى: گفت و برخروشيد افراسياب. نماند اى روشنايى هيچ و گشت تيره جا همه سپاهى همه آن از. براند را خويش سپاهيان و پيالن
 ات و بسيارند دشمن سپاه كه ببينيد ايد؟ مانده پيالن تبنگوهاى پيش به همگى و ايد داشته تنگ خويشتن بر سان بدين را كار رو چه از نامدار،
 جهن تا بفرمود افراسياب آنگاه. برانيد دشمن سپاه چپ و راست سوى به تبنگوها اين پيش از و سپاه دل از همگى پس. اند ايستاده كروه چند
 همچون نيز -جنگى پيل آن -طورگ. ببرد جنگ به]  دشمن سپاه راست سوى به[ را دار نيزه آزموده سوار هزار ده سپاه، بزرگان با آزماى رزم
 .شتافت دشمن سپاه چپ سوى به نامدارانش با ىگرگ
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 - بودند جويى پرخاش شيران كه -سمنگانيان سوى به گشت، ناپديد گيتى از نيز خورشيد تركان، رزم آن با كه بديد خسرو كى چون
 گزار نيزه و نامور رزمجويان از تن هزار ده با ايشان پس. روند سپاه چپ سوى به بتابد، بره بخش از كه آفتابى همچون تا بفرمود و كرد روى

 دو ميان در همگى سپس و برگزين ايران سپاه نامداران ميان از گاوسار گرز با و دار زره جنگاور هزار ده: فرمود سورى شماخ به شاه آنگاه برفتند
 هم در گويى كه آويختند در يكديگر با سپاه دو آن چنان سان بدين و. نشويد رويگردان جنگ از هيچيك و بركشيد را تيغها سپاهيان رده

 خسرو كى برخاست، گَرد سپاه راست و چپ از چون. شد روان خون جوى جنگ، آن از و برخاست تيغها چكاچاك سو دو هر از. گشتند آميخته
 در رستم مراهه به لشگرپناه خوزان و منوشان. گشت نيل درياى همچون جا همه و كشيدند سو يك به را پيالن و تبنگوها آنگاه. نخواست گبر
 كاويانى درفش با كفش زرينه پهلوانان همه. بود خسرو ديگر سوى در نيز سپهدار توس. برخاست كوس و نفير خروش. بجنبيدند سپاه دل

 گودرز. رفت خسرو راست سوى به - زواره - برادرش با نيز جنگجوى رستم. بيĤراستند را ايران شاه سپاه چپ سوى درد، پر دلى با و برفتند
 .بايستادند او پيش در رستم يارى به انديش فرخنده منوشان و زراسپ و آزادگان و بزرگان از بسيارى همراه به كارآزموده وادگانكش

 كشتگان همه آن از. بود برگشته بخت كشتگان و زخميان از پر ريگها همه. بود نديده را آن مانند به كسى هرگز كه بشد كارزارى چنان
 در اسپان و سواران خروش .بود شده جيحون رود بسان خون همه آن از بيابان و نبود گذرى راه هيچ بودند، افتاده دگاهآور دشت بر كه سر بى
 سرهاى سو هر در. پريد مى جا از سواران آن با زمين و شد مى دريده هياهو آن از نيز كوه دل گويى. رفت مى فراتر نيز تبيره بانگ از دشت آن
 و برآمد سياهى ابر گويى. جست مى گريز راه نيز خورشيد تيز، تيغهاى و دشنه درخشش از. بود گران گرزهاى چرنگيدن و سر بى تنهاى و تن بى
 يك كه - كهيال نيز راست سوى در و شد كشته -شاه كاووس پسر -فريبرز دست به خرنجاس سپاه، چپ سوى در .بباريد خون آوردگاه آن بر

 جا همه. بپوشانيد را فروز گيتى خورشيد رخ و برآمد ابرى و باد نيمروز هنگام به ناگهان. گشت تباه چهرمنو دست به -بود پيل سد همچون تنه
 خروش و جوش سو همه در. بجست بيم از تركان شاه دل آورد، نشيب در سر آفتاب چون. شدند خيره تيرگى، آن از ديدگان و گشت تيره

 پشت از گرسيوز. بود گشته بنفش و زرد و سرخ جا همه گون، گونه درفشهاى و جوشن همه نآ از و بود گوناگون سرزمينهاى بزرگان و سواران
 جنگاور سوار هزار چهل گونه بدين و بفرستاد اى گرانمايه سپاهيان چپ، و راست سوى به. آورد جنگ به را سپاهيانش همه و بنگريست شاه

 نيرو بديد، را برادرش روى افراسياب چون. شتافت برادرش پيش به سپاه پشت زا گرسيوز آنگاه. بپراكند سو هر در و برگزيد كارزار شايسته
 پهلوان گرسيوز شد، تاريك جا همه و رسيد فرا شب چون  ليك. گشت پوشيده تيرها با آسمان و برآمد سپاه از خروشى. براند را سپاه و گرفت

 پس جويند؟ مى نبرد پهلوانان از كداميك گشته، گَرد از پر آسمان و نخو از پر زمين ديگر كه اكنون: گفت و شتافت برادر پيش به فريبكار
 تركان ولى بجنگى تو چون آنگاه. برآيد تركان خروش اكنون نكنى، چنين اگر زيرا خوان، فرا را سپاهيان و مكوش ديگر رسيده، فرا شب چون

 .اى آورده ستيز خويش تن بر تنها بگريزند،

 درفش با و انگيخت بر جا از را خود اسپ پس. سپرد نمى گوش او گفتار به هيچ تندى، از و بود جوش و خشم از پر تركان شاه دل ليك
 بدانسان كشور دو شاه دو گونه بدين .بيĤمد پشت از ديد، چنين خسرو چون. بكشت را نامدار ايرانيان از تن چند و بتاخت سپاه ميان از سياه
 و برتافتند و گرفتند را اسپش رخ پس. شتابد خسرو جنگ به افراسياب كه نديدند شايسته جهن، و وزگرسي ليك. برفتند سوار اندكى با دار كينه

 نهنگ همچون نيز ايال شاه. كند نبرد ايران شاه با تا بيĤمد گَرد همچون شتاب به استقيال بازگشت، افراسياب چون. شتافتند آموى ريگ سوى به
 از ايران شاه چون. بودند توران ناراستكار و نامدار سواران از ايشان سه هر. برفتند خسرو جنگ به او اب -سرافراز جنگاور آن - ايال برزو و جنگى
 بر و كرد بلند زين از را او و زد پهلوان استقيالى بر اى نيزه پس. بيĤمد كوه همچون و برانگيخت جا از را خود اسپ بديد، را ايشان گروه، ميان

 هيچ و نشد كارگر خسرو كى جوشن بر او نيزه ليك. بزد شاه كمربند بر اى نيزه و تاخت سپاه پيش به ديد، چنين كه ايال شاه. بزد زمينش
 به را او ميان زخم، يك با و بركشيد ميان از تيز تيغ شتاب به بديد، را او زور و دليرى آن خسرو چون. نيĤمد ايران شاه روشن دل در نيز ترسى

 تاريكى ميان در بديد، را او نيروى و زور و دليرى آن و شاه زخم آن برزوايال چون. شد بيم از پر كار آن ديدن از نامداران ديگر دل. كرد نيم دو
 در پهلوانى هيچ ديگر بديدند، را خسرو كى نيروى آن توران سپاه چون. دريد مى تنش بر پوست گويى كه گرفت پيش در گريز راه شتابان چنان

 چون. شد تيره روزش گويى شد، آگاه توارن سواران كار از چون. بود مرگ همچون خسرو به كردن پشت راسياباف براى ليك. نماند آوردگاه
 من و است شب تاريكى براى از تو شيرمردى اين كه همانا: كه برداشتند بانگ خسرو كى به تا بفرمود افراسياب كردند، رها را آوردگاه تورانيان

 جا همه و رسد فرا روز چون پس گشت، تو كام به كارها گونه بدين امروز كه اگر. گردم مى باز جنگ از كه است شب رسيدن فرا براى از نيز
 به رزمساز چنان آن كشور دو شاه دو سان بدين و. كنيم دريا چون را ايران همه كه ببين افروزمان دل درفش با را ما ديگر آنگاه شود، روشن

  .گشتند باز خويش لشگرگاه
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  يابافراس گريختن

 سوار هزار ده تا بفرمود و بداد جوشن و كالهخود سپاهيان همه به و نهاد بر بنه توران سپهدار بگذشت، تيره شب از نيمه يك چون
 .گردند رو پيش ترك برگستوانور

 با فراسيابا سان بدين. بگذريد جيحون از يكديگر پس از دمادم بايد نيز شمايان بگذرم، رود از من چون: گفت سپاهيان به آنگاه
 . رفت آن سوى آن به و بگذشت آموى رود از تيره شب در سپاهيانش

 را تركان از سپاهى هيچ ايران، سپاه نگاهبان شد، دميده باختر از سپيده چون. بود سپاه بى تاژهاى و سراپرده از پر راه بى و راه در جا همه
 سراپرده از پر دشت همه كه بدان. گشت آسوده كارزار اين از ايران شاه ديگر: كه داد مژده را او و آمد ايران شهريار پيش به پس. نديد دشت در
 .بينى نمى دشمن از سوارى هيچ ديگر ليك  است تاژ و

 و بيدار و گيهاندار اى و روشن كردگار اى: گفت و دويد خاك بر پاك دادار پيش در كنان نيايش بشنيد، را سخن اين خسرو چون
 از را او ساله همه و بدار دور گيتى از را ستمكار پس. بكردى كور را بدخواه چشم و دل و بدادى زور و ديهيم و فرّ مرا كه ىبود تو اين پروردگار،

 بر را خويش افروز دل تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر ايران شاه گرفت بر را خود زرين سپر خورشيد، و رسيد فرا روز چون. دار رنجور بيم،
 آن با ما سپاهيان همه كه بدان. بادا جاويد شايسته شاهىِ تخت اين: گفتند و رفتند او پيش به كنان نيايش سپاهيان، همه آنگاه. نهاد سر

 كه نامدار افراسياب بر تو از است فسوسى اين: گفتند مى سپاهيان همه. گشتند نياز بى ديگر ماند، جاى بر چين شاه سپاه از كه هايى خواسته
 دشمنان ايران، سپاه نامداران اى: گفت ايشان به ايران بيدار شاه پس. بگريخت ايرانيان دست از تيره شب در كوس و نفير و هسپا با گونه بدين
 بداد، شاهنشاهى و ديهيم و بزرگى و فرّهى اين را ما پيروزگر، يزدان چون اينك. گردند برگشته جنگ از و آواره يا و كشته كه بهتر همان شاه
 :كنيد نيايش را او رسد، فرا شب چون و كنيد ستايش را او هاتن گيتى در پس

  تخت به نشاند بر هنر بى يكى            شوربخت كند خواهد كه را آن كه

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

 كشتگان روز پنج آن در سان بدين. برانيم اينجا از را سپاه برآيد، فروز گيتى هرمزد چون ششم روز به و بمانم رزمگاه اين در روز پنج من 
 .بساختند اى دخمه ايشان بر بود، ايشان سزاوار كه چنان و بشستند ايشان از گَرد و بجستند آوردگاه آن در را ايران سپاه

  كاووس به خسرو كى نوشتن نامه پيروز

 . نوشتند شاه كاووس به اى نامه بود، آيين كه چنان پس. رفت او پيش به خوشبوى و مشك و كاغذ با دبيرى تا بفرمود خسرو كى آنگاه

 همچون است، لرزان من  جان بر پدروار كه شاهى آن بزرگىِ: گفت آنگاه. بكرد آفرين راهنماست، بد و نيك به كه را خداوند نامه آغاز در
 سواران شمار. شد كرده بزرگ جنگ سه شب سه در و رسيدم فرب گزارري به ايران از من كه بدان. بادا خسته بدسگاالنش دل و باد كوه

 و خويشان و فرزند و برادر همچون ايشان نامداران بريده سر سيسد شاه، اى اكنون ليك. نبيند هم خواب در خردمندى هيچ هرگز را افراسياب
 تو پيش به آورده، بند در برابرند، شير سد با جنگ در آنها از يك هر كه ايشان نامداران از تن دويست همراه به را افراسياب گرامى بزرگان ديگر

 او پس از نيز ما و برفت ما برابر از افراسياب سرانجام. كرد مى آفرين رزمى چنين بر آسمان و بود خوارزم دشت در ما رزم همه. فرستادم
 كرد گذر خشك ريگزار آن بر خسرو كى آن از پس. نهادند مشك از مهرى نامه بر آنگاه. بود خواهد چگونه روزگار گردش كه ببينيم تا بشتافتيم

  .باشد آن با نيك اختر هميشه و باد آفرين رزمگاه اين بر: گفت و

 دژ گنگ به افراسياب رسيدن

 .بگذشت جيحون رود از شتاب به دمان باد همچون افراسياب ديگر سوى از

 آنگاه. بگريست بسيار نيز تركان سپهدار. گفتند سخن بودند، ديده جنگ آن از هك آنچه باره در همه رسيد، قراخان سپاه به سپاهش چون
 شير، چشم از ابر گويى كه برآوردند خروشى چنان او خويشان و بزرگان ديگر و افراسياب گرانمايه فرزند آن براى از بود، او خاندان از كه هر
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 آن چون. خواند فرا خود نزد به بودند، بمانده سپاهش از كه را برترمنشى بزرگان و كرد درنگ بخارا در افراسياب سان بدين و. چكانيد مى خون
 و درگذشتند ما سپاه بزرگان همه. اند گشته بيچاره كارزار از همه ديگر: كه گفتند شاه افراسياب به سپاه سگالشگران. گشتند انجمن مايگان پر
 چندى ما. گريست رفتگان آن بر بايد و است نمانده جاى بر هم تن بيست ايشان، از تن سد هر از كه همانا. گشت  آزرده ما دل ايشان براى از

 آمد سرمان بر آنچه ليك. بكرديم رزمگاهى جيحون سوى آن در بود، فرموده شاه كه همچنان و بگسستيم خود خويشان و فرزند و گنج از دل
 كى چون كه بدان. ببرد چاچ به اينجا از را سپاه داند مى نيك شاه اگر اكنون. دانايى شاهى، كه تو و جوييم چاره ما چه اگر. بود دانشى بى از

 در گنگ بهشت در ديگر بگذرد، هم گلزريون از و كند پيروى ما گفته از شاه چون پس. بيĤرايى را سپاهيان بايد تو آيد، خواهى كين به خسرو
 .جنگ هم و است گنج جاى هم آنجا، كه زيرا  بود خواهد آرامش

 گلزريون به خون پر رخسارى و اشك پر ديدگانى با همه و نگفت ديگر سخنى كس هيچ و گشتند همداستان كار اين بر همگى پس
 چندان جا هيچ در و رفتند گنگ سوى به آنجا از آنگاه. پرداخت باز و يوز با شكار به آسودگى با و ببود گلزريون در را روز سه تركان شاه. رفتند
 گويى كه بخفت خندان و شاد چنان آنجا در افراسياب. بود زر خشتش، و سار مشك گُلش كه بهشت همچون بود شهرى نگگ. نكردند درنگ
 گل و تنبور و چنگ بانگ و گلشن و مى با و خواند فرا را گردنكشان و بزرگان و بيكران سپاهيان سو هر از. بود يافته زينهار هميشه براى ديگر
 در. دارد نهان در چيزى چه و بود خواهد چگونه روزگار گردش كه ببيند تا پرداخت ميگسارى به گونه بدين و. بشد سرگرم پيمانه و سنبل
 از و كشانيد جيحون به را سپاهيانش خسرو كه بدان: گفتند را او و آمدند او پيش به پنهانى كارآگاهانى سو هر از ناگهان كه بود هنگام همان

 .رسيد خواهند او سپاهيان ناگهان زيرا بكن را كار همان شتاب به و بكنى بايد چه تا بنگر پس. درسي دشت به و بگذشت نيز جيحون

  جيحون به خسرو گذشتن

 هر به بگذشتند، رود از سپاهيانش كه آن از پس. شد دور او از آرام و خواب و خورد ديگر. بيĤمد جيحون رود سوى آن به خسرو كى چون
 گنج خسرو كى آنگاه. گرديد خواستار پاك يزدان از را ما همگى، و نترسد ما آمدن از هيچكس: كه داد پيام و تادفرس درود كس هر نزد به و سو

 و ويرانه را آنجا و رفت سغد سرزمين سوى به آنجا از سپس. بخشيد بيشتر نيز بودند شاد او از كه را كسانى و داد تهيدستان به اى گرانمايه
 سوى به تركان از سوارانى نيز ايستگاهى هر در. گرداند آباد را آن تا خواست كار اين با و ببخشيد گنجى نيز شهر آن به پس. يافت جغد جايگاه
 را او و رسيد آگاهى بودند، آنجا در كه سپاهيانش و افراسياب و گنگ باره در ايران شاه به آنگاه. بخواستند زينهار او از و آمدند ايران شهريار
 .است نبرد جوياى و گشته نزديك شده رها شيرِ چون سپاهيانى با درد، و كين از پر است تور نژاد از هك -كاكله: كه گفتند

. است فرستاده بيابان سوى به طورگ ساالرى به هم سپاهى. جويد مى را تركان تاج و تخت و فرستاده چاچ به هم را پهلوانان از بخشى
 پيش از گروه گروه تا بفرمود بودند، آمده اردبيل و بردع از كه سپاهى به پس. دانست وارخ را كار آن شنيد، چنين كه خردمند خسرو كى ليك

 هم نيمروز سپاهيان به خسرو كى آنگاه. شدند روان شد، نمى دژم نيز شيران با جنگ در كه - گستهم ساالرشان با ايشان سان بدين و. بگذرند او
 و گستهم سان بدين. آورند شبيخون تركان بر ناگهان و ببرند خود با هم اسپانى و گردند سوار مست شتران بر سوز دالور رستم با تا بفرمود
 .رفتند چاچ سوى به ديگرى و بيابان سوى به يكى بودند، تاج زيبنده دو هر كه رستم

 .گشتند او نيكخواه سغد، همه هنگام اين در و بماند سغد در ماه يك ايران شاه

 بند و نيرنگ كه را جنگاورانى همه. بود نبرد هنگام رسيدن فرا جوياى و كرد آسوده را ايشان و بداد مدر سپاهيان به سغد در خسرو كى
 .ساخت انديشه از پر را بدكنش دشمن سرِ كار، اين با و بكرد همراه و يار خويش با و بيĤورد دانستند، مى را باروها و دژ

 گشته شگفت در او كارهاى اين از همه. بگرفت كشانى و سغد از سپاهيانى نگ،ج آماده و بسته كمرى و افراخته گردنى با آنجا از سپس
 روى دژها سوى به همگى شنيدند، چنين كه تركان. بيĤمد سپاهيانش با خواه كينه خسرو كى كه رسيد آگهى تركان به ديگر سوى از. بودند
 ما فرمان به تركان از كه هر پس. شد ديگرگونه كارزار اكنون: گفت سپاهيانش به خسرو كى پس. گشت گفتگو و جنبش از پر جا همه و نهادند
 اگر ليك. مشويد رهنمون بد به را كس هيچ و مريزيد را خونش و مسازيد جنگ او با نيز شمايان شود، پيشمان جستن جنگ از دلش و درآيد
 خروشى پس. باشد روا شما بر جا هر در او آويختن و اجتار و او خون ريختن ديگر نيĤيد، راه به دارش كينه دل و بجويد جنگ ما سپاه با كسى

 جنگ و مورزيد كين و نداريد دريغ او از را خوردنى نيز شمايان نيست، ايران شاه از اى كينه دلش در كه كسى هر: كه برآمد سپاه پيش از
 .مسازيد
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 برابر در فرمان سر كه تركان از كسى هر. تگش گفتگو و هياهو از پر جا همه و نهادند روى زمين توران سوى به همگى سان بدين
 كه هر. برسانند خويش تشنه لب به آب نتوانستند افراسياب بيم از تركان ليك. نرسانيد او به آزارى هيچ ايران شاهنشاه سپاه آورد، فرود ايرانيان

 برده پناه بدانها تورانى جويان جنگ كه دژهايى همه به يرانا دليران. يافتند مى راه در را سرش بى تن ديگر ، مانْد مى باز تركان سپاه از ايشان از
 و كنيزان و ريدكان نه و آن بارگاه نه و ماند مى دژ نه و شد مى ويران آن باروى درنگ بى رسيدند، مى ايرانيان كه دژى هر به. نهادند روى بودند،

 كى چون. نگذاشتند آباد را دشتها در جايگاهى يا و دژ هيچ راه، نآ سراسر در و برفتند پرسنگ سد گونه بدين. ديگرى چيز هيچ و چهارپايان
 و نخچير از پر كوهها همه روى بر. بود نگار پر زمين، و كوه و دشت و در. ديد بهارى باغ بسان را جا همه آورد، گلزريون به را خود سپاه خسرو
 شهريار آن سراپرده آنگاه. نماند نهان در او از اى بدى هيچ تا ستادبفر كارآگاهانى و نگاهبانان خسرو كى پس. بود درخت از پر دشت سراسر
 بپا جشنى چنان روز، رسيدن فرا گاه تا شبى خسروپرست، نامداران با و نشست زرين تخت بر شاه و بركشيدند روان آب پيش به را ايران جوان
 .خاست مى بر تيره خاك از آن ديدن با نيز مرده كه كرد

 ما به دشمن كه اكنون: گفت مى خردمند و بيدار بزرگان و كاردانان با پيوسته شب، و روز هنگام به گنگ شهر در اسيابافر ديگر سوى از
 بدگمان دشمن كه اينك: گفتند و گشادند بر خود گوياى زبان ايشان همه پس داشت؟ آرامش گنگ در توان مى چگونه ديگر گشته، نزديك
 .پسنديم مىن جنگ بجز راهى هيچ ما شده، نزديك

 .پرداختند سپاه آراستن به را شب آن سراسر و برخاستند جاى از و بگفتند اين برگزينيم؟ زبونى چرا پس

  افراسياب با ديگر بار خسرو كى كردن رزم

 شهپ و مور بر گذر راه كه آمد دشت به گنگ شهر از سپاهى چنان پس. برخاست درگاه از كوس آواى خروس، بانگ هنگام به دم سپيده
 و آشوب از پر جا همه و بيĤمدند سپاه آن شبانروز سه. گشت بيستون كوه بسان زمين رسيد، گلزريون نزديك به سپاه آن چون. شد تنگ نيز
. كشيدند بر رده سپاهيان همه چهارم روز به آنگاه. بكشيدند -بودند بيشتر نيز ملخ و مور از كه - را سپاهيان هاى رده پرسنگ هفت تا. شد شور

 .ايستاد سپاه دل در گردنكش سواران و خردمندان و بزرگان با فراسيابا

 اى كارديده سواران با هم جنگاور طورگ. گرفت جاى راست سوى در گذشت، مى هم آفتاب از اش نيزه كه نيز -افراسياب پسر -جهن
 .باشد نگاهدار دشمن برابر در را نسپاهيا تا ايستاد سپاه پشت در نيز خواه كينه گرسيوز و رفت سپاه چپ سوى به گرگ بسان

 و گودرز چون پهلوانانى. كرد مى پشتيبانى را ايشان و بود ايستاده سپاه دل در كوهى همچون خسرو كى ايران، سپاه در ديگر، سوى از
 -فريبرز. بودند او با نيز دلير و پهلوان شيدوش و هجير و شير رهام و -ميالد پسر - گرگين و شاد و پيروز خوزان و منوشان و نژاد نوذر توس
 كه نيز - گودرز پسر -گيو. رفت سپاه چپ سوى به هم -استوار جنگاور آن -منوچهر. ايستاد سپاه راست سوى در يكدل سپاهى با - كاووس پسر

 دريا آب همه و گشت آهن از كوهى همچون اسپان نعل ميخهاى زير به زمين. گرفت جاى سپاه پشت در بود، سرزمين هر نگاهبان و پشتيبان
 به چادرى گويى آسمان. آزرد مى هم را خارا سنگ دل تبيره بانگ و شد بسته سرها فراز بر ابرى سپاهيان، گَرد از. شد آلل بسان خون از

 بر را سپاهيان آن گويى كه چنان شد، جنبان سياهى ابر همچون زمين. بود اندوهگين كوس آواى از نيز ستاره و كرده بر در آبنوس سياهى
 بر اسپان، نعل پيوسته. بود نمانده زمين روى بر جايى هيچ براستى گويى كه بود شده پاى و دست و مغز از پر چنان دشت آن همه. تابيد نمى

 به و رفتند سويى به سپاه دو خردمندان همه پس. جهيد مى آسمان به آتش نعلها آن از و زد مى زخم را آنها و آمد مى فرود كشتگان سرهاى
 و نماند جاى بر سواران اين از تن يك بماند، دشت اين بر كينه و درد با گونه بدين سپاه اين هم باز اگر: كه گفتند و شدند خستو ينهك اين

 .شد بيرون تن از بسيارى روانهاى كالهخودها، بر تبرزينها چكاچاك همه آن از. آمد درخواهد پا از نيز آسمان

 .ديد تنگ خويش دل بر را گيتى ت،بنگريس را جنگ پيچش آن خسرو كى ونچ

 :گفت و بشد دادخواهى به گيهاندار پيش به و رفت اى گوشه به سپاه پشت از پس،

 تافته كوره درون در آهن همچون و نيستم ستمديده من اگر برترى، نيز پارسايان دانش از كه پادشاهان پادشاه اى و گيهاندار اى
 .ماليد خاك بر روى و بگفت اين خسرو، كى. كنم تنگ را دادگران جاى و باشم يروزپ جنگ اين در كه خواهم نمى پس ام نگشته
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 را رزمگاه آن خاك و بشكست را شاداب درختان شاخه كه برآمد سختى باد چنان هنگام همان در ناگهان. گشت او زار ناله از پر جا همه
 از كه هر. گشتند بسته دست و زخمى و كشته همگى و آمد شكست انتور پهلوانان بر پس. بزد سپاهيانش و توران شاه رخسار بر و برداشت
 ريگ و خاك بر و ساخت مى جدا تن از دشنه با را سرش يافت، مى آگهى افراسياب  چون پيچيد، مى ايرانيان با جنگ از سر كه هم ايشان

 تا. بپوشيد را خود رنگ مشك چادر و رسيد فرا شب نجامسرا. گشتند گرفتار تركان از بسيارى شد، تيره زمين و آسمان تا گونه بدين. افكند مى
 جا همه رود، پيش تا كوه دامان از. خواندند فرا دشت از را خود سپاهيان نيز شاهان شد، تيره زمين روى چون پس. نيĤيد جنگ به كسى ديگر

 آماده نيز افراسياب. فرستادند بيرون سو هر به را نىنگاهبانا و افروختند بر آتش سو هر در پس. بود كالهخود و زره و جوشن با سپاهيان از پر
 دانست نمى ليك.[ سازد بدخشان نگين همچون را زمين و درخشان را كوه رخسار و برآيد آفتاب چشمه تا بود دوخته چشم و شد مى جنگ

 :]كه

  پاى نيست او راى با كار هر به            راى بود دگر را آفرين جهان

  بهشت گنگ در ابافراسي گرفتن پناه

 جاودانه گيتى شاه: گفت و آمد ايران شاه پيش به -نوذر پسر -گستهم سوى از كسى بود، سياه زنگى، روى همچون كه تيره شب آن در
 يچه خردان بى آن. رسيديم افراسياب نامداران آن به ناگهان كه بود خواب گاه به هنگام شب. بازگشتيم شاد و پيروز ما كه بدان. بادا زنده

 قراخان بجز رسيد فرا روز كه آنگاه و بركشيديم گران گرز و شمشير گشتند، بيدار چون پس. بودند نگمارده خويش سپاه نگاهبانى به را سوارى
. است گشته چادرشان خاك، و آنها بستر زمين، و است ايشان سرهاى و سرين از پر دشت آن همه اكنون. نماند كسى ايشان، مردان از اندكى و

 روز و شب رستم. شتافتيم تيز پس يافتيم، آگهى تورانيان از بيابان در ما: كه داد مژده و بيĤمد رستم سوى از نيز اى فرستاده كه بود دم يدهسپ
 و كرد زه به را كمان  تهمتن. برآورد كوه از سر فروز گيتى خورشيد چون. رسيديم ايشان به كه بود روز هنگام. شتافت مى و داشت مى يكى را

 اكنون. گشت آسوده تركان پيكار از بيابان آن ديگر گشود، ايشان تيرباران به دست كه آنگاه و نهاد سر بر كالهخود شد، نزديك ايشان به چون
 شادى به خروشى شنيدند، چنين كه ايران سپاهيان. رسد آگهى شاه به او از بزودى و است رفته زمين توران به خواهانه كينه رستم، نيز

 ايران شاه دوستدار كه تركانى همه به خسرو كى آنگاه. داد مى گوش گفتار آن به پنهانى تركان سپهدار]  سوى از كارآگاهى[  ليك. ندبرآورد
 .شدند سوار اسپ بر تا بفرمود بودند،

 كه يافت، رهايى ديگر ردم شست با قراخان تنها ما سپاهيان همه از: گفت و آمد افراسياب نزد به خروشانى و شتابان سوار ديگر، سوى از
 افراسياب. شود ناپديد ايشان از نيز جوى آب كه اند نهاده روى توران سوى به ايرانيان از سپاهى چنان ليك. اند رسيده اينجا نزديكى به اكنون
 :گفت سپاه سگالشگر به شنيد، چنين كه شاه

 درگير كه ما كه كند مى گمان او اكنون. شود گم ما شاهى يكباره هب ديگر بگيرد، را ما تخت رستم چون. آمد پيش بد بخت را ما بار، اين
 از را گيتى روى و آوريم شبيخون ايشان بر آتش همچون ما ليك. ايم نشنيده چيزى و نداريم آگهى او كار اين از هستيم، خسرو كى با جنگ
 در را سپاه هاى بنه همه افراسياب سان بدين و سنديدندپ چنين نيز راهنما و فرزانه مردان و سپاهيان همه پس. سازيم جيحون بسان خون،

 .براند دشت آن بر تيز آتش همچون سپاهيانش با خود و نهاد همانجا

 شاه به پس. ديد پاك تركان از را جا همه و بيĤمد دشت از ايران سپاه نگاهبان شد، تيره توران سپاه گَرد از آسمان كه هنگام همان در
 چين ساالر چرا كه بدانست شنيد، چنين كه خسرو. نيست آنها درون كسى هيچ ليك است، تاژ و خرگاه از پر دشت همه: كه رساند آگهى ايران

 .برفت كينه دشت آن از هنگام بى بدانسان

 ىسو به اى فرستاده درنگ بى پس. است بشتافته تيز چنان آن كه بوده رو آن از و يافته آگهى رستم و گستهم از افراسياب كه دانست
 و تركش با روز و شب و باش هوشيار و بيĤراى را سپاه پس. است آورده شتاب تو جنگ به و برگشته اينجا از افراسياب: گفت و كرد روانه رستم
 ميان شيردل پهلوان كه بديد. رسيد رستم پيش به تا رفت پس. دانست مى را راه بى و راه و بود شايسته و كارآزموده فرستاده، آن. باش تير
. بگفت بود، آرامش آن فرجام كه را پيامى آن فرستاده، پس. اند سپرده او فرمان به گوش و نهاده دوش بر را گرزها سپاهيانش همه و است ستهب
 بر بود، مانده جاى بر تورانيان از كه را تختهايى و تاژ و سراپرده آن و نشسته گفتگويى هيچ بى و آرامش با جوى كينه خسرو كى ديگر، سوى از

 در را ايشان بزرگان، آيين به و بكرد نساجامه و بشست ايشان از نبرد گل و خون و بجست را ايرانى كشتگان آنگاه. كرد مى بخش خود سپاهيان
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 هك كرد مى گمان افراسياب رسيد، شهر نزديك به چون. براند تركان شاه پس از شتاب به و نشاند بر را سپاهيان و نهاد بر بنه سپس. نهاد دخمه
 در ناگهان ليك. آورد خواهيم بر گَرد سپاهيانش و او از و كرد خواهيم شبيخون رستم سر بر: گفت مى پيوسته و است رفته خواب به رستم

 در چنگ تيز رستم. گشت انديشناك و زده شگفت رستم، كار از پس،. بشنيد شب در را اسپانشان آواز و بديد را ايشان نگاهبانان شب، تاريكى
 .بودند روان جنگيش سواران و شاه نيز ايشان پشت در و بود خسته و كوفته سپاه آن پيش

 چه در را كار اين چاره اكنون: كه پرسيد و بگفت ايشان با را خود انديشه آن و خواند خود پيش به را نزديكان ديد، چنين كه افراسياب
 هشت ببينيم؟ را راه رنج بايد چرا است، دژ گنگ در شاه گنجهاى همه آن هك هنگامى در اينك: گفتند نامور شاه به جويان چاره آن بينيد؟ مى

 بر نيز دالمن. است تاج و تخت و فرمان و بزرگى و سپاهى و مرد و كودك و زن جايگاه و است دژ گنگ پهناى نيز پرسنگ چهار و باال پرسنگ
 و هست سپاه و تاج و گنج و خوردنى و شاهى ايوان آنجا در تو براى. بيند نمى هم خواب در را بلندى آن كسى هيچ و پرد نمى آن باروى فراز
 هاى چشمه آن گوشه هر در. است كام و آرام و شادى جاى ، دارد خود بر بهشت نام كه سرزمين آن. بود خواهد راه رنج تنها دشمنت براى
 به توان مى آن باروى فراز از. برآوردند آباد سرزمين آن رد را بهشت آن ، رومى و هندى  موبدان. است پرتاب تير يك پهناى و باال به آبگير
 نيز گيتى اين و بس و است جنگ تنها گيتى از تو بهره كه بدان شاه اى نيز تو و. آيد مى كسى چه كه ديد دشت بر را پرسنگ بيست تا آسانى

 و شاد دلى با پس. گشت ترس بى روزگار از و آمد خوش ار او بشنيد، ايشان هاى گفته آن توران شهريار چون. ماند نخواهد كسى براى سرانجام
 آن در كاخى. نديد آن در خارستان نيز بدست يك و بگشت شارستان آن پيرامون. آمد گنگ بهشت به جنگ برگ و ساز و سپاهيان همراه به
 آنگاه. ببخشيد دينار و درم سپاهيان به و داد بار و آمد فرود ايوان در افراسياب پس. بود بساخته را آن فرمانروا شاه كه بود برآورده آسمان به سر

 و موبدان سپس. كردند مى بانى ديده پاسبانان، و نگاهبانان بارو آن بر روز و شب. بفرستاد سوى هر به و ساخت نگاهبان سپاه چند بر را مهترانى
 .خواند فرا را نامه نويسنده و بنشاند خويش راست سوى در را خردمندان

  چين فغفور نزديك سيابافرا نامه

 :گفت نامه آن در افراسياب. نوشتند چين فغفور به آفرين هزار سد با اى نامه پس

 كه اوست از اكنون و بپروراندم كشتم، مى بايست مى كه را كسى. است نيĤمده كارزار بجز اى بهره هيچ روزگار گردش از مرا كه بدان
 .است گشته سخت روزگارم

 .است گواه او مهر بر روانم كه چرا  باشد روا بيĤيد، من يارى به چين فغفور اگر اينك

 به افراسياب پيش از فرستاده آن خواب، هنگام به شب سان بدين و. بفرستد بدينسو خواهى كينه به را سپاهى نيĤيد، خودش كه هم اگر
 كنار در. نداشت خواب و خورد و آرام گنگ، در افراسياب ر،ديگ سوى از .بپرداخت برايش خرّم ايوانى و بنواخت را او سرافراز فغفور. رفت چين
 از سپاهى و خواند فرا را رومى كاردانان از بسيارى آنگاه. آوردند بارو بر را گران سنگهاى افسونگران، تا بفرمود و كرد پاى بر را ها گردونه ديوار،
 .نشاند دژ ديوار فراز بر را ايشان

 سپس. ساخت كالهخود و گبر و گرگ سپرهاى و سخت كمانهاى از پر را دژ همه. برد بارو باالى به نبلك و گردونه و دل بيدار جاثليق
 به برود، دژ باالى به كه كسى هر تا ببستند دراز هايى نيزه بر را آنها آنگاه. بسازند پوالد از هايى پنجه سختى با تا بفرمود را آهنگران از گروهى

. بكرد داد كسى هر با كارى، هر در و بخشيد درم را سپاهيان پس آن از افراسياب. بگريزد دژ از زود رنهگ و  گردد آويخته تيز چنگهاى آن
 از چون آنگاه. ببخشيد - كنند كارزار كه كسانى به بويژه و -سپاهيان به بيشمار كمان و تير و چينى سپرهاى و برگستوان و شمشير و كالهخود

. گشتند مى انجمن توران شاه درگاه در چهره پرى نواز چنگ سد روز هر -نشست شادى به شاهدوست جنگسازان آن با شد، آسوده كارها اين
 يادش به فردا و امروز و داد باد به را گنجى روز هر سان بدين و خواست، مى مى و سرود تركان، آن از و آراست مى بزم روز و شب افراسياب

 .نيĤمد

  دژم نباشى ندارى گر سزد            غم به را دل بود بودنى اگر

 سازد؟ مى شاد را كس كدام فردا كه داند مى كسى چه براستى. بزيست شادان گونه بدين را هفته دو افراسياب 
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 دژ گنگ پيش به خسرو كى آمدن

 آن از و تبگش بارو آن گرد به و بخنديد پس. بشنيد را چنگ و ناى بلند آواى آن و رسيد گنگ به خسرو كى كه بود هفته سديگر به
 از چنين اين بريخت، را ايران شاه سر خون او چون. نبود پيكار بهر از آورد، بر را بارو اين كه كسى همانا: گفت و شد زده شگفت روزگار گردش

 روانى با هك است سزاوار پهلوان، اى: گفت رستم به بود، گشته شگفت در جايى چنان ديدن از كه خسرو كى. گريخت بارو اين درون به ما برابر
 نامدار بدى، و نابخردى و كژّى و تندى به كه بدكار آن و ساخت ما بهره را پيروزى و خوبى نبرد، اين در چگونه گيهاندار يزدان كه ببينى روشن
 رسيده، پيرى هب كه اينك و است گيتى بدان بزرگ و سر بدكار، آن. بيĤسود كارزار از و گريخت بارو اين به ما دست از چنين اين اكنون بود،
 خورشيد آفريننده كه اوست و اوست از دستگاه و پيروزى زيرا باشم، سپاسگزار را يزدان كار، اين براى از كه است سزاوار پس. است گشته بدتر

 .است ماه و

 آدمى روان كه بود روان آب و رود هم ديگر سوى در .نبود سو آن در سپاه پيكار از اندوهى هيچ پس. بود كوه شارستان، آن سوى يك در
   .گشت مى روشن آن ديدن از

 كه چنان پوشاندند، را پرسنگ هفت سپاهيان. داشتند پا بر را كيانى درفش سو هر در و كشيدند دشت بر را سراپرده ايران، سپاه پس
 كوس و نفير با نيز - كاووس پسر -فريبرز. بخواست ايران شاه از سپاهى و بزد سراپرده راست، سوى در رستم. آمد ستوه به ايشان زير به زمين

 از پر جا همه و برآمد خروش سو هر از رسيد، فرا شب چون. برگزيد را خود جاى كه بود گودرز پسر سديگر. بزد را خود سراپرده چپ سوى در
 .برآمد جا از زمين دل ناى، و شيپور و نفير ناله همه آن از. شد جوش و جنگ

 گشت سوار خود رنگ سياه اسپ بر ايران شاه بردريد، را شب رنگ مشك پيراهن و برداشت آسمان از رزنگا خورشيد، و رسيد فرا روز چون
 خواب به را گيتى هرگز ديگر افراسياب كه دارم را آن اميد انجمن، مهربان مهتر اى: گفت تن پيل رستم به آنگاه. بگرديد سپاه گرد به و بيĤمد و

 سپاهيانى او براى سو هر از كه پندارم مى چنين اكنون. ديد خواهد را پرست يزدان تيغ سر آيد، دستب كه او زنده چه و كشته چه. نبيند هم
 از پيش تا بكوشيم نيز ما پس. او كامگارى و كين از نه دهند، مى يارى را او كه است ترس از سپاهيان، آن ليك. دارد نيرويى چنين زيرا بيĤيد،

 ديگر اكنون. بريزيم رود به را خاكش و سنگ همه و آوريم فرود را دژ آن باروى و بگيريم او بر را راه خواند، فرا خود نزد به را سپاهيان او كه آن
 از ما سپاه ديگر گيرد، پناه ديوار پشت در دشمن چون. است داده آرامش به را خود جاى رنج، روزهاى آن و گذشته ما سپاهيان سختى روزگار
 را كاووس گفتار چون ما اينك. گردد مى خارستان گمان بى پس اين از كه است شارستان اين در شكسته دل ابافراسي. نترسند او كين و پيكار

 با روزگار است، شاخه و تنه با برومند درخت همچون كه را كينه اين: گفت او زيرا  آورد خواهيم داد سوى به را روانهايمان همگى آوريم، ياد به
 . بگذرد سال ششسد تا باشد چنين اين و بگذراند را كينه اين پسر بر پسر. پوشاند نخواهد گَرد و زنگار

 و بگذرد پدر چون. نترسد مرگ از كس هيچ دل شاهان، كينه براى از و باشد برگ تازه درختى بسان كينه آن روزگار، اين سراسر در و
: گفتند و خواندند كيش پاك خسرو را او بشنيدند، را خسرو ىك گفتار آن كه بزرگان. باشد راهنما درد، آن بر پسرش بماند، جاى بر كينه آن

 .باشى پيروزگر و شاد هميشه و آيد بسر تو بر پدر كينه كه باشد

  افراسياب پيام به جهن آمدن

 انديشناك آن از ايران شهريار كه برآمد بارو از بلندى خروش نهاد، آسمان بر را خود زرين چراغ و برآمد دشت از خورشيد چون ديگر روز
 به و بيĤمد دار مايه و دانش با و خردمند سوار ده همراه به جهن. گشت آشكار پوشيده راز آن بگشودند، را دژ در چون هنگام همان در. گشت
. است يĤمدهب سوار ده با جهن: گفت و آمد ايران شاه پيش به ديد، چنين كه بار ساالر. ايستاد پاى بر نامداران آن با و رفت سراپرده دهليز پيش

 به را يافته خرد جهن و بيĤمد پهلوان منوشان آنگاه. نهاد سر بر را دالفروز تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر شنيد، چنين كه ايران شاهنشاه
 كاله و گشت زده شگفت او ديدن از و گشت ناپديد اشك از رخسارش رسيد، خسرو پيش به جنگاور و خردمند جهن چون. برد شاه پيش
 شادى به را روزگار هميشه نامور، شهريار اى: گفت و برد نماز را او و كرد آفرين او بر رسيد، تختش نزديك به چون. برگرفت سر از ىبزرگ

 نيز ما سرزمين اين بر و كنى زندگانى پرست يزدان و شاد هميشه. بادا كَنده تو بدخواه چشم و دل و باشد فرخنده تو بر ما سرزمين بگذرانى،
 .رسانم او به افراسياب از پيامى نگيرد، شتاب شاه دل اگر اكنون. باشد تردهگس دستت



97  

 

 شاه به و كرد ياد را پدر پيام و بنشست جهن. نهند خردمند مرد آن زير به را زرينى پيشگاه تا بفرمود بشنيد، را جهن گفتار آن شاه چون
 شاه به درودى دارد، دل بر داغ كه توران سپاه شاه آن از نخست پس. ستا بنشسته اشك پر مژگانى و درد با افراسياب كه بدان: گفت ايران
 و كند شهريارى كه است رسيده پايگاه اين به ما فرزند بينم مى كه برم مى پناه بدو و سپاسگزارم را يزدان: گويد مى افراسياب. رسانم مى ايران
. رسد مى تور به نژادش نيز مادر سوى از و اند بوده شاه كواذ، كى تا پدرانش همه پدر، سوى از. گردد سوار روزگار گردش اين بر و براند سپاه

 تو تخت پاسبان همگى دريا، در دالور نهنگ و ابر در پرّان دالمن. است تاجى همچون تخت، بر او نام و است برتر گيتى شاهان همه از سرش
 نژند ديو كار از تر شگفت ليك. هستند تو كهتران زمين، روى زيور و تاج با بزرگان همه شادمانند دام، و دد كه است تو بخت به و هستند
 سياوخش و گراييد كاستى سوى به بود، راستى و مهربانى بدان كه من دل چرا كه دانم نمى. خواهد نمى ما براى گزند جز هرگز كه ام نديده

 دورى خورد و خواب از و دردم از پر و خسته جگر كار، آن از من اكنون شد؟ كشته من دست به گناهى بى به - شاه كاووس پسر -خردمند
 تنها من و بود خواسته چنين او براى روزگار. ببرد دلم از را پروردگار از ترس كه بود ناپاك ديو اين و نكشتم را او من كه بدان ليك. ام گزيده
 و ايوان و باغ از پر فراخ شهر چند جستن، كينه اين در كه بنگر ،اى پذيرنده را پارسا مردم و هستى پادشاه و خردمند كه تو اكنون. بودم اى بهانه

 زورشان و پيل همچون تنشان كه بنگر جنگاور سواران كارزار آن به نيز. بود افراسياب و سياوخش هميشه آن بهانه و گشت ويران كاخ و ميدان
 بر بيابان سراسر در نيز ايستگاه يك. نبود تنشان نزديك هم سرى و نيافتند شيران كام بجز اى نساجامه هيچ سرانجام ليك بود، نهنگ بسان
 .نماند تيز شمشير زخم و كينه بجز چيزى هم رستاخيز تا ما نام از گونه بدين.  نمانْد ويران دشت بجز هيچ كشور همه در و نمانْد جاى

 .شويم پيچان گزند از سرانجام ما و نپسندد ما از را اين آفرين گيهان پروردگار ولى

 آن از جز و بنگر روزگار گردش اين به پس آسايد، نمى كين از دلت نيز دمى و هستى جنگ جوياى اى انديشه هيچ بى هم باز اگر ليك
. خوانم مى گنگ ام، ساخته خود كه را خودم بهشت اين من. هستى دشت در خون و كين از پر سرى با تو و هستيم بارو در ما كه ببين. مياموز

 و خوشى و گرمى هنگام ديگر تو براى ليك. است نبرده شيران و جنگاوران و خوردنى و كشت و تاج و نگين و سپاه و گنج من ىبرا اينجا در
 ديگر افكند، سايه سرزمين اين بر ابر چون. زنند مى يخ ها نيزه بر دستها كه است پيش در سرمايى و زمستان. است گذشته رنگ سرخ الله و گل
 و خورشيد گردش برابر در پايدارى توان را تو و آيند من پيش به خوانم، فرا سپاهيانى كه سو هر از من آنگاه. گردد مى سنگ همچون جا همه
 خواهد تو انديشه از آسمان گردش كه بدان پس گرداند، پيروز كارزار در را تو روزگار، گردش كه كنى مى  گمان چنين اين هم اگر. نباشد ماه

 بر شمشير و بزنم زمين بر را آسمان و بگيرم را چين و ترك: كه گويى مى خود با هم اگر. شد خواهد برخوردار تو نجر از ديگر كسى و گذشت
 من كه بدان. گشت خواهد فرسوده است، نافرسودنى كه كسى آن و است سرنوشت نيز اين كه مپندار پس  سازم گرفتار نيز را تو و نهم ايشان
 و دارم پر و آيين سروش، بسان هم و است ايزدى فرّه و دانش هم مرا. باشم مى جم و فريدون نژاد از و ستمه - خسروان سر آن -زادشم نبيره
 كيماك درياى از خواب هنگام به شب يزدان، فرمان به پس. شنود نمى را آموزگارى هيچ پند دلم ديگر آيد، تنگ به من بر روزگار ديگر كه آنگاه

 آن ديگر رسد، فرا من خواستن كين هنگام چون ليك. نبيند مرا هيچكس و گيرى آرام دژ گنگ در تو. بسپارم تو به را كشورم و سپاه و بگذرم
 سر از را كينه اگر ولى. گردانم آشكار را خود كيش جا هر در و بخواهم تو از را خويش كينه و بيĤيم من هنگام آن ببين، مرا آراستن سپاه زمان،

 .بود نداده ايرج به نيز فريدون هرگز كه گشود خواهم تو بر را گوهرى و زر و دينار و كمر و تاج هاى جگن در نيز من سازى، بيرون خويش

 دلت كه كرد بايد همان و باشد روا بگيرى، هم را ماچين و چين اگر ديگر كنى، چنين چون پس. مكن ياد كينه از ديگر و بردار را آنها تو
 و فرستم مى بخواهى، كه سپاه اندازه هر برايت. است تو بيش و كم به من شادكامى و تو يشپ به نيز مكران و خراسان. دارد آن آهنگ

 خواهم شهريار را تو انجمن، پيش در و بود خواهم پشتيبانت كارزارى هر در. دهم مى افسر و زرين تخت را تو و سازم مى توانگر را سپاهيانت
 .بگو خواهى، مى آنچه هر پس خواند،

 رزم آماده پلنگ بسان نيز من كه بدان و باش جنگ آماده پس بيايى، خود نياى خواهى كين به و بپيچى سر من پند از مه باز اگر ليك
 .هستم

 را جهن خسرو، كى دادن پاسخ

 ىكرد آفرين مرا كه آن نخست. شنيدم گفتى، كه را آنچه همه رزمجوى، اى: گفت و كرد نگاه بدو خندان بشنيد، را پيام ايران شاه چون
. باشد بخت پيروز و شاد هميشه و باد او نگين و تاج و تخت بر درود همان پس است، اشكبار چشمانش كه گفتى و دادى، درود افراسياب از و

 و افروزتر دل شاهى گيتى، شاهان همه از را خود شناس يزدان پسر كه چون سپاسگزارم را يزدان: كه گفتى]  افراسياب زبان از[  كه آن ديگر
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. باشد يار خرَد گفتى، كه هنرهايى اين با كه همانا. است داده من به يزدان گفتى، كه را آنچه همه كه بدان پس  بينم مى پيروزتر و تر يدهپسند
 بهتر گفتار از كردار كه براستى و باشد توانگر دانش، به كه بايد آدمى. نيستى پرست يزدان و پاك دل، در ليك  زبانى چرب بخواهى چه هر تو

 بدين و شوم بر آسمان به من كه گفتى تو ليك. برگذشت تنى تيره خاك اين و آدميت از نه و شد ستاره نه هم فرّخ فريدون كه بدان. است
 دروغ از پر دلت و گفتار از پر زبانت. گشت اى پيرايه همچون زبانت بر سخن و برفت جادو راه به دلت. بشستى چهره از شرم گفتارت اين با گونه
 شاه نمانده، جاى بر سياوش از نيز استخوانى ديگر كه اكنون بكشتى، را پدرش كه را كسى پس. نگيرد فروغى دانا مرد نزد در دروغ ولى ،است
 آتش بودم، نزاده مادر از هنوز كه آنگاه نيز من سر بر. گشتى خواه كينه چنان آن و كشيدى بيرون سراپرده از را مادرم تو. مخوان گيتى

 و پهلوانان و شاهان از كسى هيچ گيتى در هرگز زيرا. بكرد نفرين بدخواهت جان بر بود، تو درگاه پيش در كه كسى هر كه چنان  بيافروختى
 بچه دخترش كه بزنند تازيانه چندان را او تا بسپارد كُشان مردم به و بيĤورد كشان كشان را زنى انجمن، همه پيش در كه نكرد چنين مردان،
 يزدان فرمان كه بدان. بديد بود، نشنيده و نديده هرگز كه را آنچه و رسيد آنجا به خردمند پيران كه بود هنگام همان در ليك. كندبياف را خود
 از چون آنگاه. داشت رازى من با روزگار كه چرا بيĤفريد، من از را تو سختى و رنج ايزد. باشم سرافراز انجمنى هر ميان در من كه بود چنين اين
 و شب و بودم گاوميشها شبان و بزان دايه. آيم بار نرّ شيران همچون تا فرستادى شبانان پيش به ارزش بى بچه يك بسان مرا شدم، زاده مادر
 آيا كه ببينى تا بنگريستى مرا تو. آورد تو پيش به دشت از مرا پيران سرانجام، و بگذشت روزگارى تا بود چنين اين. نداشتم خواب و آرام روز،
 پاك، يزدان كه بود هنگام همان در ليك. نيابد نيز اى نساجامه تنم و سازى جدا تن از را سرم سياوش بسان تا نه؟ يا هستم تاج و تخت زاوارس

 ياوشس كه بنگر. نشتافتى بد كردار به زود كه بود رو آن از و يافتى خرَد بى و دل بى مرا ديدى، چنين كه تو. كردم نگاه خيره و ببست مرا زبان
 رها را تاج و تخت تو بهر از باشد، نامداران آيين كه چنان و برگزيد را تو به بردن پناه تنها گيتى از. بديد كاستيها و بديها چه و كرد راستيها چه
 چون تو ليك. ىنخوان شكن پيمان را او تا ساخت رها را انجمن آن و بكرد راستكارى. خواند شاه را تو تنها گيتى در و آمد تو پيش به و كرد

 را ارجمندى دار تاج چنان سر و بيافكندى پاى از را دل پاك آن و بجنبيد جا از بدت خوى آن بديدى، را وى آيين و نيرو و بزرگى و پهلوانى
 و بكرد بد خويش پدر با كه بود تور از زيان نخستين. اى بوده بدگمان و بدتن هميشه كنون تا منوچهر گاه از. بريدى گوسپندى سر همچون

 شاه نيز پدرش و بود شاهان نژاد از كه را نامدار نوذر گردن. كيش و آيين بر نه و بودند بزرگى راه بر نه شما خاندان همگى پسر، بر پسر آنگاه
 راه از تو بد خوى اين و اى بوده بدتن همواره تو كه براستى. بكشتى داشت، نيكنامى آرزوى كه را - اغريرث -نيكخويت برادر آنگاه. بزدى بود،

 مرا انديشه و دل كه بود پليد ديو اين كه گفتى كه آن ديگر. گردد فزونتر نيز روزگار گردش از بشمارد، را تو بديهاى كسى اگر. است اهريمنى
 از را ما دل كه بود اهريمن اين كه گفتند گشت، نااميد نيكويى از دلشان كه آنگاه هم جمشيد و ضحاك كه بدان پس  كشانيد زشتى سوى به
 .برنگشت آنها از ببرد، راه از را ايشان كه بدى آموزگار و خوى آن براى از بد روزگار ليك. ساخت كوتاه نيكويى هر از را دستمان و ببرد راه

  كاستى و كژّى همى ببيند            راستى از سر بتابد كو كسى

 زيان راه و رنج جز تو كه همانا. شد گل گودرزيان خون از زمين هك بكشت كارزار آن در را سوار همه آن پيران نيز پشن جنگ در 
 پشنگ ايشان، ميان از آنگاه. بيĤغازى جنگ تا كشيدى آموى به را سپاهيانت و آمدى كارزار به ترك سوار هزار هزاران با هم اكنون. جويى نمى
 سر و گشت من يار گيهاندار يزدان ليك. كنى ويران را كشورم و بيايى وت آنگاه و ببرد را سرم تا فرستادى من نزد به را او تو. آمد من پيش به

 آورم، ياد به را تو كردارهاى كه آنگاه باشم، دالفروز و شادان تو شاهى و بخت از من اگر كه بگوى من به تو اكنون. شد نگونسار دشمن بخت
 و گنج نيروى با پس. نباشد تيز شمشير با جز سخنى هيچ تو با مرا ستاخيز،ر تا پس اين از كه بدان بود؟ خواهد چگونه تو باره در من باور ديگر

 باشد. نخواهم او بجز راهنمايى هيچ گيتى در و ايستم بپا يزدان پيش در و بكوشم تو برابر در ماه و خورشيد گردش و نيك اختر به و سپاهيانم
 كه آنچه هر]  جهن اى تو[  اكنون. كنم افسر بى را بدنشان سر و بردارم ميان از را بدانديش. سازم نو دهش، و داد با را گيتى و نابود را بدان كه

 گوشواره دو و زرين گردنبند يك و زبرجدنگار تاج يك خسرو كى آنگاه. نجويد بهانه همه اين جنگ در كه بگو را او و بگوى من نياى به گفتم
 خسرو كى پاسخ شنيدن از افراسياب. بگفت او به را خسرو كى سخنهاى مهه و رفت پدر پيش به هنگام همان در نيز جهن. داد جهن به

 .ببخشيد كالهخود و شمشير و گرز و درم و گنج را سپاهيان پس گشت شتاب از پر سرش و درد از پر دلش و برآشفت

 ژد گنگ شدن گرفته و افراسياب با خسرو كى رزم

 و پرداخت سپاه آراستن به ساخت، سپيد پيل پشت همچون را كوه و شد ديدارپ آسمان در خورشيد تا را تيره شب آن سراسر افراسياب
 سياهى به آسمان و آهنين زمين، سپاهيان، آن از ديگر برخاست، گنگ شهر از كوس آواى چون. نيافتند خواب و آرام ترك،  سواران از هيچيك
 بايد كه ببيند تا بگشت بارو گرد به و بيĤمد و شد سوار اسپ بر دم سپيده -موبدان سر آن -ايران انديش نيك شاه ديگر، سوى از. گشت آبنوس
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 انديش فرخنده گودرز و سو يك در نيز -نوذر پسر - گستهم. بيĤيد سو يك از كوه همچون گروهش با تا بفرمود رستم به پس. كند كارزار چگونه
 كه گونه هر خسرو كى آنگاه. بايستاد چهارم سوى در جنگى ارانسو و پيالن و كوس با نيز ايران كامكار شاه آن. گرفت جاى ديگر سوى در هم
 و آزموده رزم پهلوانان همه پس. بسازند اى كَنده بارو آن پيرامون تا بفرمود سپاهيان به و آمد دژ پيش به سپس و بيĤراست را سپاه بايست، مى

 گونه هر و بگشتند شارستان آن گرد به تيز همگى موبدان، نيز و ،روم و چين از سو، هر از داشتند، را دژ جنگ توانايى و آگاهى كه را كسانى
 ايران سپاه كه آن بى شب، تيرگى در مبادا تا شدند پراكنده آن گرد به سپاهيان و بساختند نيزه دو درازاى به اى كَنده آنگاه. بجستند اى چاره
 تا بيĤورد كمان و چرخ دويست و بساخت بلكن دويست و گردونه دويست سو هر در خسرو كى آنگاه. آورند تاخت ايشان بر تركان باشند، آماده
 با بسته كمر روميان نيز بلكنها آن پسِ در. ببارند سنگ سرشان بر تگرگ همچون بلكنها آن از آيد، پديد دژ ديوار فراز از دشمنان سر چون

 بارو آن زير به سان بدين و. بيĤورند آن پيرامون و بارو آن سوى هر در را پيل دويست تا بفرمود ايران شهريار سپس. بودند گرفته جاى چرخها
 تا بفرمود ايران شاه آنگاه. ايستاد پاى بر و ماند جاى بر كه بود چوبها آن براى از بارو آن و نهادند چوب از ستونهايى آن زير و بساختند اى كَنده
 گرز با و سازند زرير زردىِ به را سركشان رخسار تير، و بلكن با باال از سو يك از ات بزد نيرنگ گونه بدين و. بيĤاليند سياه نفت به را چوبها آن

 آيين به بارو، آن سوى چهار هر در خسرو كى سان بدين. شتابند جنگ به چوب و نفت و آتش با زير از ديگر، سوى از و بكوبند سرشان بر گران
 .بساخت كارزارى چنين دژها، جنگ

 كينه آن از. بگفت راز گيهان كردگار با و آمد آفرين گيهان پروردگار پيشگاه به و نماز جايگاه به سپاهيان پيش از ايران شهريار آنگاه
 اينك پس. است تو از سختى هر هنگام در يارمندى و بلندى و كام كه همانا: گفت و بخواند آفرين كردگار، بر و بپيچيد خاك بر مارى همچون

 خسرو كى چون آنگاه. كن نيكبخت و دلشاد مرا و ساز نگون تخت از را جادوان سر و مگردان جايگاه اين از مرا پاى دانى، مى داد مرا انديشه اگر
 به سپاهى سو هر از تا بفرمود و آمد جنگ به دود همچون شتابان و بست ميان بر كمر و كرد تن بر جوشن برداشت، را خود سر يزدان پيش از

 روى دود، همه آن از و چرخ كمانهاى آن بانگ از. زدند سنگ سرشان بر نيز باال از و افكندند آتش تهانف و چوب آن به پس. شتابد جنگ
 سران بانگ و پيالن خروش سو هر در. شد الژوردين آسمان، و نيلگون زمين، ، گَرد همه آن و بلكنها و ها گردونه از. گشت كبود تابان خورشيد

 ريخته سياه نفت آنها بر كه چوبهايى. بود آويخته در خورشيد با ماه گويى سياه، گَرد و تيغ باريدن نآ از. بود گران گرزهاى و تيغ درخشش و
 از تن چند. ريخت فرو و درآمد جاى از كوهى بسان بارو آن گويى ناگهان. بسوخت هيزم همچون يزدان فرمان به و گشت برافروخته بود، شده
 شهريار سپاه پيروزى به پس آمد بسر شوربختان آن روزگار سان بدين و گشتند سرنگون بارو فراز زا بودند، شير همچون كه نيز دلير تركان آن

 .بشتافت ايشان با نيز جنگجوى رستم و نهادند روى دژ آن رخنه سوى به همگى و برخاست كارزار خروش ايران،

 به بلند بانگ با و بيĤمد گَرد همچون شتابان اسيابافر پس. گشت ويران شارستان باروى: كه رسيد آگهى افراسياب به هنگام همان در
 و فرزند و گنج و سرزمين براى از همگى پس. است ايشان شمشير سپاهيان، باروى است؟ كار چه دژ باروى با را شما: گفت گرسيوز و جهن

 همچون ترك سپاهيان از گروههايى نسا بدين. نگذاريد جاى بر پيرامونمان در را دشمنى  هيچ و دهيد يكديگر دست در دست خود، خويشان
 نااميد خود سرزمين از كه ترك سواران ليك برخاست، سپاه دو هر از خروش. آويختند در ايرانيان با شيران بسان و رفتند رخنه آن بر كوه

 همچنين و آورد گاه رخنه آن پيش در را دار نيزه پيادگان همه تا بفرمود رستم به ايران شهريار پس. بودند لرزان بيد همچون بودند، گشته
 .باشد ايشان نگهدار جنگى، سپهدار رستم و دهد جاى پيادگان آن پس در تبر و تير و تيغ و تركش با را خواه كينه نامور سواران از بسيارى

 ژيان شير همچون هخوا كينه رستم. آمدند جنگ به كوه مانند به پياده و سوار سپاه، دو هر از گشت، سخت ايشان پيكار چون گونه بدين
 و شيرپيكر درفش و كرد نگونسار را توران سياه درفش آن و بيĤمد پياده ، گَرد همچون شتاب به خودش و درآورد رخنه به را سپاهيان همه

 بخت و شدند كشته توران سپاه از بسيارى. برآمد رزمگاه آن از خروشى ايران، شاه پيروزى به پس. برافراشت بارو آن فراز بر را ايران سپاه بنفش
 افراسياب فرّخ پسر ديگرى و برادر يكى كه - را آزماى رزم جهن و گرسيوز رستم، شد، سخت ايشان رزم كه هنگامى در آنگاه. برگشت تورانيان از

 با ايران خواه كينه سپاه آنگاه. آمد سرشان بر چنين كه بود ايشان شوربختى از. بيافكند مشت با - بود برپا ايشان از توران شاهى تخت و بودند
 ايشان از بسيارى چه و برآمد كودكان و زنان هوى و هاى و خروش و بانگ. نهادند كشتن و تاراج به روى و شدند اندر شارستان آن به دل داغ
 تورانيان از بخت. نيافتاد خود سرزمين ياد به كسى هيچ و گريختند شهر آن از باد همچون تورانيان همه. گشتند ناپديد پيالن پاى زير به كه

 با تنهايشان و افتاده دشمن دست به گنجهايشان و شده برده يا كشته فرزندهايشان و زن. بود خون از پر زارى به همه ديدگان و بود برگشته
  .بود خورده زخم روزگار گردش آن از نيز روانشان و گشته زخمى تير
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  گنگ از افراسياب گريختن

 بخش دو كه ديد. بنگريست را شارستان آن و رفت خود كاخ باروى فراز به و برآمد ايوان به اشك پر ديدگانى و خون پر دلى با افراسياب
 پشت از زنان تبيره خروش و زنان بانگ و سواران خروش سو هر از. اند برگشته جنگ از همگى نيز ديگران و شده كشته تورانى جنگاوران از

 باد و تاراج و آتش و فرياد و دود از پر را شارستان همه. كوبيدند مى زمينشان بر و راندند مى زندگان وىر بر را پيلها. رسيد مى گوش به پيالن
 .ديد

  سپنج سراى در بود چون چنان            رنج و درد از پر ديگر و شاد يكى

 تاج نه و مانده او براى سرزمين و برادر و جهن نه ديگر كه اين و بديد را روزگار برگشتن و مرگ آن و ديد بدانگونه را كار افراسياب چون 
 كشتن كه بديدم را روزگارى خود چشمان با.  آورد من سر بر چه آسمان كه براستى: گفت درد و داغ از پر دلى با پس  شاهى و كمر و تخت و
 آرام و شادى با را تو كى ديگر آيا: گفت و رستادف درود را شاهى تخت و آمد فرود بارو آن از درد از پر افراسياب آنگاه. گشت آسان برايم مرگ و
 بود، برآورده دژ در كه ايوانى آن در. پريد مرغان همچون او خرَد و هوش و گشت ناپديد آنجا از سرى خيره با افراسياب سپس ديد؟ خواهم ناز و

 از و برگزيد را نامداران از تن دويست پس. نبود گاهآ دژ زير در راهى چنان بودن از سپاهيانش از هيچكس كه بود بساخته زمين زير در راهى
 گيتى در را او نشان كس هيچ كه گشت، آواره ناگهانى چنان و گرفت پيش در را بيابان راه آنجا از سان بدين و. گشت ناپديد بيراهه آن

 .ندانست

 و آورد زير به را او كيوان ستاره ديگر درآمد، افراسياب ايوان به خسرو كى چون ديگر، سوى از. گشتند شگفت در كار آن از كشورش همه
 از نشانى هيچ ليك پرداختند، او جستجوى به جا هر در پس. بفرستاد افراسياب جستجوى به را سپاهيانى سو هر از و بنشست او زرين تخت بر
 گشت؟ نهان و رفت اينجا از چگونه آيا: كه پرسيدب توران سپهدار كار باره در جهن و گرسيوز از ايران شاه آنگاه. نشد يافت گردنكشان ساالر آن
 پديد افراسياب از نشانى هيچ ليك بشنيد، را گفتارشان خسرو و گفتند سخن او با گونه هر از نيز ايشان است؟ كجا در اكنون او آرامگاه و پناه

 .نيĤمد

 اندك او بر گيتى كام و نام ديگر گردد، آواره خود هىشا تخت از چون دشمن كه بدانيد: گفت ايرانيان به ديد، چنين كه ايران پيروز شاه
  .باشد يكى برايش زندگانى و مرگ و

  افراسياب خويشان خسرو، دادن زنهار

 تُرك اين كاخ اكنون. باد داد از پر دلتان و آباد تنتان هميشه: گفت ايشان به و برگزيد را سپاه كارآزموده خردمندان خسرو كى آنگاه
 پوشيده زنان آواز كه خواهم نمى و بتابد افراسياب كاخ بر نيز آفتاب نبايد كه بدانيد و بكوشيد سخت پس. سپردم شمايان به را بخت شوريده

 -ايران شاه سان بدين. بفرستاد بودند، رها دژ پيرامون كه هايى گله سوى به را نگاهبانانى خسرو كى سپس. رسد كوى به شبستان از او روى
 گفتند يكديگر با همه ديدند، بدانگونه را او كردار سپاهيان چون ليك. نيĤزرد را افراسياب خويشان از كس هيچ -بود شاه يك سزاوار كه چنان

 سرى خيره و بيداد با كه آيد نمى يادش به پدرش خون و است گشته ميهمان پدرش پيش به گويى كه شده چنان اينجا در خسرو كى: كه
 شير گوسپند از و بپرورانيده شبان را گزند بى شاه اين كه همانا. كشاندند راه سر بر تاج و تخت و ستانشب از هم را مادرش و بريدند را سرش
 آتش ميدانش از و سازد نمى ويران را او ايوان و كاخ و انگيزد نمى بر رستاخيز افراسياب سراى از تيز چنگال با پلنگان بسان چرا. است خورده
 سخنهاى ايشان با و خواند فرا را خردمندان و فرستاد را كسى رسيد، آگهى خسرو كى به ايرانيان گفتار نآ باره در چون پس كند؟ نمى بلند

 گاه به و كنيم داد كينه، با كه بهتر همان پس. نباشد ستودن شايسته خرَد بى سر كه چرا  كرد تندى نبايد جايى هر در: گفت و براند بسيار
 :مباشي نيز نيك نام ياد به كامروايى،

 روزگار جاودان كس به نماند          يادگار جهان اندر است نيكى كه

  بسى گستريدن جفا تواند           كسى هر با گردنده چرخ همين

 بودند، نيĤمده كوى به پرده پشت از هرگز كه را شاهان روى پوشيده دختران و زنان همه تا بفرمود -گيتى شاه آن -خسرو كى آنگاه 
 كه انديشيدند چنين خود با و بشتافتند افراسياب كاخ سوى به كينه از پر يافتند، آگهى او فرمان اين از ايرانيان چون. آورند او پيش به نهانى
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. سازند خود برده را ايشان خوارى به تا خواستند و يازيدند آنها كشتن و تاراج به دست پس. آورد بسر ايشان بر را روزگار خواهد مى خسرو
 به كه نبايد و ايم بيچاره سخت ما كه دانى مى خود تو هوشمند، بسيار و دادگر شاه اى: كه برآمد زارى به خروشى ايوان زنان آن از ناگهان
 دختر، هر پيش در و نهاده سر بر ياكند از افسرى همگى. آمد شاه پيش به ناالن دختران، با بانوان مهتر آنگاه. گرديم دچار سرزنش و خوارى
 و مشك و ياكند و در از پر زرينى جام يك هر و بود گوهر از پر تابان خورشيد همچون كه بودند كرده تن بر زربافتى هاى جامه. بود كنيزى
 دست در و جام ايشان دست يك در. بودند افكنده زير به سر شرم از و بود ايران شاهنشاه بيم از پر همگى دل. بودند گرفته دست به گوهر
 گونه بدين.  افشانْد مى ستاره زمين روى بر آسمان فراز از كيوان گويى. بودند برافروخته خام داربوى و شاهبوى آن در كه بود سوزى بوى ديگر
. بردند نماز خسرو كى پيش در همانگونه به نيز پرورده ناز بتان آن. بكرد آفرين او بر سخت و رفت ايران شهريار تخت نزديك به بانوان سر آن

 .گريستند زارى به شوربختى با زندگانىِ آن راىب از همگى آنگاه

 نياز روز ببخشاى وى بر تو            ناز و كام از جز نبيند كو كسى

 از اى كينه و درد هيچ اگر بود مى نيكو چه كه براستى رادمرد، و پِى نيك خسرو اى: گفتند و خواندند آفرين ايران شاه بر درد با ايشان 
 نهادى، پاى خود نياى تخت بر كه اكنون. آمد پيام و درود تو به شاهان همه از آمدى، بدينجا خرام و جشن با كه تو د،نبو دلت در زمين توران

 چنين كه بود ماه و خورشيد گردش اين و نگشت، تباه بيهوده سياوش كه بدان ليك. كدخداى هم و هستى شاه هم ما، سرزمين اين بر
 هيچ ليك دادم، پند پيوسته را او من. نبيند هم خواب به را تو پيش در پوزش اكنون و كرد چنين كه بود بدگوهر افراسياب اين آنگاه و خواست
 پسر -جهن همين نيز ديگر گواه و گريستم خون كار، اين در كه است گواه من بر آفريدگار. بپيچيد سر پندم از سرى خيره با و نداشت سودى

 آن و بكرد سياوخش با انديش بد افراسياب كه آنچه براى از من. گردد مى سوده تو زندان بند در ىزار با اكنون كه است -تو خويشاوند و من
 تاراج به كمرش و كاله و گشت زبر و زير پادشاهيش و آمد سرش بر روزى چنين نيز سرانجام. بود اندوه از پر دلم و جان نشنيد، مرا پند همه
 به كه چنان و شاهان آيين به اكنون. است بدتر مرگ از او براى اى زندگانى چنين ديگر هك براستى و. شد نگون سرش و تار روزش و رفت
 بدكردارى براى از خسرو كى كه است شايسته پس نشنويم گيتى در او نام جز و خسروايم پيوسته همگى ما. كن نگاه ما به نگرند، مى گناهان بى

 سرى بريدن كه چرا  نيĤويزد در آنها با بيهوده و نريزد خونشان و نرساند زخم و زارى را ايشان و نگيرد شتاب گناهان بى بر جادوگر، افراسياب
 .دارى اين جز اى انديشه شهريار، اى نيز تو. نباشد شهرياران سزاوار نيست، گناهكار كه

 .نباشى شرمگين كار آن از بپرسد، تو از شمار روز در كردگار چون كه بكن كارى پس.  نمانَد سپنجى سراى اين در كسى كه بدان

 از بودند، آنجا در كه خردمندى ايرانيان همه دل. آورد بخشايش سخت برگشته، بخت خوبرويان آن بر بشنيد، را او سخنان خسرو چون
 آن پس. دندافتا خويش فرزند و زن ياد به همه و بپيچيد درد از بود، ساخته چراغ همچون را آللگونشان رخسار كه رويان پوشيده آن داغ و درد

 كين ايشان از آفرين گيهان پروردگار براى از نامبردار شاه آن تا خواستند او از و بخواندند بسيار آفرين ايران شاه بر بزرگ مهتران و سپاه سران
 جويى كينه رمجگ چه اگر  آورد نخواهم ديگر كسى بر پسندم، نمى خود بر كه را اى بدى آن: گفت شنيد، چنين كه هوشمند خسرو كى. نخواهد
 سر بر را بد همان نيز من كرد، بد هنرم پر مادر با او كه همچنان كه پسندم نمى انديشم، مى بلند نامدار افراسياب آن كار به چون اينك. باشد
 .آورم ديگر كسى

 زينهار ديگر پس اين از :گفت آنها به و بازگشتند خويش جايگاه به تا بفرمود ايشان به - گيتى زاده پاك كدخداى آن - خسرو كى آنگاه
 .نيستم ناراستكار دژخيمان، همچون من زيرا باشيد، نداشته بيمى هيچ من از. نشنويد بد گفتار اى گوينده هيچ از و يابيد

  بسى نباشد زمانش خواهد چو            كسى نخواهد بد را خويش تن

 .سپاريد دانيز به را خود جان و تن و باشيد پناه در خويش ايوان در همگى پس 

 را ايرانيان خسرو، كى دادن پند

 ايران همچون را زمين توران همه كه اكنون. بماناد بخت پيروز تخت، و تاج اين جاودان، تا پس اين از: گفت ايرانيان به خسرو كى آنگاه
 در ترس چنين اين ما از بينم مى زيرا. كنيد افسون كشور، اين در خود مهربانى با و سازيد بيرون دلها از را كينه همگى پس ايد، گرفته دست در
 شمايان پس. دهم شمايان به را توران گنجهاى همه نيز من. است شده گل كشور، اين جاى همه ريختن، خون همه اين از و است ايشان دل
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 بايد پس. سازم سير دينار و گنج از را سپاهيانم اين همه بزودى هم من. آوريد بهار شما ديديد، سرما چون و آوريد بكار خوبى و بكوشيد نيز
 .سازيد جدا تن از نبايد را گناهان بى سر و كنيد بيرون دل از ريختن خون آهنگ

  كوفتن را آورده اندر زير به            آشوفتن خيره بود مردى نه

 كه است چيز و خواسته براى از تدوس كه زيرا بپيچيد، سر نيز كسان چيزهاى و خواسته از و بپيچيد رويان پوشيده از را خود روى 
 برود، من انديشه و خواست بر خواهد مى كه كسى هر پس. آيد گزندى گناهان بى بر كه پسندد نمى آفرين گيهان پروردگار. گردد مى دشمن
 شاه آنگاه. خوانند مى شوم و بيدادگر را او ديگران سازد، ويران را آباد سرزمينهاى كه كسى هر كه آن ديگر و. سازد ويران مرا جاى كه نبايد
 آن همه پس. بگشايند -نبود دسترسى آن به را كسى كه شاه افراسياب ويژه گنج بجز -را توران سپاه گنجهاى در تا بفرمود سپاهيان به ايران
 نيز خسرو كى. آمد يرانا شاه نزد به سو هر از بيشمارى ترك پراكنده سپاهيان سپس. ببخشيد سپاهيان به را تاجها و تخت و افزار جنگ و گنج

 .بداد را زمين توران شهرهاى از يكى نامدار، سران از يك هر به آنگاه. برساخت را كارهايشان همه و بنواخت و بداد زينهار را ايشان

 برابر در ركشو هر بزرگان سو هر از چون پس.  نبرد بدر جان ايران دليران دست از زد، باز سر او فرمان از كشور هر در كه هم كسى هر
 شاه چاكران سرزمين، آن مردم همه ديگر ساختند، روان او نزد به نامه و پيشكش با را فرستادگانى و شدند او كهتر و آورده فرود سر خسرو كى

 .گشتند ايران

  پيروزى نويد به كاووس به خسرو نامه

 در. نويساند كاووس كي براى توران سپاه كار باره در اى نامه و بگفت او با بايست مى آنچه و خواند پيش را نويسنده دبير خسرو كى آنگاه
 دانش و توانايى كه همو. كرد نگونسار را جاودان سرِ و بيدار را خفته اختر آن و بشست بديها از را زمين كه بكرد آفرين پروردگارى بر نامه آغاز

 كه بود پِى نيك و كارآزموده و بزرگ كاووس كي بخت از اين: گفت روخس كى آنگاه. است شاد او به گيتى در اى ستمديده هر و اوست از داد و
 سران از تن هزار چهل شد، كرده گلزريون در كه كارزار يك در كه بدان. رفت خواب به او بخت سرِ و شد گشوده افراسياب گنگ شهر

 بسيارى و بِكَند را درختان هاى شاخه و بيخ كه گرفت يدنوز سختى باد آنگاه. شدند افكنده رزمگاه آن بر گران گرزهاى با سرافراز و جنگجوى
 ليك. بود مردمان از پر كه رفت گنگ بهشت دژ به آنجا از افراسياب پس. انداخت آب به را بودند ما بر پيروزى جوياى كه تورانى سپاهيان آن از
 ناپديد گيتى در اكنون و نكرد ياريش بخت و دانش بود، بيدادگر كه آنجا از نيز افراسياب خود و شدند كشته تن هزار سى دژ، آن جنگ در

  .فرستم آگهى شاه كاووس به كار آن از و يابم فرّهى و گردم چيره او بر كه باشد زود ولى .است گشته

 و يدرس فرا بهار كه اين تا گذراند را روزگار سان بدين و بنشست شادى با دست به مى چهره پرى كنيزان با و بيĤمد خسرو كى سپس
 .گشت بوى و رنگ از پر بهشتى بسان گيتى

 چندى خسرو كى آنگاه. خراميدند مى دشت در آهو و گورخر .گشت پلنگ پشت مانند به آسمان و شد رنگين پرنيانى همچون دشت همه
 بودند نيرومند گورخر همچون هك پرداخت چهارپايانى شكار به شكارى بازهاى و يوز با مشكبوى، مى و طراز روى زيبا بتان كنار در خوشى به را
 و بفرستاد گيتى سوى هر به كارآگاهانى. بودند پراكنده دشت آن بر و بود گوزن مانند به سرشان و گوش و نرّ شيران بسان گردنشان و

 . بجست را بيدادگر افراسياب

 فغفور سپاه با افراسياب رفتن از خسرو يافتن آگاهى

 همه و گشته همدست وى با چين فغفور و است انجمن آن ميان در افراسياب كه رسيد آگهى خسرو كى به ختن و چين سوى از پس،
 .است ايشان ساالر چين خاقان كه اند آمده گرد گلزريون تا چين از سپاهى. است سخن آن از پر چين كشور

. داند نمى خوانده، آفرين او بر شاهى به و ادهفرست او براى چين خاقان كه را اى آراسته اسپان و ريدكان و ها خواسته آن ارزش كسى همانا
 از. بيĤورد لشگرشكن سپاهى برگرفت، ختن از را ها خواسته آن چون پس. افتاد او بدست بود، پيران گنجهاى همه كه دينار شتر بار هزار شش
 ايرانيان از همگى يافتند، آگهى شاه يابافراس از گونه بدين بود، داده زينهار را ايشان خسرو كى كه تورانى سپاهيان آن چون ديگر، سوى

 نيز زمين گويى كه شد انجمن او بر سپاهى چنان برداشت، ختن از را ها خواسته آن افراسياب چون. ببستند خواهى كين به كمر و بازگشتند
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 خسرو كى سوى به چين از جوى ينهك سپاهى با و درد از پر افراسياب گونه بدين. دانست نمى را آنها شمار هم ستاره و نداشت را ايشان تاب
 .نهاد روى

 و خرَد با: كه بفرمود فرهاد و سپهدار گرگين و كشواد گودرز به آنگاه. فرستاد راه به را نگاهبان چند شد، آگاه سپاه آن از خسرو كى چون
 پناه رسد، فرا رزم هنگام چون و هستند تو سپاه همگى اينها: گفت گودرز به سپس. داريد پاى به را نگاهبانانى روز و شب و بمانيد اينجا در داد

 نگونسار سرش فراز از را پايش دو و كن دار بر زنده را او درنگ بى كرد، ياد ما دشمنان از اندكى كه ديدى كه هم را تركان از كسى هر. تواند
 .باش گنج و سپاه اين نگاهبان و مرسان رنجى نيز تو نديدى، آزارى و رنج اگر ليك .بساز

. بكرد جنگ آرزوى نيز خورشيد كه بيĤمد گنگ از سپاهى چنان پس. برخاست هندى دراى و زنگ خروش و تبيره بانگ سراپرده از نگاهآ
 را گردنكشان ايران شاه پس.  بمانْد ايستگاه دو سپاه، دو ميان. بركشيدند رده و راندند كوهها سوى به شدند، بيرون شهر از سپاه آن چون

 دشت آن سراسر بر را نگاهبانانى خسرو كى آنگاه. باشيد آماده و نپردازيد آسايش و خواب به و مجنبيد جاى از هيچ امشب :گفت و فراخواند
 هشتم روز به. پرداخت رزم براى سپاه آراستن به و كرد درنگ آنجا در هفته يك سان بدين و. بگشت سپاه گرد به را شب آن همه و بپراكند

 تماشاى به نيز ماه و خورشيد كه بيĤراست چنان را خود سپاه ايران شاه پس. بساخت آگاه توران سپاه آمدن از را خسرو و بيĤمد راه از بان ديده
 .نشستند آن

 برايم من دل در رزم دشت اين: گفت خويش سپاه فرزانگان به آنگاه. بركشيد رده ايشان برابر و بيĤمد بديد، را ايران سپاه آن كه افراسياب
 كى بخت اين كه دانم نمى. گشتم گريزان و درمانده چنين اين ستيز، از پر دلى و كينه از پر سرى با اكنون ليك. است بزم و ىشاد همچون
 و مرگ يا و بيابم دل كام يا و بشتابم او با نبرد به كه هستم آن بر ولى است؟ گشته چنين اين من براى روزگار گردش كه اين يا و است خسرو
 باشند؟ چه براى دار و گير و سپاه همه اين پس بجويد، نبرد بايد شاه اگر: گفتند افراسياب به بيگانه، چه و خويش چه زانگان،فر آن همه. درد
 چنين اين ما پيمان هميشه براى و باد تو برخىِ ما همه جان. هستند تو پيش به همگى خويش، چه و بيگانه چه توران، و چين همه كه بدان
 كاله فرّ به و هستيم تو خواه نيك همگى ما. مشمار ناچيز را خويش تن تو شوند، كشته سپاهيان از تن هزار ده يا و تن سد اگر هرا اين در و. بادا
 الژوردين خورشيد، زرد رخسار تيره، گَرد آن از كه گشت جوش و جنگ از پر زمان و زمين چنان و برخاست سپاه از خروشى آنگاه. ايم زنده تو

 .گشت يدارپد ستاره و شد

 خسرو كى به افراسياب نامه

 از كه همانا شهريار، اى: كه فرستاد پيام ايران شاه نزد به و برگزيد را انجمن آن كارآزمودگان از تن سه -تركان سپهدار -افراسياب سپس
 براى از. هستند ملخ و مور همچون سان بدين سپاه دو سخت، زمين و ريگزار و بيابان و كوه در جا همه و است راه پرسنگ هزار گنگ تا ايران
 خاك ژرفاى به را كشتگان آن خون كه بخواهد پاك يزدان اگر. شد خون درياى چون زمينها همه زمين، ايران به تا چين و گنگ از كين، اين

 .شوند گم خون در سپاه دو هر و گردند سرخ درياى همچون خونها آن كه براستى ببرد،

 تا گردم مى ناپديد من و سپارم مى تو به را همه خواهى، مى را آن تاج و تخت و توران سرزمين يا سپاه يا و گنج من از اگر اينك پس
 گشته خيره پدر كينه از دلت چنين اين اگر ليك. مكن چنين من با هستم، افسونگر فريدون آن نژاد از و تو مادر پدر من اگر پس. نگردم كشته

 و روزگار گردش كه اين ديگر و. بود اندوه و درد از پر آن براى از من دل و بود گناهكار نيز سياوش هك بدان برفته، تو پيش در من آبروى و
 ايران شاه و من فرزند تو اكنون. برفتم رزم دشت به نامداران با من كه گذشت سال شست از بيش. گزند با گاهى و است پناه با گاهى بخت،
 .دارى شيران چنگ رزم، گاه به و هستى

 دام به را دريا نهنگ اگر پس. بجنگيم يكديگر با آوردگاه آن در سپاهيان از بدور دو هر تا برگزين گروه و اينجا از بدور رزمگاهى پس
 من دست به تو هم اگر. مجوش كينه از گونه اين و بپرهيز ايشان از و مكن جنگ من خويشان با ديگر تو شدم، كشته بدستت من و افكندى
 .ببينند نبردى ديگر يا و بپيچند خود بر درد از ايرانيان از نيز تن يك گذارم نمى كه خورم مى سوگند انيزد به شوى، كشته

 گويى فريب، مردم بدساز تُرك اين كه همانا: گفت - سام دستان پسر - رستم به بشنيد، فرستاده آن از را افراسياب پيام خسرو چون
 از همه اين نيز اكنون. نشيند  توران تخت بر دوباره تا دارد آن سرِ و بجست ما با جنگ از نينچ اين گرى، چاره با. بيند نمى را نشيب هيچگاه

 و فريدون نبيره او كه آنجا از ليك. گردد دچار او سرنوشت به خواهد مى و جويد مى را شيده دخمه هم او گويى كه چنان گويد، مى سخن آورد
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. مدار نگاه خود كنار در را آتش كار، اين با شهريار، اى: گفت او به شنيد، چنين كه رستم. ستني ننگى او با جنگ از مرا پس است، پشنگ پسر
 كشورم مردم و خاندان و سپاه با كه گويد مى كه آن ديگر. باشد تو همنبرد نيز پشنگ خود چه اگر  رود جنگ به خود كه است ننگ شاه بر زيرا

 يزدان به خود نياى با چون تو و. انديشند مى ديگر اى گونه به باره اين در كه است سپاهيانى دريا تا دريا از را تو كه بدان پس  مكن جنگ
 با و كن رها را نابكار و آلوده سخنان اين پس. كنى گرى چاره و باشى فريبكار دل در كه نيست شايسته ديگر بندى، پيمان و بخورى سوگند

 .شتاب جنگ به سپاهيانت همه

  نيانتورا با ايرانيان جنگ

 در من با نبرد در چنين اين بدانديش مرد اين: گفت فرستاده آن به پس. بكرد ديگر اى انديشه بشنيد، را رستم سخنان آن خسرو چون
 دروغ از پر دلش و خشم از پر روانش كه سپهبد افراسياب ليك. داشت مهرى بى از پر دلى و افسون از پر زبانى نيز سياوش با. است آويخته
 و تهمتن. هستند او با نبرد براى نيز ديگرى كسان من بجز پس است، كرده نبرد آهنگ گونه بدين اگر. نگيرد فروغ كارش ها كژّى اين با است،
 هست؟ چه براى از گير و دار و سپاه همه اين ديگر كند، نبرد شاه با شاه اگر اينك. هستند برجاى جويند، مى پيكار نيز شير نرّه با كه دلير گيو
 پيش به باد چون و برگشت شنيد، چنان كه فرستاده. ببينى را تنگ و تاريك روز اكنون هم و نباشد جنگى تو با مرا پس اين از كه بدان

 شتاب جستن جنگ آن در هيچ پس. شد درد از پر سخنان آن از افراسياب جان. بكرد ياد او به بود، شنيده كه را آنچه همه و آمد افراسياب
 آن از. شتاب با ديگرى و بود درنگ با يكى. بجنبيد جاى از ناچار به نيز توران سپاه آورد، جنگ به را خود سپاه ايران هشا چون ولى. نكرد

 آللگون خورشيد كه هنگامى تا پگاه از. باريد مى تگرگ گبرها و كالهخود روى بر به ابر از گويى تيربارانها آن از و شد دريا بسان زمين سپاهيان
 .بود خون از پر اسپان سم زير در زمين گشت،

 خويش لشگرگاه به چون ايران ساز و اورنگ و فرّ با سپهدار. بازگشتند سپاهيان شد، خيره سواران چشم و گشت تيره آسمان چون
 درد آن و آورد شبيخون ما بر امشب كه كنم مى گمان چنين پس. نكرد جنگ خواست مى كه چنان پشنگ پسر امروز: گفت توس به بازگشت،
 روشن آتش هيچيك: گفت آنگاه. بسازند راه سر بر اى كَنده بود، توران سپاه راه كه بدانسو تا بفرمود خسرو كى پس. كند بيرون دل از را ديرينه
 از نيز ديگرى گروه. سپرد رستم به را ايشان و برگزيد سپاه ميان از را پهلوان سواران ايران شاه سپس. برآيد زنگ خروش كه نبايد و نكنيد

 را سپاه تهمتن، سان بدين و. برود كوه سوى به ايشان با تا بفرمود و داد سپهدار توس به را گروه آن و ببندند تاختن به كمر تا برگزيد ايرانيان
 بدين و نگيرند دست در چراغى و شماله هيچ سپاه نگاهبانان تا بفرمود ايشان به خسرو كى. برد كوه سوى به سپهبد توس و دشت، سوى به

 رويش پيش در و بتازند سپاهيان آن او سر پشت از بسازد، شبيخون ايشان بر خواب هنگام به افراسياب اگر تا بروند كوه و دشت سوى به گونه
 .افتد دام در باز همچون افراسياب گونه بدين و باشند پيالن و سپاهيان با ايران شاه هم كَنده پشت در و كَنده آن هم

  يافتن شكست و خسرو كى بر اسيابافر كردن شبيخون

 با گذشته كار از و فراخواند خود نزد را سپاه كارآزمودگان پس. بكرد ايشان بر تاختن آهنگ تركان سپهدار رسيد، نيمه به شب چون
 اند خفته گروه آن مانگ بى  اكنون. است گشته خيره خود نياى سپاه بر چنين اين فريبكار شوم] خسرو كى[  اين: گفت و راند سخن بسيار ايشان

 بر امشب اگر. آوريم شبيخون ايشان بر دم سپيده و كنيم بيرون دل از را ترس ما اينك پس. اند پراكنده دشت و كوه بر سپاهيانشان همه و
 و شد خواهد باد ها، چاره اين همه نگيرد، فروغ بختمان اگر ليك. نشست خواهيم توران تخت بر ديگر بار كه ديد خواهيد گرديم، چيره ايشان

 هزار پنجاه افراسياب. بيĤراستند شبيخون براى را سپاه و برخاستند جاى از و گشتند همداستان كار اين بر همگى پس. گردد دروغ مردانگيمان،
 به كارآگاهان آن ماىراهن. رفتند او پيش به جوى پرخاش كارآزموده كارآگاهان آنگاه. برگزيد سپاه ميان از را گذار دشنه كارآزموده مردان از تن

 به هيچكس گويى و بود بادى و آتش نه و نگاهبان نه. ديد خفته را همه و نشنيد را پاسبانى فرياد جا هيچ در ليك. رفت ايران سراپرده نزديك
 :گفت و آمد افراسياب نزد شتاب به و برگشت ديد، چنان تورانى كارآگاه آن چون. نبود تورانيان ياد

. اند پرداخته ميگسارى به را روز سراسر يا و اند مرده يا گويى كه اند خفته چنان ايشان همه. نيست دل روشن و بيدار ،ايرانيان از هيچيك
 .نيست پاى بر چيزى هيچ و كس هيچ خار، بجز دشت آن بر و خورد نمى چشم به نگاهبانى جا هيچ در

 آن با و شد سوار اسپ بر نيز خودش و بفرستاد را سپاهيان پس. گشت افزون روشنايى دلش در بشنيد، را سخنان آن كه افراسياب
 .ببست تاختن به كمر پهلوانان
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 رسيدند، ايران سراپرده نزديك به چون. آوردند تاختن نفير آواز و ناله و خروش هيچ بى ليك شتاب، به و شدند روان دريا بسان تركان
 .برخاست كارناى خروش

. برخاست فريادى و برانگيختند جاى از را اسپ توران سپاه روان پيش. كرد بلند سر تركان سياه فشدر و برآمد زين كوهه بر تبيره بانگ
 .پيچيدند كارزار از سر ديدند، چنين كه ديگران و افتادند كَنده آن درون به ايشان از سوار چندين هنگام همان در ليك

 از كوس و نفير خروش با نيز توس و گودرز و گيو. شد تيره آسمان اران،سو آن گَرد از و برآمد سپاهيانش با رستم دشت، سوى از همانگاه
 كشتن و گرفتن و گير و دار خروش. گشت بنفش سواران آن تيغ از آسمان. بيĤمد كاويانى درفش با نيز ايران شاهنشاه. برسيدند ديگر سوى
 آگهى رزمگاه آن از توران شاه به چون.  نمانْد نيز تن ده ناموران، نآ از تن سد از. هوش مردان، براى نه و مانْد جانى اسپان، براى نه و برآمد
 از آدمى دانش گمان بى: گفت افراسياب پس. شدند بريان و گريان و زار شاه، دل درد آن براى از نيز زخميان آن كه گشت آزرده چنان رسيد،

. بكوشيم ديگر بار يك ناچار به نيز ما خواهد، نمى جانمان بجز ما از چيزى و خواسته هيچ دشمن كه اينك. برنگذرد آسمان گردش و سرنوشت
 .نهاد خواهيم سر بر را ايران تاج يا و داد خواهيم كشتن به را خويش تن همگى يا

 در دشنه و ژوپين همگى و بركشيده رده پرسنگ سه تا سپاهيان. گشت كارناى ناله از پر جا همه و برآمد سراپرده دو هر از خروش پس
 برخيزد، باد از دريا كوهه كه بدانسان گروه گروه سپاهيان. ماه نه و شد مى ديده تابنده خورشيد نه. بود دريا بسان رزمگاه آن. رفتندگ دست

 چهره و نداشت خود تن بر مهرى ديگر كس، هيچ. بود شده بيرون آسمان از خورشيد و شده خون از پر دشت و كوه آن همه گويى. بيĤمدند
 باد، تند آن. ندارد ياد به را آن مانند به كسى هرگز كه برخاست بادى تند چنان ناگهان هنگام همان در. بود گشته آلوده كرف هب گويى آسمان
 .برگرفت سرهايشان از را كالهخودها همه و بزد توران سپاه چشم و سر بر و برداشت را رزمگاه آن خاك

 كه تركان سواران آن. گشت تبرخون سرخى به ريگ دل و شد خون و مغز از رپ دشت همه. گشت شگفت در كار آن ديدن از تركان شاه
 .خاست آسمان به گَرد و خاك دشت، آن از سان بدين و. نتوانستند را آسمان با نبرد ديگر دانستند، مى ناچيز نيز را پلنگ شكار جنگ، هنگام به

 سپاه دل از را كوس توس، و گودرز و گيو و رستم همراه به ديد، ادش نيز را ايرانيان بخت و دل و بديد را باد جنبش آن خسرو كى چون
 بباراند، تيغ و گرز كه ابرى بسان گَرد نبرد، آن از. بود ايران شاه ديگر سوى در و رستم سو يك در. برآمد سپاه دل از گير و دار خروش. بيĤورد

 به زمين و نيلگون چادرى همچون آسمان. بود روان خون چشمه سپاه دو هر از و بود  كوه مانند به كشتگان از اى توده هرجا در. رفت آسمان به
 پس. بديد را ايران لرزان بنفش درفش آن و بنگريست سر خيره افراسياب. گشت دالمن پر بسان آسمان تير، همه آن از. شد خون درياى مانند

 كه تورانى نامدار مردان از تن هزار با خودش و بگذاشت كشيدهبر رده همانگونه به را سپاهيان و ساخت نهان سپاه دل در را خويش درفش
 دل پيش تا خود نياى جستجوى به ايران شاه ديگر، سوى از. گرفت پيش در را بيابان راه بيراهه از بودند، او كارزار شايسته خويشان از همگى
 و كردند نگاه خود سپاه دل به تورانى سپاهيان چون هنگام انهم در. نيافت توران شاه از نشانى هيچ شتافت، چند هر ليك. بتاخت توران سپاه

 را ايشان ديد، چنان كه خسرو. خواستند زينهار كيان شاه از و نهادند زمين بر را افزار جنگ همگى نديدند، آنجا در را توران سياه درفش
 مى آنگاه. بيĤرايند چينى زيورهاى با را سراپرده درون و نهند زرين تخت تا بفرمود. بساخت ايشان براى سپاهيان از جدا جايگاهى و بنواخت
 كرد بپا جشنى چنان رسيد، فرا روز تا را شب آن سان بدين و. بخواند خود پيش به را سپاه سران از بسيارى و فراخواند را رامشگران و بيĤورد

 .برخاست تيره خاك از نيز مرده كه

 كه جايى در و بشست را تن و سر ايران شاهنشاه بزد، زخم ناخن با را تيره شب خسارر آسمان، بر خورشيد دست و رسيد فرا روز چون
 تاج آن پيلسته، تخت بر ماه كه هنگامى تا پگاه از آنگاه. بجست پرستشى جايگاه نشنيد، را آوازش نيز دد و دام و نديد را او ايرانيان از هيچكس
 از اشك و بماليد خاك بر روى فراوان. بكرد ستايش را كردگار روزگار، شادمان گردش آن اىبر از رسيد، فرا شب و نهاد سر بر را خويش دالفروز
 آن بر زخمى يا و كشته چه كه را ايرانيان همه سپس. آمد خود تخت و تاج سوى به نيكبخت و دلشاد و خرامان آنجا از آنگاه. بباريد ديدگان
. كردند رها همانجا در خوارى به را دشمنان تن ليك. بساختند هايى دخمه رزمگاه آن سراسر بر و برداشتند خاك از بودند، شده افكنده دشت
 .ببخشيد سپاهيانش بر بيافت رزمگاه آن بر كه را آنچه همه ايران شاه بپرداختند، كشتگان آن از چون

 .برفت گنگ بهشت به جنگ برگ و ساز و سپاهيان همه با آنجا از آنگاه
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 خسرو كى دنز چين خاقان فرستادن پيك

 به همگى. بپيچيد خود به درد از چين خاقان و فغفور رسيد، آگهى ماچين و چين به زمين ايران شاه و تركان كار از چون ديگر، سوى از
 فغفور. كردند را آن درمان آهنگ انديشه پر دلى با و شدند پشيمان بودند، كرده افراسياب به كه ياوريها آن از و افتادند خويش بزرگى تخت ياد

 ما بهره و رود كاستى به رو ها خواسته و سپاه آن فرستادن براى از نيز ما كار. نبيند هم خواب در را بزرگى ديگر افراسياب پس اين از: گفت
. بساختند پيشكشها و بپرداختند گنجها كار، آن براى ختن و چين از همگى پس. شود ويران كار، اين براى از سرزمينمان و گردد پشيمانى

 و دينار با را چين ناياب و شگفت چيزهاى همه سپس. براند او با اى شايسته سخنهاى و خواند، پيش را نيكدلى فرستاده چين خاقان آنگاه
 به چين از هفته يك در و شدند روان درنگ بى فرستاده آن همراه به نيز چين بزرگان. فرستاد ايران شاه نزد به پوزش براى از نابسوده گوهرهاى

 را بردگانى و هميانها و شگفت چيزهاى آن آنگاه. بنشاند بود، بايسته كه چنان و بنواخت را ايشان ديد، چنين كه ايران پيروز شاه. آمدند نگگ
 يابافراس نبايد كه بدان و مبر ما نزد در را خودت آبروى سرى خيره با: كه بگوى چين خاقان به: گفت فرستاده آن به و پذيرفت بودند، آورده كه
 كى پيام همه و آمد چين فغفور پيش به باد چون و برگشت بشنيد، را شاه سخنان كه فرستاده. آيد تو نزد به خواب هنگام به و تيره شب در

 آن از و باش دور ختن و چين مرز از: كه داد پيام را او و فرستاد افراسياب نزد به را كسى خواب هنگام به شنيد، چنين كه فغفور. بداد را خسرو
  .آيد بد سرش بر كند، گم را خود راه و گردد بدانديش كه كسى هر كه بدان و باش رنجور بدكرداريت

  زره آب از افراسياب برگذشتن

 .شد پشيمان خويش كهن هاى كرده آن از بشنيد، را سخن اين افراسياب چون

 به بديد، اندوه و رنج و درد با سان بدين را خود روزگار ونچ. گرفت پيش در را بيابان راه بيراهه از و بيافكند خويش از بزرگى نام پس
 .آورد مى فراهم خوراكى شكار، با جا هر در و بود دشمن زنگ به گوش شب و روز. شتافت اسپروز كوه سوى

 و ژرف سخت را آن رسيد ژرف درياى آن نزديك به چون. رسيد زره آب به تا بيĤمد بود، سوده گره و بند رنج از كه كمرى با گونه بدين
 اين سراسر در و است بگذشته سال شش و هفتاد مرا. نباشد ژرف درياى اين از گذر ياراى را تو شهريار، اى: گفت بدو دريانوردى ديد، بيكران
 . بگذرد دريا اين از ناوى و كشتى هيچ كه ام نديده زمان

 اين پس نكشت، خود شمشير با دشمن مرا كه اكنون. بميرد آب ناي در كه كسى باد فرّخ: گفت او به شنيد، چنين كه مايه پر افراسياب
 دژ گنگ سوى به را بادبان سان بدين و. بيافكنند آب آن در بسيارى هاى كشتى تا بفرمود مهتران آن همه به افراسياب پس. نربايد در هم آب

 در: گفت و پرداخت خواب و خورد به آنجا پناه در و رآسودب نبرد روزگار از ديگر رسيد، آنجا به چون. كشيد اندر بد و نيك از سر و بركشيد
 زره آب از كشتى با شود، روشن ديگر بار من گون تيره اختر اين كه آنگاه و نيĤوريم ياد به را گذشته كار ديگر و باشيم شاد و ترس بى اينجا
 .سازم درخشان را خويش آيين و راه و بخواهم دشمن از را خويش كينه آن و بگذرم

 :گفت رستم به شد، آگه افراسياب كار اين از خسرو كى چون ديگر، سوى زا

 رنجهاى همه و بگذشت زره آب از كشتى با و آورد كردار به بود، گفته ما به كه را آنچه همه و رفت دژ گنگ سوى به دريا راه از افراسياب
 از و ببندم سياوش كين به كمر پيروزگر، يزدان نيروى به پس .نباشد شمشير با جز سخنى هيچ خويش نياى با مرا ليك. شد باد سره يك ما

 مكران سرزمين از ديگر گردد، ما آن از ماچين و چين چون آنگاه. بگسترانم مكران و چين سراسر بر را خود سپاهيان و بگذرم كيماك درياى
 ولى كنم، درنگ اندكى چه اگر راه اين در پس. بگذرانم زره آب از را سپاه باشد، نيكخواه كار، آن بر نيز آسمان اگر هنگام آن در. نخواهيم يارى

 اين اگر ايد، ساخته رها را خويش آباد سرزمين آن و ايد برده بسيار رنج كنون تا كه نيز شمايان. آورد خواهم چنگ به را خونى مرد آن سرانجام
 و ماند خواهد برجاى پيروزى با رستاخيز تا ما نام كار، اين با. دهيد دشمن به را گيتى كه است آن از بهتر سازيد، هموار خويشتن بر نيز را رنج
 همه اين كار سرو: گفتند و شد اخم از پر ابروانشان و باد از پر دهانشان و گشتند دژم سخنان، آن شنيدن از پهلوانان ليك. گريز به دشمن نام

 كه براستى آمد؟ خواهد بيرون زنده آب از كسى چه كه داند مى كسى چه و بود خواهد ماهه شش راهى و باد و آبخيز چنين دريايى با سپاه
 چنين كسى هر سان بدين و. افتاد خواهيم نهنگ كام به دريا در ليك جنگيد، خواهيم خشكى در ما.  آورد ما سپاهيان سر بر بد افراسياب،
 تن كه نبايد كارآزموده، و برده رنج سران اى و مهتران ىا: گفت ايشان به رستم شد، بسيار باره اين در گفتارهايشان چون. بگفت سخنانى
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 شهر به كه آنگاه تا ايران از ما. بود خواهد پيروزگر شاه اين با نيك اختر كه بدانيد كه اين ديگر و. گردد بر بى رنج، اين و گيريد پيشه  آسانى
 .شد خواهد برخوردار است، كرده كه آنچه از ايران شاه كه بدانيد پس. جنگيديم همگى پيوسته رسيديم، گنگ

 و بيĤراستند خوبى با را زبان و برخاستند ايشان داناى بزرگان. بدادند ديگرگونه پاسخى بشنيدند، را رستم سخنان اين سپاهيان چون
 در ما و است تو آن از فرمان آب، در چه و خشكى در چه پس. هستيم نيز دوستدار را او بندگى، كنار در و شاهيم بندگان همگى ما: گفتند
 .بنديم مى پيمان كار اين بر تو با و كهتريم تو برابر

  كاووس نزد گنج با را بنديان خسرو، كى فرستادن

 و بگشود را خود نياى گنجهاى در آنگاه. بنشاند بود، سزاوار كه چنان را يكى هر و بنواخت را ايشان و شد شاد سخنان آن شنيدن از شاه
 جنگ با را گردنكش گاوهاى از هزار ده و كردند بار گوهرنگار ديباى و دينار از را شايسته اسپان پس. نيافتاد او با مهر و پيوند ياد به هيچ ديگر
 همه افراسياب، خويشان ميان از خواب، هنگام به شب تا بفرمود خسرو كى سپس. آوردند فراهم درم گنجهاى از شتر هزار دو بار نيز و افزار

 افراسياب گردنكش و نامور خويشان از تن سد آن، از پس. آورند شاه ميدان به كاخ از و بنشانند كجاوه در را او روى پوشيده كنيزان و دختران
 بر و كرده بند در پاى بود، اشك از پر افراسياب اندوه از ديدگانشان و بودند مردانگى از نشانى يك هر كه ارجمند گرسيوز و جهن همچون را

 را ايرانيان از تن هزار ده خسرو كى سپس. آوردند بودند، گرفته گروگان يادگار، به شهرها از كه هم را چينى و تُرك هزار. بيĤوردند تختها
 .برو كاووس كي سوى به سپاهيان اين با ، پِى فرخنده مرد اى: گفت بدو و سپرد گيو به را ايشان و برگزيد

 افراسياب باره در گالب، و مشك و كرف با تا بفرمود پس. بيĤورد چينى پرند و كاغذ و رود او پيش به دبير تا بفرمود خسرو كى آنگاه
 بسر او از نيز سرانجام و برپاست او از چيز همه كه همو: بكرد آفرين دادگر يزدان بر نخست شد، تر كرف و مشك از خامه چون. بنويسد اى نامه
 برايش او توانايى برابر در اينها همه و است نيل درياى تا ناچيز خاشاك از چيز، همه و پيل و مور آفريننده و زمان و زمين نگارنده كه او. آيد مى
 بر خداوند درود و. نگردد تند او بر آسمان گردش ديگر بپروراند، مهر با او كه را كسى براستى. است نيست و هست خداوند كه او. است يكى

 تاج و تخت و داشت مى خواب و آرام براى از را آنجا افراسياب كه رسيدم دژى آن به من كه بدان. است آرامش پود و تار كه گيتى شاه -كاووس
 از دشمن نيز سرانجام. آمد تنگ به دشمن بر گيتى كه چنان بود، جنگ پيوسته روز چهل پس. بود آن در ديهيم و سپاه و گنج و بزرگى و

 چون نيز تو پس. بگويد شاه به است، برفته رزمگاه آن در كه را آنچه همه گيو اكنون. شد دلخسته برگشت، كه هم كسى هر و برست ما چنگ
 به آنجا از و كشيم مى سپاه ماچين و چين به ما نيز اينك. بكن نيايش من براى از را او شب و روز بگشايى، نيايش به لب يزدان پيشگاه در

 .گذشت خواهم زره آب از باشد، ياورم پاك يزدان اگر سپس و رانم مى مكران سرزمين

. آمد شاه كاووس نزديك به و ببريد راه و بتاخت باد همچون دالور، پهلوانان و نيرومند سپاه آن با و برخاست شاهنشاه پيش از گيو پس
 او هرا سر به نيز گرانمايگان آن. فرستاد او پيشواز به را چندى سپاهيان رسيد، آگهى كاووس كي به پى نيك زاده پهلوان آن آمدن از چون

 پيشگاه در افتاد، شاه به چشمش و آمد شاه كاووس پيش به بودند، شير از پر دشت يك همچون كه پهلوانان سپاه آن با دلير گيو چون. برفتند
 يدخورش كار و سپاهش و خسرو كى باره در او از و بسترد دست با را رويش و بخنديد و خاست برپاى بديد، را او كه كاووس. ببوسيد را زمين او

 شنيدن از پير كاووس. بگفت بود، ديده پهلوانانش و ايران بزرگ شهريار از كه را آنچه نيز سترگ گيو. بپرسيد بخت و درخشنده ماه و گردنده
 در انجمن همه بخواند، شاه كاووس پيش در را نامه آن دبير چون. نهاد دبير پيش در را خسرو كى نامه آن پس. شد جوان شير، آن گفتار

 نفرين را بدكيشان و بخشيدند بسيار چيزهاى را درويشان پس. شد  اشك از پر شادى از ديدگانشان و شدند خرّم و شاد و گشتند شگفت
 تيره خاك بر كنان نيايش پاك، يزدان پيشگاه در و بيĤمد پس. برداشت سر از را كيانى كاله آن و آمد فرود تخت از نيز شاه كاووس. بكردند
 و بيĤورد مى هم كاووس. بگفت او پيش به بود، ديده كه را آنچه پيوسته نيز گيو. بنشست تخت بر و برفت ديگر بار آنجا از آنگاه. بغلتيد

 شد، تيره شب چون سرانجام. بشنيد پاسخ و بگفت را شب آن سراسر و بخواند خود نزد به را ايران جنگجوى سران و خواند فرا را رامشگران
 .برفتند خويش ايوان به او پيش از دست در اى شماله و خرّم و شاد دلى با يارانش

 .برفتند بارگاه آن به پهلوانان و برآمد شاه درگاه از تبيره بانگ رسيد، فرا روز چون

 آن و پهلوان نامور سرافرازان آن و ها خواسته آن تا بفرمود آنگاه. بنشاند نامور شاهى تخت آن بر و خواند خود پيش به را گيو شاه، كاووس
 چون. بيĤورد او پيش به را -ببرد جاى از را سياوش پاى كه همو - انديشه تيره گرسيوز و جهن نيز و ستمديده و گناه بى روى پوشيده زنان
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 بلند تخت پيش به بودند، آورده بند در را پايش كه نيز را جهن. بكرد نفرين بود، نفرين سزاوار كه را او بديد، را بدكنش گرسيوز آن كاووس
 آنها پيش در و بداد جاى شاه پرده پسِ در را ايشان پس. كرد نگاه شاه افراسياب دختران آن به اشك پر ديدگانى با كاووس. بردند اووسك

 بند را برخى و گمارد نگهبانى را ايشان از برخى سان بدين و. بيĤراست جداگانه يك هر نيز را گروگانها و بنديان آن. كرد برپاى كنيز و كارگزار
 .ببردند بلند شاه آن پيش از را آنها چنين اين و برنهاد

 آفرين زمين شهريار آن] خسرو كى[ بر تا بداد ايرانيان به بود، كه هرچه و نابسوده گوهرهاى و دينار از را ها خواسته آن همه آنگاه
 و خوراك با جايگاهى نيز جهن براى. نبرد خويش نايوا به را ايشان خُردان و بزرگان از هيچيك و سپرد مهتران به را بردگان سپس. بخوانند

 .است چنين آسمان چرخ كردار آرى،. شد گرسيوز بهره جايگاه آن كه بود دخمه يك بسان تاريكى چاه دژ، آن در. بيĤراستند راهنما و كنيز

 پارسا دلى دارد راد كفى       پادشا بود كه كسى آن خنك

 خرد بى در گرد به نگردد            بگذرد برو گيتى كه بداند

  پزشك خواند ديوانه كه هم چنان   رشك كام و كهتر بود چون خرد

 الماس بسان را خامه سرِ و بيĤورد كاغذ نويسنده، پس. كرد تهى بيگانگان از را خويش پيشگاه بپرداخت، ايشان از شاه كاووس چون آنگاه 
 و شد ايران شاه آن از چين و ترك سراسر ديگر: كه ساختند آگاه را همه و نوشتند نامه مهترى و نامدار هر و كشور هر به گونه بدين و كرد تيز

 .گرفت آرام جا همه و آمد آبشخور به بره كنار در پلنگ

 انبوه از شاه درگاه پيش در هفته دو تا كه بداد دينار و درم چندان بودند، پراكنده كه كسانى به نيز و خود مردم و درويشان به آنگاه
 از هفته آن سراسر در و بنشست خويش بزرگى جايگاه بر فرّهى و آرامش با شاه كاووس كه بود هفته سديگر به. ديدند نمى گذر راه خششهاب

 كاووس كه بود ماه آغاز در. برخاست سرخ مى از اى كوهه كه پرداختند ميگسارى به چنان و بود بلند ناى ناله و سرود بانگ كاووس كي كاخ
 و زرين ستامهاى و كمرها و پيروزه جامهاى و زرين تبوكهاى با را آن آنگاه. نشاند پيروزه و زر آن بر و بيĤراست شاهوار اى جامه گيو براى شاه

 سپس. بيĤورد پراكندنى و افكندنى و بوى و رنگ از چيز گونه همه و تخت و جامه و گوهرنگار تاج و دستبند و گوشواره و گردنبند با كنيزان
 بر را خود روى ديد، چنين كه گيو. بردند او نزد به را شاهوار جامه آن و بنشاندند زرين تخت بر را او و فراخواندند را گيو تا بفرستاد را ىكسان
 .بماليد تخت آن

  شاه كاووس از خسرو نامه پاسخ

 خشنود و شاد روزگار، و كردگار از كه ىبراست: كه نوشت پاسخ چنين و بيĤورد خوشبوى و مشك و كاغذ و بيĤمد خرامان دبير، آنگاه
 جنگ و تاراج با را گيتى  كه بدكردارى آن. است گشته تخت و تاج و بزرگى سزاوار و بخت پيروز چنين اين ما فرزند كه ديدم چون گشتم
 تا. آورند مى زبان بر پنهانى تنها ار نامش كه گشته آواره گيتى در چنان تو دست از اكنون بود، آورده تنگ به مردم بر را روزگار و آورده بدست

 .بزد را دار تاج نوذر گردن. بود انگيز فتنه و فرومايه و خونريز پيوسته بود، كه هنگام آن

 باشد. نهد پاى چين درياى و مكران و توران بر تا مگذار پس. است ديوانه و بدنام و بدانديش و شاهكُش و بدتن و برادركُش او كه براستى
 شاد آفرين گيهان پروردگار داد به پس. بشويى نابخردان كردار و گفتار و بدان رنج از را گيتى و شود دور آن از بدى و يابد رهايى او از گيتى كه

 در تنها پس آن از ديگر. باشى كرده درد از پر را دشمن دل كه ببينم شادمان را تو ديگر بار كه باشد و. بيافكن گيتى در اى تازه بنيان و باش
 آفرين گيهان پروردگار پس. باشد درد از پر دلت و سبز سرت و باشى شاد و پيروز تو تا اوست، از باك و اميد كه بود خواهم پاك يزدان يشگاهپ

 .نهادند را شاه مهر نامه بر گونه بدين و. بادا تخت بر جايت هميشه و باد تو راهنماى

 نامه و بكرد آفرين او بر پس. آمد گنگ در خسرو كى نزد به كه اين تا نكرد درنگ جاك هيچ راه در و شد روان كاووس ايوان از گيو آنگاه
 با را روز سه و بيĤورد ميگسار و رامشگر و مى و شد شاد گفتار آن شنيدن از ايران شهريار. بكرد ياد او پيش به را خسرو كى نياى پيام و بداد را

 سپاهيان همه پيش به را خود نياى پيام خسرو كى شد، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون مچهار روز به. پرداخت ميگسارى به شادى و پيروزى
 با خودش سپس. سپرد -نوذر پسر - گستهم به را نامبردار پهلوانان از سپاهى و بداد جوشن و كالهخود ايشان همگى به آنگاه و بكرد ياد

 .نبود بيكار روز و شب ديگر. برگرفت در شمشير با را گيتى و پيش در را چين راه گنگ، شهر از سپاهيان
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 چون. برفت پدر شارستان تا خون پر جگرى با و دلسوخته خسرو كى گونه بدين. بودند هوشيار شب در پاسبانان و روز در نگاهبانان
 داور با و بازگشت تخت سوى  به آنجا از آنگاه. بگشت شد، روان تشت زير به او خون كه آنجايى در و سياوش باغ گرد به پيوسته رسيد، بدانجا
 اينجا در آب چون را افراسياب خون]  بريخت را سياوش خون كه[  همينگونه به باشد، من راهنماى يكتا دادگر داور اگر: كه بگفت راز پاك
 .بريزم

  مكران شاه و چين فغفور نزديك خسرو كى فرستادن پيام

 ساالر و چين خاقان نزد به را ايشان و برگزيد بودند، شنود و گفت داننده و ندهگوي كه را فرستادگانى سپاه، ميان از خسرو كى آنگاه
 براى كه بايد گردد، پشيمان بد كردار از دلتان و آوريد من فرمان به سر و گيريد داد اگر شمايان: كه بداد پيام و بفرستاد مكران سرزمين
 رزم براى را خود سپاهيان كه بايد بپيچد، ما گفتار از سر كه هر ولى. ديد خواهيد راه در را ما ناچار به كه زيرا آوريد فراهم خوردنى ما سپاهيان

 كشور هر بزرگان و چين خاقان و فغفور. برفتند بود، آنجا در نامورى مهتر كه جايى و كشور هر به فرستادگان آن گونه بدين و. سازد آماده ما با
 همگى ما: كه اين و گفتند فرستاده آن به شيرينى سخنان نرم، آواى و گرمى با همگى ليك. گشتند اندوهگين پيام آن شنيدن از ديگرى
 آنچه هر و سازيم آباد ديگر بار اند، گشته ويران بسيار كه را دلير جويان جنگ گذر راههاى هم اينك. هستيم او فرمان به تنها و شاهيم كهتران

 :گفتند انجمن آن خردمندان همه اهآنگ. آوريم سپاه پيش از آن جز و خوردنى از بايد، كه

 فغفور پس. ببخشيم بسيار چيزهاى نيز را درويشان و آوريم فراهم بسيار خوردنى و بشار برايش بگذرد، ما پيش از زيان بى خسرو كى اگر
 .بازگشت ايران شاه درگاه به شاد و خشنود فرستاده، آن و بداد بيشمار پيشكشهاى فرستاده آن به چين

 همه و بداد را نامه آن و رفت او تخت پيش به پس. بديد ديگرگونه را مكران شاه دل رسيد، مكران به چون ديگر نامور تادهفرس آن ليك
 كى فرستاده به. بكرد اندوه از پر را انجمن دل كار، اين با كرد خوار را فرستاده آن مكران، شاه ولى. بگفت بود،  سپرده ياد به كه را پيام آن

 براى از گيتى و است من تخت زير به روزگار كه بدان. مجوى فزونى ما بر پس اى، نديده را ما هنوز كه تو: كه بگوى ايران شاه به: گفت خسرو
 بسيار گنجهاى و دانش هم نيز مرا. تابد مى مهر به ما سرزمين بر نخست گردد، مى تابان آسمان، بر خورشيد چون. است روشن من تخت و تاج

 گذر راه تو به كه بخواهى من از اگر است، گشته پادشاه زمين بر جانورى هر كه اكنون پس. دارم بسيار نيروى و مردان و بزرگان هم و است
 را تو كه بدان درآيى، ما شهر به سپاهيانت با اگر ليك. نبنديم تو بر را گذر راه بگذرى، اينجا از سپاهيانت بدون كه بخواهى اگر. باشد روا دهم،
 .گردى مند بهره نيك اختر از و باشى پيروز و بگذرى اينجا از و رسد من سرزمين اين بر پايت كه نگذارم و نرسد ما پادشاهى اين از اى بهره هيچ

 خاقان و فغفور پس. تاخت ختن شهر به نامور بزرگان با و براند جايگاه آن از را خود سپاهيان بشنيد، گونه بدين پاسخى ايران شاه چون
 و بودند كرده آباد را راه همه. آمدند او پيش به نامداران ديگر با چين به مانده ايستگاه سه از و رفتند ايران شاه پيش به آفرين و پوزش با چين
 .بود گشته نشست جايگاه چون دشت و در

 و ببستند آذين راه بى و اهر بر رسيد، شهر نزديك به ايران سپاه چون. بود گستردنى و بزم آرايش و خوردنى و پوشش از پر راه آن سراسر
 فغفور و رفتند كاخ سوى به هم با شد، روبرو ايران شاه با چين فغفور چون. ريختند درم و لركيماس سرها فراز از و برآويختند ديبا ديوارها بر

 .هستيم شاه كهتران باشيم، سزاوار اگر همگى ما: گفت بدو

 گمان چنين ليك نيست، شاه سزاوار ما ايوان اين اگر اينك. است شده شاد تو به نتدوستدارا دل گشته، آباد تو بخت به گيتى كه اكنون
 .نباشد بدتر راه، از كه كنم مى

 با و بيĤورد بشار براى از چينى دينار هزار سد نيز چين فغفور. بنشست نامور بارگاه آن در و درآمد او كاخ به ايران سرافراز شاه سان بدين
 هنگام اين در و بمانْد چين در ماه سه ايران سپاه نامداران با خسرو. بود ايستاده بپا خسرو كى پيش در پيوسته خود انديش فرخنده مرزبانان
 آنجا در رستم و رفت مكران به چين از ايران شاه كه بود چهارم ماه در. آورد مى پيشكشهايى  ايران شاه براى چين فغفور بامداد، هر پيوسته
  .بماند
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  مكران شاه شدن كشته و مكران شاه با خسرو كى رزم

 يار خرَد: گفت را او و فرستاد مكران شاه پيش به و برگزيد را سپاه كارآزمودگان رسيد، مكران نزديكى به چون و بيĤمد خسرو كى
 و مهتران سرِ و است وشنر من تخت و تاج به گيتى. است بوده آرزو به نه و مستى به نه ام، رفته كه راهى اين من كه بنگر. باشد شهرياران
 را من سپاه چون كه بدان و بيĤراى خوبى با مرا تخت و بگشا راه و بيĤور فراهم خوردنى من سپاهيان براى پس. است من تخت زير به بزرگان
 به دست و آورد خواهند گجن آنها نرسانم، ايشان به چيزى من اگر ديگر آنگاه نيابند،]  چهارپايانشان براى[ نيز گياهى و رسد پايان به خوردنى

 شيران با جنگ آهنگ اى كينه هيچ بى و نشنوى مرا گفتار اگر اينك. آورد خواهند تنگ به دشمن بر را گيتى و كرد خواهند دراز كسان چيز
. بداد را شپيام و آمد مكران شاه پيش به خسرو كى فرستاده. كرد خواهى ويران را مكران همه و ريخت خواهى را بسيارى كسان خون كنى،
 پس. شد بدآميز مغزش و بجوشيد و گشت تيز خسرو كى سخنان آن شنيدن از خردش بى سر. نبود داد و پيام براى جايى هيچ او دل در ليك
 بدگمان آن نزديك به و برگرد: بگفت نيز خسرو كى فرستاده آن به. بيĤراست دشت در را نبرد جايگاه و آورد گرد را اش پراكنده سپاهيان همه
 ما نيروى آيى، بدينجا چون ليك اى، گشته فروز گيتى و شاد چنين اين تو] ما، براى[ روزگار تيره گردش از چه اگر اكنون: كه بگوى را او و برو
 .كدامند پهلوانان و مردان كه بدانى و ببينى را

. گرفتند جاى كوه تا كوه از دشت آن سراسر بر نمكرا و تيز  سپاهيان همه. شد هياهو از پر مكران همه بازگشت، ايران شاه فرستاده چون
 بر را خود راه نيز ماه سپاهيان، بانگ و اسپان آواز از. نبود جايى هيچ زمين روى بر ديگر گويى. بيĤورد جنگى پيل دويست مكران شاه آنگاه

 جاى همه. است شده سياه سپاهيان آن گَرد زا مكران: گفت و آمد خسرو كى نزديك به ايران سپاه نگاهبان ديگر، سوى از. كرد مى گم آسمان
 رده سپاهيان تا بفرمود شنيد، چنين كه خسرو كى. ببيند را آنها گروهى دو از تواند مى شهريار اكنون و است پيل و درفش از پر كشور

 سپاه نگاهبان. بگشت سپاه ردگ به را شب سراسر و آمد دشت به نگاهبانى نيز مكران سوى از. گرفتند دست به دشنه و گوپال و بركشيدند
 را او و بزد تيغى و درآويخت مكران سپاه نگاهبان با دژم شير و سرافراز پيل همچون و بيĤمد پس. بود خوار برايش رزم كه همو بود، تخوار ايران،

 .بكرد بيم از پر را مكران شاه دل خود كار اين با و كرد نيم دو به

. درآويختند و شدند روياروى يكديگر با كوه همچون سپاهيان آنگاه. گشت ناپديد آسمان آنها گَرد زا كه بركشيدند رده چنان سپاه دو پس
 كفش زرينه پهلوانان سرش پشت در و بود كاويانى درفش او پيش در. شد كوس و نفير ناله از پر جا همه و بيĤمد ايران سپاه دل از سپهدار توس
 زخم آن از و گشت زخمى سپاه، دل در مكران شاه كه اين تا. گشت كرف درياى سياهى به زمين و شد تيرها پر و پيكان از پر آسمان. بودند
 . بريم مى را او سر اكنون شاها: گفت خسرو كى به ايران سپاه از كسى. بداد جان

 .ننگريم او در زشتى به هرگز ما: گفت بدو خسرو كى ليك

  اهرمن بچه از ربتّ مگر            تن ز برّد كه شهرياران سر

 چين ديباى با را رويش و بيافشانيد گالب و مشك آب، بسان او بر و بسازيد اى دخمه. گردد برهنه جوشن از زخميش تن كه نبايد پس 
 تن چهل و سد و هزار و شد كشته گذار دشنه پهلوان و سوار هزار ده مكران، سپاه آن از بارى،. باشد چنين اين بزرگان مرگ كه زيرا  بپوشانيد

 ايران جوى پرخاش دليران آنگاه. ببردند را آراسته تخت و سراپرده و ها خواسته آن و پيالن ايرانيان، پس. گشتند گرفتار سختى به نيز ايشان از
 و برخاست شتد و شهر از زنان خروش. گشتند توانگر نيز بزرگان و شدند افسر و تخت داراى بسيارى تاراج آن در. نهادند مكران تاراج به روى
 زنان و ساختند زخمى تير با را مردم آن از بسيارى. بزدند زمين بر را آسمان و كشيدند آتش به را شهر درهاى. شد بيم از پر مكران و تير همه

 .آوردند بند در را خردسال كودكان و

 و جنگ و تاراج از تا بفرمود نيز هوش تيز اشكش به و بازگردند تا بفرمود سپاهيان به بكاست، انجمن آن از ايران شاه خشم چون سرانجام
 شاه نزد خواهى پوزش به شهر آن پارسايان همه پس. كند درشتى نژندان با تنها تا بفرمود و كند زشتى كسى كه نگذارد ديگر و بيĤرامد جوش
 .باشد سزاوار ببخشد، را گناهان بى ايران شاه اگر اكنون. ايم بوده رنج در ستمكاران از هميشه و ايم بيچاره و گناه بى ما: گفتند و آمدند ايران

 .بزنند بانگ سپاهيان بر تا بفرمود بشنيد، را ايشان سخنان ايران فرخنده شاه چون
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 جوش و جنگ و تاراج و بيداد براى از مردم خروش جايى از اگر پس اين از انديش، فرخنده پهلوانان اى: كه برآمد سراپرده از خروشى پس
 .ساخت خواهم نيم دو به ندارند، بيم دادار پروردگار از كه را كسانى و كارانستم برآيد،

 همه و گشت سبز زمين و بيĤمد بهار چون. خواند فرا را سازان كشتى و دريانوردان هرجا از و بماند مكران در را سال يك ايران شاه بارى،
 با تا بفرمود اشكش به خسرو كى شد، آراسته دار ميوه درختان و ها گل با غهابا و گشت شكار جاى و اسپان چراگاه جا همه و شد الله از پر كوه

 راه شهر، آن از]  سپاهيانش با[ خود آنگاه. نپذيرد كاستى او داد و نجويد راستى و خوبى جز و بماند مكران در ايران شاه آيين به سپاهيانش
 ابر از پر آسمان. نديدند بيابان در خاكى هيچ كه شد چنان پاك يزدان فرمان هب ليك. گرفت آسان خويش دل بر را رنجها همه و پيش در بيابان

 پيش به شد، مى برده گاوميشها با كه هايى گردونه درون نيز مردم هاى خوردنى. شد شنبليله و الله گل از پر جا همه و خويد از پر زمين و
  .بود آب از پر زمين و ابر از پر آسمان و خواب جاى و سبزه از پر دشت سراسر. رفت مى

  زره آب از خسرو كى درگذشتن

 خود با مكران و چين از را دريايى كارسازان همه ايران شاه. بگشودند ميان از گره پهلوانان رسيد، زره آب نزديك به خسرو كى چون
 با را سال يك توشه آب، آن از گذشتن ىبرا تا بفرمود افكندند، آب به كشتى چون و بكرد خشكى در بايست مى آنچه هر پس. بود برده بدانجا
 آن از و بكرد نيايش و ستايش را آفرين گيهان پروردگار و برفت آب لب از آبرو با ايران راهجوى و اختر نيك شاه سان بدين و. بردارند خود

 كردگار اى: گفت يزدان درگاه به. ساندر خشكى به گزندى هيچ بى ايران تخت و بزرگان و سپاهيان و افزار جنگ با را او تا خواست بلند كردگار
 و سپاه و جان پس. پروينى تا تيره خاك از چيز همه خداوند و هستى نگهدار دريا و خشكى در تو كه همانا نهان، و آشكار شناسنده اى گيهان،
 .باش نگهدار مرا گنج و تاج و تخت

 . ستر نمى ريش دلى با جز آن از هيچكس كه بود چنان آشوب پر درياى آن

 وزيد مى سو آن به هرات باد گذشت، مى سال از نيمى چون هفتم ماه در ليك. رفتند مى آب بر آرامش با كشتى آن با ماه شش در هميشه
 كه جايى به خرَد راه از را كشتى و انداخت مى بان كشتى پيش به راندند، مى آن با را كشتى كه چوبى و گرداند مى بر را كشتى بادبان تندى، با و

 . كشانْد مى خوانند، مى فلغند را آن دريانوردان

 ديدند، مى آب آن در كه آنچه از سپاهيان همه. نگراييد كژّى به ايران پادشاه اختر با باد، كه كرد چنان يزدان هنگام آن در ليك
. بودند پايدار نيز شير برابر در كه گاوهايى. ندديد گاو و شير دريا آن در. نمودند مى شاه به را آنها  انگشت با يك هر و بودند گشته زده شگفت

 پلنگ بسان سرش و ماهى همچون تنش يكى. بود پشم از پر گوسپندان همچون تنشان سراسر و كمند درازى به مويشان كه ديدند مردمانى
 پيش در پايشان دو و پس رد دستشان دو و گاوميش سر بسان سرهايشان برخى. بود نهنگ مانند به تنش و گورخر چون سرش ديگرى و بود
 به را آنها پيوسته خسرو كى همراهان و بود اينها از پر دريا آن سراسر بارى،. بود برّه همچون تنشان و خوك سر چون سرشان هم برخى و بود

 .خواندند مى آفرين را پروردگار و دادند مى نشان يكديگر

 .ننگريست ايشان به بادى هيچ و بگذشتند آب آن بر ماه هفت در. نوزيد بادى هيچ و شد رام آسمان سپهر، كردگار بخشايش به

 .بديد دشت را جا همه و كرد نگاه رسيد، خشكى به دريا از خسرو سرانجام چون

 .بماليد زمين بر را خود رخسار فراوان و آمد آفرين گيهان پروردگار پيشگاه به پس

 ليك. بود او پيش در دشت و ريگ و بيابان ديگر. بود شتاب جاى هم براستى كه اچر  برآورد دريا از را ها ناوچه و كشتى شتاب با آنگاه
. بود زمين مكران مردم زبان همچون زبانهايشان ليك  يافت چين بسان را ايشان شهرهاى همه. بگذشت نيز روان ريگهاى آن از زيانى هيچ بى

 از گونه بدين كه اكنون: گفت بدو و سپرد گيو به را سرزمين آن آنگاه. تبخواس خوردنى سپاهيانش براى و بيĤسود شهرها آن در ايران شاه پس
 هيچ ديگر پس اين از. گشت ارج بى دلم بر چيزها و شهر همه ديگر كه زيرا  مكن درشتى و تندى نيز گناهكاران با پس گشتى، برخوردار روزگار
 نزد به آنگاه. بداند زبانى هر كه برگزيد را سپاه ناموران از يكى وخسر كى سپس. كنم پرستش را فريادرس يزدان تنها و نشناسم كس را كسى
 .بيĤيند ما بارگاه اين به خرّم و شاد دلى با كه بايد هستند، كامروايى و آرامش جوياى كه كسانى همه: كه فرستاد پيام شاهان
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 .ديد خواهد را خود بد خوى آن كيفر كند، سرپيچى من سخن اين از كه كس هر ليك

 شاه چون. رفتند او درگاه به كهتران بسان همگى و نپيچيد سر او سخن از نيز بشنيدند، را خسرو كى پيام كه مهتران آن از كىي پس
. خواست آگهى او شاهى تخت و افراسياب و دژ گنگ از خسرو كى آنگاه. برافراخت خورشيد به را ايشان گردن و بنواخت بديد، را ايشان ايران
 از نيز افراسياب. نباشد راه پرسنگ سد از بيش] دژ[  گنگ تا اينجا از. كوه نه و است پيش در آب نه ديگر اينجا در: گفت وهگر آن ميان از يكى
 را رنجهايى آن ديگر و شد شاد آگهى آن شنيدن از ايران شهريار. است مانده آنجا در و رفته] دژ[  گنگ به مردمانش با برآمد، دريا از كه آنگاه
 به خسرو كى و بخواستند را ايشان اسپهاى آنگاه و بيĤراستند شاهوار هاى جامه مردمان آن براى پس. گشت خوار دلش بر سره يك د،بو برده كه

 .برفت دژ گنگ سوى به سپاهيانش با نيز ايران شاه خود. بازگردند تا بفرمود ايشان

 دژ گنگ به خسرو كى رسيدن

 باشد، بدى جوياى كه كسى هر كه بدانيد: گفت و بكرد ياد دهش نيكى يزدان از آنگاه. دادب روزى و بيĤراست را خود سپاهيان خسرو كى
 بديد، را دژ گنگ چون ايران شاه. شود رنجيده نيز مورى پاى شهر، اين در شما بودن با بگذاريد كه نبايد پس. شود پيچان ايزدى پادافره از

 هستم اى بنده من پاك، و دادگر داور اى: گفت و بخواند آفرين را كردگار و نهاد زمين بر سر و شد پياده اسپ از. شد ناپديد اشك از رخسارش
 كه را پدرم شارستان و بارو اين تا بدادى نيرو و اختر و دل و سپاه و فرّ و آيين و شكوه مرا كه بودى تو اين كه همانا. باك و ترس از پر دلى با

 .بديدم برآورده، خاك از سر

 او كشتن از كسى هر دل و يازيد دست او بر ستمكار سرانجام، ليك  برآورد مغاك از را بارويى چنين كه بود پاك دانيز فرّ از سياوش
 كاشته گيتى در كينه تخم چنين اين و شد كشته دشمن دست به گناهى بى با كه سياوش درد از بارو، آن ديدن با نيز سپاهيان همه. شد آزرده
 .بگريستند گشت،

 آن در كسى هيچ با و داشت نهان شنيد، كه را آنچه افرسياب ليك. بگذشت آب از ايران شاه: كه رسيد آگهى افراسياب به ،ديگر سوى از
 از پر سرى با خسرو كى چون. بگذاشت آنجا در را بزرگان و برفت انديشه از پر سرى با و تنها گشت، تيره شب چون  پس. نگفت سخن باره

 و چشمه اى گوشه هر در. است بهشت چراغ بسان اش ميوه كه بديد را بهشتى دالفروز باغ آن آمد، دژ گنگ درون به خون از پر دلى و انديشه
 تا اينجا در و نهاد تو براى را اين: گفت مى آن ديدن با كسى هر. بود بلبل از پر درختانش شاخهاى روى بر و سنبل از پر زمينش و بود گلستان

 را او نشان جا همه و سراى و باغ و دشت در پس. برآيند توران شاه جستجوى به تا بفرمود ايران بيدار شاه آنگاه. بمانيم شادان مرگ، گاه
 او خويشانِ از بسيارى برآمدند، او جستجوى به تيز بدانگونه چون. بيابند نشانى او از جايى در مگر تا برفتند بيهوشان بسان جويندگان. بجستند

 .نيĤمد بدست بيدادگر شاه آن از نشانى هيچ ليك بكشتند، را سيارىب گناهان بى پس. بيافتند را

 نيز شاه. بود باغ و پاليز و گلشن از پر دآلويز، بهشتى چون جا همه. پرداخت ميگسارى و رامش به دژ گنگ در را سال يك ايران شهريار
 و برفتند شاه نزد به ايران سپاه پهلوانان همه كه اين تا.  دبمانْ دژ گنگ در شادى و پيروزى با همچنان و نكرد رفتن آهنگ دلش ديد، چنين كه
 و بگذشته دريا سوى آن از - افراسياب -تو نياى كه بدان پس انديشد، نمى ايران تاج و تخت به و جنبد نمى جا از شاه دل اگر: گفتند را او

 ، رود ايران سوى به كينه از پر سرى با افراسياب اگر پس شسته،ن ايران تخت بر سپاه، و گنج نه و دارد فرّ و اورنگ نه كه نيز پير شاه كاووس
 كه ايران شاه. گردد بيهوده ما رنجهاى اين همه ديگر شود، تاج و تخت با ديگر بار افراسياب اگر بود؟ خواهد زمين ايران نگاهبان كسى چه

 كه رنجهايى آن از و فراخواند شارستان آن از را بزرگان روخس كى پس. است سودمند شما پند اين كه براستى: گفت ايرانيان به شنيد، چنين
 در: گفت بدو و بخواست را دژ آن مرزبان سپس. بداد شاهوار هاى جامه ايشان ترين گرامى و ترين شايسته به آنگاه. گفت سخن ايشان با بود، برده
. ببخشيد آراسته، گنجهاى و اسپان از را، ها خواسته آن همه خسرو كى پس آن از. كن بيرون دل از را بدگمان انديشه و بمان شادى به اينجا
  .گشتند توانگر و شدند افسر و تخت و دستبند با شارستان آن همه كه چنان
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 گرد سياوش سوى به دژ گنگ از خسرو بازگشتن

 كشورى هر از. نهادند روى يابانب سوى به راهجويى و شتابنده سپاه پس. برخاست درگاه از كوس آواى گردد، بيدار خروس كه گاه آن در
 يك دشت و در گذشت، مى ايران سپاه كه راهى آن از. ببردند راه به بسيارى هاى خوردنى سپاهيانش و شاه براى مهتران و نامداران همه نيز
 شاهوار هاى جامه ايشان به خويش گنجهاى از خسرو كى چون. رفتند ايران شهريار پيش به بشار و پيشكش با بزرگان همه. شد بازار چون سره

 فرّه و سر آن گيو چون. رفت او پيشواز به شهر آن مهتران همه و سپاهيانش با نيز گيو. افتد رنج در او كه نگذاشتند نيز آنها بود، بخشيده
 چون. بساخت جايگاه ايشان بر كيان آيين به و بنواخت بسيار را ايشان نيز ايران شاه. برد نماز را او و شد پياده اسپ از بديد، را شاه سرافراز
 خسرو كى. پرداخت گفتگو به گيو با و بماند دريا سوى آن در هفته دو و آمد فرود بديد، را آن بادبانهاى و رسيد كشتى نزديك به خسرو
 كارها و انداختند آب هب كشتى تا بفرمود آنگاه. جويد درنگ گيتى در كه نبايد است، نديده را] دژ[  گنگ كه كسى هر براستى: گفت مى پيوسته

 در. شدند روان پايه بى درياى آن بر و بركشيدند بادبان تا بفرمود راندند، مى كشتى ژرف درياى در كه نيز دليرى دريانوردان به. برساختند را
 آستين كژ، باد از كه آن بى ند،برفت را راه آن ماه هفت در سپاهيانش و ايران شاه كه شد تيز باد چنان دريايى ساله يك راه آن از ايشان بازگشت
 .گردد تر نيز ايشان

 دشت كه خسرو كى. ببستند را كشتى رسيدند، خشكى به سرانجام چون. كشيد خشكى سوى به را سپاه سپهدار، خسرو كى سان بدين
 خوردنى راندند، مى را كشتى كه كسانى و دريانوردان به آنگاه. بماليد خاك بر را خود رخسار كنان نيايش پاك، يزدان  پيشگاه در و بيĤمد بديد، را
 خسرو كى سپس. ببخشند شاهوار هاى جامه و دينار گنج، از نيز بودند برده رنج راه آن در كه كسانى همه به تا بفرمود و بداد فراوان پوشيدنى و
 شاه راه پيش به آراسته سپاهيان با شد، آگاه او آمدن از اشكش چون. بودند مانده شگفت در او كار از همه. گرفت پيش در بيابان راه دريا از

 از. خواندند فرا را رامشگران هرجا از و بيĤراستند را مكران و تير همه. بكرد آفرين شاه بر و ببوسيد را زمين روى و شد پياده اسپ از پس. آمد
 دالوران و نامداران و بزرگان همه. ريختند شكر با درم ناسپا پاى زير به و بيĤويختند ديبا ديوارها از. رسيد مى گوش به ساز آواى راه بى و راه

 .برفتند ايران پيروزگر شهريار نزد به بشار و پيشكش با مكران

. بپذيرفت بيĤورد، اشكش كه را آنچه همه نيز ايران شاه. برد شاه نزد به و بيĤراست و آورد فراهم را مكران هاى خواسته همه نيز اشكش
 .بكرد آفرين و بداد بسيار شاهوار جامه و بكرد مكران سرزمين مهتر را او و برگزيد را اننامدار آن از يكى آنگاه

 او پيشواز به شادكام و دل گشاده سپاهى با رستم رسيد، چين نزديك به مكران از زمين ايران سرافرازان ديگر با خسرو كى چون آنگاه
 را او نيز ايران گردنفراز شاه. برد نماز را او و شد پياده دور از بديد، را او سايبان ز،سرافرا سوار رستم و گشت پديدار دور از خسرو كى چون. آمد
 پس و شد رستم مهمان نيز چين در. راند سخن او با جادوگر افراسياب بودن گم از نيز و بود ديده دريا در كه هايى شگفتى آن از و برگرفت در
 خسته جگرى و اشك از پر رخسارى با چون. برفت سياوشگرد سوى به اسفند ماه از پنجم و ستبي روز در و براند ماچين و چين از هفته يك از
. بريدند خوارى به را ايران شاه]  سياوش[ سر كُش مردم و گجسته، گروى و بدنشان گرسيوز كه رفت جايگاهى آن به آمد، پدر شارستان آن به

 نفرين سخت را گروى و ماليد خاك آن بر را خود روى نيز رستم. بكرد چاك را يشخو بر و روى و بريخت سر بر را تيره خاك آن خسرو كى
 جاى بر گيتى تا كين اين از و نگذارم جاى بر تو كين از هيچ نيز من. گذاشتى يادگار به گيتى در مرا شهريار، اى: گفت مى خسرو كى. بكرد
 پيش در را گيتى و آورم چنگ به را او كه اميد اين به نجويم خواب و آرام نيز پس اين از و بپرداختم ازو را افراسياب تخت .رنجم در من است،

 .سازم تنگ و تار چشمش

 را هفته دو و بداد روزى و بگشود گنج آن در پس. بود كرده ياد پدر از او براى مادرش كه نهاد روى گنجى آن سوى به خسرو كى سپس
 چون نيز - نوذر پسر - گستهم ديگر، سوى از. بداد بسيار چيزهاى نيز گيو به و دينار ميانه دويست رستم به. گذراند شادى به شارستان آن در

 دور از را شاه تاج و سر آن چون. رفت او پيشواز به ايران آوران نام و بزرگان از گران سپاهى با آمده، پدر شارستان آن سوى به شاه كه بشنيد
 بفرمود گستهم به ديد، چنين كه خسرو كى. بخواندند آفرين زمين دادگر شهريار آن بر همگى. ودبپيم را راه آن پياده و شد پياده اسپ از بديد،

 آن همه. نهادند روى گنگ بهشت سوى به آنجا از سان بدين و. شد روان و گرفت دست به را او دست شادان آنگاه. شود سوار اسپ بر تا
 .بود بسيار رنگ و آب شاه، نزد به را سپاهيان

 بار به آيد نو زمانى هر كجا            دار ميوه بود درختى چون وفا
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 .نيĤسودند شكار و خوردن از دمى سواران، تا گرفته ايران شهريار از همگى 

 ايشان از هيچيك ليك. بود افراسياب جستجوى در شب و روز نيز ديگر سوى از. بنواخت بسيار نيز را سرفراز تركان همه خسرو كى
 از اوستا و زند كراسه با و بشست را خود تن و سر ايران شاه شب يك سرانجام كه اين تا. نشد او از يادى هيچ گيتى در و دندا او از نشانى
 درد از پر روانى هميشه تو ناتوان بنده اين: گفت و نهاد زمين بر سر گريان، آفرين، گيهان پروردگار پيشگاه در را شب سراسر و گشت دور انجمن
 را كسى هيچ گيتى در و پويد نمى هستى، دادگر كه را تو راه كه افراسيابى. بيند نمى افراسياب از نشانى هيچ آب و بيابان و ريگ و كوه بر. دارد
 .شمارد نمى چيزى به

 به مرا كتاي دادگر خداوند كه اين مگر اينك. است بريخته را گناهان بى از بسيارى سر خون و نيست تو راه و داد بر او كه دانى مى خود، تو
 او از نشانى و نام هيچ گيتى در كه اكنون. پرستم مى را آفريدگار ليك هستم، ناسزاوارى بنده من كه هم اگر. گردد راهنما بدكنش آن نزديك
 خودت يينآ همچون مرا آيين و بكُش دلم در را كين آتش اين و بازگردان او با پيكار از مرا سر پس خشنودى، او از تو اگر دادگر، اى. نيست
 از و بود گنگ بهشت در سال يك پس آن از. بازگشت خود تخت به نيايش جايگاه آن از بخت بيدار و سرافراز و جوان خسرو كى آنگاه. بساز

 .بيĤسود جنگ و جنبش

  زمين ايران به توران از خسرو كى بازگشتن

 به چين درياى پيش تا قجغار از را سرزمين آن پس. آمد نياز كاووس ديدار به را او كشيد، درازا به گنگ در خسرو كى ماندن چون
 هر سوى به و بياز دست مكران سرزمين و چين به و باش شاد و دل بيدار: گفت و داد بدو نيز بيشمارى سپاهيان و سپرد -نوذر پسر -گستهم

 بود آنجا در خواسته هرچه خسرو كى آنگاه. گردد تهى او از گيتى روى مگر تا بجوى آگهى افراسياب از پيوسته و كن روان فرستاده و نامه كس
 در كه چيزهايى و چين سرزمين گستردنيهاى از و اسپ و تخت و جامه و زرين ستام و ريدك و كنيز و مشك و نابسوده گوهرهاى و دينار از

 خواسته همه اين هيچكس اين از پيش تا كه براستى: گفتند مى همه. راند پيش به بار از پر كش گردونه گاو هزار چهل نيز و بود زمين مكران
 شد، مى روان سپاه كش دنباله چون. گذشتند مى دشت و كوه از پيوسته روز و شب كه بود سپاهى چندان. است نبوده كجا هيچ در و نديده
 از بيش سغد در. نهاد سر بر جتا پيلسته، تخت بر آنجا در و رسيد چاچ به تا بيĤمد خسرو كى سان بدين. بود رسيده ايستگاه به سپاه رو پيش
 و خوردن به هفته يك بخارا در. راند بخارا شهر سوى به را خود بيكران سپاهيان آنجا از آنگاه. رفتند پيش به خوزان و تليمان و بمانْد هفته يك

 را آن - فريدون پسر - تور كه آمد اى آتشكده به بگذشته، روزگارِ آن از اندوه با و خروشان نو، اى جامه با هفته ديگر دو به و پرداخت آسودن
 .برافكند چند گوهرهايى نيز آتش آن بر و بگسترد زر و سيم آنجا موبدان بر پس. بود بساخته كاخها آن درون و برآورده

 از و برفت كامروايى و شادى با بود، چشيده گيتى از بسيارى تلخيهاى و شور كه ايران شاه آن سان بدين و كرد رفتن آهنگ آنجا از آنگاه
 با را سرافرازى و نامور مهتر رسيد، مى كه شهرى هر در. شد روان بلخ از ماه سرِ. بماند بلخ در ماه يك. رفت بلخ سوى به و بگذشت جيحون

 و گنج و پيالن آن ايران شاه سپس. شد ساز آواى و ناى از پر جا همه و آمد رود مرو و طالقان سوى به سان بدين. گذاشت مى آنجا در سپاهيانى
 لركيماس و درم كران، تا كران از ايشان، سر فراز بر. بخواستند رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند را شهر آن همه. آورد نيشابور سوى به را سپاه

 ميان رد هميان پنج و پنجاه بدينشان و بداد درم خويش گنج از شهر ورزان دست و درويشان همه به خسرو كى. بريختند دينار و مشك و
 به دست و بماند هفته دو نيز رى در. برفت مى و رود و رامش با را راه آن سراسر و كرد رى به رفتن آهنگ ديگر هفته سرِ. پراكند ايشان

 .فرستاد پارس در كاووس كى سوى به رى از را فرستاده چندين و كرد شيراز آهنگ هفته سديگر به. گشود بخشش

 اني نزد به خسرو كى آمدن باز

 و راه و دشت همه آنگاه. بيĤراست چينى آرايش با را خانه و نهاد زرين تخت ايوانها در پس. شد تازه آگهى آن شنيدن از شاه كاووس دل
 و دبودن زده گنبد را راه بى و راه همه. برفتند او پيشواز به شهرى هر دالوران و بزرگان و مهتران همه و ببستند آذين را بازارگاه و برزن و كوى
 نامداران آن همراه به كاووس كى چون. ريختند فرو سرها بر و برآميختند گوهر و مشك گنبدها آن فراز از. گشت زربافت ديباى بسان جا همه

 در را يكديگر پس. برانگيخت جا از را خود روى تيز اسپ و بديد دور از را خود نياى -نو شاه آن -خسرو كى رفت، بيرون شهر از پِى فرخنده
 و گيتى: گفت مى و خواند مى آفرين پِى نيك و فرخنده شاه آن بر پيوسته كاووس كي. بگريستند زار و دادند بوسه هم روى و سر بر و برگرفتند

 .مبادا تو بى بزرگان جاى و بزرگى تخت
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 به شاهى زمان، و سپهر فريدون، تا جمشيد گاه از. اند نديده تو چون شاهى هرگز تاج و تخت و اسپ و جوشن نه و خورشيد نه كه همانا
 كَنده بدخواهت جان و دل و فرخنده تو بر روشن گيتى. نديد را گيتى نهان و آشكار و نبرد رنج سان بدين بزرگان از كس هيچ. نديد تو مانند
 برومند شاخ و بود تو بخت به اين: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو كى. آيد مى نياز تو فرّ به را او بازگردد، سياوخش كه روزى آن براستى. بادا

 سر بر چندان و بيĤورد زر و ياكند و زبرجد آنگاه. مبادا شب و روز من براى تو بى: گفت و ببوسيد را او لب و سر خسرو كى نياى. بود تو درخت
 خوان و بخوان را انجمن: كه بفرمود كاووس به خسرو كى سپس. گشت ناپديد بشار همه آن از گوهرنگار تخت آن هاى پايه كه بريخت شاه آن
 .بيĤراى ديگر ايوان در را

 شهر از نيز و بود ديده كه دريا هاى شگفتى آن از ايران شاه و بنشستند زرنگار گلشن آن در ايران شهريار با مايه پر بزرگان آن همه پس
 كى و شد باد از پر سخنان آن شنيدن از نامداران لب. بكرد ياد ايشان نزد به چراغ چون پاليزهاى و چمنها و مرغزار و دشت آن و دژ گنگ خرّم

 فرخنده[ نو شاه از نو گفتارهاى اين شنيدن نو، ماه و نو روز در: گفت بدو و برگرفت ها اندازه او كردار از و گشت شگفت در او از نيز كاووس
 نو اختر كار، اين بر ما اكنون. است شنيده را داستانى چنين كسى گوش نه و ديده تو چون شاهى كسى نه گيتى در كه براستى]. باشد
 از هفته يك در. بيĤورد لبى سرخ ميگساران و مى و بيĤراست را زرنگار گلشن آن كاووس پس. كنيم مى ياد خسرو از ميگسارى با و افكنيم مى
 آن پاداش و گشود گنج در شاه هشتم زرو به آنگاه. خاست برمى كوهه ، مى جام از گويى بشد، كاووس كي ايوان در كه ميگسارى همه آن

 پر گنج، از و بيĤراستند شاهوار جامه ايشان بر اندازه، به يك هر بودند، او با اندوه و شادى و بزم و رزم در كه بزرگانى آن همه به. بداد را رنجها
 خود نياى و خسرو كى آن از پس. بداد ساله يك درم اه،ش گنج از را ايشان و پرداخت سپاه كار به شاه آنگاه. بدادند ايشان به را چيزها ترين مايه
 دل، داغ آن با همگى بجوييم؟ راه بايد كسى چه از كردگار بجز كه براستى: گفت شاه كاووس به خسرو. بنشستند سگالش به انجمن از بدور
 از درنگ بى آيد، گنگ به يكباره او اگر. نديديم راسياباف از نشانى هيچ دريا و كوه و دشت در ليك. برفتيم را دريايى ساله يك راه و كوه و بيابان

 اين چون خسرو كى نياى. داريم پيش در را سختى و رنج اين ليك  است ياور دادگر، يزدان را ما چه اگر پس. آمد خواهند سپاهيانى سو هر
 مردان همچون و بتازيم آذرگشسپ آتشكده به اسپ دو بر سوار تن، دو ما: گفت بدو. گفت اى پيرانه پند را او بشنيد، خود نبيره از را سخن
 پاك يزدان مگر تا بايستيم آتش پيش در همچنان و بگوييم گيهان كردگار با زمزمه با را راز اين و بشوييم پا و دست و تن و سر پرست، يزدان

 و گشتند همداستان كار اين به دو هر پس. گردد ونرهنم گزيده، آرامش آن در افراسياب كه جايى به را ما و گردد ما راهنماى داد، نماياننده و
 سوى به اميد و ترس از پر دلى با و سپيد هايى جامه با و گشتند سوار اسپ بر باد بسان دو هر. نپيچيد سر آن از نيز اندكى دو آن از هيچيك

 جايگاه، آن در شاه دو آن سان بدين و. اندندافش گوهر آتش آن بر و شدند گريان بديدند، را آتش آن سرانجام چون. بتاختند آذرگشسپ خان
 رخسار اشك، با نيز خسرو. بيافشاندند گوهر موبدان آن بر و بخواندند را آفرين گيهان پروردگار و پرداختند فريادخواهى به دردمند و گريان و زار

 پرست آتش ايشان كه مپندار تو ليك. ببودند زداني پيش در گونه بدين را هفته يك دو آن. برافشاند دينار اوستا و زند بر و بشست را خود
 .ايستادند مى آن پيش در اشك پر ديدگانى با پرستان يزدان و بود پيشگاه همچون آتش زمان آن در كه زيرا. بودند

 نياز بى اى نه يزدان پاك از هم            دراز باشد انديشه چند اگر

 .بماندند انآذرآبادگ در را ماه يك نيز آزاده شاه دو آن 

  فريدون نژاد از هوم دست بر افرسياب شدن گرفتار

 هميشه و نداشت پناهى هيچ و بود هراسان گزند، بيم از پيوسته. گشت مى خواب و خورد بى هرجا در افراسياب كه بود چنان پس آن از
. بود دهارى بود، ساييده آسمان به سر كه خارايى كوه فراز بر و بردع نزديكى در. باشد تندرست و پناه در جانش آن در تا جست مى را جايگاهى
 به خوردنى خويش، جان بيم از پس،. را گرازى يا و شير پاى جاى زيرش از نه و ديد را باز پرواز جاى آن فراز از نه رسيد بدانجا چون افراسياب

 افراسياب هنگ را آن اكنون و بود شهرى هر از بدور و آب نزديكى در آنجا. بساخت جايگاهى خويش براى دهار آن درون در و برد آنجا
 .خوانند مى

 .بود هنگ آن در خون پر دل با چندى بود، گشته پشيمان خويش كرده از كه افراسياب

 دراز نماند بر كئى تخت به            سرفراز دل گردد خونريز چو

  بخت نيك اختر نيك جهاندار           تخت خداوند شهريارى چنان
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 نديد شاهان خون كو شاه خنك       پديد آمد دشمن شد ريزخون چو

 هوم هنر پر مرد آن نام. بود بسته كمر شاه با كارى هر در كه بود فريدون نژاد از كيانى برز و فرّ با و پرست يزدان نيك مرد روزگار آن در 
 پوش پشمينه هوم آن كه بود شكافى مردم، از بدور بلند، كوه آن در. داشت كوه در پرستشگاهى و گشته دور شادى و مردم و بوم و بر از كه بود
 :گفت مى كه بشنيد آن درون از اى ناله بود، گشته نزديك شكاف آن به كه هوم ناگهان هنگام آن در. بود ساخته خود پرستشگاه را آن

 رسيده هرجا به پيمانت و بود تو فرمان زير به چين و ترك همه كه اى داوران، داور اى و بزرگ اى نامور، مهتر اى خردمند، اى شاه، اى
 و نيرو و دليرى و مردانگى و زور همه آن شد كجا جنگاورت؟ مردان و دار تاج سر آن شد كجا. است گشته تو بهره دهارى اكنون  بود

 سنگى باروى اين و تنگ دهار اين به اكنون كه سپاهيانت؟ همه آن و سرزمين آن شد كجا تاجت؟ و تخت و بزرگى آن شد كجا فرزانگيت؟
 پس. است افراسياب بانگ تنها خواب،  هنگام به ناله اين: گفت و كرد رها را پرستش بشنيد، تركى زبان به را ناله اين هوم چون اى؟ گريخته

 افراسياب هنگ در آن و بيĤمد كوه از خواب هنگام به شب آنگاه.  بجست تاريك دهار آن در چندى گشت، درست هوم دل بر انديشه اين چون
 و گرفت دست در را آن و بگشاد پشمينه از بود، بسته خود پهلوانى ميان بر كستى جاى به كه را كمندى و بيĤمد ژيانى شير بسان پس. بديد را
 امسرانج ليك  درآويختند يكديگر با سختى به چندى دو هر پس.  بجست جاى از توران شاه شد، نزديك هوم چون .رفت هنگ آن درون به

 از رنج با را او و بتاخت بيهوشان همچون و ببست را او بازوى هوم شد، افكنده گونه بدين افراسياب چون. افكند زمين بر و آورد زير به را او هوم
 .بكشيد خود پس

  پادشاست جهان در او كه كس آن هر       رواست بر بدين نماند ار شگفت

 چريد نبايد و چميد ايدنب            گزيد نبايد نيكش نام از جز

  بالست جاى غار كين دانست چه         راست بگزيد غار يكى گيتى ز

  هوم دست از افراسياب گريختن

 اى: گفت مى هوم به پيوسته ديد، چنين كه افراسياب. ببرد او خواب و نشست جاى آن از را او و ببست را ايران شاه بازوى هوم سان بدين
 چه ام، بنشسته دهار اين در و نيستم كسى گيتى در كه ناچيز منِ از آيا اى، پرستنده پاك يزدان پيش در كه اى باك، و هوش با مرد
 را خود برادر گيتى شاهان از كسى چه آيا كه برگو. است تو نام از پر گيتى سراسر كه چرا نيست، تو آرامشگاه اينجا: گفت بدو هوم خواهى؟ مى

 اين نه مريز، را -كيان يادگار آن -سياوش و نامدار نوذر و اغريرث چون شهريارانى سر خون تو گشت؟ شتدر پاك يزدان با كسى  چه بكشت؟
 اين شناسى؟ مى گناه بى گيتى در را كسى چه آيا نيرومند، مرد اى: گفت او به افراسياب. بگريزى بن بى دهار اين به شاهى تخت آن از كه

 .زند سر من از گزند و رنج و درد آن كه ردبك چنان مرا سرنوشت كه بود آسمان خواست

 بسپرد اژدها گردن گر و            نگذرد كسى يزدان فرمان ز

 مرا پس. هستم فرّخ فريدون نبيره من كه بدان. ام نداشته اى چاره هيچ ليك ام، بوده ستمكار چه اگر زيرا آور، بخشايش من بر نيز تو پس 
 بدو شنيد، چنين كه هوم ترسى؟ نمى شمار روز و يزدان از آيا ببرى؟ كجا به بند در و خوار چنين اين مرا ىخواه مى آيا. ساز رها كمندت بند از

 كى بدست تو مرگ كه بدان ليك است، نو گلستان بسان سخنهايت چه اگر. است نمانده برايت فراوانى زمان ديگر كه همانا بدگمان، اى: گفت
 بدانست ديد، چنين كه افراسياب. كرد سست افراسياب بر را كيانى كمند آن و بپيچيد گزند آن از ومه دل همه اين با ولى. بود خواهد خسرو

 .گشت ناپديد و پريد دريا درون به و بگريخت او پيش از و بپيچيد پس. آورد بخشايش او بر او هاى ناله آن براى از پرهيزگار مرد آن كه

 ناگهان كرد، نگاه دريا به گودرز چون. رفتند مى شاه نزد به ايرانيان ديگر و گيو همراه به كشوادگان گودرز هنگام همان در ديگر، سوى از
 بدان را پرستنده مرد آن ديدگان و تيره نيز را آب بخش آن. است ايستاده آب لب بر ناالن مستمندان، همچون كمند آن با كه بديد را هوم
 چنين اين او و آورده دام به را ماهى يك نهنگى هم شايد يا. كند مى شكار خنجست اىدري از پرهيزگار مرد اين: گفت دل در پس. ديد خيره

 چه دريا آب اين از كه برگوى. بساز آشكار ما بر دارى نهان در هرچه پرهيزگار، مرد اى: گفت هوم به گودرز پس. است گشته زده شگفت آن در
 .بنگر كار اين به سرافراز، مرد اى: تگف بدو هوم بشويى؟ را خود تن خواهى مى كه شايد جويى؟ مى
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 در شبى كه اين تا. پرداختم مى يزدان پرستش به آنجا در شبها هميشه و دارم پرستشگاهى گروه، از بدور و كوه اين فراز بر من كه بدان
 با. بگسلم گيتى از را كينه خبي من كه برد گمان چنين روشنم دل درنگ بى. رسيد گوشم به زارى ناله خيزد، برمى مرغان خروش كه هنگام آن

 هنگ در كه اين تا.  بجستم را دهار و كوه همه و جستم جاى از پس. سزد افراسياب از تنها خواب، هنگام به اى ناله چنين كه انديشيدم خود
 هنگ درون به من چون. گريست مى خود تخت و تاج بر زارى به و بود خفته هنگ آن درون شوربخت افراسياب. ديدم را سوگوار افراسياب آن

 سنگ همچون كستى با بود، گشته خونريز كه را دستش دو آن من پس. بگرفت را او پاى خارا سنگ گويى ليك.  بجست جاى از او رفتم،
 بخورد، سوگند و بكرد بانگ و ناله بس از ليك. بيĤوردم پايين به كوه از شتاب به بود، كنان زارى و خروش زنان، همچون كه را او آنگاه. ببستم

 آب اين در او اكنون. گشت آزرده جانم و دل كار، اين با و بجست من چنگ از جايگاه اين در او هنگام همان در. كردم سست را بند آن سرانجام
 آن ياد هب بشنيد، را داستان آن گودرز چون. است داده رخ كه بوده همان درست گفتم، تو به آنچه هر كه بدان پس. است شده پنهان خنجست

 آتش، پيش در نخست رسيد، آنجا به چون. رفت]  آذرگشسپ[  آتشكده سوى به انديشه از پر دلشده، مردمِ بسان پس. افتاد باستان گفته
 نچني كه شاه دو آن. بگفت شهريار دو آن با بود ديده آنچه و بگشود نهفت از را راز آن آنگاه. بكرد نيايش و ستايش را آفرين گيهان پروردگار
 .برفتند آذرگشسپ ايوان از و گشتند سوار اسپ بر درنگ بى شنيدند،

  هوم نزديك خسرو و كاووس آمدن

 ايشان بر بديد، را شاهان تاج و سر آن هوم چون. بيĤمد پرهيزگار مرد آن نزديك به و شد انديشه از پر سخن اين شنيدن از ايران شهريار
 و گذارم مى سپاس را يزدان: گفت هوم به شاه كاووس آنگاه. بخواندند او بر را آفرين گيهان پروردگار آفرين نيز شهرياران آن. بكرد آفرين داد به

 آباد تو داد به سرزمين اين: گفت او پاسخ در پرستنده هوم. بديدم را نيرومند و دانش با و توانا پرست يزدان مرد اين رخسار كه برم مى پناه بدو
 كوهسار، اين در من رفت، مى دژ گنگ به شهريار كه هنگامى آن كه بدان. باد كَنده نيز بدسگاالنش دل و باد رخندهف نو شاه اين به روزگار. بادا

 .بودم پرستنده

 نيايش به يزدان پيشگاه در و شدم خندان و شاد آمد، باز او چون و. دارد آباد بدو را زمين روى تا بخواستم آفرين گيهان پروردگار از پس،
 آواز آن بر پس. برآمد خروشى بن بى دهار آن از كه شنيدم و بساخت آشكار من بر را نهان آن خجسته، سروش ناگهان شبى كه اين تا. پرداختم

 كمندى اين و بيĤمدم تنگ دهار آن سوى به كوه فراز از. گريست مى كشورش و سپاه و پيلسته تخت و تاج و گنج بر زارى به كسى. نهادم گوش
 پس. بود بساخته خود براى را خوابى جاى دهار، آن درون كه بديدم را افراسياب دوش و سر ناگهان. گرفتم دست در دارم، كستى بجاى كه را
 او بر را كمند آن بكرد، خواهش كه بس از ليك. كشيدم بيرون به تنگ دهار آن از را بيچاره آن و ببستم سنگ سختىِ به خود كمند با را او

 بازگردد، او بر بد بخت اگر كه بدان ولى. است گشته ناپديد آب اين در او اكنون و. بگشود بند رسيد، آب اين پيش به چون نيز او. كردم سست
 بر و آورند بدينجا بند، در پاى را افراسياب برادر دهد، فرمان بلند شهريار اگر اينك. جنبيد خواهد او خون دارد، گرسيوز به او كه مهرى براى از

 .آيد بيرون دريا از درنگ بى بشنود،] درد از[ را او آواز افراسياب چون آنگاه. نماند برايش توانى و زور هيچ ديگر تا بدوزند گاو چرم او دوش

 به آنگاه. ببردند -بود او از سرزمين آن آشوب همه كه - را شوم گرسيوز و برفتند گيلى سپر و تيغ با درگاه نگاهبانان تا بفرمود شاه پس
 گرسيوز بر پوست چنين اين چون. نماند تنش در توانى هيچ ديگر تا بدوزد گاو چرم او دوش بر و بردرد رخسار از را شرم پرده ات بفرمود دژخيم
 از گريان درد، آن از بشنيد، را او آواز كه افراسياب هنگام همان در. بخواست يارى به را آفرين گيهان پروردگار و بخواست زينهار ايشان از دريد،
 مرگ از برايش بديد كه آنچه بشنيد، خشكى از را برادر بانگ آن افراسياب چون. رسانيد بودند، ايشان كه آنجايى به را خود شنا با و مدبرآ آب
 :كه كرد فرياد بديد، آب در شتابان دلى و خون پر ديدگانى با را او كه گرسيوز ديگر، سوى از. بود بدتر نيز

 آن شد كجا سپاهيانت؟ و گنج و تاج سر آن شد كجا راهت؟ و آيين همه آن شد كجا بزرگان، تاج و نامداران سرِ اى گيتى، شهريار اى
. يافتى نياز دريا به و آمد پيش برايت ديوسازى اختر چنين اين اكنون كه بزم؟ هنگام به جامت و گام آن شد كجا دستت؟ زور و دانش همه
 بخت اين از مگر تا بگشتم گيتى گرد به نهان و آشكار پيوسته: گفت و بباريد ديدگان از خون بشنيد، گرسيوز از را سخنان اين افراسياب چون

 اين پشنگ پسر و فريدون نبيره آرى،. شد خوار برايم زندگانى و گشت تو انديشه از پر روانم اينك. آمد سرم بر بد از بدتر اكنون ليك. بگذرم بد
  .بينم نمى هيچكس دل در شرم و درند مى وت تن بر پوست چرم با. افتاد نهنگ دام به چنين
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 گرسيوز و او شدن كشته و دوم بار افراسياب شدن گرفتار

 راه از پس،. بود افراسياب جستجوى از پر پرست يزدان  هوم روان بودند، گفتگو آن سرگرم گرسيوز و افراسياب كه هنگام همان در
 را داده تاب كمند آن ناگهان و بيĤمد خميده بيان، ببر بسان و گشود ميان از را خويش ىكيان كمند آن بديد، دور از را او چون و بيĤمد آبخست

 و دست پرهيزگار، مرد آن. برفت افراسياب از هوش و دانش ديگر. كشانيد خشكى به دريا از را او و آورد بند به را توران شهريار سر و بيانداخت
 .بازگشت باد بسان خودش و سپرد شاهان آن به را او آنگاه. ببست و كشيد بيرون دريا از خوارى به و گرفت را او پاى

 .بيĤمد دست در تيز تيغ ستيز، از پر دلى و كينه از پر سرى با ايران شاه پس

 را آن پرده اكنون و كشيد خود با فراوان را راز اين آسمان. بودم ديده خواب به را روز اين من: گفت ديد، چنين كه دانش بى افراسياب
 اى: گفت بدو خسرو كى بكشى؟ را خود نياى خواهى مى چرا كه برگوى جوى، كينه بدكار اى: گفت خسرو كى به بلند آواى با آنگاه. بردريد
 كه -نامور شهريار آن -نوذر ديگر. جست نمى را بزرگان سختى و رنج هرگز كه گويم مى برادرت خون از را تو نخست سرزنش، سزاوار و بدكنش
 نامدارى سوار هيچ ديگر كه بود سياوش سديگر. برانگيختى رستاخيز گيتى از و زدى تيز شمشير با را او گردن تو. بود ايرج خاندان از يادگارى

 چنين به و ساختى تباه مرا پدر رو چه از تو كه برگوى. برگذشتى نيز بلند چرخ از و بريدى گوسپندى همچون را سرش تو. نبندد كمر او چون
 بدكنش كه كسى از تو كه بدان: گفت شنيد، چنين كه افراسياب. بيافتى را بد آن كيفر اكنون و شتافتى بد كردار به تيز نكردى؟ نگاه بدى روز

 آنگاه. ببينم را مادرت رخسار تا بگذار پس. بشنوى مرا داستان بايد اكنون ليك. بگذشت بوده، هرچه گذشته. نيابى سرزنش و كشتن جز است،
 بود گناه بى پدرم. آوردى سرم بر بدها چه كه بنگر خواستارى، را مادرم ديدار چنين اين كه تو: گفت بدو خسرو كى ولى. بخوان را دستانها اين
. شد گريان و زار بدو پيلسته تخت و تاج كه بريدى را شهريارى چنان سر. برفت گيتى در كه ها چه تو گزند از ليك. بودم نهان در نيز من و

 را افراسياب گردن هندى شمشير با و بگفت اين خسرو، كى. دهد مى كيفر بدى با را بدى يزدان، كه بدان. رسيد فرا ايزدى رهپاداف روز اكنون
 بدين و. شد نااميد گيتى از ديگر ديد، چنين كه برادرش و گشت آللگون خون از سپيدش ريش و روى. افكند خاك بر را نازكش تن آن و بزد
 . مانْد تهى او از شاهنشاهى تخت و سرآمد اسيابافر بر بِهى روزگار سان

 كليد را بد بند پسر اى مجوى              رسيد بد تنش بر بد كردار ز

 رسد بد بدكنش بر فرجام به             بد كار از كه بدانى جويى چو

 بود زندان و بند او خشم همه               بود يزدان فرّ با كه شهنشه

 بلند چرخ ز يابد مكافات            نژند بماند دگرد خونريز چون

 مريز گناهان بى سر خون كه            تيز بهرام به موبد گفت چنين

  راى پاك و آهسته جز مبادى        بجاى ماند تو تاج كه خواهى چو

  جفت باد خرد سر اى مغزت با كه   گفت چه سر ابا خود تن كه كن نگه

 گران، بند و بد روزگار آن با را گرسيوز ، كُشان مردم و نگاهبانان آن پس. آمد گرسيوز سوى به خود، نياى كار از پس خسرو كى آنگاه 
 ليك. بباريد خود الژوردين لب بر خون درد، از آمد، خسرو كى پيش به چون. كشانيدند دژخيم پيش از خوارى به ، بدنشان مردم بسان

 به آنگاه. بكرد ياد بود، بزرگى پادشاه كه ايرج از و -فريدون پسران -سترگ سلم و تور از و دشنه و شتت آن از و بگشود زبان ايران شاهنشاه
 بيم از پر را سپاهيان همه دل كار، اين با و كرد نيم دو به را سپهبد گرسيوز ميان و بيĤمد ستيز از پر دلى با و بركشيد تيز تيغ تا بفرمود دژخيم
 .افكندند هم روى بر كوه همچون را دو آن نگريستند، مى آنها به دور از سو، هر از كه هايىگروه چشم پيش در سپس. ساخت

  پارس به خسرو و كاووس آمدن باز

 زر پس. شتافت آذرگشسپ آتشكده سوى به دريا آن پيش از ديد، شده برآورده يزدان سوى از را خويش آرزوهاى آن ايران شاه چون
 گنجور -زرسپ چون. ببودند گيهان راهنماى داور پيشگاه در روز شبانه يك و بخواندند آفرين را پروردگار زمزمه، اب و بيافشاندند آتش بر بسيارى

 ديگرى بسيار چيزهاى و دينار و درم و شاهوار جامه نيز موبدان آن به و ببخشيد آذرگشسپ  آتشكده به گنجى خسرو كى بيĤمد، -خسرو كى
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 و بنشست كيانى تخت بر آنگاه. ساخت زنده دهش و داد با را جا همه و بپراكند گنجى نيز شهر آن ورزان دست و درويشان همه ميان در. بداد
 .بداد بار

 از خسرو كى شمشير با زمين روى: كه ساختند آگاه را همه و نوشتند نامه باختر، تا خاور از كشور، هر در مهترى و نامدار هر به سپس
 .يافت رهايى اژدها آن بدكردارى

 همه و شد زنده او به سياوش روان كار، اين با سرانجام كه اين تا نگشود كمر و نيĤسود هرگز پيروزگر يزدان نيروى به خسرو ىك
 آن سپس. ببخشيد بسيارى چيزهاى نيز خودش مردمان و پرستندگان و درويشان همه به خسرو كى آنگاه. گشت او بنده گيتى سرزمينهاى

 آن از چون. ببريد دشت به و شهر بيرون به آرامش براى از خوردنيها با را كودكانتان و زن همگى ، فرّخ بزرگان و نامداران اى: گفت گيتى شاه
 و. آمدند آذرگشسپ ايوان به بودند، زرسپ نژاد از كه كسانى همه و خسرونژاد پهلوانان همه. نهاد رامش سوى به روى نيز خود بپرداخت، نيز

 همه شد، درخشان نو شاهى سر بر زرينى افسر بسان نو ماه چون آنگاه پرداخت، ميگسارى و رامش به را روز لچه شاه كاووس كي سان بدين
 پيشگاه بر شهر آن مردان رسيدند، مى كه شهرى هر به راه ميان در. نهادند روى پارس سوى به بودند، برآسوده گفتگو و رزم از كه بزرگان آن
 .ساخت مى توانگر را پرهيزگاران همه و گشود مى هميانها سرِ نيز شاه و گشتند مى انجمن شاه

  كاووس كى مردن

 هر آموزگار تو كه همانا روزگار، از برتر اى: كه بگفت مردان پيش در دل راز همه بيافت، زينهار روزگار از گونه بدين ديگر كاووس چون
 و گنج از من همچون را هيچكسى كه براستى. بيافتم را پهلوانى و تخت و تاج و بزرگى و بخت و شكوه و فرّ اين كه بود تو از من. هستى نيكى
 خرَد و برز و فرّ با شاهى كه بديدم را خويش نبيره پس. ببندد كمر سياوش كين به  ورى كينه تا خواستم تو از. نساختى مند بهره بلند نام و تخت

 به مشكينم موى و بگذشته نيز پنجاه و سد از من سال كه اكنون. تدانس خود كين همچون مرا كين و گشته گيتى شاهان همه از برتر و
 .ندارم گران آيد، بسر روزگارم اگر ديگر گشته، خم كمان بسان سروم همچون باالى و شده كافور سپيدى

. بنشست سياه خاك بر و بيĤمد شهريار خسرو كى.  بمانْد يادگار گيتى در او نام تنها و درگذشت كاووس كه نگذشت اين بر چندى پس
 ستودان براى از. پرداختند سوگوارى به هفته دو و رفتند او پيش به گفتگو از پر و پياده سياه، و كبود هاى جامه با نيز ايران نامجويان همه

 كافور و دبق با را كاووس تن و ببردند سياهى رومى ديباى و دبيقى شاه نامداران آن آنگاه. بساختند كمند ده درازاى به بلندى كاخ نيز كاووس
 چون گونه بدين و. گذاشتند سرش بر مشك و كافور از تاجى و نهادند زيرش بر پيلسته تخت سپس. بپيچيدند آن در و بكردند خشك مشك و

 .نديد را او كسى ديگر و آرميد آوردگاه و كين از هميشه براى كاووس كي. ببستند سخت را خوابگاه آن در بازگشت، او تخت پيش از خسرو كى

  رنج به جاودانى درو نمانى            سپنج سراى رسم است چنين

  ترگ و خفتان زير جنگاوران نه            مرگ چنگ از يابد گذر دانا نه

  خشت ز بالين و خاكست ز نهالى             زردهشت گر و باشى شاه اگر

  جوى نام يافتى دل كام اگر         جوى كام همه و نشين شادى به

  است پيراهن خاك و بستر زمين    است دشمن ترا گيتى كه دان چنان

 و بنشست پيلسته تخت بر يكم و چهل روز به. بداشت را خود نياى سوگ و شد دور تاج و تخت و شادى از روز چهل خسرو كى بارى، 
 .نهاد سر بر را دالفروز تاج آن

. افشاندند گوهر تاج آن بر و بخواندند آفرين او بر شاهى به و گشتند انجمن شاه درگاه در كاله زرين بزرگان و خردمندان و سپاهيان پس
  .آمد او دست زير به گيتى همه بشد، سال شست تا گونه بدين و. شد بپا سور گيتى سراسر در ديگر بنشست، تخت بر پيروزگر خسرو كى چون
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  گيتى از خسرو كى گشتن نااميد

 آباد، سرزمينهاى ميان در: گفت خود با و شد انديشه از پر دستگاه و روز رفتن آن از ايران شاه ور مايه جان كه رسيد فرا روزى كه اين تا
 و گشت من آن از بزرگى و فرماندهى و كردم تهى دشمن از را جا همه تر، و خشك و بيابان و كوه از و باختر تا خاور از و روم تا چين و هند از

. بيافتم يزدان از را آرزوهايم همه ليك تافت، كين سوى به دلم پيوسته چه اگر و بگذشت من بر فراوانى روزگار. شد ترس بى بدانديش از گيتى
 .انديشد مى بدى و آهرمنى كيش به پيوسته و نيست پناه در آز از روانم ولى

 ديگر سوى از و دارم كاووس چون نيايى سو يك از. شوم برابر سلم و تور با و گردم بدكنش جم، و ضحاك همچون]  كه ترسم مى[
 به ناگهان]  كه ترسم مى.[ ديدند نمى خواب در را كژّى و خون جز كه جادوگر افراسياب و كاووس چون كسانى. توران فريبكار شاه همچون
 نام گيتى در درگذرم، و آيد خاك به افسرم و سر چون آنگاه. بگرايم نابخردى و كژّى به و شود گسسته من از ايزدى فرّه و گردم ناسپاس يزدان،

 و شود كم هنرم و بريزند خاك بر استخوانهايم و گردد تباه رنگينم رخسار و گوشت اين. باشد بد سرانجامم نيز يزدان پيش در و بماند من از بد
 بدى نام من از تنها آورد، پاى زير به مرا بخت و بگيرد مرا تخت و تاج كسى كه آنگاه. بماند تيره ديگر سراى در روانم و بماند برجاى ناسپاسيم

 را كسى و بيĤراستم خوبى با را گيتى سراسر و بخواستم را پدر خون چون من اكنون. باشد گشته خار كهن، رنجهاى آن گل و مانده يادگار به
. باشند نشده من فرمانبر كه نمانْد جايى هيچ ويران و آباد سرزمينهاى در ديگر  بكشتم كشتم، مى بايست مى و بود درشت يزدان راه با و كژّ كه

. داد من به را توانايى و بخت و فرّ اين او كه سپاسگزارم را يزدان پس. كهترانند من پيش در ليك گوهرند، و گنج با چه اگر گيتى بزرگان همه
 جاى آن به مرا روان كار، اين با گيهان كردگار شايد تا.  روم يزدان پيش به راهجويانه اشك، از پر رخسارى با من كه است آن بهتر اكنون ليك
. يافت نخواهد خوبى و جام و آرام و بزرگى و كام و نام اين از بيش هيچكس ديگر و گذشت خواهد بزرگى تخت و تاج اين كه چرا. ببرد نيكان

 . باشد مرگ مشانسرانجا تاجور، چه و كشاورز چه كه ديديم. ديديم و شنيديم نهان چه و آشكار چه را گيتى كار نيك و بد

 تندى راه اين در و بازگردان اينجا از زود نيكو، زبان با آيد، بارگاه اين به كه را كسى هر پس اين از: كه بفرمود بار ساالر به ايران شاه آنگاه
 و سر يزدان، پرستش براى از و بيĤمد خروشان و ميان گشاده سپس. ببست را كيانى بارگاه آن در خسرو كى سان بدين و. بجوى مردمى و مكن
 نماز جايگاه به اميد پر دلى با و كنان نيايش پس. بجست را يزدان راه ، خرَد شماله برافروختن با و بپوشيد نويى سپيد جامه و بشست را خود تن

 از مرا نيروى و بده خرَد و اشب نگاهدار مرا تيره، خاك و آتش برآورنده اى و پاك جان از برتر اى: كه بگفت راز نيك، داور بارگاه به و خراميد
 .بگردان كژّى

 و روزگار بدى. بده بد و نيك انديشه مرا و بيĤمرز مرا گناهان پس. كنم نيكويى اينها از بيش و كنم نيايش را تو باشم كه آنگاه تا نيز من
 من بر را راستى در آرزو چون زيرا. نكند ستم روانم بر آرزو جم، و ضحاك و كاووس همچون تا بگردان جانم از را آموزگار ديو گرى چاره

 را روانم و نگاهدار را سان و راه همين من بر. نسازد تباه را روانم تا بگردان من از را ديو چيرگى پس. بگيرد نيرو كاستى و كژّى ديگر بپوشاند،
 ديگر جايى در جانش ليك بود، آنجا در تنش چه اگر و بود پاى بر يزدان پيشگاه در هفته يك خسرو كى گونه بدين. برسان نيكان جاى آن به
 بر و برفت آنجا از هشتم روز به پس. نماند پرستش جايگاه آن در برايش توانى هيچ و گشت ناالن خسرو ديگر بگذشت، هفته يك چون. بود

 .خراميد شاهى تخت

 خسرو كى بستن بار از بزرگان كردن پژوهش

 اى گونه به باره آن در جنگاور نامداران آن از يك هر. بودند گشته شگفت در شاه كار زا ايران سپاه پهلوانان همه ديگر، سوى از
 به را سپاهيان و برداشتند را پرده تا بفرمود خسرو كى پس. آمد درگاه به بار ساالر بنشست، تخت بر و بيĤمد نامور شهريار آن چون. انديشيد مى

 كش به دستهايى با شير همچون رهام و بيژن و گرگين و دلير گيو و گودرز و توس چونهم شيرفش و افكن پيل بزرگان همه. آوردند درگاه
 .برفتند كرده

 :كه گفتند و برگشودند راز همگى آنگاه و بردند نماز او پيش در بديدند، را شاه چون

 مهر و است ننشسته پيلسته تخت بر تو دمانن به شاهى هيچ كه همانا مهترى، تو مهتران، همه بر كه اى داور، اى و پهلوان و دلير شاه اى
 چه اگر  نازى نمى نيز گنج به و ترسى مى رنج از.  فرّخى آذرگشسپ فرزنده و اسپ و تيغ و جوشن برافروزنده تو. گيرد مى فروغ تو از شاهى تاج
 خاك بر را دشمنان همه كه اكنون. ايم زنده تو ديدار به و هستيم تو بندگان همگى نيز پهلوانان ما. است افزونتر گنجهايت از گيتى در تو رنج
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 تو رنج از نشانى گذارى، پاى كه هرجا در و گشته تو آن از كشور هر گنج و سپاه و ندارى گيتى در كسى از باكى و ترس هيچ ديگر و افكندى
 نه است، گيتى اين از تو خوردارىبر هنگام امروز است؟ گشته تيره شهريار انديشه روزگارى چنين در چرا كه دانيم نمى پس  است برجاى
 پر را رخسار و سازيم خوش را دلش ما تا بگويد ما به پس  گناهكاريم ما و است آزرده ما از چيزى براى از شاه اگر اينك. پژمردن و اندوه هنگام

 شاهان همچون دارد نهان در كه را نچهآ هر. بگويد ما به پس دارد، نهان در دشمنى گيتى شهريار كه هم اگر. كنيم آتش از پر را دل و خون از
 .بيانديشيم اى چاره آن براى ما تا بگويد ما به گذشته،

 در گنجم نه و نيستم رنج در دشمنى هيچ از گيتى در من كه بدانيد راهجوى، پهلوانان اى: گفت شنيد، چنين كه ايران گرانمايه شاه
 دشمن از را پدرم كين چون كه بدانيد. گناهكاريد باره اين در شما از يك هيچ نه و ام ديده آزارى سپاهيان كار از نه و گشته پراكنده جايى

 شمايان پس. باشد نخوانده مرا نگين مهر كه نمانْد گيتى در نيز تيره خاك مشت يك و بيĤراستم كيش و داد با را گيتى سراسر ستاندم،
 بدانيد. بپردازيد بوى و رنگ و باده و چنگ و ناى به كمان، خروش بجاى و ريدگي دست در مى جام شمشير، بجاى و كنيد نيام در را تيغهايتان

 پاسخ كه گاه هر پس. ام خواسته گيهان كردگار از را آن و دارم نهان در آرزويى. بودم پاى به يزدان پيش در پاك اى انديشه با هفته يك من كه
 كام اين براى از و كنيد نيايش يزدان پيش در نيز شمايان اينك. گفت خواهم شمايان نزد به را آن دهد، فرّخ اى انديشه مرا پاسخ، آن با و دهد

 و كنيد شادكامى همگى نيز آن از پس. بنمود راه را ما كه سزد را او ستايش. بداد نيرو بد و نيك بر را ما او كه زيرا. كنيد ستايش را او شادى، و
 هم او از و پروراند مى هم كنار در را برنا و پير. شناسد نمى كهتر و شهريار ناپايدار، چرخ اين كه بدانيد و. سازيد پاك بد گمانهاى از را روانتان

 بارگاه پرده پسِ در: گفت بار ساالر به ايران شاه آنگاه. برفتند شاه پيش از درد از پر شنيدند، چنين كه پهلوانان همه .ستم هم و بينيم مى داد
 به و آمد پرستش جايگاه به هنگام شب خسرو كى سپس. مده بار من پيش در بيگانگان، يا و من خويشان از چه را كسى هيچ ديگر و بنشين
 سپنجى سراى اين از و گردى رهنمون بهشت به مرا تو كه باشد بهترى، و پاكى فزاينده اى برترى، از برتر اى: گفت و بگشود لب دارنده دادار

 .يابد راه روشندالن جاى آن هب روانم و نگرايد كژّى به دلم تا درگذرم

 را رستم و زال ايرانيان، خواندن

 نژاد نوذر توس و گودرز چون سگالشگرى بزرگان و پهلوانان همه. برخاست گفتگويى و هياهو ننمود، روى شاه و بگذشت هفته يك چون
 گيتى فرزانگان و بزرگان از و راندند سخن دكنشانب و پرستان يزدان از نيز و برترمنش شاهان كردار و داد و بيداد از چندى و گشتند انجمن

 و اى برده بسيار رنج ايران براى از تو اى، بوده تخت و تاج پرستنده هميشه كه اى نيكبخت، اى: گفت -گيو - پسرش به گودرز. زدند داستانها
 سوى به كه بايد پس. بپنداريم ناچيز و خوار ار آن نيست شايسته كه آمده پيش اى تيره كار اكنون. اى ساخته رها را خود خويشان و سرزمين
 نامداران بر را بار در و است گشته گمراه و بپيچيده يزدان راه از سر شاه: كه بگويى رستم و زال به و بروى كابلستان سپهدار پيش به و زابلستان

 را او داد سخنان، اين از و آورديم خواهش و پوزش ياربس خسرو كى نزد به ما: كه بگوى ايشان به نيز. است گشته يار ديو با گمان بى و ببسته
 نيز او كه ترسيم مى و بينيم مى باد از پر را سرش و خيره را دلش  اكنون. نداد پاسخى هيچ و بشنيد را سخنانمان فراوان او ليك. خواستيم
 پاك همه اكنون پس. تواناتريد كارى هر در و اتريددان و هستيد پهلوان شمايان ولى. ببرد راه از را او ديو و گردد كژّ شاه كاووس همچون
 از را خود روى خسرو چون كه زيرا. بيĤوريد ايران به خويش همراه به را كابلستان شناسان ستاره و زابلستان و ماى و مرغ و دنبر و قنّوج انديشان

 .شد خواهد گشوده زال دست به كار اين ليك رديم،بك اى چاره گونه هر ما چه اگر و گشته گفتگوى از پر پادشاهى اين است، پوشيده ما

. گرفت پيش در را سيستان راه ايران، از انديشناك و برآشفته و برگزيد سپاه ميان از دالورى مردان بشنيد، را گودرز سخنان گيو چون
 گيو به و شد اندوهگين سخنان، آن شنيدن از زال. بگفت ايشان به بود، شنيده و ديده كه را شگفتى آن رسيد، رستم و زال نزديك به چون
 ما با تا خوان فرا كابل و زابل از را موبدان و شناسان ستاره و خردمندان: گفت رستم به آنگاه. رسيد بسيار رنج كار، اين از را ما: گفت نامور
 .بيĤيند

 .شدند روان ايران سوى به نيز زابل از و نهادند روى زال سوى به همگى پس

 در از پرده بار ساالر شد، فروزان فروز گيتى خورشيد چون هشتم روز به. بود برپاى يزدان پيش در روز هفت ايران هشا ديگر، سوى از
 كيان آيين به و بنواخت بديد، را ايشان شاه چون. برفتند گيتى شاه آن نزديك به موبدان همه پس. بنشست زر تخت بر ايران شهريار و برداشت

 پاى از خسروپرست نامداران آن از هيچيك و بايستادند او پيش در بسيار راهنماى، و دانش پر بزرگان آن. بساخت جايگاهى ايشان براى
 فرّ و توانايى كه همانا روان، روشن و سرافراز دادگر اى موبدان، شاه اى: كه گفتند و گشودند لب سرانجام كه اين تا. نگشاد دست و ننشست
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 زبان اينك دانى، مى را بودنيها همه خود روشن روان با كه تو پس. است تو براى از ماهى پشت تا يدخورش از چيز همه و توست آن از شاهى
 شاه اكنون كه است بايسته پس. ايم بايستاده بندگانى همچون تو پيش در انديش فرخنده پهلوانان ما همه كه بدان و. بگردان دانش به خود

 گشته، اندوه و آزار پر ما دل و بگذشته كار اين بر روزگارى كه اينك. است بسته ما بر را راه نينچ اين چرا و ايم كرده گناهى چه ما كه بگويد
 كوه از اگر و سازيم خشك را آن ما باشى، داشته اندوه دريا از اگر ديگر آنگاه بگشايد، راه كرده گم مرزبانان اين و ما بر را راز اين شاه كه اگر

 رنج در درم و گنج براى از كه نگذاريم برآيد، گنج با كار اين چاره كه هم اگر. بشكنيم را دشمنان دل دشنه، با و بركَنيم بن از را آن ما باشد،
 .گريانيم و درد از پر تو رنج از و هستيم تو گنج پاسبانان همگى ما. افتى

 هيچ در گنج و مردان و نيرو براى از من دل ليك  نيستم نياز بى پهلوانان از من كه بدانيد: گفت ايشان به شنيد، چنين كه ايران شاه
 دل از را آرزو آن كه آمده پديد روشنم دل در آرزويى تنها. بيانديشم آن براى از كه نيĤمده پديد كشورى در نيز دشمنى و است نيافتاده رنجى
 ام ساخته نهان كه را آنچه و سازم آشكار شما بر را خويش راز بيابم، را آن چون پس. دارم اميد بدان سپيد روز تا تيره شب اكنون و گسلم نمى
 با شنيدند، چنين كه مرد آزاد پهلوانان آن همه. مدهيد راه خويش دل بر بد انديشه و بازگرديد شادى و پيروزى با شمايان اينك. بگويم شما به

 .بخواندند بسيار آفرين او بر درد

 را سروش خسرو، كى ديدن خواب در

 در الژوردين رخسارى و درد با و پيچان و گريان خود آنگاه. فروهشتند را بارگاه پرده تا بفرمود ايران بيدار شاه برفتند، ايشان چون
 خشنود من از خداوند اگر مهر، و داد و نيكى فروزنده اى سپهر، كردگار اى: گفت بدو و باشد راهنماى را او تا خواست او از برتر، خداوند پيشگاه
 سان بدين و. بده بهشت در جايى مرا برفت، هايى زشتى نيز و بسيار نيكوييهاى من از كه اينك. نيست شهريارى اين زا سودى هيچ مرا نباشد،

 سر آسمان از ماه كه هنگام بدان نبود، آسايش در رنج آن از كه تيره شبى در. بود بپا گيهان خداوند پيش در خروشان را هفته پنج خسرو كى
 شاه اى: كه گفت او گوش به نهانى خجسته سروش كه ديد چنان خواب در. نخفت خردمندش و روشن وانر ليك رفت خواب به برآورد،
. بيافتى جستى، مى كه را آنچه همه اكنون ليك بشتافتى، تيز گيتى اين از چه اگر بسودى،  بسيارى دستبند و تخت و تاج كه نيكبخت اختر نيك
 تهيدستان به را خويش گنج چون پس. يافت خواهى جاى پاك داور همسايگى در كه چرا  مباش تيرگى اين در اين از بيش ديگر پس

 در سختى و رنج چنگ از كسى كه بدان. بكن شاد را مردمانت و ساز توانگر را درويشان. بسپار ديگر كسى به را سپنجى سراى اين بخشيدى،
 پس. اند برده گنج براى از را رنج اين اند، برده رنج تو براى از كه كسانى همه كه بپندار چنين خود با. يابد رهايى اژدها دم از كه بود خواهد پناه
 .نمانى اينجا در بسيار ديگر كه زيرا ببخش، بسيارى چيزهاى ايرانيان به

 .باشد پناه در او از زمين روى بر نيز مور كه برگزين پادشاهى نيز شاهى تخت براى

 . است رسيده فرا رفتن براى تو شدن آماده روزگار كه زيرا ساى،ميا هيچ ديگر بخشيدى، را گيتى چون آنگاه

 بر گريان و نهاد زمين بر رخسار پس. ديد آب از پر خوى از را پرستش جايگاه آن همه شد، بيدار خواب از رنجديده خسرو كى چون
 بيافت نويى جامه و بيĤمد خسرو كى آنگاه. بيافتم انيزد از را دل كام آن همه سرانجام ليك بشتافتم، تيز چه اگر: گفت و بخواند آفرين كردگار

 .بنشست شاهى پيلسته تخت بر دستبند و گرز و تاج بى سپس و بپوشيد و

 را خسرو كى زال، كردن اندرز

 پيش به داغديده دلى با همگى يافتند، آگهى ايشان آمدن از ايرانيان چون. رسيدند بدانجا اندوه از پر دلى با رستم و زال هفته آغاز در
 درفش با توس همراه به بودند زرسپ نژاد از كه كسانى همه شدند، پديدار هنرمند بسيار موبدان آن و زر زال و رستم چون. شتافتند آنها

. چكيد رخسارش بر مژگان از اشك رسيد، تهمتن پيش به كه گودرز. شدند پذيره را ايشان اسپ، با كفش زرينه نامداران همه و كاويانى
 گمراه اهريمن گفتار به شاه: كه گفتند رستم و زال به همگى و برفتند خسرو براى از درد و داغ از پر دلى و زرد رخسارى با همگى نيز  انسپاهي
 ام و گشايند مى را بارگاه در هفته آن تا هفته اين از ليك. است نديده را او روز و شب در كس هيچ و اويند بارگاه در سپاهيان تنها. است گشته

 باالى آن. بودى ديده روان روشن و شادان را او تو كه نيست خسرويى كى آن ديگر خسرو كى كه بدان پهلوان اى ولى. يابيم مى راه آن به
 آن چرا و برآمد او بر بد چشم كدامين دانم نمى .است درآمده زرد به رنگ به سرخش گل همچون رخسار و گشته گوژ او سهى سرو همچون
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 گاهى: گفت ايشان به شنيد، چنين كه دلير زال. است آورده زيان شاه بر بد اختر يا و شده تيره ايرانيان بخت كه شايد پژمرد؟ب روى تازه گل
 همه اين شمايان پس. دردمندى گاه و است درستى گاه  نژندى گاه و است خوشى گاه. شود سير شاهى تخت از شاه كه آيد مى پيش چنين

 را او پند، با كه باشد. دهيم پند را او و بكوشيم بسيار همگى. گردد مى دژم اندوه، از آدمى خرّم جان كه زيرا يد،مدار اندوهگين را خويش دل
 .دهيم سودمند اخترى

 چون پهلوانان آن همه و برداشتند پرده درگاه از هنگام همان در پس. رفتند شاه بارگاه سوى به بودند، بيĤمده راه از كه آنهايى همه آنگاه
 بديد را زال روى ايران شاهنشاه چون. رفتند شاه پيش به انجمن كسان ديگر و گستهم و بيژن و گرگين و گودرز و توس و تن پيل رستم و لزا
 به و بنواخت را آنها و بپرسيد دنبر و قنّوج و زابل و كابل دانايان آن و ايشان همه از و جست برپاى تخت از انديشه پر بشنيد، را رستم آواى و

 .بكرد فزونتر اندازه از بودند، آنجا در كه هم را ايرانيان آن پايگاه. بساخت جايگاهى ايشان بر كيانى آيين

 گاه از كه نامدارانى همه ميان در كه براستى. كنى زندگانى شادان است، برجاى سال، و ماه تا: گفت و كرد بسيار آفرين او بر زال سپس
 بود، شكوه و برز و فرّ با كه سياوش ، پِى فرخنده شاهان و بزرگان ديگر و كاووس كي و -تهماسپ پسر - زو نيز و دارم ياد به كواذ كى تا منوچهر

 كه  نديدم تو انديشه و مهر و مردى و پيروزى و ايزدى فرّه و نامدارى و خردمندى اين به نيز را كس هيچ و. بود فرزندم همچون من براى
 تو پاى زير به كه است مهتر كدامين. باش پيروز و شاد نيز آمدن باز در بگشتى، داد با را گيتى همه كه اكنون. بادا برجاى هميشه شاهيت
 آگهى آن براى از و بيافتم ناسزايى آگهى من كه بدان اينك نيست؟ ترياك همچو آن براى تو نام كه است زهر كدامين و نيست خاك همچون

 چهره و برندارد را بارگاه پرده بار، ساالر تا بفرموده ايران پيروز شاه: گفت و آمد من پيش به نايرا از كسى. بشتافتم تيز چنين اين كه بود
 دارد، نهان در گيتى شاه كه آنچه از تا بتاختم آب بر كشتى همچون يا و دالمن بسان ايرانيان درد از من پس. پوشاند مى ما از را خود شاهوار
 را سپهرى راز اين تا آوردم بدينجا هندى زيگ با ماى، و مرغ و دنبر و قنّوج از ديدم، كه را كشورى هر نسرا و دالوران و شناسان ستاره. بپرسم
 آنها با نيز شاهى تخت و شود نيكو چيز، سه به كارى هر كه بدان پس. است ببريده سره يك ايران از را خود مهر چرا كه ببينند و بجويند

 و ستايش را او يزدان، پيش در روز و شب ما نيز چهارم و. نباشد اين جز نبرد و ننگ آيين. دالور مردان به و رنج به و گنج به. گردد آهو بى
 ليك است، ارجمند آدمى نزد چيز و خواسته چه اگر نيز و. دارد مى باز را گزندى هر كه اوست و است بنده فريادرس او كه زيرا  كنيم نيايش

 .سازد جوشنى همچون تو مغز پيش در را خرَد و كند روشن را تو روان كارها، اين با يزدان كه شدبا ببخشيم، درويشان به بسيارى چيزهاى

 را زال خسرو، كى دادن پاسخ

 :گفت را او. داد بدو اى دانشمندانه پاسخ بشنيد، را زال سخنان آن خسرو چون

 رستم. اى بوده انديش نيك و آزار بى هميشه كنون تا منوچهر گاه از كه براستى است، نغز گفتارهايت و انديشه همه كه مغز پاكيزه پير اى
 گوپال چون كه سپاهيانى بسيار چه. رسانيد بدو بسيارى هاى نيكويى و پرورانيد را سياوخش نيز - انجمن نازش و كيان ستون آن -نامور تن پيل
 من  نياكان پيش در. بريختند دشت و در بر را خود نكما و تير و بگريختند ناكرده جنگ ديدند، را پيلش چون اسپ يال و مغز و سر و او

 بخواهند اگر. بماند تازه سخن نيز نژاد سد تا كنم، ياد را تو رنجهاى بخواهم اگر. ايد بوده راهنما ، فرّخ دستورى همچون و خواه كينه هميشه
 بار و من كار از كه آنچه هر هنر، پر اى ديگر. دباش نكوهشى همچون تنها تو براى من ستايشهاى اين همه كنند، پژوهش را تو خوب كردار
 و شب و پنداشتم خوار را گيتى كه بود آن براى از و داشتم يزدان از آرزويى من كه بدان. بدانى تا بگويم تو به را همه بپرسى، من آزار و ندادن

 براى را گيتى رنج و بزم اين ديگر. كند درخشان را ام تيره اهر و ببخشد مرا گذشته گناه تا خواستم مى او از و بودم بپا رهنماى داور پيش در روز
 راستى اين از كه نبايد. باشد رهنماى مرا ها نيكى همه در و دهد من به بهشت باغ در خوبى جاى و ببرد سپنجى سراى اين از مرا و مگذارد من

 هنگام كه زيرا شد، درگذشتن آماده بايد. است بس ، بجستيم گيتى از كه كامهايى همه ديگر. گردم گمراه پيشين شاهان چون و بگذرم كنونيم
 كار: كه گفت و بيĤمد يزدان سوى از خجسته سروش و آمد چشمم به خواب ديشب دم سپيده]  كه بودم ها انديشه اين در.[است رسيده فرا رفتن
 و تاج و كشور اندوه و من بارگاه ديگر كه بدانيد نيز ايانشم پس. آمد بسر تو نخفتن و نژندى روزگار و رسيد فرا رفتن گاه كه زيرا برساز خود
 .آمد بسر كمر و تخت

 جگر از سردى آه بشنيد، را او سخنان زال چون. گشتند راه كرده گم و خيره همگى و شد اندوهگين شاه گفتار آن شنيدن از ايرانيان دل
 :گفت ايرانيان به و بركشيد
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 كيان، تخت پيش در و ام بسته ميان بر پهلوانى كمر من كه هنگام آن از زيرا. ندارد جايى هيچ خرد او مغز در كه براستى. نيست چاره اين
 او با نبايد و سازيم نهان را آن نبايد ما است، گفته او كه اينك ليك. بگويد سخنانى چنين كه نديدم را شاهان از هيچيك ام، بوده پرستنده

 فريدون. است بازگشته يزدان راه از سرش چنين اين كه گشته آواز هم او با ديو كه شايد. بگويد ىسخنان چنين كه بگذاريم و گرديم همداستان
 نيز ايرانيان. گويم مى بدو را راستى همه من ليك آيد، جانم بر كاستى چه اگر پس. نبردند دست شاخ اين به هرگز نيز پرست يزدان هوشنگ و
  خواهى مى كه آنچه در همگى ما پس. است نگفته سخن گونه نبدي كيان از هيچيك كه براستى: گفتند زال به

 .كند گم را راه و آيين او مبادا تا هستيم تو با بگويى، شاه به

 را خسرو كى زال، كردن نكوهش

 كژّ را او انديشه اگر آنگاه. بشنو را كارآزموده پير اين سخن راست، و راد خسرو اى: گفت و خاست برپاى بشنيد، را سخنان آن زال چون
 سخنان اين گفتن از نبايد تو پس. بندد مى را كاستى و كژّى هر در ولى  است تلخ راست، گفتار چه اگر كه بدان ليك. مپذير را آن يافتى،
 نبيره سو يك از. بود آبشخورت و آرام همانجا در و بزادى مادر از زمين توران در تو. گردى آزرده من از انجمن، اين پيش در من راست

 دلى و اخم از پر رخسارى كه بود دژخيم كاووس چون كسى تو نياى ديگر سوى از و ديد نمى خواب در جادو بجز نيز شب كه شاهى فراسيابا
 .داشت فريب از پر

 نچني كه من. بشمارد را اختران گردش و بگذرد آسمان از تا خواست روزگارى. بود او آن از باختر تا خاور كمر و تاج و شاهى و بزرگى
 من پس. نبخشيد سودى هيچ را او پندها آن ولى بشنيد، بسيارى پندهاى چه اگر او. بگفتم تلخى گفتار و بدادم بسيارى پندهاى را او ديدم،

 نيز او. آورد بخشايش جانش بر پاك يزدان ليك. افتاد خاك بر نگونسار رفت، آسمان بر كاووس چون. بازگشتم او پيش از درد و داغ از پر نيز
 سد و گاوسار گرز با تو كه رسيد فرا زمانى آنگاه. بيĤمد هراس از پر دلى و گَرد از پر سرى با گشت، ناسپاس يزدان، به بدانسان كه آن از پس
 پياده سپاه، پيش از تنهايى به خودت سپس. بيĤراستى را خوارزم دشت و بكردى رزم آهنگ ژيان شير همچون و برفتى دار زره شمشيرزن هزار
 سر بر كالهخود كينه، آن براى از تو تا بود نگشته تهى گرزداران از گيتى كه كردى هنگامى در را كار اين و. شتافتى جنگاور پشنگ گجن به

 .نهى

 تا يافتند نمى رهايى نيز ايرانيان خردسال كودكان و زن ديگر و كشانيد مى ايران به را شاه افراسياب گشت، مى چيره تو بر او اگر كه بدان
 بود ناسپاس دارنده دادار  به كه را كسى آن سرانجام، پس. آورد بخشايش تو بر و رهانيد او دست از را تو ايزد ليك. ببندد كين آن به كمر ىكس
 ديديم ليك. است رسيده فرا ميگسارى و بخشش و پوشش و آرامش هنگام كه گفتيم ديگر پس آن از. بكشتى بودند، هراس در او از نيز همه و

 بد، اين از كه بدان ولى. آمدى كژّى و بدى راه به و بپيچيدى سر ايزدى راه از اكنون. گشت آزارتر پر دلشان و شد دشوارتر ايرانيان بر ركا كه
 و برد نخواهد فرمان تو از كسى ديگر باشد، چنين اين تو سامان اگر شاه، اى پس. نپسندد تو بر نيز آفرين گيهان پروردگار و نباشد سودمند تنت

 از ايزدى فرّه بجويى، را ديو راه گونه بدين اگر ليك. مكن را ديوان فرمان و بيانديش پس. شد خواهى پشيمان سخن اين از سرانجام نيز خودت
 او كه رازي  ببر پناه بدو و گراى يزدان به پس. خواند نخواهد شاه را تو كسى و ماند خواهى گناه پر تنى با و درد از پر ديگر و شد خواهد جدا تو
 نخواهد برايت بخت و درود و تخت و تاج و شاهى آوازه بگروى، بدكنش اهريمن به و نشنوى مرا پند اين اگر كه بدان. راهنماست بد و نيك بر

 زبان يزن پهلوانان آن همه رسيد، پايان به زال سخنهاى چون بارى،. بماند برجاى پاكى به مغزت و گردد راهنماى را جانت خرد، كه باشد. ماند
 .همداستانيم بگفت، پير اين كه آنچه با هم ما. كرد نهان را راستى نبايد: كه بگشودند

  زال كردن پوزش و خسرو كى دادن پاسخ

 ساليان كه اى كارآزموده، زال اى: گفت انديشه از پر آنگاه. گشت آشفته و كرد درنگ چندى بشنيد، را زال گفتار آن خسرو كى چون
 كه آن ديگر. نپسندد من از را بد اين گيهاندار گويم، پاسخ سردى به انجمن، اين پيش در را تو اگر اى، گذارده سر پشت دانگىمر با را بيشمارى

 فزونتر او نامور گنجهاى از بشمرم را رستم رنجهاى اگر كه آن هم ديگر و. آيد گزند نيز ايران به او درد از و شود دردمند كار، اين از نيز رستم
 خود گفتار با و دهم مى خوبى به را تو پاسخ من پس. نگذاشت خوراك و خواب دشمن، براى و كرد سپر من پيش در را خويش تن وا. گردد
. شنيدم بگفت، گروه پيش در كه را زال سخنان همه بخت، پيروز سرافرازان اى: گفت سخت آوازى  به خسرو كى آنگاه. شكنم نمى را دلت

 در خرد و بديد را گيتى آن روشنم دل. گرايد مى يزدان به من جان و هستم دور ديو فرمان و راه از من كه خديو هانگي و دادار يزدان به سوگند
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 گفتى كه آن نخست. بگويى سخن اندازه به بايد كه بدان و مكن تندى: گفت زال به خسرو كى آنگاه. بود من براى جوشنى همچون بديها برابر
 كى نبيره من. هستم كيان تخم از و هوشيار شاهى و سياوش پسر من كه بدان پس  نشده زاده بيدار و مندخرد توران، نژاد از كسى هرگز

. شد مى گم همه از خواب و خورد ، آورد مى خشم چون كه افراسيابم نژاد از نيز مادر سوى از. هستم پِى نيك و دانش با و افروز دل شاه كاووس
 دريا در را خويش تن افراسياب بيم از نيز ايران شيران كه زيرا. نيست ننگى هيچ نژادها اين از مرا و. دبو پشنگ پسر و فريدون نبيره كه همو
 فزونى پادشاه يك منش اگر كه بدان چنان پس  آورد برتر نيز پادشاهى از را خود سر و بساخت تبنگ كاووس گفتى كه آن ديگر. شستند نمى

 روى بر بيداد و ستم و كين اين كه را كسى و بيĤراستم پيروزى با را گيتى و بخواستم پدر كين نچو من اكنون. نكنند سرزنش او بر بجويد،
 جمشيد و كاووس همچون ديگر آورم، سر در ديرياز شاهىِ آرزوى كه گاه هر پس.  نمانْد گيتى در كارى من براى ديگر  بكشتم بود، او از زمين

 رسد، پايان به نيز من روزگار چون كه ترسم مى. شود گم نيز من پايگاه -گشت سير ايشان ستم از گيتى كه - دلير تور و ناپاك ضحاك و
 از من كار آن كه بدان پس  بيĤراستى را شيده با جنگ دالور پلنگى همچون كه گفتى كه آن ديگر. شوم كشيده دوزخ سوى به ايشان همچون

 يا و ايزدى فرّه كه هر پس. بماند نيز پايدار رزم، آن در و رود او با جنگ به تنها هك نديدم را افكنى اسپ و سوار هيچ ايران از كه بود آن براى
 كه اى هفته پنج اين در كه بدان اينك. رفتم او جنگ به من كه بود رو آن از. شد مى خاك همچون پشنگ چنگ به ديگر نداشت، نيك بخت
 و سپاه اين از ديگر. برهاند تيره خاك و اندوه اين از مرا گيهاندار پاك يزدان كه بود آن براى از بودم، گشوده يزدان آفرين به لب شب، و روز من
 است، نهاده دام من براى ديو گويى مى  كه بيدار پير اى و سام دستان اى تو ليك. بستم خود رخت و گشتم سبكبار و شدم سير تخت و تاج
 .ام نگشته گمراه تاريك و كژّ راه به من كه بدان

 بدى روزگار و ايزدى پادافره كه دانم نمى]  گفتى كه سخنانى اين با[  اكنون. شد تباه كه بود دلم و گشت مايه بى كه بود نم روان اين
 .شد تيره او روى ديدن از چشمش و گشت خيره بشنيد، را سخن اين زال چون رسيد؟ خواهد كجا در برايت

. هستى ايزدى فرزانه و پاك تو و بود من از نابخردى و تيزى كه همانا پرست، يزدان شاه اى: گفت و جست برپاى و شد خروشان پس
  ام بسته كمر شهريار هر پيش در كه است بيشمارى ساليان من كه بدان. آورى بخشايش من بر كه باشد سزاوار ساخت، گمراه مرا ديو اگر اينك
 چنين بادا، دور او از بد روزگار كه خسرو كى اكنون ولى. بخواهند ماه و خورشيد دادار از چيزى چنين كه نديدم شاهان آن از هيچيك از ليك

 و ما از هيچيك كه بدان نيز و. است گواه ام تيره جان اين بر خرَد كه بدان و باشم جدا خسرو از كه خواهم نمى ليك. آموخت من به را چيزى
 را زال سخنان ايران شاه چون. بود آن براى از ما رنج و نداشت رس در را نيكخوى و دادگر خسرو تو از جدايى آرزوى ايران در نيكخواهى هيچ

 آن زال كه دانست ديگر و برد خويش نزد به را او و گرفت دست در را او دست و برخاست جاى از پس،. بپسنديد را نيكخواه آن پوزش بشنيد،
 .بگفت خورشيدچهر شاه آن با مهر سرِ از تنها را سخنان

  ايرانيان هب خسرو كى كردن اندرز

 درفش و سراپرده دالوران، و نامداران همه و گيو و گودرز و توس و رستم با تو و ببنديد كمر همگى اكنون: گفت زر زال به شاه آنگاه
 ببريد آنجا به نيز را سپاهيان و پيالن و بزرگان درفش. بزنيد دشت بر را ها خرگاه و سراپرده همه و ببريد دشت به و بيرون به شهر از را همايون

 هامون به و ببستند فرمان به كمر ايرانيان آن همه و ببردند آنجا از سراپرده و بكرد بگفت، خسرو كه همانگونه رستم پس. بسازيد رزمگاهى و
 و سرخ را جا همه كه بودند نهاده را كاويانى درفش آنها ميان در و بود كبود و بنفش و سياه و سپيد هاى سراپرده از پر كوه تا كوه زمين،. رفتند
 .بودند برافراخته را سياه درفش آن پيش در و زده شاه نزديك نيز را زال سراپرده. بود ساخته بنفش و زرد

 در نيز دالور خرّاد و شاپور و گرگين و گيو و گودرز و توس و داشت جاى او چپ سوى در كابل روان روشن بزرگان با نيز پهلوان رستم
 گرز و بنشست زرين تخت بر ايران شاهنشاه. بودند گرفته جاى او پشت در بودند، ايشان با كه بزرگانى با هم ستهمگ و بيژن. بودند او پيش

 و رهام و گيو و گودرز و توس ديگر، سوى در و بودند دژم شير و سرافراز پيل همچون رستم و زال او سوى يك در. بگرفت دست در گاوپيكر
 .گويد مى چه سپاه باره در او ببينند تا بودند دوخته شاه چهره بر چشم همگى. دداشتن جاى دالور گرگين و شاپور

. گذشت خواهد بد و نيك اين كه بداند دارد، سر در خرد شمايان ميان از كه هر بهروز، نامداران اى: گفت بلند آواى به ايران شهريار پس
 را آن آنگاه و آوريم مى گرد چيزى سو هر از داشت؟ را رنج و اندوه و درد اين بايد چرا پس است، سپنجى نيز گيتى اين و هستيم رفتنى همگى

 و گذرد مى ما بر روز اين كه زيرا. مباشيد شاد تيره خاك اين در و بترسيد پاك يزدان از همگى پس. درگذريم خود و سپاريم مى دشمن به
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 و نمانْد گيتى در نام بجز چيزى بودند، تاج و تخت و فرّ با همه آن كه شاه كاووس و جمشيد و هوشنگ از. شمارد مى را ما دم پيوسته روزگار
 .شدند هراسان بد، آن از سرانجام ليك گشتند، ناسپاس ايشان از بسيارى. نخواند را رفتگان آن نامه نيز هيچكس

. بماند گيتى اين در كه ام نديده ار هيچكس ليك ام، كوشيده و برده بسيار رنجهاى چه اگر و هستم، بنده يك ايشان همچون نيز من اينك
 كيانى تخت از  بيافتم جستم، مى كه آنچه هر ديگر كه اينك. آوردم بسر را رنج و درد اين و بكَندم سپنجى سراى اين از را دلم و جان اكنون
 يزدان به دارم، سپاس كه كسى هر كردار از و ببخشم بخواهد، گنجها از هرچه برده، رنجى من براى كه كسى هر به پس. بتافتم روى
 همه. ببخشم را كشورى نيز شمايان از مهترى هر به و ببخشم ايرانيان به را آراسته گنج و زر و افزار جنگ و ها خواسته اين. بگويم شناس نيكى
 اينك. گشتم رفتن آماده و بپرداختم را خود دل تيرگى اين از ديگر من كه زيرا ببخشم، و بشمارم نيز را چهارپايان و بردگان و هميانها آن

 رنج از و درگذرم سپنجى سراى اين از تا بخواهيد]  يزدان از[ و بپردازيد خواب و خورد به هفته يك و ببريد خوردن به دست شادى با شمايان
 .مانم دور به

 بيگانه سخت دلش با خرد و شد ديوانه شاه اين: گفت يكى. گشتند زده شگفت ايران پهلوانان همه بگفت، را پندها اين خسرو كى چون
 و دشت و كوه همه. برفتند گروه گروه همگى آنگاه. يافت خواهد آرامش چگونه تاج و تخت اين و رسيد خواهد چه او به كه داند نمى. گشت
 به هيچكس و ودندبب شاد گونه بدين را هفته يك پس. برگذشت نيز آسمان از گويى دشت بر اسپان آواز و ناى بانگ. بود سپاهيان از پر مرغزار

 .نيافتاد رنج و اندوه ياد

 را گودرز خسرو، كردن اندرز

 گنج در چون. بگشودند را گنج در شد، نزديك رفتنش هنگام چون. بنشست تخت بر رومى كاله و گرز و دستبند بى شاه هشتم روز به
 .دارد نهان در چيزى چه آشكارا اين با كه ببين و بنگر گيتى كار در: كه بداد اندرز كشواد گودرز به بگشود، را آباد

 در كه پلى نيز و كاروانسرا به كن نگاه پس. رسد مى آن پراكندن هنگام نيز روزى و آكنند مى سختى با روزى را گنجى هر كه بدان
 چادر بى و شوى بى كه ىزنان و مادرند بى كه كودكانى يا و است ويران افراسياب رنج از ايران در كه آبگيرى يا و گشته ويران ايران نزديكى
 بر و بترس روزگار بد از و مبند ايشان بر را گنج در تو  دارد مى پنهان ديگران از را خويش نيازمندى و رنج كه نيازمندى پير آن يا و هستند
 كنام و شده يرانو كه شهرى به كن نگاه پس .باشد مى بادآور نامش و است گوهر و زيور و افسر از پر كه است گنجى ديگر. ببخش ايشان
 تن از اكنون و برفشانده درم جوانى روزگار به كه كسى سديگر و شده هيربد بى و ويران كه اى آتشكده آن به نيز و گشته شيران و پلنگان
 پيش در درم ه،را اين در و كن آباد گنج اين با را همه  است گشته آب بى اينك و بگذشته آن بر فراوانى ساليان كه چاهسارى ديگرى و بازمانده

 كى پس. بيĤكند توس شهر در را گنج آن كاووس، و خوانند مى عروس را آن كه است گنجى ديگر. باش مرگ ياد به پيوسته و باشد خوار تو
 و دستبند با را آنها همه و برشمرد را تنش هاى جامه همه خسرو كى آنگاه. ببخش رستم و گيو و زال به را آن: كه بفرمود گودرز به خسرو

 .سپرد رستم به گران گرزهاى و جوشن و دالوران گردنبند

 آنگاه. بداد گودرز به آمد، يادش به كه هم را ايوانهايى و گلشن و باغ همه. سپرد سپهبد توس به بودند، رها كه را اسپانى هاى گله سپس
 و ايوان شاه سپس. سپردند دلير گيو به بود، شتهگ سير شاهى تخت از خسرو ديگر چون بود، گنج در كه را خودش افزارهاى جنگ از آنچه هر

 از روشنتر گردنبند يك و زرين كاله و كالهخود و جوشن يك آنگاه. داد -كاووس پسر - فريبرز به را چهارپايان آخور و تاژ و سراپرده و خرگاه
 بدو و داد بيژن به را شناختند، مى را آن همه گيتى در و بود شده نوشته گيتى شاه نام آنها بر كه درخشان ياكند انگشترى دو و اورمزد ستاره
 پس. شد تازه كامم و آمد فراز من درگذشتن هنگام ديگر: گفت ايرانيان به سپس. مكار نيكى تخم جز و دار نگاه هميشه را يادگار اين: گفت
 . بخواهيد من از است، بايسته هرچه رسيد، انجمن پراكندن گاه چون

  داد؟ خواهد كسى چه به را شاهى تاج شهريار، اين آيا: گفت مى كسى هر و شدند بريان و گريان و زار شاهنشاه درد از بزرگان آن همه
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  رستم براى خسرو از گشادنامه زال، خواستن

 شدبا سزاوار گيتى، شهريار اى: گفت و جست پاى بر و بوسيد را زمين بشنيد، را شاه سخنان خسروپرست زال چون رستم براى خسرو از
 راه آن به كاووس كي كه هنگام آن. كرد چه ايران در نبرد و تنگى و رنج و رزم در رستم كه دانى مى خود تو،. نگذارم نهان را خود آرزوهاى كه
 به ايىتنه به بشنيد تهمتن چون  آوردند بند در توس و گودرز چون گردنكشى پهلوانان با را او ديوان، و برفت مازندران گران پرسنگهاى و دور

. رفت مازندران به شاه، نزد به و بپيمود را دلير اژدهاى و جادو و شير و ديو و تاريكى و بيابان از پر راه آن اندوه و رنج با و شتافت مازندران سوى
 چون آن از پس. برآمد بلند ابر به تا خروشش و بِكَند تن از ناگاه نيز را سنجه سر و بدريد را بيد و غندى اوالد جگرگاه و سپيد ديو پهلوى آنگاه

 سپاهى با ديد، چنين كه تهمتن. ببستند گران بند با فرزانه دليران ديگر و گيو و گودرز و توس همراه به را او برفت، هاماوران سوى به كاووس
 هيچيك كه را سهراب همچون فرزندى آن از پس. كرد رها بند از را توس و گيو و گودرز و كاووس و برفت زابل و ايران برگزيده سران از گران

 كاموس با چون آنگاه. گريد مى درد آن از پيوسته نيز هنوز و بكشت شاه كاووس كين آن براى از نداشتند، فرزندى چنين مهتران و كهتران از
 سير تخت و تاج از شاه هك اينك ليك. نيابد پايان بگويم، سخن هرچه او كردارهاى از. برآورد گَرد سرزمين آن از خود مردانگى با بكرد، رزم

 من نزد در را او تيمار و رنج و كردار كه براستى: گفت او پاسخ در خسرو كى گذاشت؟ خواهد برجاى چه نيكخواه شيردل اين براى گشته،
 همتايى هيچ گيتى سراسر در او براى و نيست نهان در او سخنهاى ليك. داند نمى -مهر و آرام و داد نماينده آن -سپهر كردگار بجز هيچكس

 كيش، پاك و سرافراز خسرو كى سوى از پس،. بيĤورد خوشبوى و مشك و كاغذ و رود او پيش به دبير تا بفرمود خسرو كى آنگاه. شناسم نمى
 رساال و رو پيش گيتى در او تا نوشتند بود، ستوده انجمن هر پيش در مردانگيش كه سپهبدى و تن پيل پهلوان براى فرمانى زمين، شاه آن

 و كابلستان به تا همچنين و زابلستان خود و غزنين و بست نيز و هند و ماى و دنبر و كابل همه و سند درياى تا زابلستان از و باشد نو و بيدار
 آن وخسر كى و نهادند زر مهر دادگر خسرو كى آيين به پيمان آن بر سپس. باشد لشگرفروز و پيروز سپهدار آن رستم، آن از نيمروز كشور نيز

 زال همراه به زيگهايشان با كه بزرگانى آن از يك هر به خسرو كى آنگاه. بادا آباد رستم، به زمين: گفت و كرد آفرين را او و داد بدو را گشادنامه
 .ببخشيد گوهر از پر جام يك و زر و سيم و جامه بودند، آمده

 را گيو خسرو، كى دادن گشادنامه

 تو همچون را شاهى هيچ كه براستى بخت، پيروز شاه اى: گفت و بيĤراست شاه با راستى گفتار و ستخا پاى بر كارآزموده گودرز سپس
 نيز روز يك و ام بسته كمر بزرگان پيش در پيوسته ، نژاد فرّخ شاه اى تو تا كاووس هنگام از و كواذ كى تا منوچهر گاه از من. ام نديده تخت بر
 نيز دل بيدار گيو. درگذشتند همه ديگران، و اند مانده تن هشت برايم تنها اكنون ليك. بود نبيره و پسر هشت و هفتاد مرا. ام ننشسته آزار بى

 ايران به او تا كه ديد شاه خود. شكار چرم از پيراهنش و بود گورخر از خوراكش دشت، آن در. ببود آرام و خورد بى زمين، توران در سال هفت
 .دارد نيكى داشت چشم شاه از نيز او است، گشته سير تخت و تاج از شاه كه اينك. كشيد را او تيمار اندازه چه گيو رسيد،

 دل و باشد يار را او گيتى، خداوند. باد گيو بر آفرين هزار. است بوده اينها از بيش او كارهاى: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو كى
 بفرمود دبير به پادشاه  آنگاه. است تو دست در من بيش و كم همه باشى، تندرست و روان روشن كه] گودرز اى تو و.[ بادا خار از پر بدسگاالنش

 آن بر را خود زرين مهر شاه آنگاه. دادند بدو -بود بزرگان جايگاه كه -را اصفهان و قم و نوشتند پرند بر شاهبوى و مشك از اى نامه او سوى از تا
 .بادا دود از پر بدسگاالنش دل و باشد خشنود گودرز از يزدان: گفت و بكرد آفرين و نهاد

 نزد به من زينهار و است من يادگار او كه بدانيد همگى. گردد سير خود كردار از گودرز كه مبادا: گفت ايرانيان به دلير شاه آن سپس
 .بكردند آفرين شاه بر گودرزيان روان پيش همه آنگاه. نكنيد سرپيچى گودرز گفتار از و ببريد فرمان او از همگى پس. شماست

 را توس خسرو، دادن گشادنامه

 تو از بدى دست هميشه و باشى جاويد شاها: گفت بدو و ببوسيد را زمين و برفت خسرو پيش به و برخاست توس بنشست، گودرز چون
 از بند هرگز و ام بسته كمر ايرانيان پيش در پيوسته كنون تا بيامده، كواذ كه هنگام آن از و هستم فريدون نژاد از بزرگان، ميان از من. بادا دور

 در. بودم سپاه پاسبان شب هر رزمگاه آن در سياوش كين براى از ليك  گشت آزرده جوشن از پيراهن بى تنم هماون كوه در. نگشودم ميان
 هيچ در را سپاه. بود توس گردن بر ديگر بند شد، بند در كاووس كه نيز هاماوران در. بودم اژدها دم در پيوسته و نكردم رها را سپاه هرگز الدن
 سپنجى سراى اين از تا خواهد مى و است گشته سير گنج و تاج از شاه كه اكنون. نكرد گاليه من از كسى نيز هرگز و نساختم رها جايى
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 كه اينها از بيش تو: گفت بدو شنيد، چنين كه ايران، شهريار گردند؟ مى آهويى همچون برايم هنرها اين آيا دهد؟ مى فرمانى چه مرا درگذرد،
 و باشد تو آن از خراسان نيز گيتى اينسوى در. باش كفش زرينه سپهدار و باشد تو با كاويانى درفش همچنان پس. اى برده رنج روزگار از گفتى

 آنگاه. نهادند زر مهر آن بر و نوشتند بود، گفته كه آنچه بر فرمانى گردنكشان و بزرگان آن پيش در پس. باش آسان تن نامداران، اين ميان در
 .مبادا كين پر تو از دلى هيچ: گفت و كرد بسيار  آفرين را او و داد توس به زرين كمر و گردنبند يك با را آن خسرو كى

  لهراسپ به پادشاهى خسرو، كى دادن

 را آن شاه، كراسه از كسى كه مانْد بزرگان آن ميان در لهراسپ نام تنها  بيĤسود رنجها آن از و شد پرداخته بزرگان كار از شاهنشاه چون
 دست و بكرد آفرين او بر و جست برپاى بديد، را لهراسپ شاه، چون. آورد او پيش به كاله با را لهراسپ تا بفرمود بيژن به شاه پس. برنخواند
 آفرين زمين ايران پادشاهى همه و او بر و داد سپلهرا به و برگرفت سر از را دالفروز تاج آن و آمد فرود نامور پيلسته تخت آن از پس. بگشود
 تو به را گنج و پادشاهى اينك ديدم، كه رنج و درد همه آن از پس. باد تو بنده گيتى سراسر كه باشد فرخنده تو بر نو تاج اين: گفت و بكرد

 .بود ىخواه شاد و پيروز دادگرى، با كه زيرا  مگردان داد به جز را خود زبان پس اين از. سپردم

 آنگاه. بدار نگاه را خود زبان هميشه و باش آزار بى و خردمند بماند، جوان هميشه بختت كه بخواهى چون و مساز آشنا ديو با را خود روان
 يرش بسان يك هر پس. بودند گشته شگفت در او كار اين از ايرانيان .باشيد شادان او بخت و شاهى به: گفت و كرد روى ايرانيان به خسرو كى

 راه دل، در كه را آنچه و خاست برپاى ايرانيان ميان در زال. شدند زده شگفت بخوانند، شاه را لهراسپ بايد كه اين از همه و برآشفتند ژيانى
 سرِ بخواند، شاه را لهراسپ كه كسى آن ليك. باشد سزاوار كنى، ارجمند نيز را خاك اگر تو: كه گفت بلند شهريار آن به پنداشت، مى راست
 .بادا ترياك همچون دهانش در زهر و خاك از پر بختش

 و سپاه تو ليك. ديدم اسپ يك با اى فرومايه تنها را او  آمد ايران به زراسپ، نزد به لهراسپ چون. نكنيم بيدادى چنين هرگز نيز ما پس
 شاه ياد به ديگرى كس هيچ خسرونژاد، بزرگان همه اين ميان از]  كه است چگونه.[فرستادى االنان جنگ به را او و دادى بدو را كمر و درفش
 و گشتند همداستان او با انجمن آن همه بگفت، را سخنان اين زال چون. ام نشنيده گونه بدين شاهى هرگز و دانم نمى را او نژاد من نيĤمد؟

 رزم كارزار، در هيچيك و نبنديم كمر پس اين از ديگر ما بركشى، چنين اين را لهراسپ چون شاه، اى: كه گفتند و برآمد ايرانيان آن از خروشى
 .نجوييم

. نيابد دود بجز آتش از گويد، بيداد به سخن كه كسى هر زيرا  مكن تندى و مشتاب: گفت بدو بشنيد، زال از را سخنان آن خسرو چون
 او فرمان از سر و نپذيريم كند، تخت و تاج و شاهى زيبنده و سزاوار و نيكبخت يزدان، كه را كسى كه نپسندد ما از را بدى اين نيز كردگار
 داد از و پيروز و راد و است نژاد و كيش و شرم را او و دارد را هنرها اين همه لهراسپ كه است گواه من زبان بر آفرين گيهان پروردگار. بپيچيم

 راه و بركنَد خاك از را جادوان پاى كه است سىك او. باشد مى دست پاك و دل بينا و خردمند و است شاه هوشنگ نبيره او. باشد مى شاد نيز
 پند اين از و كنيد آفرين او بر شاهى به همگى پس. باشد گونه بدين نيز پاكش فرزند و گردد جوان او پند از روزگار. آورد پديد را پاك يزدان

 و شد ناسپاس نيز يزدان به و گشت باد من پيش در او رنجهاى همه بپيچيد، من اندرز از سر كه كسى هر كه بدانيد و. مپيچيد سر من مهرآميز
 .يافت خواهد راه دلش بر هراس سو هر از

 شاه را لهراسپ بلند، آواى به و بيĤلود سياه خاك با را لب و زد خاك بر انگشت و برخاست جاى از بشنيد، را پاك سخنان اين كه زال
 از نژاد لهراسپ، كه دانست مى راد و پيروز شاه بجز كسى چه. بادا دور تو از بدى دست هميشه و باشى خرّم: گفت گيتى شاه آن به آنگاه. خواند
 و افشاندند گوهر او بر نيز بزرگان همه پس. مشمار گناه را اين ديگر پس شد، آلوده لبم و خوردم سوگند سياه خاك به كه اينك دارد؟ شاهان

 . بخواندند آفرين او بر شاهى به

 از را شما درگذرم، فرومايه خاك اين از من چون. شاهى دالفروز تخت اين باد پدرود: گفت ايرانيان به -فرخنده شاه آن - خسرو كى آنگاه
 و برگرفت در را پهلوانان آن همه. ببوسيد را ايشان از يك هر رخسار كردن، پدرود براى از گريست، مى كه خسرو كى سپس. بخواهم پاك يزدان

 .ببرم خويشتن با نيز را انجمن اين توانستم مى ايكاش: تگف مى پيوسته و خروشيد زارى به

 .كرد گم آسمان بر را خود راه نيز خورشيد كه برآمد ايران سپاه از خروشى چنان پس
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 آنگاه. بخاست شاه ماتم برزنى هر در و برآمد انجمن پيش در و بازار و كوى از يا و ها پرده پس از مرد و زن و كودك آه و ناله و خروشيدن
 روان اكنون من. باشد شاد خداوند داد به دارد، نژاد و نام شمايان از كه هر پس. است همين نيز شمايان راه فردا: گفت ايرانيان به خسرو كى
 و بگفت اين خسرو كى. آمد من راهنمايى به سروش كه اين تا نبستم سپنجى سراى اين در را خود دل. درگذرم نيكنامى به تا پرورم مى را خود

 .آمد شاهى ايوان به دژم، بود، بكرده خميده را خود سرو همچون باالى كه خسرو كى آنگاه. برخاست سپاهيان فرياد. بخواست اسپى ستورگاه زا

 خود كنيزكان به خسرو كى كردن پدرود

 به پرده پسِ از را خويش بتان آن پس. بود نديده هم خواب به را خوبرويانى چنين هيچكس كه بود آفتاب بسان كنيز چهار را خسرو كى
 با را خويش دل شمايان ليك. هستم رفتنى سپنجى جاى اين از من كه بدانيد: كه بگفت ايشان با را خود دل راز آن همه و خواند خويش نزد
 خواهم مى و باشم ينجاا در خواهم نمى ديگر. نبينيد مرا ديگر جاودان تا و است بس من براى بيدادگر خاك اين بر بودن ديگر. مداريد رنج و درد
 .بروم پاك داور سوى به كه

 ناخن با را خود روى. شدند خروشان ، مهر و درد و اندوه آن از همگى و برفت خورشيدچهر چهار آن از هوش سخنان، اين شنيدن با
 را ما: گفت خروش و ناله با آمد، هوش به كه آنها از يك هر آنگاه.  بركَندند موى و بگسستند خويش مشكبوى گيسوان از پيرايه و خراشيدند

 .بود خواهد همين نيز شما راه پس اين از: گفت ايشان به ايران مايه پر شاه پس. باش ما راهنماى نيكويى اين در و ببر سپنجى سراى اين از نيز

 كجاست بگذشت؟ دريا از نچنا آن كه افراسياب دختر آن مادرم، كجاست خودستا؟ داران تاج آن كجايند شاه؟ جم خواهران آن كجايند
 يا هستند دوزخ در اكنون كه دانم نمى و است خشت و خاك بالينشان همگى نديد؟ روزگار در او مانند به هيچكس كه تور دختر آن آفريد، ماه

 .بهشت

  مرگ دندان و چنگ بگذرد برو        ترگ چه بر سرت بر نهى افسر چه

  خواستن كس ز نشايد نيكى كه                   آراستن تن ببايد نيكى به

 پيش به را لهراسپ و خروشيد خسرو كى آنگاه. گردد  آسان من ديدار راه كه اين تا مجوييد مرا آزار بيم، اين براى از نيز شمايان پس 
 .دهستن من شبستان فروزندگان و من بتان اينان: گفت بدو و براند فراوانى سخنان ايشان باره در او با و خواند خود

 .بدار نگاه اينجا در همينگونه به را ايشان باشى، برجاى كه هنگامى تا نيز تو پس

 دژم شاه، دو شرمِ از ببينى، هم كنار در سياوش با مرا چون و باشد شرمگين كردارت از روانت فراخواند، نيز را تو يزدان چون كه نبايد
 از و ببست تنگى به كمر خسرو كى آنگاه. پذيرفت دارد، نهان در ناديده را ايشان كه اين و گفت بدو خسرو كى كه را آنچه هر لهراسپ. بمانى
 نيز گيتى اين با و مداريد دود و داغ دلتان در ما براى از هيچ و بازگرديد ايوان به زود اينجا از: گفت و بگرديد ايرانيان گرد به و برفت آنجا

 خرّم و شاد يزدان، به همگى. مكنيد ياد نيكى به جز من از و باشيد شاد و راد پيوسته. رددا نهان در را خود دشمنى او كه زيرا مباشيد گستاخ
 زمين بر سر شاه پيش در شنيدند، چنين كه ايران سپاه نامداران آن همه پس. شويد خندان و شاد رسد، فرا رفتنتان هنگام چون و باشيد
 .داريم نگاه خويش جان همچون را شاه ندپ باشد، پاينده جانمان كه هنگام آن تا: گفتند و نهادند

  برف در شدن ناپديد و كوه به خسرو كى رفتن

 بجز گيتى در و دار نگاه آيين به را شاهى تخت و برو تو. بگذشت من روزگار: گفت بدو و بازگردد تا بفرمود لهراسپ به خسرو كى آنگاه
 پيش به تو راه و شده نزديك رفتنت كه بدان چنان خود با. ننازى گنج و تاج به كه بايد بيĤسايى، رنج از بخواهى كه گاه هر. مكار نيكى تخم

 آمد فرود اسپ از زود شنيد، چنين كه لهراسپ. ساز آزاد گيتى اين از را خود مهتر تن و بكن داد و بجوى داد پيوسته .است گشته باريك يزدان
 .كن داد پيوسته و باش پدرود: گفت بدو خسرو. نمود زارى و ببوسيد را زمين و

 توس و -كاووس پسر -فريبرز و دالور گستهم و پهلوان بيژن و گيو و گودرز و رستم و زال چون دالورى و بيدار بزرگان و سپاه سران پس
 آن از همه. تندپرداخ ميگسارى به آنجا در را هفته يك گونه بدين و رفتند او با كوه تيغ سرِ تا دشت از گروه گروه سپاهيان،. برفتند او با نامور
 :گفتند مى پنهانى موبدان. نبود راهى رنج، آن سوى به را هيچكس و بودند پيچان و خروشان شاه كردار



130  

 

. بيĤمد بدانجا گروهى گيتى سوى هر از برآورد، سر كوه تيغ از خورشيد چون. است نگفته سخن گونه بدين گيتى در هيچكس كه براستى
: گفت مى كسى هر. آمد مى جوش به نيز خارا سنگ و بود خروش و ناله از پر كوه همه. برفتند شهريار اب خروشان ايرانى مرد و زن هزار سد

 خاك از و بگوى را ما اى، پنداشته خوار را تاج اين و اى ديده آزارى سپاهيان از اگر شد؟ دود و داغ از پر چنين اين روشنت دل كه شد چه شاها
 خرد و دانش آن. گرديم پرستنده را تو آذرگشسپ و باشيم خاك همچون تو اسپ زير به همه. مياور نويى هشا كهن، گيتى اين براى و مرو ايران

 نيايش به آتشكده آن در و كنيم ستايش يزدان پيش در همگى ما پس. نيĤمد سروش نيز فريدون نزد به كه همانا باشد؟ كجا تو هوش و
 .گردد درخشان ما به تو موبدىِ دل و ببخشد ما هب را تو پاك يزدان كار، اين با كه باشد. پردازيم

 اين بر پس. است نيكويى همه اينجا: گفت و خواند خود پيش به را انجمن آن بزرگان پس. بماند خيره ايشان كار آن از ايران شاهنشاه
 ما آمدن گرد كه زيرا نباشيد، دژم هم من رفتن اين از. بمانيد شناس يزدان و پاك و باشيد سپاسگزار را يزدان همگى. گريست نبايد ها نيكويى
 در درخت برگ و گياه و آب بى سخت و دراز راهى من كه زيرا. بازگرديد كوهسار اين از شهريار بى همگى: گفت مهتران به آنگاه. رسد فرا بزودى
 اين از گذشتن ياراى را كسى هر كه دبداني و. كنيد رهنمون روشنى سوى به را روانتان و سازيد كوتاه را خويش شد و آمد اين. دارم پيش
 و بيننده و سرفراز گرانمايه پهلوان سه آن - پير گودرز و رستم و زال چون پس. باشد داشته بسيار برز و فرّه كه كسى مگر نيست، ريگزار
 روز شبانه يك و نگشتند باز او از دالور گستهم و بيژن و فريبرز و گيو و توس چون پهلوانانى ليك. بازگشتند آنجا از شنيدند، را او گفتار -يادگير
 فرود روشن آب آن پيش در پس. آمد پديد اى چشمه راهشان سر بر كه اين تا. گشتند دژم خشكى و بيابان آن از سرانجام. برفتند او با ديگر
 كه زيرا بگوييم، سخن بسيار گذشته كار از و نرانيم جايگاه اين از امشب: گفت مرزبانان آن به شاه. بيĤسودند كمى و بخوردند آن از و آمدند
 گردد، زرآب همچون بنفش زمين و برآورد را خود درفش تابان خورشيد و رسد فرا روز چون پس. ديد نخواهيد بسيار را ما پس اين از ديگر
 از را خود گشته تيره دل بپيچد، سر انديشه اين از دلم اگر كه بدانيد و.  بود آشنايى سروش با مرا كه شايد  رسد فرا من جدايى روزگار ديگر
 .بگسلم تن

 و زند خويشتن بر و بشست را خود تن و سر روشن، آب آن در و خراميد يزدان پيش به نامور كى بگذشت، تيره شب از بخشى چون آنگاه
  .بخواند اوستا

. ديد نخواهيد خواب در جز مرا ديگر بردمد، تابآف و رسد فرا روز چون اكنون. باشيد پدرود جاودان تا: گفت نامور خردمندان آن به سپس
 را درختان برگ و شاخ كه وزيد خواهد كوه از سختى باد كه بدانيد. مباشيد خشك ريگ اين بر ديگر ببارد، هم ابر از مشك فردا اگر نيز شما
 .يافت نخواهيد راه ايران سوى به ديگر شما و باريد خواهد برف سياهى ابر از آنگاه. شكند مى

  برف ميان در پهلوانان رفتن فرو

 آن چشم از شاه برآورد، سر كوه از خورشيد چون. بخفتند درد با دليران آن پس. شد گران خسرو كى سخن آن شنيدن از مهتران سر
 . شد ناپديد بزرگان

. نديدند خسرو از نشانى جا هيچ در ليك. بگشتند را جا همه و نهادند  روى بيابان و ريگ سوى به شاه جستجوى در آنجا از همگى پس
 گداز و اندوه از پر دلى با و خروشان بيهوشان، همچون بودند، نيافته كجا هيچ در را شاه كه آن براى از تنگ دلى با و كوفته و آزرده همگى پس
 به بود، گفته خسرو كه را آنچه زفريبر آنگاه. فرستاد درود گيتى شاه بر آمد، فرود آب آن پيش به ايشان از كه هر. بازگشتند چشمه آن پيش به

 .بادا يار خسرو پاك جان با خرد: كه گفت سپس و بگفت ايشان

 از رفتن پس. است روشن نيز آسمان و نرم و گرم زمين كه زيرا. بيĤساييم و بخوريم چيزى همينجا در و نرويم چشمه اين پيش از امشب
 كسى چه اگر كه براستى: گفتند و راندند سخن بسيار خسرو باره در و آمدند فرود مهچش آن پيش در همگى سان بدين و. دانم نمى روا را اينجا
 .نبيند را شگفتى اين مانند به بماند، گيتى در نيز بسيار

 دىخردمن هر او باالى و پهلوانى و بزرگى و انديشه و بلند اختر آن دريغ. ايم نشنيده نيز گردنكشان از ديديم، ما كه را شاه رفتن گونه اين
 بگوييم؟ توانيم مى چه ما بود؟ چه را او كه داند مى گيتى در كسى چه. خنديد خواهد كار اين به رفته، يزدان پيش به زنده كسى بشنود كه هم

 داد و بخشش و مردانگى به دالورى هيچ گيتى در كه براستى: گفت نامداران آن به گيو آنگاه. نباشد سخن اين شنيدن ياراى را گوش كه همانا
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 ايشان سپس. تاج برابر در ماهى بسان بزم هنگام  به و بود سپاه برابر در پيلى همچون رزم گاه به. است نبوده او نام و باال و ديدار و نژاد و هنر و
 .بخفتند زود آنگاه و بخوردند بود كه چيزى آن از

 كه پوشاند چنان را جا همه بركشد، بادبان كه اى كشتى همچون برف. شد شير چشم بسان آسمان و برآمد ابرى و باد ناگهان هنگام آن در
 چون دالورى پهلوانان آن ديگر. بپوشانيد كران تا كران از را زمين و برآمد گرانى و تند برف. گشت ناپديد آن زير به نيز سركشان آن نيزه ديگر
 برف آن زير به زمانى. ماندند چگونه آنجا در كه دانم مىن. ماندند برف آن درون همگى. نماند اى چاره هيچ را گيو و فريبرز و بيژن و توس

 . بدادند جان سرانجام و نمانْد ايشان از يك هيچ براى توانى ديگر و شد كنده ژرفى چاه هرجا در ليك. تپيدند

 فروز گيتى خورشيد چون چهارم روز به. بودند كوهسار آن در گريان را روز سه ديگر سوار چند و گودرز و زال با رستم ديگر، سوى از
 :گفتند يكديگر با بدرخشيد،

 بردميده، ميان از باد همچون و گشته ناپديد گيتى از شاه اگر بمانيم؟ سنگ و كوه اين بر گونه اين كى به تا. شد درنگ با كار، آن ديگر
 هفته سرِ ليك. بماندند كوه آن پشت بر را هفته يك ايشان پس. باشند نپذيرفته را خسرو پند كه شايد اند؟ رفته كجا ديگر نامداران آن پس
 و كَند مى خود موى پيوسته كشواد گودرز. گشتند بريان آتش بر گويى درد، آن از و شدند گريان و زار و پريشان همگى و آمدند ستوه به ديگر
 از سپاهى. است نديده خود به رسيد، من بر كاووس خاندان از كه آنچه مانند به كسى هرگز: گفت مى و خراشيد مى خود روى و باريد مى اشك
. گشت زبر و زير خاندانم كه بود كينه آن براى از و شدند كشته سياوش كين به همگى ليك. بودند مهتر يك هر كه داشتم هايم نبيره و پسران
 چنين كه زال است؟ بديده رسيد، من به كه را شگفتى اين مانند به كسى چه كه براستى. گشتند ناپديد چشمم پيش از همگى ديگر اكنون
 را راه نيز ايشان شود، پيدا برف زير از راه چون كه شايد. باد يار خرد يزدان، داد برابر در: گفت ايشان به آنگاه و بگفت اى ديرينه سخنهاى شنيد،
 تن چند ليك. برويم اينجا از بايد و نيست اى خوردنى هيچ كه زيرا بمانيم، اينجا در اين از بيش ما كه نيست شايسته پس. بازگردند و بيابند
 و فرزند از كسان، آن از پيوسته و برفتند كوه آن از گريان ايشان سان بدين. بيابند را سپاه آن نشان روزى شايد تا بفرستيم راه آن به را پياده

 را آنها پس. بديدند را ايشان و برفتند دگانپيا ديگر، سوى از. بكردند ياد بود، بوستان در سروى همچون كه شاه آن از نيز و دوستان و خويشان
 . بساختند اى دخمه يكى هر براى و بازگرداندند شهر به بودند كه سان همان به و بيĤوردند جايگاه آن از

 .بود چنين مهتران آن سرنوشت آرى،. بپرداختند ايشان سوگ از سرانجام و

  گزين به در همواره نماندست        دين و آيين است چنين را جهان

 دركشد كيان تخت ز را يكى               بركشد سيه خاك ز را يكى

  سپنج سراى رسم است چنين        مستمند زان نه باشد شاد زين نه

  توان تا كن دور دل انديشه از               جهان كيان و يالن آن كجا
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  لهراسپ

 خسرو كى شدن ناپديد از لهراسپ شدن آگه

 و رفتند او پيش به كمر زرين پهلوانان پس. بنشست تخت بر زر تاج با شد، آگاه بودند، او با كه سپاهيانى و شاه كار از لهراسپ چون
 سران اى: گفت بلند آواى به و راند سخن ايشان با خوبى با و خاست برپاى بديد، را ايشان كه لهراسپ. بنشستند ايشان پايگان بلند و بزرگان
 .است برده ياد از را خسرو پند كه همانا نيست، شاد من شاهىِ از شمايان از كه هر پس. ايد شنيده را شاه اندرز و پند آن شما همگى سپاه،

 و مداريد باز او اندرز از دست نيز شما. بكوشم نيكى به و ببرم فرمان او از و كنم همان بود، فرموده من به خسرو كه آنچه هر من ليك
 بد هر پس. بود خواهد گناهكار يزدان، پيش در كه براستى نسپارد، گوش شاهان اندرز به كه كسى هر كه بدانيد و نيدمپوشا من از را رازى هيچ

 . بازگوييد من پيش به كه بايد داريد، ياد به كه نيكى و

 را اندرزش و پند آن و نپيچم سر گفت، او كه آنچه از نيز من پس. ناميد شاه را تو خسرو: گفت بدو شنيد، چنين كه سام پسر]  زال[
 و برنداريم تو مهر از دست نيز ديگران و زابلى رستم و من. نگذريم تو فرمان و خواست از و كهترانيم تو برابر در همگى ما و شاهى تو. ام پذيرفته

 .باد كوتاه نيكى از دستش برود، راه اين بر جز كه كسى هر

 كه همانا. نيابد راه شما به كاستى و بدى هرگز شمايان، راستى و داد اين با: گفت و كرد آفرين او بر بشنيد، را زال گفتار كه لهراسپ
 به را نيمروز سرزمين روزگاران، آن در شادروز، اختر نيك شاه آن. گردد ناپديد بدى و رنج ديگر شمايان، بودن با كه آفريده چنان را شما يزدان
 با من پادشاهى و دودمان و تن كه زيرا  گيريد دست در نيز را آن خواهيد، مى من ادشاهىپ از هرچه سرزمين، آن همراه به اكنون. سپرد شما

 پهلوان اى: گفت گودرز به لهراسپ آنگاه].  شماست آن از هست، هرچه.[ نيست شما به گنجى هيچ بخشش به نيازى و است يكى شمايان
 از گودرز چون پس. ام مانده بيژن و رهام و گيو بى و تنها من ديگر: گفت بدو شنيد، چنين كه گودرز. بازگو دارى، نهان خود دل در آنچه گيتى،
 جامه و بگفت اين پير، گودرز. شيراوژن بيژن آن دريغ تن، رويين و پهلوان گيو آن دريغ: گفت خروش و ناله با آمد، جوش به دودمانش درد

 همه با نيز من. شود خاك در كه كسى خوشا]  اندوه اين با:[ گفت آزادگان آن پيش در آنگاه. دريد تن بر پا تا سر از را خويش رومى و چينى
 بزرگان همه پس. نپيچيم سر فرمانت و پيمان از و كهترانيم همگى ما و شاهى تو. ندارم دل در چيزى هيچ و همداستانم بگفت، زال كه آنچه
 .نهادند زمين بر سر فرمانبرى با و خواندند آفرين

 نيز او. گذارد سر بر را شاهى تاج روز آن در تا برگزيد را اى فرخنده روز پس. گشت شاد و شد تازه دلش ايشان تارگف شنيدن از لهراسپ
 و بيĤراست را خسرو كى ايوان و گذاشت سر بر تاج ، مهرگان جشن و مهر روز در نهاد، سر بر تاج مهرگان روز در كه نژاد فرّخ فريدون همچون

 .گشت فروزان بدو زمين ايران ديگر بار

  نهيب با ديگرى آورد يكى       نشيب و فراز گيتى است چنين

 چند و چونيش و چه كس به نماند               دردمند وزو شادمانى ازو

 .نشانم مى تخت بر را او و آرايم مى را شاه لهراسپ تخت و تاج اكنون پس. بازآمديم لهراسپ كار سوى به شديم، بيرون خسرو كى از چون

 گزند و بيم و اميد كزويست                 بلند شهريار پيروزئ به

  ناراستان به وى از آيد گزند            دوستان دل رساند نيكى به

  آن بر زين برين زان همى بگردد     سان و آيين است چنين را جهان

  كهن باده زنگ ازو ببرّد        سخن تلخى ز خورده زنگ دل

 سالخورد باده كند جوانش          مرد به ناگه ز دبرآي پيرى چو

 كليد باشد باده را بسته دل           پديد آيد گوهر درون باده به
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 شير شرزه او گردد خورد روبه چو       دلير گردد مرد خورد دل بى چو

 شود ناردانه چون رخسار به       شود شادمانه خورد غمگين چو

  چنگ و ناى و رامش از جز نخواهد  چنگ به را او مر گيرد كه كس آن هر

 .گير ياد را همه و بشنو را پير دهگان مرد سخنهاى پس خواهى، مى راستان آن كردار و گفتار از و باستان از داستانى من از كه اكنون 

 بلخ به لهراسپ ساختن آتشگاه

   بود سال بيست و سد لهراسپ پادشاهى

 بكرد افزون را او نيايش و پرداخت آفرين گيهان پروردگار ستايش به نهاد، سر بر شاهنشاهى تاج و بنشست دادگرى تخت بر لهراسپ چون
 :گفت همگان به و

 فرّه فزاينده و گردان چرخ اين نگارنده او كه چرا. باشيد  بيم و ترس با او از هم و باشيد داشته بسيار اميد هم پاك، و دادگر داور به همگى
 و است برجاى ديگرى و گردد مى تندى به يكى كه بركشيد، آن فراز بر را بلند آسمان بيĤفريد، را زمين و كوه و ادري چون. است بندگان

 .است نداده جنبش پاى را او پروردگار،

 ستيز پر ژيان شير چون نشسته            تيز چنگال مرگ و دل شادان تو

 پند و دادگرى و آرامش تنها بلند تخت و شاهى تاج اين از و گيريم كناره خواهى افزون و آز از و شويم خستو خويش نادانى به نيز ما پس 
 و كينه و كنم افزون نيز داد من به خسرو كى كه پندهايى آن از من. نگردد رنج و نفرين و كينه سپنجى، سراى اين از ما بهره كه باشد. بجوييم
 و كردند آفرين او بر گيتى بزرگان همه پس. مكنيد ياد كين از و بيĤساييد و باشيد شاد دادگرى از نيز شمايان پس. سازم بيرون دل از را رشك

. بفرستاد آباد سرزمينهاى ديگر و چين و هند و روم به را كسانى آنگاه. يافت آرام ديگر ديد، چنين كه نيز لهراسپ. خواندند زمين شهريار را او
 .شتافتند او نزد به دانايان سرزمينى، هر از پس

 در و برآورد بازار و برزن و كوى از پر شارستانى و آمد بلخ شهر به بود، چشيده را دانش از بسيارى تلخيهاى و شور كه شاه لهراسپ گاهآن
 برزين را آن و نهاد آنجا در را فرهمندى و باشكوه آتش سپس. بساخت اى آتشكده آن پيرامون در و سده جشن براى جايگاهى نيز برزنى هر

 . ناميد

  خشم به لهراسپ پيش از گشتاسپ تنرف

 .بودند كاله و تخت و شاهى سزاوار كه بود ماه دو بسان فرزند دو را لهراسپ

 .آوردند مى زير به نيز را شير نرّه سر كه بود زرير ديگرى و گشتاسپ نام به يكى

 كى هاى نبيره و پى نيك و سرافراز شاهانى دو هر. دبودن برآورده مردانگى به سر سپاهيان، ميان در و گرفته پيشى نيز پدر بر دانشى هر در
 .كرد نمى ياد وى از و بود اندوهگين كار آن از لهراسپ بود، سر خيره گشتاسپ، كه رو آن از ليك. بود شاد ايشان به نيز لهراسپ. بودند كاووس

 افشان، گل درختان زير در پارس، در روزى. بود درد از پر] او به شهريار مهرى بى براى از[  گشتاسپ و بگذشت روزگارى تا بود چنين اين
 شاد را گيتى شاه آن دل و نشستند ميگسارى به پس. رفتند او پيش به سپاه سران و بزرگان از تن چند تا بفرمود لهراسپ و نهادند تخت

 تا نامت و باد فرخنده شاهى، به تو شستنن راستكار، و دادگر شاه اى: گفت و خاست  برپاى بخورد، مى گشتاسپ چون هنگام همان در. بكردند
 كه هستم اى بنده تو درگاه بر من اكنون. بداد شاهى كمر و كاله اين را تو كه بود دادگر خسرو كى شاه او، از پس و يزدان اين. بادا زنده جاودان

 .پرستم مى را تو تاج و اختر
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 سام پسر زال پسر رستم بجز باشد، من برابر در پايدارى ياراى نبرد، روز در را او كه شناسم نمى پهلوانان و مردان از را كسى هيچ ليك
 تاج و تخت اين سزاوارم، اگر نيز من اينك. درگذشت خود و سپرد تو به را شاهى تخت اين خسرو كى. نباشد او با كارزار توان را كسى كه سوار
 .بخوانم شهريار را تو و باشم تو پيش به وار بنده همچنان نيز من تا بده من به را كيان

 را خسرو كى از اندرزى. نباشد پسنديده شهرياران بر تندى كه بدان و باش هوش به پسر اى: گفت گشتاسپ به شنيد، چنين كه لهراسپ
 روان بسيار نيروى با آب بهارى، باغ يك در جويى در اگر: گفت من به دادگر شهريار آن. نپيچى داد از سر شايد تا بشنوى بايد كه دارم ياد به

 .بگوى اندازه به و بسنج را سخنت و مجوى را بلندى اين پس  جوانى هنوز نيز تو. گردد ويران و زشت باغ همه ديگر گردد،

 فرزندت با و بنواز را بيگانگان همان تو: گفت و برفت پدر پيش از زرد رويى با پس. شد درد از پر بشنيد، را سخنان اين كه گشتاسپ
 بگفت ايشان پيش به را دل راز همه و خواند خود پيش به را كهتران آن پس. بود كارزار شايسته و پهلوان سوار سيسد را اسپگشت. مساز هرگز
 كجا در و بروى كجا به خواهى مى: گفت ايشان ميان از يكى.  بركَنيد بارگاه اين از خود ديده و دل ديگر و كنيد رفتن آهنگ همگى امشب: كه
 .داشت خواهند روان روشن و شاد مرا هندوان، نزد در: گفت گشتاسپ گيرى؟ آرام

 تو برابر در من آيى، من سوى به اگر: كه آمده آن در و است شده نوشته پرند بر سياه مشك با كه رسيده من به هند شاه سوى از اى نامه
 .نپيچم سر تو خواست و فرمان از و باشم كهترى همچون

 ديگر پس. شد آگه او كار از لهراسپ پگاه. برفت دست در گرز و جوشان و شد اسپ بر سوار يانشسپاه با گشتاسپ شد، تيره شب چون
: گفت و راند سخن بود، داده رخ كه آنچه همه باره در و خواند خود نزد به را سپاه كارآزمودگان آنگاه. شد اندوهگين و گشت كوتاه شاديش
 نامورى گيتى، در و گشت برومند كه اين تا بپروردم را او. ساخت گَرد از پر را سرم و درد از پر را دلم كرد، گشتاسپ كه كارى اين با ببينيد

 .گشت آواره من باغ از نامدار آن نشست، بار به ديگر گفتم كه آنگاه ليك. شد همتا بى

 از را كارزار شايسته پهلوان رسوا هزار: گفت بدو پس. رفت او پيش به زرير تا بفرمود سپس. بيانديشيد ديرگاه تا و بگفت اين لهراسپ
 سوى به نيز -نوذر پسر -گستهم آنگاه. برو -نماناد برجاى جادوستان سرزمين آن ديگر كه - هندوستان سوى به شتابان و برگزين سپاهيان ميان
 .شتافت چين سوى به هم گرازه و روم

 زرير با گشتاسپ آمدن باز

. ديد آب و سبزه و گل درخت و رسيد كابل پيش به كه اين تا برفت كين از پر دلى و گريان چشمى با و خشمگين سان بدين گشتاسپ
 تيره كه شب. بود شير و مى همچون جويهايش آب و نخچير از پر كوهسارانش همه. ماندند آنجا در روز يك و آمدند فرود خرّم جاى آن در پس
 براى از باز و يوز با فرارسيد، روز و گشت فروزان كوه از فروز گيتى ورشيدخ چون. پرداختند ميگسارى به و بردند جويبار آن پيش به شماله شد،
 ديگر، سوى از. بودند خفته جويبار آن لب بر نيز بسيارى و كرده رها آنجا در را خود اسپان دالور، سواران آن از برخى. برفتند بيشه آن از شكار
 چنين كه پهلوانان. برآمد راه از اسپانى آواز ناگهان. آسود نمى و كرد نمى نگدر بسيار جايى هيچ در و تاخت مى اسپ گشتاسپ پِى از زرير

 زيرا  است ماننده زرير اسپ آواى به تنها آوا اين: گفت نامور مهتران آن با سپرد، گوش آوا آن به كه گشتاسپ. برفتند رزمگاه آن از شنيدند،
 .است بيĤمده جو جنگ سپاهى با كه  نيست تنها باشد، آمده اينجا به او اگر. دارد شير همچون آوايى

 آن پيش در سپهبد زرير. گشت پديدار پيكر پيل درفش  يك همراه به بنفش گَردى ناگهان كه بود، گفتار و انديشه اين در گشتاسپ هنوز
 پروردگار پس. نهاد روى او وىس به گرمى با و تنهايى به و شد پياده اسپ از بديد، را گشتاسپ زرير، چون. برسيد دمان باد همچون سپاهيان
 همه آنگاه. بنشستند مرغزار آن در شادى با و گرفتند بر در را يكديگر. پرداخت نيايش به برادر پيش در و گرفت ستايش را آفرين گيهان

: گفت گشتاسپ به ايشان انمي از نامورى كه اين تا. راندند سخن درى هر از و بنشاندند خويش نزديك و بخواندند را سپاه روان پيش و پهلوانان
 خواهى شاهى به و است خسرو كى اختر همچون اخترت گويند مى پژوهان دانش و ايران شناسان ستاره همه كه بدان كمر، زرين پهلوان اى

 يزدان ايشان از هيچيك. بود نخواهيم همداستان تو با باشى، هندوستان شاه كهتر بخواهى اگر اكنون پس. نشست خواهى تخت بر و رسيد
 آزارى؟ مى را او چه براى از كه دانم نمى پس. كند مى نيكويى تو به پيوسته پدرت. باشند نمى رنگ يك و همراه نيز ايران شاه با و نيستند پرست

 براى از تنها را خسروانى افسر و بزرگى و نيكويى همه او. ندارم پدر نزد در آبرويى من نامجوى، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ
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 تاج او اگر. گردم مى باز تو براى از ولى دارم، خون پر دلى لهراسپ، از چه اگر اكنون ليك. نداريم جايى او نزد در تو و من و خواهد مى كاووسيان
 روشن او ماه از دلم ديگر نكند، چنين اگر ولى. كرد خواهم پرستش را او پرستد، مى را بتان كه شمنى همچون من بسپارد، من به را ايران
 اين گشتاسپ،. گذاشت خواهم لهراسپ براى را چيزها و سرزمين اين همه و نيابند مرا ديگر كه روم مى جايى به و نباشم او درگاه در و نگردد
 . آمد نامور شهريار پيش به و بازگشت مرغزار آن از و بگفت

 آمد فرود اسپ از بديد، را پدر روى كه گشتاسپ. رفت او يشوازپ به گران سپاهى با و مهتران همراه به شد، آگه او آمدن از لهراسپ چون
 بد، شاه يك پيش در بد دستور  يك بسان كه - ديو دست و باد ماه سر تاج تو تاج: گفت بدو و گرفت بر در تنگ را او لهراسپ. برد نماز را او و

 .تو آن از نيز بخت و پيمان و فرمان و مهر و است من آن از تخت و اجت شاهى، اين از كه بدان. بادا كوتاه تو از - آموزد مى بد راه تو به دم هر

 از سر هم باز كنى، كم مرا جاه اگر پس. هستم كار پيش يك همچون تو درگاه بر من شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ
 را گوهرنگار ايوان پس. خراميدند شاهى ايوان به او راههم به بزرگان بارى،. كنم گروگان را خويش روان كار، اين پيمان به و نپيچم فرمانت

 مست چنان مهتران آن. باريد جشنگاه آن بر ستاره نيز آسمان از كه كردند بپا جشنى چنان و بنهادند خوشگوار مى و خوان و بيĤراستند
 گشتاسپ ديگر، سوى از. كرد مى ياد خسرو كى از هميشه و بود شاد كاووس خاندان به لهراسپ. نهادند سر بر گل از افسرى يك هر كه گشتند

 با اگر. بسازم اى چاره را كار اين توانم نمى انديشم، مى و كوشم مى هرچه: گفت مى راهنمايى به و گريست مى خون درد، آن از ديد، مى چنين كه
 ليك. راند مى من با بسيارى پندهاى و خواهش و گرداند مى باز راه از گرى چاره با مرا و فرستد مى سپاهى همراه به را مهترى پدرم بروم، سوارانم
 به چون پس. ندارد خود نژاد به مهرى هيچ و است شاد كاووسيان به تنها او دل زيرا شوم، مى دلتنگ لهراسپ از و دارم مى ننگ شوم تنها چون

 .رفتم چگونه و كجا به من كه دانست نخواهد شهريار ديگر بروم، اينجا از تنهايى

  روم سوى به گشتاسپ رفتن

 هماى پر و كرد تن بر رومى زربافت جامه آنگاه. بيĤورد خود اسپ زين همراه به را لهراسپ رنگ سياه اسپ گشتاسپ شد، تيره شب چون
 .بيĤويخت خود تاج از

 سوى به ايران از راهجوى، روانى با و بود شاهى تخت جوياى كه دلى با و بيĤورد شاهوار گوهرهاى و دينار بود، نياز را او كه جايى تا سپس
 .گشت كوتاه شاديش ديگر و بپيچيد خود بر شد، آگاه گشتاسپ كار از پدرش چون ديگر، سوى از. نهاد روى روم

 به را داران تاج سر شيرمرد، اين: گفت و براند گشتاسپ از چندى سخنهاى ايشان با و فراخواند خويش نزد به را خردمندان همه پس
 .گيريد آسان خود دل بر را كار اين كه نيست شايسته انديشيد؟ مى آن براى درمانى چه و بينيد مى چگونه را كار اين اكنون. ردآو خواهد خاك

 گشتاسپ چون فرزندى كسى هرگز. شود مى گرامى كه است مردان به تخت و تاج كه بدان نيكبخت، اى: گفت شنيد چنين كه هيربد
 سرنگون دشمنان همه كه بود او بيم از و گشت افزون چنين اين كه بود او براى از تو پادشاهى. است شنيدهن نامداران از نيز كسى و نداشته
  مباش روزگار يار و بجوى هنر و مكن درشتى تو ديگر بازگردد، او اگر آنگاه. بفرستى را فريادرسى و دالور بزرگان سو هر از كه بايد پس. شدند
 بر را نامدارى افسر و بده گشتاسپ به سپاهى پس. ماند نخواهد پاينده كسى با او مهر ليك ديد، خواهد تو چون بسيارى كيان، تاج كه زيرا

 او هوش و فرهنگ و ديدار و باال به را كسى هيچ و بينم نمى او همچون نامدار پهلوان رستم بجز گيتى در را سوارى هيچ كه براستى. بگذار سرش
 .ام نشنيده نيز

 برفتند بود، ديرساز ايشان اختر كه رو آن از ليك. بفرستاد گيتى سراسر به او جستجوى به را بزرگان از تن چند شنيد، چنين كه لهراسپ
  .تن رنج و اندوه نيز گشتاسپ بهره و گشت نكوهش لهراسپ، بهره كار، آن براى از ديگر. بازگشتند نااميد و

  روم به گشتاسپ رسيدن

 و خردمند و جوانمرد پيرى باژخواه،. بديد را دريا آن باژخواه و شد پياده اسپ از رسيد، دريا يكنزد به گشتاسپ چون ديگر، سوى از
 و خردمند و نامجوى دبيرى من كه بدان. باد يار پاكت جان با خرد: گفت و بكرد آفرين او بر گشتاسپ پس. بود هيشوى  نام به كام و باهوش
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 شايسته يا تو: گفت بدو باژخواه ليك. باشى نهاده سپاسى سرم بر جاودان تا بگذرم، آب اين بر شتىك با اگر و هستم ايران از يادگير و روشندل
 مرا بايد يا پس. مجوى را دريا از گذشتن سان بدين و بگشاى من پيش به را خود راز اينك پس. تاراج و تيغ و جوشن سزاوار يا و هستى تاج

. دارم نمى نهان چيزى تو از من: گفت بدو بشنيد، را هيشو گفتار گشتاسپ چون. نيستى دبير وت كه دانم زيرا  بگويى راست يا و دهى پيشكش
 .داد هيشوى به چند دينارى گشتاسپ پس. داشت نخواهم دريغ تو از بخواهى كه تيغ و دينار و مهر و افسر اين از هرچه

 .ببرد قيصر سوى به را اسپگشت و بركشيد را كشتى بادبان زود و گشت شاد پيشكش آن گرفتن از هيشوى

 چون. بود بساخته سلم بود، سترگ قيصران نشستگاه كه را بزرگ شهر آن. بود سنگ پر سه از افزون آن باالى كه بود شارستانى روم در
 داد از پر لىد با بداد، و بخورد داشت، خود با هرچه چون. بود كار جستجوى در آباد سرزمين آن در هفته يك رسيد، شارستان آن به گشتاسپ

 پس. هستم ايران از نامجوى دبيرى من دستگير، اى: گفت اسقف به پس. رسيد قيصر ديوان به بگشت، آباد شهر آن بر كه چندى. برفت ناشاد و
 آنجا در كه دبيرانى آن از يك هر گشتاسپ، گفتار اين شنيدن با. بكنم ديوان اين در پسندى مى آنچه هر و باشم يار كار اين در را تو تا بگذار
 بايد را او. گردد بريان هم كاغذ روى و شود گريان نيز پوالد ، مرد اين خامه از كه براستى: كه انديشيدند خود با و كردند نگاه يكديگر به بودند،
 خويش راه پس. نداريم زنيا دبير به ما يادگير، اى: گفتند بلند آواى به همگى پس. باشد زين بر كمندى و بازو به كمانى و زير در بلند اسپى
 . برو و بگير

 چوپان نزديك به پس. بركشيد جگر از سردى آه و بيĤمد ديوان از زرد رخسارى و درد از پر دلى با بشنيد، را ايشان سخن گشتاسپ چون
 كه چوپان. برد نماز را او و كرد رينآف او بر و رفت بساد نزد به سرافراز گشتاسپ. بود بساد دادگر، و هوشيار و دلير جوانمرد آن نام. دويد قيصر

. دارى شاهان روى هم و است تو در شاهى فرّه هم كه زيرا  كيستى كه بگوى مرا: گفت بدو و بنشاند خود نزديك در و بنواخت بديد، را او
 يارت نيز بدى و رنج در و آمد خواهم ركا به را تو دارى، نگاه خود پيش در مرا اگر. هستم سوار و دلير  تازى كُرّه من نامدار، اين: گفت گشتاسپ

 و بيابان اين پيش در را ها گَله اين چگونه من و هستى آبروى با و بيگانه مردى تو. مگو چنين اين: گفت بدو شنيد، چنين كه بساد. بود خواهم
: گفت مى پيوسته و برفت دريد، مى تنش بر پوست اندوه از گويى كه گشتاسپ گفتار، اين شنيدن با بسپارم؟ ناآشنا يك به يله اسپان و دريا

 .آمد خواهد سرش بر نيز بدتر اين از بجويد، را خود پدر درد كه كسى هر كه براستى

 گشتاسپ روى خردمند ساربان آن چون. باشى روان روشن و بيدار: گفت ساربان به و آمد قيصر ساربانان راه سر بر شتاب به آنجا از پس،
 ساربان به گشتاسپ. بيĤورد داشت، كه اى خوردنى چيز هر و بگسترد گستردنى زود آنگاه. برگزيد جايگاهى برايش و شد پذيره را او بديد، را

 چنين كه  ساربان. نه نخواستى، هم اگر و بده نيز مزد مرا خواستى اگر و بده من به را شترانت از كاروان يك روان، روشن و پيروز يار اى: گفت
 آهنگ كه باشد آن بهتر پس كنى؟ سر داريم، ما كه آنچه با توانى مى چگونه تو. نيست تو زيبنده هرگز كار اين رد،شيرم اى: گفت بدو شنيد،
 پسنديده شتران من كه بدان خواهى، مى شتر هم اگر. مكن قيصر درگاه آهنگ بجز پس. ساخت خواهد نياز بى كار اين از را تو زيرا  كنى قيصر

 .نهاد روى شهر سوى به اندوه از پر و بازگشت نيز او پيش از و بكرد آفرين او بر گشتاسپ. دارم رهنمونى و

 اسپان كه بود بوراب نام به نامور و شادكام و پسنديده آهنگرى آنجا در. آمد آهنگران بازار به پس. گشت گران دلش بر دردها آن ديگر
 در ديرگاه تا گشتاسپ پس. كردند مى كار آهن و پتك با كه بود يار و اگردش پنج و سى را او. داشت جايگاهى قيصر نزد در و كرد مى نعل را شاه

 سر پتك از و سخت كار از من كه بدان نيكبخت، اى: گفت بدو گشتاسپ و آمد تنگ به او نشستن از آهنگر آن كه اين تا بنشست، او آهنگرى
. كرد او يارى آهنگ بشنيد، او از را گفتار آن بوراب چون. كنم يارى را تو سندان و پتك اين با دارى، نگاه خود پيش در مرا اگر اينك. نپيچم
 آهنگران آن همه و دادند گشتاسب به را گرانى پتك آنگاه. بشتافت سندان سوى به گشت، تافته چون و بتافت آتش در بزرگ گوى يك پس

 .گشت گفتگو از پر او كار از بازار همه. كستبش هم با را گوى و سندان و بزد را پتك گشتاسب ناگهان. گشتند انجمن او پيرامون

. باشند چنين نيز دم و سنگ و آهن و پتك. ندارد را تو زخم برابر در پايدارى توان نيز سندان جوان، اى: گفت و بترسيد كار آن از بوراب
 نه و بود خوراكى نه را او ليك گشت، گرسنه ديگر]  برفت و[  انداخت زمين بر را پتك و گشت دژم بشنيد، او از را سخن اين كه گشتاسپ

 .آرامش براى جايى

  رنج نه شادمانى، و آسانى نه        گنج نه سختى، روز كس به نماند

 خرد دارد كه هر دژم نباشد               بگذرد همى ما بر نيك و بد
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  خويش خانه در را گشتاسپ دهگانى، بردن

 شهر، آن نزديكى در كه اين تا. بود نيافته زهر بجز گيتى از اى بهره هيچ و بود دردمند دلش و جوشان و خروشان روزگار، كار از گشتاسپ
 پس در آفتاب كه بود گران اى سايه با درختى رودى پيش در. بود شادى براى نشستنگاهى و روان آبهاى و گل درخت آنجا در. بديد روستايى

 روزگار اين از كردگار، داور اى: گفت مى پيوسته و بنشست سايه آن بر درد همه آن از چانپي و تيره روانى با جوان گشتاسپ. بود گشته نهان آن
 ده آن ناموران از يكى ناگهان هنگام همان در آيد؟ مى سرم بر بد چرا كه دانم نمى و بينم مى بد را خويش اختر هميشه. شد اندوه تنها من بهره

 .بگذشت گشتاسپ پيش از پسنديده

 پر و روان تيره چنين اين چرا جوان، و پاك مرد اى: گفت بدو پس. بود زده چانه زير به را خود دست خون، پر ديدگانى با كه بديد را او
 پاك اشك از ديدگانت و شود كم دلت بر اندوه اين كه باشد. گردى من ميهمان شادى به چندى آيى، من ايوان به اينجا از اگر دردى؟ از

 چيست؟ پرسش اين از تو خواست: گفت كدخداى آن كيست؟ از تو نژاد كه بگوى مرا نامجوى،  اى: گفت بدو د،شني چنين كه گشتاسپ. گردند
 گام بشنيد، او از را سخن اين گشتاسپ چون. نباشد ناچيز و خُرد نژاد، آن از كس هيچ گيتى در كه پهلوانم آفريدون شاه نژاد از من كه بدان

 را او پس آن از ديگر و بيĤراست ميهمان براى را ايوان آورد، خويش خانه به را گشتاسپ مهتر آن چون .برفت نامور كدخداى آن با و برداشت
 .بگذشت كار اين از ماهها و بگشت نيز اين بر روزگار. نگذاشت ناكام به را او نيز دمى و داشت نگاه خود برادر همچون

  قيصر دختر كتايون داستان

 انجمنى رسيد، مى ايشان شوى هنگام و گشتند مى جوى جفت و اختر بلند و برومند دختران، چون كه دبو چنان قيصر آيين هنگام آن در
 را بلندش افسر مردم تا بودند گرفته را پيرامونش كه كنيزانى همراه به پدر كاخ در ماهروى دختر آن و آورد مى گرد سگالشگر فرزانه بزرگان از

 سه قيصر، پرده پسِ در روزگار آن در. گزيد برمى يافت، مى خويش سزاوار كه را كسى هر و گذشت مى نامداران انجمن آن پيش از ، نبينند
 شادكام و روشندل و خردمند دخترى دختران، آن مهتر. بودند نامدار گيتى در شايستگى و بايستگى و آهستگى و ديدار و باال به كه بود دختر

 انجمن، آن سرِ. شد پديدار مردان از انبوه انجمنى و گشت روشن  آفتاب از كشور همه كه ديد چنان خواب در كتايون شبى. بود كتايون نام به
 دسته كتايون. بود شاهى تخت بر شاهان نشستن بسان نشستنش و ماه چون ديدارش و سرو همچون بااليش. بود دآلزارى و فرزانه بيگانه مرد
 .بگرفت او از بوى و رنگ از پر گلى دسته و داد بدو گلى

 بنشاندند شادى به را انجمن آن همه پس. بكرد بزرگان و دليران از انجمنى قيصر برخاستند، خواب از نامداران و بردميد آفتاب چون پگاه
 به ديگر كه بگشت ايشان پيرامون چندان و برفت كنيز شست همراه به دست، در گلى دسته با كتايون. فراخواندند را چهره پرى آن آنگاه و

 فرا شب. نهاد روى شبستان سوى به ايوان از جفت جوياى دلى با و گريان و خرامان پس. نپسنديد گروه آن ميان از را هيچيك ليك  دآم ستوه
 .شد زاغ پر سياهى به جا همه و رسيد

 از يكى مگر تا بيĤوريد بلند كاخ اين به را روم توانگر كهتران و مهتران همه: كه بفرمود قيصر برآورد، كوه از سر خورشيد چون ديگر روز
 .گردد پسنديده ايشان

 تا برو باشى؟ نهان در خواهى مى كى به تا: گفت گشتاسپ به خردمند مهتر آن رسيد، آگهى كار آن از سرورى و نامدار و مهتر هر به چون
 از پر گشتاسپ آنجا در. برفت قيصر انايو به او با شنيد، چنين كه گشتاسپ. گردد تهى اندوه از دلت ببينى، را شاهى تخت و تاج چون شايد
 و پيش در كنيزانى با كتايون و برفتند گلرخ كنيزان آن و كتايون آنگاه. بنشست اى گوشه در بزرگان آن همه از تر پايين خسته، روانى با و درد
 گرانمايه و نامدار افسر پس. برآورد هانن از سر خواب آن: گفت بديد، را گشتاسپ دور از چون ناگهان. بگشت خويش ايوان گرد بر پيوسته پس،

 انجمن، آن ميان از او كه بدان: گفت و دويد قيصر پيش به درنگ بى بديد، را كار آن آموزگار و دستور چون. نهاد گشتاسپ فرّخ سر بر را خويش
 در ببيند، را او كه هر كه اردد دوشى و يال چنان و است گلستان چون رخسارش و چمن در سهى سرو همچون بااليش كه برگزيد را مردى
 بر پرده، پس از كه دخترى: گفت شنيد، چنين كه قيصر .است ايزدى فرّه سره يك گويى. بشناسيم را او كه نيست كسى ليك. گردد شگفت

 كه را كسى هم و كتايون هم پس. گردد پست سرم ننگ، اين براى از سپارم، بدو را دخترم من اگر اينك. مباد هرگز آورد، ننگ خويش نژاد
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 به تو كه بدان ولى. اند بوده بسيارى سران نيز تو از پيش كه زيرا  نيست گرانى كار اين: گفت بدو اسقف ليك.  بريد سر كاخ در بايد برگزيده،
 .بجوى را سرافراز شاه يك كه نگفتى. بجوى خود براى يارى: كه گفتى دخترت

 و پاك و سرافراز كه تو نياكان آيين. مكن دور يزدان راه از را خود خرد نيز تو پس. برگزيد آمده، خوشش كه را كسى آن او نيز اكنون
. نباشد همايون آباد، سرزمين اين در كه مرو راهى به نيز تو پس. شد نهاده بنيان آيينى چنين به روم و است بوده چنين بودند، كيش پيرو

 .مپوى اى، نرفته هرگز كه را راهى و مگوى سخنى چنين

 را گشتاسپ كتايون، قيصر، دندا

 به: گفت گشتاسپ به پس. دهد گشتاسپ به را خويش گرامى دختر كه كرد آن آهنگ ديگر بشنيد، را اسقف سخنان قيصر چون
 آفرين گيهان پروردگار و بماند خيره بديد، را كار آن گشتاسپ چون. يافت نخواهى من از نگينى و تاج و گنج هيچ كه بدان و برو او با همينگونه

 خواستار مرا افسر با نامداران همه اين ميان از كه چرا اى، يافته پرورش نياز و ناز به كه اى: گفت سرفراز دختر آن به آنگاه. بخواند فراوان را
 اين با كه بجوى ودخ براى همتايى سرافرازان، اين ميان از و بيا بمانى؟ رنج در او با و نيابى گنجى كه برگزيدى را اى بيگانه رو چه از گشتى؟

 .باشى داشته آبرو نيز پدرت نزد كار

 تخت و تاج و افسر چرا ديگر تو باشم، خرسند تو بخت به من كه اكنون. مشو تند سرنوشت با بدگمان، اى: گفت بدو كتايون ليك
 .برفتند قيصر ايوان از سرد آه و درد با گشتاسپ و كتايون سان بدين و جويى؟ مى

 سرايى ايشان براى ده، آن در مهتر آن آنگاه. باشيد انديش فرخنده و خرسند: گفت شوهر و زن اين به دخداىك آن ديگر، سوى از
 كتايون. بكرد آفرين باآفرين، نامور مهتر آن به بديد، آن كه گشتاسپ. آورد فراهم نيكو خوردنى و گستردنى  گونه همه آن در و بپرداخت

 .بود نديده آن بسان خردمندى هيچ چشم كه برگزيد گوهرى آنها ميان از پس. داشت چيز گونه همه نيز ياكند از و داشت بيشمارى هاى پيرايه

 آن در كه را هرچه دينارها آن با پس. بداد را ياكند آن بهاى دينار هزار شش و شد شاد بسيار بردند، گوهرشناس يك نزد به را آن چون
 .بودند گريان گاه و شادمان گاهى و پرداختند زندگانى به آمد، افزون كه آنچه با و ريدندبخ بود، بايسته و شايسته ايشان براى بد روزگار

 رفت مى نخچيرگاه آن از شكار، گونه همه و تير از پر تركشى با گشتاسپ روزى. پرداخت مى شكار به تركش و تير با روز هر نيز گشتاسپ
 اى خوردنى هر و بگسترد گستردنى زيرش در و شتافت او پيشواز به روانى روشن و ادىش با بديد، را او كه هيشوى. برخورد هيشوى به راه در كه
 دوست را هيشوى گشتاسپ، پس آن از. آمد كتايون نزد به گَرد همچون شتاب به آنگاه. بخورد چيزى و بيĤسود گشتاسپ. بيĤورد داشت، كه

 به را آن بخش دو راه، در رفت، مى آهو شكار به گشتاسپ چون.  دانست مى خود پوست و تن چون را او و سپرد گوش بدو دانش در و كرد خود
 كدخداى آن با انديشه، و خواب و خورد در گشتاسپ سان بدين و. بود روستا بزرگان ديگر و ده مهتر آن بهره ، مانْد مى آنچه و داد مى هيشوى

 .شد يكى

 قيصر از را ديگر دختر ميرين، خواستن

 پس. است رسيده آسمان به مردانگيم نام هم و دارم بسيار گنج هم من: كه فرستاد پيام قيصر نزديك به ميرين نام به روميان از يكى
 را كسى با پيوند سان بدين ديگر من پس اين از: گفت شنيد، چنين كه قيصر. كن تازه من به را خود افسر و نام و بده من به را سرافرازت دختر
 به بزرگى كار بايد است، من با خويشى جوياى كه هر اكنون. داشتند باز كارى چنين از مرا كه بودند ناسرفراز دمر آن و كتايون اين و جويم نمى
 فاسقون بيشه سر تا بايد پس. گردد يار نيز مرا سان بدين و شود نامدار گيتى در كه بايد. بخوانند سترگ را او نيز بزرگان همه كه رساند انجام
 دندانى و شاخ. دارد نيل زور و اژدها تن كه ببيند پيل يك بسان گرگى رسد، آنجا به چون. بشويد خون به را خود مغز و دست و دل و برود
 .ندارد را او پيش به رفتن ياراى نيز پيل و دارد گراز چون

 دوست و داماد و يار او د،بدر آن تن بر پوست بتواند كه كسى هر پس. گذرد نمى بيشه آن از نيز دليرى مرد هيچ و ببر و پيل و شير نرّه
 .بود خواهد من
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 گرز با تنها ما نياكان كنون تا افكنده را روم سرزمين بنيان آفرين گيهان پروردگار كه هنگام آن از: گفت شنيد، پاسخى چنين كه ميرين
 و بيانديشم خود پاك انديشه با من كلي جويد؟ مى چه من از گويد، مى كينه از من با چنين اين كه قيصر اكنون. اند جنگيده مهتران با گران
 بود، آن در او سال اختر و بخت آن در كه اى نوشته آنگاه. بيانديشيد گونه همه و آمد ايوان به پسنديده مرد آن پس. آورم بجاى را چاره اين

 ديگر كه برآيد او دست به سخت كار هس و بيĤيد ايران از نامدارى روزگار، بهمان در: است نوشته كه ديد آن در. نهاد خود پيش در و بيĤورد
 .بازمانند كارها آن از رومى سران

 بد كس هر به كه آيند پديد كشور در دد جانور دو كه اين ديگر كار دو آن و. گردد افسر قيصر سر بر و شود قيصر داماد كه آن يكى
 .نهراسد زورمندى هيچ از او و. شوند نابود او دست به نيز جانور دو هر آن سرانجام ليك. رسانند

 آنچه همه و شتافت هيشوى نزد به بود، آگاه نامجوى مهتر آن و هيشوى از نيز و دالور گشتاسپ با او همراهى و كتايون كار از كه ميرين
 كه هيشوى. بگفت او با آمد، خواهد سرزمين آن بر كه اى شگفتى آن و بودند گفته روم فرزانگان كه اخترى آن باره در نيز و بود رفته كه را

 و است نامدار سركشان از يكى بگفتى، را او نشان كه مردى اين كه زيرا  بمان ما پيش در داد و مهر و شادى با را امروز: گفت بدو شنيد، چنين
 و ميخواره و مى هيشوى پس. بيĤيد نخچيرگاه از اكنون هم و انديشد نمى هرگز هم خاور شاه اين شاهى به و پردازد مى شكار به را روز همه
 .شد پديدار دشت از سوار يك گَرد بخوردند، مى جام چهار چون. بنشستند دست در زرين جام و بيĤورد بوى و رنگ

 براستى: گفت هيشوى به بديد، را گشتاسپ ميرين، چون. رفتند او پيشواز به نبرد دشت آن در بديدند، را گَرد آن كه ميرين و هيشوى
 خرد و آزادگى و شرم و هنرها همه. است نامدار پهلوان يك نژاد از كه همانا نيرو، و دوش و شاخ اين با. نيست او همتاى كس هيچ گيتى در كه
 .دارد همه از افزون را

 نو خوانى درنگ بى و بيĤراست نشستنگاهى آب، پيش در پس. بودند گشته پياده اسپ از نيز مرد دو آن شد، نزديك گشتاسپ چون
 . بيĤراست نوآيين نشستنگاهى نو ياران آن كنار در سان بدين و بيĤورد نو ميگسارانى و مى آنگاه. بخواست

 دوست مرا تنها زمين روى سراسر در تو دلير، اى: گفت گشتاسپ به هيشوى گشت، آلل بسان رخسارش آللفام مى آن نوشيدن از چون
 دبير و هوشمند و دانش با مردى. است آورده پناه من به است، توانگر ىنامدار كه ميرين اكنون. شناسى نمى را كسى من بجز و خوانى مى خود
 همه نام و رسد مى  سلم به نيز نژادش. گويد مى سرزمين هر ويرانى و آبادى باره در را روم فرزانگان سخن و داند مى را بلند سپهر شمار كه است

 زير به آسمان از نيز را دالمن خود، تير با كه است دلير شيرى بسان وانپهل سوارى. اوست نزد در نيز سلم شمشير. دارد ياد به را پدرانش
 .آورد مى

 پاسخ از ولى. شنيد را آن پاسخ و گفت قيصر به را سخن اين. گردد روم قيصر خويشاوند و كند بيشى نيز اينها همه بر كه خواهد مى ليك
 همچون تو ديگر شود، كشته تو دست به گرگ آن اگر پس. بيابى اسپ يك بسان گرگى فاسقون بيشه در: گفت قيصر كه زيرا. بردميد دلش
 همچون من شوى، گام پيش كار اين به اگر اكنون. بدهد خوبى به مرا داد نيز روزگار و باشى من داماد. بود خواهى روم در بزرگ ميهمان يك
 .گردد تو خويش نيز سرافرازم دختر اين و باشم تو پيش در اى بنده

 كه است ددى چگونه جانور آن و كجاست در اكنون بيشه اين كه بگوييد پس. باشد روا كارى اين: گفت بدو شنيد، نينچ كه گشتاسپ
 دو بسان دندانش دو. است بزرگتر نيز بزرگ اسپى از سرش پير، گرگ اين كه بدان: گفت هيشوى هراسند؟ در آن از مهتران و كهتران همه

 خشمگين چون و است سياه آبنوس از اى چوبى تير مانند به شاخهايش. است نيل چون پوستش و نتبرخو سرخى به چشمش دو و پيل دندان
 با و ننگ از پر و ناكام بيشه، آن از سرانجام ليك  برفتند گران گرزهاى با نامور مهتران از بسيارى اينجا از. گذشت خواهد نيز اسپ دو از گردد،
 .بازگشتند گداز پر دلى

 كه جانورى زيرا. گرگ نه خوانم، مى اژدها من گفتى كه را اين. بيĤوريد گرم و سرافراز اسپى با را سلم تيغ آن: گفت بدو گشتاسپ پس
 آخور از را سياهى اسپ و تاخت خويش خانه سوى به شتابان آنجا از شنيد، چنين كه ميرين. نيست گرگ ديگر باشد، سترگ اسپى همچون
 كنار در آنگاه. برداشت بود، داده آب خون و زهر با را آن سلم كه را الماسگونى گرانمايه تيغ آن نيز و ومىر كالهى با اى گرانمايه گبر و برگزيد
 را شب كرفگون پيراهن خورشيد و رسيد فرا روز چون. برداشت تا پنج كدام هر از گوهر، و ياكند از خود، گنج از نيز بسيارى پيشكشهاى اينها
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 از و شدند پذيره را او ايشان رسيد، گشتاسپ و هيشوى نزديك به چون. شتافت هيشوى نزد به خود ايوان از ينمير آمد، بيرون پرده از و دريد
 .گشتند خيره شمشير و اسپ آن ديدن

 به گشتاسپ آنگاه. بخشيد هيشوى به را ديگر چيزهاى و برگزيد را تيغ و اسپ تنها آنها ميان از بنگريست، را پيشكشها آن كه گشتاسپ
 و كرده زه به كمانى با ، رنگ زرد اسپ آن بر سوار سرافراز، سوار آن سان بدين و. گشت سوار اسپ بر و بپوشيد گبر گَرد مچونه شتاب

 .برفتند فاسقون بيشه لب تا او همراه به خون، از پر دلى با و پيچان گونه بدين نيز فريادخواه ميرين و هيشوى. شد روان افكنده، زين به كمندى

 را گرگ سپ،گشتا كشتن

 آن نشيمن خود انگشت با و پيچيد سر سترگ گرگ آن با شدن روياروى از ديگر ميرين رسيدند، گرگ جاى و بيشه آن نزديك به چون
 .بداد نشان گشتاسپ به را اژدها

 بازگشت، زسرفرا گشتاسپ پيش از هيشوى چون .بازگشتند گشتاسپ پيش از اشك پر ديدگانى و خون پر دلى و درد با دو هر آنگاه
 .او گوپال و زور و چهره و يال اين و شكوه چنين اين دريغ. ديد نخواهيم باز را او ديگر: گفت مى پيوسته

 پروردگار و آمد فرود سرفراز اسپ آن از پس،. شد انديشه از پر رزمسازش دل رسيد، بيشه آن نزديك به گشتاسپ چون ديگر، سوى از
 اگر. آور بخشايش پير لهراسپ جان بر و باش دستگير بد، اين بر مرا روزگار، گردش فروزنده اى پاك، وردگارپر اى: گفت و برد نماز را گيهاندار

. نيابد آرام ديگر و شود خروشان بشنود، را سخن اين پدرم چون گردد، چيره من بر خوانند، مى  گرگ را آن ، خردان بى كه بزرگى اژدهاى اين
 ديگر آيم، ستوه به بد دد جانور اين از من هم اگر. شود من از نشانى جوياى و گردد خروشان سو هر در و بماند درد از پر بيهوشان، همچون

 بازو به كمانى با و شد سوار اسپ بر دست، در تيغ و جوشان و خروشان و بگفت اين گشتاسپ، .بپوشانم شرم از را خود سر گروه، پيش در بايد
 سياه ابر به خروشى بديد، را او بيشه درون از كه گرگ.  بغرّيد بهارى ابر بسان شد، نزديك چون. دش روان خون پر و بيدار دلى و افكنده
 و كشيد اندر و بماليد را كمان بديد، را اژدها آن گشتاسپ چون.  بكَند خود چنگال با را زمين روى جنگى پلنگ و شير مانند به و بركشيد
 دليريش ديگر و گشت زخمى گشتاسپ تيرهاى آن از دد جانور آن. گرفت بهارى ابر مانند به را شخوي كمان و بكرد تيرباران او بر باد همچون

 و زخم از پر تنش و بود رو پيش در گوزنان همچون شاخهايش. بيĤمد سترگ اسپى بسان و برخاست جاى از و برآشفت پس. شد همراه درد با
 كه گشتاسپ. بردريد را او ناف تا خايه از كه بزد سياه اسپ آن تهيگاه بر خىشا رسيد، گشتاسپ اسپ نزديك به چون. بود خون از پر دلش
 آن خداوند پيشگاه به آنگاه. گشت نيم دو به آن بر و يال و پشت كه بزد آن سر ميان بر چنان و شد پياده و بركشيد ميان از تيغ ديد، چنين

 دادگر خداوند تو گمراهانى، راهنماى تو كه همانا روزگار، آفريننده اى: گفت و بخواند آفرين كردگار بر و آمد بد و نيك و دانش هر خداوند دد،
 .است تو نام از دانايى و فرّ همه و تو كام از پيروزيها و كام همه. برترى و يكتا و

 پيش به كه اين تا شد انرو بيشه آن از تنهايى به و بكَند را جانور آن دراز دندان دو آن بازگشت، نماز جايگاه آن از گشتاسپ چون آنگاه
 آن و گشتاسپ باره در سخنشان .بود او يادكرد از پر پيوسته زبانهايشان و بودند بنشسته درد از پر آب، كنار در ميرين و هيشوى. رسيد دريا

 هنگام همان رد. است گشته دريده گرگ چنگال با بزرگ، رزم آن در اكنون كه است زار چه سترگ و دلير سوار آن: گفتند مى. بود گرگ
 خروشيدند زارى به و برخاستند جاى از بديدند، را او چون .گشت پديدار شنبليد گل زردى به رخسارى با و خون از پر و پياده گشتاسپ ناگهان

 از ما دل كه دانب بود؟ چگونه گرگ آن با تو پيكار كه برگوى: گفتند و گرفتند بر در را او بهارى، ابر بسان اشكبار چشمانى و زرد رخسارى با و
 .بود خون از پر تو كار آن براى

 تا را دليرى اژدهاى چنين كه زيرا ندارند، خدا از ترسى هيچ روم در كه همانا انديش، نيك اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ
 را او من ليك. شود برابر خاك مشت يك با قيصر او براى و گردد نابود او از گيتى همه و برآيد تا گذارند مى برجاى كشور اين در سال ساليان

 شده، دريده پوستش زشتى پتياره چنان كه را شگفتى اين و برويد. آمد بسر شما بيم و ترس همه ديگر و كردم نيم دو به سلم شمشير با
 .ببينيد

 بودند، گشته روان روشن و شاد او گفتار از كه مرد دو هر آن. است بيشه همان اندازه به آن پهناى و باال و است پيلى ژنده بسان پوستش
 از زخمى با گشتاسپ كه ديدند. بود نيل چون رنگش و شير همچون چنگالش كه ديدند پيل يك مانند به گرگى آنجا در و دويدند بيشه آن به
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 زمين، فرهمند آفتاب آن به بديدند، را كار آن چون. بود ساخته ژيان شير دو پوست، يك از گويى و كرده نيم دو به و دريده را او ميان تا سر
 براى بود، سزاوار كه ديگرى پيشكش ميرين آنگاه. رفتند جنگى شير آن پيش به و بازآمدند بيشه آن از شاد دلى با و بكردند بسيار آفرين

 .نهاد روى خانه سوى به آنجا از و نپذيرفت او از چيز هيچ ديگر، اسپى بجز گشتاسپ ليك. بيĤورد گشتاسپ

 و جوشن اين بودى، رفته شكار براى اينجا از كه تو: گفت بدو و رفت او پيش به دل بينا كتايون رسيد، خويش آرامشگاه به دريا از چون
 اين و آمدند اينجا به من شهر توانگران از گروهى كه بدان و فرادار گوش ماهرخ، اى: گفت گشتاسپ يافتى؟ كجا در را گذار سندان آبگون تيغ
 اى مى شنيد، چنين كه كتايون. رسانيدند من به نيز را خويشانم از چند تنى درود و دادند پيشكش من به را كالهخود و تيغ و جوشن و اسپ
 با رزم خواب پيوسته جوانمرد گشتاسپ ليك. بخفتند نيكبخت و شادان دو هر آنگاه. بخورد خود شوهر با خواب هنگام تا و بيĤورد گالب بسان
 اين كه شده چه امشب: گفت بدو ديد، چنين كه كتايون. جست مى جاى از دم هر پس. بود سترگ نرّ اژدهاى يك بسان كه ديد مى را گرگ آن

 از و رسد مى شاهان به او نژاد كه دانست كتايون. ديدم مى را خويش تخت و بخت خواب، در: گفت گشتاسپ ترسى؟ مى بيهوده زمان هر چنين
 باال، سهى و بر سيمين و مشكبوى ماهروى اى: گفت بدو گشتاسپ آنگاه. جويد نمى بلندى قيصر از و گويد نمى سخنى او با ليك است، بزرگان

: گفت كتايون ليك. ببينى را بخشنده و دادگر شاه آن و درخشان سرزمين آن تا برويم دليران جايگاه آن و ايران به اينجا از تا بيĤراى را كار
 با را تو شايد تا كن همراه خود با را هيشوى كردى، اينجا از رفتن آهنگ كه گاه هر ولى. مجوى را راهى چنين تيزى با و مگوى سخن بيهوده
 بار را تو كى ديگر كه دانم نمى و مانم مى اينجا در دراز رنجى با نيز من. گردد تازه برايت گيتى ديگر بگذشتى، چون و بگذراند دريا از كشتى
 فروزان آسمان از گردنده خورشيد و رسيد فرا روز چون. گشتند بريان درد، آن از آتش، بى و شدند نگريا نارفته، هنوز پس. ديد خواهم ديگر
 چگونه ما سر بر آسمان آيا: كه انديشيدند مى خود با و گشتند رفتن آماده و برخاستند نرم جامه آن از اميد پر و دل بيدار جوانان آن شد،

 بزرگ، نامدار اى: گفت بدو و شتافت قيصر نزد به باد بسان ميرين ديگر، سوى از ؟ مهر به يا دگرايي خواهد تندى به گيتى آيا گشت؟ خواهد
 شتابان او. باشد روا گردى، شگفت در آن از اگر و است افتاده بيشه آن سرتاسر بر اژدها آن كه بدان. رسيد پايان به گرگ زيانهاى آن ديگر

 از قيصر. شد بيم از پر زخم آن از نيز ديو دل كه سان آن  شد نيم دو به ميانش تا سر از و بيافت من چنگ از اى دشنه ليك. كرد من آهنگ
 .گشت برافروخته اش پژمرده رخسار و شد شاد او گفتار شنيدن

. بيĤوردند را رانرامشگ و ساز و مى و بيĤراستند بزمگاهى آنگاه.  بريد بيرون به شهر از نيز را سراپرده و ببريد گردونه و گاو: كه بفرمود پس
 بريده ميانش تا سر از دشنه با كه ديدند ژيانى پيل رسيدند، بدانجا چون. بردند بود، آنجا در گرگ كه اى بيشه آن به نيز را كش گردونه گاوهاى

 گرگ چه اگر. گريستندن مى پير گرگ آن به همه. آوردند مرغزار آن به و كشيدند بيرون به نيرومند كش گردونه گاوهاى با را او پس. بود شده
 خويش ايوان به را اسقف روز، همان و زد هم بر را دستها شادى از بديد، را مست پيل آن تن كه قيصر. بود سترگ شيرى نرّه و نبود كه ژيان

 :كه نوشتند اى نامه بطريقى و سكوبا و سرور و مهتر هر به آنگاه. بداد ميرين به را خود دختر و فراخواند

 .كرد تهى دالور گرگ آن از را زمين -روم سرافراز شير آن - رينمي كه بدانيد

  شاه سوم دختر اهرن، خواستن زن به

 و رفت قيصر نزد به شاهزاده آن. بود كهتر ميرين، از سال به كه بود اهرن نام به بزرگان نژاد از و رومى منش پر و سرافراز پهلوانان از يكى
 را خود كهتر دختر اكنون پس. هستم برتر او از هنر و تيغ و گنج از و باالترم ميرين از رو همه از من كه انبد. بادا آباد تو از سرزمين اين: گفت

 و گذشت نخواهم خود نياكان راه از كه اى شنيده را ما پيمان: گفت بدو شنيد، چنين كه قيصر. كن تازه من به را افسرت و سپاه و بده من به
 خواهى من همنبرد نيز تو آنگاه. رسانى انجام به كارى ميرين همچون بايد خواهى مى اگر نيز تو كه اين تا گزيند برنمى دامادى دخترم اين

 نيز من سازى، نابود روم در را اژدها آن تو اگر. است سختى و رنج در او از ساله همه ما كشور كه است اژدهايى سقيال كوه در كه بدان. گشت
  كه اهرن. باشد مى اهريمن دام بسان او زهر دم و است شيراوژن گرگ آن همتاى اژدها آن كه زيرا  سپارم ىم تو به را سرزمينم و گنج و دختر
 .كنم مى گروگان را خويش جان آرزو، اين براى از و پذيرم مى را تو فرمان: گفت قيصر به شنيد، چنين

 از تنها گرگ، زخم آن كه دانم: گفت خود ياران به و آمد بيرون او نزد از بود، شده خون پر قيصر سخنان آن از دلش كه اهرن آنگاه
 از و روم مى ميرين نزد به پس. شناسد بازنمى مرد از را مرد قيصر، كه براستى بكند؟ كارى چنين تواند مى كجا ميرين. بود سترگ مردى شمشير

 .بگويد سخن گرى چاره آن از من با كه شايد. پرسم مى او
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 جايگاهى چنان نيز ماه كه داشت نشستنگاهى ميرين .كرد آگاه را او و رفت ريدكى. شتافت ميرين ايوان به دگَر همچون اهرن سان بدين
 :گفت و آمد او پيش به ريدك. بود نهاده سر بر قيصر بسان افسرى خودپسندى، با. ندارد آسمان در

 ميرين، چون. رفتند او پيش به بودند تر بايسته كه نانآ و بساخت تر شايسته نشستنگاهى ميرين پس. است بيĤمده گروهى با تن پيل اهرن
: گفت بدو اهرن پس. نشستند تخت بر تنهايى به مهتر دو آن و نماند ميرين ايوان در كسى ديگر. بپرسيد او از و گرفت بر در را او بديد، را اهرن
 در او و گفت بدو را اين. دارم سر در را -روم سراسر مهتر آن - قيصر دختر آرزوى من كه بدان. بگوى من با و مجوى كژّى بپرسم، تو از هرچه
 از را گفتار اين كه ميرين .باشى كرده بزرگى راهنمايى مرا بازگويى، را گرگ رزم آن كار تو اگر اينك. بجنگ اژدها با كوه در و برو: گفت پاسخم
 . نماند نهان بگويم، اهرن به را گيتى نامدار اين كار اگر: كه بيانديشيد و بپيچيد خود بر بشنيد، اهرن

 نيز را اژدها آن سر نبرده، سوار آن شايد تا بگويم او به پس. گريست بايد كژّى و تاريكى از و است مردمى سرمايه راستى، كه همانا ليك
 آورد برخواهيم گَرد سوار اين دل از ديگر آنگاه. داشت خواهد مشت در باد تنها من دشمن باشد، من پشتيبان و يار اهرن چون. كند جدا تن از
 لبان پيوسته و نگويى شب و روز هرگز را راز اين كه بخورى بزرگى سوگند چون: گفت اهرن به پس. ماند خواهد نهان روزگارى كار اين و

 بود، گفته اهرن كه را آنچه همه و بخورد سختى سوگند اهرن پس. گفت خواهم سخن تو با گرگ آن كار از نيز من دارى، بسته خويش
 كهتر دختر اكنون. است قيصر خاندان از و داد و تخت و گنج با ميرين كه بدان: گفت آن در و نوشت هيشوى به اى نامه ميرين آنگاه. بپذيرفت

. سازد ودناب را شاه اين مگر تا كوشد مى و افكنده اهرن پيش در را اژدها دام او ليك  خواسته قيصر از است، مانده دخترانش ميان از كه را قيصر
 او با را سخنها همه رزمديده سوار و گرگ آن باره در. بگفتم او پيش به بگذشته كه را آنچه من و آمده من نزديك به جويى چاره براى او اينك
 اين در را تن دو گونه بدين و رساند پايان به خوبى با نيز را مرد اين كار گمان بى كرد، خوب مرا كار كه همچنان مرد آن كه باشد پس. براندم

 .گرداند مهتر سرزمين

 او از را دلپسند نامه آن پس. بديد را او هيشوى رسيد، دريا نزديك به چون. نهاد روى هيشوى نزديك به شتابان جوى چاره اهرن پس
 جوانى او. برسد نيز گَردى اده،آز آن به كه نبايد رادمرد، اى: گفت اهرن به] بخواند را آن چون.[ بگشود را نامه بند و بكرد آفرين او بر و بستد
 رهايى او از كوشش با كه شايد برود، نرّ اژدهاى آن جنگ به چون نيز اكنون. ساخت برخى ميرين پيش در را خود روان كه است بيگانه و نامدار
 و شو من ميهمان امشب نيز تو پس. باشد نيكو هرجا در گفتن نيك سخن كه همانا ولى اوست دست در كار و است گفتن تنها من از ليك. يابد
 .بگويم بدو خواهى، آنچه هر و بيĤيد نامجوى پهلوان آن فردا كه اين تا بگذار اى شماله دريا اين كنار در

 .بخوردند مى و خوراك و نهادند شماله دريا كنار در را شب آن سان بدين

 گَرد از پر جا همه كه بنگر: گفت هيشوى به و بديد را آن دريا پيش از نامدار اهرن. شد پديدار دشت از سوارى گَرد بردميد، سپيده چون
 اسپ از سوار گشتاسپ. دويدند او پيشواز به پياده روان روشن دو آن شد، نزديك گشتاسپ چون. بيĤمد نامدار آن كه بدان. است گشته سوار
 را قيصرنژاد مرد اين. كن شادى شب و روز نامور، اى: تگف و بگشود لب تيز هيشوى ليك. بخواست خوردنى و مى نامدار هيشوى از و آمد فرود
 در و كرده قيصر دامادى آهنگ اينك. است بسيارى چيزهاى و گنج و نام و فرّه را او و است قيصران نژاد از او. است شاد بدو نيز روزگار كه بنگر
 در قيصر و خواست قيصر از را كار اين. است يال و شكوه و فرّ با جوانى. هستند او همتاى قيصران تنها كه همانا. خواهد مى راهنمايى راه، اين

 بر سخنى ميرين نام بجز گرانمايگان پيش در شب و روز او اكنون. باش اژدهاگير و برو بيابى، خويشى قيصر با خواهى مى اگر: كه گفت او پاسخ
 اژدهايى كوه، آن تيغ سر بر ليك. است سور جاى و خوردنگاه كه است بلندى كوه اينجا، از دور چندان نه جايى در كه بدان اينك. راند نمى لب

 پيوسته. كشاند مى بيرون دريا از نيز را دژم نهنگ و كشد مى زير به آسمان از را كركس. است آمده ستوه به او بدى از روم سرزمين كه است
 شگفت در كار اين از گيتى همه شود، كشته تو دست به او گرا كه بدان. است نديده او مانند به كسى هرگز و سوزاند مى را زمين زهرش و دود

 همتايت را پهلوانى هيچ تو، نيروى اين و باال برز اين با كه براستى. بود خواهد تو كام به نيز گَردان خورشيد باشد، ياورت پاك يزدان اگر. گردند
 .شناسيم نمى

 و باشد مار دندان بسان سو هر از. باشد باز پنج دسته، با آن باالى كه بساز درازى دشنه و برو: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ
 تيغ و برگستوان و گرز و اسپ يك آنگاه. باشد آبگون نيز آهنش رنگ و تيز و داده آب خون و زهر با. باشد شده بسته آن بر خار همچون پيكانى

 .بيĤويزم نگون درخت، از را او پيروز، بخت و يزدان فرمان به كه باشد. بيĤور برايم نيز هندوان جامه و جوهردار
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  اهرن به را خود دختر قيصر، دادن و را اژدها گشتاسپ، كشتن

 به و شد اسپ بر سوار دريا آن پيش از گشتاسپ كرد، درست را كارها همه چون. بيĤورد بود، خواسته گشتاسپ هرچه و برفت اهرن
 .گشت روان يارانش همراه

 خورشيد، چون. بازگشت راه آن از اهرن با و كشيد كنار خود و داد نشان گشتاسپ به انگشت با را آن ديد،ب را سقيال كوه هيشوى چون
 را گشتاسپ شكوه آن كه اژدها. بود ايستاده بود، نستوه مار آن آرامشگاه كه كوهى آن پيش در گشتاسپ برآورد، كوه فراز از را خود پيكان
 شد، نزديك بدو اژدها چون. بباريد تير او بر تگرگ همچون ديد، چنين كه جوان گشتاسپ. شانيدك خود سوى به خويش دم با را او بديد،

 را خود تيز دندان آن اژدها. بكرد ياد دهش نيكى دادار از و نهاد اژدها دهان در را دشنه آن زود پس. يابد رهايى او از تا خواست جوان گشتاسپ
 و زهر با را كوه همه و گشت سست كه اين تا بريخت زهر او از پيوسته ديگر. فروشد كامش به آن تيغهاى آن همه و زد گشتاسپ دشنه بر

 سخت سنگ آن بر اژدها آن مغز شمشير، آن زخم از. بزد دلير اژدهاى آن سر بر را آن و برد شمشير به شيردست گشتاسپ آنگاه. بشست خون
 در و بشست را خود تن و سر و برفت آنگاه.  بكَند دهانش از را اژدها آن دندان دو نخست و آمد زير به اسپ از نيكبخت پهلوان آن پس. بريخت
 زرير و لهراسپ ديگر: گفت و بغلتيد خاك بر خروشان بود، داده بدو را پير گرگ و اژدها آن بر بزرگ چيرگى آن كه پيروزگرى گيهاندار پيشگاه

 .گشتند سير گشتاسپ جان و تن از فرّخ

 روزگار از چيزى سختى و رنج بجز من كه براستى ولى. افكندم خاك بر را اژدهايى چنين پاك، زور و دل و نروش روانى با من ليك
 و ببينم را شهريار آن روى ديگر بار كه دهد زندگانى چندان مرا كردگار، كه باشد. است گشته پراكنده برايم زهر ترياك، بجاى جا همه. بينم نمى

 .برگشت من از بخت چنين اين كه بودم شاهى تخت جوياى من. آمد چه شاهى ختت آن از من بر كه بگويم را او

 آن همه رسيد، اهرن و هيشوى نزديك به چون. شد سوار اسپ بر دست در آبداده دشنه آن با و اشك از پر رخسارى با گشتاسپ آنگاه
 كار از و بزرگ اژدهاى آن دم از شما. شد نابود كه بود تيز دشنه اين با اژدها آن: گفت اهرن به و كرد ياد ايشان نزد به بود، ديده كه را شگفتى

 از كه است نهنگى با جنگ از تر سخت بسيار گران گرزهاى با و سرافراز دالور سران با كارزار من براى ليك. بوديد گشته بيم از پر گرگ آن
 گردنفراز اهرن و هيشوى چون. ام نپيچيده سر او با جنگ از هرگز و ام ديده بسيار اژدها اين مانند به من كه بدانيد. آورم چنگ به ژرف درياى

 از تو مانند به دليرى هيچ كه همانا شير، نرّه اى: گفتند بدو و بردند نماز پيشش در بشنيدند، ازو بلند آواى به را او كهن دانش و نو گفتار آن
 و تيغ يك تنها آنها ميان از گشتاسپ ليك. آورد او پيش به آراسته گرانمايه اسپان با را بسيارى هاى خواسته اهرن آنگاه. است نشده زاده مادر
 آن به سپس. داد هيشوى به نو هاى جامه و دينار از را ديگر چيزهاى آن همه و برداشت تير چوبه سه و كمند و كمان يك و رنگ زرد اسپ يك

 گشتاسپ آنگاه. ام بشنيده را گرگ آن آواى نه و ديده را نرّ اژدهاى آن نه نيز من. شود آگه كار اين از نبايد هيچكس كه بدانيد: گفت سركشان
 .شتافت كتايون سوى به خرّم و شاد

. بگذاريد سپاه بزرگان پيش در و ببريد قيصر درگاه به را اين: گفت و سپرد كهتران به را اژدها آن تن و ببرد گردونه و گاو و برفت اهرن
 تيز كارآزمودگان همه و يافتند آگهى كار آن از روم در ديگر، سوى از. خراميد قيصر نزد به و برفت ها ونهگرد و گاوها آن پيش از خود سپس

 آن و زخم آن ديدن از همه رسيدند، دشت به كوه از گاوها چون. بود افكنده زمين بر سترگ دلير آن كه بديدند را بزرگ اژدهاى آن و بشتافتند
 زخم آن كه هر. رسيد مى گوش به چكاوك بانگ آسمان از. برخروشيدند بودند، آمده ستوه به آن از نيز اه گردونه و گاوها كه دژم اژدهاى
 بزرگان قيصر، آنگاه اهرن؟ آن شمشير زخم يا است اهريمن زخم اين براستى: گفت مى بشنيد، را ها گردونه و گاوها خروش آن و بديد را شمشير

 و رسيد فرا روز چون. كرد بپا جشنى اژدها آن بر گشت، الژوردين و آبى آسمان همه كه هنگامى تا پگاه از و فراخواند خود نزد به را فرزانگان و
 خود نزد به را اسقف و بفرستاد را كسى قيصر شد، زرآب همچون بود، ساگ سياهى به كه شب روى و نهاد آسمان تخت بر را خود تاج خورشيد

 با داشتند، مردمى از اى بهره كه كسانى همه و شهر جاثليقان و بطريقها همه آنگاه. بنشاند ينزر تخت بر را او و بپرسيد او از و خواند
 سرانجام چون. سپردند اهرن به مهربانش مادر دستورى با را قيصر دختر پس. گشتند انجمن سكوبا پيش در سگالشگران و قيصر و كارآزمودگان

 كه زيرا  باشد مى من دالفروز بلند آسمان و است من روز امروز: گفت و شد شاد كار آن از مورنا آن دل گشتند، پراكنده قيصر ايوان از مردمان
 آگاه را همه و نوشتند نامه داشت تاجى يا تخت كه مهترى هر به سپس. نبينند گيتى در من داماد دو بسان مهتران و كهتران از كس هيچ

 .گشتند تباه سترگ مرد دو دست به سرافراز گرگ آن با نرّ اژدهاى: كه كردند
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  ميدان در گشتاسپ نمودن هنر

 را او شاد دل و رفتند ميدان به او داماد دو آن سپس .برآورد خود درخشان تخت بسان اندازى چشم خود ايوان پيش در قيصر آنگاه
 .است شاناي سزاوار تنها سوارى گويى كه بتاختند چنان راست و چپ از پيكان زخم و چوگان و تير با. بيĤراستند

 با را خويش دل سان اين رو چه از اى، بنشسته دژم چنين اين كه اى: گفت بدو و آمد گشتاسپ نزد به كتايون بگذشت، چندى چون
 چه اگر و بكشت را نّر اژدهاى آن ايشان از يكى بودند، گنج و تاج با كه بزرگان و مهتران از تن دو روم در كه بدان دارى؟ مى اندوه در انديشه

 آن اكنون. اوست از سخن روم سراسر در و دريد گرگ آن تن بر پوست كه است كسى ديگرى. ننمود پشت هيچ ليك ديد، بسيار سختى و جرن
 گشتاسپ. شود كمتر دلت بر رنج اين شايد تا برو هست قيصر كه آنجا تماشاى به نيز تو پس. اند برآورده آسمان به را گَرد قيصر ميدان در دو
 چگونه ببيند، مرا اگر اينك كرده، بيرون شهر از را خود داماد چون است، انجمن آن سرافراز كه پدرت زن، پاك اى: گفت بدو ،شنيد چنين كه
 را زمين كه اسپى بر تا بفرمود گشتاسپ پس. نپيچم راهنما، اى تو راه از است، چنين اين تو خواست اگر ليك كرد؟ خواهد مردمى من با

 .برنهند زين درنوردد،

 ايشان از چوگانى و گوى پس. بديد را ايشان چوگان زخم كه اين تا بود آنجا در رسيد، قيصر ميدان به چون و بيĤمد گشتاسپ آنگاه
 گوى نيز تن يك ديگر. شد سست پهلوانان آن همه پاى و دست. برانگيخت جاى از را اسپ آن ناگاه و بيانداخت سواران آن ميان در و بخواست

. بيابد را او گوى توانست نمى شتافت، مى هم تيز چه اگر سوارى هيچ. گشت ناپديد گيتى در گوى آن گشتاسپ زخم از و نديد ميدان در را او
 گشتاسپ. برفتند و برگرفتند خدنگ تير و كمان جو جنگ سواران آن از تن چند پس. گشتند گفتگو از پر و شد زرد سواران آن همه رخسار

 دست در كمان و افكند زمين بر چوگان پس. بمانند نهان در هنرها كه نيست شايسته ديگر اكنون: گفت يد،بد ايشان از پرخاشى چنين كه
 .گشتند شگفت در او ديدن با روم همه. گرفت

 سرافراز پهلوانان من كجاست؟ از پيچد، مى راست و چپ به همه اين كه سوار اين: گفت و كرد نگاه يال و چنگ آن با سرفراز آن به قيصر
 همچون يا و است فرشته آيا. كيست كه بپرسم او از تا بخوانيد من نزد به را او پس. ام نشنيده گونه بدين سوارى كنون تا ليك ام، ديده بسيارى

 سر تو نبرده، سوار اى: گفت گشتاسپ به قيصر. بپيچيد او بدانديش جان. فراخواندند قيصر پيش به را گشتاسپ پس است؟ آدميان از ما
 و بيگانه مرد اين: گفت و نداد پاسخى هيچ را او پرسش اين گشتاسپ ليك. بپرسيد او نژاد و نام و شهر از قيصر آنگاه. نامدارانى افسر و سركشان

 مست ليك. نخواند او كراسه از مرا نام كسى ديگر و براند شهر از مرا گشتم، او داماد چون. كرد دور شهر از را او قيصر كه است كسى  همان خوار
 اش بهره خوارى راستى، آن از و رفت شهر آيين و راه به تنها كار آن در. برگزيد انجمن آن ميان از را بيگانه مرد يك كه رسيد كتايون به قيصر
 آن در هيشوى و آمد خاك به كه بود من زخم از كوه آن بر سترگ اژدهاى آن سر و بيشه آن درون زيانكار گرگ آن سر]  كه بدان اينك.[ شد
 گشته كهن كه نيست كارى اين. باشد مى من نشان ام، دشنه زخم همان و است من خانه در آنها دندانهاى نيز اكنون. بود من راهنماى كار،

 .بگفت قيصر به بود، بگذشته كه را آنچه و ببرد را دندانها آن و برفت هيشوى پس. بپرسد هيشوى از قيصر كه بايد و است نو سخنى باشد،

 گرامى كتايون آن كه برگوى اكنون. رفت بيداد تو بر جوان، اى: گفت گشتاسپ به و بيĤراست پوزش به زبان شنيد، ينچن كه قيصر
 نهان در هرگز سخن كه همانا: گفت و گشت برآشفته اهرن و ميرين از قيصر آنگاه. باشد روا بخوانى، ستمكار مرا اگر كه براستى. كجاست
 - خردمند و سمنبر نگار آن - فرزندش و آمد انديش پاك كتايون نزد به خواهى پوزش به و شد سوار بادپاى اسپى بر قيصر سپس. ماند نخواهد

. ساختى سرافراز را خود دودمان همه كار، اين با و برگزيدى خويش سزاوار شويى كه براستى ماهروى، اى: گفت بدو و كرد بسيار آفرين را
 بر سر بسيار زمانى و برد نماز را او و كرد آفرين او بر و آمد كنارش به ، كرده كش به را ستهاد و پرستارفش بديد، را خود پدر چون كتايون
 را خويش آوازه و گويد نمى من پيش در را خود راز. نديدم راست خود با را او بپرسيدم، گشتاسپ از هرچه من كه بدان: گفت بدو و نهاد خاك

 او كه كنم مى گمان چنين من ليك. است فرخزاد نامم: كه گويد مى تنها. است كدام نژادش و شهر كه گويد نمى و دارد مى نهان كسى هر از
 .بازگشت  خويش ايوان سوى به آنجا از قيصر آنگاه. است بزرگ نژاد يك از بزرگ پهلوانى و جوى پرخاش

 تخت آن بر را او و بماند خاموش ديد، را او قيصر چون .نهاد روى قيصر سوى به خرد پر سرى با برخاست، خواب از گشتاسپ كه بامداد
 بسيار و نهاد سرش بر را افسر و ببوسيد را او پس. بخواست نامور قيصرى افسر يك و انگشترى و كمر خويش گنج از سپس. بنشاند نامور زرين

 .نپيچيد سر او كردار و گفتار از و باشيد ادفرخز فرمانبر همگى و بيدار پير، و برنا از شمايان همه: گفت همه به آنگاه. بكرد ياد گذشته كار از
 .رسيد آگهى مهترى و پادشاه و كشور هر به كار اين باره در پس
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 ازو باژخواستن و الياس به قيصر نامه

 پس. بود شاه مهراس پسر الياس خزر، سرزمين مهتر. بود تاريك و سخت مردمان، آن از او روزگار و نزديك بسيار قيصر به خزر سرزمين
 نگه بيداد با را خزر سرزمين كنون تا: گفت الياس به نامه در. كرد فرو خون در را خامه گويى كه فرستاد الياس به تند چنان اى نامه صرقي

 فرخزاد گرنه و. بفرست من نزد گروگان به را كشورت سران از تن چند و گران ساو و باژ اينك. آمد بسر آسايشت روزگار اكنون ليك اى، داشته
 .گرداند پست كينه آن از را كشورت و بيĤيد مست پيلى بسان

 اگر كه بدانيد. نبود روم در هنر همه اين كنون تا: كه نوشت پاسخ چنين و زد زهراب در را خامه سر گويى بخواند، را نامه اين الياس چون
 نيز آهن كوه اگر و است اهريمن دام آن كه بدان ليك .ايد شده دلگرم سوار يك اين به چنين اين. باشيد شاد بايد شما نخواهم، باژ روم از من

 .كشد درازا به باره اين در سخن گذارم نمى من كه بدان و مكن رنجه جنگ اين براى از را او تو پس. است تن يك تنها هم باز باشد،

 اين كه بدان: گفت را او و فرستاد يصرق به پيامى ميرين رسيد، اهرن و ميرين به بود، گسترده او كه دامى آن و الياس كار اين سخن چون
 آن كه كند مى چنان ديگر گردد، خشمگين جنگ در الياس چون. شود كشته گرى چاره با كه است گرگ نه و آيد دام به كه است اژدها نه ديگر
 .شود پيچان الياس از چگونه نبرد دشت در مرد آن كه بنگر پس آن از و بگريد خون سرافراز مرد

 الياس، كه بدان ليك. سرزمينى اين زيور و گرانمايه تو: گفت فرخزاد به پس. بپژمرد و گشت اندوهگين ايشان گفتار دنشني از قيصر
 كژّى با هرگز راه اين در و بگو دارى، را او با جنگ توان اگر اينك. شود مى تن رويين پيلى همچون گردد، خشمگين كه آنگاه و است شيراوژن

 باز راه از را او او، بر گنج در گشودن و چرب سخنان با. بسازيم او با و ببريم كار به خوبى چاره ما ندارى، را او با جنگ ىيارا هم اگر. مجوى آبرو
 .گرداند خواهم

 بيمى هيچ ديگر گردم، اسپ بر سوار من چون كه بدان چيست؟ براى از جستجو و گفتگو همه اين: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ
. كنند آهرمنى و كژّى و دشمنى رزم، آن در ايشان كه زيرا  كنى ياد اهرن و ميرين از نبرد روز در كه نبايد ليك. داشت نخواهم خزر سرزمين از

 روان سپاهيان با من چون پيروزگر، يكتاى خداوند نيروى به كه باشد. باش من نگاهبان پسرت يك با تو بيĤيد، خزر سرزمين سپاه چون پس
 بر و آورم برمى ابر به زين پشت از و گيرم مى را او كمربند. را تاجش و تخت و بزرگى و سپاهيان نه و گذارم برجاى را اسالي نه ديگر گردم،

 .زنم مى زمينش

 خورشيد به تا گَرد و برخاست رويين ناى بانگ خزر، سوى از شد، نمودار آب در زرين سپر يك بسان و بردميد آفتاب چون ديگر روز
 در را پهلوانان و سپاهيان شد،  بيرون روم از گشتاسپ چون. ببر بيرون به را خود سپاهيان اكنون: گفت گشتاسپ به سرافراز رقيص پس. برآمد
 به را دشت آن گَرد و بجست نبرد براى جايى دشت، آن بر و برفت دست در گاوسار گرز با جويبار لب از بلندى سرو همچون پس. بديد دشت

. بفريبد را او باريك انديشه آن تا بفرستاد او نزديك به را سوارى بديد، را او گوپال و چنگ گردش چنان و يال و بر آن الياس چون. برآورد ابر
 از پس. بهارى همچون و نامدار و سوار تو سپاه، اين ميان در اكنون. مناز قيصر به همه اين سرافراز، اى: گفت گشتاسپ به و بيĤمد فرستاده

 از تر سبك و است شير همچون نبرد روز در الياس كه بدان اى؟ آورده لب بر كف چنين اين رو چه از. بيا كنارى به اهيانسپ رده دو اين ميان
 از بخشى. مدار رنج در را خود چنين اين خواسته و چيز براى از پس. هست گنج نيز را او  خواهى مى پيشكش اگر. شتابد مى جنگ به گَرد

 .نگذرم تو پيمان از هرگز و كهتر هم و باشم يار هم را تو نيز من. شو فرمانروا آنجا بر و برگزين را گيتى

 .شد سرد كارمان و گذشت اندازه از ما سخنهاى: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ

 نيĤيد كار به گفتن سخن ديگر اينك كه بدان. بازگشتى خود گفتار از اكنون ليك. شدى گام پيش جنگ اين در نخست كه بودى تو اين
 .بگفت الياس به را پاسخ آن و بيĤمد باد همچون و برگشت فرستاده. است كارزار در آويختن و جنگ هنگام و

 به اى پرده بود، سندروس زردى به كه خورشيد چهره بر و رسيد فرا شب. نبود نبرد هنگام ديگر شد، زرد كوه، سر بر خورشيد چون
  .بپوشاند آبنوس سياهى
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  الياس شدن كشته و اسالي با گشتاسپ رزم

 پس. گشت سندروس زردى به روز چشمه و نشست آسمان تخت سر بر كمان بخش از شد، پديدار شب پرده آن پشت از خورشيد چون
 سوى از شتاب به قيصر پس. شد روان  خون جوى رزمگاه همه از و برخاست نبرد چكاچاك سو دو هر از و برآمد كوس و نفير بانگ سو هر از

 سوى در نيز پيل و كوس با قيصر خود و سپاه چپ سوى در - قيصر پسر - سقيل. نهاد سپاه بنه پيش در را خود داماد دو و بيĤمد اهسپ راست
 .بود برآويخته ماه با خورشيد گويى كه برآمد سپاهيان از خروشى چنان. گرفتند جاى سپاه راست

 خود درگاه در اژدهايى چنين كه اكنون قيصر: گفت گروهش به لياسا. بجنبيد جاى از سپاهيان رده پيش در اسپ، بر سوار گشتاسپ
 را هنرها نبايد ديگر اكنون :گفت بديد، را الياس كه گشتاسپ. آورد مى سر در هايى انديشه چنين كه روست آن از و خواهد مى باژ من از دارد،
. سازد زخمى را او تا انداخت گشتاسپ سوى به تيرى الياس. نگيختندبرا جا از را خود اسپ گذار جوشن تير و نيزه با سوار دو هر پس. كرد نهان
 افكند زير به اسپ از مستان بسان را او آنگاه. بساخت زخمى را جويش جنگ تن آن و بزد الياس جوشن بر اى نيزه و نشد زخمى گشتاسپ ليك

 باد، همچون و آورد الياس سپاه پيش به را خود سپاهيان پسس. سپرد قيصر به و ببرد كشان كشان سواران، پيش از را او و بگرفت را دستش و
 .آمد قيصر پيش به افراشته گردنى و پيروزى با گشتاسپ آنگاه. بودند مانده شگفت در بدو همه. بگرفت و بكشت را ايشان از بسيارى

 را آفرين گيهان پروردگار و داد بوسه را نامور آن چشم و سر و رفت او پيشواز به سپاهيانش با شادى از بديد، را او سپاه ميان از قيصر چون
 ببستند آذين را جا همه. رفتند شهريار پيش به شادان بشار، و پيشكش با روم همه پس. بازگشتند شادى با جايگاه آن از سپس. بكرد ياد بسيار

 .بيĤوردند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند و

 زهر گاه گهى يابى نوش كزو            دهر گردنده آيين است چنين

  لهراسپ از قيصر خواستن ايران باژ

 .ننمود چهره داشت، دل در زمانه كه را آنچه و بگذشت چند روزگارى نيز اين بر

 خردمندانه گويم، مى كه سخنى اين در. برگزين را شهرى پس. بجوى گيتى اين از اى بهره هستى زنده تا: گفت گشتاسپ به قيصر روزى
 به بزرگان، گنج با را گيتى از نيمى تو: كه بگويم لهراسپ به و بفرستم ايران به اى آزاده و پاك و كارآزموده فرستاده كه خواهم مى من .بيانديش
 سويت به را روم سواران اندازه آن گرنه و. ديد خواهى را خودت جاه و پايگاه بفرستى، باژ من براى خودت سرزمين از اگر اينك. دارى شادى

 آنجا در. توست پاى زير به زمانه و است تو خواسته اين: گفت شنيد، چنين كه گشتاسپ. گردد ناپديد اسپانشان سم زير به زمين كه رستمف مى
 را او و برو ايران شهريار نزد به اينجا از: گفت بدو و فراخواند را خردمند آن نامدار، قيصر پس. بود قالوس نام به كام و بادانش و خردمند نامورى
 گرنه و. باشى بخت پيروز و شاه همچنان تا بگذارم برجاى ايران در را تو تخت و تاج بنهى، گردن من فرمان به و بدهى را ايران باژ اگر كه بگوى
 آن در. اشدب سپاه آن رو پيش فرخزاد و برخيزد دشت از فرياد كه كن نگاه ديگر و آمد خواهم وران نيزه دشت از نيز و روم از گران سپاهى با من

 .سازم شيران و پلنگان كنام و كنم ويران سره يك را سرزمينتان همه هنگام

 پس. بديد را بزرگ بارگاه و در آن رسيد، ايران سترگ شاه نزديك به چون. شد روان باد بسان داد، از پر دلى و خرد پر سرى با فرستاده
 سواران و باشد مى درگاه بر است، قيصر فرستاده كه كارآزموده پيرى: گفت و خراميد ارشهري پيش به نيز او. رسيد آگهى بار ساالر به او آمدن از

 سر بر را دآلراى تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر شنيد، چنين لهراسپ چون. يابد راه شهريار نزد به كه خواهد مى. اويند با نيز بسيارى نامدار
 .نشستند تخت يرز به نيكبخت و دلشاد نيز ايران بزرگان همه. نهاد

 كرد آفرين او بر رسيد، لهراسپ تخت نزديك به فرستاده  چون. بيĤوردند شادى به را فرستاده و برداشتند را پرده تا بفرمود ايران شاه پس
 از و گشت اندوهگين او ارگفت شنيدن از ايران شهريار. بداد را گرانمايه قيصر پيام بود، داد و خرد با خودش كه فرستاده آن آنگاه. برد نماز را او و

 و پوشيدنى و زربافت گستردنى لهراسپ سپس. بيĤوردند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند اى گرانمايه جاى پس. برآشفت روزگار گردش آن
 رسيد، فرا شب چون كلي. بود نشنيده را رزم پيغام آن هرگز گويى كه بنواخت را فرستاده آن بزم با چنان و فرستاد بدانجا بسيارى خوردنى
 .بود گشته جفت اندوه و درد با گويى كه بخفت پيچان چنان انديشه آن از لهراسپ



147  

 

 پيش به زرير تا بفرمود لهراسپ بزد، زخم را تيره شب رخسار خود ناخن با و بنشست آسمان زرين تخت بر خورشيد و رسيد فرا روز چون
 تهى بيگانه از را ايوان و دادند بار را او پس. يابد بار شاه نزد به تا خواست نيز قالوس پگاه. گفت سخن شاه با چندى زرير سان بدين و رفت او

 پاسخ نيز تو پس. بپرسم تو از سخنى. بپرورد خرد بجز جانت كه مبادا ، خرد پر اى: گفت او به لهراسپ آنگاه. بنشاندند پيش در را او و كردند
 هر به او اكنون ليك. بود زبون ديگر شاهان پيش در قيصر و نبود روم در هنرها اين كنون تا. پوىم كژّى راه خردمندى، اگر و بگوى راست

 گيرد مى سپاهيانش با اينك بود، خزر سرزمين در پرخاشخر و نام با پهلوانى كه نيز را الياس. جويد مى تاج و تخت و فرستاده باژخواهى كشورى
 كه بودم من اين خردمند، شاه اى: گفت شنيد، چنين كه فرستاده است؟ بنموده راه جستن نام اين به را او كسى چه كه برگوى پس. بندد مى و
 شاه ولى. بود نپرسيده من از باره اين در كنون تا كس هيچ ليك بردم، بسيار رنج پيام آن بردن براى و رفتم خزر سرزمين به باژخواهى براى از

 چنگ به نيز را بيشه شير كه آمده قيصر نزد به دليرى سوار كه بدان. برافرازم كژّى با خود نگرد نبايد ديگر كه نواخت چندان مرا ايران
. اند نديده او چون سوارى هرگز شكار روز و بزم و رزم در. خواهد مى مى جام پيوسته بزم، هنگام به و خندد مى مردان به رزم روز در. آورد مى

 در نيز نرّ اژدهاى كه زيرا  است گشته افسانه روم در او اكنون. داد بدو بود، افسرش ترين نمايهگرا همچون كه را دخترش ترين مايه پر قيصر
 را دندانش و بيافكند را گرگ آن سوار آن. نبود سو آن از گذشتن ياراى را قيصر كه بود دشت در پيل يك بسان نيز گرگى. شد زبون جنگش

 كه جوى پرخاش پهلوان اين آيا كه برگوى اينك راستگوى، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه اسپلهر. گشت گزند بى او از روم كشور ديگر و بكَند
 باال به. است زرير مانند به درست او چهره: گفت فرستاده است؟ ماننده كسى چه به گشته، افسانه روم در و شد زبون جنگش در نرّ اژدهاى آن
 برده پس. گشت مهربان رومى مرد آن بر و بگشاد چهره بشنيد، سخن اين لهراسپ چون .است دلير زرير خود گويى انديشه و فرهنگ و ديدار و
  .آمدم جنگ به سپاهيانم با من: كه بگوى قيصر به اكنون: گفت و داد بدو فراوانى هميانهاى و

 قيصر به لهراسپ پيغام زرير، بردن

 اى چاره پس. نيست برادرت جز كسى او كه دانم: گفت بدو پس. رفت او پيش به زرير تا بفرمود آنگاه. بنشست انديشناك چندى لهراسپ
 و باال اسپ و تاج و تخت خودت با. مبر خود با آرامى اسپ و مياساى پس. گردد مى تباه كار كنى، درنگ اگر زيرا  مايست اينجا در ديگر و بساز
 جنگ اينجا از تو ليك. نهاد نخواهم سپاسى سرش بر اين براى از و دهم مى او به را پادشاهى اين من. ببر نيز را كاويانى درفش و موزه زرينه
 خواهيم بيرون نهان از را راز اين: گفت لهراسپ به شنيد، چنين كه سپهبد زرير. مگوى سخنى هيچ جنگ بجز سپاهيان با و برو حلب تا جويانه
 .ساخت

 نامدارى سپاه و بساخت را كارها و بگفت اين زرير، .كهتراند وا برابر در مهتران همه و است مهتر و فرمانبر او پس است گشتاسپ او اگر
 شيرويه يا و زرسپ نژاد از ريونيز و شيراوژن بهرام چون كسانى نيز و كشوادگان گودرز و كاووس و آزادگان و بزرگان نبيره سپاهيان، آن. برگزيد

 بسان مهتران آن از يك هر. بودند -بيژن نژاد از و دلير گيو سرافراز ىها نبيره و زاد پاك و سرافراز پهلوان و گرانمايه شير دو آن -اردشير و
 بدانجا چون.[ گشت هياهو و شور و جنگ از پر جا همه .نيĤسودند حلب مرز تا ايشان از هيچيك. شدند روان اسپ دو با فروزان آذرگشسپى

 كسى بسان خودش و سپرد گردنكش بهرام به را سپاهيان سپهبد، ريرز آنگاه. بزدند ها خرگاه و سراپرده و برافراشتند را همايون درفش] رسيدند
 .ببرد خود با بودند، پهلوان و هوشيار و خردمند كه را ويژگان آن از تن پنج و شد روان برد، مى شاهى نزد به را نويدى يا و پيام كه

 در نيز گشتاسپ و قالوس و بود نشسته دژم كاخ، وندر قيصر. بديد را او بار ساالر درگاه، از رسيد، قيصر درگاه نزديك به زرير چون
 كنار در و بيĤمد بلند سروى بسان زرير پس. گشت شاد او آمدن از هم گشتاسپ و بداد بار بشنيد، را او آمدن سخن كه قيصر. بودند كنارش
 دل در گويى: گفت بدو ديد، چنين كه رقيص. بنواخت نيز را روميان همه و بخواست پوزش و بپرسيد قيصر از آنگاه. بنشست ارجمند آن تخت
 و بيĤمده شاه درگاه از گريزان و گشته سير بندگى از بنده اين كه بدان: گفت قيصر به فرّخ زرير پرسى؟ نمى چيزى فرخزاد از كه ندارى داد

 .است يافته پايگاهى چنين اكنون

 پر بشنيد، جوان آن از را سخن اين كه روان روشن قيصر .افتاد نايرا ياد به و نداد پاسخى هيچ بشنيد، را زرير سخنان اين گشتاسپ چون
 :گفت خود با و شد انديشه از

 زرير پس. بيĤور دارى، سرد و گرم از هرچه فرستاده، مرد اى: گفت پس. باشد مانده نهان در و باشد راست گفت، او كه سخنى اين شايد
 راه و آيين آن از سر نيز تو اگر اينك. نيابد آرامگاه جايى هيچ در بپيچد، داد از سر گرداد اگر كه بدان: كه داد پيام قيصر به لهراسپ سوى از
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 و شو جنگ آماده يا و برو اينجا از يا تو پس. نگذاريم ايران در را بسيارى كسان و بس و بود خواهد روم تنها ما نشستنگاه پس اين از بپيچى،
 انجمن آن ميان از چنين اين تو كه هستم الياس من، نه و گشت خزر ايران، نه كه بدان و. كنى درنگ نبايد ديگر شنيدى، را سخن اين چون
 به نيز ما. بازگرد اينجا از هستى، فرستاده چون اكنون تو. يازم مى جنگ به را خو چنگ پيوسته من: گفت شنيد، چنين كه قيصر. بركشيدى سر

 .نيĤسود ديرگاه تا و گشت اندوهگين بشنيد، را قيصر پاسخ زرير چون. بسازيم را نبرد جايگاه ناچار

 را او ايران، تخت لهراسپ، دادن و زمين ايران به زرير با گشتاسپ رفتن باز

 درگاه در اين از پيش من: گفت گشتاسپ. ندادى پاسخى او پرسش آن به چرا: گفت گشتاسپ به قيصر برفت، ايشان پيش از زرير چون
 سخن ايشان با و بروم ايشان سوى به من كه است آن بهتر اينك. اند آگه من هنرهاى از انجمن آن و شاه اهسپ همه و ام بوده زمين ايران شاه

 اين به و داناترى تو: گفت بدو شنيد، چنين كه قيصر. سازم درخشان گيتى در را نامت و برآورم ايشان از را تو كام. بشنوم را گفتارشان و بگويم
 سپاهيان، چون. آمد زرير جايگاه به سر بر افسرى با و گشت سوار راهجوى اسپى بر بشنيد، را او گفتار كه گشتاسپ .هستى تواناتر آرزوها

 آن ديگر كه آن براى از و آمدند او پيش به اشك از پر رخسارى با و درد از پر و پياده همگى بديدند، را -لهراسپ سرافراز فرزند آن -گشتاسپ
 بر در تنگ را خود گرامى برادر آن و شد سير رزم از آمد، زرير پيش به پياده گشتاسپ چون. بردند نماز وا پيش در گشت، كوتاه دراز رنجهاى
 يارت بخت هميشه: گفت گشتاسپ به خجسته زرير و نشستند تخت بر ايران دليران و بزرگان و مهتران آن با سپس. بپرسيد او از و گرفت
 پرستش به و شده بريان شاهى تخت آن بر پيرى با او گزينى؟ مى دورى پيران ديدار از چرا پس  برنادلى تو و گشته پير پدر كه بدان. باشد
 از ايران سراسر: گفت او. ندارى رنج در را خويش تن تا باشد سزاوار پس. فرستاده تو نزديك به را گنج و تاج نيز اكنون. پردازد مى پاك يزدان

 .است ديگر كسانى براى شاهى تخت  كه زيرا  است بس ما براى گنج يك تنها گيتى در. است وت براى از نيز سپاهيان و تاج و تخت و تو آن

 .بيĤورد گردنبند و دستبند و پيلسته تخت با را مايه پر تاج آن گشتاسپ برادر آنگاه

 كه كسانى آن همه و سكاوو كي هاى نبيره آن همه پس. نهاد سر بر تاج و نشست آن بر و شد شاد ديد، را پدر تخت آن گشتاسپ چون
 زمين شهريار را او و خواندند آفرين گشتاسپ بر شاهى به سرافراز توانگران نيز و ريونيز و شاپور و بهرام همچون بودند، پِى نيك گودرز خاندان از

 .بايستادند او پيش در كمربسته جويان پرخاش آن همه. ناميدند

 :كه فرستاد پيام قيصر نزد به د،بدي را ايشان كام و انديشه و دل آن گشتاسپ چون

 پيمان تو با همگى تا بخرامى جايگاه بدين تو كه دارند را آن چشم سپاهيان ديگر و زرير اكنون. گشت برآورده ايران از تو كام همه ديگر
. گشت تو كام به زمانه كار يگرد كه زيرا  بيا دشت اين به رسد، نمى رنجى را تو اگر پس. كنند گروگان تو مهر به را خود روانهاى و ببندند

 بر و برخاست جاى از درنگ بى بشنيد، را سخن آن قيصر چون. بگفت او به بود، شنيده و ديده كه را آنچه رسيد، قيصر نزد به چون فرستاده
 و بيĤمد و بخواست اسپى انفرمانبر از زود و خاست برپاى بديد، را او كه گشتاسپ. رسيد شيران و دليران آن نزد به تا راند و گشت سوار اسپ

 فراوان را او پس. است -لهراسپ تاج فروزنده همان -گشتاسپ او كه بدانست قيصر. بگفت او با را ديرين سخنهاى آن و برگرفت در تنگ را او
 بر شگفت روزگار آن از و بخواست پوزش خويش كرده آن براى از قيصر سپس. رفتند تخت سوى به آنجا از آنگاه. برد نماز او پيش در و بستود
 اكنون. باشد روا شماله فروزيدن گردد، تيره آسمان كه آنگاه: گفت و گرفت بر در را او سر و بپذيرفت را او گفتار شهريار گشتاسپ. بپيچيد خود
 فراوان و برد بسيارى شرمسارى و رنج و برفت قيصر پس. است كشيده فراوانى رنج و درد او زيرا  بفرست ما پيش به برگزيد، را ما كه كسى آن
 پر گردنبند يك و رومى كنيز و ريدك هزار. فرستاد كتايون سوى به ياكند پنج و سرخ افسر يك با را گنجى آنگاه. بكرد نكوهش بد خوى بر نيز
 دينار و ديبا و هندوان جامه و گبر و برگستوان و تازى اسپان بسيارى و  فرزانه گنجور يك و چينى ديباى از شتر بار پنج و شاهوار گوهرهاى از
 او گنجور پيش به را آنها يكايك و برد گشتاسپ نزد به قيصر سوى از اى فرستاده نيز را آورند مى چين و روم از كه چيزى هر و نگين و تاج و

 بودند زنى تيغ و سركش نپهلوا يا و كيان نژاد از كه كسانى همه به و بداد درم و افزار جنگ نيز كشورش نامداران و سپاهيان آن به. برشمرد
 .بماند بهره بى كس هيچ كه نگذاشت و بفرستاد فراوانى پيشكشهاى قيصر نيز

 بانگ آمد، شاه گشتاسپ نزديك به كتايون چون آنگاه. بكرد بسيار آفرين بيĤفريد، را زمان و زمين كه پروردگارى آن بر نيز اينها كنار در
 اسپ رخ شاه گشتاسپ بيĤمد، راه در ايشان همراه به ايستگاه دو تا قيصر چون. شدند روان ايران ىسو به سپاهيان و برخاست او بارگاه از كوس
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 باژ روم از هرگز هستم زنده تا من: گفت بدو و بازگرداند روم سوى به را او خواهش با و بازگردد مرز آن از تا داد سوگند را او و بپيچيد را او
 . رسيد دليران و پهلوانان شهر به و ايران به كه اين تا براند اسپ گشتاسپ آنگاه. هستم شاد بوم و مرز آن به كه زيرا  خواست نخواهم

 گشتاسپ پيشواز به ايران، آوران نام و بزرگان و مهتران همه با بيĤمدند، شير نرّه گشتاسپ آن با بزرگان و زرير كه بشنيد لهراسپ چون
 شگفت در روزگار ستم از و گرفت بر در را او ديد، را پسر لهراسپ، چون. نمود شادى و ببوسيد را زمين و آمد فرود اسپ از زود گشتاسپ. رفت
 من از را كار آن: گفت گشتاسپ به لهراسپ. گشتند ، رود ماهى بخش به كه خورشيدى بسان رفتند، شاهى ايوان به راه آن از چون پس. گشت
 بر را تاج و ببوسيد را او لهراسپ آنگاه. بماند تهى تو از كشورت كه بود اين تو سرنوشت. بود آفرين گيهان پروردگار خواست اين كه زيرا  مبين
 مرا كه اينك. مبيناد تو بى را روزگار كسى شهريار،  اى: گفت بدو ديد، چنين كه گشتاسپ .بود شاد بدو و بكرد آفرين او بر بسيار و نهاد سرش
 .باشيم تو نام بى كه مبادا و باد نيك سرانجامت. باشم تو پيش در كهترى همچون من كردى، مهتر

  بسى يابد رنج تن به ماند چو        كسى بر همى نماند گيتى كه

 مكار توانى تا بد تخم درو            ناپايدار گيهان است چنين

 .بپيوندم خويش خوب گفتار با را شپي شهرياران نامه اين كه بمانم زنده گيتى در چندان كه خواهم مى يكتا و ياور خداوند از من اكنون

    راست پاك معدن جان گوى سخن       خاكراست جانور تن پس آن از
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  گشتاسپ

  بود سال بيست و سد گشتاسپ پادشاهى

  را دقيقى فردوسى، ديدن خواب به

 مى جام آن بر و گشت يدارپد جايى از دقيقى ناگهان. داشت دست در گالب چون مى جام يك كه ديد خواب در شبى سخن اين گوينده
 . بزد داستانها

 بدو تخت و تاج و بخت كه اى برگزيده گيتى در را شاهى تو كه زيرا  مخور كاووس كي آيين به جز مى: گفت فردوسى به بلند آواى به
 نگردد كاسته او گنج پنج و هشتاد لسا تا امروز از. است رسانيده اى بهره كس هر به خود شاهى از كه شهرها گيرنده آن محمود، شاه. نازند مى
 درشتى سخن كسى به كه نرسد نيازى را او. بگشايند راه او پيش در مهتران همه و ببرد چين به را سپاهيانش آن از پس. نشود افزون رنجش و

 از پيش من. بيافتى جستى، مى هآنچ هر بشتافتى، نامه اين بر همه اين كه تو اكنون. آيد او مشت در آسانى به شاهان تاج همه كه زيرا گويد
 روزگارم ليك  بگفتم ارجاسپ و گشتاسپ از بيت هزار من كه بدان. مكن زفتى ديگر بازيافتى، را آنها اگر پس. ام گفته سخن باره اين در اين
 .رسد ماه به خاك از من روان برسد، شاهنشاه نزد به مايه آن اگر اكنون. آمد بسر

 .گشت خاك جفت او و ام زنده من. بگويم بگفت، او كه را سخنهايى آن من اينك

  گشتاسپ نشستن تخت بر و لهراسپ رفتن بلخ به

 در كه رفت بلخ شهر در نوبهار]  آتشكده[  به پس بربست، خود رخت و آمد فرود تخت از داد، گشتاسپ به را شاهى تخت لهراسپ چون
 خانه آن به پرست يزدان لهراسپ پس. دارند مى نگاه را  مكّه تازيان، زمان اين در كه داشتند مى نگاه چنان را خانه آن پرستان، آتش روزگار آن

 . ببست هيكل و آمد فرود آنجا در و رفت

 جدا خود از دستبند و بپوشيد پشمينه پرستش، براى از سپس. نگذاشت آنجا در را اى بيگانه هيچ و ببست را باآفرين خانه آن در آنگاه
 . كرد روى دادگر داور سوى به و هشتفرو را سر موس و كرد

 .پرداخت پرستش به يزدان پيش در را سال سى سان بدين و

 . بكرد نيايش را خورشيد بود، جمشيد آيين كه همچنان و. پرستيد چنين اين را خداوند بايد كه براستى

 تاج كه براستى و -بود داده بدو پدرش كه ار تاجى آن و بنشست او تخت بر -داشت را پدر بخت و فرّ كه - گشتاسپ چون ديگر، سوى از
 داد من به را تاج اين رو آن از او. داد من به را تاج اين كه بود پاك ايزد آن و پرستم يزدان شاهى من: گفت نهاد، سر بر -است آزادگان زيبنده

 بجاى را شاهان آيين چون. نداريم تنگ آزادگان بر را گيتى و نيازيم چنگ ياران سوى به نيز ما پس. كنم بيرون ميش رمه ميان از را گرگ كه
 .خورد مى آب جوى از گرگ كنار در ميش او داد از كه كرد دادگرى چنان گشتاسپ سان بدين و. آورد خواهيم خداوند كيش به را بدان آوريم،

. بيĤمد او براى تابنده ماهى همچون فرزند دو خواند، مى كتايون را او گرانمايه شاه ليك بود، ناهيد نامش كه قيصر نامور دختر آن از آنگاه
 گيتى چون پس. بود -شكن سپاه نامبردار-شاه و شمشيرزن پهلوان آن پشوتن ديگرى و - نبرده سوار و كارزار شاه آن - فرّخ اسفنديار يكى نام
 در ديوان كه -توران شاه - ارجاسپ بجز برگزيدند را او گيتى شاهان همه. باشد ديگر فريدونى نيز او تا خواست شد، راست شاه گشتاسپ بر

 از ساله هر ارجاسپ. بديد را او بند سرانجام نشنيد، را او پند چون ليك. نشنيد را پندش و نپذيرفت را گشتاسپ رو آن از پس. بودند او پيش
  داد؟ ساو و باژ همتا يك به بايد چرا كه براستى ولى. گرفت مى باژ گشتاسپ
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 او كيش گشتاسپ، تنپذيرف و زردشت شدن پيدا

 پند برگش، كه شد پديدار او كاخ پيش تا گشتاسپ ايوان از زمين، در بسيار شاخهاى و انبوه بيخ با درختى بگذشت، اين بر چندى چون
. بكشت را بدكنش اهريمن كه بود زردشت ، پِى خجسته آن نام. نميرد هرگز ، برخورد درختى چنين از كه كسى براستى و. بود خرد اش ميوه و

 را اين: گفت و بيĤورد آتش از پر سوزى بوى پس. هستم يزدان سوى به تو راهنماى و پيغمبرم من: گفت -گيتى شاه آن -گشتاسپ به زردشت
 و ام دهكر چه كه ببين و ام برآورده آب و خاك بى را آنها كه بنگر زمين و آسمان اين به و بپذير را كيش اين گويد مى پروردگار. ام آورده بهشت از

 آفرين گيهان مرا كه بايد  كردم را كارها اين من كه دانى مى چنين اگر پس. بس و كنم كارى چنين توانم مى هستم گيهاندار كه من تنها
 اين و رگزينب را خرد و بكن را كار همان پس. گويد مى چه كه بنگر. بيĤموز را او آيين و راه و بپذير را او بهى كيش گوينده، اين از اينك. بخوانى
 آن بشنيد، او از را سخنان آن ، به شاه آن چون .باشد كيش بى شاه، كه نباشد شايسته كه زيرا  بپذير را بهى كيش و آيين. كن خوار را گيتى
 . بپذيرفت را بهى آيين و راه و كيش

 دل بر گيتى و گشته پير بلخ در ديگر كه شاهىشاهن آن نيز و آورد مى زير به نيز را پيل ژنده كه - فرّخ زرير آن -جويش جنگ برادر پس
 ببستند هيكل و آمدند - زمين شاه آن - گشتاسپ سوى به دليران و دانايان و پزشكان و دانشوران و بزرگان و سران همه و بود شده تلخ او ريش

 پر ها دخمه. گشت پراكنده پرستى آتش و ستىپر بت راه و شد تهى بدسگاالن دل از بدى و پديدار ايزدى فرّه آن ديگر. بپذيرفتند را كيش آن و
 .شد پاك آلودگى از نژادها و شدند ايزد نور از

 آتشهايى آيين، آن به و بپراكند گيتى گرد به را موبدان و بفرستاد كشور سوى هر به را سپاهيان و بنشست تخت بر آزاده گشتاسپ پس
 . بنهاد بود، گنبد فرازشان بر كه را

 . نهاد را نبرزي مهر آذر نخست

 سهى سرو آن بر آنگاه. بكاشت آتشكده آن در پيش در را آن گشتاسپ كه بود بهشت از اى آزاده سرو. نهاد آيينهايى چه كشور در كه بنگر
 نينچ اين را داد خداوند، آرى. كرد خود گواه را آزاد سرو آن گونه اين گشتاسپ سان بدين و. پذيرفت را بهى كيش گشتاسپ: كه بنوشت آزاده
 . گسترانَد مى

 آن پيرامون نيز كمند ديگر كه شد چنان آزاد بلند سرو آن سرانجام و بباليد همچنان سهى سرو آن بگذشت، سال چندين چون
 رش چهل يك هر پهنايش و باال. بيافكند آن پيرامون در را خوب كاخ يك بنيان گشتاسپ شد، بلند و انبوه بسيار هايش شاخه چون. گشت نمى
 آن بر تا بفرمود آنگاه. بود شاهبوى از خاكش و سيم ميانش در و برآورد پاك زر با را آن ايوان. نبرد بكار گلى و آب هيچ آن بنيان در يكل بود،
 چه كه بنگر. بنگاريد آنجا بر را مهتران همه سان بدين و. گاوسار گرز با نيز را فريدون و پرستد مى را خورشيد و ماه كه بنگارند را جمشيد كاخ،
 آهنين بارويى آن پيرامون و نهاد گوهر ديوارهايش بر آنگاه شد، نيكو گونه بدين نامور زر كاخ آن چون است؟ داشته اى كامكارى چنين كسى
 .برآورد

 به هرگز گيتى در كه همانا: گفت و فرستاد پيام كشور سوى هر به و كرد آنجا در را خويش نشستنگاه - زمين شاه آن - گشتاسپ پس
 .نباشد كشمر سرو ندمان

 كه شمايان از كه هر اكنون پس. برآى بهشت به اينجا از: كه گفت من به و فرستاد من سوى به بهشت از خداوند را سرو اين كه بدانيد
 شاه رّف و نام به و كنيد پشت چين بت سوى به و بگيريد را زردشت راه همگى. برود كشمر سرو سوى به پياده كه بايد بشنود، مرا پند اين

 به راستگوى، پيغمبر اين فرمان به پس. بيĤساييد سرو اين سايه زير در و منگريد پيشينيان آيين به ديگر. ببنديد برميان كشتى همه ايران،
 به او فرمان به داران تاج همه و شد پراكنده گيتى سراسر بزرگان و نامداران ميان در گشتاسپ فرمان سان بدين و. كنيد روى آذر گنبد سوى
 اگر خوانى؟ مى كشمر سرو را آن تو چرا اينك. ببست آن در را ديو زردشت، و گشت بهشتى بسان پرستشگاه آن. نهادند روى كشمر سرو سوى
  .باشد نكاشته كسى گيتى در هرگز كشمر سرو مانند به كه زيرا  بخوانى بهشت نهال را آن نبايد چرا. بخوان بهشتى را آن دانى نمى
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 را ارجاسپ ايران، باژ تاسپ،گش نپذيرفتن

 كه نباشد پسنديده اين ما كيش در: گفت گيتى شاه آن به و رفت گشتاسپ نزد به آموزگار پير زردشت آن بگذشت، اين بر چندى چون
 كيش بى كه ما اهانش نيز باستان هنگام در كه زيرا. نباشم همداستان كار اين بر من. نباشد ما كيش سزاوار كار اين. بدهى باژ چين ساالر به تو
 .ندادند ساو و باژ تركان به هرگز بودند، توان و زور و

 .داد نخواهم باژ او به ديگر پس اين از: گفت و پذيرفت را او گفتار شنيد، چنين كه گشتاسپ

 مهتران و كهتران همه گيتى، شهريار اى: گفت بدو و رفت چين شاه سوى به درنگ بى به و شد آگاه كار اين از ديوى نرّه هنگام همان در
 سوى به را خود سپاهيان پيوسته كه - لهراسپ پسر - شاه گشتاسپ بجز  نپيچيد تو پيمان از سر كس هيچ و آوردند بجا را تو فرمان گيتى
 و بكرده آشكار را خود دشمنى اينك. است نهاده كنارى به را پرستى بت راه و آورده ديگرى كيش كارها، آن كنار در نيز اكنون و آورد مى تركان

 او كار به تا آورد خواهم تو پيش به را آنها همه بخواهى اگر و هست سوار هزار سدها از بيش مرا ليك .است كرده اهريمنى تو، چون شاهى با
 .نترسى او با پيكار از كه باش هوش به پس. بپردازيم

 شاه آن -گشتاسپ انديشه از پر و شد بيمار و سست اندوه،  آن از و آمد فرود تركان شاهى تخت از بشنيد، را ديو آن گفتار ارجاسپ چون
 از گشتاسپ كه بدانيد: گفت و راند سخن ايشان نزد به بود، شنيده كه آنچه همه از و فراخواند خود نزد به را موبدان همه پس. گشت - گيتى
 از: كه گويد مى و آمده او پيش به و ايران به پيغمبرى نام به فرومايه پيرى. است شده دور او از پاك فرّه و دانش ديگر و بگشته كيش و آيين

 نگذاشتم ليك. ديدم را اهريمن نيز دوزخ در. است نوشته او را اوستا و زند اين و ديدم بهشت در را خداوند. ام آمده گيهان خداى نزد از و آسمان
 فرزند و ايران سپاه نامداران سر آن سان بدين و. فرستاد زمين شاه ناي نزديك به مرا كيش، براى از خداوند آنگاه پس. بگردد من پيرامون او كه

 است، زرير نامش كه -ايران سپهدار و دلير سوار آن -برادرش. ببست ميان بر كشتى خوانند، مى گشتاسپ ايرانيان را او كه شاه لهراسپ گرانمايه
 آمدند ستوه به جادوگر پير آن از. آمدند او پيش به پژوه كيش همگى -راندبي از -چشموان نيز و -بود گشتاسپ دليران از كه - پدروان همراه به
 با و بكارند سروى تا بفرمود سپس. نشست پيغمبرى به ايران در سرسرى و ياوه چنين اين او كه بود گونه بدين. پذيرفتند را او كيش همگى و

 .ببست را پيشينيان راه كار، اين

 .است اوستا و زند اين :كه گويد مى و نموده خودكامه شاه آن به نامه كي همراه به را آتش از پر سوزى بوى

 اين از: كه بگوييم او به و دهيم بسيارى هاى خواسته را او و بنويسيم اى نامه پيچيده، فرمان از سر كه گشتاسپ آن سوى به بايد ما اكنون
 در پايش و سر بپذيرد، را ما پند اين او اگر پس. كن بپا سورى ما آيين به و كن دور را ناپاك پير آن و بترس بهشت خداى از و بگرد زشت راه
 بريم مى دشت به خوب سپاهى و آوريم مى گرد را پراكنده سپاهيان نيز ما شتابد، ما جنگ به و نپذيرد را ما سخن اگر ليك. نگردد سوده ما بند
 .آويزيم مى دار به زنده و آوريم مى بند در و كنيم مى وارخ را او پس .ترسيم نمى او پيكار و آزار از و رويم مى ايران به و

 را گشتاسپ ارجاسپ، نوشتن نامه

 و بزرگ بيدرفش نام به ستيزنده گرگى و جادوگر و پير پهلوانى يكى. برگزيدند را تن دو و ايستادند كار اين بر چين پهلوان همه پس
 و نامور شاه آن سوى به پسنديده و خوب اى نامه ارجاسپ پس. خواست نمى اهىتب بجز هرگز دلش كه بود نامخواست نام به جادوگرى ديگرى
 به بنوشتم، ايران سپاه ساالر نزديك به شاهوار اى نامه نهان، و آشكار شناسنده آن گيهان، خداى نام به: نوشت نامه آن در. بنوشت پذير كيش
 برگزيده و مهتر پسر شاهى، تخت نگهدار و گيتى خداوند آن شاهى، تخت سزاوار و باآفرين كى و زمين شاه آن پهلوان، گشتاسپ سوى

 نوشت پيغوى نوشته به نيكو آفرينى خسروى، نامه اين در برگزيده پهلوان و سوار و چين پهلوانان ساالر آن ارجاسپ، سان بدين و. شاه لهراسپ
. گردد سست ات كيانى كمر كه دم آن مباد و باد درست نتجا و تن و سبز سرت شاهنشاهان، تاج فروزنده اى گيتى، نامور شهريار اى: كه

 ترس و بيم از پر را دلت و بيĤمد فريبى مهتر پير]  كه شنيدم.[ كردى سياه مرا روشن روز كار، اين با و اى گرفته پيش در تباهى راه كه شنيدم
 آن آيين. بيĤراستى را آيينش و راه و پذيرفتى را او كيش و او تو و نگذاشت دلت در اى شادى هيچ و گفت سخن بهشت و دوزخ از. ساخت
 تو ننگريستى؟ خود پيش و پس به چرا ليك. كردى تباه را پهلوى كيش آن و ساختى رها بودند، اين از پيش كه را گيتى بزرگان و شاهان
 از را تو زمين، و آسمان نگارنده آن و مهين داورمز برآورنده يزدان. داد بدو را خود تاج سپاهيان، ميان از فرخنده شاه كه هستى كسى آن فرزند
 سرافراز، مهتر اى. بود كيان همه از بيش جوى كينه خسرو كى آن بسان تو آبروى. داد جمشيديان از بيش فرّى تو به و برگزيد برگزيدگان ميان
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 مهتران همه و بود ناكاسته گنجهاى و سپاهيان رىبسيا و آراسته پيالن و درفشها و زيبندگى و فرّ و توانايى و فرخندگى و شاهى و بزرگى را تو
 همه و بود برگزيده گيتى ميان در را تو خداوند،. تافتى مى گيتى سراسر بر بتابد، بره بخش از كه ارديبهشت آفتاب بسان. بودند تو كارساز
 رسيد، آگهى من به كار اين از چون.  ببرد راه از را وت جادوگر پير يك كرد، شاه را تو ايزد، كه آن از پس ليك. بودند ايستاده تو پيش در بزرگان

 تن و سر بخواندى، نامه اين چون. بنوشتم برايت دوستانه اى نامه بوديم، نيك يار و دوست هم با ما كه رو آن از پس،. گشت سياه سپيدم، روز
 بزرگان و شاهان آن آيين و بنوش روشن مى شادى، با و بازكن ميان از را بند آن. منماى را خود روى فريبكار، آن به ديگر و بشوى را خود
 و ترك و كشانى سرزمين و نرسد تركان سوى از گزندى هيچ را تو بپذيرى، مرا نيك پند اين اگر پس. مساز رها بودند، اين از پيش كه را گيتى
 .باشد تو آن از زمين ايران همچون چين

 ستامهاى و زر و سيم با نيكورنگ اسپان همراه به و ببخشم تو به ام آورده گرد سيارب رنجهاى با كه را بيكرانى گنجهاى اين نيز من
 پايت به من آهنين بند كه بدان نپذيرى، مرا پند اين اگر ليك. بفرستم سويت به ها خواسته و پيراسته زلفهاى با كنيزان و ريدكان و گوهرنشان

 زير به زمين كه بيĤورم چين و ترك از سپاهى چنان. سازم تباه را كشورت سراسر و Ĥيمبي نامه اين پسِ از ديگر ماه دو يكى تا خودم و افتد
 و بسوزانم را تو نگاريده كاخ آن آنگاه. گردانم  خشك سره يك را آن آب كار، اين با و سازم مشك از پر را جيحون رود اين. آيد ستوه به ايشان
 كردنشان بند كه را ايرانى مردان پير همه. بدوزم نساجامه برايتان خود ناوك با و بسوزانم ار زمينتان سراسر.  بركَنم بن از را تو بيخ و شاخ

 همه. سازم مردمان بنده خودم شهر در و بيĤورم را كودكانشان و زنان همه و كنم جدا تنشان از سر باشند، نداشته نيز ارزشى و نباشد پسنديده
 .بنگر ژرفى به نامه پند اين در تو پس. بگفتم بود، گفتنى كه را آنچه همه من اينك.  بركَنم بيخ زا را درختانش همه و كنم ويران را سرزمينتان

 را گشتاسپ ارجاسپ، فرستادن پيمبران

 به و بداد جادو پير دو آن به و بكرد مهر و پيچيد را آن گشت، پرداخته سپاه مهتران آن همه پيش در نامه نوشتن از شاه دستور چون
 او شاهان، آيين به و شويد خم او پيش در ببينيد، شاهى تخت بر را او چون و رويد گشتاسپ ايوان به هم با و باشيد خردمند: كه مودبفر ايشان

 پيغام آن و بكنيد او تابنده تاج سوى به را خود روى بنشينيد، او پيش در دو هر چون آنگاه. منگريد او كيانى تخت و تاج به هيچ و ببريد نماز را
 .شويد بيرون و ببوسيد را زمين شنيديد، را او پاسخ همه چون پس. بشنويد را پاسخش و بگوييد او به را خفرّ

 گشتاسپ درگاه در آمدند، بلخ به زمين توران از چون .شدند  روان بامى بلخ سوى به - نامخواست -سرش خيره يار با ور كينه بيدرفش پس
 شاهى تخت آن بر تابنده خورشيدى بسان را او روى چون آنگاه. نهادند آستانه آن بر را خود روى و برفتند پياده او پيش تا و گشتند پياده

 .دادند بدو بود، شده نوشته پيغوى به كه را خسروى نامه آن و بكردند نيايش بندگان همچون را او فرخندگان، شاه آن پيش در ديدند،

 و برگزيدگان با -بود گشتاسپ رهنمون كه -را جاماسپ گرانمايه، شاه پس. بپيچيد خود بر و برآشفت كرد، باز را نامه آن گيتى شاه چون
 زرير با را موبدش و پيامبر آن آنگاه. بيĤوردند را زند و اوستا موبدان، آن همه. خواند خود پيش به موبدان همه و كارآزموده بزرگان و اسپهبدان
 گيهان زرير بود، كودك سوار، اسفنديار هنوز كه روزگار آن در. بود سپاهش پهلوانان رساال و برادرش سپهبد، زرير. فراخواند سپهبد برگزيده
 .بود سپاهيان سپهدار شاه، بسان و سپاه پشت و گيتى پناه. بود پهلوان

 .بود دست در نيزه رزم هنگام به و داشت مى پاك بدان از را گيتى

 من سوى به چنين اين اى نامه -چين تركان ساالر -ارجاسپ كه بدانيد: گفت يردل و پير و فرخنده جاماسپ آن و زرير به ايران شاه پس
 چه كار اين در اكنون: گفت و داد نشان ايشان به بود، نوشته او براى تركان شاه كه را زشتى سخنان آن گشتاسپ آنگاه. است فرستاده

 بينيد؟ مى چگونه را كار اين فرجام و گوييد مى

  بسى دانش ز ندارد بهره كه            كسى با دوستى بود ناخوش چه

 اين من ليك آيد؟ پديد آشتى نژاد دو اين ميان در شود مى  چگونه پس .است نژاد جادو تور نژاد از او و هستم زاد پاك ايرج نژاد از من 
  .بگويد سخن كسى هر با بايد باشد، انديش نيك بسيار كه كسى هر كه پنداشتم مى گونه
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 را ارجاسپ ير،زر دادن پاسخ

 كه باشد كسى گيتى سراسر در اگر: گفتند و كشيدند شمشير اسفنديار و سپهدار زرير بگفت، را سخنان آن شهريار چون هنگام همان در
 را او بهى كيش و راه و نبندد كمر او درخشنده تخت پيش در و نيĤيد فرخنده شاه درگاه به و نيĤورد فرود فرمان سر و نپسندد پيغمبرى به را او

 بسان كه نبرده سوار آن ايران، سپهدار آنگاه. بيĤويزيم بلند دار به را سرش و بگيريم را او جان شمشير با ما نگردد، به كيش اين بنده و نگيرد
. ويمگ پاسخ را جادوگر ارجاسپ آن دهد، مى دستور من به شهريار اگر نامدار، اى: گفت گيتى شاه آن به بود، زرير نامش و دمنده شيرى

 .گردد خلّخ دالوران آن گرفتن پند مايه كه بده را او پاسخ چنان زود و برو هين،: گفت و بپسنديد شنيد، چنين كه شاه گشتاسپ

 از بود، گشته اندوه از پر كه دلى و چين از پر كه رخسارى با هم با سه هر - فرخنده دستور آن -جاماسپ و گرانمايه اسفنديار و زرير پس
 گشاده همچنان ببندد، كه آن بى را نامه آن سپهبد زرير آنگاه. بنوشتند بود، او نوشته آن خور در كه زشتى نامه ارجاسپ، به و ندبرفت شاه پيش

 -اسفنديار -پسرش از نيز و سپهبد و دانا و سوار زرير آن از بشنيد، را آن كه شاه گشتاسپ. بخواند او براى و برد شاه پيش به و گرفت دست در
  .بنوشت آن بر را خود نام و ببست را نامه پس. بماند خيره پجاماس و

 و. نيĤييد اينجا به پس اين از ديگر و ببريد او نزد به و بگيريد را اين: گفت ايشان به شاه. بخواندند شاه پيش به را فرستادگان آن آنگاه
 بردار زنده را همگى و كردم مى بيدار خواب اين از را شمايان من داد، زينهار گزندى هر از را فرستاده بايد كه نبود زند و اوستا در اگر كه بدانيد

 به و بگيريد را اين: گفت و انداخت زمين بر را نامه شاه گشتاسپ آنگاه. بيازد گردن ايران شهريار پيش در نبايد كه بداند نابكار آن تا ساختم مى
 ميانت و زده گردنت. است آمده نياز خاك و آب به ديگر را تو و گشته نزديك تمرگ كه همانا: كه بگوييد را او و ببريد جادوگر ترك آن سوى
 و بيĤورم زمين توران به را سپاهيان و كنم تن بر آهنين زره رزم، براى از ماه اين در بخواهد خدا اگر. باد ريخته خاك بر استخوانت و خسته
 .سازم تباه را گرگساران كشور

  گشتاسپ پاسخ با ارجاسپ فرستادگان بازگشتن

 و بردار را ايشان: گفت و سپرد بدو را فرستادگان آن و بخواند را سياهى پيل برد، پايان به را خود سخنان -زمين شاه آن -گشتاسپ چون
 كرده رخوا و رانده را ايشان شاه، گشتاسپ و بودند گشته خاكسار دو هر كه چين سپهدار فرستادگان آن سان بدين و. بگذران ايران سرزمين از

 درفش كه را شاه ايوان دور از چون. رسيدند فرّخى هيچ بى ، خلّخ به ليك. رفتند  خلّخ به فرّخ بلخ آن از و برفتند زمين شاه آن پيش از بود،
 زرد، يىرو و سياه هايى جامه با و آمدند فرود جهنده پيل آن از گشته كور چشمهايى و شكسته دلى با بديدند، بود، شده زده آن سر بر سياه
 .بدادند او به بود، نوشته ارجاسپ پاسخ در سوار زرير كه را ايران شهريار نامه آن و برفتند شاه ارجاسپ پيش تا پياده

 نامه آن در. بخواند نژاد پيغو شاه آن پيش به و بگشود را  نامه آن دبيرش. بخوانند توران از را جوانش و پير دبيران تا بفرمود ارجاسپ پس
 خداوند، كه بدان: كه بود نوشته شاهى تخت سزاوار و گيتى نگهدار آن ايران، سرهنگ و نبرده سوار آن شاه، لهراسپ پسر شاه شتاسپگ شهريار،
 و كژّى و اى پيچيده سر بهى كيش و آيين از تو است، گرگ و شير بسان پيكرت كه سترگ، پليد اى اكنون. بفرستاد من سوى به پيامبرى
 آن گفتن بر تو كه را سخنهايى آن ما و رسيد بودى، نوشته ايران شهريار به وار فرومايه كه را اى نوشته آن. است افتهي راه دلت به گمراهى
 ديگر ماه چند تا كه بودى گفته نامه آن در. شنيدنى نه خواندنى نه و بنمودنى نه و بود نوشتنى نه كه سخنانى. شنيديم نبودى، سزاوار

 خود، ما كه زيرا  شد نخواهد روزگارى هيچ تا نه و ديگر ماه چند تا نه كار اين كه بدان ليك. آورم مى]  ايران[  رّمخ كشور سوى به را سپاهيان
 .گشوديم را گنج درهاى خود، ما كه زيرا  ميفزاى را خويش رنج تو پس. بيĤوريم را خود شيران

 پهلوانانى. بيĤوريم نيستند، پيغوى و افراسيابى هيچيك و هستند نژاد جاير پهلويان و گزار نيزه شيرمردان همگى كه را پهلوان هزار هزاران
 سپاه و شمشيرزن دارانى نيزه همگى. هستند سپاه و گنج و تاج و تخت و پادشاهى سزاوار و راستگوى و سروباال و روى شاه و چهر ماه همگى كه

 نام و دارند دست در نيزه كرده، زين اسپانى بر سوار همگى. هستند رگوشوا و دستبند شايسته و هوشيار و كيش پذيرنده و شكن سپاه آرايانى
. گرداند مى پست نيز را كوه ايشان، اسپان سم ديگر ام، بسته پيل بر كوس من كه بدانند ايشان چون. است شده نوشته ايشان همه نگين بر من

 در. گرداند مى پاره پاره نيز را كوه تيغشان و نشينند مى زين بر كوه ىسخت به. بگذرانند نيز آسمان از را گَرد بپوشند، جوشن نبرد روز در چون
 نيز آسمان جنگ به ديگر كنند، تن بر آهنين جامه چون كه است اسفنديار و سپهدار زرير چون برگزيده سوار پهلوان دو ايشان ميان
 .شتابند مى
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 نگاه ايشان به بايد تو بيĤيند، سپاه پيش به ايشان چون پس. تابد ىم شكوه و فرّ گرزشان از برآورند، گردن به را خود كوبنده گرز چون
 اسپهبدانى و برگزيده پهلوانانى. تابد مى بخت و فرّ شان چهره از پيوسته و هستند ماننده خورشيد به تنها تخت، و تاج آن با ايشان كه زيرا  كنى

 نبرد، روز در بخواهد خدا اگر. گشايم مى گنج در خود، من كه زيرا  نساز مشك از پر را جيحون هرگز تو پس. هستند موبد و پسنديده و ستوده
 . آورد خواهم پا زير به را سرت رزم، با

 پادشاهى، سراسر از فردا پگاه: گفت سپهبدش به آنگاه. بماند خيره و آمد فرود تخت از بخواند، را اى نامه چنين تركان ساالر چون
. فراخواندند را ارجاسپ كشور مرزداران و سپاهيان همه و رفتند زمين توران به همگى چين لشگرگزين دالوران پس. فراخوان را سپاهيان
. دادند ايشان به را بنفش و زرد و سرخ آراسته درفشهاى و پيل و كوس پس. بود انديرمان و كهرم نامهاى به اهريمنى برادر دو را ارجاسپ
. برنهاد بنه و بزد رويين ناى آنگاه. بداد را سپاهيان روزىِ و بگشود گنج در و ببخشيد ايشان به يزن را نبرده سوار و برگزيده پهلوان هزار سيسد
 سپاهيان ميان در ارجاسپ خود و بداد  انديرمان به نيز را سپاه ديگر سوى. داد بدو را سپاهش سوى يك و بخواند را - كهرم -برادرش زود پس

. داد بدو را سپاه اسپهبدى پس. شناخت نمى بدى بجز چيزى هيچ گويى و بود گذشته او بر بسيارى وزگارر كه بود گرگسار نام به تُركى. بايستاد
 بان ديده نداشت، را او با جنگ ياراى نيز شير نرّه كه خشاش نام به را دليران از يكى آنگاه. بداد پيكر گرگ درفش يك نيز -بيدرفش -برادرش به
 و باش نگهدار را سپاهيان پشت تو: كه فرستاد پيام هوشديو نام به تُركى به تركان شاه سپس. داد بدو را درفشش و بكرد سپاهيان رو پيش و

 دلى با كيشان بى شاه آن سان بدين. باش هوشيار كار اين در پس. بكش يافتى، را او كه همانجا در تو بازگشت، راه ميان از ما سپاه از كسى اگر
 گونه بدين و كَند مى شاخ و بيخ از را درختان و سوزاند مى را كاخها و كرد مى تاراج و رفت مى بسيار خشم با و اشك از پر چشمى و خون از پر

 .آورد زمين ايران به را خود سپاهيان

 خود سپاه گشتاسپ، آوردن گرد

 بفرستاده سپاه پيش در را پليد خشاش و گشته روان خود جاى از سپاهيانش با چين و ترك ساالر كه رسيد آگهى شاه گشتاسپ به چون
 به آنگاه. بيĤراى را سپاهيان و پيالن همه فردا پگاه: گفت سپهبدش به گشتاسپ پس  كند ويران را كشور همه سپاهيانش، با تا آمده او و است
 :گفت را ايشان و نوشت نامه مرزدارانش سوى

 به نامه اين چون. آوريد من درگاه به را خود سپاهيان بگذشت، مرز از دشمنم كه اكنون پس. كرد رها را رادمردى راه ديگر خاقان
 همه. نبود زمين بر سپاهيان آن اندازه به نيز گياه كه بيĤمد ايران شاه درگاه به سپاه چندان گشته، پديدار دشمن كه دانستند و رسيد مرزداران
 سپاهى هزار هزاران كه نگذشت چندى. نهادند روى شاه درگاه هب او فرمان به مرزداران همه و ببستند ميان كيان شاه آن براى از گيتى پهلوانان

 از فرخنده شاه آن دل. برگزيد بودند، رزم شايسته كه را كسانى و بديد را سپاهيان آن و آمد لشگرگاه به ايران شاه پس. آمد ايران شاه  درگاه به
 .شد شادمان و گشت خيره سپاهى همه آن

 براى سپاهيان آن به و بگشود بود، كرده پر جمشيد كه را گنجى آن در اسپهبدان و بزرگان و مندانخرد و موبدان با گشتاسپ ديگر روز
 آن همايون درفش تا بفرمود پس. برنهاد بنه و بزد كوس و ناى بداد، جوشن ايشان به و ببخشيد را سپاهيان روزىِ چون آنگاه. بداد درم سال دو
 . بود نديده آن مانند به كسى هرگز كه كشانيد ارجاسپ رزم سوى به سپاهى چنان سان ينبد و. ببرند سپاه پيش به را فرخنده شاه

 نيز را كوس ناله گوش خروشها، و اسپان بانگ بسيارىِ از. را ماه نه و ديد را روشن روز كسى نه سپاهيان، و اسپان گَرد تاريكى از
 از بهار، هنگام به نيستان بيشه مانند به را ها سرنيزه و برافراشتند باشند، يدهروي كوهسار بر كه درختانى بسان را بسيارى درفشهاى. شنيد نمى
  .برفتند كشور به كشور سپاهيان، شاه، گشتاسپ فرمان به سان بدين و. گذراندند نيز ابر
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  گشتاسپ با رزم انجام جاماسپ، گفتن

 تخت بر و آمد فرود اسپ از و شد بيرون سپاه ميان از ايران يارشهر. آمدند فرود سپاه و سپهدار رسيدند، جيحون به بامى بلخ از چون
 بزرگان چراغ و خردمندان شاه و موبدان سرِ جاماسپ. فراخواند خود نزد به -بود گشتاسپ رهنمون كه -را گرانمايه جاماسپ آن آنگاه. بنشست

 بلندى  پايگاه دانش و فرهنگ در و بود گرانمايه شناسى ستاره. ودب آشكار او براى نهان كه بود جان پاكيزه و تن پاك چنان او. بود اسپهبدان و
 تنها گيهاندار و نيست تو مانند به كسى هيچ گيتى در. بداد پاكيزه انديشه و به كيش تو به خداوند: گفت و بپرسيد او از ايران شاه پس. داشت

 در كسى چه و بود خواهد چگونه جنگ انجام و آغاز كه بگويى مرا و رىبنگ كار اين اختر در كه بايد اينك. بس و است داده تو به را دانش اين
 ايزد كه خواستم مى چنين: گفت گشتاسپ به دژم روى با و نيĤمد خوش سخنان، آن شنيدن از را پير جاماسپ كرد؟ خواهد درنگ بيشتر اينجا

 شاه به را سخن اين من اينك. پرسيد نمى من از را سرنوشت يار،شهر نيز اكنون نداشتم، را هنر اين اگر. داد نمى هنر و خرد اين مرا دادگر،
. دهد فرمان بد به نه و كند بد خود نه كه ببندد پيمانى خود داد با شاه كه اين مگر. كند تباه مرا شاهان شاه آن بگويم اگر زيرا  نگويم

 جان به و - نبرده سوار آن -زرير جان به و كيش ورندهآ انديش نيك اين نام به و خدا نام به سوگند: گفت شنيد، چنين كه شاه گشتاسپ
 تو كه زيرا  بازگوى بينى، مى كار اين در هرچه تو پس. دهم بد به فرمان نه و كنم بد خود نه. نكنم بد تو روى به هرگز كه گرانمايه اسفنديار

 .جويم چاره من و هستى دان چاره

 .بادا تازه تو به شاهى اجت هميشه گرانمايه، شاه اى: گفت خردمند جاماسپ پس

 بدان نامجوى، و نبرده شاه اى اينك. نبيند خود چشم به را تو خشم هرگز كه كسى آن خوشا. گذار فرو را خود خشم و مشو آزرده بنده از
 پيش مرد مردان.  كَنندبر جا از را كوه گويى كنند، هياهو و بانگ كه هنگام آن در گردند، روياروى يكديگر با و بيĤورند رزم پهلوانان چون كه

 گرزهاى و زخم آن از. است شده دود از پر آسمان و آتش از پر زمين و گشته كبود جا همه كه ببينى. گردد تيره نبرد، گَرد از آسمان و آيند
 از جويها و شوند شكسته ها گردونه و چرخ. بشود جنگ و شور دم از پر جا همه و افتد مغزها در ترنگاترنگى آهنگران، پوالد پتك چنان و گران
 سر و دلير جنگجوى و نامدار كى آن - اردشير نخست. ببينى شده پسر بى نيز را فراوانى پدران و گشته پدر بى را بسيارى پسران. شود پر خون

 كه آورد زير به اسپ از را ترك سواران چندان. افكند خاك بر آيد، او پيش به كه را كسى هر و افكنَد پيش به تازيان را خويش اسپ -شهرياران
 .شود كشته سرانجام ليك. نداند را آنها شمار كسى هرگز

 مردم او تاختن آن در و بركشد را تيغ و گردد دژم و گرداند تيز اردشير كين براى از را خود سياه اسپ -شاه فرزند -شيداسپ او از پس
 ميان بر مرا بند كه من فرزند هنگام همان در. گردد برهنه دارش تاج سر و كند خاكسار نيز را او بخت، سرانجام، ليك. شوند كشته بسيارى
 بر پهلوان شير آن دست به كه چين پهلوانان و نامداران بسيار چه و بيĤيد سپاه ميان به رستم همچون -شاه فرزند -شيداسپ كين به بسته،
 فروزنده درفش ايرانيان جنگ، آن در. باشد چگونه كه گويم مى وانخسر شاه آن به اكنون و ببيند بسيار رنج رزم آن در او. شوند افكنده زمين
 را درفش آن دليرانه و آيد زير به اسپش پشت از ببيند، افتاده خون و خاك بر را همايون درفش آن ، گرامى چون. اندازند زمين بر را كاويان
 آن جان و افكند خاك بر را دشمنان از بسيارى گونه ينبد و. بگيرد را بنفش درفش آن ديگر، دست با و شمشير دست، يك با و برآورد

 و بگيرد دندان با را بنفش درفش آن گرامى پس. كند جدا تن از را او دست تيز شمشير با ستيز، پر دشمن آن ناگهان ليك. بگيرد را اهريمنان
 .برود ميان از پهلوان آن ديگر و رسد او ميان بر تيرى سرانجام ولى. دارد نگاه

 كارى كسى كه براستى. گرداند ناپديد را بسيارى دشمنان و افكند پيش به را خود اسپ شيرى نرّه بسان -زرير پسر -آزاده تورنس پس
 شاه پسر و برگزيده سوار آن -نيوزار بازگردد، پيروز و شود چيره دشمنان بر برگزيده سوار آن سرانجام چون. باشد  نديده او كار از تر شگفت
 تن و سازند جدا او تن از سر تركان سرانجام ليك. افكند خاك بر را اهريمنى پهلوانان آن از تن شست و بكند نمايانى پهلوانى و بيĤيد - گيتى

 .افكنند خاك بر را پهلوانش

 اهم بسان كه زرى جوشن با و رنگ زرد اسپى بر نشسته و دست در كمندى با است، زرير نامش كه دليرى شير نرّه و نبرده سوار آن پس
 آن. فرستد شهريار سوى به و آورد بند در را دشمن پهلوانان از تن هزار پس. گردند خيره بدو سپاهيان همه و آيد پيش به است، درخشان
 كسى هر ديگر بكشد، را دشمن سپاه گُردان از بسيارى پهلوان آن چون. سازد روان خون جوى بدخواهان، از بنهد، پا كه جايى هر در شاهروى

 . آورد ستوه به را خرگاه شاه. نباشد او برابر در پايدارى ياراى را كس هيچ و ستايدب را او



157  

 

 زارى به بيند، چنين كه زرير. است افتاده خاك بر زرير زردى به تنى و گشته سياه رخسارى با كه ببيند را بزرگ اردشير آن ناگهان ليك
. بربايد زين از را او خواهد مى گويى كه نهد روى خاقان به كين و خشم با چنان و زدبرانگي جا از را خود رنگ زرد تازى اسپ آن و بگريد او بر

 .بردرد سره يك را دشمن سپاه رده و ننگرد گيتى در كسى هيچ سوى به ديگر و كند نيايش را شاه گشتاسپ ببيند، را ارجاسپ زرير، چون

 و شود تيره او بخت سرانجام ليك. گرداند يزدان سوى به را خود روى و كند پشت گيتى به ديگر و آورد زبان بر را زردشت زند پيوسته
 زرير با رويارويى ياراى را او كه آنجا از ولى. بيĤيد بنفش درفش آن و دار نيزه زرير سوى به بيدرفش نام به كسى .گردد بريده گزيده درخت آن

 شاه آن - زرير چون. بنشيند راه آن بر دست در داده آب زهر به تيغ يك با مست پيلى همچون و سازد نخيز او راه سر بر نيست، برگزيده پهلوان
 دست به - آزادگان شاه آن - زرير سان بدين و بياندازد او بر تيرى ندارد، را او پيش به آشكارا رفتن ياراى كه تُرك آن ، بازگردد رزم از - گيتى

 .ببرد تركان نزد به آن زين ههمرا به را زرير اسپ آن بيدرفش و. گردد ناپديد پليد بيدرفش آن

 سرخ پهلوانان خون از زمين كه بجنگند يكديگر با چنان و درآويزند دشمن با گرگ و شير همچون ايران بزرگ و نامدار سپاهيان پس
 هم را ماه روى كسى يگرد گَرد همه آن از و برآيد خورشيد به تا سپاهيان گَرد. بيافتد لرزه نيز راستين مردان بر و شود زرد پهلوانان روى. گردد
 زخمى همه. افكنند مى ديگرى بر را يكى پيوسته زنند، مى پهلوانان كه زخمى از. بتابد ابر پشت از ستاره بسان تيغها و تير و سرنيزه فروغ. نبيند
 . افتد پدر بر پسر و پسر بر پدر و گردند

 آب زهر به تيغى با درنده گرگى همچون سترگ پليد بيدرفش نآ پس. گردد تر خونشان از رزمگاه آن كه گردند كشته سپاهيان چندان
 او دست به ايران شاه سپاه ميان از فراوانى نامدار سپاهيان و آيد پيش به است، مست پيلى مانند به كه اى تازى اسپ بر سوار و دست در داده
 اسپ تيزى به بيدرفش، ستيز از پر دلى و خون پر ديدگانى با و بيĤيد يزدان يارى به و پشت در سپاهى با فرّخ اسفنديار آن پس. گردند تباه
 را آهنين گرز آن سپس. افكند خاك بر زين از را او از اى نيمه و سازد نيم دو بر را او و زند بيدرفش آن بر هندى تيغى و افكند وى به را خود
 نوك با را آنها. نگذارد برجاى را ايشان ديگر و بگسلد جايشان از را دشمن سپاه تاختن، يك با. بتاباند خود از را شكوه و فرّه و گيرد دست در

 آن و شكسته دلى با و شود گريزان - باآفرين پهلوان آن - اسفنديار از چين ساالر سرانجام. بپراكند و سازد تباه را همگى و بردارد خود سرنيزه
 دشمن، و پيروز ايران، شاه سان بدين و. گيرد پيش در را بيابان راه دكان سپاهيانى با و بگريزد توران سوى به رو ريخته زمين بر خونهاى همه
 .گردد تباه

 پس اين از نيز تو پس. نباشد اين از كمتر يا بيشتر نيز سخن يك و شد نخواهد گفتم من آنچه بجز كه بدان برگزيده، شاهنشاه اى اينك
 و ژرف درياى آن باره در ايران فرخنده شاه چون پس. بود پيروزگر شاه اى تو فرمان به تنها گفتم من آنچه زيرا  مكن دژم من بر را خود روى
 . گفتم نمى هرگز را راز اين من گرنه و. سازم نهان شاه بر را آن كه نديدم روا بپرسيد، من از تاريك راه

 روى به. برفت او شكوه و فرّ آن همه گويى و بيافتاد دستش از زرين گرز آن و بخسپيد تخت گوشه در بشنيد، را راز آن ايران شاه چون
 اين ديگر: گفت و بگريست زارى به و آمد فرود تخت از آورد، باز هوش شهريار، آن چون. گشت بيهوش و خاموش و نگفت سخنى هيچ و بيافتاد
 و پادشاهى ديگر. رفت خواهند من شاه و دلير سواران و ماه دو آن و شد خواهد سياه روزم كه زيرا  باشد من براى بايد رو چه از شاهى تخت
 من پيش از اند، آورترين نام و سپاه برگزيده و هستند تر گرامى من نزد در كه اينها كه زيرا  باشد من براى بايد چرا تخت و تاج و توانايى و بخت

 به رفتن هنگام در پس است، چنين كار اگر: گفت جاماسپ به شاه گشتاسپ آنگاه. كشيد برخواهند تنم از مرا ريش دل اين و رفت خواهند
 گرزم به را سپاهيان و برود رزم به كه فرمايم نمى را او. نسوزانم را پيرم مادر دل سان بدين و نخوانم فرا را جويم جنگ برادر آن كارزار، سوى
 زره و بنشانم خويش پيش در و بخوانم خود پيش به هستند، جانم و تن همچون  يك هر كه را جوانانم و آزادگان آن همگى پس. سپارم مى فرّخ
 چنين كه خردمند جاماسپ برسد؟ باشد، برشده آسمان به كه سنگى و كوه به تواند مى چگونه خدنگ تير نوك ديگر آنگاه پس. نكنم تنشان بر

 به رفتن ياراى را كسى هچ ديگر نباشند، سپاه پيش در سر بر كيانى كاله با ايشان اگر باآفرين، نيكخوى شاه اى: گفت زمين شاه آن به شنيد،
 را پادشاهى فرّه و بنشين تخت بر و برخيز خاك اين روى از اينك تو پس بود؟ خواهد كيش پاك فرّه آن آوردن باز و چين پهلوانان آن پيش
 خوردن، اندوه از را تو پس. نيست ستمكار گيتى خداوند كه بدان و نيست اى چاره هيچ كار اين برابر در و است خدا راز اين كه زيرا. مساز تباه

 جاماسپ سان بدين و. بپسند را آفرين گيهان داد نيز تو و مساز نژند اين از بيش را دلت. شد خواهد و است سرنوشت اين كه زيرا نرسد، سودى
 آن از و آمد شتاب ردشنب و رزم به. نهاد چگل شاه رزم به دل ديگر و بنشست تخت بر پس. بشنيد را او سخنان شاه. بداد بسيار پند را شاه آن

 .نيĤمد چشمش به خواب ديگر دل، انديشه
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  ارجاسپ و گشتاسپ آراستن سپاهيان

 آن و خراميد رزمگاه به آنجا از شاه پس. شد ناپديد ستاره فروغ و دميد سپيده ديگر بگفت، گشتاسپ به را سخنان آن جاماسپ چون
 سو هر به را بانانى ديده ايرانيان، آيين به آورد، مى كاخ به باغ از را گلها بوى دم، سپيده دبا كه هنگامى در آنگاه. آورد فرود را برگزيده سپاهيان
 آن مانند به هرگز كه است سپاهى چنان زمين، شهريار اى. گشت نزديك دشمن سپاه كه بدان شاها: گفت شاه به و بيĤمد سوارى پس. بفرستاد

 روانه و برگزيد را بانى ديده ايشان سپهدار آنگاه. بزدند سراپرده دشت و كوه در و آمدند فرود ام نزديكى در سپاه آن. است نيĤمده چين و ترك از
 .بديدم را بان ديده آن من و كرد

 را سپاه و پيالن و بتاز: گفت و داد بدو درفشى و فراخواند را - فرّخ زرير آن -سپهبدش شنيد، چنين كه -دلير شاه آن -آزاده گشتاسپ
 و داد اسفنديار به را برگزيده سوار هزار پنجاه شاه پس. بيĤراست را سپاهيان و برفت خواست، مى را چين ساالر با رزم كه سپهبد زرير. بيĤراى
 و خوب سپاهيان با نيز را سپاهش ديگر سوى. سپرد -بود ببر بسان برَش و شير همچون دلش كه -اسفنديار به را سپاهش سوى يك سان بدين

 كه - فرّخ زرير به را دلير سوار هزار پنجاه سپس. سپرد -بود شاه همتاى و گيتى شير كه -پهلوان گرامى به را سپاه آن آنگاه .بيĤراست برگزيده
 چراغ و نژاد فرّخ كه -نستور به را سپاه پشت آنگاه. سپرد -بود شاه دستور و ژيان شير كه -زرير به را سپاه ميان ايران، شاه. داد - بود او سپهبد
 و خوب تخت آن بر و رفت كوه به رنج، آن از آمده ستوه به و اندوهگين بيĤراست، را سپاهيان گشتاسپ چون سان بدين و. داد - بود رسپهدا
 .كرد نگاه خود سپاهيان به آنجا از و بنشست تابنده

 خلّخى كارآزموده و نبرده سواران نآ از تن هزار سد. بيĤراست گونه بدين را سپاهيانش نيز - چين سواران شاه آن -ارجاسپ ديگر، سوى از
 داد بيدرفش آن به را سپاهش سوى  يك گونه بدين و بفرستاد -بود او با زرين درفش و بزرگ كوس كه -بيدرفش سوى به را ايشان و برگزيد را
 .نداشت را او پيش به آمدن ياراى نيز يله شير كه

 بيĤراست برگزيده و خوب سپاهيان با سان بدين نيز را سپاهش ميانگاه. داد رگسارگ به برگزيده سوار هزار سد با را سپاه ديگر سوى آنگاه
 و فرستاد سپاه پشت به بودند، كرده گيتى در نمايانى كارهاى كه را پهلوان سوار هزار سد سپس. بداد كام خويش جادوگر نامخواست به را آن و

 -پسرش آن گونه بدين و سپرد -بود چشيده بسيارى گرم و سرد كه سرفراز گجوىجن و كارآزموده و گرانمايه سوار مرد آن -كهرم به را آنها
 . كرد سپاهيان آراى سپاه و نگهدار را -كهرم

  تورانيان و ايرانيان رزم آغاز

 كه ديد كوه آن از كه شاه گشتاسپ. شدند سوار اسپ بر سپاه دو هر بتابيد، فروز گيتى خورشيد و رسيد فرا روز و بگذشت شب آن چون
 سان بدين و افكند آن بر برگستوان آنگاه. خواست پيش بود، بيستون كوه گويى كه را -رنگ سياه اسپ آن -بهزاد نشستند، زين بر پهلوانان

 از يك هر بيĤراستند، كه را پهلوانان هاى رده. بزدند رويين ناى پيلها بر گشتند، روياروى سپاه دو هر چون. گشت سوار آن بر پهلوان گشتاسپ
 كسى هرگز و گشت ناپديد گيتى از نيز آفتاب كه بكردند تيربارانى چنان بهارى تگرگ بسان نخست و بخواستند همنبردى خود براى پهلوانان
 آن از. باريد مى الماس آن از كه شد پديدار آسمان بر ابرى گويى. شد پوشيده آفتاب چشمه پيكانها درياى آن از. است نديده اى شگفتى چنين
 .شد خون از پر سره يك زمين و سياه آسمان تاختند، مى آن و اين بر كه ورانى نيزه و انگرزدار

 از كه آن بى پس. بود اسپهبد توس گويى. رفت آوردگاه  به مست پيلى بسان و بيĤمد - گيتى شهريار پسر و دلير سوار آن - اردشير نخست
 آن از شاه آن سان بدين و. بگذشت گرانش زره آن از و خورد او ميان به اوكىن ناگهان ليك. بگشت سپاهيان گرد به باشد، آگاه سرنوشت آن

 آن خردمند شاه آن ديگر و بود ماه تابندگى به كه نيكويى روى آن دريغ. گشت خون و خاك از پر شاهوارش تن و افتاد زير به رنگ سرخ اسپ
 كه شيرى بسان و آمد پيش به دست در زهر به داده آب اى دشنه با سبزه ميان در الله سرخى به رخسارى با شيرمرد اورمزد پس .نديد را

 از كه هنگام آن در ليك. بكشت را دشمن سواران از تن هزار سوار، شاهزاده آن كين به آنگاه. برآورد خروشى ، آورد زير به را ژيان گور بخواهد
 ببيند، را او پدرش كه آن بى كه نبرده گرانمايه پهلوان آن دريغ. گشت تباه شاهزاده آن سان بدين و خورد زرهش به تيرى گشت، بازمى جنگ
 .بمرد

 آوردگاه به و بيĤمد بود، پيل همچون تنش كه نيل رنگ به بادپاى اسپى بر سوار بود، شاه خود ماننده و ماه بسان كه شاه شيداسپ پس
 همان در كجاست؟ است، گرگ و ببر بسان پيكرش كه گستر كهرم: گفت و نگاهداشت را اسپ آنگاه. بگرديد دست بر نيزه چندى پس. رفت



159  

 

 شيداسپ ناگهان و بگشتند نيزه با باد چون دو هر پس. جويم مى كينه نيز گرسنه شير از كه هستم، كهرم من: گفت و بيĤمد ديوى هنگام
 بر كه كوه يك بسان آنگاه. افكند خاك بر را ينشزر كمر و كرد جدا تن از را سرش و آورد زير به اسپ از را او و بزد تُرك آن به اى نيزه شاهزاده

 زخمى چشم بدو خوبى، آن براى از ناگهان پس. بود نديده او مانند به كس هيچ كه براستى. بگشت چين پهلوانان آن پيش در باشد، زين پشت
 را رويش ديگر بارى كه آن بى پدرش كه پروردهناز شاه آن دريغ. شد باد بر شاهزاده آن گونه بدين و بيانداخت او بر تيرى تركان از يكى. رسيد
 .درگذشت ببيند،

  جاماسپ پور گرامى، شدن كشته

 كرده گرد كمندى با سام، دستان پسر رستم بسان -بود شاه دستور]  جاماسپ[  گرانمايه فرزند كه -گرامى نام به جويى جنگ سوار پس
 از كداميك آيا: گفت و كرد ياد را دادار خداوند آنگاه. بايستاد چينيان رده پيش به و مدآ بيرون سپاه ميان از رنگ زرد اسپى بر سوار و فتراك بر

 شنيد، چنين كه نامخواست كجاست؟ كام خويش جادوگر نامخواست آن بيĤيد؟ گسل جان نيزه اين سوى به كه است شيردل چنان آن شما
 را شير زور كه بود پهلوانى گرامى. بگشتند يكديگر با تير و شمشير و نيزه و رزگ با دلير سوار دو آن گونه بدين و برفت كوه بسان اسپى بر سوار

 .بگريخت گرامى برابر از ديد، را برّنده تيغ و كيانى زور آن كه نامخواست پس. آورد نمى تاب او برابر در دليرى سوار هيچ و داشت

 از پس. افتاد دشمن سپاه رده ميان به ستيز پر روانى با و بود شتهگ خون از پر كينه، آن از كه دلى و تيز خشمى با ديد چنين كه گرامى
 و شمشير زخم آن و سپاهيان شورش آن ميان در ناگهان. كردند بپا سهمگينى گَرد و برآويختند بهم سپاهيان سو دو از. برخاست باد كوه دامان
 اند، افكنده زمين بر را نيل بسان درفشِ آن ديد كه گرامى هنگام همان رد. افتاد زمين بر ايرانيان دست از كاويانى فروزنده درفش آن سياه، گَرد
 را درفش آن كه بديدند را او چين پهلوانان چون ناگاه. كرد پاك و بسترد آن از را خاك و برداشت خاك روى از را آن و آمد فرود اسپ پشت از
 كه شگفتا. كردند جدا تنش از را دستش شمشير با و بتاختند او بر سو هر زا و بگرفتند را پيرامونش بسترد، آن از گَرد و برداشت خاك روى از

 گرمش خاك آن بر خوارى با و بكشتند زارى به را او سرانجام ليك. بزد گرز دست يك با و گرفت دندان به را فريدون درفش آن گرامى
 و نبرده شاهزاده آن -شير نستور هنگام همان در پس .نديدش بار ديگر -خردمند پير آن -جاماسپ كه نبرده دلير سوار آن دريغ. بيافكندند

 .بايستاد پدر پيش در و بازگشت شاد و پيروز نيز سرانجام و بكشت دشمنان آن از شمار بى و بيĤمد بود، بيĤموخته پدر از را كارزار كه -زرير پسر

 آن به -نباشد آن چون يكى نيز هزاران ميان در كه - رو تيز و چموش اسپى بر سوار - گيتى شاه پسر و برگزيده سوار آن -نيوزار آنگاه
 :گفت بلند آواى به و آمد آوردگاه

 من پيش به دست به نيزه زود، كه است شمايان ميان در گذارى نيزه و پهلوان و كارآزموده و نامدار مرد كدامين برگزيده، سپاهيان اى
 نيوزار پس. افكنند خاك بر را او تا تاختند او پيش به همگى شنيدند، چنين كه چين سواران. است آمده پيشتان به مرد مرد يك كه زيرا آيد؟
 بيست و سد گونه بدين و. نوردد مى در را زمين گويى كه بگشت چين پهلوانان آن گرد به چنان ، درنده شير و خشمگين پيل بسان دلير سوار
 چموش اسپ آن از نيوزار پس. بود او سرنوشت و بخت همان اين و. خورد او به خىچر تير سرانجام ليك. بكشت را رزمديده پهلوانان آن از مرد

 .بمرد و بيافتاد رنگ خوب

 همچون كه او نيكوى باالى و روى آن دريغ. شد افكنده خاك بر رايگان به كه گرانمايه سوار آن دريغ. باشد چنين جنگ آيين آرى،
 زمين، روى از و درآويختند يكديگر با اى گوشه هر در بودند، گردش به كه پهلوانى هزار نهزارا شد، كشته خوبچهره سوار آن چون. بود پدرش

 .برانگيختند گَرد

 .نخفت زمانى ايشان سواران از هيچيك و بكردند رزم هفته دو گونه بدين و

 خون، همه آن از دشت و در و بود وانر خون جوى دشت و بيابان در. بود بسته را باد راه گَرد همه آن و بود زخمى و كشته از پر زمينها
  .نبود رفتن راه ياراى ديگر را كس هيچ كه شد چنان بودند، افتاده رزمگاه آن بر كه كشتگانى بسيارىِ از. بود گشته گون الله
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  گشتاسپ برادر زرير جنگ به رفتن

 و آتش بسان و آمد پيش به رنگى زرد بزرگ اسپ بر رسوا نبرده زرير پس. گشت تيزتر نبرد آتش دم هر و بگذشت روزگار اين بر هفته دو
 ياراى ديگر ديد، مى را او كه كسى هر. افكند خاك بر و بكشت ايشان از پيوسته و افتاد دشمن لشگرگاه ميان به افتد، گياه در كه تيزى باد

 را خلّخ: گفت خويش سپاه به بلند بانگ با ازد،س تباه را سپاهيان خواهد مى شاه پسر كه دانست ارجاسپ چون. نداشت را برابرش در ايستادن
 .بينم نمى را جنگ فرجام و است بگذشته كار اين از هفته دو. داد خواهيد باد بر

 همه و بيĤمد درنده شير و خشمگين گرگ بسان برگزيده زرير نيز اكنون. بكردند تباه را ما سپاه نامداران از بسيارى شاه گشتاسپ پهلوانان
 بر را ارجاسپ نه ديگر كند، جنگ چنين اين چندى زرير، اگر زيرا  بيانديشيد اى چاره بايد پس. بكشت مرا سرافراز تركان و وانانپهل و مردان
 پر گيتى در گونه بدين و خرامد پيش به مردوار تا است نام جوياى مرد كدامين سپاهيان، شما ميان در اينك. چين نه و خلّخ نه و گذارد جاى
 .بسپارم او به را خود اختر و دهم بدو را دخترم آورد، بيرون سپاهيان ميان از را خود اسپ كار، اين براى از كه هر كه بدانيد گردد؟ آوازه

 گيهان سپهبد زرير پس. بودند ترسيده بود، گرازى بسان كه زرير آن از سپاهيانش همه. ندادند او به پاسخى سپاهيان از هيچيك ليك
 ديد، چنان كه ارجاسپ. افكند خاك بر و بكشت ايشان از مست، پيلى چون و افتاد ايشان در شير مانند به و درآمد نژيا گرگ همچون پهلوان
 و زخميان ناليدن اين مگر چين، تركان و پهلوانان و بزرگان و دالوران اى: گفت ديگر بار پس. گشت تيره چشمش پيش در گيتى و شد خيره

 سوزاند، مى را سپاهيانم همه تَفّش و دارد آرش همچون تيرى و سام همچون گرزى و است آتش بسان كه او پاى زير در را خود خويشان
 از را او و بيازد دست پهلوان آن بر كه هر بدانيد برود؟ مست پيل آن پيش به كه است شمايان ميان در دست چيره مرد كدامين آيا بينيد؟ نمى
 .بگذرانم نيز آسمان از را كالهش و دهم بدو زر از پر گنجى اندازد، زير به اسپ آن

 چون ولى. بگفت ايشان به را سخن اين بار سه. شد زرد رخسارش و گشت خيره ارجاسپ پس. نداد را پاسخش كس هيچ هم باز ليك
 بزرگ، آفتاب اى: گفت ارجاسپ به و بيĤمد - پير گرگ و جادوگر و سگ و پليد آن -سترگ بيدرفش ناگهان. بماند خيره نداد، پاسخى هيچكس

 آشفته پيل آن پيش به اينك. سپردم تو به و نهادم پيشت در و آوردم تو پيش به را خويش جان اين من است، افراسياب همچون بنيانت كه اى
 .افكنم خاك بر را تنش و گردم چيره پيل  آن بر بدهد، من به را بيشمار سپاهيان اين شهريار، اگر و روم مى مست

  بيدرفش دست از زرير شدن كشته

 از و بود شده داده آب زهر به كه - ژوپين يك و آن زين همراه به را خود اسپ و كرد آفرين را او و شد شاد شنيد، چنين كه شاه ارجاسپ
 زرير بيدرفش، چون. رفت سوار و پهلوان خردمند آن سوى به ناپاك و زشت جادوگر آن سان بدين و. داد بيدرفش به -گذشت مى نيز آهن كوه
 پيش در كشتگان از كوهى و گرفته دست در گرزى يل سام بسان كه بديد اشك از پر چشمى و خاك از پر رويى و خشم و سهم آن با دور از را

 سوار شاهزاده آن به پنهان از را دار آب زهر ژوپين آن ناگهان و بتاخت او گرد به پنهانى پس. نيافت را او پيش به رفتن ياراى ديگر اوست، روى
 .يانداختب

 . بيافتاد اسپ از شهريار آن گونه بدين و. شد تر خون از شهرياريش تن و بگذشت زرير خسروانى جوشن از ژوپين

 و كمر و اسپ و كشيد بيرون تنش از را او افزار جنگ همه و آمد زير به اسپ از پليد بيدرفش پس. سوارى شاهزاده چنان آن دريغ
 .بگذاشتند پيل پشت بر را درفش و برداشتند بانگ همگى ديدند، چنين كه سپاهيان. برد چين شاه سوى به را گوهرش پر افسر و نيكو درفش

 كه ماهى آن كه كنم مى گمان چنين: گفت پس. نديد آنجا در را پهلوان ماه آن بنگريست، كوه آن باالى از گشتاسپ چون ديگر سوى از
 چنين اين كه اند، افكنده خاك بر اسپ از را ، آورد مى زير به نيز را ژيان شير كه فرّخ يرزر آن جويم، جنگ برادر بود، روشن او از سپاه هميشه

 اينك پس. باشد شده كشته آزادگان شاه آن كه شايد. رسد نمى گوش به بزرگزادگان آن بانگ. اند كشيده دست كشتن و تاختن از پهلوانان آن
 .است گشته خون از پر دلم او داغ از كه زيرا است؟  شده چه من شاه آن كه ببينيد و دبتازاني سياه درفش آن نزديك و رزمگاه آن تا اسپى

 و تاج نگهدار آن تو، ماه: گفت گيتى شاه آن به و بيĤمد گريست مى خون كه كسى ناگهان كه بود سخنان اين گفتن سرگرم شاه گشتاسپ
. ببرد را درفشش و افكند خاك بر را او -گيتى جادوان سر آن - بيدرفش. شتندبك زارى به ترك سواران را پهلوان گيهان و سوار زرير آن سپاهت،
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 آن به پس. بريخت خاك خسروى تاج آن بر و بردريد ناف تا را اش جامه. آمد پديد او بر مرگى گويى شد، آگه او كشتن از گشتاسپ چون
 شاهزاده آن دريغ گويم؟ چه پير پدر اين به بفرستم؟ سويش به اى فرستاده چگونه گويم؟ چه شاه لهراسپ به اكنون: گفت داننده جاماسپ
 را او كينه و بروم تا نهيد آن بر مرا اسپ زين و بيĤوريد را لهراسپ گلگون اسپ آن اينك. رفت ابر زير به اى تابنده ماه همچون كه دريغ. پهلوان
 .باشم او آيين و كيش بر و بجويم را او كين پس. كاست خواهم او درد از چنين اين من كه زيرا. بخواهم

 .بروى خواهى كين اين به نبايد تو: گفت بدو كارآزموده دستور آن]  جاماسپ[  ليك

 .بنشست و آمد فرود اسپ از راز داننده دستور آن فرمان به شنيد، چنين كه گشتاسپ

 اينجا به را او زين و اسپ و آورد پيش را خود پاس او كين به و آورد خواهد باز را فرّخ زرير كينه شير، كدامين: گفت سپاهيان به آنگاه
 -  هماى - دخترم نهد، پيش كار اين براى را خود پاى كه كسى هر كه پذيرم مى بزرگان و راستان آيين به گيهان، خداى پيش در من بازگرداند؟

 .نجنبيد خود جاى از كسى و نگذاشت پيش پاى سپاهيان از هيچيك ليك. دهم بدو را

 زرير شدن كشته از اسفنديار يافتن آگاهى

 - اسفنديار. بجويد را او كينه خواهد مى و كاهد مى او اندوه از پدرت اكنون و شد كشته سوار شاهزاده آن: كه رسيد آگهى اسفنديار به پس
 و پهلوان سوار آن دريغ .ترسيدم مى روز اين از ديدم، مى رزم در را او چون هميشه: گفت و زد دست بر دست شنيد، چنين كه - نامور پهلوان آن

 جاى اسفنديار آنگاه.  بركَند زمين از را آهنينى كوه كه همانا بكشت؟ را نستوهى پيل چنين كسى چه. كرد جدا سرش از تاج بخت، كه مهتر
 دست در را همايون درفش آن و ببست را ميان و آمد سپاه دل به و رفت پيش خودش و داد برادرش به را درفش و سپاهيان پشت و خودش
 .گرفت

 دل به اسفنديار. بايستادند او پيش در ايشان همه پس. بودند شاه همتاى و نامبردار همگى كه بود تخت زيبنده برادر پنج را اسفنديار
. گويم مى چه كه بنگريد شاه، پهلوانان و نامداران اى: گفت آزادگان آن به آنگاه. بايستاد آنجا در دليرى شير همچون و رفت زرير جاى به و سپاه
 هوش به. گردد پديدار كيش پاك از بدكيش كه است روزى امروز كه بدانيد شاهان، اى. بگرويد گيهان خداى كيش به و بشنويد نيك پس

 از چيزى چه پس  دارد كشتن آهنگ روزگار هم اگر. است نمرده باشد، آمده بسر روزگارش كه آن بى هيچكس زيرا  نترسيد مرگ از كه باشيد
 هاى سرنيزه. نهراسيد آويختن از و نگريزيد كه باشيد هوشيار. نشماريد را آنها و منگريد كشتگان پسِ از شمايان باشد؟ نيكوتر كارزار در مرگ
 آن سپاهيان همه و گردد بزرگ گيتى در نامتان بنديد، بكار مرا فرمان اگر كه بدانيد. كنيد مردانگى و بكوشيد چندى و افكنيد رزم به را خود

 .بميرند پير رگگ

 همچون همگى كه من پهلوانان و نامداران اى: گفت كه بيĤمد كوهسار از پدرش بانگ ناگهان كه بود سخنان اين گفتن سرگرم اسفنديار
 جان به و پهلوان اسفنديار و خدا كيش به سوگند. نباشد گريزى سرنوشت از را ما كه زيرا  نترسيد تيغ و تير و نيزه از هستيد، من تن و جان
 مرا نيك بخت اگر كه ام پذيرفته پير شاه آن از و ام نوشته لهراسپ سوى به اى نامه من كه -آمد فرود بهشت در اكنون كه گرامى سوار آن -زرير
 او به ار شاهى تاج همانگونه نيز من داد، شاهى مرا پدرم كه همچنان. دهم اسفنديار به را تخت و تاج بازگردم، رزمگاه اين از چون شود، يار

 .بدهم پشوتن به را سپاهيان همه و گذارم سرش بر را خسروانى تاج و دهم

  ارجاسپ جنگ به اسفنديار رفتن

 نيزه و افكند پيش را خود سر پدر، شرم از زارى، به بشنيد، بدانگونه را پدر بانگ -بافرهنگ و تنومند و تن پيل پهلوان آن -اسفنديار چون
 پيوسته افتد، گلبرگى بر كه بادى همچون و افتاد دشمن سپاه ميان به باشد، شده رها بند از كه ديوى بسان و ستبنش بلند اى ديزه بر دست در
 .گذاشت مى پس پاى او پيش از ديد، مى را او كه كس هر.  بريد سر و بكشت ايشان از

 پدرش اسپدار آن از اى جهنده و رنگ سرخ ور تيز آسوده اسپ خراميد، اسپدار سوى به سراپرده از - سوار زرير آن پسر -نستور چون
 .ببست فتراك به را كيانى كمند آن و بيĤراست را آن و افكند آن بر برگستوان و نهاد آن بر زرى زين پس. بخواست

 .خراميد ميدان به دست به نيزه و بنشست اسپ آن بر و بپوشيد جوشن آنگاه
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 كه هر. كشت مى و كشيد مى كينه و تاخت مى و بود كرده تيز را اسپ. بجست راهى اش كشته پدر سوى به و خراميد رزمگاه تا گونه بدين
 و گرانمايه سوار يك است؟ افتاده كجا در - نبرده و دلير سوار آن زرير، -پدرم آيا: پرسيد مى ديد، مى راه در كه را سپاه نامداران و آزادگان آن از

 او: گفت نستور به. بنمود راه پدرش سوى به را نستور پهلوان، اردشير و. بپرسيد نيز او از ديد، را او كه نستور. بود اردشير نام به شير و پهلوان
 .ببينى را او روى ديگر بار يك مگر تا برو است، افتاده او كه آنجايى به زود پس. است افتاده خاك بر سياه درفش آن نزديك و سپاه ميان در

 او پيش به كه اين تا بتاخت، و كرد بپا شور و بكشت پيوسته و برانگيخت جاى از را ودخ رنگ سرخ اسپ شنيد، چنين كه شاهزاده آن
 از را خود و برفت او از هوش و دل. شد تاريك چشمانش بديد، را رخسارش و شد نزديك او به چون. بديد خاك آن بر كشته را زرير و رسيد
. بپروردى سختى و رنج اين با مرا من، جان و ديده و دل چراغ اى من، تابان اهم اى: گفت مى پيوسته. انداخت زمين بر او كنار در زين، پشت
 و سپاه هميشه داد، گشتاسپ به را تخت و تاج و تو به را سپاه شاه، لهراسپ كه هنگام آن از سپردى؟ كسى چه به مرا رفتى، كه اكنون ليك
 آن -برادرت سوى به اينك من. شدى كشته ناكام خودت ليك گشت، اختهبرافر گيتى در نامت اكنون. داشتى رزم آرزوى و بيĤراستى را كشور
 اكنون پس. نبود سزاوارش رسيد، او به تو از كه چيزى چنين كه زيرا آى، فرود شاهى خوب تخت اين از ديگر: گويم مى و روم مى - فرخنده شاه
 .بگير دشمنان از را او كينه و برو

 بنشسته رزمگاه آن در هنگام آن در كه رفت شاه نزديك به بلند بانگ با و شد سوار اسپ بر ديگر بار آنگاه. بود گونه بدين ديرگاه تا نستور
 چون. است آسايش در خودش ليك افكنده، خشك خاك اين بر مرا شاه،. بخواه را پدرم كينه و برو نيكخواه، خسرو اى: گفت شاه به پس. بود

: گفت پس. گشت باريك پهلوانيش تن و شد تاريك او بر گيتى. گشت سياه شاه بر روشن وزر ديگر بگفت، شاه پيش در را سخنان اين نستور
 خواهم روان خون جويهاى دشمن پهلوانان آن خون از زرير، كين پِى از امروز من كه زيرا  بيĤوريد مرا كالهخود و جوشن و سياه اسپ آن

 .رسد كيوان به تا اينجا از آن دود كه اندازم گيتى در آتشى چنان. ساخت

 آواى به همگى است، كرده خواهى كينه و جنگ آن به رفتن آهنگ شاه كه اين و بديدند را سپاهيان و آوردگاه و رزمگاه آن پهلوانان چون
 بر ما. خواهد مى را همين  ارجاسپ كه زيرا بروى، جستن كين اين به نبايد تو شاه اى. گردى چنان آن نيز تو نبايد كيش، شاه اى: گفتند بلند
[  آنگاه باشد؟ چه بهر از سپاهيان اين آراستن ديگر پس. آيد رزم به خواهى كين براى از خود، گيتى، شاهنشاه كه نيستيم همداستان كار اين

 با رزم سوى هب را او و بده نستور به اى، گشته سوار آن بر كه را اسپى. بروى گاه كينه اين به نبايد تو: گفت شاه به گرانمايه دستور آن]  جاماسپ
 .آورد بازخواهد را پدرش كين تو از نيكوتر او كه زيرا. بفرست دشمن

 را بيدرفش اسفنديار، و نستور كشتن

 ميان بود، گشته كشته بدانسان پدرش كه نستور. داد نستور به پوالدين كالهخود و جوشن آن با را -بهزاد -اسپش شنيد، چنين كه شاه
 و بايستاد دشمن سپاه رده پيش در و خراميد رزمگاه سوى به خوبرنگ سياه اسپ آن بر نشسته پس. شد سوار نگر سياه بهزاد آن بر و ببست را
 اوست، با كاويانى درفش كه جادوگر بيدرفش آن آيا. نيĤيد جنگم به نيز شير نرّه كه -زرير پسر -نستور منم: گفت و بركشيد جگر از سردى آه

. بكشت را دشمن سپاه دالوران از بسيارى و برانگيخت جاى از را -بهزاد -رنگ سياه اسپ آن ندادند، آزاده آن به پاسخى هيچ چون كجاست؟
 .نشتافت او جنگ به ايشان از هيچيك ليك

 سپاهيان به بديد، را -پهلوان شاهزاده آن پسر -نستور چين، ساالر چون. بكشت را دشمنان از بيشمار پهلوان، اسفنديار ديگر، سوى از
 زرير كه زيرا است؟ گشته زنده سوار زرير آن شايد پس. بكشت مرا دالوران از بيشمار او. بزند نيزه گونه بدين بتواند كه باشد كسى يدشا: گفت
 من نزد به را او و بشتابيد اكنون هم كجاست؟ برگزيده بيدرفش آن. تاخت مى اسپ گونه همين به درست آمد، من سوى به نخست كه نيز

 تن، بر زرير پهلوانى جوشن آن و زرير خسروى اسپ آن بر سوار و دست در كاويانى درفش آن با درنگ بى شنيد، چنين كه بيدرفش. بخوانيد
 .بگشتند تير و شمشير با زرير پسر و ترك جادوان سرِ آن سان بدين و. خراميد -سپاهيان همه چراغ و شاه پسر آن -نستورشاه پيش به و بيĤمد

 آن -بيدرفش چون. رسيد ايشان نزد به كه اين تا بتاخت پس. ساختند آگاه كارزار آن از را - شاه پسر آن - فرّخ اسفنديار هنگام همان در
 داده آب زهر به كه تيغى آن ليك. سازد زرد را اش درخشنده روى مگر تا بيانداخت اسفنديار بر را خورده زهر تيغ آن بديد، را او - جادوان سر

 بيرون ديگر سوى از آن سر كه بزد بيدرفش جگر بر را آن پهلوانانه، چنان و. بگرفت اسفنديار را تيغ همان و نيĤمد ركارگ اسفنديار بر بود، شده
 .بمرد و افتاد زمين بر اسپ از و بديد شاهزاده آن از را نمايانى كار چنين بيدرفش سان بدين و. آمد
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. ساخت جدا تن از را سرش و كشيد بيرون زشت جادوگر آن تن از را -دارنام پهلوان آن -زرير زره و آمد فرود اسپ از اسفنديار آنگاه
 و برداشتند بانگ همگى ديدند، چنين كه ايران سپاهيان. ببرد خود با بيدرفش سر و كاويانى درفش آن با را زرير نيكورنگ اسپ سپس

 پس. بازآورد را زرير رنگ زرد اسپ و نيزه آن اسفنديار و تگش افكنده دشمن و شد پيروز شاه: كه كردند فرياد. بگذشت نيز آسمان از فريادشان
 كه همچنان گونه بدين و. نهاد او پيش در را پير جادوگر آن سر و رفت شاه گشتاسپ سوى به اسپ بر سوار - دلير و سوار شاهزاده آن -اسفنديار

 . بكشت را كشنده بود، كيش و آيين

 كارزار از ارجاسپ گريختن

 از. كرد بخش سه به را كيانى سپاه آن و خراميد آوردگاه به ديگر بار و افكند زرير اسپ بر زين بازآورد، را كين آن مايهگران اسفنديار چون
 بخش سديگر و سپرد برادرش به ايران پهلوانان و بزرگان با را ديگر بخش. داد -لشگرافروز و نژاد فرّخ پهلوان آن - نستور به را بخش يك سه، آن
 در هم با لشگرشكن پهلوان آذر نوش و تن پاك گردنكش نستور آن چون آنگاه. داشت نگاه -داشت غرّنده ابر همچون آوازى كه -دخو نزد به را

 اين از را خود دست و نگرديم باز زنده جنگ اين از بدرد، هم را زمين دشمن، تيغ اگر: كه ببستند پيمان ايستادند، لشگرشكن اسفنديار پيش
 .ريمبازندا بدكنش دشمن

 تن بر جوشن و برخاستند جاى از ايران دليران و پهلوانان همه بتاختند، اسپ ايشان چون. رفتند كارزار سوى به سوار سد آن سپس
 آن از كه رفت مى دشت و در بر خون چندان. گشت تنگ كشته همه آن از آوردگاه آن جاى كه بكشتند دشمن سپاه از چندان ديگر و كردند
 آن ميان در نيزه -  كُش پهلوان پهلوان آن -اسفنديار ليك. آمد پيش به پهلوانانش و نامداران با ديد، چنين كه ارجاسپ. گشت مى آسياها خونها

 پس آن از كه دانست خاقان چون. بكشت را سركشان آن از بسيارى گونه بدين و بدوخت پشتشان به را هايشان سينه و نهاد نژاد پيغو ديوان نرّه
 سوى به روى هياهو آن ميان در آنگاه. بگذشت روز كه اين تا ماند برجاى همچنان نيست، اسفنديار جنگ به رفتن ياراى را هيچكس ديگر
 . نهاد بيابان

 كسى سرانجام، كه شگفتا ليك. بكشتند را ايشان از بسيارى سو هر در و بيĤويختند چينيان بيشمار سپاه آن در ديدند، چنين كه ايرانيان
 .ودببخش را ايشان

 اسفنديار از تركان يافتن بخشايش

 اسفنديار پيش به و شدند پياده اسپ از بزرگانشان همه آمد، فرود ايشان بر ايرانيان تيغ سو هر از و رفت ارجاسپ كه بديدند تركان چون
 :گفتند دياراسفن به زارى با پس. انداختند زمين بر را تركى كمانهاى و كردند بيرون تن از نبرد جامه و آمدند پهلوان

 به را ايشان سخنان آن ايرانيان ليك. بپرستيم را آتشها و درآييم تو كيش به همگى دهى، زينهار جان به را بندگان ما اگر شهريار، اى
 آن -اسفنديار چون ديگر، سوى از ولى. گشت درخشان خونشان از جا همه كه اين تا بكشتند ايشان از پيوسته و بزدند تيغ و نيانگاشتند چيزى
 ايرانيان اى: گفت بلند بانگ با ايران فرّخ سپاه آن به و بداد زينهار تن و جان به را آنها بشنيد، را ايشان آواز - خسرونژاد شاه و تن پيل پهلوان
 ايشان هك زيرا  برداريد كشتن از دست پس اين از نيز شمايان گشت، پست دشمن سپاه كه اكنون. بكشيد چينيان اين كشتن از دست نامدار،
 خونش و نيĤوريد بند در را هيچكس و بازداريد گرفتن از دست ديگر اينك. دهيد زينهار جان به را سگان اين پس. اند بيچاره و زار و خوار بسيار

 اسپان بر اين از بيش ديگر و مگيريد را ايشان زرير، جان براى از. بشماريد را زخميان اين و بگرديد و نتازانيد اسپ كشتگان اين بر. مريزيد را
 براى از و آمدند فرود خويش لشگرگاه در و نهادند روى او سوى به همگى بشنيدند، را تهمتن اسفنديار آواى اين سپاهيان چون. نمانيد جنگى

 .بزدند تبيره پيروزى آن

 .نخفتند رستموار پيروزىِ آن شادى از را شب آن سراسر

 آمد رزمگاه آن ديدار به سپاه سران با نامور گشتاسپ كي پس. بود روان خون بيابان و دشت در همچنان بگذشت، گون تيره شب آن چون
 آن بر خوارى به و شده كشته زارى با كه ديد را برادرش كه اين تا. بگذشت و بگريست او بر بديد، را كه هر و بگشت كشتگان آن گرد به و

 به را چنگ دو هر و آمد فرود خوبرنگ اسپ آن از و دريد تن بر خسروى جامه بديد، خوار چنان آن را او چون. است گشته افكنده آوردگاه
. كشور افسر و گيتى چراغ اى دريغ سرور، و مهتر و سر اى دريغ. گشت تلخ ما زندگانى همه ديگر بلخ، پهلوانان شاه اى: گفت و زد خود  ريش
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 زرير گويى. بنهاد زرين گاسونه در را او سپس. بكرد پاك را او روى دشخو دست با و برگرفت خاك روى از را زرير و آمد فرود گشتاسپ آنگاه
 از هستند، زخمى كه را كسانى و بشمارند را كشتگان تا بفرمود و نهاد ها گاسونه در را جوانانش و شاهزادگان آن از پس. بود نگشته زاده هرگز
 از تن هفتسد كه بودند شده كشته تن هزار سى ايرانيان از. بگشتند راه و دشت و بيابان و كوه در رزمگاه، آن گرد به پس. آورند بيرون آنها ميان
 نيز تركان سوى از. بودند جسته بيرون زنده پيالن پاى زير از ليك شده، زخمى نيز ناموران از تن چهل و هزار. بودند نامداران و سركشان از آنها
 .بودند گشته زخمى هم آنها از تن دويست و هزار سه. بودند نامداران از آنها از تن سه و شست و سد و هزار كه بودند شده كشته تن هزار سد

  بلخ به گشتاسپ آمدن باز

 سوى به را سپاهيان فردا، پگاه: گفت خود دستور به و بازگشت بلخ سوى به رزمگاه آن از -پهلوان و نامور شاه آن -گشتاسپ كى آنگاه
 ايران به روى چيره، و رزمجوى همگى سان بدين و. برنهاد بنه و بزد رويين ناى بامداد برگزيده، سپهبد آن پس. بازگردان ايران نامور كشور
 .ننهادند آنجا در را ايشان از هيچيك و بسپردند دانا پزشكان به و بردند زمين ايران به خود با نيز را زخميان آن. نهادند زمين

 . بود چنين ايرانيان آيين كه زيرا  داد خود بزرگتر پسر به را خفرّ هماى آن بازگشت، - گيتى شاه آن -گشتاسپ چون

 رزمساز، پهلوان اى: گفت نستور به شاه پس. بود گذار نيزه و جنگى سوار هزار سد سپاهيانش شمار. داد فرخنده نستور به نيز را سپاهيان
 بفرمود بايست، مى آنچه هر ايران شهريار آنگاه.  بكُش پدرت خون به يافتى، كه را كسى هر و بگذر  خلّخ پيرامون و بتاز تركان سوى به و بازگرد

 .بدهند او به تا

 .برد سو بدان را سپاهيان هنگام همان در نستور پس

 سپاهيان به بسيارى خواسته و بگشود گنج در و بداد بار را سپاهيان همه نهاد، سر بر كيانى تاج و بنشست تخت بر گيتى شاه چون
 كه آن هر و داد بدو بود، پادشاهى سزاوار كه هر. نگذاشت دهد، چيزى كه آن بى را كسى هيچ و بداد شهرهايى نيز سپاه سران همه به. بخشيد
 تخت بر خود آنگاه. بفرستاد هايشان خانه سوى به را ايشان بداد، كارشان سزاوار را همه چون. نهاد پايگاهى برايش بود، پايگاه شايسته

 بجاى و سوختند پاك زر روى بر زمين بجاى را آتش آن. بسوختند آن بر هندى داربوى و برافروختند آتش تا مودبفر و بنشست شاهنشاهى
 . نهاد نام گشتاسپ آتشكده را آتشكده آن آورد، سامان به را كارها همه چون. گرفتند بهره داربوى از هيزم بجاى و شاهبوى از خاك

 بيهوده و نكرد رها را ما خداوند: كه نوشت نامه كاردانانش سوى به آنگاه. بساخت آن موبد را پجاماس و نهادند گنبد آن بر تا بفرمود پس
 چه كه براستى. گشتيم آفرين با ما و شد نفرين به ارجاسپ. ساخت پيروز هرجا در را كيان و كرد روز بود، گشته تيره كه را ما شب و نگذاشت

 روم قيصر چون. بدهيد پرستان آتش به گزيتى بشنويد، را خود شاه پيروزى چون اكنون است؟ وانات كار اين بر آفرين گيهان پروردگار بجز كسى
 . فرستاد ايران شاه نزد به آراسته اسپان و ريدكان و خواسته با را اى فرستاده شد، شوم ارجاسپ، و گشت فرّخ ايران، شاه كه شد آگاه

 . دادندب گزيت را او نيز سند و هند شاهان و بربرستان شاه

 او از ايشان گرفتن به كيشِ و كشور همه به را اسفنديار گشتاسپ، فرستادن

 اسفنديار پس. بداد بار را كشورش نژاد مهتر شاهان و بزرگان و برگزيدگان و بنشست شاهى تخت بر -نامبردار پهلوان آن -گشتاسپ آنگاه
 دستهايى با و سرافكنده و وار بنده و آمد او پيش به -تابيد مى كالهش زير در هما گويى كه -سر بر كيانى كاله و دست در گاوسار گرز با پهلوان

 آيا پهلوان، اسفنديار اى: گفت و بخنديد و برگزيد گيتى و جان از را او بديد، را او روى گيتى شاه چون. بايستاد گشتاسپ پيش در كرده كش به
 .توست آن از انفرم: گفت زن تيغ پهلوان اسفنديار ندارى؟ كارزار آرزوى

 را ايران كار همه و بگشود او بر را گنجها در و داد بدو را زرين تاج نامور، گشتاسپ كي پس. است تو براى از ايران و شهريارى تو كه زيرا
 نرسيده فرا تو شاهى امهنگ هنوز: گفت و داد بدو سپاهيان و گنج با را درفشى آنگاه. كرد مى اى پهلوانانه نمايان كارهاى او كه زيرا  سپرد بدو

 گرد به سپاهيانش با و برفت شاه كُش پهلوان و زن تيغ پسر آن سان بدين و .آور كيش به را كشورها همه و آور زين به خود پاى پس. است
 . بكرد گزارش را كيش آن پروردگار، يزدان فرمان به جا همه در و بگذشت تاريكى و دريا از و بگشت هندوستان و روم در. بگشت كشورها  همه
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 . برافروختند آتش بت، بجاى و آمدند به كيشِ آن به و بگرفتند را او آيين و راه گشتند، آگه او نيكوى كيش از چون

. بكاست را ما باژ نيز او و بستيم ميان بر كُشتى و گرفتيم اسفنديار از را كيش آن ما: كه نوشتند نامه ايران شهريار سوى به همگى پس
 .است به كيشِ اين كه دانيم مى و گشتيم راست ما كه زيرا  بخواهى باژ ما از نبايد يگرد اكنون پس

 .بفرست ما سوى به را زردشت زند اينك

 زندى نامدارى، و مهتر هر نزد به و كشور هر به پس. فراخواند را يارانش و بنشست تخت بر بخواند، را شهرياران نامه گشتاسپ چون
 به هيچكسى نهاد، روى شاه اسفنديار كه جايى هر در پس. بگشت گيتى گوشه چهار بر -نامور پهلوان آن - اسفنديار تا بفرمود آنگاه. بفرستاد
 .گشتند پنهان گيتى از سره يك بدكرداران و درآمدند او فرمان به همگى. نشد بيرون او جنگ

 آنگاه. بيĤسود سپاهيان با چندى و بنشست تخت بر ارشاهو و بگشود ميان از زرين كمر اسفنديار شد، راست پدرش بر گيتى همه چون
 اين بر چندى. كرد روانه بدانسو را او و داد بدو خراسان و بسيار گوهر و دينار با را پهلوانان از سپاهى و فراخواند را - فرشيدورد - برادرش
 .بودند پذيرفته او از را پاك كيش آن همه و بگذشت

 هماى سايه اكنون و كردم ويژه را گيتى خدا فرّ با كه  بدان پيروزگر، نامور شاه اى: گفت را او و ساخت روان پدر سوى به اى فرستاده پس
 .است گشته افكنده كشور بر

 ورز و كشت از پر و آباد جا همه و گشت فروزان بهشت، بسان گيتى. نيست سيم و زر بى گيتى در كسى و ندارد بيم كسى از هيچكس
. اند شده پراكنده گمراهان همه و است گشته آسوده چنين اين گيتى. كنند مى كشت كشاورزان، و دارند مى نگاه را ىگيت سواران،. است شده
 :فرمايى مى چه مرا كار، دو اين از گردنكشان، شاه اى اينك

 شهريار نزد به اسفنديار سوى زا را نيكو آگهيهاى آن فرستاده، پس دارى؟ ديگر كارى كه اين يا بيĤيم؟ درگاهت به تو ديدار براى از آيا
 .برد ايران

 اسفنديار از گرزم كردن بدگويى

 چرا كه دانم نمى. بود گرزم نام به اى رزمديده و نامبردار و سركش پهلوان داد، اسفنديار به را تاج آن شاه، كه روزگار آن در: گفت گوينده
 . بود گشتاسپ خويشان از وا كه ام شنيده داشت؟ دل در اى كينه اسفنديار از آغاز همان از

 پگاه، روزى. پرداخت مى او سرزنش و گويى زشت به گرزم آمد، مى ميان به اسفنديار سخن كه هرجا. بود پسرش دشمن هميشه ليك
 .داد بار خود نزد به را نژاد مهتر شاهان و بزرگان و سپاه برگزيدگان پس. بود نشسته تخت بر بامداد از -نامبردار شاه آن -گشتاسپ

 خاك بر را اسفنديار يال و بر و زند كهن بر را نو شاخ مگر تا بجست راهى و بهانه آنگاه. بنشست فرخنده شاه آن پيش در و آمد نيز گرزم
 بويژه دشمن،: گفت و زد دست بر دست ناگهان. كرد چه پليد آن كه بنگر اينك. آمد ميان به اسفنديار شاهزاده از سخن هنگام همان در. افكند

 روزگار گردد، مهتر و سهمگين پسرى چون كه است گفته را ما ، كيش خوب موبد. برد باال را او پايگاه نبايد و است بد باشد، نيز آدمى فرزند گرا
 يك از را سخن اين چون من كه بدان. ساخت جدا تنش از سر بايد كند، سركشى خداوندش برابر در اى بنده اگر. شود بدتر او براى از پدرش

 .نكردم باور را آن نخست بشنيدم، ازدارر

 راستگوى، اى: گفت گيتى شاه آن به گرزم است؟ گفته را راز اين كسى چه است؟ رازى و سخن چه اين: گفت شنيد، چنين كه شاه
 .بازگفت را راز اين توان نمى اكنون

 به مرا دشمن نهانى راز آن همه و آى من نزد به اينك :گفت فريبكار گرزم آن به آنگاه و كرد تهى ديگران از را آنجا ايران شاهنشاه پس
 از دست و ندارم نهان شاه از را راز اين نيز من كه باشد سزاوار پس ساخته، نياز بى گيتى همه از مرا ايران شاه: گفت پليد گرزم. بازگوى نزدم
 اين اگر زيرا. داشت نخواهم پنهان او از را رازى هيچ هم باز زگويم،با را رازى من كه نخواهد شاه چه اگر و. نپسندد او چه اگر  برندارم نيز او پند

 بسيارى سپاهيان. گردد مى تو با كارزار آماده اسفنديار كه بدان شاه، اى پس. دارم نهان را آن كه است آن از بهتر نشنود، شاه و بگويم را سخن
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 ديگر آنگاه و آورد بند در را تو كه است آن بر پسندد، نمى شاهى به را تو كه رو آن از نيز اكنون. اند آمده نزدش به و اند نهاده روى او سوى به
 هيچ رزم در كه است كسى اسفنديار كه دانى مى خود، تو. آورد خواهد خود دست زير به را گيتى همه ببندد، و آورد دست به را تو اگر

 به بودم، شنيده آنچه هر من اينك. ندارد را او جنگ به رفتن ياراى نيز تابآف ديگر سازد، چنبر را اش داده تاب كمند آن چون. ندارد همĤوردى
 .توست آن از فرمان و دانى مى بهتر خود، تو ليك. بگفتم راست تو

 :گفت و بماند خيره نامبردار شاه آن بگفت، ايران شاه به را سخنان اين گرزم چون

 . گرفت دل در را پسر كينه و گشت دژم پس است؟ ديده را شگفتى اين كسى چه هرگز آيا

 كار انديشه از. نيĤمد چشمش به خواب انديشه، از شب آن. بنشست سرد آه با بزمى، هيچ بى و نكرد شادى و نخورد مى هيچ ديگر
 كارآزموده دستور كه -را جاماسپ شد، ناپديد ستاره فروغ و دميد كوهساران پشت از سپيده چون. بود  آمده شتاب را او اسفنديار،
 نزد به و برخيز: كه بگوى او به. بيĤور من نزد به زود و بخوان را او و برو اسفنديار پيش به: گفت بدو و فراخواند خود نزد به بود، -شاه گشتاسپ

 را آن ربراب در پايدارى توان - كشور بزرگ اى - تو تنها كه است پيش در بزرگ كارى زيرا  مكن درنگ ديگر بخوانى، را نامه اين چون و بيا من
 :كه نوشت او به استوار اى نامه شاه، گشتاسپ آنگاه. برنيايد من كار تو بى زيرا  باشى اينجا در بايد تو پس. دارى

. بيا او همراه به تيزتگ، اسپى بر و ببند را ميان ببينى، را او چون پس. فرستادم تو پيش به را پير جاماسپ اين نامور، فرّخ اسفنديار اى
 و كوه و بتاخت و ببرد را شاه نامه و برفت خردمند جاماسپ سان بدين و. مكن درنگ هيچ اى، ايستاده برپا اگر و. خيز برپاى زود اى، خفته اگر

 .نهاد پا زير به را بيابان

 اسفنديار نزد جاماسپ آمدن

 روان تو سوى به را جاماسپ شاه، :كه گفت بلند آوازى به دشت آن از كسى ناگهان. بود شكار سرگرم دشت در اسفنديار روزگار، آن در
 و بهمن نامهاى به رزمجوى و دار نيزه برگزيده پسر چهار را اسفنديار. بخنديد و گشت زده شگفت بشنيد، را بانگ آن اسفنديار چون. است كرده

: گفت شاه اسفنديار به بهمن ايشان، ميان از. نهاد گنبدين اى آتشكده كه بود آذر نوش نيز چهارم و. بود -هوشيار پهلوان -افروز آذر و مهرنوش
 و است آمده من پيش به ايران شهريار سوى از كسى كه بدان پسر، اى: گفت بدو و بخنديد درد با شاه اسفنديار ليك. بادا سبز سرت جاودانه
 چه كشور شاه با تو آيا است؟ ينچن چرا: گفت - گرانمايه فرزند آن -بهمن. است شده رميده من از دلش و گشته آزرده من از شاه كه ام دانسته
 گيتى در پيوسته بيĤموختم، را كيش كه هنگام آن از كه اين مگر شناسم، نمى خود براى گناهى من پسر، اى: گفت شاه اسفنديار اى؟ كرده
 فريفته را دلش ديو، كه استىبر دارد؟ دل به كينه من از چرا شاه كه دانم نمى اينك .ساختم پاك خود برّنده تيغ با را گيتى و ام افروخته آتش
 .است گشته من كردن بند در شيفته چنين اين كه

 .گشت پديدار دور از سپاهى گَرد كه بود سخنان اين گفتن سرگرم اسفنديار

 اناسپ آن از دو هر پير، جاماسپ هم و پهلوان اسفنديار هم بديدند، را يكديگر چون. بود ايران شاه دستور و گيتى چراغ آن]  جاماسپ[
 سر آنگاه. است شاد و درست: گفت خردمند جاماسپ است؟ چگونه پهلوان شهريار آيا: كه پرسيد او از فرّخ اسفنديار پس. آمدند فرود چموش
 چنين كه اسفنديار. است ساخته گمراه را شاه ديو، كه اين و ساخت آگاه كارها همه از درستى به را او و بداد را نامه و ببوسيد را اسفنديار

 نيكى من با پدرم آيم، شاه درگاه به تو با گونه بدين اگر بينى؟ مى چگونه مرا كار روزگار، اين در اكنون: گفت خردمند جاماسپ به نيد،ش
 چنين اين نبايد كه زيرا  بساز اى چاره خردمند، پير اى اينك پس. باشم كرده سركشى كه همانا بپيچم، او فرمان از سر هم اگر. كرد نخواهد

 مهر از پسر بر پدر خشم كه دانى مى خود تو است، پير داناييت ليك، و جوان تنت كه پهلوان شاه اى: گفت خردمند جاماسپ. بمانيم دهبيهو
 جاماسپ و نهادند اين بر گونه بدين و. است پادشاه هم باز كند، او هرچه زيرا بروى، كه است بايسته تو بر اينك پس. است بهتر نيز پدر به پسر

 روى، پيش در و گرفتند دست در نبيذ جام و آورد فرود خوبى جاى در را جاماسپ اسفنديار،. بازگشتند -گردنفراز شاه آن -اسفنديار و دهفرستا
 .بپرداختند رامش به و بسوختند داربوى

 آنگاه و سپرد بهمن به را سپاهيانش همه اسفنديار پس. آمدند او پيش به سپاهيان از بسيارى و بنشست خود تخت بر اسفنديار ديگر روز
 .خراميد ايران آزاده شاه درگاه به پهلوانان از تن چند با و نهاد سر بر كاله و ببست كمر خود
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 را اسفنديار گشتاسپ، كردن بند

. نهاد خود روى پيش در زند و فراخواند را كهتران و  مهتران همه و نهاد سر بر كيانى كاله شد، آگاه پسرش آمدن از شاه گشتاسپ چون
 و برد نماز را او و رفت پدر پيش به پهلوان اسفنديار. خواند خود نزد به را زن تيغ شاه اسفنديار سپس و نشاند زيرگاه بر را موبدان همه آنگاه
 كار اين در :گفت اسپهبدان و رادمردان و موبدان آن به شاه گشتاسپ پس. بايستاد او پيش در كرده، كش به دستهايى با و سرافكنده و وار بنده
 خوردن و بپروراند را او گونه بدين و گذارد سرش بر زرين تاج و بسپاردش اى دايه به و بپروراند سختى با را خود فرزند اى آزاده كه گوييد مى چه
 بسان آزاده فرزند آن و آورد بار اى نبرده سوار را او كه اين تا ببيند بسيارى رنج گرانمايه مرد آن. گردد توانا كه اين تا بيĤموزد بدو نشستن و

 .رسد مردانگى به نيز او رسد، زردى به كان در كه زرى

. باشد انجمنها سرِ بزم، و رزم در و پيروز رزمها همه در كه گردد نيكويى سوار. بگويند او از سخن و بجويند را او جويندگان، همه ديگر
 شاهى ايوان در و باشد داشته را تخت و تاج يك تنها پدرش پس آن از ديگر. شود نىكيا تاج سزاوار و آورد خود پاى زير به سره يك را گيتى
 از پسر ليك. باشد داشته تخت و زرين تاج يك تنها پدر و باشد پسر آن از سپاهيان و درفش و گيتى همه. باشد شاهى رخت نگاهبان يك تنها
 اكنون پيران، اى. كند را او آهنگ سپاهيانش همراه به كرده، تيز او جنگ بر هك دلى با و گردد جدا پدرش تن از سر كه بخواهد تاج، يك براى
 انديشه در كارى چنين هرگز شهريار، اى: گفتند شنيدند، چنين كه برگزيدگان آن سازد؟ چه پسرش با پدر آن است شايسته كه گوييد مى
 جان آهنگ گفتم كه پسرى آن اينك: گفت شاه پس. نباشد خامتر اين از كارى. گردد او تخت جوياى پسرش و باشد زنده پدرى كه گنجد نمى

 بندى چنان با است، سزاوار كه چنان را او. بگيرند پند سرزمينم مردم همه كه بزنم چوبى چنان را او من ليك. است همين كرده، را پدرش
 .باشند نبسته بدانگونه را كسى هرگز كه ببندم

 روزگار اين سراسر در كه دانم نمى شهريار، اى ام؟ داشته را تو مرگ آرزوى كى من خوى، آزاده شاه اى: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار
 و بفرما بند مرا خواهى مى اكنون. توست از زندان و بند و هستم تو بنده نيز من. توست آن از فرمان و شاهى تو ليك ام؟ كرده گناهى چه
 اينجا از و ببنديد را او و بيĤوريد بندى: گفت - خسروان سرِ آن - گشتاسپ پس. است آرام و درست تو با من دل كه بدان ولى.  بكُش خواهى مى

 را او كه هر كه ببستند سختى به را او چنان. ببستند را او پاى و دست شاه پيش در و بيĤوردند گران زنجيرهاى و بند آهنگران، پس. ببريد
 .گريست مى زارى به ديد، مى

 او و بيĤوردند نيك و بزرگ پيلى پس. بيĤوريد را نرّى پيل: گفت. ببرند دژ به را او تا بفرمود شاه گشتاسپ هادند،ن بند نيز گردنش بر چون
 پس از كه را اسفنديار شاه، گشتاسپ سان بدين و. ببردند فرّخش پدر پيش از خسته جگرى و اشك از پر ديدگانى با و بنشاندند آن پشت بر را
 ستون چهار و ببردند -بود كوهسار فراز بر كه - دژ آن به را اسفنديار. فرستاد گنبدان دژ سوى به بودند، گرفته را پيرامونش اسپهبدان پيش، و

 او نگاهبان نيز را مرد چندين ايران شاه. ببستند آنجا در سختى به و افكندند زير به تختش از و برگشت او از بخت سان بدين و. برآوردند آهنين
  .گريست مى زارى به پيوسته زندان آن در و بود درد و داغ با زاده هلوانپ اسفنديار دل. كرد

 ديگر بار ارجاسپ آراستن سپاه و سيستان به گشتاسپ رفتن

 كار آن بر را موبدان و كند روا را اوستا و زند نيز آنجا در تا نهاد روى سيستان سوى به شاه گشتاسپ كه اين تا بگذشت بسيارى روزگار
 همراه به -داشت نام رستم كه سام همتاى و كارآزموده سوار و سپاه پهلوان آن -نيمروز شاه رسيد، آنجا به گرانمايه شاه آن نچو. سازد گواه

 پذيره را او شادى با و آوردند راه سر به سازها با را رامشگران كران تا كران از. رفت او پيشواز به سران و بزرگان همه و -پير دستان -پدرش
 .گشتند

. بايستادند پيشش در وار بنده همگى و ساختند خويش ميهمان و بردند زابل به را او پس. گشت شادمان كار آن ديدن از فرخنده شاه
 هنگام اين سراسر در و كشيد درازا به سال دو ميهمانى اين. برافروختند آتش و بستند ميان بر كشتى بيĤموختند، بستن كُشتى و اوستا چون

 .خورد مى و برد مى بسر زال پسر با گشتاسپ

 به سپس و ببست آهن با را -گيتى پهلوان آن - اسفنديار پهلوان تن او كه شدند آگاه گشتاسپ كار آن از شهرياران همه ديگر، سوى از
 بهمن به نگامه همان در. بشكستند را او پيمان و پيچيدند او فرمان از سر همگى پس. كند نفرين آزرى بت بر تا رفت زابلستان به برى پيغام
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 در را دراز راه آن شيروار، شاهزادگان، و سپاهيان آن همه پس. ببست گناهى هيچ بى را گرانمايه اسفنديار شاه، گشتاسپ كه رسيد آگهى نيز
 .داشتند نگاه رامش با و گذاشتند تنها زندان در را او و آمدند پهلوان اسفنديار پيش به و گرفتند پيش

 سوى به بلخ از سپس و فرستاد زندان به و كرد بند خوارى با را او و برآشفت اسفنديار بر ايران شاه كه رسيد هىآگ نيز چين ساالر به پس
 . بگذشت بيابان از و رفت زابلستان

 آتش مرد هفتسد و شاه لهراسپ بجز سپاهيان و ايرانيان از هيچكس بلخ در و است زال مهمان زابلستان در كه است سال دو نيز اكنون
 آنجا در هماى كاخ پاسبانان همراه به همينها تنها نامداران، آن از. است نمانده كسى -اند سرگرم پرستش به آتش پيش در همگى كه - ستپر

 جنگ به را ايشان و فراخواند را بزرگان همه شنيد، چنين كه -چگل شاه آن -ارجاسپ. مكن درنگ ديگر و برخيز زود پس. بس و هستند
 در و است نشسته زابل در سپاهيان آن با اكنون و رفت سيستان سوى به سپاهيانش با شاه گشتاسپ كه بدانيد: گفت و ختبرانگي شاه لهراسپ

 .نيست سوارى هيچ كشورش همه

 گران بند در سختى به نيز -گرانمايه اسفنديار آن - پسرش چون بيĤراييم، بسيارى سپاهيان بايد و است خواستن كين هنگام اينك پس
 در شود؟ آگاه ايرانيان كار از و برود بيراهه از و بپيمايد را ژرف و دراز راه اين تا است آماده رازى پژوهنده مرد كدام اكنون. است هشد بسته
 شاه. بگو من به بايد مى آنچه هر اكنون پس. راهجويم و آهسته من: گفت كه بود ستوه نام به پژوه نهفته و راه گذارنده  جادوگرى ايشان ميان

 و نديد آن در را شاه گشتاسپ ليك. رفت بلخ به شاه ديدار براى از راز پژوهنده آن پس. بنگر سو هر در دانش با و برو ايران به: گفت بدو ينچ
 آن از ارجاسپ چون. بازگفت او پيش به بود، ديده نهانى كه را آنچه همه و بازگشت خاقان پيش به پس. ديد پرستندگان آن با را لهراسپ تنها
 بدين و. آوريد گرد را پراكنده سپاهيان و برويد: گفت و خواند پيش را سران همه. شد آزاد ديرينه اندوه آن از ديگر و گشت شاد شد، آگاه كار
 .بخواندند ارجاسپ نزد به را كشور برگزيده سواران و سپاهيان همه و رفتند ها رمه جاى و بيابان و كوه به سپاه پهلوانان همه سان

 را دقيقى مر فردوسى كردن نكوهش

 ناتندرست و سست را آن از بسيارى و بنگريستم سرواد اين در گرفت، اى ماهى چنين من شست و افتاد من دست به نامه اين چون
 گونه دو كه گوهرفروشى همچون  بشناسد را نابكار گفتن سخن سپرده، گوش گفتار اين به كه شهريار تا بنوشتم را آن همه اين با ليك. يافتم
 كه كانى در پس ببينى، تن رنج و روان درد چون. ميافكن رنج به را خود سرشت و مگوى گويى، سخن بايد گونه بدين چون پس.  بيĤورد گوهر

 از بهتر بماند، تهى خوردن از دهانى اگر چه  مبر دست خسروان نامه سوى به پس نباشد، روان سرودن براى سرشتى چون.  مكَن ندارد گوهرى
 پيوند از مردم سرشت كه بود منثور و كهن اى افسانه. بديدم منش پر راستان آن سخنان داستان از پر اى نامه .نهى بر ناساز خوانى كه باشد آن
 .برد نمى آن يافتن پيوند به گمان كسى و بود دور آن

 . بود بگذشته آن بر سال هزار دو

 را رزم و بزم هزاران از يكى و نپيوست را آن از اندكى بجز او چه اگر. گشود را آن وندپي راه كه زيرا گفتم، آفرين گوينده آن به من ليك
 او چه اگر و. بود رنج در خود بد خوى از ليك. بيافت گنج و ارج مهتران، از او كه بود چنين اين و. گشت راهنما را گوينده اين همو ليك بگفت،
 .بود سست او سرواد ولى  بود گشته نامداران افسر ستايشگرى، اين در و بود شاهان ستايشگر پيوسته

 بجز پس. نديدم كيان تخت بر را سرافرازى بخشنده هيچ ليك. بردم رنج بسيارى ساليان و گرفتم  مرْوا به را نامه اين سرودن من پس
 آن بر شاهى نام تنها و نبود پيدا آن در جايى هيچ در ليك. بود نيكبخت مردم نشستنگاه كه درخت از پر ديدم باغى. نبود راهى هيچ خاموشى

 بيست پس  ديدم نمى گذشتن شايسته را آن بود، تنگ راه اگر و بگذرم، آن از است باغ آن سزاوار كه چنان كه بودم آن بر من كه آنجا از و .بود
 كه گيتى شهريار آن بخشش، و فرّ با حمودم شاه -القاسم ابو سرانجام .است گنج اين سزاوار كسى چه آيا ببينم تا داشتم نگاه را سخن آن سال
 به او مانند به شاهى كسى چه كه براستى و. بنشست داد تخت بر و بيĤمد -برند مى نماز را او نيز كيوان و ماه و شد تازه او از شاهنشاهان تاج
 بوده گيتى كه هنگام آن از كه همانا. شد ستهپيل سپيدى به ام تيره دل او فرّ به و گشت نامه اين آغاز بر تاجى همچون او نام پس دارد؟ ياد

 و بزم گاه به. باشد مى برابر خاك با دينار او پيش در. است برتر پيشين شاهان از و نبوده او هنر و فرّ و دانش و بخشش به نامورى هيچ است،
 .اردد نمى دريغ آن جوينده از رزم هنگام به را تيغ و بزم هنگام به را زر. ندارد باكى هيچ رزم
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  لهراسپ كشتن و بلخ به ارجاسپ سپاه آمدن

 .سازم خو بى را باغ خويش، روان سرشت با كنم نو را ارجاسپ رزم اكنون

 و سواران: گفت بدو و باشد سپاه آن ساالر تا بفرمود - بود برآورده تابان خورشيد به سر كه مهترش پسر - زن تيغ كهرم به ارجاسپ
 .شد تلخ روزگارمان كه بود بلخ از كه زيرا برو، بلخ به تاخت به اينجا از و برگزين سپاه ميان از را كارزارى شايسته پهلوانان

 درخشنده روز و بسوزان را هايشان خانه و ساز جدا تنشان از سر يافتى، اهريمنان و پرستان آتش و دشمنان آن از كه را كسانى همه پس
 .كن شب همچون ايشان بر را

 از سر درنگ بى و آور بسر او بر را روزگار يافتى، بند در پاى نيز را اسفنديار اگر. كشد زبانه آسمان به تا دود پگشتاس ايوان از كه بايد
 .توست نيام دشمن، و هستى تيغى همچون تو و شد خواهد تو آن از زمين ايران همه ديگر كه بدان كار، اين با. كن جدا تنش

 شنيد، چنين كه كهرم. برافشانم ايشان بر را آكنده گنج اين و آورم گرد را پراكنده سپاهيان و يمبيĤ خلّخ از تو پسِ از ديگر اندكى نيز من
 .سازم مى گروگان را خود جان تو گفتار به و كنم مى همچنان: گفت بدو

 ايشان از كه آورد ايران به سپاهى چنان كهرم پس. رسيد فرا روز و گشت دور او از تيره شب ديگر بركشيد، ميان از تيغ خورشيد چون
 را نيكى و بگشودند سرزمين آن بر دست پرستان بت و بدتنان آن همه رسيد، سرزمين بدان چون. گشت سياه زنگى، رخسار همچون زمين روى

 گامهن همان در. گشودند تلخ گفتار به زبان همگى رسيدند، بلخ نزديك به تركان آن چون. پرداختند كشتن و تاراج به و بپيراستند دل از
 و پاينده و دانا و توانا روزگارى، گردش از برتر تو كردگار، اى: گفت يزدان به و گشت رنج با و اندوهگين پس. شد آگه كهرم آمدن از لهراسپ
 تباه ايشان دست به هستم تو بنده كه من تا باش نگهدار مرا توان و نيرو و جان و هوش و تن و كيش پس. هستى تابنده خورشيد خداوند

 .هستى دادخواهى هر پشتيبان تو كه همانا. دمنگر

 . بيĤمدند بازار از نبودند، كارزار زيبنده كه مرد هزار پس .بود نمانده گرزداران آن از سوارى هيچ و نبود نامدارى هيچ بلخ در هنگام آن در

 . رفت آوردگاه به اهپرستشگ آن از سر بر كيانى كاله با و بپوشيد جنگ جامه لهراسپ گشت، نزديك توران سپاه چون

. افكند خاك بر گران گرز با را سران آن از تن چند تاختنى هر در و بغرّيد مست پيلى بسان پيرى آن با دست، در پيكر گاو گرز با آنگاه
 با را خاك تاخت، مى را خود اسپ كه سو هر در. است اسفنديار همچون تنها نامدار اين زخم كه براستى: گفت مى ديد، مى بدانسان را او كس هر

 .مكنيد جنگ او با يكى يكى: گفت تركان آن به ديد، چنان كه كهرم. دريد مى اش زهره شنيد، مى را او آواى كه هر. آميخت مى خون

 ناگهان. برآمد تبر زخم چكاچاك و بخروشيدند پرخاشخر  سواران آن پس. آوريد ميان در را او و بخروشيد ژيان شير همچون و بكوشيد
. رفت خواب به بختش ديگر و گشت اندوهگين آفتاب تابش و پيرى از. آورد زبان بر يزدان نام بيچارگى با پس.  بمانْد ايشان ميانه در پلهراس

 او بر فراوانى سواران پس. آمد خاك به دارش تاج سر و گشت نگونسار اسپ از و شد زخمى تركان آن تير با پرست يزدان شاه لهراسپ سرانجام
. پنداشتند مى جوانى سوار را او تركان آن همه. شد پاره پاره شمشير با تنش سان بدين و كردند چاك را كيانيش جوشن آن و تندگش انجمن
 در او از همه پس. گشت پديدار سياه آهن زير از بهشتيش روى آن و كافورش سپيدى به موىِ آن برداشتند، شاه سر از را كالهخود چون ليك

. آمديم مى بكار دشت اين در سپاهيان ما بود، اينجا در اسفنديار اگر شايد بود؟ گرفته دست در شمشير چگونه پير اين آيا كه گشتند شگفت
 رنج و كار همه: گفت يارانش به شنيد، چنين كه كهرم آمديم؟ اينجا به ، رود چرا به كه اى گَله همچون چرا ديگر ما ايشان، اندكىِ اين با ليك

 يزدان پرستش، به و بركند تخت و تاج از دل گشت، پير چون او. است - شاه گشتاسپ پدر - شاه لهراسپ اين كه زيرا بود، همين كارزار اين در ما
 . گشت تهى او از گشتاسپ پشت ديگر اكنون. پرداخت

 روى زراندود ايوان و كاخ و آتشكده آن سوى به. شد تباه كشتن و تاراج از جا همه و رفتند بلخ شهر درون به آنجا از سپاهيان آن آنگاه
 يادكرد از پر زبانشان پيوسته كه بود هيربد هشتاد آنجا در. بسوختند را گرانمايه چيزهاى همه و كشيدند آتش به را اوستاها و زند همه و نهادند
 . گشت خاموش زردشت آتش آن ايشان خون از و بكشتند آتش آن پيش در را آنها همه پس. بود يزدان

 كشت؟ كسى چه را هيربدان آن كه دانم نمى و
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  بلخ سوى كشيدن لشگر و لهراسپ شدن كشته از گشتاسپ شدن آگاه

 و نشست آن بر و بيĤورد آخور از را چموشى اسپ هنگام آن در كه بود بلند اى انديشه با و دانا و خردمند و هوشمند زنى را گشتاسپ
 .بست را ميان تركان بسان

 . گرفت پيش در را سيستان راه گشتاسپ ايوان آن از بود، گشته شگفت در كارها آن از كه او آنگاه

 آگاه لهراسپ درد آن از را او تا رسيد گشتاسپ نزد به سرانجام كه اين تا خوابيد نمى ايستگاه هيچ در و رفت مى روز يك در را روزه دو راه
 مردم روزگار كه آمد بلخ به توران از سپاهى كه بدان اى؟ رانده اينجا به نامى بلخ از و اى كرده درنگ اينجا در همه اين چرا: گفت بدو پس. بسازد
 :گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ. بازگردى اينجا از بايد پس. است كشتن و تاراج از پر بلخ همه اكنون. ساخت تلخ را بلخ

 همه برآيم، جاى از سپاهيانم با من چون كه بدان ؟چيست براى از اندوه و درد همه اين تاختن، يك براى از تنها چيست؟ براى اندوه اين
 را شاهنشاه لهراسپ. است آمده پيش بزرگى كار كه زيرا مگوى، بيهوده سخن: گفت بدو زن ليك. داشت نخواهند پايدارى ياراى نيز چين كشور

 خون از و بزدند سر را هيربدان و  ردان همه و رفتند آذر نوش آتشكده به آنجا از آنگاه. شد تلخ و تاريك ما روز و بكشتند بلخ شهر پيش در
. ببردند خود با و ساختند برده هم را دخترانت آن، از پس. شمرد خوار توان نمى را دشمنى چنين پس. گشت خاموش فروزنده آتش آن ايشان
 ليك. برود جاى از خردمندى هر دل ات بود بس آوردند، هماى سر بر كه آنچه اندوه تنها. مگير آسان خود بر را دشوار چنين اين كارى پس
 .نگذاشتند او بر دستبندى و تاج هيچ و برداشتند زرين تخت از بود، نديده را او هرگز هم باد كه نيز را -شاه ديگر دختر - آفريد به كه بدان

 به بود، شنيده كه را آنچه مهه و خواند خود نزد به را ايرانى بزرگان آنگاه. بگريست خون و شد درد از پر شنيد، چنين گشتاسپ چون
 نويساند اى نامه پهلوانى هر سوى به سپس. خواند فرا خود پيش به را نامه نويسنده و بپرداخت را تخت و بيانداخت سر از تاج پس. بگفت ايشان

 شما همگى و بازنشناسيد مغاك زا را بلندى و مشوييد ، داريد سر به گل اگر: گفت نامه در. بفرستاد سو هر به سوارانى با را ها نامه آن و
 جنگى سواران از سپاهى چون. ببردند بزرگى و مهتر هر نزد به را ها نامه آن پس. برانيد بارگاه اين سوى به رومى كالهخود و گرز با داران زره

 .گرفت پيش در را نامى بلخ راه سيستان از آنگاه و بداد درم ايشان به شاه گشتاسپ گشتند، انجمن او درگاه بر كشورش

 تاريك هم ماه و خورشيد روى كه بيĤورد توران از سپاه چندان بيĤمده، سپاهيانش با شاه گشتاسپ كه بشنيد ارجاسپ چون ديگر، سوى از
 ،آسمان و سياه زمين، گشتند، نزديك يكديگر به سپاه دو هر چون. نديد را دشت روى كسى ديگر و بگسترانيد دريا تا دريا از را سپاهيان. شد

 شير با كه ايستاد شاه فرشيدورد ايران، سپاه راست سوى در. بركشيدند رده سو دو از دست، در ژوپين و تيغ و نيزه با همگى پس. شد الژوردين
 ايستاد سپاه دل در هم شاه گشتاسپ خود. گرفت جاى چپ سوى در گرفت، مى روشنى ازو آسمان كه نيز پهلوان نستور. كرد مى نبرد نيز درنده

 كهرم. نهادند سرش پشت در را سپاه بنه و پيادگان و گرفت جاى كندر نيز توران سپاه راست سوى در. كرد مى نگاه سپاه سوى هر به پيوسته و
 به آسمان و آهنين زمين، و برآمد كوس بانگ سپاه دو هر از پس. ايستادند سپاه دل در گروهش با ارجاسپ خود و چپ سوى در هم زن تيغ

 فرو سر نيز خارا كوه تبر، زخم و اسپان آواز آن از. دريد مى هم از ايشان گرانى از زمين و پريد مى جاى از آسمان گويى. شد آبنوس سياهى
 و تير باران و تيغ درخشش سو هر در. بودند گشته  چاك چاك گران گرز با و افتاده خاك بر كه بود سرى بى تنهاى از پر دشت همه. برد مى

 .آمد نمى دريغ جانشان از هيچ را سپاهيان. جست مى گريز راه نيز ستاره جنگ، آن از. بود لوانانپه هياهوى و خروش

 و گشتند كوفته اسپان پاى زير به آنها از بسيارى. بودند افتاده آن بر كه بود كشتگانى از پر دشت همه و بودند گشته خم گرزها و سرنيزه
 پيالنى بسان سواران. بودند تن بى كه سرهايى فراوان چه و سر بى كه تنهايى بسيار چه ونخ شان، گاسونه و گشت شير سينه شان، نساجامه

 .آورد نمى مهرى سر بر پدر. بودند افكن كفك

 روى خونها جوشش از آوردگاه آن سرتاسر در. بودند شور و جنگ و پرخاش و كين با سان بدين شبانروز سه و بگشت گونه بدين روزگار
 نزديك برداشت، كهرم از كه زخمهايى همه آن از ليك. درآويخت زن تيغ كهرم با شير يك بسان فرشيدورد نبرد آن در. گشت آللگون نيز ماه
 .شود بيرون خرّمش تن از جان كه بود

 را نايشا همه كه بود جنگجوى و دلير پسر هشت و سى را گشتاسپ. شد آغشته پهلوانان خون به كشور و شدند كشته ايرانيان از بسيارى
 .گشت سياه ايران شاه بخت ديگر. بكشتند رزمگاه آن در
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  ارجاسپ از گشتاسپ گريختن و خوردن شكست

 ايستگاه دو تا او پِى از توران سپاهيان ليك. كرد پشت جنگ به گشت، سخت او بر سان آن روزگار كه هنگام آن در گشتاسپ سرانجام
 آن از گشتاسپ كه بود راهى كوه آن گرد بر. بود آسيابى چشمه آن در كه آمد پيش گياه از پر كوهى ناگاه. كردند را گرفتنش آهنگ و بتاختند

 رسيد، آنجا به سپاهيانش با ارجاسپ چون. بنشستند آنجا در و رفت كوه آن به سپاهيانش همراه به داغديده، دلى با گشتاسپ پس. بود آگاه
 . گشت بيچاره سان بدين خوى آزاده شاه گشتاسپ. بگرفتند را  كوه آن گرد سوى چهار از پس. نديد راهى هيچ ليك بگشت، كوه آن پيرامون

 .بكشت را خود اسپ مهتران آن از يك هر و نهادند بيچارگى به دل. بسوختند را خاشاك و خار و افروختند آتش كوهسار آن بر پس

 خود پيش را كارآزموده جاماسپ پس. گشت يچارهب ديگر ايران منش پر شاه بگرفت، را ايشان پيرامون چنان آن دشمن سپاه چون
 بگو. بازگو دانى، مى آسمان گردش اين از آنچه هر بپرسم، تو از كه آن بى اينك: گفت بدو و راند سخن خويش اختر آن از بسيار او با و فراخواند

 شاه اى: گفت بدو و خاست برپاى شنيد، چنين كه جاماسپ. بگويى كه هستى ناگزير تو كه بدان و بود؟ خواهد يار مرا كار اين در كسى چه آيا
 گونه اين: گفت بدو شاه. بگويم دانم، مى كه را آنچه همه بداند، راستگو مرا و بگرود سرنوشت اين به و بشنود مرا گفتار شاه اگر راست، و دادگر
 جاماسپ پس. نگردم چيره آسمان گردش و سرنوشت رب هم باز سايد، نيز ابر به من سر اگر كه زيرا  بگوى دانى مى كه رازى هر و مگوى سخن
 بند در بد روزگارى با اكنون كه را اسفنديار شاه، اگر كه دانم مى چنين من شاه اى. بشنو را سخنم و دار فرا گوش اكنون شهريار، اى: گفت
 راستجوى، و راستگوى اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گشتاسپ. ماند نخواهد بلند كوهسار اين بر ديگر سازد، رها بند از گردد، مى ساييده زندان
 و گشت آزرده دلم و گشتم پشيمان كارم آن از همانگاه ليك. ببستم بارگاه آن در بدخواه يك گفتار براى از تنها و گناهى هيچ بى را او كه همانا
 رفتن ياراى را كسى چه اكنون ليك. ببخشم بدو را تخت و تاج اين ببينم، رزمگاه اين در را اسفنديار اگر كه بدان پس. كردم آن درمان آهنگ

 پس. روم مى من خود نيست، ناچيزى كار اين كه آنجا از شهريار، اى: گفت جاماسپ سازد؟ رها بند از را گناه بى آن تا است ارجمند آن سوى به
 ما سوى از و برو گشت، آزرده ما از گناهى بى اب كه نيكخواهى آن نزد به گردد، تيره شب چون. باشد يارت خرد هميشه: گفت جاماسپ به شاه
 من. برفت گيتى اين از درد از پر دلى با كرد، بيداد كه كسى آن: بگو او به. بگوى سخن او با خوبى گفتار با و بنماى خوبى و برسان درود او به
 اكنون پس. كنم نيكى تا دارم آن آهنگ و پيچم مى خود بر ام، كرده بيداد كه اينك. نبود دانش از اى بهره را او كه سپردم دل كسى گفتار به نيز

 بن از را كيانى درخت اين و رود مى دست از تخت و پادشاهى اين كه بدان گرنه و  آور خاك بر را دشمنان سر و ساز پاك كينه از را دلت
 - جاماسپ نيز و يزدان گفتارم اين بر. بخشيد خواهم ام، هآورد گرد رنج با هرچه و گنج و تاج را تو آيى، اينجا به اگر كه بدان.  كَند برخواهند
 .هستند گواه - من راهنماى

 از تيره شب در رسيد، دشت به خردمند جاماسپ چون. آمد فرود كوه از راهنمايى هيچ بى و بپوشيد تورى جامه جاماسپ سان بدين و
 دست از ديگر رسيد، گنبدان دژ نزديكى به چون. رسيد اهزادهش آن پيش به كه اين تا بتاخت اسپ باد بسان و بگذشت نيز سپاهيان پيش

 .گشت رها بدكاران و بد روزگار

 اسفنديار ديدن به جاماسپ رفتن

 و آمد خواهد ايران از سپاهى هنگامى چه كه ببيند تا بود راه به چشم دژ، آن بام بر - اسفنديار ور مايه پسر -آذر نوش هنگام همان در
 خود با آيد، مى شتابان كه ديد، سر بر توزى كالهخود با را جاماسپ چون. بگويد پدر به و نكند درنگ باال آن در گردي ببيند، را كسى چون
 از نامور، پهلوان اى: گفت اسفنديار به و آمد فرود دژ آن باروى از دوان پس. بگويم اسفنديار به و بروم. بيĤمد توران از سوارى كه همانا: گفت
 جويان كينه از يا است گشتاسپ سواران از آيا ببينم تا روم مى ديگر بار اكنون. است نهاده سر بر سياهى كاله كه بينم مى اهر در را سوارى دور

 سوار بى هرگز راه اين: گفت بدو شنيد،  چنين كه اسفنديار. افكنم خاك بر را اش ناستوده تن و سازم جدا تنش از سر باشد، تُرك اگر ارجاسپ؟
 آن سر بر كالهى توران، پرخاشخر دليران آن بيم از پدرم ليك. است آورده پيامى ما سوى به ايران سپاهيان از يكى نيز كنونا. است نبوده

 .است نهاده فرستاده

 اسفنديار فرزند گشت، نزديك كه جاماسپ. شد بر دژ باروى آن به دوان ديگر بار بشنيد، پهلوان اسفنديار از را سخنان اين آذر نوش چون
 جاماسپ پس. بگشودند را در تا بفرمود اسفنديار. برسيد فرخنده جاماسپ كه بدان: گفت فرّخش پدر به و بيĤمد پس. بشناخت را او اهش

 .بداد بود، آورده او سوى از كه را درودى و پدر پيام آن همه و برد نماز را او و آمد پيشش به خردمند
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 يك پيش در بايد رو چه از كه بگوى سرفراز، و دلير و خردمند اى پهلوانانى، يادگار گيتى در كه اى: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار
 گويا ليك دهى، مى را ايران شاهنشاه درود تو. است اهريمن از و نيست نژاد مردم اوست، پاى و دست بر آهن كه كسى براستى برد؟ نماز زندانى
 و كردند بند گناهى بى با مرا. آمد درود من به ارجاسپ سوى از گشت، ايرانيان خون از پر دشت كه اكنون بدان. نيست آگاه دانش از هيچ دلت
 من بر گشتاسپ از كه است يزدان پيش در من گواه آهن اين زيرا. باشد بند در بايد تنم گونه همين به اكنون پس. گشت شاه فرزند بسان گرزم
 كار اين من كه مبادا پس. بيĤراست برايم آهن از گنجى و داد چنين را رنجم آن اشپاد. شد شاد گرزم گفتار از كه بود اهريمن آن و رفت بيداد

 .سازم بيهوش تو گفتار با را خود روان و كنم فراموش را

 اين بخت گونه اين و گشته سير پدرت از دلت چنين اين اگر نيكخوى، افكن پهلوان شاه اى راستگوى، اى: گفت بدو جاماسپ ليك
 موبد و هيربد هشتاد آن براى از نيز و بكشتند نبرد در را او تركان كه -پرستنده مرد آن -شاه لهراسپ براى از پس است، تهبرگش او از پادشاه

 گشت، خاموش نيز آتشكده آن آتش خونشان از و بكشتند را آنها و بودند دست به برسم و باژ با كه خردمندى و دل پاك و پرست يزدان پير
 رخسار و برآشوب و كن درد از پر را دلت خود نياى براى از پس،. شمرد ناچيز و خوار توان نمى را دشمنى چنين كه همانا. بكن كارى چنين
 .بود نخواهى پسنديده رهنماى، يزدان نزد در نجنبى، جاى از خود نياى كين به اگر كه بدان و. ساز زرد را خود

 را گشتاسپ پدر و پرستنده پير لهراسپ آن كينه كه است آن بهتر كه بيانديش ،كامروا پهلوان اى و اختر بلند نيكنام اى: گفت اسفنديار
 پس نجويى، را خود نياى كين گونه بدين اگر: گفت بدو شنيد، چنين كه جاماسپ. جست مى پدر تاج و تخت كه بود او زيرا بجويد، پسرش
 برده تركان نزد در دوان و پياده و زرد رخسارى و درد و داغ با اكنون - بود نديده را ايشان روى نيز باد كه -آفريد به و خردمند هماى كه بدان
 گيتى در مرا هرگز گويى نيز مايه پر آفريد به آن كرد؟ ياد زندان و بند اين در من از هم روز يك هماى مگر: گفت اسفنديار ليك. اند گشته
 ناخورده، لبى و اشك از پر ديدگانى با هنگام اين در. است گشته تيره تىگي از پدرت روان اكنون پهلوان، اى: گفت بدو جاماسپ پس. بود نديده

 كه بدان. ديد نخواهى را افسرش و سر ديگر پس اين از و اند گرفته را پيرامونش تركان از سپاهى و است كوه آن بر سپاه سران همراه به
 دشت شيران و كوه پلنگان بسان و داشتى كه برادرى هشت و سى آن. بپيچى كيش و مهر از دل تو كه پسندد نمى آفرين گيهان پروردگار

 آن: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار. نگذاشت برجاى را ايشان از هيچيك دشمن، و است گشته خاك و خشت بالينشان همگى اكنون بودند،
 كه اكنون پس. نكردند مستمند من از يادى هيچ و بودم زندان و بند اين در من و بودند رامش با ساله همه داشتم كه نامدارى برادران همه
 داشت؟ خواهد سودى چه من خواهى كين برآورد، ايشان از دود دشمن ديگر

 زارى به خشم از پر دلى با و برپاى همچنان پس. گشت دود و داغ از پر درد آن از دلش بشنيد، او از پاسخى گونه بدين كه جاماسپ
 چه فرشيدورد كار در اكنون ليك است، گشته تيره روانت و دل چنين اين چه اگر گيتى، پهلوان اى: فتگ اسفنديار به و بباريد ديدگان از اشك
 را تنش سرانجام ولى. كرد مى نفرين گرزم بر همواره بزم، در چه و رزم در چه بود، كه هرجا در و است بوده درد و داغ با پيوسته كه گويى مى

 .گسلد مى تنم از زارى به من جان بدانسان، ديدنش از كه چنان  است شده دريده جوشنش و ودكالهخ و گشته شمشير زخم از پر كه ديدم
 كه شيردل مهتر اى و دلير پهلوان اى: گفت و گشت درد از پر دلش و خون از پر اسفنديار رخسار بگفت، فرشيدورد از آنگونه جاماسپ چون
 اين كنون تا چرا: گفت جاماسپ به بازآمد، دلش چون آنگاه. ام شسته جگر خون به را رخسار و ام آزرده تو زخمهاى از من گشتى، زار چنين اين

 و پوالدين سندان با را آهنگران جاماسپ پس. بسايند من پاى از را بند اين و بيĤورند آهنگر چند تا بفرماى اكنون بودى؟ داشته نهان را سخن
 درازا به كار آن ليك. بسودند ، بودند بسته پل بسان كه را رومى بند آن نيز و گردن بند و آهن بند و زنجير آن آهنگران و بيĤورد گران پتك
 به ليك بندى، مى كه است چگونه دست، شوم اى: گفت آهنگر به و گشت سبكدل ايشان آهستگى آن از بند در اسفنديار .گشت دير و كشيد
 و بند آن همه و بپيچيد دست و بيازيد پاى و درآويخت بند آن با وهگيناند و خاست برپاى و كشيد او از دست پس توانى؟ نمى شكستن هنگام
 آن كه شناس ستاره جاماسپ. شد بيهوش و بيافتاد درد آن از و گشت توان و توش بى بشكست، را زنجيرها آن چون. شكست هم در را زنجير

 نهاد خود پيش در را زنجيرها و بند آن همه آمد، هوش به - ورمندز پهلوان آن -اسفنديار چون .بكرد آفرين نامدار اسفنديار بر بديد، را شگفتى
. رفت گرمابه به بود، گشته ساييده بندها و زنجير آن در كه دردمند تنى با آنگاه. آيد مى بكار بزم و رزم در را ما گرزم، پيشكشهاى اين: گفت و

 اسپ آن بر چشمش چون. بيĤوريد را شمشيرم و كالهخود آن و نز گام اسپ آن: كه بفرمود و بخواست پهلوانى جامه و خسروانى جوشن سپس
 كرده چه بربرى چموش اسپ اين ليك. گشتم آزرده بند اين در آن براى از ام، كرده گناهى من اگر: گفت و بكرد ياد را دهش نيكى يزدان افتاد،
 آهنگران نزد به را كسى آن، از پس. سازيد نيرومند را تنش ردن،خو با و كنيد پاك و بشوييد را او اينك گردد؟ الغر گونه اين بايست مى كه بود،

  بيĤراستند را افزارش جنگ همه و بساختند او براى زره چند و برفتند نيز ايشان. فرستاد بودند، استاد كار آن در كه كسانى و



173  

 

 فرشيدورد خود، برادر اسفنديار، ديدن

 پهلوانى اسپ آن بر دست در هندى تيغ با اسفنديار پس. برخاست بارگاه آن از زنگ خروش بيĤمد، خواه كينه اهريمنى همچون شب چون
 آن چون. بود او راهبر و رو پيش - گشتاسپ فرخنده دستور آن -جاماسپ. گرفت پيش در را دراز راه آن سرفراز آذر نوش و بهمن با و بنشست
 تو كه همانا راستگوى، داور اى: گفت و كرد آسمان سوى به روى سپهبد راسفنديا رفتند، دشت به و آمدند بيرون دژ باروى آن از جنگى سواران

 - گناه بى پير آن - شاه لهراسپ كين و كنم تنگ ارجاسپ بر را گيتى و گردم پيروز جنگ اين در اگر. اسفنديارى جان فروزنده و كامكار آفريننده
 پدرم كه كه اين از كه پذيرفتم دادگر داور پيشگاه در بخواهم، او از را -گشت آللگون خونشان از دشت خاك كه -برادرم هشت و سى آن كين و

 در مرا پاى كسى هرگز و سازم نو گيتى در آتشكده سد و كنم پاك ستمكاران از را گيتى و نگيرم دل به او از اى كينه هيچ ساخت، زندانى مرا
 در و بسازم آب چاه هزار ده و كاروانسرا سد گذرد، نمى آن از نيز دىد و نخچير و گورخر هيچ هرگز كه خشكى بيابان در كه اين مگر نبيند بزم
 و كنم پرستش يزدان پيش در هميشه و بيĤورم خاك بر را جادوان سر و آورم كيش به را گمراهان پيوسته و بنشانم درختهايى چاهها آن پاى
 و زخمى تنى با را او. آمد فرشيدورد نزديك به و برانگيخت جاى از را نبردش اسپ آنگاه و بگفت اين اسفنديار، .نبيند آرامش در مرا كس هيچ

 اگر تا رسيد تو به كسى چه از گزند اين كه برگوى جوى، پرخاش شير اى: گفت بدو و بباريد ديدگان از اشك بسيار پس. يافت خفته آشفته،
 اگر. است آزرده گشتاسپ از من روان كه بدان پهلوان، اى: گفت فرشيدورد. بخواهم او از را تو كين جنگ، در باشد، نيز پلنگ يا جنگى شير چه
 ما به گرزم گفتار از كه آنچه مانند به كسى هرگز كه براستى. رسيد نمى ما به تركان سوى از گزند اين كرد، نمى بند در را تو چون كسى او

 ديگر سراى به من كه زيرا. باش گيتى در برومند ختىدر همچون و باش خرسند داد، از و مخروش تو ليك. است شنيده نه و ديد نه را رسيد،
 پهلوان، گيهان اى. دار شاد را روانم بخشش، با و كن ياد مرا برفتم، گيتى از من چون پس. بمانى برجاى هميشه كه بايد تو و رفت خواهم
 .درگذشت نامور و شير شيدوردفر آن سان بدين و. گشت زرد رخسارش و بگفت اين فرشيدورد،. باش پدرود و روان روشن و جاويد

 آب و سنگ از تا باش راهنماى گيتى در مرا تو پاك، و برتر خداوند اى: گفت و دريد تنش بر جوشن و بزد دست ديد، چنين كه اسفنديار
 از پر دلى با اسفنديار آنگاه. گردانم آرام را لهراسپ جان كار، اين با و بريزم تنش از را ارجاسپ خون. بخواهم را فرشيدورد كينه و برانگيزم گَرد
 كنم چه را تو اكنون: گفت مى پيوسته و رفت بلند كوهى به دشت آن از و ببست رنگ زرد اسپى زين بر را اش مرده برادر باد، از پر سرى و كينه

 درخت پاى در را امدارن فرشيدورد پس. ديوارگر و آب و خشت نه و است گوهر و زر و سيم نه من با برافرازم؟ اى دخمه برايت چگونه و
 آنجا در شاه گشتاسپ كه آمد جايى به آنجا از آنگاه .ساخت نساجامه را پيراهنش و دستار و كشيد بيرون تنش از جنگ جامه و نهاد دارى سايه
 كشتگان آن بر زارى با پس. بود گشته ناپديد ريگ و خاك كشته، همه آن از كه يافت كشته را ايرانيان از بسيارى آنجا در. بود كرده گم راه

 و شده افكنده كنارش در نيز اسپس. بديد را گرزم زرد رخسار بود، داده رخ سختى رزم كه جايى در ناگهان. بگريست برگشته بخت و دل تنگ
 نهفت از راز كه هنگام آن در ايران داناى كه بنگر بدبخت، نادان مرد اى: گفت كشته آن به اسفنديار پس. بود گشته پراكنده او بر بسيارى خاك

 :گفت چه بگشود،

  نكوست دانش دوست و دشمن با كه      دوست ز به بود دانا كه دشمن كه

 بود توانا وى بر كه كارى به            بود دانا كه كس آن برانديشد

  روان ندارد رنجه جستنش به              ناتوان برو باشد كه چيزى ز

 و بجستى چاره همواره. ببردى را پادشاهى اين فروغ و آوردى پديد را كاستى اين سرانجام و خواستى مى ايران در مرا جاى پيوسته تو 
 كشته آن پيش از گريان اسفنديار، آنگاه .گشت خواهى آويخته گيتى آن در تو شد، ريخته رزم در كه خونى اين براى از ليك. بگفتى دروغ
 پيرامون. بود گشته خيره ايشان از نيز آسمان كه ديد سپاهى چندان جا همه دشت، آن پرسنگ هفت در .رسيد توران پهلوانان انبوه به و برفت
 دشت سوى به و بگذشت كَنده آن از بود، كه اى چاره هر با اسفنديار ليك .بود پرتاب تير يك از بيش آن پهناى كه بودند بساخته  اى كَنده آنجا

. بپرسيدند او از بلند آواى به و آمدند او پيش به ناگهان كه  گشتند مى دشت آن پيرامون تركان بانان ديده از تن هشتاد ديگر، سوى از. تاخت
 و خواب به تنها رزم دشت اين در شمايان كه براستى: گفت اسفنديار جويى؟ مى چه نبرد دشت اين بر: كه پرسيد او از شيرمردان آن از يكى
 از و بگير را تيز شمشير اين گفت من به بگذشته، شما پيش از و دشت از اسفنديار كه رسيد آگهى كهرم به چون كه بدانيد. هستيد سرگرم بزم

 راه آن بر را آنها از بسيارى و بكرد ياد گشتاسپ رزم آن از و نهاد ايشان در و بركشيد شمشير و بگفت اين اسفنديار،. برآور رستاخيزى ايشان
 . رفت شاه گشتاسپ سوى به آنجا از آنگاه. افكند
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  گشتاسپ نزد به كوه بر اسفنديار رسيدن

 را او و جست برپاى بود، داغديده دلى با كه پدرش. برد نماز را او ديد، را پدر روى چون و برفت خارا كوه آن فراز به اسفنديار سان بدين
 .بسترد را رويش و ببوسيد

 .بديدم شادمان روانى با را تو كه سپاسگزارم را يزدان جوان، اى: گفت بدو آنگاه

 فرزندم از مرا دل كه بود بدخوى و بدانديش گرزم آن. مكن درنگ خواستن كين اين براى از و مدار خود دل در آزارى و تندى من از ليك
 اسندهشن آن و گيهان كردگار پيشگاه در من كه بدان. بمرد و آمد بد بد، مرد آن سر بر بد كردار و گفتار آن براى از نيز سرانجام ليك. كرد تيره

 بسنده آن به و بروم پرستشگاهى به تنها خودم. بسپارم تو به را تخت و تاج و كشور گردم، بخت پيروز و شاد چون كه ام پذيرفته نهان و آشكار
 از شاه كه است آن من تخت و تاج كه بدان. بادا خشنود من از شهريار: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار. بسپارم تو به دارم نهان در هرچه و كنم
. شدم بريان شاه دل درد از و گريستم بدگوى مرد آن بر ديدم، افكنده رزم دشت آن بر را گرزم چون من كه داند پروردگار. باشد خشنود من
 خارا كوه اين از و بركشم كين تيغ چون من پس اين از كه بدان. شد باد من نزد در گذشته همه و بگذشت ما بر بود، هرچه سرنوشت، ليك
 . را زمين توران و خلّخ و كهرم نه و گذارم مى برجاى را چين خاقان و ارجاسپ نه ديگر شوم، ونبير

 پيش به بلند كوه آن بر گروه گروه همگى شد، رها بد روزگار و گران بند آن از اسفنديار كه بدانستند ايران سپاهيان چون ديگر، سوى از
 نامداران اين: گفت ديد، چنين كه اختر نيك اسفنديار. نهادند زمين بر سر پيشش در او، ويشانخ چه و بيگانه  چه بزرگان، آن همه و رفتند شاه

 و افسر كه همانا: گفتند و بخواندند آفرين او بر بزرگان همه پس. بكشيد را دشمن و شتابيد خواهى كين به و بركشيد آبگون زهر تيغ گذار، دشنه
 به را شب آن سراسر آنگاه. كنيم مى گروگان تو پيش در را خويش جان ما همه. پذيرد مى آرامش ما جان تو ديدار با و هستى تو ما كين تيغ

 و بد روزگار آن از اشكبار ديدگانى با و زارى به فرّخ اسفنديار با شب آن در نيز گشتاسپ. پرداختند تيغها و جوشن پيراستن و سپاهيان آراستن
 .گفت سخن بود تاجورشان سر بر خون از كالهى و بودند گشته كشته گاهرزم آن در كه جوى پرخاش جوانان آن خون از

 ايشان از كه هر و بكشت را بانان ديده از بسيارى راه سر در و رسيد گشتاسپ نزديك به فرزند: كه رسيد آگهى ارجاسپ نزد به شب همان
 سخن كهرم با بسيار و خواند خود پيش به را بزرگان و گشت اندوهگين شنيد، چنين كه ارجاسپ. كرد پشت او جنگ به نشد، كشته كه نيز
 در را ديو اسفنديار اين اگر گفتم مى. بود جنگ اين از ديگرى خواست را ما شدند، روان خود جاى از سپاهيان اين كه هنگام آن در: گفت و راند
 بند از ديوزاد آن كه اكنون ليك. كنند آفرين ما بر ىسرزمين هر در و بگيرم را چين و ايران تخت من و گردد گزند بى گيتى ديگر بيابيم، بند
 شود برابر او با رزم در تا نيست او همĤورد تركان از هيچيك كه چرا. شد خواهد باد بر سرمان و رسيد خواهد اندوه را ما جنگ، اين در شده، رها
 .بازگرديم توران به تخت و تاج با و بخت پيروز و شاد دلى با ما و

 كهرم به را آنها همه آنگاه. بيĤورند بودند آورده بلخ از كه را چيزهايى و آراسته اسپان و گنجها و ها خواسته همه تا رمودبف ارجاسپ پس
 روان بود، بنشسته آنها بر راهنما سد كه شتر سد سو هر از. ببستند بار و برنهادند بنه همگى كه بود كهرم از كهتر پسر چهار را ارجاسپ. سپرد
 نام تن يك براى از چين، و ترك شاه اى: گفت بدو و آمد شاه ارجاسپ پيش به توران سپاه ميان از گرگسار نام به تُركى هنگام مانه در. شدند
 كشته پسرانش نيز ايران شهريار. اند برگشته بخت و گريزان و كوفته و خسته همگى ايران سپاهيان كه بدان. مكن خوار چنين اين را خود

 كه اين بى گفتارت اين با و شكنى مى را خود سپاهيان همه دل تو ليك است؟ آمده ايشان يارى به اسفنديار بجز كسى چه آيا پس. اند گشته
 چون. افكنم مى خاك بر را جنگى مرد آن تن و هستم او همĤورد من آيد، اينجا به او اگر كه بدان اينك. زنى مى زخم را ايشان درگيرد، جنگى

 اگر پس. است هنر و نژاد و نام را تو كه همانا پرخاشخر، پهلوان اى: گفت بدو بديد، را هوشيارش انديشه و دل آن و نيدبش را او گفتار ارجاسپ
. بخشم مى تو به زمين توران گنجهاى همراه به را چين درياى تا زمين توران از من گردانى، زبانت راهنماى را هنر و آورى بجاى گفتى را آنچه
 .گذرم نمى تو فرمان از دمى من كه بدان و باش اهيانمسپ اين سپهبد اينك

 چهره و رسيد فرا روز و بيانداخت را رنگ مشك پيراهن آن و آمد ستوه به او از تيره شب برگرفت، را خويش زرين سپر خورشيد چون
. آمد شاه پيش به اسپ زين درون در وسارگا گرز با خود و بيĤورد كوه از را بزرگى سپاه سترگ شاه اسفنديار پس .گشت ياكند زردى به گيتى

 جاى ساخت، مى رها را بيشه او دست از نيز شير نرّه كه -زرير پسر -پرخاشخر نستور. بود سپاه دل در ارجاسپ كين از پر روانى با شاه گشتاسپ
 .دآم سپاه چپ سوى به بره بخش در خورشيد همچون نيز جنگى كردوى. بيĤراست سپاه راست سوى در را خويش
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 از پر آسمان. ديد نمى را دشت روى نيز ستاره بنفش، تيغهاى و نيزه بسيارىِ از. بركشيد را سپاهيان هاى رده ارجاسپ نيز ديگر سوى در
 چگل شاه نيز چپ سوى در. گرفت جاى راست سوى در كوس و نفير با كهرم و ايستاد سپاه دل در ارجاسپ خود. گشت پرنيان درفشهاى

 بلندى يك بر و بيĤمد بديد، را وران نيزه و برگزيده سواران و گران سپاه آن ارجاسپ چون. خواست مى دل او از جنگ در زني شير كه ايستاد
 ده ساربان، تا بفرمود آنگاه. گشت سياه و تار چشمش پيش به گيتى و آمدند باشكوه دلش بر سپاه همه آن. بنگريست سپاه سوى هر به و برفت

 نگردد، پديدار افروزيى دل يا درخشش و پيروزى و گردد دراز ما بر كار اين اگر: گفت سپاه نامداران به پنهانى ارجاسپ پس . بيĤورد شتر كاروان
 .جوييم مى گريز راه آسودگى با و گرديم مى چابك شتران اين بر سوار ويژگان شما همراه من

 گويى. بگشت سپاهيان رده دو ميان در گردان سپهر بسان دست در گاوسار گرز با آورده، لب بر كف ژيان شير همچون اسفنديار پس
 ديگر. برفتند خود جاى از سپاه پهلوانان و برخاست كارناى ناله و خروش پس. گنجيد نمى خود پوست در آتش از او و بود او باالى دشت، همه
 بر سوار دست، در گاوسار گرز با اسفنديار. شد پروين ستاره همچون آسمان دشنه، همه آن از و گشت دريا همچون دشت آن خون، از گويى
 براى از امروز: گفت و بكشت سپاه دل از توران پهلوانان از تن سيسد و بيفشرد خود مشت در را پوالد گرز آن پس.  بغرّيد و بيفشرد ران اسپ،
 اين: گفت و بكشت را ايشان دليران از مرد ستش و سد و بتاخت دشمن سپاه راست سوى به آنگاه. برانگيزم گَرد نيز دريا از فرشيدورد، كين
 تن پنج و بيست و سد و پيچيد توران سپاه چپ سوى به اسفنديار سپس. كرد پشت او جنگ به ديد، چنان كه كهرم. است من نياى خون كين

 هشت و سى آن كينه اين: گفت پس. شد خون از دريايى همچون زمين و بكشت بودند، گنج و تاج با نامداران از همگى كه را دليران آن از
 .شدند كشته همگى كه بود من گرامى برادر

 هيچ سپاه رده پيش در و نمانْد جنگاورى هيچ و شدند كشته همه بيشمار سپاهيان اين از: گفت گرگسار به ديد، چنين كه ارجاسپ
 .است نمانده استوارى جنگجوى

 با پس. بشد تيز ارجاسپ، گفتار شنيدن از گرگسار خواندى؟ چه براى از را تانهاداس آن كه بگو اى؟ مانده خاموش چرا تو كه دانم نمى پس
 و بر به و براند كمان در را تير آن شد، نزديك بدو چون. آمد پهلوان اسفنديار پيش به دست در خدنگ پيكان با پوالدين تير يك و كيانى كمند
 گذشت وى جوشن از تير آن كه كند گمان چنين گرگسار تا بيĤويخت اسپ زين به را خود ديد، چنين كه اسفنديار. بزد پهلوان اسفنديار سينه

 گزند آن از اسفنديار. كند جدا اسفنديار تن از سر تا خواست و بركشيد الماسگونى تيغ گرگسار ليك. ساخت زخمى را كيانيش روشن سينه و
 گردن و سر سان بدين و. انداخت گرگسار گردن در را آن كردگار، و گيهاندار نام به و بگشود فتراك از را خود پيچان كمند  پس. بترسيد
 .افتاد خاك بر لرزانش تن و آمد بند در گرگسار

 رده پيش از را او آورده، لب بر خون و كشان كشان و افكند پالهنگ گردنش بر و ببست سنگ همچون پشت از را او دست دو اسفنديار
 آهنگ و ببند سراپرده در را اين: گفت و فرستاد ايران شاه نزد به كاله زرين همايون دست به را بدخواه ارگرگس آنگاه. آورد لشگرگاه به سپاهيان
 .گرداند مى پيروز كارزار اين در را كسى چه روزگار ببينيم تا نكن او كشتن

 راست سوى در درفشش كجاست؟ هرمك: گفت جنگاوران به و آورد جنگ به را سپاهيان همه و رفت آوردگاه به آنجا از اسفنديار آنگاه
 كه گفتند ارجاسپ به ديگر، سوى از. نيست اكنون گذشت، مى نيز كوه از تيرش و نيزه كه هم شيرگير و زن تيغ كندر آن. نيست پيدا سپاه

 با ارجاسپ دل. نيست پيدا پيكر گرگ درفش آن ديگر اكنون و گشت بنفش آسمان دليران، آن تيغ از ليك. جنگيد مى گرگسار با اسفنديار
 و گشتند سوار شتران بر ويژگانش با ارجاسپ سان بدين و. گرفت پيش در بيابان راه و بخواست شتر پس. گشت اندوهگين سخن آن شنيدن
 .ببردند خود با نيز را اسپان

 .براند خلّخ سوى به مهتران آن با خودش و بگذاشت رزمگاه آن بر را سپاهيانش ارجاسپ

. مداريد نگاه چنگ در بيهوده را جنگ شمشير اين: گفت ايرانيان به. درآمد لرزه به كوهسار او آواز از كه خروشيد چنان اسفنديار پس
 . كنيد بپا كارن كوه كشيد مى كه تورانيانى از و كنيد دشمن خون و دل را آن نيام

 در نيز گياه و سنگ و خاك كه شد چنان ديگر. ندآمد توران سپاه پيش به و بيفشردند ران شنيدند، چنين كه ايران خواه كينه سپاهيان
 سواران. بود مشت در تيغهاى و بريده بر و پشت و سر و پا از پر دشت آن همه. راند را آسيابها شد مى كشته، همه آن خون از و شد فرو خون

 اسپى كه هر. دريد مى تنشان بر پوست گردي رفت، ارجاسپ كه شنيدند تركان چون. پرداختند نمى گرفتن كاال به و تاختند مى پيوسته جنگى
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. آمدند اسفنديار پيش به بود، گريان بهارى ابر بسان كه ديدگانى و زارى با و ريختند زمين بر را جوشنها و كالهخود ديگران. بگريخت داشت،
 نگهدار را بزرگان از يكى و ساخت زارآ بى ديگر را خود دل نيا، خون براى از و نكشت را كسى ديگر و ببخشود ايشان بر زورآزماى اسفنديار

 . كرد ايشان

 دستش در دشنه خون، همه آن از. آمد ايران شاه نزد به سپاهيانش همراه به بود، خون از پر كه زرينى كاله و تيغ و بر با اسفنديار آنگاه
 آنگاه. كشيدند بيرون او گبر از را تير آن و بشستند شير با را دستش و شمشير پس. بود گشته آزرده جوشن از دوشش و بر و شده خشك
 . بشست را خود تن و سر و رفت آب درون به تندرست و دلشاد

 باك و ترس با كه -گشتاسپ همراه به -راست و دادگر داور آن -پاك يزدان پيشگاه در را هفته يك و بخواست سوگوارى جامه سپس
 ترس از تنش و گشته نااميد شيرينش روان از دلش كه گرگسار پس. آمد بجاى ياراسفند هشتم روز به. بكرد نيايش را دادگر آفريننده - بود

 انجمن اين از ستايشى هيچ من خون ريختن از تو شاها: گفت بدو و آمد اسفنديار تخت پيش به بود، لرزان بلرزد، باد از كه بيدى همچون
 به را تو و كنم زبونى آيد، پيش كه بدى هر در و گردم راهنما نيكى به را تو همواره و باشم اى بنده همچون تو پيش در تا بگذار پس. نيابى
 لشگرگاه به اسفنديار سپس. ببرند سراپرده به پاى و دست بر بندى با همچنان را او تا بفرمود شنيد، چنين كه اسفنديار. شوم رهنمون دژ رويين

 آراسته پياده و سوار كه چنان  ببخشيد سپاهيان به بود، مانده رزمگاه آن بر كه را هايى خواسته همه و آمد - لهراسپ خون ريزنده آن -ارجاسپ
 .بكشت بودند، آزرده ايشان از سپاهيان و ساخته بند در كه را تركانى آن آنگاه. گشتند

  ارجاسپ جنگ به ديگر بار را اسفنديار گشتاسپ، فرستادن

: گفت بدو گشتاسپ. گفت سخن ايران شاه با نبرد نامداران آن و فرشيدورد كين و لهراسپ باره در و آمد سراپرده به اسفنديار آن، از پس
 سرگشته تركان ننگ از ولى شد كشته گاه كينه اين بر كه كسى آن خوشا پس. هستند بند در خواهرانت ليك دلشادى، تو اكنون زورمند، اى

 از مغزم و گريم مى ننگ اين براى از ام زنده تا من كه همانا گفت؟ خواهند چه ببينند، تخت بر نشسته گونه بدين را ما چون ما زيردستان. نشد
 دم به خود مردانگى با و بروى توران به گزندى هيچ بى و تندرست تو اگر كه ام پذيرفته بلند كردگار پيشگاه در من كه بدان. سوزد مى آتش
 .بسپارم تو بى را رنج بى گنجهاى و شاهىشاهن تخت و تاج اين سازى، رها تركان چنگ از را خواهرانت و شتابى اژدها

 جان و تن. باشم نمى شاهى جوياى و هستم بنده پدر، پيش در من كه بدان. مبيناد تو بى را روزگار كسى: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار
 برجاى را زمين توران بوم و بر و مخواه مى كين ارجاسپ از و روم مى نيز اينك. خواهم نمى را خود فرمان و تخت و  سازم مى تو برخىِ را خويش

 . باشد يارت خرد پيوسته: گفت و كرد آفرين او بر گشتاسپ پس. آورم مى تخت به بند آن از ايران بلند شاه بخت به نيز را خواهرانم. گذارم نمى

 گنج پس. برگزيد را نامدار افكن اسپ سوار رهزا دوازده ايشان ميان از و فراخواند را پهلوانان و موبدان و سپاهيان سو هر از ايران شاه آنگاه
. ببخشيد اسفنديار به نيز شاهوار گوهرهاى از پر تاج يك و تخت يك. نساخت دژم را كس هيچ بخشش آن در و ببخشيد ايشان بر بسيار درم و

 سپاهيان. كشيدند دشت به پيكر هماى درفشى با را سراپرده و شد سياه گَرد از تابان خورشيد كه برآمد ايران شاه درگاه از خروشى چنان پس
 .شد سياه نيز تابان خورشيد ايشان، گَرد از و نهادند رفتن سوى رو

 .بديد را سپاهيان و آمد دشت به ايوان از اسفنديار آنگاه
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  خوان هفت داستان

 محمود پادشاه ستايش

 بزم و رزم و داد و كين و پايدارى و انديشه و آهنگ و جنگ از پر كه آورم مى را خوان هفت داستان جوان، و نغز سخنانى با پس اين از
. بگويم او خسروانى كاله و فرّ به و محمودشاه پذيرش با را سخن اين كند، كامكارى من سرشت اين به و شود يار مرا بخت، ديگر بار اگر. است
 شاه آن بره، بخش در بيĤراست، مهر با را زمين روى و بنمود چهره تابنده خورشيد چون. بادا او بنده گيتى بزرگان و باد زنده جاودانه گيتى شاه
 پر چشمش و آتش از پر ابر دل. شد ناله و نرگس از پر جويبار و گشت تندر غلغل از پر كوهسار. گشت شاد او از باختر و خاور و نهاد سر بر تاج
 پس. شود مى بيدار خفته آوايش از و بارد مى فرو باران گردد، مى ارپديد آسمان در آتش آن چون. شد خشم و تاب از پر رامشگر  خروش و آب از

 رخسار و گردد درخشان آفتاب از گيتى چون. است نگاريده چين در مانى را آن كه است ديبايى همچون گيتى كه ببين گردى، بيدار چون
 هنگامى تا زمين ليك. خشم و درد از نه گريم، مى كه توست دلدادگى از من چشم، شوخ اى: كه بگويد و بخندد ببيند، آب از پر را الله و نرگس

 شهرياران آهنگ و كوشش بسان و است بهاران در آسمان باران زيرا  خوانم نمى آسمان را پادشاه اين دست پس. خندد نمى نگريد، آسمان كه
 مشك و زر با دريا آب و خشك، خاك با گنج او ىبرا. افرازد برمى را خود كاله بره بخش در كه آنگاه است، خورشيد همچون شاه دست. نيست
 را او هرگز و است چنين ناپارسا و پاك با القاسم ابو شاه دست. گردنفراز شاهان به هم و رسد مى درويشان به هم او، بخشش و است يكسان

 در كه كس هر به ليك. آورد مى چنگ هب را شهرياران سر و گيرد نمى آرام ديگر آيد، پيش جنگ برايش كه هم آنگاه. آيد نمى دريغ بخشيدن
 .بادا برجاى او داد و بخشش و باد گيتى شاه محمود، پس. انديشد نمى خود رنج از هيچ و بخشد مى را خويش گنج بنهد، گردن او پيش

 .گير ياد ازو و گويد مى چه دژ رويين از كارآزموده پير تا بنگر اكنون

 اسفنديار خوان هفت

 را گرگ دو يار،اسفند كشتن نخست خوان

 اسفنديار و دژ رويين و گشتاسپ كار از آنگاه و گرفت دست در زرينى جام. براند خوان هفت از داستانى بنهاد، خوان سخنگو دهگان چون
 راه رگسارگ همراه به بيĤمد، بلخ در پدر پيش از تلخ گفتار از پر روانى و زبان با اسفنديار چون: گفت و درگرفت سخن گرگسار آموزش و راه و

 مى و بيĤراستند  خوان تا بفرمود آنگاه. بزد سراپرده و آورد فرود را سپاهيان پس. آمد او پيش به راه دو كه اين تا براند و گرفت پيش در را توران
 پيش به داغديده دلى با گرگسار تا بفرمود اسفنديار سپس. بنشستند شاه خوان بر و برفتند سپاه پهلوانان همه. بخواستند را رامشگران و رود و
. رساند خواهم تخت و تاج به را تو من كه بدان بخت، تيره اى: گفت بدو آنگاه. دهند گرگسار به دم به دم را زرين جام چهار تا بفرمود و برود او

 خورشيد به را تو و سپارم مى وت به را آن گردم، پيروز چون و بود خواهد تو آن از زمين توران همه  بگويى راست بپرسم، تو از هرچه اگر پس
 فروغى من پيش در دروغت كه بدان بگردى، دروغ پيرامون اگر ليك. آزارم نمى نيز را فرزندت خويشان نيز و تو خويشان و آورم برمى تابان
 .گردد بيم از پر انجمن دل كه گردانم نيم دو به دشنه با را ميانت چنان و نگيرد

 همان تو پس. شنود نخواهى من از راست گفتار بجز سخنى هيچ كه بدان ، فرّخ و نامور اسفنديار اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گرگسار
 است راه آنجا تا پرسنگ چند كجاست؟ است، زمين ايران از جدا جايى در كه دژ رويين اكنون: گفت اسفنديار. است سزاوار پادشاهان از كه كن
 هرچه است؟ چند دژ آن باالى و باشند مى آن در سپاهى اندازه چه هميشه است؟ گزند بى راهى ككدامي آنها از و رود مى بدانجا راه چند و

 آن از يكى. است راه سه خواند، مى پيكارگاه را آن ارجاسپ كه بارگاهى آن تا اينجا از ، پِى نيك شاه اسفنديار اى: گفت گرگسار. بگوى دانى، مى
 ليك. است تُرك بزرگان گذر راه و شهر و خرگاه و آب از پر است، ماه سه كه راهى آن. ماه دو در را ىيك و پيمايد مى ماه سه در سپاه را راهها
 چهارپا آبشخور و گياه هيچ و يافت نخواهى آمدن فرود براى جايى يا و خوردنى هيچ آن در كه بدان بروى، است، ماه دو كه ديگر راه آن از اگر
 اژدهاى و گرگ و شير از پر ليك. رسيد خواهند دژ رويين به سپاهيان هشتم روز به و برد مى را راه فتهه يك در راه، سديگر ولى. نيست آن در
 ماه به دريا از را يكى كه است افزونتر نيز دلير اژدهاى و شير و گرگ از نيز جادو زن فريب. نيابد رهايى چنگشان از هيچكس كه است نرّ

 از پس آنگاه. بدرد هم از را درخت بوزد، باد چون كه هست نيز سخت سرماى و سيمرغ و بيابان. سازد مى نگونسار چاه در را ديگرى و آورد برمى
 افزار جنگ و سپاه و است برتر نيز سياه ابر از آن باروى سر. است شنيده نه و ديده  كسى نه آن مانند به كه دژى ولى. گردد پديدار دژ رويين آن

 براى از خواهد مى كه هنگامى توران شهريار. گردد مى خيره آن ديدن از آدمى روان كه است روان رودى نانىچ پيرامونش. است آن در فراوانى
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 از پر او دژ آن. نيĤيد دشت از چيزى هيچ به نيازى را او بماند، دژ آن در اگر هم سال سد. گذرد مى آن از كشتى با بيĤيد، دشت به شكار
 .است آسياب و ندبروم درخت و گياه و كشاورزى زمينهاى

 هيچ گيتى در كه همانا. نباشد راهى اين بجز را ما: گفت بدو آنگاه. ماند خاموش و بپيچيد زمانى بشنيد، را سخنان اين اسفنديار چون
 .نيست كوتاه راه از بهتر چيز

. باشد گشته سير خويش جان زا كه اين مگر نگذشته، خوان هفت از آواز و زور با كسى هرگز كه بدان شهريار، اى: گفت گرگسار ليك
 بايد كه زيرا  آيد مى من پيش به چيزى چه نخست از كه بگوى اينك. ديد خواهى را اهريمنى زور و دل منى، با اگر: گفت بدو نامور اسفنديار

 همچون يك هر كه بيĤيند تو شپي به ماده و نرّ گرگ دو نخست برگزيده، سوار اى و ور مايه شاه اى: گفت گرگسار. گردم آماده او با پيكار براى
 ميانشان و فربه يالشان و بر و ژيان پيل همچون دندانشان دو. كنند آرزو را شيران رزم و باشند داشته گوزن بسان شاخهايى. باشند سترگ پيلى
 .باشد الغر

 بزمگاهى و نهاد سر بر كيانى الهك آنگاه. بردند خرگاه به بند در همچنان را ناسودمند گرگسار تا بفرمود شنيد، چنين كه اسفنديار
 .بيĤراست

 از ديگر و برخاست درگاه از كوس آواى رسيد، فرا روز و بگشود زمين با را خود راز آسمان و بنمود بلندى از را خود تاج خورشيد، چون
 و آباد و نهاد زمين ورانت به روى خوان، هفت سوى به اسفنديار پس. گشت آبنوس سياهى به آسمان و آهن همچون زمين سپاهى، همه آن
 از سپاه نگهدار كه پشوتن نام به بيدارى مرد به. برگزيد را سپاه ناموران از يكى رسيد، ايستگاه يك به چون آنگاه. شد روان سپاهيان با شاد

 گردم مى سپاه رو پيش خودم پس. پيچم مى خود به گرگسار گفتار آن از پيوسته من كه بدان. دار نگاه آيين، به را سپاهيان: گفت بود، دشمنان
 .ببستند نيز را رنگش سياه اسپ زين دوال و بپوشيد جنگ جامه و بيĤمد اسفنديار. نرسد ديگران  به رسد، بد من به اگر تا

 .بيفشرد ران سترگ پيلى همچون رسيد، گرگها نزديك به سپهبد اسفنديار چون

 به روى او سوى به جنگجوى و خشمگين پيل دو بسان پس. بديدند را اراسفندي بستن ميان و گوپال و چنگ و دوش و بر گرگ دو آن
 آن. بكرد باران تير اهريمنان آن بر و ساخت نخيز تندى با و كرد زه به را كمان و بغرّيد غرّان شيرى مانند به دلير اسفنديار ليك. نهادند دشت

 را دد دو آن و كرد نگاه روشن دلى با اسفنديار. آيند او پيش به ات نماندند تندرست هيچيك و گشتند سست او پوالدين پيكان از گرگ دو
 نامور اسپ آن از آنگاه. بريخت خاك بر را خونشان و كرد چاك را آنها بر و ببريد را سرهايشان و بركشيد آبگونى زهر تيغ پس. بديد زار و سست
 از پر دلى با و آمد يزدان پيش به بيچارگى با و بجست آنجا در را پاكى جاى سپس. بشست آنها خون از را خود تن و افزار جنگ و آمد فرود
 بر را ددان آن تو و بدادى هنر و هوش و زور مرا كه بودى تو اين دادگر، داور اى: گفت و كرد خورشيد سوى به رخسار ، گَرد از پر سرى و درد

 .باش راهنما نيكويى، هر در پس. افكندى خاك

 در كار آن از سپاهيان و پهلوانان آن همه. بديدند نماز جايگاه در را پهلوان اسفنديار و برسيدند پشوتن همراه به سپاهيان هنگام همان در
 و بزرگى و شاهى تخت او بى و بادا جاويد دست، و تيغ و دل اين مست؟ پيل يا بخوانيم گرگ را اينها: كه انديشيدند خود با و گشتند شگفت

 مى و خوردنى و بيĤراستند زرينى خوان سپس. بزدند او پيش در را سراپرده و برفتند انديش فرخنده پهلوانان آن آنگاه. مبادا سپاه و بزم
 .بخوردند

 را شيران اسفنديار، كشتن دوم خوان

 .گشت اندوهگين جنگى پهلوانان آن و اسفنديار از ،]شد آگاه كار آن از كه[ گرگسار

 گويى مى چه اكنون: گفت بدو و داد بدو مى جام سه آنگاه. آورند او پيش به گريان و لرزان و بند در همچنان را او تا بفرمود اسفنديار پس
 آيد تو جنگ به شيرى ديگر، ايستگاه در شيردل، و تاجور شهريار اى: گفت نامور اسفنديار به گرگسار ديد؟ خواهم را ديگرى شگفتى چه آيا و

 بخنديد شنيد، چنين كه روشندل اسفنديار. پرد نمى شير آن راه بر -باشد دلير چه اگر -نيز دالور لمندا و ندارد را او با رزم توان نيز نهنگ كه
 .روم مى شير نرّه آن جنگ به دليرانه چگونه من كه ديد خواهى فردا ناسازگار، تُرك اى: گفت بدو و
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 چون. بخواندند آفرين او بر و براند را سپاه تاريك شب آن در پس. گردند روان جايگاه آن از سپاهيان تا بفرمود شاه گشت، تيره شب چون
 دشت آن در دلير شيران آن جاى به سپهبد اسفنديار رسيد، فرا روز و كرد سر بر زرد ديباى از اى روسرى شب، الژوردين چادر آن از خورشيد

 رزم سوى به خودم و سپردم تو به را سرفراز سپاه اين :گفت بدو و داد پند اندازه از بيش را او و رفت او پيش به پشوتن تا بفرمود پس. رسيد
 .رفتم

 .شد تاريك ايشان دل بر گيتى گشت، نزديك شيران آن به چون و بيĤمد اسفنديار

 كه زد آن بر تيغى چنان اسفنديار بيĤمد، كه نرّ شير. رفتند او پيش به دلير و جوى پرخاش -بود ماده ديگرى و نرّ يكى كه -شير دو آن
 و برآشفت شير جفت چون. ساخت بيم از پر را ماده شير دل و كرد نيم دو به را آن ميان تا سر از پس. گشت مرجان سرخى به سارشرخ رنگ

  آنگاه. گشت آللگون خونش از اسفنديار جنگى بر و دست و بغلتيد و افتاد خاك بر سرش كه بزد آن سر بر تيغى رزمساز اسفنديار آمد، نزديك
 تو اين: گفت پاك و دادگر داور درگاه به پس. نجست پاك يزدان بجز نگهدارى هيچ كار آن در. بشست تن و سر و رفت آب ندرو به اسفنديار

 .بساختى نابود را ددان آن من دست به كه بودى

 .بديد را شيران يال و بر آن پشوتن و رسيدند آنجا به سپاهيان هنگام همان در

 و بنهادند خوان و آمد سراپرده و خرگاه نزديك به پهلوان اسفنديار آنگاه. خواندند زمين نامدار ار او و كردند آفرين اسفنديار بر پس
 . بيĤورد نيكويى خورشهاى مغز، پاكيزه خوانساالر

 را اژدها اسفنديار، كشتن سوم خوان

 آن از اهريمن گرگسار چون و داد بدو آللفام مى آن از جام سه پس. آيد او پيش به روزگار بد و بدانديش گرگسار تا بفرمود اسفنديار آنگاه
 بد برترمنش، شاه اى: گفت گرگسار. بگوى دانى، مى من فرداى ديدار از چه هر خوار، و بدبخت مرد اى: گفت بدو اسفنديار گشت، شاد مى جام
 پيش چه برايت فردا كه دانى نمى ليك. شتىبگذ ها سختى و رنج از چنين اين و بشتافتى يكباره به آتش همچون كه بادا، دور تو از بدكنشى هر

 .است پيش در اين از بدتر بسيار كارى رسى، ديگر ايستگاهى به اينجا از فردا چون كه بدان. ببخشاى خود بيدار بخت بر پس. آمد خواهد

 كوه يك بسان اندامش و گردد ىم برافروخته آتش كامش از. آورد برمى دريا از نيز را ماهى خويش دم با كه آيد تو پيش به دژم اژدهايى
 انجمن گونه اين كه سپاهيان اين از و خود از را تو آيا. است گواه من پند اين بر خودت روان و باشد روا بازگردى، راه اين از اگر پس. خاراست

 با جنگ در اژدها آن كه ديد واهىخ و برد خواهم بند در همچنان را تو بدنشان، اى :گفت شنيد، چنين كه اسفنديار آيد؟ نمى دريغ اند، گشته
 .يابد نمى رهايى تيزم شمشير از من

 نيكويى چوبين گردونه انديش پاك درودگر آن سان بدين و. بيĤورند سزاوارى گران چوبهاى با را درودگران تا بفرمود اسفنديار پس
 آن به گرانمايه اسپ دو شاه اسفنديار آنگاه. بيĤراست را آن و گذاشت نيكى تبنگوى نيز آن باالى در و بنشاند تيغهايى آن گرد به و بساخت
 .براند اسپ بدانگونه چندى و بنشست تبنگو آن در پهلوانى كاله و كابلى دشنه و زره با آن آزمودن براى و ببست

 .گشت پرداخته رنج آن از شاه اسفنديار شد، ساخته اژدها آن كار سان بدين چون

 تيزتگ اسپى بر اسفنديار بنمود، بره بخش از را خود تاج ماه، و گشت زنگى روى سياهى به جا همه و رسيد فرا شب كه هنگامى در پس
 همراه به پشوتن گشت، پنهان تيره شب درفش و شد روشن جا همه چون ديگر روز. گشت روان او پس از نيز نامدار سپاه آن و نشست بر

 .سپرد فرّخ پشوتن به را سپاه و بپوشيد گبر پهلوان شاه اسفنديار پس. آمد او پيش به نامجوى اسفنديار خويشان و بزرگان

 اژدها سوى به تيز و بنشست آن در دلير شهريار آن پس. بيĤورد بود، شده بسته آن بر گرانمايه اسپ دو كه را تبنگو و گردونه آن آنگاه
 و خورشيد گويى. آمد بيرون جاى از سياه كوهى همچون ديد،ب را جنگى اسپ تاختن و بشنيد را گردونه بانگ آن دور از اژدها چون. نهاد روى
 باز سياهى دهار بسان را دهانش. آمد مى بيرون آتش دهانش از پيوسته و بود خون از تابان چشمه دو مانند به چشمانش. گشت تاريك نيز ماه

 رهايى اژدها آن گزند از تا خواست مى اسپ. برد پناه دانيز به بديد، را شگفتى آن اسفنديار چون. كرد مى نگاه اسفنديار به غرّان و بود كرده
 دژم تبنگو آن ميان در ديد، چنين كه جنگى اسفنديار. بخورد گردونه آن با را آنها و دركشيد خويش دم با را اسپ دو آن اژدها، ليك. يابد
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 از را تيغ آن توانست نمى اژدها. ريخت بيرون به دهان از خون از دريايى و بماند ديگر خورد، اژدها آن دهان به اسفنديار تيغ چون ليك. گشت
 نيرويش شد، اندوهگين تيغها و گردونه آن از اژدها چون. گشت آن نيام اژدها، دهان كه بود شمشيرى بسان تيغ آن. كند بيرون خود دهان

 مغز شمشير، آن با و آمد بيرون تبنگو درون از شير يك بسان دست، در تيزى شمشير با دلير اسفنديار هنگام همان در پس. پذيرفت كاستى
 بر كوهى همچون و گشت خود بى خود از زهر آن دود از اسفنديار و برآمد بود، افتاده خاك بر كه اژدها زهر دود ناگهان. كرد چاك را اژدها
 .شد بيهوش و افتاد زمين

 سر بر بد كه انديشيد خود با و بترسيد ديد، بدانگونه ار اسفنديار چون و بيĤمد سر پشت در گران سپاهى با پشوتن هنگام همان در
 .گشتند پياده اسپان از و كردند ناله همگى نيز سپاهيان. بگريست و شد خون از پر دلش پس. است آمده اسفنديار

 آن زهر دود از من: گفت گردنكش پهلوانان آن به كرد، باز چشم اسفنديار چون. بريخت گالب اسفنديار سر بر و بيĤمد شتابان پشوتن
 خاك آن روى از گردد، بيهوش خواب از كه مردى همچون اسفنديار آنگاه. نرسيد من به زخمى هيچ ازو گرنه و. گشتم بيهوش كه بود اژدها

 بر پيوسته و آمد پاك خداوند پيش به سپس. بشست آب در تن و سر و بخواست خود گنجور از نويى جامه پس. رفت آب نزديك به و برخاست
 دادار پيش در همگى نيز سپاهيانش. بود او پشت پروردگار كه آن بجز كشت، كسى چه را اژدها اين: گفت مى و بود غلتان و پيچان خاك، نآ

 .شد درد از پر كار آن از بود، شده زنده مرده، اسفنديار]  گويى[ ديد كه گرگسار ليك. بخواندند آفرين و نهادند زمين بر سر

 را جادو زن نديار،اسف كشتن چهارم خوان

 ياد به اسفنديار آنگاه. بپرداختند ميگسارى به و بزدند تاژ پيرامونش همگى نيز سپاهيان و بزد رود لب بر را سراپرده شاه اسفنديار
 آن از و بخنديد و داد او به خسروانى مى آن از جام دو پس. آورند او پيش به را ناالن و دل بر داغ گرگسار تا بفرمود و خاست پاى بر گيهاندار

 پيش چه برايم ديگر ايستگاه در پس اين از كه بگوى پس. ببين را  آهنج دم نرّ اژدهاى آن اكنون ارزش، بى بدتن اى: گفت بدو و بكرد ياد اژدها
 در فردا چون كه بدان توست، يار نيك اختر پيوسته كه پيروزگر شاه اى: گفت بدو گرگسار رسد؟ مى من به بيشترى درد و رنج كجا در و آيد مى
 اگر. است نخورده شكست ايشان از هرگز ليك ديده، بسيارى سپاهيان اين از پيش كه آيد تو پيش به جادوگرى زن آيى، فرود ايستگاه آن

 پيش به را خود جوانى، زور با پس. خوانند مى غول را زن آن نام كه بدان شاه اى. كند مى بيابان چون را دريا و دريا همچون را بيابان بخواهد
 بد اى: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار. آورى خاك بر را خود نام نبايد زيرا  گرد باز ديگر يافتى، اژدها بر كه اى پيروزى اين با. مبر او دام
 و شكست خواهم را جادوان دل و پشت كه كرد خواهم كارى جادوگر زن آن با من زيرا. بگو سخن آنگاه ديدى، من از كه آنچه هر فردا شرم، بى
 .آورد خواهم خاك بر را جادوان سر دادرسان و يكتا خداى پيروزى با

 نيكى يزدان و نهاد بر بنه و برگرفت را سپاهيان اسفنديار كرد، تن بر زرد پيراهن روز، و بگشت باختر سوى به فروز گيتى خورشيد چون
 بخش روى بر ياكندى همچون را خود زرين كاله خورشيد، چون. براند تيره شب آن سراسر در را سپاهيان شاه، اسفنديار پس. كرد ياد را دهش

 زرين جام و خواست سور بود، آمده پيش رزم آن برايش كه هنگام آن در. سپرد پشوتن به را سپاهيان بخنديد، زمين روى همه و برافراخت بره
 .ببرد خود همراه به را نيكى تنبور و

 هر در و شد نمى ديده آفتاب بود، آن در كه درخت همه آن از. بود كاشته الله آن در آسمان گويى كه ديد بهشت همچون اى بيشه پس
 جام آن آنگاه. برگزيد بيشه آن در را اى چشمه لب و آمد فرود اسپ از بود سزاوار كه چنان اسفنديار پس. بود گالب چون اى چشمه آن جاى
 بد اسفنديار، كه براستى: كه بخواند سرودى و برگرفت در را تنبور آن گشت، شاد مى آن زا دلش كه دانست چون و گرفت دست در را زرين
 هيچ گيتى اين در. نيابد رهايى ها سختى و رنج چنگ از و نبيند نرّ اژدهاى و شير بجز هيچ. بيند نمى ميگسارى و مى هرگز كه است اختر
 همچون رويش و سرو چون بااليش كه دلگسل اى چهره ديدار را او يزدان، اگر كه اهمان. نيابد فرّخى چهره پرى ديدار و خوشى از اى بهره

 جادوگر زن آن ناگهان هنگام همان در. يافت خواهد را خويش دل كام همه ديگر بدهد، باشد، هشته فرو پاى تا مشكينش موهاى و خورشيد
 چروك و چين از پر روى زشت آن پس. افتاد دام به مى جام و ساز و جامه با شيرى: گفت و گشت بهارى گل همچون و بشنيد را اسفنديار آواز
 گلى و گلستان مانند به رويى با و بساخت مشكين موهايى و چينى ديباى چون رخسارى با خوبرويى تُرك يك بسان را خود جادو با آيين، بد و

 تو كه براستى دادگر، و يگانه خداى اى: گفت و كرد بيشتر را مى و ساز و سرود آن بديد، را او اسفنديار چون. بيĤمد اسفنديار نزديك دست، در
 دادگر دادار آفريننده و. رسد اى بهره او از مرا تا جستم مى را اى چهره پرى بيشه اين در كه بود اكنون هم زيرا. هستى راهنما بيابان، و كوه در
 زنجير گشت، آللگون رويش چون و داد بدو مشكبوى باده آن از پر جامى فندياراس آنگاه. باد او پرستنده جانم و پاك دل پس. بداد من به را آن
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 آن اسفنديار هنگام آن در و بود بسته اسفنديار بازوى بر را آن زردشت خود و بود آورده گشتاسپ براى بهشت از زردشت كه را پوالدينى خوب
. درآورد شيرى بسان را خود جادوگر زن ليك.  ببرد را تنش نيروى كه تانداخ زن گردن  به چنان ناگاه بود، ساخته نهان جادوگر زن از را

 پس. آورد نخواهى من بر گزندى هيچ بشوى، نيز آهنينى بلند كوه اگر كه بدان: گفت بدو و برد شمشير به دست ديد، چنين كه اسفنديار
 و سالخورده زن پير زنجير، آن ميان در ناگهان. دهم مى مشيرش آن با را پاسخت اكنون هم زيرا  بيĤراى هستى كه همانگونه به را خود رخسار
 ديده جادوگر سر نه ديگر كه بزد سرش بر تيزى دشنه چنان اسفنديار پس. گشت پديدار برف سپيدى به مويى و سر و سياه رويى با فرتوتى

 و خورشيد روى و برآمد سياهى گَرد و باد ناگاه. گشت خيره آن در چشم كه شد تيره بدانگونه آسمان بمرد، جادوگر آن چون. تنش نه و شد
 .بپوشاند را ماه

 . بخروشيد خروشان تندرى همچون و رفت بلندى يك باالى به اسفنديار آنگاه

 توان نيز پلنگ و گرگ و شير و جادوگر و نهنگ كه براستى نامبردار، شاه اى: گفت و بيĤمد شتابان سپاهيان همراه به پشوتن پس
 پيكار آن كه گرگسار ديگر، سوى از ليك. بمانى سرفراز همينگونه به پس. است تو مهر نيازمند گيتى و ندارد را تو زخم ابربر در پايدارى
 . برآمد سرش از دود بديد، را اسفنديار

 را سيمرغ اسفنديار، كشتن پنجم خوان

 بود، سزاوار كه چنان و بزد سراپرده بيشه آن در گاهآن .نهاد زمين بر را خود رخسار آفرين، گيهان پروردگار پيش در چندى اسفنديار
 .ببردند شهريار پيش به را گرگسار. بيĤور را بدبخت مرد آن: فرمود دژخيم به شهريار اسفنديار پس. بنهادند خوان

 بخت تُرك اى: گفت وبد اسفنديار گشت، شاد آللگون مى از گرگسار چون. داد بدو خسروانى مى آن از جام سه بديد، را او كه اسفنديار
 با آنچه از كه اينك. ببين درخت بر فرازد، مى آسمان بر را خود سر و برد مى دريا به را سپاهيان گفتى كه را پير جادوگر آن سر اكنون برگشته،

 جنگى پيل همچون كارزار هنگام به كه اى: گفت بدو گرگسار ديد؟ خواهم چه ديگر ايستگاه در كه بگوى بگرفتى، پند بكردم، جادوگر اين
 و برآورده آسمان به سر كه ببينى كوهى. باش بيدارتر و تر گزاينده پس. آيد مى پيش برايت دشوارتر كارى ديگر ايستگاه در كه بدان هستى،
 را پيل و پلنگ و دريا از را نهنگ كه است جوى پيكار و پرنده كوهى همچون. خوانند مى سيمرغ را آن دانايان، كه فرمانرواست كوه آن بر مرغى

 باال كه است بچه دو را او. مسنج جادوگر زن آن و گرگ همچون را او تو پس. نرسد رنجى هيچ را او برداشتن، اين از و آورد برمى خشكى از نيز
 به اگر پس. داشت هدنخوا فرّى هيچ نيز خورشيد و توان هيچ زمين، ديگر بگستراند، پر و برود آسمان به او چون. اوست مانند به شان انديشه و

 بدان شگفت، اى: گفت و بخنديد شنيد، چنين كه تهمتن اسفنديار. باشد سودمند برايت بازگردى، اينجا از و نيازى دست بلند كوه آن و سيمرغ
 .آورم خاك بر باال آن از را سرش و بدرم را تنش هندى شمشير با و بدوزم پيكان با را او دوش دو من كه

 آن انديشه در -جويان جنگ سر آن -اسفنديار شد، سخت او كردن پشت اين از خاور دل و بنمود پشت بندهتا خورشيد چون پس
 كوه از سر -زمانه چراغ آن - تابان خورشيد چون. براند سپاه با را شب آن سراسر و برگرفت را سپاهيان بود، شنيده سيمرغ باره در كه سخنانى
 .ببرد خود با را گردونه و تبنگو و اسپ آن و سپرد سپاه ساالر به را سپاه اسفنديار ،كرد تازه را دشت و در و زمين و برآورد

 نگاه آن سايه در را گردونه و اسپ پس. بود برآورده آسمان به سر كه ديد كوهى كه اين تا برفت باد همچون شاه اسفنديار سان بدين
 آن كوه فراز از سيمرغ چون هنگام همان در. بخواند آفرين شد، برپا او رمانف به گيتى كه يكتايى خداى بر پيوسته و گرفت انديشيدن و داشت
 آن بر سيمرغ. ماه نه و بود پيدا خورشيد نه ديگر. آمد زير به كوه از سياه ابرى همچون ،]بشنيد و[ بديد را نفير ناله و سپاه آن پسِ از و تبنگو
 هيچ ديگر ليك. بزد]  گردونه ى[ تيغها آن بر را خود پر و بال پس. گيرد چنگ به رد،گي مى را نخچيرى پلنگى كه همچنان را گردونه آن تا بود
 . نمانْد سيمرغ براى فرّى و زور

 از چنان ديدند، چكان ديده دو از خون و خروشان را او سيمرغ، بچه دو آن چون. افتاد خاك بر ديگر آنگاه و بلرزيد نوكش و چنگ چندى
 و تبنگو و اسپ همه كه شد روان خون ازو چنان شد، سست زخمها آن از كه سيمرغ. گشت تيره ديدگان آنها، يهسا از كه پريدند جايگاه آن

 چه نهنگ پيش در مرغ ديگر كه براستى و.  بغرّيد و شد بيرون تبنگو از دست در هندى شمشير با دار زره اسفنديار پس. بشست را گردونه
 كه همو -ماه خداوند پيش به آنگاه. گشت پاره پاره و بيچاره ديگر گر چاره مرغ آن كه بزد تيغ او بر انچند اسفنديار ؟ بيĤورد توانست مى زورى
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 اين به مرا و ببردى جا از را جادوان پِى كه بودى تو اين هنر، و زور و پاكى خداوند اى دادگر، داور اى: گفت و آمد -بداد پيروزى بدى هر بر
 .گشتى راهنماى نيكى

 كمر و تاج با بزرگانِ و] اسفنديار[ پسر و برادر سپاهيان و افزار جنگ با را سراپرده پشوتن و برخاست كارناى خروش گامهن همان در
 روى بر. شد مى ديده مرغ آن خون پر چنگال و اندام تنها جا همه و نديد را دشت روى كسى بود، شده كشته كه سيمرغ آن از. بيĤورد ايران
 تنى با -ساخت مى خيره نيز را ماه رخسار كه -را شاه اسفنديار آنگاه. بود رفته او پر زير به دشت همه و نبود خون بجز يچه كوه، تا كوه از زمين

 نامور شهريار آن كه بشنيد گرگسار چون هنگام همان در ليك. بخواندند آفرين او بر جنگى دليران و سواران و سران آن پس. بديدند خون پر
 نيز دليران آن و بزد  سراپرده جوان شاه اسفنديار. بود درد از پر دلى با و گريان پيوسته و گشت الژوردين رخسارش و زانلر تنش گشت، پيروز

 . پرداختند ميگسارى به و نشستند خوان بر و بيĤراستند ديبا با را زمين پس. گرفتند جاى پيرامونش

  برف از اسفنديار گذشتن ششم خوان

 .گشت شنبليله گل همچون رخسارش كه اين تا داد بدو نبيذ جام سه پيوسته پس. آيد او نزد به شتابان گرگسار تا بفرمود اسفنديار آنگاه

 چنگ تيز اژدهاى و گرگ و شير آن نه و است پيدا سيمرغ نه ديگر كه بنگر گيتى كار اين به بدگمان، بدتن اى :گفت بدو اسفنديار آنگاه
 آواى به گرگسار هست؟ ستوران براى گياه و آب آنجا در آيا و انگيزد برمى شورى ايستگاه آن در كسى چه بار اين آيا كه برگوى پس. سترگ

 ايزد كه همانا نيكبخت، اى. گرفت اندازه بايد تو بخت از كه براستى. نباشد شگفت بازگردى، اينجا از اگر نامور، و فرّخ اسفنديار اى: گفت بلند
 تيغ و كمان و گرز ديگر. نبيند نبردى چنان مردى هيچ كه است پيش در كارى فردا كه بدان ليك. آمد بار به خسروانى درخت آن و بود تو يار
 با ، فرّخ اسفنديار اى تو و بيĤمد برف نيزه، يك باالى به. آيد پيش برايت شگرفى روزگار. گريز راه نه و بماند برايت جنگ راه نه و نيĤيد يادت به

 اين با زيرا گيرى دل به اى كينه من گفتار از نبايد نيز و نباشد شگفت بازگردى، اينجا از اينك اگر پس. بمانى برف انمي در نامدار سپاهيان اين
 بيابان به چون آنگاه. ريخت خواهند درخت بار بسان مردم سخت، باد آن از كه دانم مى درستى به من. ريخت خواهى را سپاهيان خون كار

 در. نگذرد آن از نيز ملخ و مار و مور كه است سختى زمين و خاك و داغ ريگ آن سراسر. باشد سنگ پر سى  هك آيد ديگر ايستگاهى برسى،
 بر. بگذرد آسمانش در پر تيز كركس نه و يابد گذر خاكش بر اسپ نه. جوشد مى آفتاب از پيوسته زمينش و نبينى نيز آبى چكه آن جاى هيچ
 نه ديگر و برانى بايد را پرسنگ چهل گونه بدين. باشد توتيا بسان روان ريگهاى از پر زمينش و نرويد گياهى هيچ ريگش و سخت زمين آن

 به سر بارويش. نيابى آنجا در نيز سايه يك كه رسند دژ رويين به آنجا از سپاهيان آنگاه. مردان با دلى نه و بماند بردن بار ياراى اسپان براى
 پهلوانان از تن هزار سد اگر. نمانند جاى بر سواران از يك هيچ و نيابند اى خوردنى هيچ يانچهارپا آن بيرون در. است ساييده خورشيد

 پس. گردند چيره آن بر توانند نمى هم باز كنند، تيرباران آن بر پيوسته و بنشينند آن پيرامون در سال سد و بيĤيند نيز توران و ايران گزار دشنه
 .اند ساخته جادو را آن چون است، يكسان اندك با فراوان سپاه

 اين اگر. مگرد سختى و رنج پيرامون توانى مى تا مرد، آزاد شاه اى: گفتند و گشتند دردمند بشنيدند، گرگسار از را بد اين ايرانيان چون
 كنون تا. ايم آمده هجايگا بدين مرگ براى از تنها كه جنگ، براى از نه ما پس گردد، آشكار گمان بى و باشد راست بگفت، گرگسار كه سخنهايى

 شاهان و نامداران از هيچيك كه براستى. آمدى چيره آنها بر و ديدى دام و دد از سختى و رنج همه اين و بپيمودى را دشوارى راه چنين
 دلى با و زگردىبا پيروزى با راه اين از چون اينك. ندارند آمد، پيش تو براى خوان هفت اين در كه را رنجهايى چنين شمردن بر ياراى پهلوان

 گرگسار كه گونه اين ليك. برد خواهند نماز را تو زمين، توران همه بروى، خواهى كين به ديگرى راه از اگر بروى، شاه نزد به خرّم و شاد
 .دهى باد بر را خود سر نبايد گشتى، شاد و پيروز كه آن از پس زيرا. مدار خوار را خود تن گويد، مى

 اينجا به بلند نام براى از و آمديد پند با ايران از شمايان :گفت و گشت دژم شادش روى بشنيد، پهلوانان آن از را سخنان اين كه اسفنديار
 اختر و يزدان به بند و سوگند و پيمان همه آن شد كجا شاه؟ پند و زرين كالههاى و كمر و شاهوار جامه همه آن رفت كجا اكنون. نيĤمديد

 بجز كارى هيچ ليك. بازگرديد شاد و پيروز شما اينك. گشت پراكنده راه اين در تان انديشه و شد سست پايتان چنين اين اكنون كه سودمند؟
 يارى براى را كسى هيچ پس اين از نيز من پس. گشت سست كارزار از دلتان ناسازگار، ديو اين گفتار به چنين اين. مباد من بر جستن رزم
 من همراه مردانگى به كس هيچ. است من كنار در بخت و من يار پيروز گيهاندار. باشند بس من يارى ىبرا برادرم و پسر تنها و خواهم نمى
 فرّ اين از گمان بى نيز شمايان. نمود خواهم دشمن به دارم، زور و پيروزى و مردانگى از كه هنرى هر بدهم جان يا و ستانم جان اگر و نشود

 .يافت خواهيد آگهى كردم، دژ آن با خورشيد و كيوان خداوند نام به و بند و زور با آنچه از و نامور شاهنشاهى
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 بيند، سزاوار شاه اگر: گفتند و رفتند شاه آن نزد به كنان پوزش همگى بديدند، را اسفنديار خشم پر چهره و بگشودند چشم ايرانيان چون
 .ببخشايد را ما گناه اين

 جنگ و كوشش در گرنه و اندوهخواريم، تو تن براى از همگى ما كه بدان. بادا چنين اين ما پيمان پيوسته و باد تو برخىِ ما جان و تن
 آن از ديگر بشنيد، ايشان از را سخن اين كه سهپبد اسفنديار. پيچيم نمى كارزار از سر باشد، زنده نيز ما نامداران از تن يك تا. ايم نگشته بيچاره
 در كه رنجى آن از گرديم، پيروز اينك اگر. نماند نهان در هرگز هنر كه بدانيد: گفت و كرد فرينآ ايرانيان بر و پيچيد ايشان كهن هاى گفته

 با اسفنديار گونه بدين و. يافت خواهيد فراوانى گنج گمان بى و كرد خواهيد فراموش را رنجها آن همه. شد خواهيم مند بهره برديم، گذشته
 جاى از سپاهيان همه و برآمد درگاه از ناى آواى پس. گشت خنك جا همه و گرفت وزيدن كوه بر آرامى باد كه اين تا پرداخت گفتگو به ايشان

 .براندند آتش بسان و بخواندند را آفرين گيهان پروردگار و برخاستند

  آن كرد، نهان تابان خورشيد از را خود روى شب، و برآورد كوه از سر سپيده چون

 تا بفرمود اسفنديار كى پس. بود فروز گيتى و افروز دل و خوش بهارى روز يك. رسيدند ايستگاه آن به وران ژوپين و گرزداران و گران سپاه
. آمد ستوه به آن از نامور اسفنديار كه برآمد كوه از بادى تند چنان ناگهان ليك. بيĤورد مى و بيĤراست خوان آنگاه. بزنند خرگاه و سراپرده

 .گشت سخت بادى و برف از پر زمين و بباريد كوه بر برفى آنگاه. نشناخت باز دشت از را بيابان كسى يگرد و گشت زاغ پر سياهى به جا همه

 برف را جا همه.  نمانْد كسى براى توانى هيچ سرما از و شد تر تاژها و سراپرده همه. بوزيد دشت آن بر اندازه بى بادى بدانسان شبانروز سه
 با من چه اگر. گشت همراه درد با ما كار اين ديگر: گفت پشوتن به بلند آواى با و گشت بيچاره كار آن از سپهبد اسفنديار سرانجام. گرفت فرا

 تا كنيد ستايش و بخوانيد را او و كنيد نيايش يزدان پيش در همگى پس. ندارد ارزشى پهلوانى زور اكنون ليك رفتم، اژدها دم به مردانگى
 همگى نيز سپاهيان و آمد -راهنماست بدى و نيك هر به كه -خداوند پيش به شنيد، چنين كه پشوتن. ردبگذ ما از ها سختى و رنج اين شايد
 .بكردند نيايش اندازه از بيش و برداشتند دست

 بر يزدان پيشگاه در همانجا در روز سه آمد، برجاى ايران پهلوانان دل چون. گشت خوب هوا و ببرد خود با را ابر و برآمد خوشى باد ناگاه
 و براند بسيارى نيك سخنهاى ايشان با و بخواند را گرانمايگان سپهبد اسفنديار شد، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز به. بودند پاى
 و آب اسپ، پنجاه بر ، دارند باركش اسپ سد كه سرهنگانى همه. برنداريد خود با افزار جنگ بجز هيچ و بگذاريد اينجا در را بارها همه: گفت

 .است گشته گشوده ما بر كارزار در كه زيرا بگذاريد، اينجا در نيز را زيادى بارهاى. بگذارند پرورش ابزار ديگر، اسپ پنجاه بر و خوراك

  بسى نيايد نيكبختى ازو            كسى يزدان ز گردد نوميد چو

 بدين و. شويد افسر و گنج با و توانگر دژ، آن از همگى و مگردي چيره پرست بت و بدكنش مردم اين بر يزدان نيروى به كه باشد پس 
 چون. شدند روان شهريار با و نهادند بر بنه پهلوانان همه گشت، شنبليد گل رنگ به باختر و سركشيد بر را خود زرد چادر خورشيد چون سان

 اين در گفتى كه تو: كه فرستاد پيام گرگسار به و شفتبرآ آواز آن از اسفنديار برآمد، آسمان از كلنگ خروش و بگذشت تيره شب آن از چندى
 بساختى؟ تنگ آب براى از را ما دل چرا پس. برخاست آسمان از كلنگ بانگ اكنون ليك. نيست خواب و آرامش براى جايى و آب هيچ ايستگاه
 و مرغان تنها و باشد مى زهر همچون هك هست نيز ديگرى آب چشمه. بيابند شور آب چشمه تنها اينجا در ستوران كه بدان: گفت گرگسار

 :گفت شنيد، چنين كه اسفنديار. برند مى بهره آن از ددان

 . براند را سپاه تيزى به گرگسار گفتار از و بخواند را دهش نيكى گيهاندار آنگاه. ساختم دار كينه راهنمايى گرگسار، از كه همانا

 را گرگسار كشتن، و رود از اسفنديار گذشتن هفتم خوان

 به چون. رفت آن پيش به سپاه دل از و بنشست اسپ بر شاه اسفنديار پس. برخاست جنگ خروش بگذشت، تيره شب از پاسى چون
 فرو آب ميان در رو پيش در داشت بود، كرده رو پيش را آن ساربان و بود كاروان آن در كه شترى. بديد بنى بى ژرف درياى رسيد، سپاه پيش
 چنين كه -چگل بدخواه تُرك آن -گرگسار. كشيد بيرون به گل از و بگرفت را آن ران دو و بزد چنگ شتابان سپهبد اسفنديار پس. رفت مى
 اى خاكسار، فريبكار اى: گفت بدو سپس. آورند او پيش به بند، در پايى و داغ از پر دلى با را نژند گرگسار تا بفرمود اسفنديار آنگاه. بترسيد ديد،
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 با گفتى؟ خاك را آب چرا بدتن اى سوزاند؟ خواهند را تو آفتاب، تابش و يابى نمى آبى هيچ اينجا در كه نگفتى تو آيا نديار،اسف دست در گرفتار
 .سازى نابود را سپاهيان همه بود نزديك كار، اين

 چه تو از بند پاى زبج من مگر. دارد ماه و خورشيد همچون اى روشنايى من براى سپاهيان اين مرگ: گفت شنيد، چنين كه گرگسار
 تُرك آن كار از. بگشود چشم و بخنديد گرگسار سخنان شنيدن با سپهبد اسفنديار بخواهم؟ چه برايت گزند و سختى و رنج بجز پس بينم؟ مى
 دژ رويين دسپهب را تو گردم، پيروز كارزار در چون من كه بدان ، خرد كم گرگسار اين: گفت بدو و ننمود را خود خشم هيچ ليك  ماند فرو

 شد خواهد تو آن از پادشاهى آن همه گردانى، راست ما با گفتن سخن هنگام به را خود انديشه چون پس. نكرد نخواهم بد تو به هرگز و گردانم
 اميد از رپ شهريار آن از جانش بشنيد، را اسفنديار گفتار اين گرگسار چون. آزرد نخواهم است، تو خويش يا و فرزند كه را كسى هر نيز من و

 گفتار از و بگذشت گفتى آنچه هر اينك: گفت بدو شاه اسفنديار. بخواست پوزش و ببوسيد را زمين پس. گشت شگفت در گفتار آن از و شد
 و پر: گفت گرگسار كجاست؟ دريا آب اين گذرگاه كه بگويى و بنمايى من به را راست راه بايد اكنون ليك. نرفت ميان از دشت اين آب تو خام

 .ندارد را آبگير اين از گذشتن ياراى آهن با نيز تير پيكان

 .برداشت ازو بند درنگ بى و گشت شگفت در شنيد، چنين كه تهمتن اسفنديار

 روان يكديگر پسِ از نيز سپاهيان و گشت روان بود، پاياب كه جايى از و رفت دريا آن درون به بود، گفته را شترى افسار كه گرگسار پس
 و گشتند سبكبار دريا در اسپان آن سان بدين و] نهادند اسپان بر و[كردند باد از پر شتاب به را آب مشكهاى تا بفرمود سپهبد ندياراسف. شدند
 ده در. رفتند دژ رويين نزديك به پس. شد برابر آن راست با سپاه چپ سوى رسيد، خشكى به بنه و سپاه چون. بگذشتند زود سپاهيان همه

 اسفنديار آنگاه. رفت او پيش به دست در باده جام با كنيز و بنشست خوردن به - جويان جنگ سر آن -اسفنديار دژ، رويين به مانده پرسنگ
 از من كه اكنون: گفت گرگسار به پهلوان اسفنديار پس. آيد نزدش به نيز گرگسار و آورند او پيش به تيغ و گبر و كالهخود و جوشن تا بفرمود
 درخشان را لهراسپ جان كار، اين با و سازم جدا تن از را ارجاسپ سر من چون پس. باشد سزاوار گفتن راست و خوبى تو بر گشتم، رها بدى
 هشت و سى كه را اندريمان نيز و كرد درد و خون از پر را سپاهيانم دل فرشيدورد، خون ريختن با كه را كهرم خود، نياى كين به چون و كنم
 و شيران كام را ايشان همه گور ببرم، بكار فريبى و چاره گونه همه چون و سازم جدا تنشان از سر گشت، پيروز و بكشت را ما بزرگان از تن

 هر پس دژم؟ يا بخوانم شاد كار، آن از را تو آيا هنگام آن در كنم، برده را كودكانشان و زنان و بدوزم تير به را جگرشان و سازم ايران دليران
: گفت اسفنديار به پس. گشت جنگ از پر زبانش و روان و شد تنگ سخنان آن شنيدن از گرگسار دل. برگوى دارى، دل در كم و بيش از آنچه

 بر خون از پر تنت. بادا بريده دشنه با ميانت و افتد جانت به بد اختر. مبادا آفرين داد، به تو بر كه همانا گويى؟ مى سخن چنين اين چند تا
 تيغى پس. برآشفت دل تنگ گرگسار و شد تيز گرگسار گفتار از شهريار اسفنديار. گردد پيراهنت گوز، و سترتب زمين، و شود افكنده خاك
 ماهيان خوراك بدگمان آن تن سان بدين و. افكندند دريا در را او درنگ بى آنگاه. ساخت نيمه دو به را او بر تا سر از كه بزد سرش بر هندى
 .گشت

 آهنين باروى. بنگريست دژ آن به و رفت بلندى يك باالى به و گشت سوار اسپ بر و ببست پهلوانى كمر تندى با اسفنديار آن از پس
 برابر در و تندى به توانستند مى سوار چهار. شد نمى ديده آن در گلى و آب هيچ. بود آن پهناى پرسنگ چهل و باال پرسنگ سه كه ديد بزرگى

 بر بد راه از كه همانا. گرفت توان نمى را اين: گفت و بركشيد جگر از سردى آه بديد، را شگفتى آن اراسفندي چون. بروند ديوار آن پهناى بر هم
 .شد ما بهره پشيمانى تنها ديگر. ما پيكار و رنج همه اين دريغ. رسيد بد من

 پس. رفتند مى ايشان پيش در نيز رىشكا سگ چهار و پيمودند مى را دشت آن كه ديد را تُرك دو ناگاه. بنگريست بيابان آن گرد به آنگاه
 نامدار دژ اين آيا: گفت و برد باال آن به پياده و كرد جدا اسپان از نيزه با را تُرك دو آن و آمد فرود باال آن از دست در كارزار نيزه با اسفنديار
 در يك كه ببين را دژ پهناى و باال: كه بگفتند او به را دژ كار همه و گفتند ارجاسپ از چندى نيز ايشان است؟ آن درون سوار چند و كجاست

 ارجاسپ پيش در همگى كه است آن درون در زن تيغ نامدار و گردنكش سوار هزار سد. چين سوى به آن ديگر در و است ايران سوى به آن
 هم سال ده براى را دژ آن در شاه ارجاسپ اگر. آنجاست در خوردنى اندازه بى. اند نهاده او خواست و فرمان به سر و هستند اى بنده همچون
 از را او پس. آيند نزدش به ماچين و چين از نيز نامور سوار هزار سد بخواهد اگر. هست خوردنى آن در بخواهند، سپاهيان كه اندازه هر ببندد،
 .فريادرس مردانى هم و دارد خوردنى هم و نباشد نياز كسى به چيز هيچ براى

 .بكشت را دل ساده گردنكش دو آن و گرفت مشت در را هندى تيغ دزو شنيد، چنين كه اسفنديار
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  بازارگان جامه به دژ رويين به اسفنديار رفتن

 .كردند تهى بيگانگان از را جايگاه آن و آمد سراپرده به آنجا از اسفنديار آنگاه

 ساليان گذشت با دژ اين كه بدان: گفت گىجن اسفنديار. گفتند سخن كارزار باره در گونه همه و رفت اسفنديار نزد به پشوتن سپس
 سپاه نگهدار و بيدار روز، و شب اينجا در تو. بسازم دشمن براى اى چاره و گيرم خوار را خود تن كه اين مگر  نيĤيد بدست جنگ راه از نيز بسيار

 كوه پلنگ و انبوه سپاهيان با جنگ از كه ددگر مى بلند تخت و شاهى سزاوار و ارجمند هنگامى آدمى تن گمان بى كه باش آگاه. باش دشمن از
 گونه همه راه اين در و. پهلوانم كه گويم نمى هيچكس به و روم مى دژ اين در بازرگان بسان من اينك. نترسد نيز نشيب و فراز و دريا نهنگ و

 .بندم مى بكار اى چاره

 فروز گيتى خورشيد همچون آتشى شب، در و دود روز، در بانت ديده اگر كه بدان و. نباش دانش و رو پيش و بان ديده بى نيز تو ليك
 مرا درفش. برانيد اينجا از گران گرز و كالهخود و زره با و بيĤراى را سپاهيان ،] ديدى را آن چون پس.[دشمن چاره نه است، من كار آن ببيند،

 .بخوانند اسفنديار را تو ههم كه كن چنان و بران گاوسار گرز با شتاب به و برافراز سپاه دل در زود نيز

 از پس. بيĤراى را سرافراز و موى سرخ باركش شتر سد: گفت بدو و نشاند زانو بر پشوتن پيش به را او و بخواند را ساربان اسفنديار سپس
. نهاد گران تاج و زرين تخت يك و گوهر گونه همه نيز را شتر پنج بار. كرد بار چين ديباى با را ديگر شتر پنج و دينار با را شتر ده آنها ميان
 .بنشاند تبنگو آن در و برگزيد را رازدار پهلوانان از مرد شست و سد پس. بود نهان آنها همه بند كه بيĤورد تبنگو جفت هشتاد آنگاه

 كاروان آن ساربان ايگان،گرانم آن تا فرمود خود گذار دشنه و سرافراز نامداران از تن بيست به نيز. براند آنجا از و نهاد بر بنه سان بدين
 روى دژ سوى به شتابان سيم، و زر و گوهر بارهاى با و تن بر گليمى و پاى بر اى موزه با بازرگان يك بسان سپهبد اسفنديار گونه بدين و. گردند
 .رفتند مى پيش در نيز ساربانان و نهاد

 مرد: كه بگفتند باره آن در فراوان و يافتند آگهى دژ نامداران مدبيĤ دراى بانگ رفت، مى آن پيش در بازرگان مرد كه كاروان آن از چون
 از يك هر و آمدند او پيش به خريدن براى افراخته گردنهايى با دژ آن بزرگان پس. فروشد مى دينارگان به درمگان كه است آمده بازرگانى
 آنگاه. ببينم تندرست را شاه كه خواهم مى نخست: گفت بار ساالر د؟آي بكار  كه دارى چه بارها اين ميان در: كه پرسيدند -بار ساالر -اسفنديار
 دو و اسپ يك. سازد گرم را بازارش چگونه تا رفت پيش به خود و بنهاد را شتران بار پس. بفروشم دهد، فرمان چون و بيابم را خود توانايى
 آن زير در و پوشانده پرنيان با را تاس آن روى و بيĤورد بشار براى از بسيارى دينارهاى و شاهوار گوهرهاى از پر تاس يك و چين ديباى از جامه
 را ارجاسپ اسفنديار، چون. رفت ارجاسپ نزديك به و بيĤراست بوى و رنگ و ديبا با را آنها همه گونه بدين و. بود نهاده خوشبوى و مشك نيز

 از. است ايرانيان از مادرم و تُرك پدرم و بازرگانم مردى من كه بدان شاه، اى. باد يار شهرياران با خرد: گفت و ريخت فرو را دينارها آن بديد،
 ام فروشنده را آنها و است من با بوى و رنگ و افسر و گوهر و سوارى ابزار و جامه از شتر كاروان يك نيز اكنون. برم مى ايران به و خرم مى توران

 .باشم مى خريدار جستجوى در و

 بدى هر از تو بخت به كه باشد. بكشند دژ دروازه به را كاروان اين ساربانان، بيند، سزاوار شاه اگر اينك و هادمن دژ بيرون در را بار من
 .بيĤسايم تو مهر سايه اين در و يابم زينهار

 چين سوى به هم اگر يا و زمين توران در كسى كه بدان .ساز آزاد بدى هر از را تنت و دار شاد خود دل: گفت شنيد، چنين كه ارجاسپ
 از را بارهايش همه و دهند بدو فراخى كلبه او كاخ پيش در و دژ رويين درون در تا بفرمود ارجاسپ آنگاه. آزرد نخواهد را تو بروى، ماچين و

 . دارد نگاه خود پناه در را او ارجاسپ گونه بدين و بسازد خود براى بازارگاهى كلبه، آن در تا آورند دژ درون به دشت

 چه تبنگوها آن درون آيا: كه پرسيد خردمندى مرد ميان، آن در. گرفتند دست در را شتران افسار و نهادند پشت بر را گوهاتبن پس
 .ايم نهاده خودمان دوش بر ناچار به را خود مرگ ما: گفت بدو كشيد، مى را تبنگو آن كه مردى است؟ نهان چيزى

 آن. شد گرم كلبه آن بازار و بشتافتند فراوانى خريداران سو هر از پس. بيĤراست بهارى لگ بسان را آن و برساخت اى كلبه اسفنديار آنگاه
 را كاروانى و بار اين: گفت و بخواند آفرين ارجاسپ بر چندى و ببوسيد را زمين روى. رفت شاه نزد و ايوان به اسفنديار فردا بامداد. بگذشت شب
 آن تا بگويد گنجور به شاه پس. است سرافراز شاه سزاوار كه است افسرهايى و دستبند از پر درونش براندم، ساربان با تيز چنين اين كه
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 و پوزش بازرگان، از و باشد پذيرفتن زمين، شهريار از. بيĤورد را آن ديد، شايسته را گنجى هيچ اگر تا ببيند را آراسته كلبه آن همه و ها خواسته
 .آفرين

: گفت اسفنديار چيست؟ نامت: گفت بدو آنگاه. بساخت برايش تر گرانمايه جايگاهى و بنواخت را او و بخنديد شنيد، چنين كه ارجاسپ
 نبايد تو. مخواه پوزش ديگر اى، برده رنج همه اين كه تو دآلراى، مرد اى: گفت ارجاسپ. شادكامم و بازارى و نورد گيتى مردى و است خرّاد نامم

. بپرسيد سپاهيان كار و توران و ايران از و راه آن رنج باره در او از ارجاسپ سپس. بيا من نزد به است،خو دلت كه گاه هر و بخواهى بار دربان، از
 .ام بوده راه در رنج و درد با كه است ماه پنج من: گفت اسفنديار

 باره اين در كسى هر كه بدان نيكخوى، اى: گفت اسفنديار دارى؟ آگهى چه ايران در گرگسار نيز و اسفنديار كار از: گفت بدو ارجاسپ
 برسخوان راه از او كه گفت ديگرى. كرد سرپيچى او از و شد آزار پر پدرش از اسفنديار كه گفت يكى. راند سخن خواست مى دلش كه چنان

 :گفت و ديدبخن شنيد، چنين كه ارجاسپ. بخواهد كين ارجاسپ از مردانگى با و آزمايد رزم زمين توران در تا برد خوان هفت سوى به سپاهى

 اهريمن و مخوان مردمان از مرا تو ديگر بيايد، خوان هفت سوى به بتواند نيز كركسى اگر. نگويد كارآزموده و كهن مرد را سخنى چنين
 آن از و كرد باز را نامور كلبه آن در پس. بيĤمد ارجاسپ ايوان از شادان و ببوسيد را زمين بشنيد، را سخن آن جنگى اسفنديار چون. بخوان
 .بودند دوخته چشم بدو همه و پرداخت فروش و خريد به بدانسان چندى. بكرد آواز از پر را دژ بازار،

 را اسفنديار خواهران، شناختن

 ايوان از دوش، بر سبويى با و ناالن اسفنديار، خواهر دو برفتند، اسفنديار بازار آن خريداران و بگشت آسمان گنبد از تابان خورشيد چون
 ناپديد خواهرانش از را خود روى بديد، را شگفتى آن اسفنديار چون. آمدند اسفنديار نزديك به دريده دلى با و خاكسار پس. رفتند كوى به

 ديدگانى با بيچاره دو هر آن ليك. بپوشانيد داشت، تن بر كه گليمى آستين با را خود رخسار پس. گشت بيم از پر ايشان كار از دلش. كرد
 پهلوان اى. باد تو فرمان بنده آسمان و فرخنده تو بر شب و روز: گفتند و كردند خواهش توانگر بازرگان مرد آن از و رفتند او كنزدي به خونبار
 پاى و سر با و گرفتارند ناپارسايى دست در پادشاه يك دختر دو گونه بدين دارى؟ آگهى چه اسفنديار و گشتاسپ و ايران از كه برگوى نامدار،
 پس. دويم مى انجمن هر سر بر برهنه ما ولى خوابد مى خوشى به و است شادمان شب و روز پدرشان ليك  آورند مى آب خود دوش بر برهنه،
 دارى، آگهى ما شهر از اگر. باش پزشك را ما درد اين تو گرييم، مى خون چنين اين كه اينك. بپوشد نساجامه با را تنش كه كسى آن خوشا
 .شد ترياك سرزمين، اين در ما زهر كه همانا پس

 در كه كسى آن و اسفنديار: كه كرد بانگ. شدند لرزان ترس، از دختر دو آن كه بزد بانگى چنان گليم زير از شنيد، چنين كه اسفنديار
 همان در كوشم؟ ىم خويش خوراك براى از و ام فروشنده اينجا در من كه بينيد نمى مگر. مباد بن از بيدادگر شاه گشتاسپ و كند ياد ازو گيتى
 را اسفنديار آواى - هماى -خواهرش كه اين با ليك. آمد بجا دلش و بشناخت را او بشنيد، را اسفنديار آواى ، فرّخ هماى آن چون هنگام

 و آلود كخا پايش دو و پاره هايش جامه همه. بباريد ديدگان از اشك و ماند او پيش در دلخسته آنگونه و بپوشيد خود بر را او راز بشناخت،
 و خون از پر دلى با زود پس. است بشناخته را او هماى كه دانست - انديش پاك جنگاور آن -اسفنديار. بود ارجاسپ از ترس از پر جانش

 به را لب و گشت دژم بود، گشته شگفت در گيتى كار از كه او. ساخت نمايان را آفتابش چون چهره و بگشود خود روى اشك، پر ديدگانى
 اينجا به آبرو و جنگ براى از ام، برده كه رنجى با من كه زيرا  بنديد فرو لب و باشيد خاموش دو هر روزى چند: گفت ايشان به و يدگز دندان
 كسى چنين.  برَد بسر خوش خواب در خودش ليك باشد، اندوه در پسرش و آبكش دخترش كسى كه خوانم نمى آفرين روزگار اين بر. ام آمده
 . باد خاك در و كشته

. باشى شهريار و فرخنده و زنده جاودان تا شاه اى: گفت و دويد ارجاسپ نزديك به و برخاست كلبه آن از و بگفت اين جوان، اسفنديار
 به را اين مانند هرگز گفت دريانورد كه برآمد گردبادى چنان دريا آن از ناگاه. نبود آگاه آن از بازرگان كه بود ژرفى درياى راه، اين در كه بدان
 اگر كه پذيرفتم دادگر و يكتا خداى پيشگاه در من هماندم. گشتيم بريان تيز آتش بر گويى و شديم گريان و زار همگى كشتى در ما. ندارم ياد
. دارم گرامى را درويشان و ببخشم خواهندگان به بسيارى  خواسته و بسازم بزمى باشد، بزرگى آن در كه كشورى هر در برسم، اينجا به زنده من

 در كه را كسانى و سپاه سرافرازان همه كه ام كرده آن آهنگ. ساخت خواهد نامور مرا خواهشم، اين پذيرفتن با كند، گرامى مرا شاه، اگر اكنون
 .بيĤرايم را خود جان خواهش، اين با و كنم مهمان هستند، ارجمند شاه، نزد
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 و تر گرامى سپاه، اين ميان از امروز كه كسى هر: كه بفرمود پس. شد باد از پر سرش و گشت شاد ازو شنيد، چنين كه نادان ارجاسپ
 موبد و خردمند شاه اى: گفت بدو اسفنديار ليك. پردازند ميگسارى به او با نيز داد، مى ايشان به اگر و شوند مهمان خرّاد ايوان به است، تر نامى

. سازيم خوش ، مى با را نامداران دل و برافزوزيم آتش آمده، تيرماه چون و برويم دژ اين باروى بر تا بگذار پس. است تنگ من خانه آزاده، و
 .بود خواهد ميزبان كاخ، در پادشاه كه بدان و بنشين خواهد، مى دلت كه همانجايى در: گفت شنيد، چنين كه ارجاسپ

 دود از. بردند دژ بام بر نيز را آنها همه و بكشتند بره و اسپ چند آنگاه. برد دژ بام به فراوانى هيزم و بيĤمد دوان شادى، با پهلوان اسفنديار
 از كه نامداران آن همه شد، خورده بود، هرچه چون و بيĤورد ميگسار و مى پس. گشت ناپديد آسمان شد، برده دژ بام بر كه هيزم همه آن

 .برفتند داشتند، دست در نرگسى گل شاخه يك هر مستى،

 دژ رويين به پشوتن تاختن

 پر را آسمان ديدگاه، فراز از بان ديده هنگام همان در. بسوزانيد نيز را آسمان گرمايش كه برافروخت آتشى اسفنديار رسيد، فرا شب چون
 .ديد آتش و دود از

 ينچن كه پشوتن. بگفت بود، ديده دود و آتش از آنچه رسيد، پشوتن پيش به چون. بازگشت باد همچون و شادمان بود، كه آنجا از پس
 پس. برخاست درگاه از نفير  خروش و بزد كوس و كارناى پشوتن آنگاه. است برتر نيز شير و پيل از فريب در دلير مرد كه براستى: گفت شنيد،

 خون جگرشان از و بودند كالهخود و گبر زير در همه. گشت سياه نيز تابان خورشيد سپاه، آن گَرد از. شدند روان دژ سوى به دشت از سپاهيان
 .باريد مى

 و رنج درخت و است اسفنديار نام از پر دژ همه. است رفته سياه گَردى زير به جا همه و آمد سپاه كه رسيد آگهى دژ به ديگر سوى از
 . آورد ببار  كَبست سختى،

 به. ببرد را تير و شمشير و گرز و سپاه شيرگير، كهرم تا بفرمود و بماليد دست بر دست و كرد تن بر گبر شنيد، چنين كه ارجاسپ
 اين آيا كه ببين و ببر خود با را گذار دشنه و نامدار جنگجوى هزار دوازده و برو رزمساز سپاهى همراه به زود سرفراز، اى: گفت نيز طرخان

 جوشن با اهيانىسپ و شتافت دژ اينسوى به ترزفان يك با سرافراز طرخان پس دارند؟ آهنگى چه تاختن، اين از و هستند كسانى چه رزمجويان
 گرز پشوتن. بودند شسته خون به دست همگى سپاهيانش و بود سپاه دل در سپهبد پشوتن. بديد پيكرى پلنگ سياه درفش و جنگ ساز و

 سپاه، همه آن از. خواندند مى ايران شاه را او همه و مانست مى تهمتن اسفنديار به تنها. بود زيرش در نامدار اسپى و داشت دست در را اسفنديار
 جنگ به بودند، جوى پرخاش پهلوانانى كه كسانى سپاه، دو از. باريد مى خون ابر از گويى الماسگون، پيكانهاى زخم از. نديد را روشن روز كسى
 بر ار سرش تا آمد او پيش به ديد، چنين كه سرافراز طرخان. بخواست همĤوردى انجمن آن از و آمد پيش به زن تيغ آذر نوش پس. شدند بيرون
 از را كهرم دل كار، اين با و كرد نيم دو به را طرخان كمرگاه و بركشيد ميان از تيغ و بزد دست بديد، دشت بر را او آذر نوش چون.  آورد خاك
 .ساخت بيم از پر درد،

 در ابرى سپاهيان، گَرد از كه تاختند بهم سپاه دو چنان. بود يكسان برايش مهتر و كهتر ديگر و تاخت سپاه دل به همانسان به آنگاه
 بدو و رفت پدر  پيش به كهرم پس. تاختند مى همچنان نيز سپاهيان و گريخت دژ سوى به ديد، چنين كه سرافراز كهرم. شد بسته آسمان
 اسفنديار نندهما تنها آن باالى. است آن پيش در سترگ نامدارى كه بيĤمد ايران از بزرگى سپاه كه بدان ، فرّ خورشيد و نامور شاه اى: گفت
 او دست در گنبدان در تو كه گرفته دست در جنگ اين در هم را اى نيزه همان. است نيĤمده دژ اين به او همچون كسى هرگز و بس و است
 .ديدى

 همگى: گفت سپاه سران به پس. گشت نو كهن، كينه آن ديگر بار كه انديشيد خود با و گشت اندوهگين سخنان، اين از ارجاسپ دل
 و نخوانيد شير را ايرانيان آن از هيچيك. آوريد جنگ به را سپاه و بخروشيد ژيان شير همچون و برويد دشت سوى به دژ اين از و شويد ونبير
  .برفتند دژ از خواه كينه و خسته جگر سپاه، همه پس. نگذاريد زنده نيز را ايشان از تن يك
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 را ارجاسپ اسفنديار، كشتن

. برسد بودند، تبنگو درون كه كسانى آن به بادى تا بگشود را تبنگوها آن بند و بپوشيد كارزار جامه سفنديارا شد، تر تاريك شب چون
. گشتند شادكام آن از تا بداد مى جام سه ايشان از يك هر به بخوردند، خوردنى چون. بيĤورد افزار جنگ و جامه و خوراك و مى و بريان آنگاه

 و رنج در و كنيد پيكار مردانه و بكوشيد. گرديم آور نام اينجا در كه باشد سزاوار پس. است سختى و جرن از پر شبى امشب: گفت سپس
 هر با تا داد جاى دژ ميان در را ايشان از بخش يك. كرد بخش سه به را نبرد جوياى پهلوانان آن اسفنديار آنگاه. ببريد پناه يزدان به ها سختى
 كه بدانيد: گفت نيز گروه سديگر به. نيĤسايند ريختن خون و پيكار از نيز دمى و روند دژ در پيش به تا بفرمود را ديگر بخش. بجنگند كسى
 .سازيد جدا تن از دشنه با را آنها همگى سر پس. بيابيم بودند، مست من با ديشب كه سركشانى آن از نشانى هيچ نبايد ديگر

 به غرّان شيرى بسان دار زره دلير اسفنديار. سپرد ايشان به را كارها آن و برفت تيز ليرد پهلوانان آن از مرد بيست با اسفنديار خود آنگاه
 خون دو هر. دويد آزاده اسفنديار پيش به ،-آفريد به -خواهرش همراه به و بشنيد هماى بخروشيد، ارجاسپ سراى در چون. آمد ارجاسپ درگاه
 به گَرد بسان اينجا از: گفت خواهرانش به بديد، را نوبهار همچون روى پوشيده ود آن و گشت نزديك شيرمرد اسفنديار چون. گريستند مى

 .بستانم تاج او از يا و بدهم سر يا رزمگاه اين در من تا بمانيد همانجا در و بشتابيد است، سيم و زر از پر و من بازارگاه كه آنجايى

 را دليران آن از كه هر و بيĤمد دست در هندى تيغ با. رفت ارجاسپ درگاه به جويانه كينه و برتافت ايشان از روى و بگفت اين اسفنديار،
 دريايى بسان زمين و نبود نامور جايگاه آن در راهى هيچ كوفته، و كشته و زخمى همه آن از كه شد چنان ارجاسپ بارگاه همه. بكشت بديد،

 آنگاه. بپوشيد رومى كالهخود و گبر و بجوشيد خوابگاه آن در. شد ردد از پر دلش هياهو آن از شد، بيدار خواب از ارجاسپ چون. گشت آشوفته
 .گرفت دست در آبگون اى دشنه خون، پر دلى و آواز از پر دهانى با

 دينارگان تيغ بازرگان، مرد اين از اكنون: گفت ارجاسپ به و بجست كاخ در از دست در آبدار اى دشنه با اسفنديار هنگام همان در ليك
 از كارزارشان و درآويختند هم با اسفنديار و ارجاسپ پس. است شده نهاده آن بر گشتاسپ مهر كه بيĤورم برايت لهراسپى شكشىپي. بيابى
 را او بزد، ارجاسپ بر كه زخمهايى با اسفنديار سرانجام كه اين تا. زدند مى دشنه و تيغ يكديگر ميان و سر بر پيوسته گونه بدين. بگذشت اندازه
  كرد جدا تنش از را او سر اسفنديار و درآمد پاى از ارجاسپ پهلوانى تن. نشد ديده تنش بر درستى جاى هيچ ديگر و كرد سست

 زهر گاه ازو يابيم نوش گهى            دهر گردنده كردار است چنين

  مرنج نمانى ايدر كه دانى چو            سپنج سراى اندر دل بندى چه

 .برآورد كيوان به تا دود او ايوان از بپرداخت، سپارجا كار از اسفنديار چون

 خود با آنجا از چيزى هيچ و سپرد نوكرش به را ارجاسپ شبستان آنگاه. بسوزانيدند را ايوان سوى هر و بيافروختند ها شماله تا بفرمود
 اسپان آن بر دست در هندى تيغ با و آمد خورآ سوى به سپس. نبود او همĤورد كس هيچ ارجاسپ ايوان در. نهاد مهر دينار گنج در بر و نبرد

 .بنشاند اسپان آن بر را خواهرانش پس. بنهند زين بپسنديد، كه اى تازى اسپان آن بر تا بفرمود آنگاه. بنشست

 ايرانيان آن زا مرد چند تنها. برفتند آنجا از برگزيده جنگجوى سواران آن از مرد شست و سد. براند ارجاسپ درگاه از را سپاه گونه بدين و
 را دژ در ديگر بروم، دشت به نامداران اين با و روم بيرون بارو اين از من چون: گفت ايشان به اسفنديار. ماندند دژ آن در ارجمند ساوه با نامور

 پشوتن نزد در هك[ نامدار انجمن آن به من كرديد گمان كه هنگام همان در پس. باشد يارم نيك بخت شايد تا ببنديد تركان روى به سخت
 از و گريزان سپاهيانِ چون آنگاه. بادا جاويد شاه گشتاسپ تاج و سر: كه بگويد و برخيزد گاه ديده از بان ديده فرياد بايد ام، رسيده] هستند
 و سد با دالور اسفنديار پس. بياندازيد سپاهيان آن پيش به گاه ديده اين فراز از را تركان شاه سر كه بايد شوند، انبوه دژ در برگشته، رزمگاه
 سپاه پيش به نامدار اسفنديار چون. بكشت بيافت، را تُرك دالوران آن از كه هر و شتافت نبرد دشت به دژ آن از جوشان و خروشان مرد، شست
  .بودند گشته شگفت در بود، كرده جوان اسفنديار كه اى دليرى آن از سپاهيانش همه. بكرد آفرين او بر رسيد، پشوتن
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 را كهرم اسفنديار، كشتن

 بخت پيروز و شاه گشتاسپ،: كه خروشيد سخت پاسبان آن بگذشت، تيره شب آن از پاس سه و بگشت سيمين تخت فراز از ماه چون
 فروزان را فرّ و آيين و كرد جدا ارجاسپ تن از سر لهراسپ، كين به كه زيرا. بادا يارش بخت و ماه و آسمان و باد جوان هميشه اسفنديار  است

 گوش آواز آن به همگى بشنيدند، را خروش آن تركان چون. برافراخت را گشتاسپ تخت و نام و افكند خاك بر تخت از را شاه ارجاسپ. ساخت
 را آواز تيره شب: گفت اندريمان به بشنيد، را گفتار آن چون. شد خيره او آواز از روانش و گشت تيره بان ديده سخن آن از كهرم دل. سپردند
 بايد است؟ گشودن لب گونه اين ياراى شاه، يك بالين در و تيره شب اين در را كسى چه آيا شود؟ مى چه امشب كه گويى مى تو. نهفت نتوان

 اين بر كار كند، بازى چنين اين جنگ، روز در ما پاسبان چون. سازند جدا تنش از سر دشنه با باشد، كه هر بان ديده آن تا بفرستيم را كسانى
 گراييده دشمن به افكند، پِى كه بدى اختر و بد فرياد اين با كه همانا باشد، ما ميان از و خانگى ما، دشمن اين اگر پس. شود تنگ ما مداراننا

 .بكوبيم بد گوپال با را مغزش ما پس. است

 پس. بشنيدند گردنكشان همه ،بپيچيد سو هر در فرياد آن بس از و شد خسته كهرم دل بود، جاى بر هم باز پاسبان فرياد آن چون
 تنگ پاسبان فرياد آن از كهرم دل. كنيم مى بيرون خانه از را دشمن ما اكنون. بگذشت پاسبان اندازه از و شد بسيار فرياد اين: گفتند سپاهيان

 اين از دانم نمى زيرا. بازگرديم بايد گمان بى اكنون. شد درد از پر من دل شاه، كار از: گفت سپاهيان به آنگاه. بكرد اخم و بپيچيد خود بر و شد
 .بازگشتند پيكار دشت آن از شب در چين بزرگان آن پس. شود مى چه پس

 اكنون: گفت پس. بديد را ايران سپاه خود پس از رسيد، دژ دروازه به كهرم چون. برفت ايشان پس از گاوسار گرز با نيز دار زرده اسفنديار
 از بخت چون سان بدين و. بفرستيم پيام دشنه با بايد زيرا. بركشيم نيام از را تيغها همگى. است نمانده پهلوان اسفنديار با رزم بجز كارى ديگر
 چون كه اين تا بود چنين اين. بكوفتند يكديگر سر بر پيوسته و برآشوفتند سپاه دو. گشت سخت ايشان بر كار بگشت، توران نامداران آن

 كه همو -شاه ارجاسپ بريده سر و دويدند بارو آن سر بر اسفنديار پهلوانان پس. آمد بسر نيز چين بزرگان آن روزگار ديگر برآمد، دم سپيده
 و برآمد ايشان از خروشى و كشيدند پيكار از دست ديدند، چنين كه توران سپاهيان. انداختند تركان سپاه ميان به را -بريخت را لهراسپ خون
 كار آن كه دانستند توران سپاهيان ديگر. گشتند بريان تيز آتش بر گويى و شدند گريان ارجاسپ فرزند دو .برداشتند سر از كاله پهلوانان همه
 را تو كسى چه. پهلوان مهتر اى و سپهدار و دلير شاه اى شدى زار چه: گفتند پس گريست؟ بايد كسى چه بر بد روز آن از و است كسى چه

 داريم، سپاه راست سوى كه را درفشى اين و بنه اين بايد اكنون. باد برگشته ازو بخت جاودانه و كشته كين، دشت بر كشت را تو كه آن كشت؟
 درد از پر طراز تا خلّخ از و اند مرگ خواهان سپاهيان همه اينك. مبادا كاله و سپاه ديگر شد، تهى شاه از سپاه دل چون بسپاريم؟ كسى چه به

 .گشت

 ابرى بسان آسمان و برخاست رزمگاه آن از رزم هياهوى و خروش. تاختند مرگ سوى به كالهخود و زگر با دار زره سپاهيان آن همه آنگاه
. بود افتاده گوپال و دست ديگر جايى در. بود تن بى دوش و سر از پر دشت همه. بود برگشته بخت كشتگان از اى توده جا هر در. گشت سياه
 پاى سپهدار كهرم درآمد، جاى از اسفنديار چون. شناخت نمى راست از را چپ دست سىك ديگر .برخاست دژ آن در پيش در خون از اى كوهه

 را او پشت و بگرفت را كهرم كمربند تهمتن اسفنديار. گشتند آميخته هم در گويى كه برآويختند يكديگر با چنان جنگاور دو آن پس. بيفشرد
 به را او و ببستند را كهرم دست دو و خواندند آفرين او بر ديدند، چنين كه ايران انسپاهي. بزد زمينش بر و برآورد جاى از را او آنگاه .آورد خم

 تيغ آن از. بود  مرگ از پر آسمان و كالهخود از پر زمين و باريد مى گرز تگرگ، بسان پيوسته. گشتند پراكنده نامدار سپاه آن. ببردند خوارى
 برخاسته خون كوهه رزمگاه آن در. يافت مى تخت ديگرى و شد مى ريخته زمين رب يكى رخت. ريختند مى درخت برگ همچون سرها باران،
 .كاله با ديگرى سر و بود نعل زير به سرى. بود

  نهان بر ما به گشادن نخواهد            جهان بر بى راز كسى نداند

 تركان آن از اندكى از بيش. نيافت رهايى ازو ولى بكوشيد، چه اگر رفت، اژدها دم در كه هر ليك. بگريخت اسپ بر سوار توانست، كه هر 
 اسفنديار پيش به خونبار ديدگانى با و ريختند فرو را جوشنها و كالهخود همه. نخواند را نامشان كسى نيز ماندند، كه آنان و نماندند چينيان و

 هيچ ديگر. بكشتند را زخميان آن از بيشمار پس. نداد هارزين را پهلوانان آن از هيچيك بود، بيدادگر و خونريز كه سپهبد اسفنديار ليك. آمدند
 . نمانْد زمين توران در شهريارى هيچ و چين پهلوانان ميان در نامدارى



190  

 

 آنها از پيچانى كمند و بزد دژ در پيش در بلند دار دو اسفنديار آنگاه. بزدند دژ سوى آن در و برداشتند را تاژها و سراپرده ايرانيان پس
 تا بفرمود. بفرستاد سپاهى بود، پهلوانى نشان كه سو هر در. كرد نگونسار را برادرش ديگرى بر و اندريمان سر آنها از يكى بر سپس. بيĤويخت

 آتش و برآمد سياهى ابر گويى.  نمانْد توران و چين در سوارى.  نمانْد نامدارى جا هيچ در. زنند آن در آتش و بريزند هم در را زمين توران همه
 .پرداخت ميگسارى به و بيĤورد را سپاه سران ديد، بدانگونه را كار اسفنديار چون آنگاه. بباريد رزمگاه آن بر

 او پاسخ و گشتاسپ به اسفنديار نوشتن نامه

 و خامه و بنشست تخت پيش در فرّخ دبير. براند سخن  جنگ و چاره آن باره در او با چندى و خواند پيش را نويسنده دبير اسفنديار آنگاه
 ديهيم و فرّهى و پيروزى خداوند مور، و پيل خداوند خورشيد، و ناهيد و كيوان خداوند. بكرد آفرين ماه خداوند بر نخست .بخواست چينى پرند

 بدان. اباد روشن لهراسپ، نام به زمين و باد كامروا خدا آن از جاودانه گشتاسپ رهنماى، و ده نيكى خداوند ، خرد و جان خداوند شاهنشاهى،
 اندوه، آن از نو مرد سرِ بگويم، را سخنان آن همه بخواهم اگر اينك. نخوانم آفرين آن بر هرگز كه رسيدم زمين توران به راهى چنان از من كه

 ديرينه رنج اين از و شوم خرّم و شاد او ديدار به كه باشد پس. بگويم را كارزار و چاره آن دهد، دستور من به شهريار چون ليك. گردد مى كهن
 جاى بر ماتم و درد و مويه بجز هيچ و نمانْد دژ رويين در كهرم و ارجاسپ ديگر بساختم، من كه هايى چاره اين با كه باش آگاه. گردم اندوه بى

. خورند مى را ردمانم آن مغز پيوسته گرگ و شير بيابان، در اكنون. افتاد بيابان در فراوان سرهاى و ندادم زينهار جان به را كس هيچ.  نمانْد
.  بجستند سوار چند نهادند، نامه آن بر را اسفنديار مهر چون آنگاه. بادا گلشن شاه، لهراسپ از زمين و باد روشن گشتاسپ تاج از آسمان پس
 . بمانْد آنجا در نامه پاسخ دريافت براى و فرستاد ايران به را رويى تيز افكن كفك شتران - نو ساالر آن - اسفنديار پس

 همانا. بود نيكى جوياى كه آن باد پاينده: كه بود آمده چنين نامه آغاز در. بود بندها گشاينده كه اى نامه. رسيد پاسخ كه نگذشت چندى
 براستى. باشد راهنمايت كه خواهم مى دادگر و يگانه خداى از كه آن ديگر. است سپاسگزار را يزدان نيكى، به شناس يزدان و يافته خرد مرد كه
 فرّ و كام برگهايش همه و شده زر و سرخ ياكند اش ميوه. نكاشت را آن از نامورتر نيز فريدون كه بكاشتم بهشت باغ در درختى چنان من كه

 را خود نياى كين بود، كه فريبى و چاره هر با كه گفتى كه آن يكى. باشى بخت نيك و دلشاد نيز تو و بماناد جاودان درخت، آن. است گشته
 شدن آور نام براى شاه و است گرامى شهرياران، تن كه بدان پس  ام ريخته خونها و درآويخته رزم آن در تنهايى به گفتى كه آن ديگر و بجستم
 كه اين ديگر. پروراند مى را جان دانش، با كه است خرد كه زيرا  باش نگهدار را خود خرد هم و جان هم تو. ندارد جنگ و كوشش به نيازى
. بادا نرم آواى از پر لبت و شرم از پر جانت و باد گرم و مهربان دلت هميشه پس .ندادم زينهار جان به سوار همه آن از را كس هيچ من گفتى
 خون اكنون ليك  گرفتى مى را برادر هشت و سى كين بايست مى تو. گردد ات پيشه آويختن، در بزرگان با بيهوده و ريختن خون كه مباد هرگز

 بيدارت و هنر پر جان آن به و تو ديدار به را ما اكنون. باشد آموزگارت ، خرد و كنى زندگانى بهروز و شاد هميشه .بگذشت اندازه زا تو ريختن
 شتر بر سوار فرستادگان آن چون. بيا بارگاه اين به سركشان آن همراه به و كن سوار را سپاهيان بخوانى، را نامه اين چون پس. است آمده نياز
 .گشت كار آن آواز از پر زمين ايران همه بازگشتند، تهمتن اسفنديار زدن به

  گشتاسپ نزد اسفنديار بازگشتن

 را او خويشان گنجهاى همه ، نمانْد ارجاسپ گنج از چيزى ديگر چون. گشت آماده و ببخشيد دينار بخواند، را نامه آن اسفنديار چون
 پس. بود آنها بر توران سپهدار داغ كه بود اسپانى و شتران دشت و كوه آن بر. گشتند توانگر ندازها از بيش او كار اين با سپاهيان همه. ببخشيد
 و تخت و ديبا از را ديگر شتر سيسد و نهاد بار شاه دينار گنج از را شتر هزار. بخواست شتر هزار ده كوهسار و دشت آن سوى هر از اسفنديار

 بار شتر هزار بر تا بفرمود. كرد بار نامور افسرهاى و تاج از را ديگر شتر سد و بسيار رهاىگوه و شاهبوى و مشك از را شتر سد. كاله
 از ديبا پرده و كرد آماده را اى كجاوه .كرد بار پرنيان و پيراسته چرمهاى و مخروط چينى هاى جامه با نيز را شتر سيسد. بنهند ديبا افكندنيهاى

 تذرو چون رفتنشان راه و نى مانند به ميانهايشان و سرو همچون بااليشان و بهار چون رخسارشان كه -چينى كنيزك گروه دو و بيĤويخت آن
 با تن پنج نيز ارجاسپ رويان پوشيده از. برفتند پهلوان اسفنديار خواهران همراه به نيز روى زيبا نامداران آن از تن سد. ببردند آنها در را - بود

 .بودند ارجاسپ مادر ديگرى و دختر تن دو و خواهر آنها از تن دو كه برفتند رنج و درد و مويه

 گَرد چين سرزمين از و كرد يكسان خاك با را دژ آن باروى همه. برآمد آسمان به تا اش زبانه افكند، آتش دژ رويين در اسفنديار چون
 با شادمان پيچيد، داد از سر كسى راه ميان در اگر .باشد يارتان بخت و باشيد بيدار: گفت و داد جوانش پسر سه به را سپاهيان سپس .برآورد
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 شكار براى از نيز من. برافزازيد تابان خورشيد همچون را خود پيكانهاى و گيريد پيش در را بيابان راه شمايان. سازيد جدا تنش از سر دشنه
 آنگاه. ديد خواهم را شما ماه سرِ و بيĤيم نگ،در كمى از پس من. نرويد تند شما ليك. مانم مى آنجا در و روم مى خوان هفت سوى به شير

 نگار پر را زمينش و خوشگوار را هوايش رسيد، سرد جاى آن نزديك به چون. آمد خوان هفت سوى به شكار براى از نامدار سپاهى با اسفنديار
 .گشت شگفت در نيك اختر آن از و برگرفت آنجا از خواست مى آنچه هر پس. يافت

 باز و يوز با هفته دو پس. بود گشته اندوهگين دراز راه آن رنج از ديگر رسيد، -شيران و دليران جايگاه آن -زمين راناي نزديكى به چون
 .بود گشته خشمگين آمدنشان دير از. دوخت اش مايه پر فرزند سه آن آمدن به چشم و پرداخت شكار به شكارى

 بودم كوفته سخت راه اين از من: گفت ايشان به و بخنديد آنها از يك هر با بديد، ار ايشان كه اسفنديار. بيĤمدند سپاه با پسرانش سرانجام
 تو همچون پدرى گيتى در كسى چه براستى: گفتند و بوسيدند را زمين شنيدند، چنين كه پسر سه هر. شدم برآشفته كه بود آمدنتان دير از و

 .كشانيد ايران دليران سوى به را گنجها آن همه و راند ايران سوى به آنجا از اسفنديار آنگاه دارد؟

 شاهبوى و مشك و بيĤويختند جامه ديوارها از. بخواستند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند را زمين ايران همه ديگر، سوى از
 شد، آگه ايشان آمدن از گشتاسپ نچو. بود گشته ور نيزه سواران از پر زمين و بود رامشگران آواز از پر جا همه. بريختند سرها بر و برآميختند

 .بروند ايشان پيشواز به و آيند او درگاه به تبيره با تا بفرمود كشور بزرگان و سپاهيان همه به آنگاه. سركشيد مى جام و گزيد رامش

 چون. بود گفتگو آن زا پر شهر همه. آمد پسر پيش به گشاده رويى با موبدان، و فرزانه بزرگان و نامور خردمندان با نيز گشتاسپ خود
 جاى از -بود جنگ آتش فروزنده كه - را خود رنگ سياه اسپ آن پس. گشت روان روشن و دلشاد بديد، را پدر روى جوان شاه اسفنديار
 تو بى مينز و زمان: گفت مى و خواند مى آفرين او بر پيوسته بود، گشته شگفت در او كار از كه پدرش. گرفت بر در را پدر و بيĤمد و برانگيخت

 .مبادا

 سپس. بنهادند خوان ايوانها در و بيĤراست را تخت و ايوان بود، خرّم نيك، بخت آن از دلش كه گشتاسپ. آمدند شاه ايوان به آنجا از آنگاه
 درخشانى به اى وانىخسر مى بلور، جامهاى در و آمدند نامور شهريار آن نزديك به ميگسارانى جا هر از. فراخوان را بزرگان: گفت بار ساالر به

 نيز پدرش و بخورد مى پدر ياد به شرم با اسفنديار. بسوخت مردانگى آن از بدسگاالن دل و گشت برافروخته دوستان هاى گونه. بدادند خورشيد
 :گفت اسفنديار به گشتاسپ سپس. بخورد پسر ياد به همچنان

 خردمند، شهريار اى. مخواه من از بزمگاه اين در را كار اين: گفت بدو اراسفندي ليك. بگو سخن خوان هفت از نامداران اين پيش در اينك
 به تو چون زيرا. بيĤوريم داد به را خود لب گفتار، آن با و آوريم ياد به را ديرينه سخنهاى آن تا گفت خواهم تو  پيش به فردا را كار آن همه من

 آنجا از ماهرخى دست در دست گشتند، مست كه آنان همه آنگاه. بگروى دگردا پروردگار پيروزى به بشنوى، را سخن اين هوشيارى هنگام
 .برفتند

  .بخوان گيهاندار پروردگار نام به را اين آمد، بسر خوان هفت داستان كه اكنون

 گشته كامروا ديگر بپسندد، را داستان اين پيروز شاه اگر پس. داد من به -تابنده ماه و خورشيد خداوند آن -دادگر يزدان را پيروزى اين
 بايد آيد، مى جويبار از مشك بوى كه اينك .مباد اندوهگين گيهان، به هرگز دلش و باد شاه جان بر ما آفرين. بنهم گردنده چرخ بر زين و باشم
 و نقل و نان و درم و كند مى شاد را خود دل ميگسارى با كه كس آن خوشا و است جوش پر زمين و خروش پر آسمان. خورد خوشگوار مى
 اكنون. بخشايد مى دست تنگ مردم بر و هست كه را آن خوشا ليك نيست، گفتم كه اينها مرا چه اگر.  ببرد گوسپندى سر تواند مى و دارد نبيذ
 شب در. بالد مى خود به او ناليدن از گل و نالد مى بوستان و باغ در بلبل. است سنبل و الله از پر كوه همه و رفته گل برگ زير به بوستان همه
 دم هر بلبل است؟ گشته دژم چرا نرگس كه دانم نمى بينم، مى نم و باد پيوسته ابر از كه من .جنبد مى باران و باد از گل و خوابد نمى بلبل تيره
 در و خروشد مى شير همچون ابر كه بينم مى زيرا است؟ گشته گل دلداده ابر آيا كه دانم نمى. خندد مى و گشايد مى زبان نشيند، مى گل بر كه

 داند مى كسى چه براستى. است گواه زمين بر فرمانروا خورشيد نزد در آسمان سرشك. درخشد مى آتش تنش در و درد مى را پيراهنش او پيش
 اسفنديار مرگ از پيوسته كه بشنوى بلبل از را پهلوى گفتن سخن تا كن نگاه دم سپيده پس جويد؟ مى چه گل زير در و گويد مى چه بلبل كه
  .درد مى هم را شير چنگ و پيل دل تيره، شب در رستم، آواى همچون آن براى از نيز ابر و ندارد يادگار به ازو ناله بجز هيچ و نالد مى



192  

 

  رستم با اسفنديار رزم داستان

  داستان آغاز

 دختر -كتايون گشت، باز شهريار خانه از دژم و مست اسفنديار، چون: گفت.  بخوانْد باستان گفته از را آن كه شنيدم بلبل از داستانى
 به و بگشود لب و خواست مى جام يك شد، بيدار خواب از تيره شب آن در چون .بود گرفته بر در تيره شب آن در را بود، مادرش كه - قيصر

 و بخواهى شاه ارجاسپ از انگىمرد با را شاه لهراسپ كين چون كه بود گفته من به او. است بدكنش من با پيوسته شهريار: گفت مادرش
 را گيتى خود كوشش با و گردانى پاك بدان از را گيتى و كنى بلند گيتى در را ناممان و آورى بدينجا و سازى رها بند از نيز را خواهرانت
 من گردد، بيدار خواب از شاه و برآيد آفتاب چون اكنون پس .بود خواهد تو آن از گنج و تاج و تخت و سپاه و پادشاهى همه بيĤرايى، ديگرگونه

 به سوگند ، بيĤورد چهره به اخم نيز اندكى او اگر ليك. نباشد راستيها اين نهفتن ياراى را او ديگر و بازگويم بدو بود، گفته او كه را سخنانى اين
 كارى دلم و زور با و گردانم زمين ايران بانوى ار تو و دهم ايرانيان به را كشور همه و نهم سر بر را تاج آن من داشته، پاى بر را آسمان كه يزدان

 دانست زيرا  شد تنش بر خارى همچون برداشت، در كه پرنيانى و گشت اندوهگين اسفنديار گفتار آن شنيدن از مادرش .بكنم شيران همچون
 و گنج بجز گيتى در نامورى هر دل گرم رنجديده، پسر اى: گفت اسفنديار به پس. بخشد نمى بدو را تخت و تاج آن ايران نامبردار شاه كه

 و سپاهيان همه تو و دارد سر بر تاجى تنها پدرت. مكن خواهى فزون پس. دارى را اينها همه كه تو جويد؟ مى چه سپاه و خرد و فرمان
 كه است اين از كوترني چيزى چه براستى. بود خواهد تو آن از بختش و اورنگ و بزرگى و تخت و تاج درگذرد، او چون. دارى را سرزمين
 را داستان اين شهريار كه براستى: گفت مادرش به شنيد، چنين كه اسفنديار ليك بندى؟ ميان بر كمر پدر پيش در ژيان شيرى نرّه همچون

 : زد نيكو چه

  كوى به بازيابى سخن گويى چو         مگوى هرگز راز زنان پيش كه

  زن راى زن نبينى رگزه كه            زن فرمان نيز مكن كارى به

 كنار در را شبانروز دو و نرفت گشتاسپ پيش به اسفنديار .شد پشيمان سخنان آن گفتن از و گشت شرمسار گفتار آن شنيدن با مادرش 
 در پيوسته و است گشته او تاج و تخت جوياى فرزندش كه شد آگاه گشتاسپ كه بود روز سديگر به. پرداخت ميگسارى و رامش به ماهرويان
 زيگهايى با نيز ايشان. فراخواند خود نزد به لهراسپ گويان پيش آن همراه به را جاماسپ شاه، پس .است كيانى تخت و تاج آن آرزوى و انديشه
 تاج آيا ؟گذشت خواهد ناز و آرامش و خوبى به و بود خواهد دراز او زندگانى آيا: كه پرسيد پهلوان اسفنديار باره در ايشان از شاه آنگاه. برفتند

 آن به بشنيد، را گشتاسپ سخن -ايران داناى آن -جاماسپ چون ماند؟ خواهد پايدار برايش تاج آن و گذاشت خواهد سر بر را شاهنشاهان
 از و هستم اختر بد و بدروز من كه براستى: گفت و آورد ابروان بر خَمى دانش، از و بگريست درد، و اندوه آن از پس،. بنگريست كهن زيگهاى

 در افكنده و خون و خاك از پر آنگونه را او تا افكند مى شير چنگال به فرّخ زرير آن پيش در نيز مرا روزگار، كاش اى. آمد سرم بر بد دانش، اين
 دل كه يمبدار را اسفنديارى اندوه بايد پس اين از زيرا. گذشت مى من از بد اختر اين تا كشت مى مرا پدرم كاشكى كه اين يا و. ديدم نمى جنگ
 هاى تلخى و شور بايد پس اين از. كرد نيم دو به را اژدها تن و ساخت بيم بى بدانديشان، از را گيتى همه و درد مى او با جنگ در نيز شير

 او سرنوشت اگر كه بدان. مپيچ سر دانش راه از و بگو سخن پسنديده، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه گشتاسپ. بچشيم بسيارى
 من براى دانش، اين از زيرا  بگوى من با هست هرچه و بشتاب زود پس. بود خواهد بد پس اين از من زندگانى ديگر باشد، سپهبد زرير ونهمچ
 روزگار بد شهريار، اى: گفت جاماسپ. بگرييم درد آن از بايد ما كه است كسى چه دست به اسفنديار مرگ گيتى در كه برگوى. آمد ببار تلخى

: گفت جاماسپ به شنيد، چنين كه ايران شهريار. بود خواهد -دستان پسر - پهلوان رستم دست به و زابلستان در او مرگ كه بدان. آيد من بر
 در را او نيز كس هيچ و نبيند را زابلستان سرزمين ديگر او و سپارم بدو را شاهنشاهى گنج و تاج و تخت من اگر اينك. مدار ناچيز را روز اين

 كسى چه آيا: گفت بدو شناس ستاره جاماسپ ليك. شد خواهد يار را او نيك، اختر و يافت خواهد زينهار روزگار گردش از پس يند،نب كابلستان
 داد خواهد رخ سرنوشت، گمان بى يابد؟ مى رهايى بلند چنگ تيز اژدهاى اين از دانش و مردانگى با كسى چه يافت؟ خواهد گذر گردان چرخ بر
 دل. آمد خواهد او پيش به مرگ فرشته باز باشد، خفته هم اگر و آيد برمى بزرگى دست به او مرگ كه بدان. نجويد زمان او از دانا مرد و

 او پيوسته سرنوشت، هم و بد انديشه آن هم پس، آن از. گشت بيشه تيرگى به انديشه آن از روانش و شد انديشه از پر بد، آن از شاه گشتاسپ
 .بود رهنمون بدى به را
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 پدر از پادشاهى اسفنديار، خواستن

 دلى با و رفت او پيش به فرّخ اسفنديار پس. بنشست زر تخت بر ايران شهريار برآورد، را خود درخشان پيكان سپيده، و برفت شب چون
 و موبدان همه و گشتند منانج شاه پيش در سپاه پهلوانان و آوران نام چون. بايستاد او پيش در پرستاروار كرده، كش به دستهايى و انديشه پر

 فرّه زمين، روى بر و باشى جاويد شاها،: گفت و بگشود سخن به لب درد آن از تهمتن پهلوان اسفنديار بركشيدند، رده او پيش در اسپهبدان
 تو پيش در اى بنده چونهم همگى ما. است گشته زيبنده تو از شاهى تخت و تاج و شده پيدا تو از مهر و داد سر كه براستى. باشد تو با ايزدى
 آن چون من پس. بيĤمد چين سواران با چنان آن كيش، براى از ارجاسپ كه دانى مى خود تو. ايم پوينده كه توست آرزوى به همه و هستيم
 هيچكس از و سازم نيم دو به دشنه با را ميانش بگرود، پرستان بت سوى به كس هر كه بخوردم سختى سوگندهاى بپيمودم، را ايزدى بندهاى

 هيچ و بساختم گورستانى كين دشت آن بر. بازنگشتم نيز پلنگ و شير با جنگ از آمد، جنگ به ارجاسپ چون آنگاه. باشم نداشته بيمى و ترس
 بند با را تنم و ساختى خوار مرا گرزم، گفتار  براى از خواستى، كيانى جام بزم روز در كه آنگاه تو ليك. نگذاشتم اسپ بر را ايشان از سوارى
 كردى رها را بلخ خودت سپس. دادى بيگانگان به مرا خوارى، از و بفرستادى دژ گنبدان سوى به و ببستى آهنگران آهنهاى بند و زنجير و گران

 آن رام و بيĤمد جاماسپ چون آن از پس. فكندى خون در را پير لهراسپ و نديدى را ارجاسپ تيغ هرگز. پنداشتى بزم را رزم و رفتى زابل به و
 ليك. بكوشيد سختى به اين بر نيز چندى و پذيرفت من براى را تاج و تخت و پادشاهى ديد، زخمى بدانگونه را تنم بندها، آن از و بند در چنان
 نآ دست از و نمايم مى يزدان به رستاخيز روز در را آهنگران آهنهاى بند و زنجير و گران بندهاى اين من: گفتم بدو هنگام همان در من

 - ات آزاده برادر: گفت و كرد آگاه گران گرزهاى با سرافراز سران همه آن خون ريختن از مرا جاماسپ، ولى. نالم مى كردگار درگاه به بدگوى
 كرده برده نيز را خواهرانت و شده زخمى تير با رزمگاه آن در بسيارى تنهاى و است گشته افكنده زخمى نبرد، دشت آن در اكنون -فرشيدورد

 .پيچد مى خود بر آورده، بند در را اسفنديار كه اين از پيوسته و گريخته تركان از نيز شهريار خود و اند برده و

 اندوه و درد با چنين اين بسيارى سخنان جاماسپ سان بدين و سوزد؟ نمى آزارهايى و اندوه و درد و كارها چنين به دلت تو آيا پس
 دشمنان از بيشمار كه بگويم اگر سپس. گشتم روان ايران شاه نزد به و شكستم هم در را بندها و يرزنج آن همه شنيدم، چنين كه من. بگفت

 سرانجام. نيابد پايانى هرگز كه براستى گويم، سخن خوان هفت از بخواهم اگر نيز. گويم مى شهريار پيش در كه نباشد كژّى به سخنى كشتم، را
 بارگاه اين به آنها تخت و تاج و گنج با را كودكانشان و زنان آنگاه. برافراختم را گشتاسپ نام كار، اين با و ساختم جدا تن از را ارجاسپ سر

 به دلم بكردى، من با كه پيمانى و سوگند و بند همه آن از. گشت رنج و خون كارها اين از من بهره و شد تو آن از گنج سرانجام، ليك. آوردم
 زيرا  دهم تو به را پيلسته تخت و افسر و برگزينم نيز خويش روشن روان از را تو ببينم، ديگر بار را تو راگ گفتى مى پيوسته. شد گرمتر فرمانت

 پس كجاست؟ سپاهت و گنج كه گويند مى من به زيرا شرمگينم، بزرگان اين پيش در من اكنون ولى. هستى تاج سزاوار مردانگى، اين با كه
 هستم؟ چه بر و پويم مى كه براى از رنج، از پر چنين اين  من و دارى؟ اى بهانه چه كه بگو اينك

 را پسر گشتاسپ، دادن پاسخ

 كردگار پس. اى كرده گفتى، كه اينها از بيش تو. نيست راستى بجز راهى هيچ كه براستى: گفت فرزند به شنيد، چنين كه ايران شاه
 نه، كه هم پيچان. نگردد پيچان بشنود، را تو نام چون كه بينم نمى گيتى در را دشمنى نهان، در چه و آشكار در چه اكنون. باشد يارت گيهان
 و غزنين و بست و زابلستان هست، تا كه -زال پسر آن - خرد بى رستم بجز بينم، نمى تو براى همتايى هيچ گيتى در. گردد جان بى كه همانا

 بنده كاووس، كى پيش در همو. شمارد نمى هيچكس كهتر را خود رگزه و سايد مى آسمان به سر مردانگيش براى از و اوست آن از كابلستان
 كهن تاج ما و است نو او تاج گويد مى راند، مى سخن گشتاسپ شاهى باره در كه گاه هر ليك. است زنده گيتى در كه بود خسرو كى از و بود

 و بروى سيستان سوى به كه بايد اكنون. ندارى مردان آزاد گردي و تورانى و رومى از همĤوردى هيچ] او بجز[  گيتى در تو كه بدان پس. داريم
 چنين نيز را فرامرز و زواره. بيĤورى بند در را -زال پسر -رستم آن تا سازى برهنه را خود گوپال و تيغ و آورى بكار افسونى و جنگ و فريب هر

 چون است، فروزنده را خورشيد و ماه و اختر و بداد زور كه ىگيت دادار به سوگند. گردند سوار اسپ بر ايشان از هيچيك كه نگذارى و سازى
 .نشانم مى تخت بر تاج با را تو و سپارم مى تو به را سپاه و تخت و گنج و شنيد نخواهى من از اى بهانه هيچ ديگر آورى، بجا را كارها اين

 و برو تو. گويى سخن اندازه به بايد كه بدان. هستى بدور كهن آيين از پيوسته نامور، و هنر پر شهريار اى: گفت بدو شنيد، چنين كه اسفنديار
 گاه از جويى؟ مى چه ، خوانْد مى شيرگير را او كاووس كه مردى پير از اكنون ليك. برآور گَرد خلّخ و چين از و باش چين شاه با جنگ جوياى
 .بود شاد او به زمين ايران همه كواذ، كى تا منوچهر
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 گشادنامه و پيمان اگر پس. دارد را خسرو كى گشادنامه و است بزرگ رستم،. خواندند مى تاجبخش و يراوژنش و رخش دارنده را او
 يزدان پيمان از كس هر كه بدان نامدار، و هنر پر شيردل اى: گفت بدو گشتاسپ. گرفت گشادنامه نبايد نيز گشتاسپ از نباشد، درست شاهان،

 آسمان به دالمن پر با و گشت گمراه اهريمن، فرمان به شاه كاووس كه اى شنيده. بود خواهد باد چونهم او گشادنامه و پيمان ديگر سرپيچيد،
 كه بود او آزار به سياوش. سپرد او به را شاهان شبستان و ببرد هاماوران از را ديوزادى] دختر[ نيز. افتاد آب ميان به سارى در زارى با و رفت
 هم او درگاه پيش از گذشتن ديگر پيچيد، گيهاندار پروردگار پيمان از سر كس هر كه براستى پس. تبرگش دودمان آن روزگار و شد كشته

 بر كمند و ببند را رستم  دست رسيدى، بدانجا چون و گير پيش در را سيستان راه سپاهيان، با خواهى، مى تاج و تخت اگر اينك. نباشد شايسته
 و پياده نيز را ايشان نامبردار، شاه اى پس. بنهند دامى تو پيش در زال و فرامرز و زواره كه نبايد نيز. آور اينجا به بدانسان را او و بيافكن بازويش

 . نپيچد ما از سر -بيابد نيز بسيار گنج يا و كام چه اگر -هيچكس پس آن از ديگر. بيĤور بارگاه اين به دوان

]  كه دانم.[ مپيچ كيش از سر: گفت -گيتى شاه آن -گشتاسپ به و كرد ينچ از پر را ابروهايش سخنان، آن شنيدن از سپهبد اسفنديار
 دور گيتى از من كه خواهى مى و آيد مى دريغ شاهى جايگاه اين را تو. هستى اسفنديار براى اى چاره راه جوياى و جويى نمى را رستم و زال تو

 سپاه بندگان از يكى من كه بدان. باشد بس گيتى در اى گوشه تنها من ىبرا و باد تو آن از بزرگى تخت و تاج اين است، چنين كه اينك. گردم
 اين پس يافت، خواهى بلندى كه بدان و مكن تندى كار، در: گفت شنيد، چنين كه پدرش ليك. ام نهاده تو خواست و فرمان به سر و هستم تو

 جان به نژندى پس. است تو پيش در سپاه و افزار جنگ همه. برگزين كارزار براى سپاه ميان از را فراوانى كارآزموده سواران. مكن نژندى چنين
 من روزگار اگر. آيد نمى من كار به سپاه: گفت اسفنديار آمد؟ خواهد من كار چه به تو بى زر، تاج و شاهى تخت و سپاه و گنج اين. آيد دشمنت

 پدر، گفتار آن براى از هم و تاج براى از هم كه اسفنديار آنگاه .اردند باز من از سپاه با را آن گيهاندار، پروردگار پس آيد، بسر چنين اين
 .آمد خويش ايوان به نژند و اندوه از پر دلى و آه از پر لبى با و گشت باز او پيش از بود، گشته خشمگين

 را اسفنديار كتايون، دادن پند

 گيتى در كه اى: گفت فرّخ اسفنديار به و آمد پسر پيش اشك، از پر چشمى و خشم از پر دلى با شد، آگاه كار آن از كتايون چون
. آورى بند در را -گوپال و شمشير دارنده آن -زال رستم و بروى زابلستان به گلستان اين از خواهى مى  كه شنيدم بهمن از پهلوانانى، از يادگارى

 رود پيكار، گاه به دارد، پيل نيروى كه سوار آن. مكوش آن با و مشتاب بد سوى به تيز چنين اين و بسپار گوش مادر پند به گيتى در اينك پس
 كه بود همو. كند مى گم را خود راه او شمشير برابر در نيز خورشيد و دريد را سفيد ديو جگرگاه كه است كسى او. است خوار نزدش در نيز نيل
 روان گيتى در خون از دريايى افراسياب، از سياوخش كين به. نبود او به درشتى سخن گفتن ياراى را كس هيچ و بكشت را هاماوران شاه

 و كشتن اين و تاج و تخت اين بر نفرين. است نشده زاده مادر از تاج با شاهى هيچ كه زيرا  مده باد به را خود سر تاج، براى از پس،. ساخت
 با پس. دارند چشم تو به سپاهيان همه و هستى توانا مردانگى و نيرو در و جوانى تو و گشته پير پدرت ديگر اكنون كه بدان. باد تاراج و شور

 گيتى، دو در مرا. منماى را خود نيروى و مكن جوانى پس. باشد جايى گيتى در نيز سيستان بجز. ميافكن ها سختى و رنج در را خود تن خشم،
 .بشنو را مهربان مادر اين سخن و مساز خاكسار

 زند همچون را هنرهايش و دانى مى كه است همان رستم آرى، دار، ياد در را سخن اى مهربان، اين: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار
 بدى كار چنين و نباشد سزاوار او چون كسى بستن. بجويى بسيار چه اگر يافت، نخواهى ازو نيكوكارتر را كسى هيچ ايران سراسر در. خوانى مى
 روزگار اگر بپيچم؟ شاه فرمان از سر چگونه اكنون. گسلم مى تن از دل كنى، چنين اگر زيرا بشكنى، را دلم نبايد ليك. نباشد نيك پادشاه، بر

 من از سردى سخن هيچ هرگز درآيد، من فرمان به رستم اگر ولى. كشانيد خواهد سو همان به مرا آسمان، گمان بى پس آيد، بسر زابل در من
 و خوار را خود روان خود، تيزى اين با جوان، پيل ژنده اى: گفت بدو و دبكَن سر از موى و بگريست خون اسفنديار مادر ليك. شنيد نخواهد
 پيش به را خود مرگ خويش، دست با گونه اين. مرو اينجا از سپاهى هيچ بى پس. بود نخواهى تن پيل آن همĤورد تو كه بدان. پندارى مى ناچيز

 چنين اگر زيرا  مبر دوزخ به خود پاى با را كودكان آن برآيد، بدگوهر  يمناهر كام تا اى كرده رفتن آهنگ سان بدين اگر ولى. مبر ژيان پيل آن
 كاهلى جوانى چون زيرا. نبرد خود با را كودكان شود نمى: گفت مادر به جو جنگ اسفنديار پس. خواند نخواهند انديش پاك را تو دانايان، كنى
 بسيارى سپاهيان مرا. آيند من كار به روزمگاهى هر در بايد ايشان وشيار،ه مادر اى. ماند خواهد تيره روانش و پست او منش گيرد، پيش در

  .ببرم خود با بايد را سپاه سران و خويشان از تن چند تنها و بايد نمى

 



195  

 

  زابل به اسفنديار آوردن سپاه

 . برخاست درگاه از كوس آواى خروس، بانگ هنگام به پگاه

 پس. آمد او پيش به راه دو كه اين تا راند پيش همچنان و بيĤورد جاى از را سپاهيان باد چون و شد سوار اسپ بر پيلى همچون اسفنديار
 .ماندند فرو خود جاى در سپاهيان و اسفنديار

 خاك با گويى كه بخفت چنان بود، او پيش در كه شترى ناگهان. رفت مى كابل سوى به ديگر راه و بود گنبدان سوى به راهها آن از يكى
 افكنده كه بود بدى اختر آن: گفت ديد، چنين كه اسفنديار. بازماند رفتن از كاروان ديگر ليك. بزد سرش بر بسيار چوب ربانسا. گشت جفت
 جدا شتر آن تن از سر جويان پرخاش آن پس. نگردد تباه ايزدى فرّه و بازگردد شتر به بدى آن كار، اين با تا ببرند را او سر تا بفرمود آنگاه. شد

 پنداشت ناچيز را شوم اختر آن ولى گشت اندوهگين شتر آن كار از اسفنديار چه اگر ليك. بازگشت شتر به بد اختر آن هنگام آن در و ساختند
 .باشد خندان كه بايد مرد لب و است يزدان از دو، هر نيك، و بد. گشت افروز گيتى نيز او تخت سر ديگر شد، پيروز كه كس هر: گفت و

 براى جايى سپاه بزرگان و ببستند سراپرده آيين، به آنجا در. آمد هيرمند سوى به بود، ترسان گزند، بيم از پيوسته كه اسفنديار آنگاه
. بنشست او كنار در نيز پشوتن. رفتند اسفنديار تخت پيش به نيكبختان آن همه و بنهاد تخت و بزد بان سايه زود نيز اسفنديار. برگزيدند خود
 همچون سالخورده مى آن از نامداران آن و شاه رخسار چون. بكرد آزاد را رادمردانش آن دل ميگسارى با و بيĤورد مشگررا و مى اسفنديار پس
 اين در هرگز و بساز را رستم كار بود گفته من به او. گشتم دور راه از و پيچيدم شاه خواست از سر من: گفت يارانش به اسفنديار بشكفت، گل
 را گيتى گران، گرز با و برده بسيارى رنج سپاه سران بجاى شيردل پرخاشخر مرد آن زيرا. نرفتم پدر راه به و نكردم نانچ من ليك. مياساى راه

 و يادگير و دانش با و خردمند دبيرى كه را اى فرستاده بايد اكنون. اند زنده او به بنده، چه و شهريار چه زمين، ايران همه. است كرده راست
 اين آيد، ما نزديك به سان بدين رستم اگر.] بفرستيم رستم سوى به را او و[  بيابيم دهد، فريب را او نتواند رستم و باشد يبز و فرّ با سوارى
 از سر اگر او. بست خواهد مرا گزند راه خود، دانش با هماناكه آرد، من فرمان به سر نرمى با چنانچه. ساخت خواهد درخشان را ما تاريك انديشه
 مردان آزرم و باش اين بر. است همين راه: گفت بدو شنيد، چنين كه پشوتن. خواست نخواهم نيكويى بجز هيچ برايش نيز من يچد،بپ بدخويى

 .بخواه را

  رستم نزد به را بهمن اسفنديار، فرستادن

 با را تنت و شو سوار سياه اسپ ينا بر: گفت بدو و براند سخن اندازه از بيش او با پس. آمد او پيش به بهمن تا بفرمود اسفنديار آنگاه
 از را تو ببيند، را تو كه هر كه چنان باشد، شده نگاريده آن بر پهلوانى گوهرهاى با كه بگذار سر بر خسروانى افسر يك و بيĤراى چين ديباى
 و سرافراز موبد ده و ستام زرين باالى اسپ پنج. كند ياد تو بر را پروردگار و هستى شاهان نژاد از تو كه بداند و برگزيند گردنكشان همه ميان

 گفتارى با و بنماى خوبى او به رسيدى، آنجا به چون. مساز گران خويشتن بر را كار و بران رستم خانه تا راه اين از. ببر خود با نيز را نيكنام
 كه بايد شود، گزند بى اى بدى هر از و گردد بلند پايگاهش كه كس هر: كه بگوى را او. برسان او به را ما درود و بگوى سخن او با چرب و آراسته
 افزون او گنج و كامكارى بپرهيزد، بدخويى و آز از و بگرايد نيكى به چون پس. است جاويد شناس نيكى او تنها كه زيرا  باشد سپاسگزار را دادار
 و بد كه داند مى دارد، خرد كه كسى. برود بهشت هب گيتى آن در كند، دورى زشت كردار از چون. باشد شادمان سپنجى سراى اين در و گردد
 را نيكى گيتى در كه هر پس. پريد خواهد پاك يزدان سوى به روانمان و گشت خواهد ما بستر تيره خاك سرانجام و گذرد مى ما بر نيك

 .بسازد شهرياران با كه كرد كوشش بشناخت،

  بشنوى همان يى،گو هرچه سخن            بدروى همان كارى، كه بر، همان

. اى ديده گيتى در بسيارى شهرياران و گذشته تو بر بيشمارى ساليان. كمتر نه و باشى فزونتر اين از بايد نه و اى گونه بدين نيز تو اكنون 
 شتافتى، مى بندگى سوى به تيز گذشته در چون زيرا. نيست سزاوار هستى، تو كه چنين اين كه دانست خواهى بازجويى، را خرد راه اگر پس
 سوى به تو و بكرد شاهى گيتى در همه آن لهراسپ ليك. بيافتى من نياكان از را گرانمايه اسپان و كاله و تخت و سپاه و گنج و بزرگى همه اين
 سوى به مه نامه يك. نكردى ياد را شاهى تخت نيز پس آن از هرگز داد، گشتاسپ به را شهريارى او چون آنگاه. نكردى گذرى هيچ بارگاه آن
 نژاد از را شاهى كه -پهلوان فريدون و جم و هوشنگ از را كس هيچ و نرفتى او درگاه به وار بنده. نمايى نمى بنده را خود ديگر و اى ننوشته او

 و بزم و مرز در شهريارى هيچ هرگز كه بدان. خوانى نمى شهريار -نهاد سر بر را فريدون تاج كه -كواذ كي هنگام تا گرفته -  ببرد ضحاك
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 همچون يزدان راه. گشت نهان گمراهى و بيدادى ديگر پذيرفت، را پاكيزه و بِه كيش آن چون و نبوده گشتاسپ همچون شكار و انديشه
 جنگ به پلنگ مانند به بيشمار سپاهيانى با نهنگى همچون ارجاسپ چون آنگاه. گرديد نهان ديو راه و بدآموزى و گشت درخشان خورشيد،

 پيدا را زمين كشته، همه آن از كجا هيچ در كه كرد گورستان بسان را كين دشت آن چنان و شد پذيره را او -نامور شهريار آن - اسپگشت آمد،
 .نگردد كهن بزرگان، ميان در نيز رستاخيز تا كار آن سخن كه براستى. نديدند

 در مومى مهره همچون گيتى همه روم، و هند تا گرفته توران زا. شكند مى نيز را نرّ شيران پشت و اوست آن از باختر تا خاور از اكنون
 جنگ توان كه زيرا  فرستند مى ساو و باژ او براى شهرها اين همه از. هستند او درگاه در گذار نيزه سواران دشت از سوار چندين. افتاد او دست

 نامور بارگاه آن به تو زيرا. است گشته آزرده تو از او روان كه گفتم تو به را سخنان اين رو آن از من كه بدان پهلوان، اى اينك. ندارند را او با
 توانند مى چگونه بزرگان ليك. دارى مى نهان را خود پيوسته و اى برگزيده گيتى اين در را اى گوشه. نكردى نيز نگاهى نامداران، آن به و نرفتى

 برشمارد، را تو رنجهاى كسى اگر. بودى شاهان فرمان به و بخواستى نيكى ميشهه تو. كنند بيرون را دل مغز كه اين مگر كنند، فراموش را تو
. اند نبوده همداستان بنده از رفتارى چنين سرزدن با شاهان از هيچيك كنون تا ولى. گردد افزونتر گيتى در تو گنجهاى از كه براستى

 من كار هيچ در و گشته مست و نشسته زابل در دارد، كه سرزمينى آن و آراسته گنجهاى و خواسته همه آن با رستم: گفت من به شاه گشتاسپ
 يك شاه گشتاسپ كه بود گونه بدين و. بيند نمى مرا نيز بزمگاهى هيچ در و گزيند مى دورى رزمگاه از آيد، پيش كارى چون. آيد نمى پيشم به

 آمده بند در  بارگاه اين در كه اين بجز را رستم برگزيده، يانسپاه اين از هيچيك كه خورد سوگند الژوردين شب و سپيد روز به و برآشفت روز
. اى نديده را او خشم زيرا شو، پيچان او خشم از و بپرهيز تو پس. ام آمده بدينجا ايران از شاه دستور با كار آن براى از من اكنون. نبينند باشد،
 زرير روشن روان به و خورشيد به خورم مى سوگند كنى، پشيمان گيرى وشهگ اين از را خود روان و ببندى پيمان و آيى اينجا به چون كه بدان

 روان و است كار اين بر من گواه نيز پشوتن. برافروزم را گون تيره ماه اين و كنم پشيمان كار اين از را شاه من كه - شير شاه آن -پدرم جان به و
 شهريار پدرم اكنون. ديدم تو از را گناه پيوسته ليك. گردانم آرام را شاه تا كردم آن آهنگ بار چندين من كه باشد مى من راهنماى ، خرد و

 در و بنشينيد بايد كارآزموده، و نيكنام رودابه و زال و فرامرز و زواره شما، دودمان همه پس. گذرم نمى او فرمان از نيز دمى و كهترم من و است
 ايران دليران كام به و گردد ويران شما خانه كه نبايد. بگرويد من خوب گفتار اين به و دبشنوي مرا پندهاى همه و بپردازيد سگالش به باره اين
 و برگردانم كين و خشم آن از را او تا بايستم او پيش در چندان پس آن از ديگر ببرم، ايران شاه نزد به و آورم بند در را تو چون كه بدان. شود
 .بوزد تو بر بادى كه نگذارم است، من نژاد سزاوار كه چنان و. سازم آرام

  زال نزد به بهمن رسيدن

 درفشى با سپس. نهاد سر بر را بزرگى كاله آن و بپوشيد شاهنشاهى زربافت جامه و بيĤمد بشنيد، را نامور شاه آن سخنان بهمن چون
 را او بان ديده هنگام همان در. بگذشت هيرمند از سروباال جوان آن سان بدين و. خراميد سراپرده آن از بودند، داشته بپا او پس در كه لرزان
 به سر، پشت در اندك سپاهيانى همراه به و زرين  هرّاى و زير در سياهى اسپ با دليرى و نبرده سوار: كه كرد فرياد زابلستان سوى به و بديد

 .بگذشت رود لب از آسانى

 جگر از سردى آه بديد، را او چون. بيĤمد و گشت اسپ بر سوار ،دست در گرزى و فتراك به كمندى با درنگ بى شنيد، چنين كه زر زال
 .رسد مى لهراسپ به نژادش كه همانا. است خسروانى اى جامه با سرافراز و نامور پهلوانى اين: گفت و بركشيد

 اسپ زين روى بر ديشناكان بدانسان چندى و رفت درگاه به و بيĤمد ديدگاه آن از زال آنگاه. بادا فرخنده سرزمين، اين بر او پِى پس
 چون و بيافراخت را خسروانى يال آن پس. نشناخت را زال جوان، بهمن. شد پديدار خسروانى هاى نشانه آن با بهمن هنگام همان در. بخفت

 زيرا كجاست؟ -است راست بدو زمانه پشت كه زال پسر آن -انجمن سر كه برگوى نژاد، دهگان مرد اى: گفت بلند آواى به شد، نزديكتر
 مى و آى فرود اسپ از اكنون پسر، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه زال. است بزده جويبار لب در را خود سراپرده و آمده زابل به پهلوان اسفنديار

 چندى و بيا دىارجمن به سواران اين با تو پس. آيند مى نخچيرگاه از سپاهى چند و فرامرز و زواره با رستم اينك زيرا. بجوى آرام و كام و بخواه
 به من با تا برگزين را راهنمايى مرد پس. است نفرموده ميگسارى به را ما اسفنديار: گفت بدو بهمن ليك. بيĤراى را خويش دل باده نوشيدن با

 نژاد از اي لهراسپ خويشان از تو كه كنم مى گمان چنين جويى؟ مى چه تيز چنين اين و چيست؟ نامت كه بگو: گفت بدو زال. آيد نخچيرگاه
 نماز را او و آمد فرود اسپ از بشنيد، را سرفراز آن گفتار زال چون. تن رويين شاه اسفنديار پسر هستم، بهمن من: گفت بهمن. هستى گشتاسپ

 بماند آنجا در تا كرد بسيار خواهش بهمن از زال آنگاه. شنيد مى بهمن و گفت مى زال. بپرسيد او از و بخنديد بود، گشته پياده كه نيز بهمن. برد
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 پهلوانى زال، پس. بگيريم خوار و سست چنين اين را اسفنديار پيام كه نيست شايسته :گفت بهمن ليك. بروى تيز چنين اين نبايد: گفت بدو و
 بهمن با بود، ونشيرخ نامش كه كارآزموده راهنماى آن گونه بدين و. بفرستاد نخچيرگاه به بهمن همراه به و برگزيد دانست، مى را راه آن كه را

 .بازگشت درنگ بى و داد نشان بدو را نخچيرگاه انگشت، با رسيد، آنجا به چون و برفت

 را رستم بهمن، دادن پيام

 پهلوان آن - رستم هنگام همان در. بنگريست نخچيرگاه آن به و بتاخت آن بر را خود اسپ پس. بود كوهى جوان، بهمن روى پيش در
 در را خود رخت و گوپال و زده درخت آن بر را گورى نرّه و گرفته دست در را درختى كه بود بيستون كوه انبس مردى. شد پديدار -سپاه

 و گياه و درخت از پر مرغزار آن در نيز رخش. بود ايستاده او پيش در ريدكى و بود ديگرش دست در نيز مى از پر جامى. بود نهاده كنارش
 نديده سان بدين مردى هيچكس گيتى در كه براستى دم؟ سپيده آفتاب يا است رستم اين: گفت خود با ديد، چنين كه بهمن. گشت مى جويبار

 زدن با را او من اينك. بپيچد او كارزار از سر و نباشد او با نبرد ياراى را پهلوان اسفنديار كه ترسم مى. است نشنيده نيز پيشين نامداران از و
. انداخت پايين به بلند كوهسار آن از و كَند خارا كوه آن از سنگى بهمن پس. كنم مى پيچان كار اين از را رودابه و زال دل و كُشم مى سنگى
 .بشنيد نيز را خارا سنگ آن آواى و بديد را او نخچيرگاه آن از زواره ناگاه

 چندى زواره. ننهاد زمين بر را گورخر آن و بخنديد رستم ليك. است بغلتيده كوهسار از سنگى سوار، پهلوان اى: كه برخروشيد پس
 آن و بزد سنگ آن بر را خود پاى پاشنه رستم پس. گشت تاريك كوه همه آن گَرد از و شد نزديك سنگ آن كه اين تا. كرد بپا شورى بدانگونه

 .كردند آفرين او بر ديدند، چنين كه رستم پسر و زواره. انداخت دور به را

 در را خويش تن كه همانا كند، كارزار نامورى چنين با فرّخ اسفنديار اگر: گفت و شد اندوهگين رستم، ديدار و بزرگى آن ديدن با بهمن
 به را زمين ايران همه گردد، چيره او بر جنگ در رستم اگر زيرا. گيرد پيش در نرمى راه او با كه است آن بهتر پس. است كرده رسوا جنگ آن

. بگفت موبد به بود، ديده كه را شگفتى آن و برفت كوه آن از و شد سوار بادپاى اسپ آن بر اه انديشه آن از پر بهمن پس. آورد خواهد چنگ
 با پس. است گشتاسپى كه كنم مى گمان چنين كيست؟ مرد اين آيا: گفت موبد به و بديد را او تهمتن رسيد، نخچيرگاه نزديك به چون  آنگاه
 نيكيهاى و بپرسيد او از و شد پياده اسپ از دود همچون شتابان بهمن. رفت او پيشواز به بودند، نخچيرگاه آن در كه آنهايى همه و زواره

 بهمن -راستان سر آن -اسفنديار پسر من: گفت بهمن. نيابى من از خواهى مى آنچه نگويى، من به را خود نام تا: گفت بدو رستم. نمود بسيارى
 نامداران آن همراه به بهمن و رستم آنگاه. بخواست پوزش آمدنش دير از و رفتبرگ در را او زود شنيد، چنين كه پهلوان رستم. نامدارم

 .برفتند نشستنگاه به مهترپرست

 بيرون ايران شهريار پيش از آتش همچون اسفنديار :گفت و برساند رستم به را ايرانيان شاه درود نيز و خود درود بنشست، بهمن چون
 .برسانم بدو اسفنديار از پيامى بشنود، سوار پهلوان رستم اگر اكنون. بزد هيرمند لب بر را خود ردهسراپ بلند، پيروز شاه آن فرمان به و شد

 هرچه آنگاه و خوريم مى داريم، كه چيزى نخست پس. است گشته رنجيده راه اين پيمودن از شاه فرزند: گفت شنيد، چنين كه رستم
 بهمن پيش در آن روى بر و بيĤورد گرم بريان گورخر يك و بگسترد آن بر نرم نان و بنهاد خوان دستار رستم پس. بود خواهد همان بخواهى،

 خود پيش در نيز را ديگرى گورخر. نخواند را نامداران آن از هيچيك ليك. بنشاند او با نيز را برادرش. گفت سخن بسيار گذشته باره در و نهاد
 آن از اندكى تنها نگريست، مى او بر كه سرافراز بهمن. بخورد و ببريد را آن و بزد مكن آن بر پس. بود گورخر يك او خوراك بار هر زيرا  نهاد

 كه تو شهريار، اى اينك. داد خورش براى از را تاج و تخت اين شاه: گفت بدو و بخنديد رستم. نبود هم رستم خوراك يك سد كه بخورد گورخر
 هرگز است شاهان نژاد از كه كسى: گفت بهمن زنى؟ مى نيزه كارزار در گونهچ و رفتى خوان هفت دم به چگونه است، گونه اين خوراكت
 بلند آواى به رستم. گيرد مى دست در را خويش جان پيوسته و باشد بيشتر جنگ در او كوشش و كم او خوراك. مباد بسيارخوار و سخنگوى

 ديگرى جام. بنوشيد آزاده مردان ياد به و كرد باده از پر را رينىز جام پس. نهفتن نباشد شايسته را مردانگان مردى كه براستى :گفت و خنديد
 نخست زواره پس. بترسيد نبيذ جام آن گرفتن از بهمن. بنوش خواهى مى كه آن ياد به را جام اين نيز تو اكنون: گفت و داد بهمن دست به را

 آزار و بد را آن ليك. بستد ازو را جام زود ديد، چنين كه بهمن. باد دانشا تو به ميگسار و مى شهريار، بچه اى: گفت بدو و بنوشيد آن از اندكى
 نامدار رستم كنار در بهمن و گشتند سوار اسپ بر دو هر سپس. ماند شگفت در رستم دوش و بازو و يال و خوردن آن از پس،. يافت دهنده
 .بداد بدو را نيكنام و پهلوان اسفنديار پيام و درود آن همه و براند
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 را بهمن رستم، دادن سخپا

 اينك. شد شادكام تو ديدار به دلم و شنيدم را پيامت آرى،: گفت و شد انديشه از پر مغزش بشنيد، بهمن از را سخنان آن رستم چون
. بنگرد ژرفى به اكاره در  دارد خرد روانش كه كسى هر شيردل، و نامدار مهتر اى: كه بگوى را او  ببر اسفنديار نزد به من سوى از را پيام اين

 گرانمايگان نزد در و باشد داشته بلند نام و پهلوانى و بزرگى و آراسته گنج و خواسته و پيروزى و مردانگى هستى، تو كه گونه بدين كسى چون
 همچون نيست، زاس آن گفتن كه سخنى. نسازيم پيشه بدكردارى و باشيم يزدان داد بر تا بيا پس. كند بدخويى نبايد ديگر. باشد ارجمند نيز

 .گشت خواهد دراز برايت سود بى كار افتد، آز راه به جانت اگر كه بدان. است بوى و بر بى درختى

 به هيچكس كه بودم شنيده كه اين از من. كند دورى بد گفتار از و باشد سنجيده سخنش كه است آن بهتر گويد، مى سخن بزرگى چون
 و چين و روم و بربرستان در تو نام. بودم شاد اى، گذشته نيز نياكانت از خرد و انديشه و فرهنگ و نگىمردا در و نشده زاده مادر از تو مانند

 يزدان از. كنم مى ستايش را پروردگار پاس، سه در شب و روز و ام بوده سپاسگزار  هميشه من اين براى از پس،. است چنين نيز خاورستان
 شادكامى به يكديگر با و ببينم را تو مهر و پهلوانى و بزرگى و پسنديده چهره كه اين  اميدوارم دانب نيز اكنون كه خواستم مى را آرزو همين

 اينك. بشتافتم خواهش اين پِى از شتاب به پس. بيافتم جستم، مى آنچه همه اكنون. گيريم بدست مى جام ايران شاهنشاه ياد به و بنشينيم
 نزدت به نيز را كواذ، كى تا گرفته خسرو كى از دادگر، شاهان گشادنامه آن. بشنوم تو از فرموده، شاه را آنچه تا آيم مى تو پيش به سپاهيانم بى
 آن و ام خورده كه اندوههايى و رنج و ام كرده كه هايى نيكويى آن به و من بسيار كارهاى اين به تو تهمتن اسفنديار اى اكنون. آورم مى

 بر گزند ايران شاه از و باشد بند من براى رنجها، همه آن پاداش اگر پس. كن نگاه ام، پرستيده - پيشين وزگارر تا گرفته امروز از - كه شهريارانى
 به پالهنگى و تن بر پلنگ چرم با و پياده من اينك. نماند زنده چندان بيند، هم اگر يا و نبيند را گيتى گونه اين كسى كه بهتر همان رسد، من
 گناهى هيچ ديگر بيافكندم، نيلش درياى در و بشكستم را پيل ژنده آن گردن من كه آن از پس چون. گويم مى را ازمر همه و آيم مى بسته بازو
 با و مگو نگفته، كسى هرگز كه را چيزى و دار دور من از را ناخوش سخنهاى پس  كرد جدا تنم از سر بايد آن براى از كه نيĤمده پديد من از

 توان نمى دريا از شنا دانستن بى و نيست آتش از گذشتن ياراى را بزرگان كه بدان. آورى بند در را باد كه مكن آن آهنگ مردانگيت، گونه اين
 .گذشت

 كسى هرگز كه هستم اى ستيزنده من زيرا مشتاب، من با ستيز به تو. نباشد شير با همĤوردى توان را روباه و نهفت نتوان نيز را ماه تابش
 با. مدار خود كنار در را آز ديو و است شهرياران سزاوار كه كن چنان تو پس. بگيرد مرا جاى نتوانسته نيز ژيان پيل و نديده بند در مرا پاى

 من از و بگذر رود از و دار شاد را دلت. باد تو بر پاك دادار درود. مبين جوانى ديده با را گيتى و كن دور خود دل از را كين و خشم مردانگى،
 تو از  مغزم و دل نيز اكنون بودم، كواذ كى كهتر كه همچنان من. كن گرامى را ما خانه اينجا به آمدنت با و مباش دور تم،هس ات پرستنده كه
 نيز دشمنان دل و برآسايند]  راه[ رنج از ستورانت و مردان تا بمان شادى به اينجا در را ماه دو آيى، من نزد به سپاهيانت با چون پس. است شاد
 بمان. نگيرد رفتن شتاب را تو بمانى، اينجا در نيز چندى اگر كه چنان  است مرغان از پر نيز رود و نخچير از پر دشت همه. گردد ورك رشك، از
 دليران شاه آن نزد و ايران به سپاهيانت با كه بخواهى چون آنگاه .بيافكنى پلنگ و شير شمشيرت با و ببينم تو از را جنگى مردان زور تا

 نيز تو. آورم تو پيش به ام، آورده گرد دستم نيروى با كه را آنچه همه و بگشايم ام، آورده بدست شمشير با كه را كهنى گنجهاى در بازگردى،
 بروى، شاه ديدار به بخواهى و برسد تو رفتن هنگام چون كه بدان .مگردان تلخ ما بر را روز و ببخش را چيزها ديگر و ببر خود با خواهى هرچه

 كه بپرسم بلند شاه بيداد آن از و ببوسم را او چشم و پا و سر و ببرم ميان از را او خشم خواهى، پوزش با و بيايم ايران شاه پيش به تو با نيز من
 .بگوى بزرگ اسفنديار نزد به و بسپار ياد به گفتم، آنچه هر اينك آورد؟ بند در مرا پاى بايد چرا

  بهمن بازگشتن

 پيش به را فرامرز و زواره سپس و بماند راه آن در چندى تهمتن. بازگشت موبد آن همراه به بشنيد، رستم زا را سخنان آن بهمن چون
 زرين تخت ايوانها در پس. است آمده اسفنديار كه بگوييد و برويد -زابلستان ماه آن -رودابه و زال نزد به اينجا از: گفت ايشان به و خواند خود
 .بگذاريد وانىخسر اى جامه آن بر و بنهيد

 هيچ كه نبايد و آوريد فراهم است، شايسته كه اى خوردنى هر و بيĤراييد تر مايه پر هم آن از يا و شاه كاووس درگاه بسان جايگاهى
 شير دشت يك با  جنگ از كه است دلير شاهى و نامدار پهلوانى او. است آمده ما نزديك به رزمخواه و كينه از پر شاه، پسر زيرا. باشد اى كاستى

 افسرى ببينم، انديش نيك را او اگر. داشت خواهند نيكى اميد همگان ديگر بپذيرد، مرا نويد او اگر و روم مى او پيش به من اينك. ترسد نمى نيز
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 با ديگر بازگرداند، نااميد مرا اگر ليك. داشت نخواهم دريغ او از نيز را تيغ و گوپال و برگستوان و گوهر گنج و آورم مى پيشش به زر و ياكند از
 باره اين در: گفت بدو شنيد، چنين كه زواره. آورد مى بند در نيز را پيل ژنده سر ام داده تاب كمند اين كه دانى مى خود تو. بود نخواهم نرم او

 خردمند مرد از پس،. شناسم نمى اسفنديار مردانگى و رادى به گيتى در را شهريارى هيچ من. جويد نمى رزم ندارد، اى كينه كه كسى. ميانديش
 تيز گزند، بيم از سرش كه نيز رستم. آمد زال نزد به و بگفت اين زواره،. است نديده ما از بدى كردار هيچ نيز او. زند نمى سر بدى كار هرگز
 .گردد باز بهمن تا بايستاد همانجا در و شتافت هيرمند لب به بود، گشته

 .بايستاد او پيش در همچنان آمد، درپ سراپرده به بهمن چون ديگر، سوى از

 را آنچه همه و بنشست پدر پيش در بشنيد، را سخن اين بهمن چون شنيدى؟ چه سوار پهلوان آن از آيا: كه پرسيد او از فرّخ اسفنديار
 .دكر ياد را رستم پاسخ و پيام آن همه آنگاه و بداد درود رستم سوى از را او نخست .بگفت بود، شنيده رستم از كه

 تن و شير دل. نبيند انجمن در تن پيل رستم همچون كسى كه براستى: گفت اسفنديار به سپس. بگفت بود، ديده كه را آنچه همه تنها
 ديدار آرزوى و آمده هيرمند لب تا كمند و گرز و كالهخود و جوشن بى او اكنون. آورد برمى نيز نيل درياى از را نهنگان و دارد پيل ژنده

 بدو و بكرد خوار انجمن پيش در را او و برآشفت بهمن كار از شنيد، چنين كه اسفنديار دارد؟ تو با رازى چه كه دانم نمى. دارد را اهش اسفنديار
 آواز كه تو. نباشد سترگ و دلير بفرستند، بزرگى كار به را كودكان هم اگر. بگويند زن با را خود راز كه نيست زيبنده سرفراز، مردم بر :گفت
. شكنى مى را نامدار انجمن اين دل و كنى مى ماننده جنگى پيل به را رستم چنين اين كه اى؟ ديده را گردنكشان كجا اى، نشنيده نيز را اهروب

 .كند مى جوانى پيريش، اين با پيوسته رزمساز، جنگاور شير اين: گفت پشوتن به پنهانى اسفنديار آنگاه

 يكديگر با اسفنديار و رستم رسيدن

 كمند با اسفنديار. برفتند فرّخ اسفنديار همراه به نامور سپاهيان آن از سوار سد پس. بنهند زرينى زين سياه، اسپ بر تا بفرمود دياراسفن
 از تهمتن رستم. برخروشيد اسفنديار اسپ آن اينسوى از و رخش هيرمند، سوى آن از. شتافت هيرمند لب به بود، بسته فتراك به كه پيچانى

 يگانه خداى از پيوسته نامدار، اى: گفت بكرد، او بر كه آفرينهايى از پس و داد درود را پهلوان اسفنديار و شد پياده اسپ از و آمد خشكى به رود
 با و برويم جايى به پس. اى آمده اينجا به سپاهيانت با تندرست چنين اين تو كه بينم مى اكنون و باشد راهنماى كار اين در كه خواستم مى
 سخنان، اين با من كه باشد مى من راهنماى خرد و است گواه من گفتار اين بر يزدان كه بدان. بنهيم فرّخ اى انديشه و پردازيم گفتگو به ديگريك

 .گزيدم برنمى تو روى تازه اين به را آن ديدم، مى نيز را سياوش روى اگر من. گردم نمى دروغ گرد به و جويم نمى فروغى

 ايران خوشا. نازد مى تو فرّ و باال اين به و دارد تو چون پسرى كه ايران شاه خوشا. هستى ماننده دار تاج سياوخش به تنها كه براستى
 از دشمنان همه. آمد خواهد خاك به تخت از زيرا  بجويد نبرد تو با كه كسى آن بخت باد دژم. هستند تو بيدار بخت و تخت پرستنده كه زمين

 .باد نوروز برايت نيز سياه شبهاى و پيروز بختت ساله همه. بادا نيم دو به دسگاالنتب دل و باد هراسان تو

 بر بود، گشته خشنود كه آنجا از و برگرفت در را تن پيل رستم تن و آمد فرود نامدار اسپ آن از بشنيد، را رستم گفتار آن اسفنديار چون
 پهلوانان و گردى ستوده تو كه است سزاوار. بديدم روان روشن و شاد را تو كه ارمسپاسگز را يزدان پهلوان، گيهان اى: گفت و كرد آفرين او

 تو مانند به پشتيبانى كه كسى خوشا. ببيند بارور چنين اين شاخى و باشد داشته تو چون پسرى كه كسى خوشا. باشند تو پاى خاك گيتى
 .افتادم - شير نرّه و افكن پيل سپهدار آن -زرير ياد به ديدم، را تو چون. بود خواهد پناه در سخت روزگار از ديگر كه زيرا باشد، داشته

 جان و بخرامى من خانه به كه اين. توانايى آن به كه دارم تو از آرزويى نامدار، و روان روشن و بيدار و خردمند پهلوان اى: گفت بدو رستم
 از يادگارى كه اى: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار. بكوشيم هست كه چهآن با ليك نباشد، تو سزاوار چه اگر و. سازى روشن رويت ديدن با مرا

 و سرزمين از گذشتن و او خواست از سرپيچى و باشند شادكام بدو زمين ايران همه باشد، تو آورى نام به كه هر هستى، گيتى پهلوانان
 با نه و كنيم درنگ زابل در كه فرموده ما به نه او. كنم نمى سرپيچى ايران شاه فرمان از نهان و آشكار در هرگز ليك. نباشد شايسته جايگاهش
 خودت. دهد مى فرمان شهريار كه برو راهى آن بر و گردى كامروا روزگار از كه كن چنان نيز تو پس. بسازيم جنگ سرزمين آن نامداران

 بدو گناه آن همه ببرم، شاه نزد به بند در را تو چون هآنگا. آيد ننگى شاهنشاه، بند از نبايد را تو كه بدان و بنه خود پاى بر بند درنگ بى
 و بمانى بند در شب تا كه گذارم نمى و بود خواهم تو پيش در كمربسته و ام خسته جگر آورم، بند در را تو كه اين از من كه باش آگاه. بازگردد

 .نزند سر بدى شاه، از گمان بى كه زيرا بيانگار، خوبى را كار اين همه تو پهلوان، اى پس. رسد تو به گزندى كه اين يا
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 روى از نه و باشد گناه دادار نزد در نه كار، اين پس. دهم مى تو دست به را گيتى ديگر گذاشتم، سر بر تاج من كه اين از پس كه بدان
 كه يافت خواهى من از خواسته چندان بازگردى، زابلستان به گلستان كردن شكوفه هنگام به بخواهى آن از پس هم اگر. آيد شرم را تو شاه،
 .گردد آراسته سرزمينت همه

 گفتارت شنيدن با و گردد خرّم تو ديدار به دلم كه خواستم مى كامكار و دادگر يزدان از پيوسته نامدار، اى: گفت شنيد، چنين كه رستم
 به خوشى روزگار و آيد ما بر زخمى چشم كه سمتر مى پس. هستيم جوان و پير دل بيدار و خردمند و پهلوان گردنفراز دو ما. شود شادمان

 به شادى با دالورى و سرافراز شير و سپهبد و بزرگ كه تو اگر اينك.  ببرد كژّى به را دلت تخت، و تاج براى از و بيابد راه ديوى و رسد پايان
 بيرون خود مغز از را كينه اين اگر ليك. نگردد كهن جاودان تا  كه باشد ننگى من براى نباشى، من مهمان سرزمين اين در و نيĤيى من خانه
 زشت كارى و شكست و ننگ من براى بند زيرا. بگفتى بند باره در آنچه بجز  كنم همان خواهى، آنچه هر سازى، افسون را ديو و بكوشى و كنى

 .نبيند بند در زنده مرا هيچكس كه بس و هستم روان روشن اين به تنها من كه بدان. بود خواهد

 كژّى با هرگز مردان كه براستى. نگفتى دروغ و بود راست گفتى آنچه همه هستى، پهلوانان از يادگارى گيتى در كه اى: گفت اسفنديار
 چون گردم، تو ميهمان پيروزى و شادى با و بيايم تو خانه سوى به اكنون اگر پس. فرمود چه من به شاه كه داند مى پشوتن ليك. نگيرند فروغ

 پاداش آن چون پس. آمد خواهم جنگت به پلنگى همچون هنگام آن در من زيرا. گردد سياه من روزگار ديگر بپيچى، گردن شاه انفرم از تو
 آتش جايگاهم گيتى آن در كنم، سرپيچى شاه فرمان از كه هم اگر. شد خواهد ديگرگون من بر نيز روزگار كنم، فراموش را تو نمك و نان

 چنين كه رستم شد؟ خواهد چه فردا كه داند مى كسى چه زيرا. بپردازيم ميگسارى به را امروز يك است، چنين تو وىآرز اگر اينك. بود خواهد
. خوردم مى گورخر بره، بجاى و كردم مى شكار كه بود هفته يك زيرا. كنم بيرون تن از راه جامه تا روم مى پس. كنم چنين اين: گفت شنيد،
 .بخوان مرا خوردن، هنگام به و ينبنش خوان بر دودمانت با تو پس

 سام پسر -زال رخسار و رسيد بدانجا چون. شتابيد ايوان سوى به خسته دلى با و انديشناك و شد رخش بر سوار آنجا از رستم آنگاه
 سروسهى بسان فرّهى و زيب با و خردمند سوارى را او. رسيدم اسفنديار نزديك به من كه بدان نامدار، مهتر اى: گفت بدو بديد، را - نريمان
 فرّ پيوسته و بودم شنيده كه بود آن از بيش ديدم، او از كه آنچه. بود سپرده او به را خود دانايى و بزرگى پهلوان، آفريدون شاه گويى. ديدم

  .تابيد مى ازو شاهنشاهى

  مهمانى به را رستم اسفنديار، نخواندن

 .گشت انديشه از پر -بلند رشهريا آن -اسفنديار برفت، هيرمند لب از رستم چون

. ايم گرفته آسان را دشوارى كار: گفت بدو پهلوان اسفنديار پس. آمد سراپرده به - بود شاه اسفنديار راهنماى كه -پشوتن هنگام همان در
 يكى روزگار كار، اين در اگر رازي. نخوانم را او نيز من نيĤيد، او اگر پس. نيست ديدار من نزد در نيز را او و نيست رستم ايوان در كارى هيچ مرا
 نامدار، اى: گفت شنيد، چنين كه پشوتن. گردد گريان او با آشنايى براى از و شود بريان كشته آن بر مانده زنده كه آن دل رسد، پايان به

 جوييد، نمى كين يكديگر زا كه ديدم را نامور دو شما نخست چون كه يزدان به سوگند يابد؟ مى اسفنديار همچون برادرى كسى چه كه براستى
 بر را خرد راه ديو كه بينم مى كردم، نگاه كارتان در كه اكنون ليك. گشت بهار همچون اسفنديار، هم و رستم براى هم كار، آن شادى از دلم
 برادرت سخن و مكن ستيز ودخ جان با و بپرهيز پس. آگاهى پدر، خواست و يزدان فرمان از نيز و هنر پر رستم اين كار از خود تو. بندد مى شما
 سوار آن -رستم. نيĤيد تو بند در او پاى كه دانستم. مردمى هم و دارد بزرگى هم كه ديدم و شنيدم بگفت، رستم كه را آنچه همه من. بشنو را

 .نيĤورد دام به سر بازى با -سام دستان پسر و گيتى

 او از نيز مردانگى و جنگ در و داناترى شاه گشتاسپ از و بزرگى خود، تو. ددگر دراز زشتى به گردنفراز، دو ميان در كار اين كه ترسم مى
 شنيد، چنين كه نامدار اسفنديار بود؟ خواهند باآفرين كداميك بخواهد، كين و رزم ديگرى و جويد بزم يكى چون كه بنگر پس. هستى تواناتر
 دو هر پس. كنند پژوهش من از يزدان پيش در هم و باشد نكوهش من رب گيتى اين در هم بپيچم، ايران شهريار فرمان از سر من اگر: گفت
 جان و تن براى كه پندى هر من: گفت پشوتن پس. است ندوخته سوزن با را كينه چشم كسى كه چرا  فروخت نخواهم رستم به را خود گيتى
 .بگفتم بود، سودمند تو پاك
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 خوان تا بخواست خواليگران از سپهبد اسفنديار آنگاه .نگرايد كين به هريارانش دل كه همانا. برگزينى را بهترين بايد خود تو اكنون
 مردانگى آن و دژ رويين باره در سپس و بخواست مى جام شد، خورده خوراك چون. فراخوانند را رستم كه نفرمود كس هيچ به ليك  برنهند
 آن اسفنديار با چون و بود خود ايوان در همچنان رستم ديگر، سوى از. بخورد مى شادى با ايران، شاهنشاه ياد به و گفت بسيارى سخنان خود

 بگذشت، خوردن هنگام ديگر چون. كرد نگاه راه آن به بسيار رستم نيĤمد، كسى و بگذشت ديرى چون. خورد نمى چيزى بود، بسته را پيمان
 تو است، چنين اسفنديار آيين كه اينك. فراخوان را آزادگان و ىبيĤرا را خوان تو برادر، اى: گفت و بخنديد بود، گشته خشمگين كه دلير رستم

 . بسپار ياد به را آن

 .است گرفته خوار را ما كار او كه بگويم اسفنديار به و بروم تا بيĤرايند چينى آيين به را زين آن و كنند زين را رخش تا بفرماى پس

  مهمانى به رستم ناخواندن از اسفنديار كردن پوزش

 .برفت كُروه دو تا رخش خروش و شد سوار اسپ بر پيلى بسان رستم آنگاه

 را او پيوند و مهر دلش ديد، مى را او ايشان از كه هر. داشتند را او ديدار آرزوى سپاهيان همه. شتافت رود نزديك به رستم بدانسان
 نيز رخش آن و بنشسته زين كوهه آن بر آهن از كوهى همچون. دمان مى سوار سام به تنها نامدار اين كه براستى: گفتند مى سپاهيان. گزيد برمى
 نامدارى كه نيست خرد شهريار، اسفنديار سر در كه همانا. آمد خواهد خاك به پيل آن باشد، او همĤورد نيز پيل ژنده اگر. است اهريمن گويى
 و مهر به بيشتر و يازد مى گنج سوى به افزونتر پيرى اين با .دهد كشتن به تاج و تخت براى از را اسفنديار چون فرهمندى پهلوان و ماه چون
 .نازد مى ديهيم

 نويد نوساز، و نوآيين فرّخ جوان اى پهلوان، اى: گفت بدو رستم. رفت او پيشواز به نامدار اسفنديار رسيد، اسفنديار نزديك به رستم چون
. مكن تيزى بيهوده پير، من با و يادگير من از گويم، مى آنچه هر اينك. ستا بوده چنين بوده تا پيمانت و نيارزيد هيچ ميهمانى آن به تو

 - رستم من گيتى در كه بدان ليك. شمارى مى ناچيز را ام انديشه و خرد و دارى مى خوار مرا مردانگى و پندارى مى بزرگ بس را خود پيوسته
 و تنم بر را بيان ببر كه بزرگانى. آورم مى زير به تخت از را جادوان سر و مساز مى نرم نيز را سياه ديو چنگال. هستم - نريمان تخت فروزنده آن

 خاقان و جنگى كاموس. بريختند دشت بر را خود كمان و تير و بگريختند من پيش از ناكرده جنگ ديدند، زيرم در را - غرّان شير اين - رخش
 ايران شاه نگهدار من. آوردم بند در را پايشان و سر و ربودم اسپان پشت از ودخ كمند خَم با را بسيارى توز كينه مردان و جنگى سواران و چين
 گونه اين را خود و هستى آسمان از برتر كه اى كرده گمان ميهمانى،  براى من خواهش اين از. باشم مى دليران پشتيبان هرجا در و هستم

 در تو مانند به نامدارى كه خواهم نمى و هستم تو با نرمى جوياى كه است تو هشكو و فرّ اين براى از من كه بدان. نپندار چنين ليك. پندارى مى
 .بس و ميدانم دلير - كرد مى رها را بيشه او ترس از نيز شير نرّه كه - را پهلوان سام تنها من. گردد تباه من دست به جنگ روز

 بد به روزگار هرگز ولى ام، بوده گيتى پهلوان كه است يرگاهىد. نيĤيد پيشم به آشكارا نيز شير و هستم ازو يادگارى من گيتى، در اكنون
 چنين و بگذشت ساليانى كه سپاسگزارم را يزدان اينك. ام برده بسيار اندوه و رنج و ام كرده پاك دشمن از را گيتى كه هستم من. ام نگذرانده

 .كنند مى آفرين او بر گيتى همه و جويد مى كين كيش، ناپاك مرد از كه بديدم را همالى فرّخ شاخ

 كه بدان ليك. گشتى دل تنگ نخواندم، ميهمانى به را تو چون سوار، سام پسر اى: گفت رستم به و بخنديد شنيد، چنين كه اسفنديار
 به را راه اين خودم پگاه، كه گفتم مى خود با. مكن تندى پس. سازم رنجه را تو دراز، راه اين آمدن با كه نخواستم شد، گرم چنين اين روز چون
 دشت اين به خود خانه از و بردى رنج چنين اين تو كه اكنون. دارم شاد را خود روان چندى و بروم زال ديدار به شادمان و بيĤيم خواهى پوزش
 .مبر تيزى و تندى از نامى هيچ ديگر و بردار مى جام و گزيده آرامش و بنشين اينجا در و بيا آمدى،

 جايى در من. نيست من جاى اين: گفت رستم ليك. بيĤراست چنين اين را بزم و داد جاى خويش چپ سوى در را رستم اسفنديار، آنگاه
 به خشم با ديد، چنين كه رستم. بيĤرايند او نشستن براى را جايى خواسته كه چنان راست، دست بر كه بفرمود پس. خواهم مى كه نشينم مى

 بايد نژاد مهتر مرد. دالورم سام نژاد از من كه بدان و بنگر نامورم گوهر اين به و بگشاى چشم و ببين مرا هنر و شكوه: گفت اسفنديار شاهزاده
 آن - اسفنديار. دارم خرد و نام و پيروزى من ليك ندارى، من سزاوار جايى تو اگر پس. باشد داشته داد از پر دلى و بخشنده دستى و هنر كه

 آن بر و بيĤمد دست، در بويا ترنجى با و خشم از پر رستم پس. بنهند تخت پيش در زرين گاهىزير تا بفرمود شنيد، چنين كه - شاه فرزند
 .بنشست زر زيرگاه
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  رستم نژاد اسفنديار، كردن نكوهش

 ادهز بدنژاد، زال كه ام شنيده چنين دل بيدار خردمندان و بزرگان و موبدان از من نيكدل، نامدار مهتر اى: گفت رستم به اسفنديار آنگاه
 بديد، را او سام چون و بود سپيد مويش و روى و تيره تنش. داشتند نهان سام از بسيار را او. ندارد گيتى در اين از فزونتر نژادى و است ديو

 پر او بر و بيĤمد سيمرغ هنگام همان در. كنند شكار را او ماهى و مرغ شايد تا ببرند دريا پيش به را او تا بفرمود پس. گشت نااميد دلش
 ولى  بود گرسنه سيمرغ چه اگر. برد خود كنام به -نبود شادكام ديدارش به هيچكس كه - را او پس. نديد او در فرّى و آيين هيچ ليك. بگسترد

 چنين ناي. خورد مى افكند، مى او كه مردارى آن از سيمرغ پيش در خوارى به و برهنه تنى با زال، پس آن از. بود خوار نيز او برابر در زال تن
 سوى به روزگار را او چشيد، مردار چندى كه آن از پس سرانجام. بگشت او بر روزگار گونه بدين چندى و شد مهربان زال بر سيمرغ كه بود

 و ستهخج شاهان و بزرگان آن هنگام آن از. بپذيرفت را او خردى، بى و پيرى و نادانى سرِ از و نداشت اى بچه كه رو آن از سام. كشانيد سيستان
 .بگذشت اين بر فراوانى ساليان و بدادند چيزى و بركشيدند را زال من نيكخواهان و نياكان

 گونه اين. گشت آوازه پر گيتى در باال و ديدار و مردانگى به چنين اين كه شد رستم آن ميوه ، آورد برگ و شاخ سرو، آن چون سرانجام
 .كرد پيشه ناپارسايى و يدببال و آورد فراهم خود براى اى پادشاهى كه بود

 آهنگ روانت و گراييده كژّى راه به دلت گويى؟ مى را نادلپذير سخنان اين چرا يادگير، اى: گفت اسفنديار به شنيد، چنين كه رستم
 ،-سام سرپ - زال كه داند مى شاه .گويند نمى راست و خوب بجز سخنى شاهان. است پادشاهان سزاوار كه بگوى سخن چنان. است كرده ديوان
 در كه بود شاهى سومين هوشنگ، پدرش .است بوده كريمان از نيز پهلوان نريمان و بوده  نريمان پسر نيز سام. است نيكنام و دانش با و بزرگ
 . نهاد سر بر تاج گيتى

 پلنگ و دريا نهنگ توس شهر در كه اژدهايى آن نخست. نبود روزگار آن در او نيكنامى به كسى هيچ كه اى شنيده را سام آوازه همانا
 خويش دم به نيز را پيل و سوخت مى او از آسمان كرگس پر و افروخت برمى را دريا ماهيان سر و يافت نمى رهايى چنگش از خشكى
 . گشت دژم او ياد از خرّم دل اكنون و كشيد درمى

 زيان آفتاب، تابش از را او و بود او ميان تا چين درياى. ساييد مى آسمان به سرش و بود زمين در تنش كه بود ديو اندروى آن ديگر
 گونه بدين و. بود گريان ازو آسمان. ساخت مى بريان خورشيد پيش در را آن و گذراند مى آسمان از سر و داشت برمى آب از را ماهى .رسيد مى
. بود شاداب بدو سند كشور كه بود مهراب دختر نيز مادرم. شدند كشته و پيچان سام دل و تيغ از سان بدين] ديو و اژدها[  پتياره دو آن

 .بود برآورده سر گيتى شاهان همه از كه بود ضحاك پدرش پنجمين

 گيتى پهلوانان همه كه است آن من هنر. بپيچد گردن راست سخن از نبايد خردمند است؟ داشته اين از نامورتر نژادى كسى چه براستى
 خسرو كى گشادنامه ديگر و بجويى، من بر نبايد اى بهانه هيچ پس. دارم را كاووس گشادنامه نخست كه بدان ديگر و بجويند هنر من از بايد

 .بود نبسته كمر او همچون كيان از هيچكس كه است دادگر

 از. ترف چين به توران از ديگر افراسياب بگذشتم، جيحون رود از من چون. ام كشته را بسيارى بيدادگر شاهان و ام گشته را زمين سراسر
 براى از نيز. را بيد و غندى اوالد و سنجه نه و گذاشتم جاى بر را سپيد ديو و ارژنگ نه و رفتم مازندران به تنها هاماوران، جنگ در كاووس براى
 سال ششسد از يشب نيز اكنون. نبود سهراب مانند به آزمودگى رزم و مردانگى و زور به پهلوانى هيچ ديگر. بكشتم را خردمندم و دلير فرزند شاه،

 نهاد سر بر را بزرگان تاج كه نژاد فرّخ فريدون بسان. است بوده يكى نهانم و آشكار و ام بوده پهلوان گيتى در پيوسته و گذرد مى من زندگانى از
 دانست، مى گيتى در رىبسيا هاى چاره و دانش و بود ما نياى كه سام نيز و بيĤورد خاك بر را او تاج و سر و آورد زير به تخت از را ضحاك و

 را گمراهان و نبود خرّمى آن به روزگارى هرگز. است گشته آسان تن رنجها از شاه ام، بسته پهلوانى كمر كه هنگام آن از كه هستم من سديگر
 .بود من آن از گران گرز و شمشير و بودم كامران گيتى در من كه زيرا. نبود دژ به راهى

 كى فرّ با تو چه اگر ليك. هستند تو رمه همچون گردنكشان و هستى شاه تو كه گفتم آن براى از را سخنان اين همه كه بدان اينك
 بسيار گفتارها چون پس. نيستى آگاه نهان كارهاى از و بينى مى گيتى در را خود تن تنها باشى، مى نورسيده روزگار، اين در ولى هستى، خسرو
 .سازم مى چاره ار انديشه جان ، مى با و خورم مى مى شد،
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 را خويش نژاد اسفنديار، كردن ستايش

 را تو اندوه و درد و پيكار و رنج آن همه: گفت بدو و بردميد شادى از دلش و بخنديد بشنيد، رستم از را سخنان اين اسفنديار چون
 از را زمين و بستم كمر كه بود كيش براى از نخست. بشنو ام، آورده بر سر گردنكشان از و ام كرده من كه را كارهايى نيز تو اينك. شنيدم

 تخم از من نژاد. گشت ناپديد كشتگان زير به زمين و نديد را گيتى روى كسى ديگر كردم، كه جنگ همه آن از. كردم تهى پرستان بت
 كه -نيز پشين. بود تتخ و نام داراى زمان آن در كه بود اورندشاه پسر نيز لهراسپ. است لهراسپ پسر شاه گشتاسپ و باشد مى گشتاسپ

 دختر نيز مادرم. بود تخت زيبنده و كيان بيخ كه شاه فريدون تا برو سان بدين. بود كواذ كى نژاد از -بود داد از پر دلش و خردمند شاهى
 نام كه بود پهلوان فريدون پسر نيز سلم. است داد و فرّ و آيين با نژادى كه رسد مى سلم به نژادش نيز قيصر خود. است -روميان افسر - قيصر

 خود، تو. است اندك راه و فراوانند راهان بى كه چرا  نبوده چنين كه گويد نمى كسى و گويم مى را اينها من. ببرد شاهان همه از را پهلوانى
 چه اگر تو. جويم نمى بىفري سخن، اين گفتن با من ليك. ايد بوده پرستنده نيايت و تو من، پاكان و بيدار بزرگان و نياكان پيش در كه دانى مى
. بگوى بود، دروغ آنها از يكى اگر آنگاه بگويم، هست هرچه تا بگذار. اى يافته من شاهان از را خود شاهىِ ولى بشتافتى، ها كينه آن به چنان آن

 به كين آن پِى از كه هر. دارم بسته پهلوانى كمر بخت، نيروى به من داد، گشتاسپ به را شاهى تخت شاه، لهراسپ كه هنگام آن از كه بدان
 كردن بند آن براى از آورد، بند در و كرد دور بزم از مرا پدرم گرزم، گفتار براى از كه آن از پس. نكردند آفرين او بر پس آن از ديگر رفت، چين
 كار ليك. بگشايد بندگران نآ از را ما تا بيĤورد را آهنگران  جاماسپ سپس. گشت ناپديد تُركان از زمين روى و رسيد بد لهراسپ به من

. كشيدم بيرون آهنگران دست از را تنم و زدم بانگ سرشان بر و شد تنگ دلم پس. داشت شمشير آهنگ پيوسته من دل و گشت دير آهنگران
 كه رفتم مگاهىرز آن به آنجا از و شكستم هم در را بندها آن همه خود دست با و برافراختم سر بودم، نشسته كه جايى آن از ناگهان آنگاه
 بر كمر مردانگى با ديدم، چنين كه من. شدند گريزان من پيش از نامدارش انجمن آن و ارجاسپ ليك. بود برگشته آن در گشتاسپ از بخت
 هك اين تا. آمد من پيش به چه انجمن آن ديوان از خوان هفت در كه اى شنيده خودت ديگر. برفتم او پس از ژيان شير همچون و ببستم ميان

 كه آنچه براستى. ببستم بزرگان خون به كمر و بخواستم را ايرانيان كين. زدم هم بر را جا همه بدانگونه و رفتم دژ رويين درون به گرى چاره با
 دژ دژ، رويين. است نديده نيز ماهيگير شست از نهنگ يا و پلنگ از گورخر را ام برده كه اى سختى و رنج آن و ام كرده چين و توران در من
 -تور هنگام از. بودند آن در سرآسيمه مستان بسان پرستان، بت همه رفتم، بدانجا چون. بود مردمان از بدور برترى از كه بود كوه سر بر اى تيره
 زدم زمين رب را آن بتان همه و بستدم را بارو آن خود مردانگى با من ليك. بود نبرده گيتى در را دژ آن نام ديگر كس هيچ -پهلوان فريدون پسر

 ايران به چنان دادگر و يكتا خداوند پيروزى به سان بدين و. برافروختم آنجا در بود، آورده بهشت از سوز بوى با كه را زردشت آتش آن و
 مرا ندوها هيچكس و بكردم تنهايى به را نبردها اين همه.  نمانْد ها بتخانه در برهمنى هيچ و جايى در ما براى دشمنى هيچ ديگر كه بازگشتم
 .بگير مى جام هستى، تشنه اگر. گشت دراز سخنهايمان اكنون. نخورد

 را خود پهلوانى رستم، كردن ستايش

 نامبردار و كهن پير اين سخن و بده داد اكنون پس. ماند مى يادگار به كردار تنها ما از كه بدان: گفت اسفنديار به شنيد، چنين كه رستم
 از نيز خروس چشم و بودند آمده بند در آنجا در توس و گودرز و شاه كه مازندران به بودم، برآورده گردن به كه ىگران گرز با من اگر. بشنو را
 بند آن از را شاه كاووس داشت؟ خود بازوى به را اميد اين كسى چه آورم، بيرون را سپيد ديو مغز و دل تا رفتم نمى بود، گشته تيره اندوه آن

 تنها. نديدند اى نساجامه و استودان و گور هيچ و بكندم تن از را جادوان سر. شد شاد بدو نيز ايران و گشت نيكبخت و بردم تخت سوى به گران
 گران بند با را پايش آنجا در و رفت هاماوران سوى به كاووس چون آنگاه. بود گيهانبخش او سم زور كه بود رخش خوان، هفت در من يار

. ساختم تهى ازو را نامور تخت آن و بكشتم را هاماوران شاه جنگ، در و ببردم سپاهى بود، آن در سرى و مهتر كه هرجا و ايران از ببستند،
 ليك. بود بدگمان بد و درد از پر گيتى و بود ايران در هنگام آن در نيز افراسياب. بود خسته زندان اندوه و رنج آن از و بود بند در شاه كاووس

 به من رخش بانگ و بديد مرا لرزان درفش آن افراسياب چون. برنگزيدم آرامش و جستم نام پيوسته و رفتم پيش تنهايى به تيره شب در من
 آمد، مى خون كاووس يال از هنگام آن در اگر. گشت آفرين و داد از پر گيتى ديگر برفت، چين سوى به و كرد تهى را ايران رسيد، گوشش
 به نازى مى چه گذاشت؟ مى لهراسپ سر بر تاج كسى چه شد، نمى زاده پاكش مادر آن از خسرو كى اگر و آمد؟ مى او پشت از سياوخش چگونه

 و. نبندد مرا دست نيز بلند آسمان كه بدان ببند؟ را رستم پاى و برو گويد مى كسى چه گشتاسپى؟ تخت و دستبند اين و لهراسپى تاج اين
 اين تا كودكى از من ليك. هستى خسرو كى نژاد از و نوآيين و نو پهلوانى گيتى در تو بود؟ كجا شما دستبند و پيلسته تخت و تاج اين گرنه

 .است كاهش و خوارى مايه گفتن، نرم گونه اين و خواهش و پوزش من براى. ام نبرده فرمان كسى از گونه اين هرگز ام، گشته پير كه هنگام
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 كه همچنانى كه براستى تن، پيل رستم اى: گفت بدو و گرفت دست در سخت را دستش و شد خندان رستم، تيزى آن ديدن با اسفنديار
 اسفنديار. است پلنگ بسان باريك و تنگ ميانت و دلير اژدهاى چون يالت و بر و است ستبر شير بازوى همچون  بازويت. بودم شنيده انجمن از
 ليك. بريخت زرد آب رستم ناخن از. بخنديدند كار آن به پير و برنا از همه. بفشرد را رستم دست گفت، مى را سخنان آن كه هنگام همان در

 اسفنديار چون پسرى كه نامدار شاه گشتاسپ خوشا پرست، يزدان شاه اى: گفت و گرفت دست در را اسفنديار دست و نپيچيد درد آن از رستم
 در را سپهبد اسفنديار دست چندان و بگفت را خنانس اين رستم،. گردد مى افزون او فرّه كه چرا بزايد، تو چون پسرى كه كسى خوشا. دارد

 كار آن از فرّخ اسفنديار ليك. آورد ابروان به اخم و گشت خوناب از پر ناخنهايش همه و خون همچون اسفنديار چهره كه اين تا فشرد دست
 اسپ آن بر من چون. نيĤيد يادت به بزم ديگر كه بپيچى رزم از چنان فردا كه زيرا بخور مى امروز تو نامدار، رستم اى: گفت بدو و بخنديد
. جويم مى كين و پرخاش پس آن از ديگر و گذارم مى زمين بر اسپت روى از نيزه با را تو گذارم، سر بر خسروانى كاله و بنهم زرين زين سياه،

 شاه پيش در خواهشگرى به چندان آنگاه. ام نديده گناهى هيچ تو از كه گويم مى او به و برم مى شاه نزد به را تو و بندم مى را دستت دو
 .برهانم رنج و درد و اندوه اين از را تو كه اين تا سازم مى اى چاره گونه هر و ايستم مى

 .يافت خواهى گنج بسيار، رنجهاى آن از پس پس، آن از ديگر

 را جنگاوران جنگ كجا تو. شد خواهى سير اركارز از كه هستى تو اين: گفت بدو و بخنديد شنيد، اسفنديار از را سخنان اين كه رستم
 آوريم مى كين سرخ، مى بجاى ديگر بپوشاند، تن دو ميان در را مهر روى و گردد چنين اين روزگار اگر پس اى؟ يافته را گران گرز باد و اى ديده

 .سازيم مى نخيز و گيريم مى دست در كمند و كمان و

 .دهيم مى درود گوپال و تيغ با را يكديگر و گزينيم برمى ساز آواى بر را كوس فرياد

 شناخته مرد از مرد كه است جنگ با آيم، نبرد دشت به فردا چون. ديد خواهى را كارزار پيچش و گراييدن تو آنگاه ، فرّخ اسفنديار اى
 كي از از كه را افروزى دل تاج و نشانم مى مورنا پيلسته تخت بر و برم مى زال نزد به خود كنار در و دارم برمى اسپت زين كوهه از را تو. گردد مى
 پيشت در آراسته و گشايم مى دارم كه را اى خواسته هر و گنج در آنگاه. گذارم مى  سرت بر ام، يافته -باشد شاد بهشت در جانش كه -كواذ
 مردانگى با و برويم ايران شاه نزديك به خرّم و نازان و خرامان آنجا از سپس. آورم برمى ابر به را تو كاله و سازم مى نياز بى را سپاهيانت. نهم مى
 روى و ببندم ميان بر كمر بودم، بسته كمر كيان پيش در كه همچنان آنگاه. نهم مى گشتاسپ بر سپاسى كار اين با و گذارم مى سرت بر تاج

 .نماند كسى تن در روان ديگر باشم، وانپهل من و باشى شاه تو چون. كنم نو را خود تن شادى، از و سازم پاك بدان از را گيتى

 اسفنديار با رستم خوردن مى

 هرچه پس. گشت بسيار سخن و بگذشته روز از نيمى و است گرسنه شكممان. نيĤيد بكار گفتار همه اين: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار
 .برنهيد خوان و بيĤوريد داريد،

 در او خوردن آن از همه پرداخت، خوردن به رستم و بنهادند خوان چون. وانيدمخ خوان آن بر گويد مى بسيار سخن كه را كسى ليك
 .بخورد آنها همه از رستم و نهادند رستم پيش به بره سو هر از پهلوانان ديگر و اسفنديار پس. گشتند شگفت

 :كه بفرمود اسفنديار آنگاه. بودند مانده شگفت در او از انجمن آن و شاه اسفنديار

 يك ميگسار پس. گويد مى چه كاووس كي از و خورد مى مى چگونه رستم كه ببينيم تا آوريد خام مى پخته، مى بجاى و بيĤوريد جام
 از پر ديگرى جام ميگسار كودك آن باز. برآورد گَرد سرخ چشمه آن از و بخورد ايران شاهنشاه ياد به را آن همه رستم .بيĤورد كهن مى جام
 چرا كهن نبيذ اين تيزى و ريزيد مى مى جام در آب چرا. نيست آب به نيازى ديگر مى با: گفت پشوتن به پنهانى رستم يكل. بيĤورد شاهوار باده
 از و بيĤورد را رامشگران و مى اسفنديار سان بدين و. بيĤور آب بى ديگر جام يك: گفت ميگسار به شنيد، چنين كه پشوتن شكنيد؟ مى گونه اين
 .  بمانْد شگفت در رستم كار

 زندگانى شاد است، جاى بر روزگار تا: گفت بدو پهلوان اسفنديار پس. گشت آللگون ، مى آن از سرافراز رستم رسيد، رفتن هنگام چون
 اى باده هر كه بدان. باشد آموزگارت خرد هميشه نامدار، اى: گفت رستم. بادا روانت توشه راستى و باد نوش تو براى خوردى، هرچه و مى. كنى
 و بيافزايى را خود دانش و بزرگى و كنى بيرون دلت از را كينه اين اگر اينك. شد توشه را خردمند روان و گشت نوش من براى خوردم تو با كه
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 كه من از پس. ساخت خواهى گرامى شادى به را ما خانه آمدنت با باشى، ميهمان شادى به چندى و بيĤيى خود خانه سوى به دشت از
 و بيĤساى چندى پس. آرم راهنما تو پيش به را خرد و آورم بجاى گفتم، تو به كه را آنچه همه كنى، چنين اگر. مباش دور هستم، وت پرستنده

 آنگاه فردا تو. مكار رويد، نمى هرگز كه را تخمى: گفت شنيد، چنين كه پهلوان اسفنديار. بگراى مردمى سوى به و آور باز هوش و مكوش بد به
 در من كه ديد خواهى. بساز را فردا كار و برو ايوان به و مستاى را خود تن هرگز پس. ديد خواهى را مردان هنر ببندم، تاختن به كمر من كه

 نزد در شاه فرمان زيرا. آى بند در شاه گفتار به و بپذير بگويم، تو به كه پندى هر پس. باشم مى ميگسار و باده با كه هستم همچنان كارزار
 پس. ديد خواهى گفتارم از بيش مرا هنر برويم، دليران شاه آن نزد به و ايران به زابل از چون كه بدان. است يزدان فرمان همچون سشنا يزدان

 .مجوى مرا اندوه و رنج كار، اين در

 كه اين يا و بپذيرم را او بند من اگر: كه انديشيد خود با. گشت بيشه سياهى به او پيش به گيتى و شد انديشه از پر اندوه از رستم دل
 بد گشتاسپ از سرانجام و شود بد من نام او بند از. بود خواهد گزاينده و نو آيينى و بد و بنفرين كارى دو، هر كنم، او به رساندن گزند آهنگ

 و نرست جوانى دست از رستم كه گويند و بگشايند آن به لب همه و نگردد كهن گيتى در من نكوهيدن هرگز پس آن از. آمد خواهد سرم بر
 نبرد دشت آن در اسفنديار كه هم اگر. نماند گيتى در برايم آبرويى هيچ و شود نگين من نام همه. ببست را او پاى و رفت زابل به جوان آن

 گفت، خنس درشتى به او با جوان شهريار آن كه رو آن از رستم كه گفت خواهند و شد خواهد زرد شاهان پيش در من روى ديگر گردد، كشته
 بويى و رنگ هيچ ديگر شوم، كشته اسفنديار دست به من كه هم اگر. دهند نام كيش بى پير مرا و كنند نفرين من بر مرگ از پس. بكشت را او
 يشپ در پس آن از مرا خوب گفتار اين تنها ليك. نبرد زابل از نامى كسى هيچ ديگر و شود گسسته سام دستان نام. ماند نخواهد زابلستان در

 آن ليك گويى، مى سخن بند باره در همه اين تو. كرد زرد مرا روى انديشه كه بدان: گفت سرافراز اسفنديار به رستم پس. گفت خواهند انجمن
 دپن پيوسته تو. است برتر گمان و انديشه از آسمان كه زيرا خواهد، مى ديگرى چيز سرنوشت كه شايد. آورد خواهد گزند برايت ات انديشه و بند

 گشتاسپ. كوشد مى تو مرگ براى شاه كه بدان ليك  اى نديده را گيتى و جوانى هنوز تو. گويى نمى اى دانشمندانه سخن و پذيرى مى را ديوان
 اى تيشه و تبر همچون را خود هوش و خرد نيز اكنون. دواند مى گيتى گرد به اى سختى هر با را تو و يابد نمى سيرى بخت و تخت و تاج آن از

 و آيد گزند تو به نامور آن از و نپيچد تو كارزار از سر كه است گيتى در نامدار كدامين كه ببيند تا انديشيده زمين روى سراسر به و ساخته
 دل اچر پس. سازم خود بالين را خاك داده، رخ كه آنچه از و كنم نفرين تاج بر كه است سزاوار براستى. بماند او براى بلند تخت و تاج آن ديگر
 برايت باشى، بدگمان اگر كه بدان ولى  كارى مى رنج خود دست با گذارى؟ مى نكوهش در مرا جان چنين اين و دارى نمى وا پژوهش به را خود
 گزند خودت و من جان به و مساز نژند را ما دل شهريارا،. مكن كامرانى سختى و رنج در چنين اين و مكن جوانى شهريار، اى. آيد پيش بد
 تو روزگار ليك. هستى نياز بى آهنگ و كوشش اين و من با جنگ از تو. مياور افسوس خودت و من بر و بدار شرم من روى از و يزدان از. ورميا
 .بادا گشتاسپ بر بد سرانجام اين پس. بماند گيتى در بد نام من از و گردى تباه من دست به تا تاخته اينجا به سپاهيانت با را

 يار خود جان با را خرد كه آنگاه پيشين داناى كه بنگر نامدار، رستم اى: گفت بدو بشنيد، را رستم سخنان آن دنكشگر اسفنديار چون
 خود مگر تا كنى مى افسون من بر همه اين تو نيز اكنون. است خرد بى ليك باشد، هم دانا و پيروز چه اگر فريبنده، پير: گفت او. گفت چه كرد،

 فزاى نيكى و هوشيار مردى را تو و انديش ناپاك مرا و بگرود تو چرب گفتار اين به بشنود، را اين كه كس هر خواهى مى. سازى رها دام از را
 از پر زبانى با و بتافت او گفتار از سر ديد، ازو كه خوبيها همه آن از پس سپهبد ليك. بداد اميد چندان و بيĤمد نويد با او كه بگويند و بخوانند
 در كه است آن براى. پيچم نمى شاه فرمان از سر كه نيست تاج و تخت براى از من كه بدان ليك. داشت خوار را خواهشهايش مهه تلخ، گفتار
 تو. بادا گزاينده را دشمنان و باد فزاينده خوردى، آنچه هر اينك. است وابسته بدو من بهشت و دوزخ و يابم مى او از را زشت و خوب گيتى،
 و كن آماده جنگ براى را افزارت جنگ و مگوى سخنى من با ديگر پس اين از. بگوى او به شنيدى، آنچه هر و برو زال نزد به خوشى با اكنون
 خواهى. گردد مى سياه چشمت پيش به گيتى كه ديد خواهى آوردگاه در فردا. مكن دراز ما بر را كار و مساز چاره جنگ در ديگر و بيا پگاه

 است، چنين تو آرزوى اگر شيرخوى، اى: گفت اسفنديار به شنيد، چنين كه رستم باشد؟ چگونه راستين مردان ارپيك جنگ، روز در كه دانست
 كارگر اسفنديار بر دليران تيغ آوردگاه، در كه اى شنيده يارانت از تو. كنم مى درمان گوپال با را سرت و سازم مى ميهمان رخش پاى زير به را تو

. نجويى نبرد نامدار مردان با آوردگاه در پس آن از ديگر تا ديد خواهى مرا سرنيزه فردا ليك. اى گرويده ايشان گفتار به نيز خودت و  آيد نمى
 اين به چرا نامجوى، اى: گفت رستم به پس. خنديدند او خنده به نيز كهتران و شد خنده از پر رستم سخنان آن شنيدن از جوان اسفنديار لب

 سوار و كوه همچون گروهى هيچ بى و تنهايى به من زيرا. ديد خواهى را راستين مردان آورد بيĤيى، نبرد دشت به دافر چون گشتى؟ تيز گفتگو
 آورم بند در را تو نشدى، كشته آوردگاه در كه هم اگر. گريست خواهد تو بر مادرت آيد، سرت به من گرز باد اگر و آيم مى كوه مانند به اسپى بر
 .نجويد كارزار آوردگاه در خود شهريار با اى بنده چنين ديگر تا ببرم ايران شاه نزد به زين روى بر و
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 خود ايوان به رستم بازگشتن

 به جمشيد كه روز آن خوش اميد، سراى اى: گفت و كرد روى درگاه به آنگاه. بايستاد در پيش در چندى آمد، سراپرده به رستم چون
 بسته تو بر فرّهى در نشسته، تو تخت بر ناشايستى كه اكنون ليك. بود همايون نيز پِى نيك خسرو كى روزگار و كاووس كي تخت. رفت تو درون
 گشتى؟ تيز سراپرده به چرا انديش، نيك اى: گفت و آمد نامدار رستم پيش به پياده پس. بشنيد را سخنان اين پهلوان اسفنديار. است شده

 پاليزبان نام گردد، سير ميزبان از ميهمان چون كه زيرا. بگذارند غلغلستان را زابلستان زمينسر اين نام خردمندان، اگر است سزاوار كه براستى
 .برد مى زشتى به را

 رها را گيهان يزدان راه او كه زيرا. داشتى خود كنار در را جمشيد كه بود بدى روزگار چه: گفت و كرد روى سراپرده به اسفنديار آنگاه
 روزگار چه بودى، سپاهيانش و شاه كاووس بان سايه و پرده كه هم روز آن. يافت را خرّم بهشت نه و بود خوش تىگي اين در روزگارش نه و كرد
 دشنه و تاراج و آشوب از پر را زمين سراسر. ببيند درستى به را اختران خواست مى و بجويد را يزدان راز كه داشت آن آهنگ كه زيرا. بود بدى

 به كه نشسته زردشت او سوى يك در. است ايستاده او پيش در جاماسپ چون كسى كه است گشتاسپ ونهمچ بزرگى اكنون. كرد چوب و
 . است چشيده گيتى از بسيارى سرد و گرم كه نشسته -پهلوان نيكمرد آن -پشوتن او ديگر سوى در و است آمده بهشت از زند همراه

 بنده او شمشير بيم از بدان همه و گشت زنده بدو نيكمردان دل و شد شاد ازو روزگار گردش كه است فرّخ اسفنديار نيز او پيش در
 .نگريست مى او به سرش پشت از اسفنديار و رفت بيرون در از شنيد چنين كه - پهلوان سوار آن -رستم. گشتند

 گونه اين سوارى و اسپ هرگز من. نهفتن نباشد شايسته را مردانگى و پهلوانى كه براستى: گفت پشوتن به برگشت، اسفنديار چون
 بيشتر او زيب و فرّ آيد، جنگ به افزار جنگ با اگر كه است گنگ كوه بر سوار پيلى ژنده همچون است؟ چگونه كارزار در دانم نمى و ام نديده
 به فردا چون. سلمگ نمى دل دادار فرمان از ليك سوزد، مى او چهره فرّ آن براى از دلم چه اگر. ببيند را نشيب فردا كه ترسم مى ليك. گردد

 را اين. مكن چنين گويم مى تو به من. بشنو را سخنم برادر، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه پشوتن. كنم مى سياه او بر را روشن روز آيد، آوردگاه
. پردازد نمى درد و آزار به زهرگ مرد آزاد كه زيرا  ميازار را كسى. شويم نمى خود دل از را راستى و گويم مى هم باز و ام گفته تو به اين از پيش
 همه گيتى در. دهيم پاسخ پرسند، آنچه هر و كنيم فرّخ را روز او ايوان در كه باشد. برو او ايوان به سپاهيان بى فردا پگاه و بخواب را امشب
 از تو پس. بينم مى راست تو پيمان به را دلش و پيچد نمى تو فرمان از سر نيز او. نيكوست كه اوست براى از مهتران و كهتران ميان در كارها
 .كن پاك خشم از را چشمت و كينه از را دلت كوشى؟ مى خشم و كين به او با رو چه

 . روييد خار گلستان، آن گوشه بر ديگر كه داد پاسخى اسفنديار ليك

 دليران گوش و چشم و دل و ايران دستور كه تو اگر. بگويند سخن چنين اين كه نيست زيبنده كيش پاك مردم بر: گفت  پشوتن به
 زردشت كه چرا. گشت بيداد زردشت كيش و شد باد ما اندوه و رنج آن همه ديگر كه براستى پس  بدانى خوب را شاه آزردن اين هستى،

 گشتاسپ فتارگ از و بشو گناهكار كه گويى مى من به همه اين چرا پس. بود خواهد دوزخ در جايگاهش بپيچد، شاه فرمان از سر كه هر گويد مى
 امروز همين پس ترسى، مى من تن براى هم اگر بپيچم؟ او گفتار و خواست از و كنم چنين كجا من ليك. گويى مى را سخنان اين تو. گرد بيزار
 :شكنم مى را تو ترس

 ببرد بزرگى نام كه آن نمرد            نمرد گيتى به زمانه بى كس كه

 اين چرا شهريار، اى: گفت اسفنديار به شنيد، چنين كه پشوتن. ساخت خواهم چه نهنگ آن اب جنگ دشت بر كه ديد خواهى فردا تو 
 دل به را ديو اكنون ليك. برد نمى تو بر گمانى چنين اهريمن گرفتى، دست در كمان و گرز تو كه هنگام آن از گويى؟ مى سخن كارزار از همه
 را ترس يكباره چگونه. كنم ريز ريز تن بر را ام جامه بينم، مى خيره ستيز به را دلت كه كاين پس. شنوى نمى را راهنما اين پند و دادى راه خود

 هيچ ديگر نامور اسفنديار آيد؟ مى زير به كسى چه پشت كه دانم مى چه پس. هستيد دلير و شير و جنگاور شمايان دو هر كنم؟ بيرون دلم از
  .گشت باد از پر سرش و درد از پر دلش و نداد بدو پاسخى
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 را رستم زال، دادن پند

: گفت بدو رستم. آمد او نزديك به بديد، روى زرد و دل تيره را رستم كه زواره. كرد نگاه يارانش به چندى آمد، خود ايوان به رستم چون
 .بيĤور كارزار براى را بيان ببر و گران گرز و گبر و برگستوان و كمان و كالهخود و نيزه و هندى تيغ يك و برو

 اى: گفت و بركشيد جگر از آه و داد تكان سرى بديد، را نبرد افزار جنگ رستم چون. بيĤورد گفت، رستم هرچه تا بفرمود گنجور به زواره
 چنين در. باش بخت پيراهن جا هر در پس. آمد پيش برايت سختى كار اكنون ليك. بودى آسوده جنگ از كه بود روزگارى كارزار، جوشن

 را سخنان اين كه پير زال كند؟ مى چه و آورد مى پيش چه كارزار آن در اسفنديار كه ديد بايد آيند، جنگ به دلير و غرّان رشي دو كه رزمگاهى
 آن از گردد؟ مى تيره شنيدنش با روان كه بود چه گفتى، كه سخنى اين نامور، پهلوان اى: گفت بدو و شد انديشه از پر جانش بشنيد، رستم از

 اكنون ليك. اى بوده شاهان فرمان به و پرداخته رنج از دل هميشه. اى بوده نيكدل و پاك مردى همواره اى، نشسته نبرد زين بر تو كه هنگام
 كارزار آن در تو اگر. افكنند خاك بر را كودكان و زنان و بركنَند بن از را زال خاندان همه و آيد بسر روزگارت و رود خواب به بخت كه ترسم مى
 كه هم اگر. گردد يكسان خاك با سرزمين اين همه و نماند زابلستان در خاكى و آب هيچ ديگر شوى، كشته اسفنديار چون نىجوا دست به

 به. است آمده سرم بر فراوانى بد و نيك و بگذشته من بر بسيارى ساليان .ماند نخواهد بلندى نام هيچ تو براى ديگر رسد، او به گزندى چنين
 بگريزم، اسفنديار از اگر اينك. رسيدم - بود لرزان اسپش زير به زمين كه -چين خاقان و كاموس رزم و هاماوران سواران مرز و مازندران ديوان

 .آورم زير به نيز را آسمان كنم، تن بر بيان ببر نبرد، روز در چون ولى. داشت نخواهى سيستان در را گلشن و كاخ اين تو

 .خواندم او كهتر فراوان را خود و بكردم ربسيا او از گفتى، كه هم خواهشهايى آن

 گنج دهد، درود مرا روانش و بيĤورد فرود كيوان از سر او اگر. پيچد مى من خرد و دانش از سر و گيرد مى خوار مرا سخنان پيوسته او ليك
 تنها گفتار، اين از ولى  ام گفته بدو ام، نشسته او با كه بار چندين را سخنان اين. داشت نخواهم دريغ ازو را تيغ و گوپال و گبر و گرز و گوهر و

 تن و نگيرم دست در برّان تيغ من زيرا. مدار رنجه هيچ او جان انديشه از را دلت تو كند، كارزار گونه بدين فردا اگر. ماند مى ما دست در باد
 خويش نيروى با و بندم مى او بر را راه آوردگاه در. بيندن من از اى سرنيزه زخم و گوپال هيچ و درآويزم او با تنها. نسازم زخمى را او گرامى

 ناز تخت آن بر و آورم مى و پذيرم مى گشتاسپ بر شاهى به را او آنگاه. آورم مى خود بر در را او اسپش زين كوهه از و گيرم مى را كمرگاهش
 را شب الژوردين چادر اين فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز به باشد، من ميهمان روز سه چون. گشايم مى او بر را گنج در سپس. نشانم مى

 بر را اسفنديار گونه بدين و. نهم مى روى گشتاسپ سوى به او همراه به و ببندم كمر زود ديگر بار گردد، پديدار زرد كند يا جام آن و بياندازد
 به اگر. جويم نمى جدايى ازو هيچ و بندم مى كمر او پيش در ارو بنده خودم و گذارم مى سرش بر را دالفروز تاج آن و نشانم مى پيلسته تخت آن
 بپذيرم كه اين يا و شوم پنهان يا كه فرمايى مى من به اكنون ليك. كردم مردانگيها چه كواذ تخت پيش در من كه دانى مى خود تو بيĤورى، ياد
 .آورد بند در مرا كه

 پيدا آن بن از سرش گويى مى كه سخنى اين پسر، اى: گفت بدو و بپيچيد هانديش از سر چندى و بخنديد رستم گفتار شنيدن از زال
 نشسته كوهى در دژم درم، و گنج و تاج و تخت بى كه كواذى. گروند مى خام گفتارهاى اين به بشنوند، را سخنان اين ديوانگان اگر تنها. نيست

  نويسد مى خود برنگين را او نام چين فغفور كه اسفنديار چون را كسى. مكن برابر -كهن گنج و دانش با سپهدار آن -ايران شاه با را بود
 .آورم مى زال خانه سوى به خويش بر در گرفته و دارم برمى زين كوهه از گويى مى

  گفتمب تو با بود، من انديشه كه را آنچه انجمن، ماه اى اكنون. مگرد ناسپاسى گرد به پس. نگويند سخنى چنين سالخورده مردم كه بدان
 .دانى مى خود تو ليك

 را بد روزگار كامكار، داور اى: گفت و بخواند آفرين كردگار بر پيوسته و نهاد زمين بر سر رستم بگفتند، را سخنان اين زال و رستم چون
  .نيĤمد ستوه به البه از رستم زبان برآمد، كوه از خورشيد تا گونه بدين و. بگردان ما از
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 راسفنديا با رستم جنگ

 و ببست زين فتراك به كمندى آنگاه. بپوشيد آن روى بر نيز را ببربيان تنش نگهدارى براى از و كرد تن بر گبر رستم رسيد، فرا روز چون
 را سپاهيان و برو: گفت بدو و راند سخن او با سپاهيانش باره در فراوان پس. آيد او پيش به زواره تا بفرمود و بنشست پيكر پيل اسپ آن بر
 .بيĤورد نبرد دشت به را آنها تا بكرد انجمن ميدان در را سپاهيان و بيĤمد شنيد، چنين كه زواره. بايست ريگ كوهه آن بر خودت و Ĥراىبي

 برفت رستم. مباد زين و گوپال و اسپ تو بى: گفتند و بخواندند آفرين او بر سپاهيانش شد، بيرون بارگاه آن از چون. برفت دست به نيزه تهمتن
 را سپاهيانش رستم. آمدند هيرمند لب به بند از پر دلى و باد از پر لبى با چنين اين. برفت او پس از -بود پادشاهى آن در او يار كه -نيز زواره و
 را سارديو بدنژاد اين دست اكنون هم من: گفت زواره به پنهانى ليك. براند ايران شاه سپاه سوى به خودش و گذاشت همانجا در برادر همراه به
 پيش چه كه دانم نمى. زنم زخم را او بايد كه شود چنان ترسم مى ليك. كنم مى رهنمون روشنى سوى به را روان و سازم مى كوتاه رزم اين از

 از يچيكه بيابم، تند بدانگونه را او اگر. آورد مى پيش چه روزگار ببينم تا روم مى من. دار نگاه همينجا در را سپاهيان تو اينك آمد؟ خواهد
 .جست خواهم نبرد او با تنهايى به. كرد نخواهم رنجه را سپاهيان از كسى و نخواهم يارى به را زابلستان سركشان

 داد ز پر دلش هميشه باشد كه            شاد و پيروز بخت از باشد كسى

 همĤوردت ، فرّخ اسفنديار اى: كه خروشيد و رفت باال سوى به و بگذشت رود لب از بود، گشته شگفت در گيتى كار از كه رستم آنگاه 
 برخاستم، خواب از كه هنگام بدان: گفت و بخنديد بشنيد، كهن جوى پرخاش شير آن از را سخن اين اسفنديار چون. شو آماده پس  بيĤمد
 .نهاد سر بر را كيانى كاله آن و كرد خود روشن تن بر جوشن پس. ببردند را او نيزه و گرز و كالهخود و جوشن تا بفرمود اسفنديار. گشتم آماده
 مردانگى و زور آن با بديد، را سياه اسپ آن جوى پرخاش اسفنديار چون. آورند او نزد به را آن و بنهند زين سياه اسپ آن بر تا فرمود سپس
 همه. پريد اسپ پشت به زمين روى از برانگيزاند، شور و بنشيند گورخرى پشت بر كه پلنگى بسان ناگهان و نهاد زمين بر را نيزه آن بن خود،

 بديد، اسپ آن بر سوار تنها را او چون. رسيد تهمتن نزد به كه اين تا برفت اسفنديار. بخواندند آفرين نامدار آن بر و گشتند شگفتى در سپاهيان
 رزم به دو هر چنان .برويم بلندى آن بر تا روم مى تنهايى به نيز من تنهاست، او چون. نيست يار به نياز نيز مرا: گفت پشوتن به اسپ روى از

 هر از خروشى چنان گشتند، نزديك يكديگر به جوان و پير پهلوان دو و سرافراز شير دو آن چون. نيست گيتى در بزمى هيچ گويى كه رفتند
 يك براى و مكوش و مستيز گونه اين نيكبخت، و دل شادان مرد اى: گفت سخت آوايى به رستم. بدريد را نبرد دشت گويى كه برآمد، اسپ دو
 .بسپار گوش دانا اين سخن به بار

 يكى به نيز تو. آورم پيش به كابلى دشنه با دارى زره زابلى سوار تا بگو خواهى، مى آويختن و سختى و ريختن خون و جنگ سان بدين اگر
 كنيم مى درنگ اينجا در چندى خودمان و آوريم مى جنگ به رزمگاه اين در را آنها. گردد پديدار پشيز از گوهر تا بفرماى گونه بدين  ايرانيان از
 تو. گويى مى نابكار سخنان همه اين: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار. شود ريخته خون خواهى مى كه چنان و ببينى را آويختن و تكاپوى آن تا
 نشيب به رو را خود كار كه همانا برى؟ مى بكار فريب اكنون راچ پس خواستى، مرا و آمدى باال اين به و برخاستى شمشير با خود ايوان از كه

 سزاوار كارى چنين ما كيش در. مباد چنين مرا آيين هرگز است؟ كابلستان و ايران جنگ يا و زابلستان با جنگ به نيازى چه مرا. اى ديده
 ديگر كسى هر يا پلنگ چنگ چه اگر  هستم رو پيش كه ممن اين. گذاريم سر بر تاج گيتى در خودمان و دهيم كشتن به را ايرانيان كه نيست

 تو. است خندان بخت با كارم و سر و من يار جنگ، در يزدان. نيĤيد بكار يار هرگز مرا ليك. بيĤور دارى، نياز يار به اگر تو. آيد من پيش به
 به سوار بى كه است اسفنديار اسپ آن سرانجام آيا كه ببينيم و بگرديم يكديگر با سپاهى هيچ بى پس. خواهم جنگ نيز من و جويى جنگ
 جنگ آن در كس هيچ كه بستند پيمان يكديگر با جنگى دو آن پس نهد؟ مى ايوان به روى او بى نامجوى رستم اسپ يا آيد مى آخور سوى

 به دست ناچار به پس. بشكست هاشان هسرنيز كه اين تا ريختند فرو را جوشن ميخهاى و برآويختند نيزه با فراوان آنگاه. نباشد ايشان فريادرس
 نيز تيغها آن سواران، زخم و پهلوانان آن نيروى از كه اين تا بتاختند راست و چپ به برافراختند، را خود برّان شمشيرهاى چون. بردند شمشير

 هر. آمد زير به سنگ كوهى باالى از ويىگ كه بريختند گرز آورد آن در چنان ديگر. برگرفتند زين از گوپال و برافراختند يال آنگاه. بشكستند
. ماند فرو كار از سران آن دست و بشكست نيز گران گرز دسته كه اين تا. بودند كوفته اندامهايى با و خشم از پر و آشوفته ژيانى شير چون دو

 سر و پهلوان اسفنديار دست در يكى سر. بگرفتند را يكديگر كمر دوال بودند، درآورده پر گويى كه تگاور اسپ دو آن بر سوار همچنان پس
. كشانيدند خويشتن سوى به را دوالها آن خود نيروى با تن پيل و سرافراز پهلوان دو آن گونه بدين و. بود نامدار پهلوان رستم دست در ديگرى
 گشته اندوهگين كارزار آن از كه انىاسپ با سوار دو هر سرانجام. نجنبيد زين پشت بر شير دو آن از يكى ليك آوردند، زور يكديگر بر پيوسته
 . گشتند پراكنده چاك چاك برگستوانى و گبر و خون و خاك از پر دهانى با و بودند
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 فرامرز و زواره دست از اسفنديار پسران شدن كشته

 به و بيĤورد داغ از پر ىدل با را خواه كينه سپاهيان سو آن از زواره شد، دير رستم بازگشتن و شد دراز پهلوانان جنگ چون هنگام آن در
 رستم پيش به جنگ براى از و آمديد نهنگ جنگ سوى به كه شما ايد؟ نشسته خاموش روزى چنين در چرا كجاست؟ رستم: گفت ايرانيان
 بدى رگفتا و بگشود دشنام به لب زواره آنگاه. بنشينيد رزمگاه اين در نيست شايسته پس ببنديد، را رستم دست كه خواهيد مى و بيĤمديد
 به و آشفت بر زواره گفتار آن از -بود شادكام و جنگاور و سرافراز و نامدار و افكن اسپ سوارى و آذر نوش نام به جوانى كه -اسفنديار پسر. بگفت
 ليك . كُشد مى را بدكنش كه است شاهان گفتار براى از -منش پر پهلوان آن -اسفنديار آرى: گفت و بگشود سگزى آن دشنام به لب آسانى

 اوست؟ پيمان از گذشتن و او فرمان و راه از سرپيچى ياراى را كسى چه پس. كنيم كارزار سگان با چنين اين كه نفرموده ما به پهلوان اسفنديار
 .ديد خواهيد گران گرز و سرنيزه و تيغ با را جنگاوران پيكار گرديد، بدى پشتيبان بيهوده و كنيد جنگ نادرستى به شمايان اگر ولى

 ديد، بدانگونه را كار كه آذر نوش. بكشتند ايرانيان از بيشمار پس. برخاست سپاهيان خروش و آمد سپاه پشت به شنيد، چنين كه وارهز
 كه بود الوا نام به شادكام و افكن اسپ و سرافراز نامورى. بيĤمد دست در هندى تيغى با و شد سوار سرافرازى رنگ زرد اسپ بر و گشت آماده
 .داشت او را رستم نيزه

. كرد نيمه دو به را سوار آن ميان تا و بزد نامدار آن كالهخود و سر بر و بركشيد ميان از تيغ و بزد دستى بديد، دور از را او آذر نوش چون
 من زيرا. بايست دى،افكن زمين بر را او كه اكنون: گفت و بخواند را آذر نوش تندى با و برانگيخت جاى از را خود نبرد اسپ ديد، چنين كه زواره
 .آمد خاك به سرش درنگ بى كه بزد آذر نوش بر به اى نيزه زواره آنگاه. خوانم نمى سوار را الواى چون كسى

 از پر دلى با و گريان -بود مهرنوش نام به شمشيرزن جوانى كه -برادرش پس. برگشت سپاهيان روزگار شد، كشته نامور آذر نوش چون
 سو آن از. آمد پيش به سپاه ميان از بود، آورده لب به كف جگر درد از كه سان آن و برانگيخت جاى از را خود نت پيل اسپ اندوه، و جوش
 و جوان جوى پرخاش دو آن. برآمد خروش سپاه دو هر از. برآويخت نامور مهرنوش با و بيĤمد دست در هندى تيغ با مست پيلى همچون فرامرز
 را فرامرز با جنگ توان كه مهرنوش. بكوفتند يكديگر بر تيغ و برآشوفتند جنگى شيران همچون -بود هلوانپ ديگرى و شاهزاده يكى كه -گرامى

 و خورد خودش اسپ گردن به تيغ ليك. افكند خاك بر را او نامدار سر زند، مى فرامرز به كه تيغى با تا خواست و شد تيز آوردگاه در نداشت،
 آللگون  آوردگاه خاك خون، از. ساخت تباه بود، شده پياده كه را او فرامرز، هنگام همان در. افتاد زمين بر و شد جدا تن از بادپاى اسپ آن سر

 . گشت

 برافروخته كارزارشان آتش كه جايى آن در اسفنديار نزديك به ديد، آغشته گل همچون او زير بر را زمين و كشته را برادرش بهمن چون
 دست به زارى به -مهرنوش و آذر نوش -تو پسر دو و آمد ما جنگ به سگزيان آن از سپاهى ژيان، شير نرّه اى: گفت بدو و آمد بود، گشته

 اين نابخردان، كردار براى از كه همانا. درديم از پر ما و هستند خاك زير به شاهزاده جوانان آن و نبردى اين در تو اكنون. شدند كشته سگزيان
 به و شد تاب از پر چشمش و باد از پر مغزش و گشت خشم از پر سخنان آن شنيدن با بيدار اسفنديار دل .بماند دودمان اين بر جاودان تا ننگ
 و من از. ندارى آبرويى هيچ تو ليك. آورم نمى جنگ به را سپاهيان كه گفتى تو است؟ چنين اين گردنكشان پيمان آيا بدنشان، اى :گفت رستم

 از تن دو. نباشند ستوده انجمن پيش در شكن پيمان مردان كه دانى نمى. بپرسد تو از رستاخيز روز در كه ترسى نمى و دارى نمى شرم كردگار
 .اند بازنگشته هم سرى خيره آن از و اند كشته مرا پسر دو سگزيان،

 نبرد دشت و شمشير و خورشيد به و شاه سر و جان به پس. بلرزيد درختى شاخ بسان و گشت اندوهگين سخت شنيد، چنين كه رستم
 رهنمون كار اين به برادرم اگر و روم مى اكنون. ام نستوده بكرد، كارى چنين كه را كسى و ام نداده فرمان جنگ به هرگز من: كه خورد سوگند
 و بكش نگرانمايگا آن كين به را آنها تو آنگاه. آورم مى پرست يزدان شاه پيش به بسته دست دو با نيز را فرامرز. بندم مى را دستش دو بوده،

. نباشد سركش شاهان آيين و باشد ناخوش و بد بريزيم، را مار خون طاووس، كين به اگر: گفت رستم به اسفنديار ليك. مشور كار اين بر بيهوده
 با كه آبى همچون - رانت دو با را رخش تن تير، اين با اكنون كه بدان. آمد بسر روزگارت كه زيرا  بساز خويش كار چاره بدنشان، اى تو پس
 نزد  به را تو درنگ بى و ببندم را دستت بمانى، زنده اگر. نجويند كين خود شاه با بندگان از هيچيك ديگر پس اين از تا برآميزم - بيĤميزند شير
 اسفنديار به شنيد، چنين كه رستم. بگذار ام گرانمايه پسر دو آن خون پاى به را آن پس شوى، كشته تيرم پيكان با كه هم اگر. ببرم ايران شاه

 .است راهنماى نيكويى بر او كه زيرا ، ببر پناه بدو و بگراى يزدان به پس. نرسد آبروى كاهش بجز هيچ گفتگو اين از: گفت
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  كوه باالى به رستم گريختن

 دل. بدوختند نت بر را زرهها و بيافروختند آتش پيكانهايشان از. شد گم خورشيد روى از رنگ ديگر و برگرفتند خدنگ تير و كمان پس
 رهايى او تير از كسى گمان بى ديگر برد، مى دست كمان و تير به او چون. گشت چين از پر اش چهره و ابروها و شد تنگ كار آن از اسفنديار

 نهاد اسالم پيكان با تيرى كمان، آن در. گشت زرير زردى به نيز خورشيد رنگ كه بركشيد را چرخ كمان چنان دلير اسفنديار پس. يافت نمى
 به همچنان اسفنديار. گشت زخمى جنگى رخش و رستم تن ساخت، رها كمان از را تير اسفنديار چون. بود كاغذ همچون آن پيش در زره كه
 .گشت مى رستم گرد

 كارگر او بر نامدار رستم تير ليك. گشت زخمى رستم تن شد، رها شاه اسفنديار دست از تير چون. نيĤمد كارگر او بر رستم تير ليك
 .گشت سست تيرها آن از رخش تن. است تن رويين پهلوان، اسفنديار اين: گفت خود با پس. ماند فرو كارزار از و نيĤمد

 .بودند مانده فرو كار از و گشته زخمى رستم و اسپ تن ديگر

 و شد بيگانه رستم با ديگر نيز خشانر رخش آن. شد روان باال سوى به و آمد فرود رخش از باد همچون وار بيچاره ديد، چنين كه رستم
 بدو و بخنديد ديد، بدانگونه را او اسفنديار چون. بود گشته لرزان و سست بيستون، كوه آن و رفت مى خون رستم باالى از. رفت خانه سوى به

 شكوه و فرّه آن و تو گرز و نگىمردا آن گشت؟ زخمى پيكان از آهن كوه آن رو چه از شد؟ كم مست پيل آن نيروى چرا نامدار، مهتر اى: گفت
 چنين اين و شد روباه همچون جنگى شير آن چرا گريختى؟ باال آن به بشنيدى، را ژيان شير آواى چون چرا رفت؟ كجا رزم هنگام به تو

 .گشت مى بريان تو تيغ گرماى از دد و شد مى گريان تو از ديو كه همانى تو گشت؟ كوتاه جنگ از دستش

 خروشان و شد سياه چشمش پيش به گيتى پس. بود بگذشته رود از زخم آن با كه بديد را رخشان رخش پاى جاى ارهزو ديگر، سوى از
 .ديد نابسته را زخمهايش و يافت زخمى چنان آن را جو جنگ رستم تن ناگاه. بتاخت جنگ جايگاه آن به

 كه بگوى را او و برو زال پيش به: گفت او به رستم ليك. كنم تن بر كين گبر تو براى از تا شو سوار من اسپ بر و برخيز: گفت بدو پس
 چنين بمانم، زنده اسفنديار پيكان از من اگر كه بدان زال، اى چيست؟ كار چاره كه بنگر اينك. برفت سام دودمان اين از بوى و رنگ ديگر
 خواهم تو پسِ از بمانم، زنده اگر نيز من. بكن چاره را خشر تنها رفتى، چون پس. ام شده زاده مادر از انجمن اين در امروز گويى كه دانم مى
 .شتافت رخش جستجوى به برادر پيش از شنيد، چنين كه زواره. آمد

 خواهد راهنما را تو كسى چه باشى؟ باال آن در چنين اين خواهى مى كى به تا نامدار، رستم اى: كه خروشيد بود، پايين در كه اسفنديار
 من از پس اين از تا  بده بند به را خود دست و بشو پشيمان. بگشاى ميان از بند و كن بيرون تن از ببربيان و يافكنب دست از كمان گشت؟
 آهنگ اگر ولى. برم مى بدانجا گناه بى را تو ليك اى، كرده را گناهان آن چه اگر و برم مى شاه پيش به دارى، كه زخمى اين با را تو. نيابى گزندى
 يزدان از اى، كرده كه گناهى هر براى از و بساز سرزمين اين  نگاهبان خود بجاى را كسى و بكن را خودت اندرزهاى خرينآ پس دارى، جنگ
 .درگذرى سپنجى سراى اين از تا باشد راهنمايت دادگر پروردگار كه شايد. ببخشايد را گناهت اگر باشد سزاوار. بخواه پوزش

 .شد كوتاه رزم از ما دست و گشت بيگاه ديگر اكنون: گفت شنيد، چنين كه رستم

 آسايم مى چندى و روم مى ايوان سوى به تنها اكنون نيز من. جويد نمى نبرد كسى هرگز تيره شب در زيرا بازگرد آرامش با را امشب پس
 توست، فرمان هرچه و خوانم مى خود پيش به را زال و فرامرز و زواره همچون خويش نامدار خويشاوندان آنگاه. بندم مى را خود زخمهاى همه و

 :گفت بدو تن رويين اسفنديار. كنم مى همان

 ام، ديده را تو فريب پيوسته چه اگر ليك. دانى مى بسيار دانش و نيرنگ و چاره و زورآزمايى و بزرگ مردى تو ناسازگار، و منش پر پير اى
 .مكن كژّى آهنگ برسى، ايوان به چون سپ. دادم زينهارت جان به را امشب. ببينم را تو نشيب خواهم نمى ولى

 چون. سازم مى اى چاره را زخمهايم و روم مى. كنم چنين اين: گفت رستم. مگوى من با سخنى ديگر و بكن پذيرفتى، من از آنچه همه
 . رود مى چگونه نامدار آن كه ببيند تا كرد نگاه او به سر پشت از اسفنديار برفت، اسفنديار پيش از رستم
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 زخمها اين از من اگر: گفت پاك و دادگر داور به و داد درود را خود تن يزدان از بگذشت، رود بر كشتى بسان رستم چون ديگر، ىسو از
 پشت از اسفنديار چون گرفت؟ خواهد مرا آيين و انديشه و دل كسى چه و خواست خواهد مرا كين گردنكشان، از كسى چه ديگر شوم، نابود
 رستم پس. است باشكوه پيلى ژنده او. نخوانند مرد را اين كه براستى: گفت خود با بديد، خشكى در رود، سوى آن در را وا و بنگريست او به سر
 .بگذشت رود از زخمها آن با بود، شده شتاب از پر پيكان زخم آن از كه

 زمان و زمين كه بودى تو اين و بخواستى كه ىآفريد  چنان تو كه همانا: گفت مى كامكار داور به پيوسته و بود گشته شگفت در اسفنديار
 .بيĤراستى را

 شاه سراپرده. بيĤمد مهرنوش و پهلوان آذر نوش براى از جوش و درد از پر پشوتن. برآمد خروشى سراپرده از بازگشت، نامور اسفنديار چون
 زارى به پيوسته و نهاد خود كنار در را كشتگان آن سر و آمد فرود اسپ از اسفنديار. بود چاك چاك بزرگان هاى جامه همه و خاك از پر
 خون كشتگان اين بر چنين اين و برخيز: گفت پشوتن به اسفنديار آنگاه. گشت ناتوان كالبد، اين در جانتان كه جوان پهلوان دو اى: گفت مى

 .بينم نمى سودى ريختن، خون از زيرا. مكن گريه

 دستگير بادمان خرد تنرف به            پير و برنا راييم مرگ همه

: گفت را او و فرستاد پدر نزد به نيز پيامى. بفرستاد ايران شاه پيش به و نهاد ساگ تخت و زرين گاسونه در را پسر دو آن اسفنديار پس 
 ببينى، را مهرنوش و آذر نوش گاسونه چون پس. بخواستى چاكرى رستم، از و انداختى آب به كشتى كه بودى تو اين. آمد ببار تو خرد شاخ آن

 او و اى بنشسته ناز تخت بر تو يافت؟ خواهد روزگار از چه او كه دانم نمى ليك. است آرام اسفنديار روزگار اكنون. مسپار گوش جاماسپ به ديگر
 و براند سخن رستم از پيوسته و بنشست تخت بر درد و سوگ با اسفنديار آنگاه. ماند نخواهد جاودان تو براى ناز و تخت آن ولى. است درگذر

 كه -را پاك يزدان كردم، نگاه بااليش و زور آن با تن پيل رستم به چون من امروز. پيچد مى دلير مرد آن چنگال از نيز شير: گفت پشوتن به
 .باد آفرين گيهان، آفريننده آن بر پس آفريد، بدانگونه را او پروردگار، زيرا. بكردم نيايش -ازوست باك و ترس و اميد

 بكردم زخمى تير با را او تن چنان من ليك. كشيد درمى نيز را خشكى پلنگ و چين درياى نهنگ. برفت رستم دست به كارهايى نينچ
 پر تنش سراسر كه اين با و شتافت رود سوى به شمشير و گبر آن با بكرد، من با كه پيمانى با رستم پس. شد آبگير بسان خاك او خون از كه
 تنش از روان ديگر برسد، ايوان به او چون كه كنم مى گمان چنين اكنون. بگذشت آبگير  آن از داشت، تن بر زخم همه آن و بود تير پيكان از

 .شد خواهد بيرون

  خويشان با رستم سگالش

 نيز رودابه. شدند نبريا و گريان او زخمهاى آن ديدن از فرامرز و زواره. ديد بدانگونه را او زال رسيد، ايوان به رستم چون ديگر سوى از
 بيرون او تن از را بيان ببر آن سان بدين و بگشود رستم ميان و بيĤمد زواره پس. زد مى زخم را خود روى ايشان، آواى از و كَند مى سر از موى

 و كَند مى خود موى زال. آورند او پيش به را رخش تا بفرمود رستم آنگاه. نشستند كنارش در و بيĤمدند نيز كشورش دانايان همه. كشيدند
 . ديدم سان بدين را خود گرامى پسر ليك ام، مانده زنده سر پيرانه اين با من: گفت مى و ماليد مى رستم زخمهاى آن بر را رويش

 از من جان كه است پيش در دشوارتر كارى اكنون ليك. بود سرنوشت داد، رخ آنچه رسد؟ مى سودى چه اندوه اين از ديگر: گفت رستم
 گردنكش كردار، و گفتار در و جويد مى ناخوشى تنها او كنم، نرمى او با و بخواهم پوزش سنگدل اسفنديار از هرچه من زيرا. است دردتر پر آن

 ولى. زدم زمين بر بيدى شاخ بسان را او و گرفتم را سپيد ديو كمرگاه. يافتم آگهى آن نهان و آشكار از و برفتم گيتى سوى هر در من. است
 آن چند هر ليك. بود زبون آن برابر در سپر و گذشت مى نيز سندان از من خدنگ تير. تابم مى كارزار سرنوشت آن و اسفنديار زور آن زا اكنون

  همچون دستم در سنگ آن بردم، مى نيز سنگ سوى به دست اگر كنون تا. ريزند مى سنگ بر خار گويى كه بود چنان بزدم، اسفنديار گبر بر را
. ساخت مى نهان سنگ زير به را خود ديد، مى مرا تيغ نيز نهنگ اگر. كرد خوار را دستم بگرفتم، را اسفنديار كمربند چون ولى. شد مى بادرنگ

 به او چشم و شد تيره شب سرانجام كه سپاسگزارم را يزدان. دارد سر بر كه را پرنيان پاره آن نه و برد مى تنش بر را جوشن آن نه اكنون ليك
 انديشم، مى چون اكنون نه؟ يا يافت، خواهم رهايى رستن، اين با آيا كه دانم نمى ولى. برستم اژدها آن چنگ از من و گشت خيره تيرگى آن
 كشتارى زابلستان در او چه اگر آنگاه. نيابد من از نشانى هيچ او كه بروم جايى به و گردم رخش بر سوار فردا كه ندارم راهى اين جز كه بينم مى

 .شود مى سير دير بد، از او چه اگر  گردد مى سير كار آن از سرانجام ولى بكند،



212  

 

 :كه بدان. بسپار گوش و باش هوشيار رسيد، پايان به سخنانت كه اكنون پسر، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه زال

  است ديگر درى را كĤن مرگ مگر            است در را جهان كارهاى همه

 راهنما كار اين در مرا سيمرغ، اگر. برگزين را چاره اين نيز تو پس. بخوانم يارى به كار اين بر را سيمرغ كه انمد مى اين در را چاره من 
 .شد خواهد ويران بدپسند، و بد اسفنديار دست به سرزمينمان گرنه و. ماند خواهد جاى بر كشور اين گردد،

 را رستم سيمرغ، ساختن چاره

 سه آن. ببرد خود با ايوان از نيز آتش از پر سوز بوى سه و برفت بلندى يك باالى به سپهبد تند،گش انديشه آن بر سه هر چون پس
 اندكى و برافروخت آتشى سوز، بوى آن در و آورد بيرون ديبا ميان از را پرى رسيد، باال آن به افسونگر زال چون. برفتند او با نيز هوشيار پهلوان

 از  سيمرغ چون هنگام همان در. گشت سياهى ابر همچون آسمان گويى بگذشت، تيره شب آن از پاسى چون. بسوزانيد آتش آن بر را پر آن از
 او پيش به سوز بوى آن با زال. آمد فرود بديد، - بود نشسته آن پيش در درد و داغ با زال كه - را تيز آتش آن درخشيدن و بنگريست آسمان
 . بگريست خون و نهاد سيمرغ پيش به را داربوى از پر سوز بوى سه آن اهآنگ. برد نماز و ستود بسيار را او و شتافت

 رسيد، من به بدنژاد يك از كه بدى اين: گفت زال يافتى؟ نياز دود اين به گونه اين كه شده چه شاه، اى: گفت بدو ديد، چنين كه سيمرغ
 .برسد دشمن به

 آن مانند به كسى هرگز كه چرا  رود مى او جان بيم زخمها آن از. يستن او تيمار ياراى مرا و شده زخمى شيردل رستم تن كه بدان
 كارزار بجز و آمده كشور اين به اسفنديار. پيچد مى خود به پيكانها آن زخم از روز و شب. است شده جان بى كه گويى نيز رخش. است نديده
 .خواهد مى را آن بار و بن درخت، از ليك. خواهد نمى تخت و گنج و سرزمين. جويد نمى هيچ

 .مباش روان خسته كار، اين براى از پهلوان، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه سيمرغ

 هر با چندى: گفت بدو و فرستاد رستم نزد به را كسى زال پس. بنمايى من به را سرفراز رستم آن و رخش آن كه است سزاوار اينك
 رسيد بلندى آن باالى به رستم چون. آورند من پيش به درنگ بى همچنان نيز را رخش تا بفرماى و بيا اينجا به و برافراز سر هست كه اى چاره

 و بجستى را اسفنديار رزم چرا اى؟ گشته نژند چنين اين كسى چه دست به بلند، پيل ژنده اى: گفت رستم به بديد، را او روشندل مرغ آن و
 در جايى چه ديگر نگردد، تندرست رستم اگر نمودى، ما به را خود پاك چهره كه اكنون مهربان، اى: گفت بدو زال افكندى؟ خود كنار در آتش
 بايد چه اكنون. شود بركنده بن از نيز ما دودمان اين. سازند شيران و پلنگان كنام و كنند ويران سره يك را سيستان همه خواهم؟ مى گيتى

 را خود پر و بكشيد را زخمها آنها خون خود، نوك با و كشيد بيرون ازو را تير پيكان چهار پس. بنگريست رستم زخمهاى آن به سيمرغ بكنيم؟
 پر يك. باش گزندى هر از بدور هفته يك و ببند را زخمها اين: گفت بدو سيمرغ آنگاه. گشت فرّ و زور با درنگ بى  رستم. بماليد زخمها آن بر
 .بمال تير زخمهاى اين بر و بگردان تَر شير، در نيز مرا

 ديگر. آورد بيرون رخش گردن از تير پيكان شش و كرد فرو راست دست به را خود نوك و خواست پيش همانگونه نيز را رخش سپس
 . برآورد خروشى ناگهان پس. نبود بسته يا زخمى رخش، جاى هيچ

 .بخنديد شاد دلى با ديد، چنين كه رستم

 رزم -است نامدار و تن رويين كه -اسفنديار از چرا هستى، نامدار انجمنى هر در كه تو تن، پيل پهلوان اى: گفت رستم به سيمرغ آنگاه
 كشتن بمانم، باز جنگ از جايى در اگر من براى زيرا. ساخت نمى نژند مرا گفت، نمى سخن من كردن بند از او اگر: گفت بدو رستم بجستى؟
 تن، پاك آن كه زيرا. نباشد ننگ آيد، خاك به سرت اسفنديار برابر در اگر كه بدان: گفت بدو سيمرغ ليك. باشد بند و ننگ از آسانتر

 بر كارزار، و كوشش هنگام به ديگر و شوى پشيمان جستن جنگ از كه ببند پيمان من با اينك. دارد ايزدى فرّه كه است زن رزم اى شاهزاده
 باشد، آمده بسر او روزگار اگر پس. بساز او برخىِ را دخو جان و تن و بكن زبانى چرب و بخواه پوزش او پيش به فردا. نجويى فزونى اسفنديار

 از ديگر شنيد، چنين كه رستم. افرازم برمى خورشيد به را سرت و ساخت خواهم اى چاره برايت من آنگاه. پذيرفت نخواهد را تو پوزش گمان بى
 از اينك: گفت بدو سيمرغ. گذرم نمى تو گفتار از رد،ببا نيز تيغ سرم بر آسمان اگر: گفت سيمرغ به پس. گشت شاد و شد رها بند آن انديشه
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 رنج از هم باشد زنده تا و آورد شكست او بر روزگار بريزد، را اسفنديار خون كه كسى هر كه بدان. گويم مى تو با را آسمان راز مهربانى، سرِ
 اين به اگر اينك. آيد پيش به برايش سختى و رنج ذرد،درگ چون و باشد شوربختى برايش گيتى اين در. نماند برايش گنجى هيچ و نيابد رهايى
 رخش بر و برو پس. دوزم مى بد گفتار از را لبت و نمايم مى اى شگفتى را تو امشب، همين شوى، دالور دشمنت به و گردى همداستان گفته

 .برگزين آبگون دشنه  يك و شو سوار رخشنده

 آن از را جا همه رسيد، دريا پيش به رستم تا. براند و شد سوار رخش بر و ستبب را ميان بشنيد، را سيمرغ سخنان آن رستم چون
 مرغ آن پس. بود برآورده باال به سر كه ديد گزى خاك، آن بر. آمد فرود گردنفراز مرغ آن رسيد، دريا نزديك به چون. ديد تيره سيمرغ،
 رستم تارك بر را خود پر سيمرغ آنگاه. برود او پيش به رستم تا ودبفرم و بنشست گز آن كنار در آمد، مى مشك بوى بادش از كه فرمانروا
 اين با اسفنديار مرگ كه بدان و برگزين باشد، تر باريك تنش و بلندتر سرش كه تر راست شاخى گز، هاى شاخه اين ميان از: گفت بدو و بماليد
 را تو گونه اين من. بنشان آن بر پرى با را كهنى و نغز پيكان و نك راست آتش بر را چوب اين. مشمار ناچيز را چوب اين پس. باشد گز شاخه

 بدو پس. بود او راهنماى سرش فراز بر سيمرغ راه، آن در. بازگشت ايوان به ببريد، را گز شاخه آن رستم چون. نمودم او به رساندن گزند راه
 با او كه باشد. مرو كاستى راه به هيچ و بگوى سخن راستى و خوبى با و كن خواهش ازو تو بجويد، كارزار تو از اسفنديار چون اكنون: گفت

 ازو چون ليك. پوييدى سختى و رنج با را گيتى بزرگان، براى از همه آن تو كه آيد يادش به كهن روزگار آن و گردد باز جنگ از شيرين سخنان
 هر با اى، پرورده انگور باده در كه را گز چوب اين و كن زه به را كمان تو بشمارد، فرومايگان از را تو پيوسته و نپذيرد او و بخواهى پوزش بسيار

 او چشم به راست را تير آن روزگار، نگردى، خشمگين اگر پس. باشد مى چشمش به او بخت. بزن او چشم به -گزپرست مردم بسان - دست دو
 .زند مى

 و برافروخت آتشى بديد، آسمان در را او رستم چون .پريد جايگاه آن زا شاد دلى با و كرد پدرود را او و برگرفت در را زال سيمرغ، آنگاه
 آن بر نيز پرهايى شد، درست چون و بنشاند آن در تيز پيكانى آنگاه. كرد شاداب و مست انگور باده از را آن سپس و گرفت آن بر را گز چوب
 .نشاند

 اسفنديار جنگ به رستم بازگشتن

 ايران نامدار سپاه پيش به آنگاه. بكرد ياد را آفرين گيهان و بپوشيد نبرد جامه رستم دميد، كوه از هتير شب آن ميان در دم سپيده چون
 چنين اين خواهى مى كى تا رزمجوى، اى: كه برخروشيد و رفت بلندى باالى به جوى چاره رستم پس. بجويد رزم و كين اسفنديار، از تا برفت

 بشنيد، را رستم آواى اسفنديار چون. درآويز كش كينه رستم با و برخيز خوش خواب اين از. است هنهاد رخش بر زين رستم كه بدان بخوابى؟
 :گفت پشوتن به و گشت خوار پيشش در گران افزار جنگ ديگر

 به راه ينا از را كالهخودش و بيان ببر و گبر اين بتواند رستم كه كردم نمى گمان. نباشد دلير جادوگر، مرد نزد در نيز شير كه براستى
 خورشيد به كارى هر در پرست جادو زال كه ام شنيده ليك. نبود پيدا پيكان همه آن از تنش اوست، زير در كه نيز رخش آن. بكشاند ايوان
 .گذرد مى نيز جادوان همه از ديگر بيĤورد، خشم چون و يازد مى دست

 :گفت بدو گريان شنيد، چنين كه پشوتن. ندارم را او با برابرى توان خرد با من پس

 گيتى در كه براستى. است نيĤمده چشمت به خواب شب  كه همانا هستى؟ پژمرده امروز كه رسيده چه را تو. باد دشمنت بر خشم و اندوه
 ندياراسف پس ؟ آورد مى كين پيوسته كه گشته كُندرو كسى چه بخت كه دانم نمى شود؟ برده رنج بايد همه اين كه بود چه پهلوان دو اين كار

 كمان مگر سگزى، اى. باد ناپديد گيتى از نامت: كه برخروشيد بديد، را رستم روى چون. گرفت دست در افزار جنگ و بپوشيد جوشن پهلوان
 و رفتى اكنون. بود دخمه در تو تن اكنون گرنه و گشتى، تندرست كه بود زال جادوى با تو اى؟ كرده فراموش را پرخاشخر و پهلوان مرد آن

 .نبيند زنده را تو زال، پس اين از ديگر كه بكوبم را تو يال چنان امروز ليك. تاختى رزم سوى به گونه اين و بساختى يىجادو

 از گردى، نمى سير كارزار از كه اى برگزيده، پهلوان اسفنديار اى: گفت و بركشيد جگر از سردى آه ديد، بدانگونه را اسفنديار كه رستم
 . ام نيĤمده اينجا به جنگ براى از امروز من كه بدان. مكن گم را خود دل و خرد و رسبت گيهاندار پاك يزدان
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 دادار به دهم مى سوگند را تو اينك پوشانى؟ مى را خرد چشم دو و كوشى مى بدى به من با چرا تو پس. ام آمده آبرو و پوزش پِى از
 نكنى ياد گذشته كه را سخنانى آن و بپيچى گزند راه از را دلت كه زند و اوستا و ماه و خورشيد و ايزدى فرّه و آذر نوش و بهى كيش و زردشت

 اسپان بر و بگشايم ام، آورده گرد دراز روزگار به كه را اى ديرينه گنجهاى در. كنم مى همان خواهى، مى آنچه هر كه ببينى تا بيايى من خانه به و
 آن در ديگر. بيĤيم ايران شاه نزد به تو با بدهى فرمان كه گاه هر آن از پس. براند پيش ات بده خود گنجور به را آنها نيز تو. كنم بار خويش
 اى چاره پيوسته من اينك. مباد يار شوم اختر هرگز: كه است گفته پيشين داناى كه بنگر. باشد شايسته بفرمايد، بند يا بكشد مرا شاه اگر هنگام

 .رداندگ سير كارزار از را تو روزگار، تا جويم مى

 بگويى سخن ات خانه و ايوان از خواهى مى كى به تا. نيستم فريبكار جنگ، و پرخاش روز در من كه بدان: گفت شنيد، چنين كه اسفنديار
 زبان ديگر بار رستم ليك. درآيى ما بند به كه باشد اين كنى مى كه كارى نخستين بمانى، زنده كه خواهى مى اگر بشويى؟ را آتش رخسار و

 .مكن ياد بيداد از ديگر شهريارا،: گفت و ودبگش

 و دستبند با شاهوار گوهر هزاران تو به من كه بدان. نيĤيد بد بجز هيچ كارزار اين از كه زيرا  مساز خوار را خودت نام و زشت مرا نام
 - هستند تاج زيبنده فرّخى با كه - خىخلّ كنيزك هزار و -باشند تو تخت پرستنده روز و شب كه -لب نوش ريدك هزاران و گوشواره و گردنبند

 كه آورم مى مردانى نيز زابلستان از. آورم مى گرد تو پيش به را همه و گشايم مى پيشت در را زال و نريمان و سام گنج در همتا، بى اى. دهم مى
 اى پس. آيم كش كينه شاه آن پيش هب تو پيش در پرستارفش خودم سپس. دهند شكست را دشمن رزم، هنگام در و ببرند فرمان تو از همگى
 زيرا. دارى من بر پيروزى براى راهى هم بند بجز هستى، ايزدپرست و شاه كه تو. مده جاى خود تن در را ديو و كن دور دلت از را كينه شهريار،

 .نسزد بد هرگز تو از و بماند بد نام من بر جاودان تا بند از كه

 كه بدان. بگرد شاه فرمان از و يزدان راه از گويى مى من به بگويى؟ را نابكار سخنان اين خواهى مى ىك به تا: گفت رستم به اسفنديار ليك
 .مگوى هيچ رزم يا بند بجز و مگوى سخنانى چنين سرى خيره با پس. باشد كرده افسون را خداوند بپيچد، شاه فرمان از سر كه كسى هر

  چشم به را اسفنديار رستم، انداختن تير

 داده آب انگور باده با را پيكانش كه گزى تير آن و كرد  زه به را كمان پس. آيد نمى بكار البه اسفنديار، پيش در كه بدانست رستم ديگر
 مرا توان و روان و پاك جان اين زور، و فرّ و دانش فزاينده اى خورشيد، پاك دادار اى: گفت و خواند را خداوند نهان در پس. براند كمان در بود،
 خود مردانگى و جنگ به پيوسته و شده بيدادگر او كه دانى مى خود تو. بپيچد كارزار از سر اسفنديار مگر تا كوشم مى همه اين كه بينى مى
 .مده پادافره مرا گناه، اين براى از هستى، تير و ماه آفريننده كه تو پس  نازد مى

 و تير آن از جانت آيا بدگمان، سگزى اى: گفت بدو كرده، درنگ جنگ هب آمدن در رستم كه بديد جو جنگ و خودكامه اسفنديار چون
 گز تير آن بود، فرموده سيمرغ كه همچنان زود تهمتن ليك. ديد خواهى را لهراسپى پيكان و شير دل و گشتاسپى تير اكنون نشد؟ سير كمان

 فرّهى و دانش و آورد خم سهى سرو آن باالى. شد سياه نامدار راسفنديا چشم پيش به گيتى ناگهان. بزد اسفنديار چشم بر و براند كمان در را
 آوردگاه آن خاك و گرفت دست در را سياه اسپ آن يال. بيافتاد دستش از چينى كمان آن و گشت نگون پرست يزدان شاه آن سر. شد دور ازو
 .گشت آللگون خونش از

 نيز را بلند آسمان و تنم رويين من گفتى مى كه همانى تو. آوردى ببار ار زفتى تخم آن سرانجام: گفت اسفنديار به ديد، چنين كه رستم
 در. بسوزد تو بر مهربانت مادر دل و آيد خاك بر سرت اكنون هم. بخفتى نامدار اسپ آن بر و برگشتى كارزار از تير يك با ليك. زنم مى زمين بر

 آن بر و بيافت هوش ديگر بار كه اين تا بود چنين اين چندى. گشت ونسارنگ سياه اسپ آن پشت از نامبردار شاه آن سر ناگهان هنگام همان
 .كشانيد خون در را تير پيكان و پر آن همه و كشيد بيرون چشمش از و بگرفت را تير آن سر خودش پس. بگشاد گوش و بنشست خاك

 ما پيكار: گفت بدو و آمد پشوتن پيش به پس. شد تيره شاهنشاهى فرّ آن ديگر كه رسيد آگهى بهمن به هنگام همان در ديگر، سوى از
 اسفنديار نزد به پياده سپاه، پيش از دو هر پس. گشت تيره شبى همچون ما بر گيتى و آمد خاك بر پيل ژنده اسفنديار  تن. شد جفت درد با

 و بكرد چاك را خود جامه پشوتن. ندبديد دستش در نيز خون پر تيرى و خون از پر را او جنگى بر رسيدند، آنجا به چون. دويدند پهلوان
 از كسى چه كه براستى: گفت مى پشوتن. ماليد مى گرم خون آن بر خود رخسار و گشت مى خاك آن بر نيز بهمن. بريخت سر بر خاك خروشان
 بد از را گيتى و شيدبك كين شمشير مردانگى با كيش براى از كه اسفنديار چون كسى دانند؟ مى را گيتى راز بزرگان، يا و كيش آورندگان
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 و درد از پر ازو گيتى كه بدكارى ليك. آمد خاك بر تاجورش سر و گشت نابود جوانى روز به نيازيد، دست بدى به هرگز و بكرد پاك پرستان بت
 و گرفتند بر در را شاه اسفنديار جوانان، آن آنگاه. بيند نمى بد كارزار از هرگز و گذرد مى او بر فراوانى روزگار است، آزار از پر ازو مرد آزاد جان
 اى پهلوان، اسفنديار اى: گفت مى زارى به و كرد مى مويه او بر پيوسته درد از پر دلى و خون از پر رخسارى با پشوتن. بكردند پاك را خون ازو
 پيل دندان آن كسى چه ؟ بيافكنْد پاى از را ژيان شير كسى چه و بكَنْد جاى از را جنگى كوه اين چنين اين كسى چه شهرياران، نژاد از و شاه

 خواهد بد بدكنش، بر گمان بى كه همانا رسيد؟ دودمان اين بر چه بد چشم از ؟ بيĤكنْد را نيل درياى كوهه اين كسى چه و بكَند را پسنديده
 چون بزم؟ در خوشت آواز نآ شد كجا شد؟ كجا رزم در تو آهنگ آن رفت؟ كجا تو كيش و اختر و توانايى و آيين و هوش و دل آن. رسيد
 .بينم مى خاك بر را تو بود، سودمنديت روزگار كه اكنون نترسيدى، مار و شير از هيچ و كردى پاك بدخواه از را گيتى

 از من سرنوشت اين كه زيرا. مساز تباه من پيش در را خود چنين اين بهروز، داناى مرد اى: گفت شنيد، چنين كه دانش پر اسفنديار
 باد از رفتند؟ كجا جم و هوشنگ و فريدون. منال سان بدين من كشتن براى از پس،. باشد خاك زنده، تن بستر سرانجام. بود ماه و آسمان
 سپنجى سراى اين در هيچكس. سپردند ما به را خود جاى و برفتند ما سرافراز و برگزيده پاكان و زاده پاك نياكان آن. بازگشتند دم به و آمدند
 چون ليك. بدارم خود راهنماى را خرد راه، اين در و آورم  جاى به را يزدان راه تا كوشيدم فراوان نهان، چه و آشكار چه گيتى، در نم.  نمانَد
 آن اميد اينك. نبود ازو گريزى راه هيچ مرا ديگر و بيازيد را خود تيز چنگال زمانه شد، بسته بد از اهريمن دست و گرفت روشنى من از كار اين
 در كه گزى اين به. نكشت مردانگى با مرا زال، پسر كه بدان ولى. بدرود بهشت در كاشته، گيتى اين در كه آنچه هر من جان و دل كه رمدا

 .آمد بسر چوب اين با گر چاره رستم و سيمرغ سوى از من روزگار. بنگر دارم، دست

 .ساختب - شناخت مى را گيتى بند و نيرنگ كه -زال را افسونها و بند اين

 :گفت پس. بگريست و بپيچيد درد با رستم كرد، ياد را سخن اين اسفنديار چون

 كژّى به مردانگى راه از هيچ او. است درست بگفت، او آنچه همه. شد رنج تنها روزگار، از من بهره كه بود ناسازگار ديو براى از كه همانا
 كارزار جوشن و زره با سوارى هيچ ام، ديده را گردنكشان رزم پيوسته و ام بسته وانىپهل كمر گيتى در من كه هنگامى آن از كه براستى. نگراييد
 از بديدم، را او شست و بر و كمان آن چون. ندادم او به را خود سر و گشتم چاره سوى به كه بود بيچارگى از من. ام نديده اسفنديار همچون
 و[ آمد مى باز او روزگار اگر ليك. بيانداختم را تير آن آمد، بسر روزگارش ونچ و بساختم خود كمان در را او مرگ و گشتم بيچاره دستش

 .زد نمى سر من از كژّ كار اين هرگز ،]بماند زنده هم باز بايست مى

  زدن نشايد دم يك پرهيز به            شدن ببايد تيره خاك ازين

 .گردم مى آوازه پر كار ينا به گز تير اين با كه بودم اى بهانه تنها من بد، كار آن در 

 را رستم اسفنديار، كردن اندرز

. گشت ديگرگون من انديشه كه زيرا آى، بدينجا و برخيز و مپرهيز ديگر پس. آمد بسر من روزگار اكنون: گفت رستم به اسفنديار آنگاه
 پيش به خروشان و پياده و سپرد  گوش او گفتار به تهمتن پس. آورى بجاى را آن كه بكوشى خود بزرگى با و بشنوى مرا اندرز و پند كه باشد

 .كرد مى مويه او به نرم آوايى با و باريد مى ديدگان از خون شرم، با. آمد او

 .بيĤمد ايوان از باد همچون يافت، آگهى رزمگاه آن از زال چون ديگر، سوى از

 ماه و خورشيد روى كه برآمد آوردگاه آن از خروشى چنان. بجستند را ايشان نشان چندى و برفتند بيهوشان بسان نيز فرامرز و زواره
 ايران اخترشناسان از و چين داناى از كه زيرا  گريم مى تو بر جگر درد با پيش از پسر، اى: گفت رستم به رسيد، بدانجا كه زال. گشت تاريك
 را او درگذرد، چون و باشد سختى و رنج برايش ىگيت اين در. بسرآيد روزگارش بريزد، را اسفنديار خون كه هر كه ام شنيده چنين زمين

 . بود شوربختى

 آنچه هر اينك. داد رخ بشود، بايست مى آنچه و بود چنين زمانه. نديدم تو از را روزگار بد من: گفت رستم به شنيد، چنين كه اسفنديار
 زيرا  بسوزان را سيستان و برو: گفت من به او. كمان و تير و تمرس و سيمرغ از نه بود، پدرم از من مرگ و بودى بهانه تو. بشنوى كه بايد گويم،
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 تو اكنون. ببندم رخت سرا اين از من و بماند او براى تخت و تاج و سپاه تا بكوشيد او. باشد جاى بر نيمروز سرزمين پس اين از خواهم نمى كه
 دار نگاه زابلستان در شادى با را او. گير ياد گويم، مى تو به آنچه هر و يربپذ پدروار من از را -بهمن -من بيدار دستور و خردمند و نامور پسر اين
 و بارگاه و چوگان زخم و رامش و مى آيين و كردن شكار و بزم نشستنگاه و كارزار آرايش بهمن به. بساز باد همچون را بدنژادان كارهاى همه و

 يادگار به من از بهمن كه گفت چنين - نبيند كام گيتى به هرگز و شود گم نامش كه -جاماسپ آن زيرا. بيĤموز روزگار از برخوردارى و بزرگى
 .باشد من از سرافرازتر شهريارى و بماند

 فرمان بگفتى، كه را آنچه همه و نپيچم سر گفتى آنچه از من درگذرى، تو اگر: گفت و خاست پاى بر بشنيد، را سخن اين چون تهمتن
 پس رسيد، پايان به من كار: گفت رستم به شنيد، چنين كه اسفنديار. نهم سرش بر را دآلرايى تاج و بنشانم تهپيلس نامور تخت بر را او. ببرم
 را پيشين شاهان و اى كرده بسيارى هاى نيكويى تو چه اگر. است بهى كيش اين به من راهنماى و گواه يزدان كه بدان. باش نگاهدار را بهمن
 خواست آرى،. شد اندوه كار، اين از نيز من روان بهره. شد آوازه پر گيتى در من كار براى از و بازگشت بد هب نيك نام اكنون ليك اى، پرورده

 .بود چنين آفرين گيهان پروردگار

 .جويم نمى نساجامه بجز هيچ گيتى اين از من: گفت پشوتن به اسفنديار آنگاه

 ديگر بيابى، كام چون: كه بگوى پدر به رسيدى، ايران به چون. گرد باز و بيĤراى را سپاهيان تو درگذرم، سپنجى سراى اين از چون پس
 جان از بد اين چه اگر نداشتم، اميدى چنين تو از من ليك. شد نوشته مهرها همه بر تو نام و گشت تو كام به سره يك زمانه. مجوى بهانه

 آن ايران در كه هنگام آن. نبود بدى به تو از كردن ياد ياراى را سهيچك كه كردم راست را گيتى داد، شمشير با چنان. بود سزاوار تو تاريك
 اكنون. فرستادى كشتن سوى به نهانى و آوردى بند در بزرگان پيش به مرا  شد مى من آن از شاهى و بزرگى بايست مى و شد راست بهى كيش
 جشنى خود شاهى ايوان در و ساز دور را مرگ ديگر پس ،يافتى زينهار چون. بنشين آرام دلى با و بيĤراى پس. بيافتى خود دل كام ديگر
 از نيز تير پيكان: كه گفته كارآزموده پير دهگان كه بدان. گشت من آن از نساجامه و گاسونه و كوشش و سختى و تو آن از تاج و تخت. بپاكن
 .نگريزد مرگ

 .وستت براه چشم من روان كه باش آگاه و مياب زينهار تخت، و تاج و گنج با پس

 مادرم به بازگردى، او پيش از چون]  پشوتن اى[  آنگاه. بشنويم را او گفتار و بگوييم و رويم داور پروردگار پيش به هم با بيĤيى، چون
 بان،مهر اى. كرد مى گذر آن از بود، هم پوالد كوه كه اگر و بود باد بسان گبر او تير برابر در كه آمد جوى پرخاش چنان مرگ بار اين كه بگوى
 مرا چهره و مكن برهنه انجمن، پيش در را خود روى. مدار رنجه نيز را خود روان و مرنج من از پس،. آمد خواهى زود تو من، پسِ از كه بدان
 و واهرانخ آن از مرا. نستايد كار اين به را تو خردمندان، از كسى و گردد افزوده بدانگونه من ديدن با تو زارى كه زيرا. مبين نساجامه در نيز

 سرم بر كه بود پدر تاج از بد اين كه بدانيد. باشيد پدرود جاودان تا: كه بگوى هنر پر خردمندان آن به و بدار نهان شوند، جويا كه نيز همسرم
 دم و بگفت ينا اسفنديار،. سازد شرمگين را تاريكش جان تا فرستادم او نزديك به را جان اين اينك. شد گنج در كليد او براى من جان و رسيد
 .  مانْد افكنده تيره خاك آن بر زخميش تن و شد بيرون تنش از پاك جان همانگاه. آمد ستم من بر گشتاسپ از: گفت و برزد تيزى

 و جنگى شاه نيايت كه نبرده سوار اى: گفت مى زارى به و كرد چاك جامه او بر درد، از پر دلى و خاك از پر سرى با ديد، چنين كه رستم
 به بگريست، بسيار رستم چون آنگاه. شد بد سرانجامم كه بود گشتاسپ از ليك  بود پيچيده خوبى به گيتى در من نام. بود شهريار تپدر

 كه زواره.  بِدرود كاشته، آنچه هر بدانديشت و باد بهشت ميان در تو روان بودى،  جفت و يار بى گيتى در كه شاهى اى: گفت كشته اسفنديار
 :كه زيرا بپذيرد،]  بهمن باره در[ را اسفنديار زينهار بايست نمى نامدار رستم: گفت رستم به ديد، چنين

  باستان گفته از آرد ياد كه       داستان آن نشنيدى تو دهقان ز

 دلير گردد و دندان تيز شود              شير نرّه بچه پرورى گر كه

 پروردگار به آيد اندر نخست      شكار جويد و زود بركشد سر چو

 .رسد ايران به بد كار، اين از نخست برآشوبند، بد خشم آن از پهلوان دو چون 
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 كابلستان پيران و رسد بد زابلستان به نيز بهمن از. ديد خواهى را روزگار بد پس اين از پس. است شده كشته اسفنديار چون شاهى زيرا
 نيكوگمان، نه و بدانديش نه كه بدان: گفت بدو رستم ليك.  آورد پيش به را اسفنديار نكي گردد، شاه او چون كه بنگر. شوند پيچان او از

 .نيست آسمان خواست برابر در پايدارى توان را هيچيك

 با تو ليك. شود پيچان روزگار از كند، بد بهمن اگر پس. كند ياد نيكى به آن از بنگرد، آن در خردمند چون كه برگزيدم را كارى من
 .مخاران را سختى و رنج چشم ودخ تندى

  گشتاسپ نزد اسفنديار گاسونه پشوتن، آوردن

 و مشك آن بر و بيĤلود كرف با را آهن آن روى يك پس. بگسترد چينى ديباى از بوبى و بيĤورد نيكويى آهنين گاسونه رستم آنگاه
 تن گونه بدين رستم چون. بودند خروشان بدو نامدار نجمنا آن همه. بكرد زربافت ديباى از اى نساجامه را اسفنديار سپس. بريخت خوشبوى

. برفت خسروانى بارور درخت آن گونه بدين و. ببستند سخت را گاسونه در سپس و نهاد سرش بر پيروزه از افسرى بپوشانيد، را اسفنديار روشن
 سپاهيان. نهاد شاه اسفنديار گاسونه زير به را آنها از استر دو و بيĤويخت چين ديباى ايشان باالى از و بيĤورد و برگزيد را استر چهل رستم آنگاه

 بر بنفش و كبود هايى جامه و دريده را درفشها و ساخته نگون را كوسها جوى، شاه روانى و گوى شاه زبانى و كَنده مويى و زده زخم رخسارى با
 زينى آن بر و بريده را اسفنديار سياه اسپ آن دم و يال. بود سپاه پيش در پشوتن. بودند روان پس و پيش و راست و چپ از و كرده تن

 كه بهمن و برفت ايران سپاه سان بدين و. بودند بيĤويخته زين از را جنگجوى اسفنديار جامه و گبر و نامور كالهخود و گرز و نهاده نگونسار
 .بپرورانيد خويش جان همچون و برد خود ايوان به را او تهمتن. بماند زابل در گريست، مى خون

 سر و شد چاك تنش بر هايش جامه همه و نگون نامبردار شاه سر آگهى، آن شنيدن با. رسيد آگهى كار آن از گشتاسپ به ديگر، سوى از
 .آمد خاك به افسرش و

 بر بزرگى كاله يافتند، آگهى كار آن از كه ايران سوى هر در. گشت اسفنديار نام از پر گيتى همه و برخاست ايوان از زارى به خروشى
 هيچ كنون تا منوچهر روزگار از. نبيند تو چون كسى زمين، و زمان هرگز ديگر كيش، پاك اى: گفت مى پيوسته گشتاسپ. انداختند زمين

 و ندگرفت خشم ديدند، چنين كه ايران بزرگان. داشت خود جاى بر را چيز همه و بپالود را كيش خود، تيغ با كه نيĤمد تو مانند به گردنفرازى
 زابل به را اسفنديار چون كسى شاهى، تخت اين براى از تو شوربخت، اى: گفتند بلند آواى به و بشستند گشتاسپ آزرم از را خود چشم

 پس. برگردد تو از بخت زود كه باشد و باد شرم كيان تاج از را سرت پس. نهى سر بر شاهى تاج و نشينى تخت بر تا دادى كشتن به و فرستادى
 .شد خاك از پر ديوانش و كاخ و برفتند او ايوان زا همگى

 تن بر كه هايى جامه و خاك و گرد از پر پايى و برهنه سرى با همگى شدند، آگه كار آن از اسفنديار خواهران و دختران و مادر چون
 ديدند، چنين كه زنان آن. بود سياه  سپا و گاسونه آن سرش پشت در و رفت مى راه آن در دلسوخته پشوتن. برفتند ايوان از بودند، كرده چاك

 .بنماى ما به دور از را كشته آن تن و بگشاى را تنگ گاسونه اين در: گفتند و بريختند خون ديدگان از همگى و بيĤويختند پشوتن بر

 تيزى سوهان پس. آمد پيش برايم رستاخيزى: گفت آهنگران به كَنان بازو دو از گوشت و خروشان و شد اندوهگين زنان ميان در پشوتن
 و مشك از پر را شاه اسفنديار رخسار رويش پوشيده خواهران و مادر چون. آغازيد مويه ديگر بار و كرد باز را تنگ گاسونه آن سر آنگاه. بيĤوريد

 .گشتند بيهوش خون پر دلى با بديدند، سياه ريشى با

. بسودند را او سر و يال ، مهر با و رفتند سياه اسپ آن نزديك هب شاه اسفنديار بالين از خروشان همگى آمدند، هوش به چون سپس
 بر كى شاه اسفنديار ، پِى شوم اى: گفت مى و گريست مى خون بود، شده كشته آن پشت بر شاه اسفنديار كه اسپ آن بر -كتايون -مادرش
 بر و آويختند اسپ آن يال به سان بدين و اد؟د خواهى نهنگ چنگ به و برد خواهى جنگ به را كسى چه پس اين از شد؟ كشته تو پشت
 .بريختند خاك سرش

 به رسيد، تختش نزديك به كه آنگاه و نبرد نماز را او بديدش، چون و آمد شاه گشتاسپ ايوان به پشوتن. برآمد ابر به سپاهيان خروش
 دود زمين ايران از و اى كرده بد خود تن بر كار اين اب تو كه بدان. شد پديدار روزگارت برگشتن نشان ديگر سركشان، سر اى: گفت بلند آواى

 مشتت در باد تنها شد، شكسته نامورت پشت ديگر كه پس اين از. يافت خواهى را ايزدى پادافره و شد دور تو از خردمندى و فرّه. اى برآورده
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 بدكار و دشمن از پر گيتى. بخت نه و ببينند را تتخ نه ديگر چشمانت كه باشد پس. دادى كشتن به را پسر تخت، اين براى از. ماند خواهد
 سوى رو و بگفت اين پشوتن،. كنند پژوهش تو از نيز رستاخيز روز در و باشد نكوهش تو بر گيتى اين در. ماند نخواهد تو براى تاج اين و است

. اى بگرفته فروغى كسى هر از كژّى با و دانى ىنم دروغ بجز سخنى هيچ گيتى در كه همانا بدكنش، و شوم راه بى مرد اى: گفت و كرد جاماسپ
 .زنى مى آن بر را اين و افكنى مى دشمنى كيان ميان در

 را آن بر نهان، و آشكار كه بكاشتى تخمى گيتى در كه بدان. شناسى نمى گرويدن بدى به و بريدن نيكى از و بدآموزى بجز كارى هيچ
 شاه به را بد راه كه بودى تو اين ، خرد بى و مغز بى پير اى. گشت برگشته بزرگان روزگار و شد كشته بزرگى تو گفتار به. كرد خواهى درو

 اندرز و پند آن همه و برگشود گويا زبان و بگفت اين پشوتن،. بود خواهد نامدار رستم دست به پهلوان اسفنديار مرگ كه گفتى تو و بيĤموختى
 .بكرد آشكار را نهان راز آن و بگفت بود، كرده رستم به بهمن باره در فندياراس كه را اندرزى آن نيز. بكرد ياد را اسفنديار

 پدر پيش به هماى و آفريد به شد، تهى بزرگان از سرا آن چون آنگاه. شد پشيمان كار آن از بشنيد، را اسفنديار اندرز شاه گشتاسپ چون
 .  بكَندند موى و بزدند زخم خود روى برادر، درد از و رفتند

 از را ما كينه. بستد شير چنگال از گورخر و برفت زرير كين به نخست او. بيانديش اسفنديار كار در نامدار، اى: گفتند گشتاسپ هب پس
 چون. آوردى بند در كمند و ستون و گران بند با را او بدگوى، يك گفتار براى از تو ليك. گشت راست او به تو پادشاهى سر و بخواست تركان

 بر زندگانى رنج، آن از آمد، بلخ به خلّخ از ارجاسپ چون آنگاه. برگشت سپاهيان روزگار و شد كشته ما نياى گشت، بسته گونه نبدي اسفنديار
 گرفت، دست در را پادشاهى و كرد خاموش را زردشتى آذر نوش آتش و آورد كوى به ايوان از برهنه را رويان پوشيده ما چون پس. شد تلخ همه
 او سپس. بود كشورت افسر و نگهبان و آورد تو پيش به دژ رويين از را ما. برآورد ايشان از گَرد و دود و دم و كرد چه فرزندت كه ديدى خود تو
 نه كه بدان اينك. شوند پيچان و زار او بر گيتى همه و شود كشته تاج براى از تا بدادى بسيار اندرزهاى و پند و فرستادى زابل به اينجا از را

 باد شرم سپيدت ريش از را تو. منال ديگر كشتى، چون پس. كشتى را او كه بودى تو اين. نكشتند را او هيچيك زال، نه و رستم نه و سيمرغ
 كسى يا و خود فرزند هيچيك ليك بودند، نيز شاهى تخت سزاوار كه بودند بسيارى شاهان تو از پيش. بكشتى شاهى اميد براى از را فرزند كه
 .ندادند كشتن به را خود دماندو و خويشان از

 .بريز آبى كودكان آتش اين بر و برخيز: گفت پشوتن به شنيد، چنين كه گشتاسپ

 چنين اين خواهى مى كى به تا ديگر اكنون: گفت مادرش به پشوتن آنگاه. ببرد جايگاه آن از خود با را زنان و بيĤمد شاه ايوان از پشوتن
 او براى از را خود دل چرا ديگر اكنون. است خفته روان نوشين و شاد و گشت سير شاه و سرزمين از ديگر اسفنديار كه زيرا كنى؟ تندى

 از. بپسنديد را خداوند داد و بپذيرفت بود، كيش بر كه را پشوتن آن پند شنيد، چنين كه مادر. است بهشت در او كه زيرا دارى؟ مى اندوهگين
 .كردند مى مويه پيوسته و بود بپا شيون و خروش زال، فريب و گز تير آن براى از ايران در برزنى هر در سال ساليان پس آن

  ايران به را بهمن رستم، فرستادن باز

 را بارگاه آيين و خوردن مى و سوارى رستم،. پرداخت مى ميگسارى به گلستان و نخچيرگاه در زابلستان، در همچنان بهمن ديگر، سوى از
 .بيĤموخت خواه كينه آن به

 شد، يكى رستم كردار و گفتار سان بدين چون. داشتش خود كنار در خندان روز، و شب و داشت مى خود پسر از بيش را او چيز، هر در
 آفرين كسى بر نامه آغاز در. بكرد ياد او فرزند از و بنوشت بدو اى نامه درد با رستم پس. گشت بسته گشتاسپ بر كينه در ديگر چندى از پس
 به بسيار من كه است من راهنماى نيز پشوتن و گواه يزدان گويم، مى كه سخنى اين بر كه بدان: گفت آنگاه. بشست را كينه پوزش، با كه كرد

 من بر روزگار ليك. برگزيدم خود براى رنج گونه همه و سپردم بدو را خود گنج و كشور. دارد دور را كارزار و كينه آن شايد تا گفتم اسفنديار
. باشد مى من نزد است، تر فرّخ نيز من اورمزد از كه شاه اين اكنون. بود چنان آن سرنوشت. بود مهر از پر سرم و درد از پر دلم. نگشود چهره
 پذير پوزش شاه آن اگر اينك. بپرداختم خردمندانه داشتم، اسفنديار اندرز آن برابر در كه را وامى آن و بيĤموختم بدو را شاهان هنرهاى همه

 نزد به نامه آن چون .بود خواهد او پيش در من تاج و گنج و جان و تن نهان نيانديشد، گذشته كار آن به ديگر پس اين از كه بنددب پيمان
 همه و بداد گواهى بود، بگفته رستم كه آنچه بر و بيĤمد پشوتن. شد پراكنده بزرگان ميان در آن سخن رسيد، - گيتى شاه آن -گشتاسپ
 .بكرد ياد را خويش ارز و كين از گفتن سخن آن و خود اندرز و پند و ىزار آن و رستم سخنان
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 را نامه آن پاسخ درنگ بى پس. نيافكند خود دل بر آتش اندوه، آن براى از ديگر و گشت خوش رستم از نامور گشتاسپ دل سرانجام
 بسيار كس آن چه اگر برسد، گزند كسى به آسمان دشگر از بايد اگر براستى: كه گفت چنين نامه در. بكاشت درختى بزرگى باغ در و بنوشت

. بيĤراستى خوبى به را من دل تو. بگفت اى، خواسته كه را آنچه پشوتن بازدارد؟ خود از را آن پرهيز، با تواند مى چگونه ليك بگرايد، دانش به نيز
 نيز آن از و بودى كه همانى تو. گردد نمى ذشتهگ گرد به ديگر خردمند پس است؟ آسمان خواست از گذشتن ياراى را كسى چه كه همانا
 .بخواه خواهى، مى كاله و تيغ و مهر و تخت از آنچه هر پس. هستى قنّوج و هند مهتر تو. برترى

 .بيĤورد را شاه گشتاسپ پاسخ آن زود بود، فرموده بدو رستم كه همچنان فرستاده

 باال شاهزاده، بهمن آن كه اين تا بگذشت، نيز اين بر سال چندين. شد شادى او درد و اندوه همه و گشت خشنود پاسخ آن ديدن با رستم
 به پادشاهى آن كه فهميد دانست، مى را كارها بد و نيك كه جاماسپ. شد برتر شاهان همه از و گشت نيرومند و دانش با و خردمند و بلند

 گشته آبروى با و اوست در پدرش دانش آن همه. بنگرى بهمن به بايد تو اينك پسنديده، شاه اى: گفت گشتاسپ به پس. رسيد خواهد بهمن
 بدو بهشت باغ در درختى زيبايى به اى نامه بايد پس. است نخوانده را او هيچكس و است بيگانه شهرى در كه است بسيارى ساليان ليك. است

 به پس. آمد خوش سخن، آن شنيدن را شاه گشتاسپ .ستا اسفنديار درد گسارنده كه دارى يادگار به گيتى در او چون را كسى زيرا. بنويسى
 :كه بنويس رستم نامه در. بنويس رستم براى ديگرى نامه و بهمن نزد به نامه يك: كه بفرمود فرخنده جاماسپ

 جاماسپ از نش،دا در و تر گرامى نيز جانم از كه من نبيره. هستيم روان روشن و شاد تو از ما كه سپاسگزارم را يزدان پهلوان، گيهان اى
: كه بنويس نيز بهمن نامه در. فرستى باز اينجا به را او كه باشد سزاوار اكنون پس. بيĤموخت خرد كه بود تو بخت به است، تر آوازه پر هم
 .نمك درنگ و شو آماده پس. است آمده نياز تو ديدار به را ما كه زيرا. نمان زابل در ديگر بخوانى، را نامه اين چون درنگ، بى

 .گشت شاد پذير دانش رستم بخواند، رستم براى را نامه دبير، چون سان بدين و

 و تر داربوى و مشك و كافور و هندى دشنه و گوپال و كمان و تير و برگستوان و آبگون دشنه و گبر از داشت، گنج در هرچه پس
 گنجور براى را آنها همه بود، برده را آنها كه كسى آن و سپرد همنب به را ياكند از پر زرين پارچه و باال اسپ و زر و سيم و گوهر و شاهبوى

 . بفرستاد ايران شاه نزديك به را او گونه بدين و برفت بهمن با ايستگاه دو تا تهمتن خود سپس. برشمرد بهمن

 گشتاسپ،. بس و هستى ماننده اسفنديار به تنها گيتى در كه براستى: گفت بدو و بگريست خون بديد، را نبيره روى گشتاسپ چون
 بر چون. بود پرست يزدان و دانا و خردمند و بخشنده و نيرومند پهلوانى او. ناميد اردشير را او پس آن از پس. بيافت يادگير و روشندل را بهمن

 . بود تر پايين نيز زانوانش از دستش سرانگشتان ايستاد، مى پا

 در هيچ گشتاسپ. بود اسفنديار مانند به پهلوانى ميدان، و شكار و بزم هنگام در. بنگريست را بااليش و بيĤزمود را او چندى گشتاسپ
. داد من به من تيمار براى از بودم، اندوهگين كه رو آن از پروردگار، را اين: گفت مى پيوسته و بود ديدارش شيفته هميشه و نبود شكيبا او برابر
. باد گزند و آسيب از بدور جانش و تن و بلند تاجش و شاد دلش. بماناد برايم ودانجا تا بهمنم شد، گم سرافرازم تن رويين آن چون پس

  .بادا فرمانش به روزگار و رنج از تهى دلش هميشه
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 شغاد و رستم داستان

  داستان آغاز

. آورم خويش گفتار به سهكُرا از گونه همين به نيز را رستم كشتن اكنون. رسيد پايان به آمد، گفته راستان سخن از كه اسفنديار داستان
 و سخن از پر سرى و دانش از پر دلى و پهلوانى پيكرى و تن. داشت را خسروان نامه و بود مرو در سهل احمد با كه بود سرو آزاده نام به پيرى
. بگويم يافتم، او از كه را چهآن اكنون. داشت ياد به رستم از بسيارى رزمهاى و رسيد مى نريمان سام به نژادش. داشت كهن گفتارهاى از پر زبانى
 به -گاه و ديهيم فرّ آن -محمودشاه القاسم ابو نام به را باستان نامه اين باشد، راهنماى مرا ، خرد و روان و بمانم سپنجى سراى اين در اگر

 گنج خود بخشش با. گشت رومى ندپر همچون گيتى او فرّ از كه هند و توران و ايران شاه. بماند گيتى در من از داستان آن تا ببرم پايان
 داد و شكار و بزم و بخشش و رزم از. گويد سخن ازو خردمندى هر بگذرد، ساليانى چون و است بزرگ. آكند مى گنج نام و دانايى با و پراكند مى
 بر كه ساليانى و تهيدستى و گرفته آهو پايم و گوش ديگر اكنون. ببيند را او سپاه و بارگاه و تاج كه كسى خوشا. گشت ر يادگا از پر گيتى او

 .نالم مى سخت سال و بد بخت از و ببسته گونه بدين مرا بدخواه، بخت. است شده افزون گذشته، من

 من با كار اين بر بدنژادند، و بدكيش كه آنهايى بجز نيز شهر همه. خوانم مى آفرين زمين دادگر شهريار آن بر روز و شب]  ليك[
 چه اگر بجويد، بيشى و خواهى فزون كه را كسى. ببست را بدى دست و كينه در بنشست، كيانى تخت بر او كه هنگام آن از زيرا. همداستانند

 و بزرگان و شهرياران نامه اين با پس. ببخشايد نگذرد، روز اندازه از و دارد خرد را كه هر ليك. بپيچاند باشد، نيز اش پيشينه باره در بيشى اين
 و كيش و دانش و سخن و خرد و رزم و بزم از پر آن سراسر. نگردد نهان هست، مردم تا كه بگذارم گيتى در ازو يادگارى ، شپي جنگىِ سواران
 آن از باالتر و بپسندد است، سودمند امروزش براى را هرچه كه باشد. است ديگر سراى به رهنمونى و گذشته كه بسيارى كهن كارهاى و پرهيز
 از نشانى من مرگ از پس تا بيابم دينار شهريار از يادگار، اين با كه دارم را آن داشت چشم. بود خواهد او براى همدمى و يادگار آن، كه، اين
 .گردم مى باز -مرو در ماهان سهل فروزنده آن -سرو گفتار به اكنون. باشد گردنكشان شاهنشاه آن گنج

 شغاد برادرش بهر از كابل به رستم رفتن

 پسرى كنيزك آن روزى. بود رامشگر كنيزكى زال، شبستان در: كه گويد مى چنين يادگير و گوينده و هنرمند و رپذي دانش پير آن
 برگزيده سران و دالوران و شناسان ستاره پس. گشتند شاد ازو نامدار دودمان آن. بود ماننده سوار سام  به ديدار و باال به كه بزاد ماه همچون
 آن چون. بديدند را خوبچهر كودك آن سرنوشت و اختر و برفتند دست در هندى زيگ با پرستان يزدان و نپژوها دانش و كابل و كشمير
 هستى، اختران بلند از يادگارى كه اى: گفتند - سوار سام پسر -زال به پس. كرد نگاه ديگرى به يك هر ديدند، اى شگفتى چنان شناسان ستاره

 رسد، پهلوانى و دليرى و مردانگى گاه به خوبچهره اين چون كه بدان. ندارد خُرد كودك اين به هرىم هيچ كه ديديم و بجستيم را سپهر راز ما
 هر روزگار و آيد جوش به نيز زمين ايران و گردد خروش پر او از سيستان همه. آورد شكست پيشگاه اين به و سازد تباه را نريمان سام دودمان
 . نمانَد يتىگ در بسيار ديگر آن از پس. شود تلخ كسى

 را آسمان تو كه همانا رهنماى، اى: گفت يزدان به و آورد زبان بر را گيتى دادار نام پيوسته و گشت اندوهگين سخنان آن شنيدن از زال
 و آرام و مكا بجز و باد نيكويى ما گمان همه پس. آفريدى تو را اختر و سپهر. هستى من راهنماى و پناه و پشت كار، هر در تو. اى داشته پا بر

 .نهاد نام شغاد را او سپهبد، زال آنگاه. مبادا خوبى

 كودك آن چون. شد يادگير و گوينده و دآلرام و گشت سير خوردن شير از سرانجام كه اين تا كرد نگاهدارى را او مادرش سان بدين و
 بدو كه كابل سپهدار. گشت كمند و گرز با دالورى سوار و بلند سرو باالى به جوانى شغاد،. فرستاد كابل شاه پيش به را او زال گشت، برومند

 بود، او سزاوار چه هر و داد بدو را نامورش دختر نژاد، براى از پس،. بود شاد او ديدار به گيتى در. ديد كيانى تخت و تاج سزاوار را او بنگريست،
 .نبود او بر بيمى هيچ نيز اختر از. داشت نگاه سيبى تازه بسان را او گونه بدين و. فرستاد او پيش به نامورش دختر همراه به بزرگ گنج از

 شغاد چون كه انديشيد خود با كابل مهتر آن پس. خواست مى كابل از ساو و باژ] زر از پر[ گاو پوست يك رستم ساله همه هنگام آن در
 هم بر را كابل همه و بستدند را آن هم باز رسيد، فرا آن گرفتن هنگام چون ليك. نكند ياد درم آن كار از زابلى رستم ديگر گشته، او داماد
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 كار از ديگر من كه بدان: گفت نهانى كابل شاه به تنها. نگفت سخن كسى با باره آن در ولى شد دژم برادرش كار از ديد، چنين كه شغاد. زدند
 .ندارم آزرمى هيچ ازو نيز من پس دارد، نمى شرم من از كه برادرم. گشتم سير گيتى

 بر يكديگر با دو هر سان بدين و. گرديم آور نام گيتى در كار اين با و آوريم دام به را او و بسازيم پس. است برابر بيگانه يك با مهترم رادرب
 .گشتند همداستان كار آن

 برد كيفر كرد بد كه كس هر كه           خرد مرد گفتست چه تا نگر

 و دل و كنيم مى گم گيتى از را رستم نام ما: كه گفتند مى يكديگر با و نرفتند خواب به دو نآ از هيچيك برآمد، كوه از آفتاب تا شبى 
 را رامشگران و ساز و مى و بزرگان و كن بپا جشنى كنى، چنين خواهى مى اگر اينك: گفت كابل شاه به شغاد. سازيم مى اشك از پر را زال ديده

 از و روم مى زابلستان به خوارى آن براى از من سپس. بخوان ناجوانمرد مرا و بگوى سردى نانسخ من به خوردن، مى هنگام در آنگاه. بخوان
 اين به و گشت خواهد برآشفته من براى از رستم پس. نامم مى بدنژاد را تو و خوانم مى ناسزا تو بر پدرم و برادر پيش در. نالم مى كابلستان ساالر
 و دراز تيغهاى آن ته در و بساز رخش و رستم اندازه به را آنها و بِكَن چاه چند نخچيرگاهى در او راه سر بر تو آنگاه. آمد خواهد من نامور شهر
 اگر گردى، آسوده رنج از ديگر كه خواهى مى چون پس. بنشان باشد، پايين به رو آنها دسته و باال به رو آنها پيكان كه آبگونى هاى دشنه و نيزه
 سخت را چاهها آن سر سپس. مگشاى نيز ماه بر را راز آن و بكَن را چاهها آن و بيĤور ساز نيرنگ مرد سد. باشد اهچ پنج از بهتر بكَنى چاه سد
 .مگوى هيچكس با سخن اين از و بكن

 خواندب زابل از را كهتران و مهتران آنگاه. كرد بپا سورى خرد بى آن گفتار به و ساخت دور خود از خرد و برفت شنيد، چنين كه كابل شاه
 باده آن از چون. بخواستند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند را بزم بخوردند، خوراك چون. بنشاند پسنديده خوان آن بر را ايشان و

 پدرم و رستم چون كسى برادرم. هستم سرافرازترين انجمن، اين در من: گفت كابل شاه به و برآشفت بدخويى از شغاد شدند، مست خسروانى
 را سخنان اين كى به تا: گفت و برآشفت شنيد، چنين كه كابل شاه دارد؟ نامورتر اين از نژادى كسى چه كه براستى و. است زال مانند به كسى
 بر تو. برد نمى را نامت هرگز نيز برادرت و نكرده يادى تو از زال كه زيرا. نيستى رستم خويش و برادر و نريمان سام دودمان از تو دارم؟ نهان
 زابل سوى به و برآشفت و گشت دل تنگ او گفتار شنيدن از شغاد. نخواند او برادر را تو رستم مادر و هستى كمتر نيز چاكرى از رستم درگاه
 .آمد فرّخش پدر درگاه به كينه از پر سرى و چاره از پر دلى با و برفت كابلى مرد چند همراه به سرد، آه از پر لبى و كين از پر دلى با. نهاد روى

 اش روانه تن پيل رستم سوى به درنگ بى و بنواخت را او و بپرسيد او از بسيار بديد، او فرّ و يال و باال و بر آن با را پسر روى زال چون
 دلير و زورمند تنها شير، سام نژاد از كه براستى: گفت بديد، روان روشن و خردمند را او چون و شد شاد او ديدار از نيز پهلوان رستم. بساخت

 .مكن ياد كابل شاه از ديگر: گفت بدو شغاد گويد؟ مى چه زابلى رستم از و است چگونه كابلى آن با تو كار كه برگوى اينك. گردد مى زاده

 كسى هر از و سازد مى جنگ و خورد مى مى اكنون ليك. خواند مى آفرين من بر ديد، مى مرا چون و كرد مى نيكويى من به اين از پيش
 :گفت من به. ساخت آشكار را خود بد نژاد آن سرانجام و بكرد خوار انجمن پيش در مرا او. افرازد برمى را ودخ سر

 تو: گفت نيز من به. نيست كمتر ازو من نژاد و مردانگى زيرا. است رستم او كه گويم نمى پس اين از بود؟ خواهد كى به تا ساو و باژ اين
 .برفتم كابل از زرد رخسارى با و شد درد از پر مهتران آن از دلم سرانجام. نيارزد چيزى به او خود ى،باش كه هم اگر. نيستى زال فرزند

 . نمانَد نهان در هرگز سخن: گفت و برآشفت بشنيد، را سخنان آن رستم چون

. كنم پيچان او بر را دودمانش دل و بكشم را او گفته، اين براى از من. تاج نه و باد او براى كشور نه كه ميانديش كشورش و او به ديگر
 بدو بلندى جايگاه و بداشت ارجمند را شغاد روز چند رستم، سان بدين و. آورم خاك بر را او بخت سر و بنشانم او تخت بر شادى با را تو آنگاه

 كار چون. كنند كابل به رفتن آهنگ زابل از تا بفرمود و برگزيد سپاه ميان از باشند، نبرد زيبنده كه را اى شايسته مردان پس. بود سپرده
 اگر و ندارد را تو با جنگ در پايدارى توان كس هيچ زيرا. مساز رزم كابل شاه با: گفت و آمد جنگى رستم پيش به شغاد گشت، ساخته سپاهيان

 رفتن اين با و است شده پشيمان وا كه كنم مى گمان چنين اكنون. يافت نخواهد خواب و آرام كابل در كسى ديگر بنويسم، هم آب بر را تو نام
 راه: گفت شنيد، چنين كه رستم. آورد مى خواهشگرى به كابل از را فراوانى برگزيده سران اينك و است كرده اى چاره يافتن آهنگ كابل از من

 .باشند بس نامدار پياده سد و سوار سد و زواره تنها من براى. ببرم كابل به سپاه نبايد. است همين
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  آن در زواره و رستم فتادن و شكارگاه در كابل شاه دنكن چاه

 در پس. ببرد خود با چاه كندن براى نيز را نامدارى سپاهيان و شتافت نخچيرگاه دشت آن به كابل شاه برفت، كابل از اختر بد شغاد چون
. برآوردند باال به رو را آنها سر و كردند فرو مينز در را شمشيرها و ژوپينها و تيغ آن ته و بكندند چاههايى نخچيرگاه دشت آن همه راه زير

 .ببينند را آن توانستند نمى هيچيك ستوران، چشم نه و مردم چشم نه كه كردند كور را چاهها آن سر چنان چاره با آنگاه

 به تو پس. بيĤمد اهيانشسپ بى تن پيل پهلوان رستم: گفت بدو و فرستاد كابل شاه نزد به را سوارى شغاد نهاد، رفتن به روى رستم چون
 چون. آمد بيرون به شهر از زهر از پر روانى و نوش از پر زبانى با شنيد، چنين كه كابل سپهدار. بخواه زينهار خود كرده آن از و بيا او پيش

 با و آورد بيرون پاى از نيز را اش موزه. گرفت سر بر دست و برداشت سر از را خود هندى دستار و شد پياده اسپ از افتاد، تهمتن به چشمش
 مستى آن در و گشتم بيهوش و مست من اگر: گفت و بخواست  پوزش شغاد كار از پيوسته و نهاد سياه خاك بر رخسار و بگريست خون زارى

 پايى با و چاره از پر دلى و كينه از پر سرى با كابل شاه آنگاه. گردانى تازه را راهم و آيين و ببخشى مرا گناه كه باشد سزاوار نمودم، سركشى
 بر و بپوشاند را خود پاى و سر تا بفرمود سپس. ساخت فزونتر را او پايگاه و ببخشيد را او گناه ديد، چنين كه رستم. رفت رستم پيش به برهنه
 كابل شاه. آمدند فرود جاآن در و رفتند آنجا به پس. بود درختى و آب و سبزه از پر و دآلراى جايى كابل، شهر كنار در. بيĤيد و شود سوار اسپ

 رستم به آنگاه. بنشاند بزرگى تخت بر را بزرگان و فراخواند نيز را رامشگران و آورد مى. بيĤراست خرّمى جشنگاه و بيĤورد بسيارى خوردنيهاى
 و كوهى ميش از پر هكو آن همه. گردند مى نخچير از گروههايى آن جاى هر در كه دارم كوه و دشت بر جايى دارى، شكار آهنگ اگر: گفت

 از كه نباشد شايسته پس. آورد مى چنگ به آهو و گورخر دشت آن از باشد، داشته تكاور اسپى كه كسى هر و است گورخر از پر دشت سراسر
 .آمد شور به گورخر و آهو و آب از پر دشت آن باره در او گفتار شنيدن از رستم. بگذرى خرّم دشت آن

  گمان بگردد كژّ دلش بپيچد         انزم را كسى آيد كه چيزى به

  نهان بر ما به گشادن نخواهد            جهان جهان كار است چنين

  چنگ تيز جنگاور شير همان        پلنگ هامون به و نهنگ دريا به

  برگ نيست بدن ايدر باشد، همان       مرگ چنگ در مور و پشّه همان

 شغاد. نهاد تركش به كيانى كمان خود، آنگاه. سازند شكارى شاهين و باز از پر را دشت سراسر و ندكن زين را رخش تا بفرمود رستم پس 
 پراكنده شكار پِى از سپاهيان آن ليك .راندند مى تن پيل رستم با نامدار انجمن آن از چند تنى همراه به نيز زواره و راند مى رستم سوى آن در

. بود آن در چاهى ايشان مرگ براى از كه رفتند مى راهى همان در تهمتن و زواره ولى. رفتند جاها گردي يا و ها كَنده آن سوى به و گشتند
 .بكرد گرد گويى بسان را خويش تن و بيافت را نو خاك آن بوى رخش ناگهان

 اين تا بزد گام راه آن در تكاور رخش گونه بدين .كرد مى چاك چاك سمش با را زمين و جست مى بود، شده ترسان خاك بوى از كه او
 اى تازيانه رستم پس. شد تيز مرگ و بپوشاند را چشمش اى پرده و شد ستيز از پر رخش، كارهاى آن از رستم دل. رسيد چاه دو ميان به كه

 ليك. جست مى راهى روزگار، چنگ از رهايى براى رسيد، چاه دو آن نزديك به رخش چون. كرد گرم را او و بزد دل تنگ رخش آن بر و برآورد
 آن پهلوى. نبود گريز و مردانگى جاى و بود تيز تيغ و دشنه از پر چاه ته. نبود كارزار و آويختن جاى ديگر. شد فرو چاه در پايش دو ناگاه

 .برآورد چاه ته از را خود سر دليرانه و بركشيد را خود تن مردانگى با رستم ليك. شد دريده -بزرگ پهلوان آن -رستم پاى و بر و سترگ رخش

  مردن و را شغاد رستم، كشتن

 او كار راه و چاره آن و اوست بدخواه فريبكار، شغاد كه بدانست. بديد را بدانديش شغاد آن روى بگشود، چشم زخمها آن با رستم چون
  :گفت بدو پس. است بوده

 پيچان كردى، كه بد اين از و آيد پشيمانى كار اين از را تو ليك. گشت ويران تو كار از آباد، سرزمين اين كه بدان شوم، بدبخت مرد اى
 هر در آويختن و تاراج و ريختن خون به خواهى مى كى به تا. بداد را تو داد روزگار،: گفت شنيد، چنين كه ناكس شغاد. نپايد روزگارت و شوى
 به دشت از كابل سپهدار هنگام همان در پس. گردى كشته اهريمنان دست به و آيد بسر روزگارت كه رسيد فرا آن هنگام اينك بپردازى؟ سو
 نخچيرگاه دشت اين در را تو سپاه، نامدار اى: گفت بدو پس. يافت نابسته را زخمهايش و بديد زخمى چنان آن را رستم و آمد نخچيرگاه آن
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 به رخسار نبايد من. گردد درست مهايتزخ شايد تا آورم مى پزشك چندين و روم مى زود. ام آورده ديده به خون تو درد اين از رسيد؟ چه
 خون من بر تو پس. است بگذشته پزشك از من كار ديگر جوى، چاره و بدنژاد مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه تهمتن ليك. بشويم خوناب
 .مگرى

  زآسمان نگذرد بر زنده كسى            زمان سرآيد بمانى فراوان

 مرگ كه آنگاه. نژاد فرّخ و بزرگ شاهان آن كواذ، كي و آفريدون از نه و  ببريد اره با را او ميان يورپ كه دارم جمشيد از بيش فرّى نه من 
 ديرتر، ما و برفتند آنها .بودند شير نرّه همچون رزم هنگام در و ايران شهرياران آنها همه. بريد دشنه با را او گلوى زره گروى رسيد، سياوش
 كه اكنون: گفت پليد شغاد آن به رستم آنگاه. بخواهد تو از مرا كين و بيĤيد -فرامرز -پسرم كه بدان ليك. ايم مانده گذر بر ژيان شير همچون
 و نرسد من به گزندى آمد، اينجا به شيرى اگر تا بگذار من پيش در تير دو با و كن زه به و برآور تركش از مرا كمان رسيد، من به بدى چنين
 زه به و بركشيد را چرخ كمان آن و بيĤمد شنيد، چنين كه شغاد. افتم خاك بر مردم، كه آنگاه و ندرد زنده را تنم ،شير تا آيد بكارم كمان اين
 ناگاه. برگرفت را كمان زخمها آن با و سختى به تهمتن هنگام همان در. خنديد مى و بود شاد برادر مرگ از. گذاشت تهمتن پيش در و كرد

 آن بر بسيارى روزگار كه بود چنارى درخت. گشت پنهان آن پس در و كرد خود سپر را درختى و برفت پس. بترسيد سخت او تير از برادرش
 همه آن با و بگشود دست ديد، چنان كه رستم. بود نهان آن پس در انديش ناپاك شغاد. بود جاى بر برگهايش ليك تهى، ميانش. بود بگذشته

 ليك كشيد، آهى او زخم از شغاد. برافروخت را دلش درگذشتن هنگام به كار، آن با و دوخت هم به را برادرش و درخت و كرد رها تيرى زخم،
 آن از پس كه سپاسگزارم را يزدان نيز اكنون و ام بوده شناس يزدان همواره: گفت رستم آنگاه. ساخت كوتاه او بر را درد] ديگر تيرى با[  رستم

 .بخواستم ناراستكار اين از را خود كين مرگم، از پيش كه بداد زورى چنان مرا شته،نگذ اين بر شب دو هنوز رسيد، لب به جانم كه

 سواران آن از هيچيك و بمرد ديگر چاهى در نيز زواره. گريستند زارى  به او بر انجمن همه. شد بيرون تن از جانش و بگفت اين رستم،
 .  نمانْد دهزن كسى]  تن يك بجز[ ، خُرد چه و بزرگ چه بودند، ايشان با كه

  نهادن دخمه به و پدر گاسونه فرامرز، آوردن و رستم شدن كشته از زال يافتن آگاهى

 گفت رسيد، بدانجا چون. رسيد زابلستان به تا بود سواره گاهى و پياده گاهى و بگريخت سوار يك بودند، رستم با كه نامداران آن ميان از
 از پس،. نيافت رهايى بدگمان بد از سواران، آن از هيچكس و گشتند چنان نيز سپاهيانش و زواره و شد خاك در -ژيان پيل آن -رستم كه

 و كرد مى چاك را خويش بر و روى و ريخت مى خود روى و سر بر خاك زال. برآمد زابلستان از خروشى كابلستان، شاه و دشمن كار آن براى
 .بپوشد اجامهنس تنم كه خواهم مى تنها ديگر تن، پيل پهلوان اى: گفت مى

 شده نفرين شغاد دست به كه بودند اى خسروانى درخت -نامبردار شير آن -زواره و - دلير اژدهاى آن -سرافراز و پهلوان رستم
 چه و دارد ياد به را روزگارى چنين كسى چه جويد؟ مى كين پيل با شوم روباه سرزمين، آن در كه داند مى كسى چه. شدند كنده بخت شوريده
 زارى به ايشان از پيش من چرا گردد؟ نابود روباهى گفتار از تيره خاك آن بر رستم همچون شيرى كه است سخن اين شنيدن ياراى را كسى

 دالور اى مهتر، و شيرگير پهلوان اى باشد؟ نام و خواب و خورد و كام و زندگانى مرا بايد چرا ام؟ مانده يادگار به گيتى اين در چرا نمردم؟
 .ستان گيتى

 شهر پيش به فرامرز چون. بيĤورد چاه از را كشتگان آن تن و بجويد رزم كابل شاه از تا بفرستاد سپاهيانى با را فرامرز هنگام همان در الز
 آن به فرامرز پس. بود شده ويران شهر همه و بودند بگريخته و شده بريان سوگ آن براى از همه. نديد شهر در را نامدارى هيچ رسيد، كابل
 آن فرامرز پس. گذاشتند آن بر را -زيبا درخت آن -رستم و نهادند تخت تا بفرمود. بيĤمد بودند، كنده چاه آن در كه جايى به و نخچيرگاه دشت
. بشستند گرم آب در را رستم تن و ريش و دوش و بر آرامى به نخست. آورد بيرون تنش از را خسروانى جامه و بگشود را رستم پهلوانى كمر

 تنش آنگاه. بپاشيد تنش بر ناب كافور و بريخت گالب رستم سر بر فرامرز. بدوختند را رستم زخمهاى و بسوختند لركيماس و وىشاهب سپس
 تن. بزد شانه - بود كافور سپيدى به كه - را رستم ريش و بگريست خون او بر دوز نساجامه. بخواستند مى و مشك و گل و بيĤراستند ديبا با را

 ميخهاى آن بر و بساختند پيلسته و ساگ از نيكى گاسونه پس. گرفت نمى جاى نيز تخت دو روى بر و بود گستر سايه رختىد بزرگى به رستم
 و كشيد باال به چاهى از نيز را رستم برادر فرامرز سپس. بگرفتند بود، اندوده خوشبوى و مشك به كه كرفى با را درزهايش همه و بزدند زرين
 و برفتند دل بيدار درودگران پس. بجستند نارونى درخت آنگاه. بكردند اش نساجامه ديبا، با و بشستند نيز را او. بدوخت را زخمهايش همه
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 را رخش تن سپس. بريخت روشن گالب و كافور و مشك -ريزند مى خواب جاى بر كه چنان - آن بر فرامرز. ببريدند آن از گرانى هاى تخته
 .بگسترانيد ها مهجا نيز او بر و بشست و كشيد بيرون

 پاى بر مرد و زن. شد هياهو از پر زمين جا همه زابلستان، تا كابلستان از. بكردند بار پيلى بر را رخش تن پس. بگذشت كار اين در روز دو
 دو و شب يك در كه چنان ببردند، باد همچون مردمان انبوه دستهاى روى به را گاسونه دو. نبود زمين روى بر هيچكس جاى و بودند ايستاده

 به دشت آن گويى و. گشت خروش پر او درد از روزگار. نديد زمين روى بر را ها گاسونه آن كسى زمان، اين سراسر در و رسيد زابل به روز
 به تا ار آن سر و بساختند اى دخمه باغ، درون رسيدند، بدانجا  چون. بس و بود مويه تنها جا همه در و شنيد نمى را كسى آواى كسى. آمد جوش

 پاك بندگان و كنيزان همه. برفت خوابگاه آن درون به -نيكبخت پهلوان آن -فرامرز و نهادند هم روبروى را زرين تخت دو آنگاه. برافراختند ابر
 و مشك نينچ اين چرا نامدار، اى: گفتند مى همه. بريختند تن پيل پهلوان رستم پاى به و بيĤميختند گل با را مشك آزاد، مردم از يا و دل

 براستى. بخشى نمى نيز دينار گنج. پوشى نمى بيان ببر رزم، گاه به و نشينى نمى خود جاى بر بزم هنگام به ديگر خواستى؟ بشار براى شاهبوى
 سان بدين و. بود سرشته مردانگى و داد از را تو يزدان، كه زيرا  بود خواهى شاد خرّم بهشت در اكنون. گشت خوار تو پيش به خواسته ديگر كه
 .درگذشت گردنفراز پهلوان و نامور رستم آن و بازگشتند و ببستند را دخمه آن در

  رنج فرجام و گنجست آغاز كه        سپنج سراى زين همى جويى چه

  آهرمنى گر پرستى دين اگر             آهنى همه ار خاك، به بريزى

  سراى ديگر به ابىي كام مگر            گراى نيكى سوى اى زنده تا تو

 

 را كابل شاه او كشتن و رستم كين به فرامرز كشيدن سپاه

 گنج با را سپاهيان و كرد باز را تن پيل رستم خانه در سپس. براند دشت سوى به را خود سپاهيان بداشت، را رستم سوگ فرامرز چون
 گيتى از خورشيد كه كشيد كابل به زابل از سپاهى چنان رامرزف و برآمد هندى دراى و رويين كوس و كارناى خروش دم سپيده. بيĤراست پدر

 زمين، سپاهيان، آن از و آورد گرد را خود پراكنده سپاه شد، آگاه زابلستان نامداران آن از كابلستان شاه چون ديگر، سوى از. گشت ناپديد
 چون. شد پذيره را فرامرز ببردند، نيز ماه و خورشيد از را روشنايى كه سپاه آن با كابل شاه سان بدين و. گشت الژوردين آسمان، و آهنين

 گم بيشه در را خود راه نيز شير سپاهيان، گَرد و اسپان انبوه از. شد جويان پرخاش آن آواى از پر جا همه گشتند، يكديگر روى در رو سپاهيان
 .نبود پيدا آسمان از زمين ديگر و برآمد كبودى ابر و باد. كرد

 ناآرام جويان جنگ آن ديگر برخاست، كوس آواى سپاه دو از چون. برنداشت كابل شاه روى از را خود ديدگان و آمد سپاه پيش به فرامرز
. شد گرفتار كابل سپهدار ناگهان و گشت تاريك جا همه سواران آن گَرد از. زد دشمن سپاه دل به را خود تيزى به اندكى سپاه با فرامرز. گشتند

 آن از چندان. بتاختند سپاه آن پس از و بساختند نخيز ايشان بر سو هر از گرگ بسان ايران دليران و گشت راكندهپ دشمن بزرگ سپاه آن
 از ديگر. شدند تباه هنديان و گشتند پراكنده سنديان و شد گل آوردگاه آن خاك همه كه بكشتند سند منش پر نامداران و هند پهلوانان
. بود شده افكنده پيل پشت بر تبنگويى در خون از پر كابل مهتر آن تن. ساختند رها خردسال كودك و زن و بكَندند دل خود خانه و سرزمين

 بودند، كنده را چاهها آن كه جايى به و نخچيرگاه آن به او پرست بت خويشان از تن چهل همراه به بسته دست را كابل شاه آن فرامرز پس
 آن در سرنگون را او سپس. گشت پديدار استخوانش كه بيانداخت كابل شاه به تيرى چنان و شيدبرك را كمان زره سر، پشت از آنگاه. بيĤورد
 .افكند آتش در نيز را او خويشاوند چهل آن. شد خون از پر دهانش و خاك از پر تنش كه چنان بيĤويخت، چاه

 آنگاه. بسوخت را زمين آن و بود شده دوخته انبد كه را چنارى و شغاد و برافروخت كوه همچون آتشى و رفت شغاد سوى به آن، از پس
 شاه دودمان همه و بكرد شاه كابل، در را مردى آورد، بسر را كابل ناراستكار شاه آن روزگار فرامرز چون. كشانيد زابلستان سوى به را سپاه

 بست، و زابلستان همه. بيĤمد كابل از درد و داغ از پر بود، گشته الژوردين او بر روشن روز ديگر كه فرامرز سان بدين و. بكشت را كابل پيشين
  .آمدند فرامرز پيش به گدازان و بر دريده و كرده چاك هايى جامه با و خروشان
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  رستم سوگ از رودابه گشتن بيهوش

 درد و سوگ از يزن تو: گفت زال به رودابه روزى. پرداختند سوگوارى به سيستان در سال يك كبود و سياه هايى جامه با همه گونه بدين
 .است نديده اين از تر تيره روزى هيچكس هست، فروز گيتى خورشيد كه هنگامى آن از براستى. بنال تهمتن

 و برآشفت سخن، اين از رودابه. گذشت خواهد نيز اين از خوراك نخوردن اندوه كه بدان ، خرد كم زن اى: گفت بدو شنيد، چنين كه زال
 باز ديگر سراى در را تن پيل پهلوان آن روان روانم، شايد تا ديد نخواهد خود به خوراك و خواب تنم هرگز پس ينا از ديگر: كه خورد سوگند

 سو هر به. گشت باريك پهلوانيش دل و تاريك چشمانش نخوردن، از كه اين تا نخورد، چيزى رستم درد از هفته يك رودابه سان بدين و. يابد
 خواب هنگام به شبى. شد ديوانه و دور او از خرد ديگر كه بود هفته يك سرِ. رسد بدو گزندى مبادا تا رفتند ىم او با كنيز چندين رفت، مى كه
 ليك.  آورد فراهم خوراكى مار آن از تا بگرفت را او جان بى سر و برد دست پس. است افتاده آب در كه ديد را اى مرده مار و آمد آشپزخانه به

 به را او آنگاه. بكشيد ناپاك جاى آن از را او دست و گرفت خود كنار در را رودابه سر و ربود رودابه دست از را مار آن و بيĤمد كنيزى
 به نرمى جامه سپس. شد سير كه اين تا بخورد چيز هر از رودابه. بردند او پيش به خوراك و خوان پس. بنشاند و برد ايوان در نشستنگاهش

 خوراكهاى پس. خواست  خوردنى نيز برخاست خواب از چون. بيĤسود گنج و مرگ درد و رنج و اندوه آن از و بخفت رودابه و افكنده زيرش
 خواب و خورد كه را كسى. بود خردمندانه تو گفتار كه همانا: گفت زال به آمد، باز رودابه هوش چون. ببردند او پيش به گونه هر از بسيارى
 گيهان پروردگار داد به كه بايد پس. رفت خواهيم او پسِ از نيز ما و برفت رستم. بود خواهد يكى وا پيش در سرور و جشن با مرگ اندوه نباشد،
 روان جايگاه، و نام از برتر اى: گفت مى گيهان كردگار به پيوسته و داد درويشان به داشت، نهان در كه را آنچه رودابه آنگاه. بگرويم آفرين
 . ساز برخوردار را او بكاشت، اينجا در كه تخمى از و بده جاى بهشت در را او گيتى، آن در. بشوى گناه از را تهمتن

  مردن و بهمن به شاهى گشتاسپ، سپردن

 تخت پيش به را جاماسپ شد، تيره بدانسان گشتاسپ بخت چون. آورم مى پيش به ديگرى داستان آمد، بسر تهمتن روزگار كه اكنون
 اختر آن از و نبود خوش زندگانيم هم روز يك كه گشته داغدار روزگار از دلم چنان اسفنديار كار اىبر از من كه بدان: گفت بدو و آورد خود
 دور پيمانش از و مپيچيد او فرمان از سر پس. گشت خواهد رازدارش نيز پشوتن و شد خواهد شاه بهمن من، از پس اكنون. بودم دژم كش كينه

 .است تاج و تخت زيبنده او كه زيرا  باشيد راهنماى را او همگى. مشويد

. بگذشت سرم از آب و رسيد پايان به من كار ديگر: گفت بدو و بركشيد جگر از سردى آه و داد بهمن به را گنجها در كليد گشتاسپ پس
 دادگرى اب تا باش دادگر و بكوش تو اكنون. نديدم گيتى در خود همتاى را هيچكس زمان اين سراسر در و نشستم شاهى به سال بيست و سد
 سر راستى، از كه زيرا  بكن راستى تنها. بكن تاريك بدانديشان بر را گيتى و ساز نزديك خود  به و كن شاد را خردمندان. يابى رهايى اندوه از

 . سپردم تو به را گنج و تاج و تخت اين بردم، كه بسيارى رنجهاى و درد آن از پس اينك. بپيچد كاستى و كژّى

 روى بر را او و[بساختند پيلسته و آبنوس از اى دخمه پس نيافت باز را گذشته زمان ديگر و آمد بسر روزگارش و بگفت اين گشتاسپ،
 .بيĤويختند تخت فراز از تاجى و] نهادند آنجا در تخت

 زهر ترياك، و نوش پس از بديد          بهر رنج، از و گنج از بودش همين

  راست شاه با درويش مرگ از شد            چراست شادى اينست بودن اگر

  گوش بسپار خردمند مرد به           مكوش را بد و ورزى هرچه بخور

  ايم خوانده بسى گذشته كار ز                ايم مانده ما و همراه كرد گذر

 بود جوينده كه كس آن يافت بهى           بود پوينده كه آن رسيد منزل به

  بشنوى سخن دانا پير از چو                  ىنيكوئ جز دست ترا نگيرد

  .كنم مى ياد تو بر را گذشته سخنهاى و برم مى رنج بهمن كار در اكنون
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   بهمن
 بود سال نه و نود اسفنديار بهمن پادشاهى

 اسفنديار خون بهر از بهمن خواستن كين

 بسيارى سرزمينهاى و دينار و درم را سپاهيان پس .بگشود بخشش دست و ببست ميان بر كمر بنشست، نيا تخت بر بهمن چون
 و نيك و اسفنديار كار از جوان، و پير از روانان، روشن شما همه: گفت و بساخت كارآزمودگان و بزرگان و خردمندان از انجمنى آنگاه. ببخشيد

 گيتى، در اكنون نيز فرامرز. كرد چه -افسونگر دمر پير آن -زال همراه به بود، زنده كه هنگام آن در رستم كه داريد ياد به روزگار گردش بد
 كسى براى نيز و -كردند نمى مرگ ياد هرگز كه -نوشزاد و آذر نوش چون جنگاور دو آن براى از نيز من. جويد مى را ما كينه نهان، و آشكار
 بجز هيچ و است خون از پر  دلم و درد از پر سرم شدند، كشته زابلستان در سان آن و -بود تازه بدو گيتى بزرگان روزگار كه -اسفنديار چون
 نگار ما جنگى سواران و نامدار جوانان آن خون و اسفنديار خون از كه براستى. شد سرگشته نيز دام و دد اسفنديار، درد از. ندارم مغز در كينه
 پِى از كه باشد آفريدون شاه بسان و نسازد پست را خود نژاد است، پاك دودمانى از كه هر اگر باشد سزاوار پس. گريد مى زارى به نيز ايوان
 چين به و بيĤورد سترگ سلم و تور با جنگ براى آمل از بزرگ سپاهى نيز منوچهر. ساخت نابود گيتى جنگاوران ميان از را ضحاك جم، خون
 گيتى در خون از دريايى افراسياب با جنگ در آمد، خسرو كى چون آن از پس. كرد برپاى كشتگان از كوهى و بگرفت را خود نياى كين و رفت
 تابان خورشيد به سر پدرش، خون براى از فرامرز كه اينك. است داستانى چنان نيز مرا. بخواست را لهراسپ خون و آمد پدرم سپس. كرد روان

 كشتگان بر پيوسته و ازنشناختندب خون از را زمين كه كرد ويران را آن سرزمين همه چنان و بخواست را رستم كينه و رفت كابل به و برآورد
 بشماريد، را گيتى نامداران همه اگر زيرا. هستم خواهى كينه اين براى كس سزاوارترين افكنم، مى اسپ نيز شير و پيل بر كه من  بتاختند اسپ
 .كنيد فرّخ اى انديشه تا بكوشيد داريد؟ پاسخى چه و بينيد مى چگونه را كار اين اكنون. نبينيد اسفنديار چون سوارى هيچ

 تو مهر به دل همه و بندگانيم ما: گفتند بلند آواى به همگى بشنيدند، را بهمن گفتار بودند، شاه نيكخواه كه آنان و سپاهيان چون
 آن از و خواهى مى كه بكن گيتى در را كارى همان پس. هستى سزاوارتر جنگى مردان همه از و داناترى گذشته كار از تو كه همانا. ايم آكنده

 چون. نيست تو پيمان از گذشتن ياراى را كسى زيرا. پيچيد نخواهد تو فرمان از سر هيچكسى كه بدان. آمد خواهد ببار نام و فرّ برايت كار
. بكردند سيستان آهنگ و برخاستند و نهادند اين بر همگى پس. شد تيزتر كينه آن براى سرش بيافت، سپاهيانش از پاسخى چنين بهمن
 .شدند روان نامدار شمشيرزن سوار هزار سد و گشت آبنوس سياهى به سپاهيان گَرد از آسمان و برخاست كوس آواى دم سپيده

 را زال بهمن، انداختن بند در

 از من روزگار كه بدان: كه داد پيام چنين را او و بفرستاد زال نزد به و برگزيد را ارجمندى فرستاده رسيد، هيرمند نزديكى به بهمن چون
 دل از را ديرينه كينه آن كه خواهم مى اينك پس. شد تلخ - نژاد فرّخ و گرامى شاه دو آن -نوشزاد و آذر نوش كينه از نيز و اسفنديار خون براى

 .كنم خون از پر را زابل رود همه و سازم بيرون

 اسفنديار كار در شهريار اگر: كه داد پاسخ چنين و گشت اندوه و درد از پر زال دل بگفت، را سخنان اين و آمد زال پيش به فرستاده چون
 سود تنها من از ليك بودى، بد و نيك ميان در خودت تو. بود آزار پر آن براى از نيز من دل و بود سرنوشت اين كه دانست خواهد بيانديشد،

 روزگار چون كه بدان اينك. بديدى او فرمان بسته را رستم دل خودت و نپيچيد سر اسفنديار فرمان از نيز رستم. نديدى زيانى هرگز و ديدى
 .شد چنان آن آمد، بسر -بزرگ و گرانمايه شاه آن -پدرت

 رها نيابد زمانه چنگ ز            اژدها نرّ و شير درون بيشه به

 ميان از تيز شمشير تمرس پس. رسيد رستم هنگام به تا بود چنين اين. بكرد روزگار آن در مردانگيهايى چه سوار سام اى شنيده كه همانا 
 با رستم اكنون ليك .بود سپاهيانت بزرگترين از و تو دايگان كهتر او. بكرد مردانگى همه آن جنگ، هنگام به تو، نياكان پيش در و بركشيد

 اين به مهربانى با و يشىبياند ما كار در خوبى با و بگردى باز ما پيكار از تو اگر اينك. گشت آشوب پر كار آن از زابلستان همه و درگذشت زارى
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 ديگر و هستى شاه تو زيرا. آورم تو پيش به زرين ستامهاى و كمرها با را سام و خود گنجها همه كنى، بيرون دلت از را كينه و آيى كشور
 .بداد بسيارى گوناگون چيزهاى و دينار و اسپ فرستاده، آن به زال پس. هستند تو رمه گردنكشان،

 نپذيرفت را زال پوزش نيكبخت، بهمن ليك. بگفت بود،  شنيده و ديده زال كه را آنچه همه رسيد، بهمن نزد به ور مايه فرستاده آن چون
 او پيشواز به سيستان نامداران همه با - سوار سام پسر - زال. رفت شهر به كينه از پر سرى و سرد آه و درد از پر دلى با پس. برآشفت سخت و

. است كين و درد از دل كردن پاك و بخشايش هنگام اكنون: گفت و برد نماز را او و شد پياده اسپ از رسيد، منبه نزديك به زال چون. آمدند
 جوانى در را تو و ايم كرده ما كه بندگيهايى آن براى از پس، .است آمده تو پيش به خوارى به و دستوار اين با -سوار سام پسر -زال زيرا

 .بجوى هنر و مخواه كين كشتگان، از و مگو سخن گذشته كار از ديگر و رآو بخشايش ما بر ايم، بپرورانده

 . نشنيد را گنجورش و دستور پند هيچ و آورد بند در را زال پاى درنگ بى و برآشفت او گفتار از شنيد، چنين كه بهمن

 و زر تاجهاى همراه به بود، گستردنى و تخت از هرچه و نابسود گوهرهاى و دينار با را بسيار شتران - سوار سام پسر - زال ايوان از آنگاه
 با رستم كه هرچه و كافور و مشك و درم هميانهاى و جامه و نيام زرين هندى شمشيرهاى و ستام زرين تازى اسپان و كمر و گوشواره و سيم
 همه به و داد تاراج به را زابلستان همه بهمن سان بدين و. بكردند بار بود، يافته گردنكشان و شاهان از كه گنجهايى يا و آورده فراهم رنج

 .بداد هميان و تاج ايران بزرگان

 او شدن كشته و بهمن با فرامرز رزم

 پس. بشست كين به خود دست خود، نياى درد براى از و شد اندوهگين كار آن از بود، بست سرزمين در هنگام آن در كه فرامرز
 شاهنشاهى تخت آن بر رسيد، آگهى بهمن به او آمدن از چون. نهاد روى بهمن سوى به و كرد ياد تهمتن رزم از بسيار و آورد گرد را سپاهيان
 جنگ.[ آمد برمى جاى از نيز كوه دل ايشان، هندى دراى و شيپور آواى از. براند شبانروز هفته دو و كرده سوار را سپاه و برنهاد بنه و برآشفت
 و تبرزين چكاچاك از. گرفت باريدن ببارد، كرفگون آسمانى از كه تگرگى همچون تير از رانىبا و گشت كَرْف سياهى به جا همه] و درگرفت
 در ابرى سپاهيان، گَرد از و بباريد پوالدين تيغ و گرز پيوسته رزمگاه، آن در روز شبانه سه. شد تر جنبان نيز آسمان از زمين ، كمانها چرنگيدن

 كه ايران شاه. برگشت فرامرز سوى به باد آن. گشت شب همچون روز گويى كه برخاست بادى انچن چهارم، روز به سرانجام. شد بسته آسمان
 بستى نامدار سركش و سوار هيچ ديگر. برآورد انجمن آن از رستاخيزى و برفت فرامرز سپاه پس از تيز تيغ با و گشته شاد باد آن از ديد، چنين

 در سپاه دو هر كشتگان از كوهى. كردند رها را فرامرز و برتافتند جنگ از روى همه.  نمانْد جاىبر كابلى شمشيرزن پهلوانان آن از يا و زابلى و
 خودش و شيران فرزند كه -فرامرز تن همه. شد روياروى ايران سپاه با مردانگى به اندكى، رزمجويان با ديد، چنين كه فرامرز. شد برپا سوى هر
 با پس. است رسيده فرا مرگش و است سرنوشت دام و رنج و سختى روز روز، آن كه بدانست ديگر .بود گشته شمشير زخم از پر -بود شير نيز

. ماند خواهد برجاى نام رستاخيز، تا من، تيز شمشير و گرز از اينجا در پس. نيابم رهايى جايگاه اين از ديگر و رفتم اژدها دم در من: گفت خود
. افكند خاك بر پهلوانان آن از را بسيارى دالور و نامدار سران و بيĤمد شاه نزديك تا چنين اين و ختبتا ايران سپاه دل بر و بگفت اين فرامرز،
 ايشان زخم از -ژيان شير آن -فرامرز. گرفتند ميان در را او و تاختند او بر همگى يكباره و برآشوفتند ديدند، چنين ايران پهلوانان چون

 نيروى و برد گران گرز به دست درنگ بى فرامرز ليك. درافتاد روى به بيچارگى از و شد سست كانپي همه آن از نيز اسپش و گشت اندوهگين
 سان بدين و. گشت خاموش و بايستاد برجاى و داد دست از را خود توان رفت، ازو كه خون همه آن از سرانجام. بنمود  گردنكشان آن به را خود
 .فتادا غرّان شير آن - بهمن چنگ به دلير نامدار آن

 و نداد زينهارش جان، به ديگر بديد، را او چون ليك. كرد نگاه بدو چندى دار، كينه بهمن. آوردند بهمن پيش به رزمگاه آن از را فرامرز
 بارانى كينه، آن براى از سپس. ساخت نگونسار را او پيلوار تن و كرد دار بر زنده را فرامرز نامدار، أردشير كي گونه بدين و. بزنند دارى تا بفرمود

   بكشت را او و بباريد او بر تير از
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  ايران به بازگشتن و را زال بهمن، كردن رها

 خاست برپاى شاه آن پيش در بود، رنجور سخت كشتن از دلش و بهمن دستور كه گرامى پشوتن] برفت، كارهايى چنين كه اين از پس[
 جوش و جنگ و كشتن و تاراج به ديگر پس اين از. بخواستى را آن ديگر اكنون ى،داشت دل در اى كينه اگر راست، و دادگر شاه اى: گفت و

 :بنگر روزگار گردش اين به و بدار شرم نيز ما از و بترس يزدان از. مخروش همه اين و مده فرمان

 نژند و خوار و زار شود زو يكى            بلند ابر به برآرد را يكى

 كابل در نخچيرگاه آن به رو آن از رستم نه و آمد نيمروز سرزمين سوى به كه بود گاسونه براى از -روزلشگرف شاه آن -پدرت نه كه بدان 
 .مرنجان است، نژاده كه را كسى باشى، برجاى كه هنگامى تا نيكزاد، شاه اى پس .گردد نابود چاه در كه رفت

 داور را كردگار زال، چون ليك باشى، اختر نيك چه اگر تو بنالد، لندب پروردگار درگاه به بند اين براى از نريمان سام فرزند چون كه بدان
 به كمر آن براى از پيوسته و بود كيان تخت نگاهبان كه يافتى رستم از را تاج اين تو كه باش آگاه. شد خواهى پيچان كار، آن از تو سازد، خود
 را خود بزرگى شاهان، همه انديش، پاك خسرو كى گاه تا گرفته كواذ كى نگامه از. اسفنديار و شاه گشتاسپ از نه برد، مى رنج و بود بسته ميان

 .بازگردان بدى راه از را دلت و بردار زال از بند خردمندى، اگر پس. بود او پاى زير به گيتى همه و داشتند او شمشير به

 .گشت پشيمان خود كهن هاى كرده آن از بشنيد، پشوتن از را سخنان آن شاه چون

 آنگاه. نيازيد دست كشتن و تاراج به هرگز ديگر و كنيد بازگشت آهنگ خردمند، و دادگر پهلوانان اى: كه برآمد سراپرده از روشىخ پس
 . دادند بدو بسيارى چيزهاى و كردند رها بند از را زال پاى تا بفرمود بهمن

 به چون. آمد ايوان به زندان از زال سان بدين و. نهادند دخمه در را كشته فرامرز تن -انديش پاكيزه دستور آن - پشوتن گفتار به سپس
 كسى چه بودى، زنده تا تو. گشتى زار چه پهلوان، و نامور نريمان نبيره اى دلير، و پهلوان رستم اى: گفت و بگريست زارى به رودابه رسيد، آنجا
. است شده كشته تير پيكان با زارى به پسرت و گشته بند در زال و رفته تاراج به گنجت اكنون است؟ شاه گيتى در نيز گشتاسپ كه بود آگاه

 .بادا پاك اسفنديار نژاد از زمين و نبيند روزگارى چنين كسى چشم

 به پس. شد زرد رخسارش و گشت درد از پر رودابه  شيون آن از پشوتن رسيد، آگهى فرّخ پشوتن و بهمن سوى به سخنان آن از چون
. گشت سخت و دشوار كار، اين ديگر كه زيرا  بران شهر اين از را خود سپاه پگاه هستى، آسمان بر نو ماهى ونهمچ كه نو شاه اى: گفت بهمن
 كوه از آفتاب چون سان بدين و.  نمانَد زال خانه در اين از بيش شاهنشاه كه باشد سزاوار. بادا سور پيوسته روزگارت و دور تو تاج از بدان چشم
 ديگر رسيد، بدانجا چون. كشانيد ايران دليران نزد به و ايران سوى به زابل از را سپاهيان بهمن و برخاست درگاه از كوس آواى برآورد، سر

 شاد ازو برخى گونه بدين و. ببخشيد درويشان به نيز بسيارى درم گنج و بداشت داد و آيين با را گيتى و بنشست تخت بر شادى با و برآسود
 . دژم نيز برخى و بودند

  كردنش جانشين و را خويش دختر هماى، بهمن، گرفتن نىز به

 گيتى از بهمن و خواندند مى چهرزاد را او كه بود هماى نام به انديش پاك و خردمند و هنرمند دخترى و ساسان نام به پسرى را اردشير
 - تابنده ماه آن -دالفروز هماى كه بود گونه بدين و. درآورد خود همسرى به را دخترش پهلوى، آيين به - هماى پدر -بهمن .بود شاد او ديدار به
. درآمد پاى از و شد بيمار اندوه آن از بدانگونه، او ديدن با نيز بهمن. گشت بسيار او اندوه و درد شد، ماه شش چون ليك. گشت آبستن شاه از

 بدانيد: گفت و بنشاند گرانمايگى تخت بر را ايشان و اخواندفر خود نزد به را اختران نيك و بزرگان همه آنگاه. برود او نزد به هماى تا بفرمود پس
 كسى و او پس سپردم بدو را بلند بخت و گنج و سپاه و تخت و تاج اين من اينك. است نديده گيتى از بسيارى شادى تن، پاك چهرزاد اين كه
 . گشت خواهد او آن از كمر و تاج و تخت اين پسر، چه و بزايد دختر چه او. شد خواهد گيتى در من جانشين شود، زاده ازو كه

 .شد تيره دلش بهمن، گفتار آن شنيدن از و گشت خيره شنيد، چنين كه ساسان
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 پدر پيش از آزرده گونه بدين و. رسانيد ديگر سرزمين  به را خود شبانروز سه در و برفت ايران از پلنگى همچون ننگ، آن براى از پس،
 . شتافت نيشابور شهر به و شد دور

 و نگفت هيچكس به را خود نژاد ليك. بپرورد و داشت نگاه خود جان همچون را او پس آن از و بخواست بزرگان نژاد از را زنى شهر آن در
 ليك. گذاشت ساسان نيز را او نام پدرش كه بزاد خوب فرزندى - بود بهمن نژاد از كه -ساسان از تن پاك زن آن سرانجام. داشت نهان را آن

 هاى گَله و برفت پس. نديد بينوايى بجز هيچ خانه آن در رسيد، مردانگى به خردسالى از كودك آن چون. آمد بسر روزگارش كه ذشتنگ چندى
 . گشت بيابان و كوه در جايگاهش و شد شاه چوپان چندى و بگرفت ازو بودند، رها دشت و كوه در كه را نيشاپور شاه

 .بگرفت را او جاى بهمن مرگ از پس كه گردم مى باز هماى كار به اكنون
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   هماى
 بود سال دو و سى هماى پادشاهى

  تبنگويى در فرات درياى به داراب را خود پسر هماى، گذاشتن

 بدى با را بسيارى روزگار و بداشت را بهمن سوگ و شد خون از پر او اندوه از - هماى -دلپذيرش دختر و بمرد بيمارى آن از اردشير
 دينار را ايشان و بگشود گنج در و داد بار را سپاهيان همه پس. بيĤورد ديگرى آيين و راه و نهاد سر بر تاج و بيĤمد هماى سرانجام.. بگذراند
 بدسگاالن دل و باد فرخنده تاج، اين: گفت مى پيوسته. گشت آباد او دادگرى از گيتى همه و بگذشت نيز پدرش از دادگرى و خرد در. ببخشيد

 آورده، مى بدست چيزى رنج، با و بوده تهيدست كه را  كسى هر ما. نبيند را ما درد و رنج كسى هرگز و باد نيكى همواره ما ردارك. بادا كَنده ما
 .ديد نخواهند رنجى هيچ دارند، گنجى كه نيز گيتى بزرگان. كنيم مى توانگر

 بدين و. داشت سر در را گيتى داشتن و شاهى آرزوى رازي داشت، نهان سپاهيانش و شهر همه از را آن برسيد، هماى زاييدن هنگام چون
 .داشت نهان نيكويى به را او و نگفت سخن هيچكس با كار آن از ليك. بزاد پسرى نهان، در كه بود سان

 از كه كسى هر به پس آن از. داد بدو را - برومندى و سبز شاخ چنان آن - خود فرزند نهانى، و بيĤورد شرمى با و آزاده و پاك دايه پس
 به هماى پس. بود نشسته تخت بر شادى و پيروزى با و نهاد سر بر را شاهى تاج آن هم باز هماى. بمرد زاده پاك آن كه گفت بپرسيد، فرزندش

 .بفرستاد سپاهى بود، او دشمن بزرگى، و شاه كه سو هر

 آرام او دادگرى از گيتى همه. نخواست نيكى و داد بجز هيچ گيتى در.  مانْد نمى نهان وى از داد، مى رخ گيتى در كه بدى و نيك كار هر
 .بودند او ياد به تنها كشور در جا همه و گشت

 تبنگويى تا بفرمود انديش پاك درودگرى به هماى پس. گشت اش درگذشته پدر همچون درست پسرش تا بگذشت ماه هشت گونه بدين
 بدين و. بيĤلود موم و دبق با نيز را بيرونش و كرد نرم روم ديباى با را ونشدر. بياندود مشك و كرف با را آن و بساخت خشك چوب از نيك
 آن بازوى به نيز شاهوار گوهر يك. بكرد زبرجد و عقيق و سرخ زر و خوشاب مرواريدهاى از پر را ميانش و بساخت خوابى بستر را آن درون سان

 با را او و بنهاد تبنگو آن در نرمى به را او زبردستش، دايه آن بود، شده مست خواب از كودك، كه هنگامى در آنگاه. ببستند شيرخوار كودك
 سخنى كه آن بى شب نيمه و بكردند خشك مشك، و موم و شاهبوى و دبق با را گاسونه آن تنگ سرِ سپس. كرد گرم و بپوشاند چينى پرند

 چه را شيرخواره  آن آب، كه بينند تا بشتافتند آن پسِ از مرد دو آنگاه. بيانداختند فرات آب به و ببردند هماى پيش از را تبنگو آن گويند،
 .رفت مى آب بر كشتى همچون چوب آن كند؟ مى

 بسته سنگ با را جوى آن سرِ كارگران، و شستند مى رخت آن در كه جويبارى در تبنگو آن برآورد، كوهسار از سر سپيده چون سرانجام
 .كشيد بيرون را آن و برفت پس. بديد را كوچك تبنگوى آن ، گازران از يكى هنگام همان در. بايستاد بودند،

 پر و روان روشن و شاد دلى با و بپوشانيد اى جامه را او پس. شد زده شگفت كار آن در برداشت، را ها گسترده آن و بگشود را آن در چون
 ديده گازر و تبنگو آن از كه را آنچه و دويد هماى سوى به تابانش ديد، مى را كار آن هماى، سوى از كه مردى آن ديگر، سوى از. بشتافت اميد،
 .بدارى نهان بايد ديدى، كه را چيزى: گفت مرد آن به شنيد، چنين كه بيدار شاه. بگفت بدو بود،

 را داراب گازر، پروردن

 يافت؟ خواهى مزد كسى چه از اى، تهبازگش خيس نيم هاى جامه اين با كه اكنون: گفت بدو همسرش بيĤمد، رود از بيگاه گازر، آن چون
 گشته تيره روانى و زده زخم رخسارى با و ناالن كودك، درد از نيز گازر زن. بود پژمرده درد، از خردمندش كودك مردن براى از گازر آن دل
 را رازى دارى، مى نهان را من خنس اگر اكنون. بخروشى پس اين از كه باشد زشت تو براى زيرا  بازآور بسر هوش ديگر: گفت بدو گازر پس. بود
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 ديدم تبنگويى افكنم، مى آب به گردند، پاكيزه چون و زنم مى سنگ بر را ها جامه كه جويى آن در من كه بدان. گفت خواهم سزاوارم همسر به
 بود خردسال پسرى را ما چه اگر .آيد مى نياز كودك آن ديدن به نيز را تو كنم، باز را بسته آن سرِ چون اينك. بود نهفته آن درون كودكى كه
 تنگ سرِ نهاد،  زمين بر را ها جامه آن گازر، چون. بيافتى گوهر و ديبا با آراسته ناخواسته، پسرى اكنون ليك  بمرد و نكرد زندگانى بسيار كه

 كه ديد اردشير مانند درست تابان رخسارى د،پرن ميان در.  بخوانْد او بر را آفرين گيهان پروردگار نام بديد، را آن كه گازر زن. بگشود را تبنگو
 چنين كه زن. بود بسيار ياكند راستش سوى در و سرخ دينار چپش دست در و زبرجد و عقيق پايش پايين در و خوشاب مرواريد از پر بالينش

 اين: گفت بدو نيز گازر. شد پاك ندوها از دلش خواسته، همه آن از و دلپذير كودك آن خوبى از و داد بدو را خود شير از پر پستان زود ديد،
 كودك آن گازر زن پس. گشت خواهد شهريار گيتى در و شد خواهد نامدارى كودك اين زيرا  باشيم خريدار خود جان به جاودان تا را كودك

 . دندبو يافته روان آب از را او زيرا نهاندند، داراب را او نام روز، سديگر به. بپرورد خود پاك فرزند همچون را

 كار، اين در را تو كسى چه آيا كنى؟ چه را گوهران اين خواهى مى اكنون: گفت بدو. گفت مى سخن شوهرش با انديش پاك زن آن روزى
 نداند و نشناسد را ما كسى كه برويم شهرى به و رويم بيرون به شهر اين از كه است آن بهتر نيك، همسر اى: گفت بدو گازر بود؟ خواهد راهنما

. برفت داراب و همسرش همراه به و نكرد يادى سرزمينش از ديگر و برنهاد بنه گازر آن پگاه پس. توانگر و شاد يا خواريم، و تهيدست ما ياآ كه
 توانگرترين بسان بيگانه شهر آن در. گرفتند جاى ديگر شهرى در و برفتند پرسنگ شست سان بدين و. نكردند بار گوهر و زر بجز هيچ خود، با

 سيم و جامه ازو برابرش در و بفرستاد] گوهرها آن از[  گوهرى بود، آن در نامورى مهتر كه شهرى هر به پس،. بساختند خود براى جايى كسان
 ما: گفت بدو گازر زن روزى.  نمانْد سرخ گوهر آن بجز هيچ تبنگو گوهرهاى آن از او براى سرانجام كه اين تا بكرد چنين اين و. بگرفت زر و

 پيوسته رهنماى، و پاكيزه همسر اى: گفت بدو شوهرش ليك. مگرد  پيشه گرد به ديگر شدى، توانگر چون پس. ايم گشته نياز بى كار اين زا ديگر
 بار به نيكو و پاك را داراب تو اينك. است برتر كارى هر از پيشه هميشه كه بدان است؟ پيشه از بهتر چيزى چه آيا. گويى مى پيشه از سخن
 .آورد خواهد بار چه روزگار تا ببين و بيĤور

 با كوى در. گشت يال و فرّ با كودكى بگذشت، سال چند چون. نرسيد بدو گزندى هيچ كه بداشتند ارجمند چنان را داراب سان بدين و
 به او كار از نيز گازر و ندآمد ستوه به ازو كودكان همه سرانجام كه اين تا. نبود او مانند به زورى و تن را هيچكس و گرفت مى كُشتى بزرگان
 و گريخت مى پيشه آن از داراب ليك. آيد ننگ نبايد جستن پيشه از را تو كه بدان و بزن سنگ بر و بگير را جامه اين: گفت بدو پس. آمد فرياد
 كمان جايى در را او روزى. شهر در يا و جست مى دشت در را داراب نشان يا. بود گشته بخش دو به گازر روزگار. گريست مى خون درد از گازر
 چرا جنگجوى، و زيان پر كودك اى: گفت بدو سردى به و بستد ازو را كمان پس. بود بسته شست و بگشاده بر آيين، به كه ديد دست در

 تو من، پدر اى: گفت گازر به شنيد، چنين كه داراب اى؟ گشته بدگمان چنين اين خردسالى، اين با چرا و گردى مى كمان و تير گرد به پيوسته
 و خوى و پيشه به مرا آنگاه بيĤموختم، خوبى به را اوستا و زند چون و بسپار فرهنگيان به مرا نخست ليك. گردانى مى تيره مرا آب پيوسته
 .سپرد فرهنگيان به را او آنگاه و گفت بسيارى سخنان او با گازر مرد. مخواه من از را كار اين اكنون ولى. بده فرمان سرشت

 كار كه بدان پدر، اى: گفت اش پروراننده به پس. يافت رهايى سرزنش و آزار از و گشت منش پر و بيĤموخت فرهنگ ايشان از نيز داراب
 نيكنامى و افكن اسپ و پيچ رخ و زبردست سوار شنيد، چنين كه گازر. بكن سوارى مرا پيشه و كن انديشه بى را دلت پس. آيد نمى من از گازرى
 .سپرد بدو درازى روزگار براى را داراب و برگزيد

 دورى و جستن هنر و كمان و تير و چوگان زخم و آوردگاه در تاختن اسپ و داشتن سپر و سرنيزه و رخ از بود، نياز آنچه هر نيز سوار آن
 . نداشت را او با جنگ ياراى نيز پلنگ كه رسيد جايى به هنرها اين در  داراب. بيĤموخت بدو را دشمن از

  روميان به آوردن جنگ و گازر زن از خود نژاد داراب، پرسيدن

 من چهره مانند نيز تو چهره و جنبد نمى من مهر بر تو مهر چرا كه ام داشته نهان را سخن اين پيوسته من: گفت گازر به داراب روزى
 آن دريغ: گفت بدو شنيد، چنين كه گازر نشانى؟ مى ويشخ كنار در دكّان در مرا و خوانى مى خود پسر مرا چگونه كه آيد مى شگفت مرا. نيست

 از گازر چون روزى. است مادرت پيش در تو راز كه بدان جويى، مى را خود پدر و است برتر من از تو منشِ اگر اينك بگذشته، كهن رنجهاى
 و مجوى دروغ و كژّى: گفت گازر زن به و گرفت دست در شمشيرى و ببست سخت را خانه در داراب رفت، رود سوى به و شد بيرون خانه
 ترس، از گازر زن هستم؟ گازر نزد در چه براى از و چيست نژادم و هستم شما كس كدامين من. بگوى راست پاسخى بپرسم، تو از هرچه
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 زن سان بدين و. گويم مى تو به گفتى آنچه هر. بريزى مرا خون كه مخواه: گفت داراب به پس. خواند يارى به را دادار خداوند و بخواست زينهار
 به آنگاه. نراند كژّى به سخنى هيچ و بگفت بدو شاهوار، گوهرهاى و دينار آن و شيرخواره كودك آن و تبنگو كار از را، سخنان آن همه گازر

 توانگر زيردستان، ما كه بود تو براى از و داريم تو از نيز را هست كه چيزهايى اين همه. نبوديم بزرگان نژاد از و بوديم كارگر ما: گفت داراب
 .است تو براى از ما جان و تن زيرا خواهى، مى چه تا بنگر پس. توست آن از فرمان و هستيم تو پرستنده ما اكنون. گشتيم

 آنها از كه اين يا بپراكند را ها خواسته آن همه گازر آيا: گفت زن به آنگاه بيانديشيد، و بمانْد خيره بشنيد، را سخنان آن داراب چون
 آباد باغ و درم. هست نيز اين از بيش و هست آرى: گفت بدو زن باشد؟ اسپ يك بهاى من براى بيچارگى و سختى روز اين در كه مانده چيزى

 .داد بدو بود، كه را دينارهايى همه گازر زن پس. هست زمين و

 . بمانْد همچنان نابسوده، گران گوهر آن ليك

 راهنماى و پسنديده و بزرگ و خردمند مرزبانى آنجا در. بخريد ارزشى كم كمند و گرز و زين يك و رجمندا اسپى دينارها آن با داراب
. رسد بدو گيتى از گزندى هيچ كه نگذاشت و بداشت ارجمند را داراب مرزبان،. خراميد او نزديك به بود، انديشه پر تاريكش جان كه داراب. بود
 ديگر ديدند،  چنين كه نيز سپاهيانش و شد كشته ايشان با رزم در مرزبان آن و آمد آباد سرزمين آن اراجت براى روم از سپاهى هنگام همان در

 سپهبد و سپهبد مردى به هماى نهادند، سرزمين اين در پاى روميان كه رسيد آگهى هماى به چون ديگر، سوى از. كشيدند جنگ از دست
 . سازد ويران شمشير با را روم و ببرد روم سوى به را سپاهيان تا بفرمود رشنواد نام به نژاد

 .بداد روزى را آنها و بنهاد ايشان كردن شمارش براى ميدانى و آورد گرد را سپاهيان شنيد، چنين كه رشنواد

 آمدند، گرد فراوانى سپاهيان سو هر از چون. بنوشت را خود نام و رفت رشنواد نزد به و گشت شادكام شد، آگاه كار آن از داراب چون
 را داراب هنگام همان در. بشمارد را ديوانهايشان نام و را سپاهيان او و بگذرد او پيش از سپاه تا بيĤمد كاخش از انديش پاكيزه مرزبانان با هماى

 بديد، را داراب ردلپذي چهره و بر آن هماى چون. بود او پهناى دشت همه گويى و بود برآورده گردن به كه بديد پوالد گرز و شكوه و فرّ آن با
 بارى،. نيست سزاوار افزارش جنگ ليك است، سرافراز و دلير او كجاست؟ از باال و برز و شاخ اين با سوار اين: كه بپرسيد و بجنبيد مادريش مهر
 آن سان بدين و.  برانَد را سپاهيان روز آن در سپهبد تا برگزيد را نيكى روز بپسنديد، نيز را سپاهيان همه و ديد فرهمند را داراب هماى، چون

 .برفتند هماى پيش از جنگاوران

 همه آن از جا همه و برفت ايستگاه به ايستگاه سپاه، آن.  نمانَد نهان ايشان از سخنى هيچ تا بفرستاد نيز را بيدارى كارآگاهان هماى آنگاه
 .گشت سياه سپاهى

  داراب كار از رشنواد شدن آگاه

 از پر زمين و خروش از پر آسمان و بود باران و تندر. گشت  اندوهگين آن ديدن با رشنواد كه برآمد تندى باد سپاهيان، آن راه در روزى
. جست مى باران از گريزى راه و گشت اندوهگين كار آن از نيز داراب. بساختند دشت در تاژهايى و تاختند سو هر به باران براى از پس،. شد آب

 ليك خسروانى، و كهن و بلند تاكى ويران، جايى ميان در كرد، نگاه چون. راهنمايى و يار هيچ نه و بود تاژى و سراپرده و خرگاه نه را او ليك
 .بخفت و برفت تاك آن زير به بود جفت و يار بى و تنها كه داراب. بديد يافته گزند

 جاى و ويرانه آن از ناگهان. بگذشت نيز تهياف گزند و سست تاك آن كنار از گشت، مى سپاه گرد به كه سپهبد رشنواد ديگر، سوى از
 .باش ايران شاه اين نگهدار و هوشيار سست، و يافته گزند تاك اى: گفت مى كه رسيد گوشش به خروشى سهمگين

 ليك. ستا باد تند يا تندر بانگ اين: گفت خود با شنيد، چنين كه رشنواد. بخفت و آمد تو زير به نبود، جفتى و يار و تاژ را او چون زيرا
 از و دار ياد به را سخن اين پس. است تو در اردشير شاه فرزند زيرا  مپوشان را خرد چشم تاك، اى: كه بيĤمد خروشى ويرانه آن از ديگر بار

 چه اين: گفت اى فرزانه به و شد تنگ و زده شگفت خروش آن شنيدن از دلش پس. رسيد رشنواد گوش به بار سه آواز اين. مترس باران
 مرد و برفتند است؟ آشفته خود تن بر چنين اين كه كيست و خفته آن در كسى چه كه ببينيد. برود تاك سوى به بايد كسى باشد؟ تواند مى
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 كه كسى آن پس. بود خفته سياه خاك روى بر و گشته تباه و خيس اسپش و ها جامه همه كه بديدند پهلوانى اى چهره با را خردمندى و جوان
 .بگفت بدو و آمد سپهبد رشنواد پيش به د،بو ديده را او

 است؟ سان بدين خروشى شنيدن ياراى را كسى چه. بخوانيد را او زود: كه بفرمود پس. بردميد سخن آن شنيدن از پهلوان رشنواد دل
 :گفتند داراب به و برفتند نيز ايشان

 .شو بيدار خاكها اين روى از خفته، مرد اى

 اين: گفت و بنگريست را داراب سراپاى بديد، را شگفتى  اين كه شاه ساالر. ريخت فرو تاك آن درنگ بى شد، سوار اسپ بر داراب چون
 كه براستى يگانه، و دادگر خداى اى: گفت مى پيوسته و شتافت سراپرده به او با پس. ديد را آن مانند توان نمى هرگز كه است بزرگى شگفتى

 در را جايى و آوردند فراهم هايى جامه تا بفرمود رشنواد آنگاه. است نشنيده نيز كارديده بزرگان زا و نديده گيتى در را شگفتى چنين هيچكس
 .بسوزانيد بسيارى شاهبوى و مشك و داربوى و برافروخت كوه بسان آتشى سپس. بيĤراستند خرگاه

 يك و پا تا سر از جامه دست يك تا بفرمود رهنماى موبد به سپس. كرد رفتن آهنگ سپهبد رشنواد برآورد، سر كوهسار از خورشيد چون
 تو نامجوى، و شيردل مهتر اى: كه پرسيد ازو و داد داراب به را آنها همه رشنواد آنگاه.  بيĤورد نيام زرين تيغ و كمر و ستام زرين تازى اسپ

 زن آن كه همچنان را گذشته كار همه بشنيد، را رشنواد سخنان داراب چون. بگويى راست مرا كه باشد سزاوار سرزمينى؟ كدامين از و كيستى
 درنگ بى شنيد، چنين كه رشنواد. بگفت سپاه ساالر آن به خود، كنار ديباى و دينار آن و خويش بازوى ياكند و تبنگو كار از بود، گفته بدو

 :گفت بدو و بفرستاد را كسى

 .بيĤور اينجا به را مهره آن و زنش و گازر آن و برو باد بسان

  روم سپاه با داراب رزم

. آمد روم نزديك به و داد آب زهر به را سرنيزه داراب. كرد سپاه رو پيش نيز را داراب. براند روم تا آنجا از را سپاهيان و بگفت اين رشنواد،
 جوى و برآويختند هم با و درگرفت نبرد درنگ بى شدند، روياروى يكديگر با شاه دو هر سپاه چون. بيĤمد سرزمين آن نگاهبان نيز روم سوى از

 تيغ كه بود روزگار گويى كه بكشت روم سپاه آن از چندان و آمد پيش به گرگ همچون بديد، را بزرگ سپاه آن كه داراب. ساختند روان خون
 و بكوفت را دشمن داشت، زير در اژدها همچون اسپى و بود گرفته دست در نهنگى كه شيرى مانند به داراب گونه بدين. بود گرفته مشت در

 ساالر آن نزديك به دشمنان پيش از پيروزى با داراب آنگاه. شد روان روميان خون از دريايى و بتاخت روميان لشگرگاه تا ژيان شير بسان
 از تو زگرديم،با روم رزم اين از ما چون كه بدان. مباد تو بى شاه، سپاه اين: گفت و كرد بسيار آفرين را او ديد، چنين كه رشنواد. آمد گردنفراز

 .بكردند پاك را سواران افزار جنگ و بيĤراستند را سپاهيان شب آن سراسر پس. بيابى كاله و تخت و گنج و اسپ و ببينى بسيار نوازش شاه

 دخورشي سپاهيان، آن گَرد از و درآويختند يكديگر با سپاه دو هر ديگر بار گشت، روشن چراغى بسان جا همه و برآورد سر خورشيد چون
 چندان نيز شمشيرزن پهلوانان آن از و.  نمانْد برجاى سپاه پيش در روميان از هيچكس بتاخت، و آمد پيش داراب چون. شد سياه نيز تابان
 افزار جنگ و رفت سپاه راست سوى به آنجا از آنگاه. كرد پراكنده را بزرگ سپاه آن و آمد دشمن سپاه دل به گرگى همچون داراب پس.  نمانْد

 رومى سپاهيان آن از چندان. تاختند مى او پس از شير همچون نيز ايران دليران. دريد هم در را روم سپاه همه. آورد چنگ به را دشمن نهب و
 پهلوان رشنواد. بيĤمد دست در چليپايى با و بكشت را رومى دليران از جاثليق چهل داراب. شد گل خون، همه آن از آوردگاه خاك كه بكشتند

 .بكرد مهربانى و ستود بسيار را او و كرد آفرين او بر و بردميد شادى از دلش بديد، داراب از را شگفتى اين كه

 از بند و بيĤسود روميان لشگرگاه در نيز سپهبد رشنواد بازگشتند، جنگ از همه گشت، كرف سياهى به جا همه و رسيد فرا شب چون
 اى: گفت بدو و فرستاد داراب نزد به را كسى آنگاه. بيĤراست را ايشان و ببخشيد سپاهيان به بسيارى خواسته رشنواد را شب آن. بگشود ميان
 كه را هرچه پس آيد؟ مى سودمند را تو آنها كدامين و پسندى مى را چيزى چه ها خواسته اين ميان از كه ببين اكنون شيردل، و فريادرس مرد
 از و گشت شادكام شنيد، چنين داراب چون. ترى نامى نيز رستم از تو كه براستى. خشبب پسندى، نمى كه هم را هرچه و دار نگاه خواهى مى

 .باشى شاد و پيروز: گفت بدو و فرستاد رشنواد سوى به را ديگر چيزهاى آن همه سپس. برداشت اى نيزه نام، براى
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 و بپراكندند بانانى ديده دشت گرد بر ،بگذشت تيره شب آن از پاسى و كرد تن بر مشكين ديباى آسمان و گشت تيره شب چون آنگاه
 همه. گشتند بيدار خواب از نيز جويان جنگ برگرفت، را خود زرين سپر آفتاب و رسيد فرا روز چون. برخاست لرزه زمين همچون پاسبان بانگ

 و روم از چنان. بسوختند را هايشانشهر همه و برافروختند آتش خود تيز شمشير با و بتاختند روميان پس از و ببستند ميان ايران پهلوانان
 رها را دآلراى سرزمين آن كه برآمد روم از زارى به خروشى چنان. نكرد يادى سرزمينش از كسى هرگز ديگر كه برانگيختند گَرد رومى

 و آمد رشنواد نزد به اى فرستاده او سوى از سرانجام پس. گشت رنگ بى نامدارانش رخسار و شد تنگ قيصر بر گيتى كينه، آن براى از. ساختند
 خواهيد، مى باژ اگر اينك. برگشت روم از بخت و شدند سير جنگ از جويان جنگ همه ديگر كه بدانيد نپيچد، داد از سر دادگر اگر: گفت
 رشنواد. بفرستاد او دنز به نيز فراوانى بردگان و هميان و بسيار هاى خواسته پيام، آن همراه به قيصر. بنديم مى پيمانى ديگر بار و پذيريم مى

 .بپذيرفت ازو نابسوده، گوهرهاى و دينار از بود، كه را آنچه همه ديد، چنين كه سپهبد

 را پسر هماى، شناختن

 خفته آن در را داراب رشنواد، كه رسيدند ويران تاك آن به ايستگاهى در. بازگشتند جايگاه آن از شادى به رشنواد و داراب گونه بدين و
 به نيز آنها. خواند خود نزد به را ايشان رشنواد. بودند گشته دژم خوارى، ترس از و بودند آنجا در گوهر آن با شوهرش و گازر نز. بود ديده
 آن از بود، كه را آنچه همه نيز آنها و بپرسيد گونه همه ايشان از بديد، را شوهر و زن آن رشنواد چون. رفتند او پيش به و بردند پناه يزدان
 و زن آن به شنيد، چنين كه رشنواد. بگفتند بدو روزگار گردش و اندوه از و شيرخواره كودك آن پروردن و رنج آن و نابسوده گوهر و تبنگو
 .باشيد شاد و پيروز همواره: گفت شوهر

 نزد به اى نامه ديشان پاكيزه رشنواد درنگ بى پس .است نشنيده نيز موبدان از و نديده اى شگفتى چنين گيتى در كسى هرگز كه براستى
 گوهرها و تبنگو باره در گازر از كه را سخنانى نيز و ديده رزمگاه آن در او جنگ و خوابگاه و باران آن و داراب از كه را آنچه همه و نوشت هماى
. كرد ياد نامه در ريخت، فرو تاك آن درنگ بى شد، سوار اسپ بر داراب چون كه اين و رسيد گوشش به كه آوازى آن باره در نيز و بود، شنيده
 .بروى باد همچون كه بايد: گفت و داد بدو نيز را سرخ گوهر آن و كرد روان باد بسان را اى فرستاده سپس

 چون. بگفت بدو بود، شنيده رشنواد از كه را آنچه و داد شاه به را نامه آن و بيĤورد هماى نزد به را ياكند آن و بيĤمد باد همچون فرستاده
 او پيش از يكايك سپاهيان و آمد دشت به كه روز آن در كه بدانست و ريخت فرو ديدگانش از اشك بديد، را گوهر و بخواند را نامه آن هماى

 نبوده او فرهمند و گرانمايه شاخ و پاك فرزند جز كسى بود، بلند بااليش و بهار همچون رخسارش كه فرهمندى و پهلوان جوان آن بگذشتند،
 درد از پر شاهنشاهى براى از و نبودم تهى انديشه از هرگز من ليك. بيĤمد گيتى براى ديگر شاهى اكنون: گفت فرستاده به گريان پس. است
 را گوهر اين و انداختم فرات آب به را او من ولى داد، من به پسرى يزدان. بودم گشته ناسپاس او به كه زيرا. بود هراس پر گيتى از دلم و بودم

 فرو دينار از گنجى پس. داد باز من به را او رشنواد، پيروز پِى و نام به ايزد اكنون. شد خوار نماند، زنده پدرش چون پسر آن. مببست بازويش بر
 آن و كرد باز را درم گنج در ديگر، هفته در آنگاه. ببخشيد بود، نيازمند كه هر به گنج آن از هماى. برآميختند گوهر و مشك و مى و ريختند

 بسيار چيزهاى نيز كشورى هر به و ببخشيد آنجاست، در سده جشن و اوستا و زند يا و هست اى آتشكده آنجا در دانست مى كه هرجا به را گنج
 .بپراكند

 .نگفتند سخنى باره آن در هيچكس به و آمدند شاه نزديك به داراب و بزرگان با سپهبد رشنواد كه بود دهم روز پگاه

 را بدارا هماى، نشاندن تخت بر

 پر تاج يك و الژورد و پيروزه زيرگاه دو و زر از تختى شاه پس. ندادند راه را كسى هيچ هفته يك و فروهشت را درگاه پرده ايران شاه ليك
 نگاهآ. بيĤورد بود، شده بافته گوهر گونه چندين آن بر كه زرين خسروانى جامه يك و گوهرنگار گردنبند يك و دستبند دو و شاهوار گوهرهاى از

 ايوان نزديك به داراب چون. داد بار را داراب شاه، بهمن، چهارم روز بامداد پس. بجست اختر از را نيكى روز و بنشست او پيش در شناس ستاره
 آن سپس .بگريست خون و بيفشاند او بر زرد ياكند از نيز ديگر جامى و سرخ ياكند از پر جام يك و برد نماز را او دور از و بيĤمد هماى رسيد،
 . مانْد خيره او ديدار به چشمانش و بنشاند زرين تخت بر و بيĤورد را او آنگاه. بكشيد رويش به دست و ببوسيد و برگرفت در را جوان
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. داد مژده او شاهى به را گيتى و نهاد داراب سر بر را تاج آن و بيĤمد دست در شاهى تاج با هماى بنشست، زرين تخت بر داراب چون
 شاهى تخت همواره. مگير دل به را مادر بدى پس. شد باد گذشته، كار همه كه بدان چنان ديگر: گفت بدو و بخواست پوزش ازو آنگاه

 :گفت مادر به شنيد، چنين كه جوان داراب. بادا تو نشستنگاه

 آفرين گيهان پروردگار. مخروش همه اين بد كار يك براى از اينك. آيد جوش به دلت اگر نباشد شگفت پس. پهلوانانى نژاد از تو كه همانا
 .نگردد كهن هرگز و بماند يادگار به من از سخن اين كه باشد. بادا دود از پر بدسگاالنت دل و خشنود تو از

 راننامدا و كشور هر خردمندان تا بفرمود موبدان موبد به آنگاه. باشى برجاى همواره: گفت و كرد آفرين او بر شنيد، چنين كه فرّخ هماى
 بدين چون. بخوانند آفرين -زمين نامدار آن -داراب بر شاهى به تا بفرمود ايشان به پس. فراخوانند نيز را سپاه گذار دشنه و سرافراز شيران و

 آن براى از كه بسيارى اندوههاى آن و كرده نهان در كه آنچه هماى بيافشاندند، گوهر نو تخت آن بر و بخواندند آفرين شاه داراب تاج بر سان
 او فرمان به بايد همگى پس. است نمانده يادگار به گيتى در او بجز هيچكس شهريار بهمن از كه بدانيد: گفت آنگاه. بگفت را بود، خورده
 نگاه راست بدو بايد را خود پشت همگى و اوست آن از شاهى و تاج و بزرگى. هستيد او رمه چون شمايان و است شبان همچون او زيرا درآييد،
 آنها زير به كه بريختند شهريار داراب بر گوهر چندان و برآوردند شادى به خروشى بديدند، را فرخنده نورسته شاخ آن ايشان چون. داريد
 اكنون نامور، خردمندان اى: گفت موبدان به هماى آنگاه. نيĤمد رنج و اندوه از يادى را كسى هيچ و شد نو داد، و شادمانى از گيتى. گشت ناپديد

 دم يك و ببريد فرمان ازو و باشيد شاد نيز شمايان. سپردم او به ام، آورده گرد رنج با سال دو و سى در كه را آنچه و گنج و شاهى تخت اين من
 . مكنيد كارى او خواست بى نيز

 نشست اين جوان، شهريار اى: گفتند و بيĤمدند دوان  زنش و گازر نهاد، سر بر تاج آرامش با و شد شاد كيانى تخت آن از داراب چون
 اى گونه هر از پارچه تخته پنج و مايه پر گوهر چند و زر هميان ده: كه بفرمود داراب پس. بادا ات بنده بدسگاالن، تن و فرخنده تو بر كيانى

 تبنگويى ديگر بار شايد تا كن پيشه ىگازر همچنان و برو: گفت بدو سپس. بود برده رنج او براى از كه داد گازر آن به را آنها همه آنگاه. بيĤوريد
 اختر ديگر اكنون. برفتند زمين ايران شاه ايوان از آفرين از پر لبى با نيز گازر شوهر و زن آن. باشد آن در داراب همچون كودكى كه بيابى آب از

 .برد دشت به و برداشت را ها جامه و رفت دكّان به و بگذشت گازر
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   داراب
  بود سال هدوازد داراب پادشاهى

 دارابگرد شهر داراب، ساختن

 هيچ. بيĤراست مهر و داد با را گيتى -خورشيدچهر شاه آن -القاسم ابو. بخوانيم زمين شهريار بر را آفرين گيهان پروردگار آفرين اكنون
 زنده و جوان جاودانه. باد خجسته روزگارش همواره و روشن محمود، تاج از گيتى. نپذيرد كاستى هرگز او داد و جويد نمى راستى و خوبى بجز
 .بادا

. گفت سخن هماى راه و آيين و داراب و انديش پاكيزه نامداران آن از و نامور اردشير و گشتاسپ از پير سراينده دهگان آن سان بدين و
 كه بدانيد: گفت بزرگان و دل بيدار خردمندان و موبدان به آنگاه. بگشود بخشش دست و ببست برميان كمر بنشست، كيانى تخت بر دارا چون
 نهان، چه و آشكار چه گيتى، در من كار از تر شگفت كارى كسى هرگز. نهاد سرم بر تاج يزدان هم سرانجام و بجستم را گيتى داد، و رنج با من

 ما آكندن گنج و خواهى فزون از يا و ما رنج از هيچكس كه نبايد. كنند آفرين ما بر ما از پس تا دهيم مى داد با را اين پاداش نيز ما. نبيند
 و پيشكش با روم، تا گرفته هندوستان از آبادى، و باارزش سرزمين هر از آنگاه. بادا شاد ما به زيردستان دل و آباد من داد به روزگار. شود پيچان
 .بجستند را شهريار آن خشنودى و برفتند او پيش به بشار

 بفرمود پس. بديد بيكرانى و ژرف درياى رفت، كوهى باالى به پستى از چون. ببيند بودند، رها هك را اسپانى هاى گله تا بيĤمد داراب روزى
 .برسانند كشور هر به رودى دريا، آن از تا بيĤورند هندوستان و روم از را اى كارآزموده خردمندان تا

 آن فراز بر سپس. نهادند نام دارابگرد را آن اختند،بس نيز را ديوارش شهر آن پيرامون در چون و بسازند سودمندى شهر تا بفرمود آنگاه
 آن از پس. بيĤراستند ايشان با را شهر همه و بيĤوردند كارگرانى نيز اى پيشه هر از. پرداختند آتش پرستش به گروهى و برافروخت آتشى كوه

 بدسگاالن دل و ساخت بيم بى بدانديشان از را گيتى هگون بدين و. داشت نگاه دشمنان از را گيتى و بفرستاد سو هر از را بيشمارى سپاه داراب
 . كرد نيم دو به را

  شعيب سپاه داراب، شكستن

 ايران شاه. برفتند ايران با رزم به - قتيب نژاد از نامدارى -شعيب ساالرى به تازى گزار نيزه و نبرده سوار هزار سد كه اين تا بود چنين اين
 زير به زمين. شد دژم جويان پرخاش آن از گيتى شدند، روياروى هم با سپاه دو آن چون. ببرد ايشان جنگ به بيشمارى سپاه ديد، چنين كه
 پهلوانى هر از. شد خون از آبگيرى همچون زمين تير، و ژوپين باران از. نيافت را زمين روى بر رفتن جاى هيچكس و آمد ستوه به سپاهيان آن

 و برتافتند جنگ از روى عربان سرانجام چهارم شب در. بود پيوسته جنگ آن شبانروز سه. بديدند كشتگان از انبوهى سو هر در و برآمد خروش
 نيزه و خدنگ زين با بسيارى تازى اسپان سان بدين و. برگشت عربان بخت و شد كشته رزمگاه آن در نيز شعيب. بگريختند پيكار دشت آن از
 سپاهيان بر بود، يافته كاله و تيغ و تاج و اسپ از كه را آنچه همه نيز -هماى پسر -بدارا. ماند برجاى گريختگان آن از گبر و كالهخود و

 دشت آن مردم از را گذشته سال و سال آن باژ تا بفرستاد را او پس. بداند را ايشان زبان كه برگزيد سپاهيان ميان از را مرزبانى آنگاه. ببخشيد
 .بخواهد

 را دخترش گرفتن، زنى به و فيليپوس با داراب كردن رزم

 نيز سوس شاه و بود فيليپوس هنگام آن در روم شاه. بجست جنگ آباد سرزمين آن در و رفت روم به وران نيزه دشت از داراب آن، از پس
 به هنك روزگار آن بشنيد، را سخن اين روم ساالر چون. است بيĤورده بيشمارى سپاه هماى پسر كه نوشتند نامه روم شاه  به. بود يكى او با

 پهلوانان و سپاه سران و فيليپوس. كردند تهى را سرزمينها آن روم بزرگان بيĤمد، دارا چون. آورد گرد  عموريه از نامدارى سپاه پس. آمد يادش
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 ،گشت فروزان فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز به. شد كرده بزرگ رزم دو روز سه در و شدند بيرون جنگ به عموريه از جنگاوران و
 برده را ايشان كودكان و زنان ديدند، چنين كه ايرانيان.  نمانْد رومى كالهخود نيز ايشان از يكى براى و شدند گريزان سپاهيانش و فيليپوس
 پناه عموريه شهر در و بگريختند داراب پيش از رومى سپاه آن از بخش دو تنها گونه بدين و. بكشتند تير و شمشير با نيز را بسيارى و ساختند
 فرستاده پس. بخواستند زينهار ايرانيان از هم بسيارى. بودند خورده نيزه پشت از بسيارى و شده زخمى و كشته سپاهيان ديگر. گرفتند
 وا و آمد داراب نزد به فيليپوس سوى از شاهوار گوهرهاى از پر تبنگو دو و بشار و برده و هميان همراه به فروتنى و خوشى با بيدارى و خردمند

 دل پس اين از كه مبادا پس. سازيم بزم و شادى را رزم اين فرجام تا باشد راهنما كار اين در مرا كه خواهم مى خدا از من: كه داد پيام چنين را
 را موريهع شهر كه خواستى تو چون كه بدان. آمد خواهد ببار كاستى آز، و كژّى از كه زيرا كرد، مردمى و راستى بايد تنها. آوريم رزم سوى به
 سزاوار كه كن آن تو اينك. بكردم جنگ كه بود رو آن از و آمد جوش به آبرويم براى از من دل گيرى، دست در است، من نشستنگاه كه

 .است بوده شاه نيز پدرت و پادشاهى تو زيرا  است شهرياران

 بينيد؟ مى چگونه را كار اين اكنون: گفت و براند ايشان  شپي به را داستان آن همه و فراخواند را خردمندان بشنيد، را او پيام داراب چون
 مهتر شاهنشاه خود كيش، پاك و دل بينا شاه اى: گفتند و خواندند آفرين او بر مهتران همه پس. جويد مى را خود آبروى كار اين در فيليپوس
 بهار همچون رخسارش و سرو چون بااليش كه دارد دخترى نامدار اين كه بدان ليك. گزيند برمى است، بهتر كه را كارى همان و است مهتران
 را بلند سرو آن و پسندد مى ببيند، را او شاه اگر و است درخشانى نگين همچون بتان ميان در و نبيند هم چين در او چون آرايى بت هيچ. است

. بگفت او با بود، شنيده نيكخواهان آن از آنچه و ندخوا خود پيش به را روم فرستاده شنيد، چنين كه ايران شاه. آورد خواهد خود شبستان به
 در كه را دخترى آن بمانى، سرزمينت در رنجى هيچ بى كه خواهى مى و جويى مى آبرو اگر: كه بگوى را او و برو قيصر پيش به: گفت بدو سپس
 .بفرست من پيش به روم باژ همراه هب نشانى، مى زرين اورنگ بر و خوانى مى ناهيد را او و است بانوان افسر و دارى پرده پس

 .كرد ياد قيصر نزد به را گفته آن و بيĤمد باد همچون بشنيد، را او پيام كه فرستاده

 روم كه اين و گفتند سخن ساو و باژ باره در پس. شدند شاد بشود، ايران شاه چون كسى روم شاه داماد كه اين از سپاهيانش و فيليپوس
 و نهسد يك هر سنگينى كه  زرين مرغ تخم هزار ده سال هر ماه مهر در ايران شاه كه نهادند آن بر سرانجام. دارد را آن دادن توان اندازه چه تا

 روم مرزبانان آن بر ايران شاه سان بدين و. بستاند قيصر از سنگينى همان به شاهوار گوهر يك آنها از يك هر همراه به و باشد نخود شست
. برفتند روم شهريار دختر همراه به بشارى با يك هر و بپرداختند كار هر از دل تا بفرمود شهر بزرگان و فرزانگان مهه به سپس. آورد بخشايش

 همراه به گستردنى از شتر بار سيسد و زربافت و گوهر رومى ديباى از شتر بار ده و بيĤوردند تاجورى كنيزان و بيĤراستند زرين تخت يك آنگاه
 و افسر با كنيزك شست نيز ناهيد پشت در. بودند راهنماى را او راهب و سكوبا و بنشست روان تخت در- رومى دآلراى آن -ناهيد. ببردند او

 و سپرد داراب به را خوبرخ ناهيد آن اسقف، گونه بدين و. بودند روان داشتند، دست در شاهوار گوهرهاى از پر زرينى جام يك هر كه گوشوار
 به و براند زمين ايران سوى به را سپاهيان و نماند رزمگاه آن در چندان ديگر آن از پس نيز داراب. بشمرد داراب نجورگ براى نيز را گوهرها آن

 . نهاد سر بر بزرگى تاج و رفت پارس سوى به دآلرام آن با شادى

 ازو اسكندر زادن و را ناهيد داراب، فرستادن باز

 ايران شاهنشاه. برزد تيزى دم ناهيد هنگام همان در. بود بخفته ايران شهريار با نگار و بوى و رنگ و گوهر از پر ماهروى ناهيد آن شبى
 و انديشه از پر جانش و گشت دژم كار آن براى از ايران شاه ديگر. برتافت او از خود روى و شد دژم بود، يافته ناخوشى بوى او، دهان از كه

 تا بكرد پژوهش انديشى نيك و دل بينا مرد ايشان ميان از. بردند ناهيد نزديك به و بخواندند را دانايى پزشكان پس. گرديد اخم از پر ابروانش
 . بود اسكندر نامش روم در و بود كام سوزنده كه بود گياهى دارو آن. بيافت دارويى

 كامش و برفت ميان از ناخوش بوى آن سرانجام ليك. بگريست درد آن براى از چندى ناهيد و بماليد ناهيد دهان بر را دارو آن پزشك
 كه بود سان بدين و. بود گشته دژم داراب دل ديگر ليك گشت، خوشبوى خوبچهر آن چه اگر. گشت برافروخته ديبا بسان رخسارش و بسوخت

 .بازفرستاد فيليپوس نزد به را او و شد سرد  پيوگش از ايران پادشاه دل

 .نگفت سخن باره اين در گيتى در كس هيچ با ليك بود، نهان در كودكى داراب از را ناهيد
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 را او نام مادرش او، بوياى بر و شكوه و باال آن براى از پس،. بيĤمد تابان خورشيد همچون كودكى خوبچهر آن از بگذشت، ماه نُه چون
 از قيصرى: گفت مى مهترى هر به د،دي چنين كه قيصر. بود گشته تندرست دارو آن با كه داشت مى فرّخ رو آن از را نام آن زيرا  نهاد اسكندر

 كه آمد مى ننگ را قيصر زيرا  بود پدرش همچون قيصر و بود پسر اسكندر و برد نمى داراب از نامى هيچكس ليك. است گشته پيدا من نژاد
 . است گشته سير فرزندم از داراب بگويد

 و رنگ زرد ماديانى قيصر آخور در ديگر، سوى از. بداد را مژده آن و رفت او نياى نزد به كسى بزاد، پاك مادر آن از بدانگونه اسكندر چون
 مروا به را آن و گشت خشنود آن زادن از قيصر. بود شير بر چون او بر و كوتاه پاهايش كه بزاد سپيد اى كُرّه شب همان كه بود كارى و باالبلند
 .بود همسال اسكندر با او زيرا بماليد او يال و چشم بر دست و بيĤراست نيز را اسپ كرّه آن و خواست خود نزد به را فرزند آن پگاه. بگرفت

 .گرفت پهلوانى گفتن سخن و خسروانى دل اسكندر و بگذشت نيز اين بر سال چندين

 ليپوسفي جانشين گشت، هوشيار و كاردان و خردمند اندكى چون. آراست مى را او پهلوانى بر و داشت مى برتر نيز خود پسر از را او قيصر
 آن از پس ديگر، سوى از. بود شاهى تخت و داد شايسته تنها گويى. بيĤموخت آموزگار از بود، نياز شاهان براى كه را هنرهايى همه اسكندر. شد
 روز همان در. بود كوچكتر ناهيد فرزند از كه بيĤمد يال و فرّ با كودكى را او زن، آن از و بخواست ديگر زنى داراب آمد، پدرش نزد به ناهيد كه
 پسر آن - داراب. آمد  شكست دوش و يال آن و مروا آن به ديگر بگذشت سال دوازده چون ليك. باشد كامرواتر پدرش از تا نهادند دارا را او نام

 براند سخن شاهى تخت باره در فراوان ايشان با و فراخواند خود نزد به را فرزانگان و بزرگان پس. بخواندند ديگر سراى به را او و بپژمرد -هماى
 شاهى تخت اين زيرا. باشيد او فرمان به گوش شادى با همگى پس. شود مى رهنمون نيكى به را شما دارا پسر دارا ديگر اكنون: كه گفت و

 شادى، نگامه در و بيĤوريد داد و مهر تا بكوشيد همگى شمايان. خوانند مى ديگر سراى به زود باشد، خوشى روزگار چون و ماند نخواهد ديرى
 .درگذشت و گشت شنبليد گل زردى به گلش برگ چون رخسار و بركشيد جگر از آه و بگفت اين داراب،. آوريد ياد به نيز مرا
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  داراب پسر دارا

  بود سال چهارده داراب پسر دارا پادشاهى

 تخت بر چون. بود تيزتر نيز تيغ از زبانش كه دبو تند و برنا و تيز مردى دارا. نهاد سر بر كيانى تاج بداشت، را داراب سوگ دارا چون
 به چاه از را كسى كه اين نه و افتد چاه به كسى كه خواهم مى نه من كه بدانيد دالوران، و سرافراز پهلوانان و سپاه سران اى: گفت بنشست،

 .گفت خواهم پاسخ را او شمشير با بگرايد، ديگرى سوى به ما از دلش اندكى يا و بپيچد ما فرمان از سر كه هر. خوانم مى تاج و تخت سوى

 .هستم دلگشاى و راهنماى خودم. باشد من راهنماى هيچكس كه خواهم نمى

 دبير آن پس. براند فراوانى سخنان درى هر از او با و خواند پيش را خردمند دبير آنگاه.  است من آن از گيتى و پيمان و شاهى و بزرگى
 دشنه تيزى به اى نامه تا بفرمود دبير آن به دارا. بنوشت بود، آنجا در اى خودكامه و شاه كه سو هر به اردشير پسر اراد پسر دارا از اى نامه ، فرّخ

 به سر دهيد، جان يا بستانيد، جان اگر همگى پس. ساخت خواهم جدا تنش از سر بپيچد، سر من فرمان و خواست از كه كسى هر: كه بنويسد
 گرز و تيغ و جوشن و برگستوان و دينار و درم و روزى را ايشان و فراخواند را سپاهيان همه و بگشود را پدر گنجهاى سرِ آنگاه. نهيد من فرمان
 از. بداد سپاهيان به را باارزش چيزهاى همه سان بدين و. ببخشيد را كشورى نيز گردنكشان و سپاه ديده كار سران از يك هر به. بداد گران
 به ساو و باژ و پيشكش با ديگر كشورهاى و چين خاقان و فغفور و روم و هند از مهترى، و نامدار و كشور هر سوى از فرستادگانى ديگر، سوى
 . نبود او برابر در پايدارى توان را ايشان از هيچيك زيرا  بيĤمدند دارا نزد

 گنج نيز خواهندگان و تهيدستان به. گشتند شادكام آن براى از آنجا مردم همه و بساخت اهواز در زرنوش نام به شارستانى دارا سپس
 .كرد دادگرى و بداد

 اسكندر نشستن تخت بر و فيليپوس مردن

 .بود سختى و رنج روم در چندى و درگذشت روم در فيليپوس هنگام همان در

 نام به بيدار و خردمند و نامدار اى فرزانه روم در هنگام آن در. ببست را بدى دست و جست بِهى و بنشست نيا تخت بر اسكندر آنگاه
 بدو و گرفت جاى او پيش در گويا زبانى با و رفت اسكندر پيش به انديش نيك آن پس. بودند شاد بدو سرزمين آن همه كه بود ارسطاطالس

 كه بگويى خود با كه گاه هر. يافت نخواهد آرامش كس هيچ با و ديده تو چون را بسيارى كسان شاهى تخت كه بدان شادكام، مهتر اى: گفت
 .نشنوى را دانايان پند چون بود، خواهى كس  ترين نادان ندارم، گيتى در راهنمايى هيچ به نياز ديگر كه ام رسيده جايى به من

  ايم داده بدو تن بيچارگى به            ايم زاده را خاك هم و خاكيم ز

 و نبينى بدى بجز كنى، بد اگر ليك. بود خواهى شادكام شاهى ختت اين بر و ماند خواهد برجاى نامت باشى، نيك اگر كه باش آگاه پس 
 آن كه اسكندر. كند نيكى پيوسته بايد نيز شاه پس. است نيافته نيكى بدكردارى، با هيچكس. نباشى آسايش در گيتى در نيز شب يك

 را او پيوسته و بكرد او فرمان به رزم و بزم از ،را كارى هر پس آن از و بپسنديد را آنها او، سخنان آن شنيدن با يافت، فرهمند را سخنگوى
 .نشاندش مى تخت بر رفت، مى پيشش به چون و نواخت مى

 اسكندر به را سخن اين چون. بخواهد باژ آباد سرزمين آن از تا آمد روم به دارا نزد از آزاده و روشندل و سخنگوى اى فرستاده روزى
 آن زيرا. رفت ميان از ما باژ بوى و رنگ ديگر كه بگوى را او و برو دارا نزد به: گفت بدو و گشت يناندوهگ كهن ساو و باژ آن از اسكندر بگفت،
 .گشت ناپديد روم از و بترسيد شنيد، پاسخى چنين كه فرستاده. نيست كار در باژى ديگر و بمرد كرد، مى زرين تخم همواره كه مرغى

 اينك. نيابد گذر آسمان گردش از انديش نيك مرد :گفت و راند سخن ايشان با گذشته رهبا در و فراخواند را سپاهيان همه اسكندر آنگاه
 . بركَنيد خود آرامشگاه و سرزمين از دل و شويد آماده بايد نيز شمايان. ببينم را آن نيك و بد و درنوردم را گيتى بايد من
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 قيصر فرمان به سر و هستيم تو بندگان همگى ما: گفتند و نهادند خاك بر روى همگى بشنيدند، را اسكندر فرمان بزرگان آن چون
 .گشتند آماده سپاهش تا بفرمود و كرد باز را خود نياى گنجهاى در اسكندر پس. ايم نهاده

 نوشته آن بر سرخ رنگ با كه بود اى پيروزه درفشى روم ساالر سر پشت در. برخاست بانگ روم در نو ساالر آن درگاه و شهر آن از پگاه
 به. بكردند جنگ هفته يك و شدند روياروى هم با سپاه دو. شد بسته نيز پشّه و مور راه كه آمد قيصر به روم از سپاه چندان سان بدين و. دندبو

 و هندى دشنه و گبر و برگستوان و اسپ و گوپال چندان سان بدين و. بست را ايران راه سر اسكندر و آمد شكست مصريان سپاه بر هشتم روز
 نامدار و جنگاور بزرگ سواران از بسيارى. نيافتند را آن بردن توان اسپان كه بيافت دينار و ديبا و نيام زرين مصرى تيغهاى و زرين ستام و كمر

 مدهآ سرزمين اين به روم از سپاهى كه بشنيد دارا چون. كرد ايران به رفتن آهنگ آنجا از اسكندر آنگاه. بخواستند زينهار ايرانيان از مصرى
 پس. بودند كرده روم به رفتن آهنگ پارس از سپاهيان آن. ببست نيز را باد راه هايشان نيزه همه آن كه شد روان استخر از سپاهى چندان است،
 .نديد نيز را فرات آب كسى ديگر جوشن همه آن از و آورد فرات رود پيش به بود، بيشتر نيز گياهان از ايشان شمار كه را سپاهيانش دارا

 دارا نزد خويش فرستادگى به اسكندر آمدن

 اسكندر پس.  مانْد سپاه دو ميان در پرسنگ دو تنها كه چنان تاخت، سپاه آن پيش به شد، آگه ايران سپاه آمدن از اسكندر چون
 .خواند خود پيش به را گرانمايگان

 تنها اكنون: گفت گشت، سير راهنمايان آن گفتار از سكندرا چون. بگفتند او به را دارا سخنان و راندند سخن او با گونه همه نيز ايشان
 از پر كمرى و نگار پر خسروانى جامه يك اسكندر پس. ببينم را او كار بيش و كم و روم او پيش به اى فرستاده همچون من كه است اين چاره

 سخن پارسى زبان به بتوانند كه رومى سوار ده و تبخواس زين درون نيام زرين تيغ يك نيز و ستام زرين خوب اسپ يك و شاهوار گوهرهاى
 .بيĤمد نامدار ترزفان ده آن با دم سپيده و برگزيد بشنوند، و بگويند

 تختش نزديك را او و بپرسيد او از و بخواند را او دارا شاهنشاه. برد نماز را او و شد پياده اسپ از رسيد، دارا نزديك به اسكندر چون
 همانگاه در اسكندر. بخواندند آفرين او بر نهانى و گشتند زده شگفت او فرهنگ و فرّ و زيبايى و شاخ و باال و ديدار از ايران ننامدارا همه. بنشاند

 .بداد را اسكندر پيام و خاست برپاى باز بنشست، كه

 :گفت آنگاه. بادا جاويد دار، تاج سر اين: گفت و كرد آفرين ايران شهريار بر نخست

 آن بر تنها. كنم درنگ ايران سرزمين در كه خواهم مى نه و دارم را ايران شاه با جنگ آرزوى نه من: كه گفت اسكندر كه دانب نيكنام، اى
 اين كه تو پس. هستى ايران ساالر تو بينم مى كه بويژه  خواهم مى نيكويى و راستى تنها. ببينم را گيتى و بگردم زمين بر اندكى كه هستم
 بر ابر همچون توانيم نمى ما بدارى، دريغ من از را ايران خاك اگر. نيستى آگاه من كار بيش و كم از اى، آمده من پيش به سپاهيانت با چنين
 اين از ديگر و برگزين نبرد براى را روزى اينك. نگذرم سرزمين اين از جنگ بى و كنم رزم تو با نيز من بيĤورى، رزم ما با چون و. برويم آسمان

 .باشند آمده جنگ به نيز گران سپاهى چه اگر  نپيچم سر سران با جنگ از من زيرا. مگرد باز كار

 دستبند و تاج و فرّ با كه داراست خود گويى اين:] كه انديشيد خود با[ بديد، را اسكندر باالى و فرّ و گفتن سخن و خرد و دل آن كه دارا
 نژادت و نام كه برگوى است، پديدار كيانى نشان يالت و فرّ بر چنين اين هك تو: گفت بدو پس. است بنشسته پيلسته تخت بر گردنبند و

 تنها آسمان كه براستى چهره، و گفتار و باال و فرّ اين با. اسكندرى خود كه كنم مى گمان چنين من و هستى برتر كهتران اندازه از تو چيست؟
 كه بدان. است نكرده نبرد در يا و آشتى در كسى هرگز را كارى نينچ: گفت شنيد، چنين كه اسكندر. است پرورانيده شاهى براى را تو

 گونه اين اسكندر خرد آورد؟ مى پيام خودش از شهريارى چنان چگونه پس. هستند خردمندان تارك افسر و بزرگ نيز اسكندر درگاه گويندگان
 .بگفتم ايران شاه به بود، كرده ياد او كه را آنچه همه نيز من و داد پيام گونه بدين مرا سپهبد، اسكندر. بگذرد پيشينيان آيين و كار از كه نيست

 را فرستاده درنگ بى. بخوان را او: كه بفرمود ساالر به بنهاد، خوان -ايران سپهدار -دارا چون. بيĤراستند سزاوار جايگاهى او براى آنگاه
 مى آن كه اسكندر. بيĤوردند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند را زمب بخوردند، خوراك چون. بنشاندند فرستادگان جايگاه در و فراخواندند
 اندازه از ديگر جام نهادن اين و نهاد خود كنار در را جام هر و بخورد مى جام چندين گونه بدين. نهاد خود كنار در را جام بخورد، را خوشگوار
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 جام رو چه از: كه بپرسند ازو تا بفرمود شنيد، چنين كه دارا. دارد برمى خود با را اجامه همه مهمان اين: گفت دارا به و بيĤمد چمانى. شد بيرون
: گفت اسكندر دارى؟ مى نگاه خود با را زرين جامهاى پيوسته چرا شاهوش، اى: گفت اسكندر به چمانى پس دارى؟ مى نگاه خود كنار در را نبيذ
 ايران شهريار. ببر شاه گنج سوى به را زرين جامهاى اين و بيا پس است، اين بجز ايران راه و آيين اگر ليك. است فرستاده آن از جام نيكنام، اى
 .گذراند سرش بر نيز سرخ ياكند يك و دهند دستش به شاهوار گوهرهاى از پر جام يك تا بفرمود و بخنديد او آيين آن ديدن از

 ايران شاه نزد به و بزمگاه آن به خود سراى از بودند، رفته روم به باژ گرفتن براى ايران از كه باژخواهانى آن ناگهان هنگام همان در
 و گرز با كه است اسكندر خود مهتر، اين كه بدان: گفت و بكرد آفرين او بر و رفت شاه نزد به بديد، را اسكندر روى ايشان از يكى چون. آمدند
 با و كرد خوار آن براى از را ما و برآشفت او برويم، او نزد به باژخواهى راىب تا بفرمود ما به شاه كه هنگام آن در. نشيند مى تخت بر افسر

 روم در او مانند به را كسى هرگز كه براستى. بگريختم او پادشاهى از اسپ با شبانه ديدم، چنين كه من. بكرد پيكار ايران شاه با خود سخنان
 .ببيند را تو تاج و تخت و گنج و سپاهيان تا تاس آمده سرزمين اين به دليرى با او نيز اينك و ايم نديده

 .كرد نگاه اسكندر به اندازه از بيش بشنيد، را فرستاده گفتار آن ايران شاه چون

 خورشيد و گشت تر تيره روز چون كه اين تا بود همچنان پس. اند گفته چه گيتى شهريار آن به نهانى ايشان كه بدانست اسكندر
 اكنون: گفت نامدارش و اختر بلند سواران آن به و گشت سوار اسپ بر و آمد سراپرده دهليز به دالور اسكندر گرديد،ب باختر سوى به فروز گيتى
 از بادپاى اسپان آن بر سوار همگى پس.  مانْد خواهد دستمان در باد تنها كنند، سستى چون و است وابسته اسپان اين به تنها ديگر ما جان
 سراپرده نزديك به را نگهبانى درنگ بى گشت، ناپديد چشمش از تاريكى در و نديد را اسكندر افسر و سر دارا ونچ. بگريختند ايران شاه پيش
 چنين كه دارا. است رفته آنجا از -بود نخفته ايران پادشاه بخت همچون بختش كه - دل بيدار آن كه ديدند برفتند، چون. بفرستاد بدگمان آن

 و نشناختند را راه بود، تيره شب چون ليك. بتاختند او پس از باد همچون نيز ايشان. بفرستاد او پسِ از را وىج پرخاش و دلير سوار هزار ديد،
 . نيافتند را دراز راه آن پيمودن رنج بجز سودى هيچ و بازگشتند

 از پر جامى كه بديدند ادكامش را شاه شب، آن در و رفتند او پيش به رومى پهلوانان آمد، خود سراپرده به اسكندر چون ديگر، سوى از
 .بود رويش پيش در گوهر

 .باشيد شاد ما افكندن فرّخ اختر اين به و باشيد آباد: گفت پهلوانان آن به اسكندر

 هستند آن از كمتر سوارانش كه ديدم و بشمردم هم را دارا سپاهيان. بود خواهد ما فرمان به بخت و است ما جان پيروزى جام، اين زيرا
 با بيĤوريم، رنج به را خود تن جنگ، اين در چون كه بدانيد. گرديد روان دشت اين از و بركشيد جنگ براى از را تيغها همگى پس. ام هشنيد كه
 آفرين او بر شنيدند، چنين كه بزرگان. است من همراه بخت، و من يار آفرين، گيهان پروردگار. آورد خواهيم بدست گنج و شاهى رنج، آن

 در را شاهان از كسى چه كه براستى. باد چنين جاودان تا ما پيمان و باد تو برخىِ ما جان و تن. بادا آباد قيصر به زمين: تندگف و خواندند
 است؟ تو به مانندگى ياراى ديدار، و باال و مردانگى

 او يافتن شكست و اسكندر با دارا رزم

 سياه سپاه، همه آن از جا همه. براند را سپاه دارا شاهنشاه گشت، ينىزر چراغ بسان زمين و برآورد سر تيره شب دل از خورشيد چون
 و بزد كوس شد، آگه سپاه آن آمدن از اسكندر چون. بيĤورد فرات رود از بودند، بيشتر نيز گياهان از كه را سپاهى دارا گونه بدين و گشت

 آن زير به زمين. نبود روزگار آن در اسكندر همچون هيچكس كه همانا. شدند روياروى هم با بيكران سپاه دو. آورد راه آن به را خود سپاهيان
. بركشيدند رده سو دو از پس. شد گَرد همچون كوه و دريا همچون سپاه دو هر پهلوانان و ساز و برگستوان و اسپ و هندى دشنه و گبر همه

 پيل و پس از جنگى سواران. آمد جنبش به نيل درياى بسان ىگيت و ايستاد سپاه پيش در پيل. يافت مى گرما ايشان هاى دشنه از نيز خورشيد
 از. آمد مى  جوش به خروش آن از زمين و خروشيد مى خون از آسمان گويى. بشستند خويش جان از دست همگى. شدند روان ايشان پيش از
 همچون زمين گويى گران، گرزهاى چرنگيدن و سران بانگ و اسپان آواى از. آمد برمى جاى از نيز خاك دل هندى، دراى و نفير ناله همه آن

 يكديگر با سان بدين را هفته يك جوى پرخاش پهلوانان آن. بود شده زنگى روى سياهى به گَرد همه آن از نيز آسمان و گشته جنگى كوهى
 هيچ ديگر و بپوشانيد را ايران سپاه چشمان ، گَرد آن. گشت الژوردين نيز خورشيد كه برخاست اى تيره گَرد چنان هشتم روز به. بودند روياروى
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 سان بدين و. كردند چنين نيز جوى پرخاش نامداران آن همه و بپيچيد جنگ از روى ديد، چنين كه دارا شاهنشاه. نديدند آوردگاه خاك بجز
 شادمان ديگر سپاه و اندوه از پر سپاه يك. بتاختند ايشان پس از نيز اسكندر سپاه. بگذشتند فرات رود از و گريختند رزمگاه آن از سپاهيان آن
. بازگردند رود لب از و سازند رها را رود تا بفرمود سپاهيانش به اسكندر آنگاه و بكشتند ايرانيان از بيشمار و برفت فرات رود لب تا اسكندر. بود
 .بيĤمد بود، برگزيده سپاهيان آن با كه رزمگاهى آن به پيروزى با اسكندر سان بدين و

 اسكندر با دارا زمر ديگر دو

 و بخواند را دهان روزى سپس. فراخواند را ايران بزرگان و سران و بفرستاد سو هر به را سوارانى شتابان برفت، اسكندر پيش از دارا چون
 او آمدن از كه اسكندر .بيĤراست  دشت پهن آن بر را سپاه و آمد فرات رود اينسوى به ديگر بار و كرد آباد را سپاه همه ماه سرِ. بداد درم را همه
 پيوسته روز سه رزم آن. گشت جوى پرخاش زمان و زمين ديگر شدند، روياروى سپاه دو چون. برد ايشان پيش به را خود سپاهيان شد، آگه
 چون پس. برگشت ايران شاه از بخت و شدند كشته فراوانى ايرانيان. شد تنگ ايشان بر جاى كشته، همه آن از كه گشت چنان كار و شد

 گَرد همچون و بكرد ياد را آفرين گيهان پروردگار بسيار ديد، چنين كه اسكندر. بازگشت آوردگاه آن از درد از پر نداد، يارى را او ماه و خورشيد
 :كه برخروشيد ايرانيان به و بتاخت او پس از

 زينهار به خويش ايوان در همگى. نيست كارى شما با مرا سپاهيان كه بدانيد و باشيد نداشته آزارى هيچ بيم من از گمراه، زيردستان اى
 مردم چون. است گشته رها روميان از تنتان و جان ليك ايد، شسته خون به دست شمايان چه اگر. بسپاريد يزدان به را خود جان و تن و باشيد
 سپاهيانش به و آورد گرد را ها خواسته همه و آمد نبرد دشت به اسكندر آنگاه. گرويدند روميان سوى به همگى يافتند، زينهار گونه بدين عراق

 .گشتند آسوده سپاهيانش و خود كه اين تا بود سرزمين آن در ماه چهار و بيĤراست را ايشان و ببخشيد

 .رسيد - بود آنجا در گنجهايش كليد كه -جهرم به دارا شاهنشاه ديگر، سوى از

 پدرانشان چون نيز پسران و بودند خروشان نديدند، را پسرانشان چون پدرها. مدندآ او پيش به گداز و سوز و درد از پر بزرگان همه پس
 كه -استخر شهر به جهرم از دارا پس. باريد مى اشك تگرگ، همچون چشمان از و بود ناله از پر زمين ايران همه. بودند همچنين نيافتند، را

. گشتند انجمن شاه ايوان در سپاهيان سان بدين و. بفرستاد سو هر پهلوانان و داراننام نزد به را فرستادگانى آنجا از. آمد -بود آزادگان نازِش
 اى و خردمند بزرگان اى: گفت ايرانيان آن به دارا پس. برفتند او پيش  به شاهدوست پهلوانان آن و بنشست آن بر دارا و بنهادند زرين زيرگاهى
 چنان از بهتر بلند نام با مردن امروز: گفت آنگاه. بگريست چندى و بگفت را سخنان اين ادار چيست؟ كار اين چاره تا ببينيد بيدار، دالوران
 زبون ما برابر در پيوسته روم. گرفتند مى باژى ساله هر اند، بوده ما شاهان و نياكان كه هنگام آن از. باشند شادكام دشمنان، كه است اى زندگانى

 به اكنون و ماند نمى هم چنين اين. بگرفت را پادشاهى آن همه و گذاشت سر بر تاج اسكندر. تگش شوم ايرانيان بخت ديگر اكنون ليك. بود
 سرزمين اين بر پيرى و برنا هيچ و گشت خواهند برده مرد و كودك و زن. شد خواهد خون درياى همچون پارس همه و آمد خواهد اينجا

 همگى و بودند ايران بزرگان شكار گروه اين كنون تا. گرداند خواهم را گزند و رنج و ردد اين شويد، ياريگر كار اين در مرا اگر پس. ماند نخواهد
 همگى اگر پس. گريزانيم جنگ از كارزارى هر در و ايم شده آنها شكار ما و اند گشته پلنگ ايشان اكنون ولى. بودند آمده ستوه به زمين ايران از

 خود جان تا بكوشد و كند سستى جنگ اين در كسى اگر كه بدانيد. آورد خواهيد دست هب را رفته دست از سرزمين دهيد، هم پشت به پشت
 با و گريان دارا. ايم شده جمشيد مانند به ما و گشته ضحاك همچون روم زيرا  باشيد داشته نبايد گيتى به اميدى هيچ ديگر ببرد، بيرون زنده را

 آن در زارى به و برخاستند جاى از همگى شنيدند، چنين كه دانا بزرگان. گفت مى را نانسخ اين الژوردين لبى و زرد رخسارى و درد از پر دلى
 دست. آورد خواهيم تنگ به دشمن بر را گيتى و آوريم مى جنگ به روى همگى پس. خواهيم نمى را گيتى شهريار، بى ما: كه خروشيدند ايوان
 كشورش نامداران و سپاهيان آن همه به شنيد، چنين كه دارا. يابيم بازمى را ودخ سرزمين يا و شويم مى كشته يا و دهيم مى يكديگر دست در

  .بداد درم و افزار جنگ
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  كرمان به دارا گريختن و دارا با اسكندر رزم سديگر

 را اسكندر سپاه. شد روان عراق از و آورد زبان بر را يزدان نام رومى زبان به و برگرفت را خود سپاه شد، آگاه دارا كار از چون اسكندر
 زير به نيز زمين گويى كه بيĤورد اسكندر سپاه رويارويى به استخر شهر از سپاه چندان ايران شاه. بود برگشته دارا از روزگار و نبود كرانه و ميان
 .يافت نمى رفتن راه آسمان و بود آمده ستوه به ايشان

 نيز آسمان گوش كه برآمد خروش سپاه دو از چنان و بركشيدند رده تدس در دشنه و گرز و نيزه با همگى كشور دو سپاه سان بدين
 پدر بر مهرى جاى هيچ را پسر. بود افتاده سر بى تنهاى كين، دشت آن سراسر بر. گشت دريا همچون زمين پهلوانان، آن خون از. شد دريده
 جان ايران شاه. ببست تاختن به كمر اسكندر و خورد تشكس دارا رسيد، فرا شب چون سرانجام. آورد نمى بخشايش ايشان بر آسمان و نبود
 .كشانيد كرمان به را سپاهيان و برد در به دشمنان دست از را خود

 مهتران اى: كه بيĤمد او بارگاه از بلندى خروش پس بيĤمد -بود پارس نازِش و شاهان ديهيم كه -پارس استخر به ديد، چنين كه اسكندر
 .بود خواهد من پناه در ببرد، پناه يزدان به خود كرده از و بخواهد زينهار كه شمايان از كسى هر راهنماى،

 خواسته از را خود دست. ريزيم نمى را دشمن خون و بخشيم مى چيزهايى زخميان همه به ما. بدانيد را اين هستيد، من نيكخواه اگر پس
 شاهنشاهى ديهيم و بزرگى و فرّهى  اين پيروزگر، پروردگار زيرا. سازيم مى رهنمون راستى سوى به را خرد و كنيم مى كوتاه ديگران چيزهاى و
 رزمگاه آن از كه را چيزهايى همه اسكندر آنگاه. شد خواهد پايمال اژدها گردن زير به كه همانا بگذرد، ما فرمان از كه هر ليك. داد ما به را

 .ببخشيد سپاهيانش به بيافت،

 نيز تن يك سر بر و بود برپا خروشى سپاهيان ميان در. نديد را سپاه بزرگان از بخش دو رسيد، كرمان به ايران از دارا چون ديگر، سوى از
 زار خويش بد بخت از مهتران آن همه. بكرد انجمن بودند، نبرد آن در او با كه را كسانى و فرزانه بزرگان ديد، چنين كه دارا. شد نمى ديده كاله

 :گفت ايشان به ادار پس. شدند بريان و گريان و

 نيز پيشين كاردانان از و نديده گيتى در شكستى چنين كسى كه براستى. بود ما خود از رسيد، ما بر آسمان از كه بد اين گمان بى
 .شود خورده زخم بخت، از جگرشان و تير به تنشان و آورند بند در را شهرياران كودك و زن كه است نشنيده

 كردگار بخشايش اگر سازيم؟ پشيمان كار اين از را دشمن تا كنيم درمانى چه را اين كه برگوييد ينيد؟ب مى چگونه را كار اين اكنون
 آن همه. شد خواهد تباه روزگارمان همه و  سپاه و گنج و فرزند نه و ماند خواهد برايمان شاهى و تاج و تخت و كشور نه ديگر نباشد،

 سر از آب ديگر كه بدان. ايم خورده زخم روزگار بد از همگى ما شهريار، اى: گفتند بلند آواى هب و گريستند دارا پيش در زارى به گرانمايگان
 دخترى و خواهر و مادر كه هر. آمد سرمان بر آسمان از كار اين و شد پدر بى پسر، و پسر بى پدر،. بگذشت كوشش از سپاهيان كار و بگذشت

 كه تو برترمنش نياكان گنجهاى آن همراه به بودند، لرزان جانت بر كه تو پاك رويان وشيدهپ آن همه. هستند اسكندر دست در آنها همه دارد،
 جنگ راه از وى با پس. نيست او برابر در پايدارى توان را ما اينك. اند مانده روميان دست در اكنون بود، آمده دستت به سرزنشى هيچ بى

 .نكوشيم

 او بر سرنوشت اين كه داند مى است، خردمند كه كس آن. ماند نخواهد كسى براى بزرگى تاج زيرا. بس و است نرمى تنها او با كار چاره
 .شود مى چه كار فرجام كه ببينيم تا كن چربتر نيز را سخنانت و بنماى او زيردست را خود تو پس. گذشت خواهد نيز

 اند گفته كه چرا. ساز انديشه پر را تاريكش جان و بنويس او نزد به اى نامه تو اينك. است بيرون آدمى انديشه از آسمان گردش كه همانا
 سزاوار كه چنان بشنيد، را ايشان سخن دارا چون. اندازد بازپس خود تن از را بد تواند مى چاره با ، گشت فروزان دانش روشنايى با زبانش كه هر

  .بپذيرفت را گفتارشان است، شهرياران آيين
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  جستن آشتى كار در اسكندر به دارا نامه

 و خون پر ديدگانى و درد و داغ با اى نامه آنگاه. بيĤورد را سياه مشك و كاغذ دبير، و خواند پيش را اى كارآزموده دبير ايران شاه پس
 د،دي ازو را روزگار بد و نيك كه كردگارى بر نخست سپس. شهرگير اسكندر قيصر به اردشير پسر دارا پسر دارا از: كه بنوشت زرد رخسارى

 گاهى و هراسانيم يا و شادمان ما كه است آسمان گردش از. برنگذرد سرنوشت از نيز خردمند گمان بى كه همانا: گفت آن از پس و بكرد آفرين
 رخ بايست مى آنچه اكنون. بود ماه و خورشيد بخشش و گردش از تنها نبود، مردانگى از سپاهيان، با ما رزم اين. هستيم نشيب در گاه و فراز در

 جستن جنگ اين از را دلت و ببندى پيمان و بسازى اگر اينك بداريم؟ درد از پر آسمان كار از را خود دل رو چه از ما ديگر پس. داد رخ دهد،
 گنج از ام، آورده بدست رنج با خودم آنچه هر همراه به را گوشواره و تاج و دستبند آن و اسفنديار و گشتاسسپ گنجهاى همه كنى، پشيمان

 و خويشان كه نباشد شگفت ديگر پس. نكرد نخواهم درنگ و بود خواهم يارت تو جنگهاى هنگام در نيز خودم. فرستم مى تو گنج به ودخ
 چون پس. نيابند سرزنش بجز هيچ زنان از برترمنش شاهان كه بدان. بورزد كينه نبايد شاه زيرا  بفرستى من پيش به مرا فرزند و رويان پوشيده

 .گيرد بكار را پذير دانش  چاره اين كه است بايسته ، بخوانَد را نامه هوشمند، آن

 همانا. باد دارا يار خرد: گفت بخواند، را نامه آن اسكندر چون. آمد بدگمان اسكندر نزديك به كرمان از شتابان اى فرستاده سان بدين
 نيز ما از. شود كشيده دار به درختى شاخ از كه اين يا و نبيند گور هتخت بجز هيچ بيازد، دست او فرزند و رويان پوشيده و خويشان به كه كسى
 من. است تو آن از پادشاهى آن همه زيرا  بازگردى ايران سوى به كه باشد روا اينك. بخواهيم ايشان از گنجى كه مباد و ببيند رنجى كه مباد
 و دل كه ايران شاه نزد به كشتى همچون شتابان شنيد، چنين كه هفرستاد. نكنم تو انديشه بى كارى هيچ و نگذرم پيمانت از دم يك نيز

 .بيĤمد - بود خون پر ديدگانش

 خود دستوران دست به دارا شدن كشته

 برايم نيز كشتن از ببندم، كمر رومى پيش در من كه اين :گفت سرانجام. ماند شگفت در گيتى كار از بخواند، را نامه پاسخ آن دارا چون
 پديدار باران چكه ديگر دريا، آب در كه است زده داستان كار اين بر دانايى مرد كه چرا. است ننگ اين از بهتر ستودان من براى. است بدتر
 بجز كسى و بينم نمى خود يار گيتى در را هيچكس گشته، تنگ گونه بدين خودم كار كه اكنون ليك. بودم همه يار جنگها در من. گردد نمى
. بنوشت فور نزديك به درد و زيردستى و البه از پر اى نامه نبود، يار را دارا دور، و نزديك از هيچكس، گونه بدين چون. تنيس فريادرس مرا ايزد،
 چه كه اى يافته آگهى كه همانا روان، روشن و دانا و خردمند اى هندوان، مهتر اى: گفت آنگاه. بكرد آفرين پروردگار بر نخست نامه آن در

. نگذاشت برايمان سپاهى و گنج و تاج و تخت و فرزند و خويش و سرزمين هيچ و بيĤورد روم از سپاهى اسكندر. است دهآم سرم بر سرنوشتى
 در و نبينى گنج براى رنجى هيچ ديگر كه فرستم مى برايت گوهر چندان خود گنج از بدارم، دور خود از را گزند اين تا باشى يار مرا اگر اينك
  .بفرستاد فورنژاد فور سوى به باد بسان را اى فرستاده دارا آنگاه. بشوى گرامى بزرگان، نزد در و گردى آور نام نيز  گيتى

 بيĤورد استخر از سپاهى چندان پس. برخاست هندى دراى و كوس بانگ و بركشيدند ناى تا بفرمود شد، آگاه دارا كار اين از اسكندر چون
 را سپاهيان رده آيين، به اسكندر، .گشتند ناآرام جويان جنگ و برآمد سپاهيان خروش سو دو زا. كرد گم برآسمان را خود راه نيز خورشيد كه

. جنگيدند نمى خود آرزوى به ايران سپاه ليك. بيĤورد را خود سپاهيان نيز دارا. شد ناپديد زمين و نيلگون آسمان سپاهى، همه آن از. بركشيد
 همچون ژيان شير روز، آن در و نيĤويختند روميان آن با هيچ پس. برگشت ايرانيان از بخت رديگ. بودند گشته سير رزم از و شكسته دل همگى
 .بخواستند زينهار روميان از و گشتند خوار بزرگى، آن با ايران گرانمايگان. گشت روباه

 گرامى دستور دو را دارا. برفتند راناي شاه با نيز ايرانى نامدار سوار سيسد. بگريخت هياهو با و برتافت جنگ از روى ديد، چنين كه دارا
 نام و بلند اختر ديگر كه بديدند ايشان چون .بود جانوسپار نام به مردى ديگرى و ماهيار نام به موبدى يكى. بودند نبرد دشت آن در او با كه بود

 بر اى دشنه بايد پس. نبيند خود به را ختت و تاج ديگر پس اين از شوربخت، اين: گفت ديگرى به ايشان از يكى شد، سود بى كار آن و بگذشت
 با گونه بدين دارا گنجور و دستور دو آن. گرديم پادشاهى اين افسر ما و بسپارد ما به را كشورى اسكندر تا بزنيم سرش بر هندى تيغى يا او بر
 دست در اى دشنه جانوسپار گرفت، وزيدن بادى و شد تيره شب چون. رفت مى او راست سوى در ماهيار و چپ سوى در جانوسپار .رفتند مى او

 . بازگشتند ازو كار اين ديدن با سپاهيان همه و شد نگون نامبردار شاه آن سر. بزد ايران شهريار سينه و بر بر و گرفت
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  مردن و اسكندر با دارا كردن اندرز

 آن ديگر و بكشتيم را دشمنت ناگهان به ما كه بدان پذير، رامش پيروز شاه اى: گفت را او و آمد اسكندر نزديك به دارا دستور آن آنگاه
 كجاست؟ افكندى، خاك بر كه را دشمنى آن اكنون: گفت ماهيار به بشنيد، را جانوسپار گفتار اسكندر چون. آمد بسر او بر بزرگى تخت و تاج
 و شد نزديك دارا به اسكندر چون. برفتند بود، خون و درد از پر چشمش دو كه رومى اسكندر پيش در دو هر پس. بگوييد راست من به بايد
 از باد همچون خودش آنگاه. دارند نگاه را او دستور دو آن تا بفرمود بيافت، خون پر را او بر و شنبليد گل زردى به را رخسارش و بديد را او روى
 پس. گويد مى سخن هنوز ليك شده، زخمى چه راگ دارا كه ديد كرد، نگاه چون. نهاد خود ران روى به را زخمى داراى سر و آمد زير به اسپ
 .بگشود را پهلوانيش جوشن و برداشت سر از را خسروانيش افسر آن و ماليد او روى به را خود دست دو هر

 دشمنت دل و آسان تو بر كار اين كه بدان: گفت دارا به آنگاه. بگريست چندى ديد، مى پزشك از بدور را دارا زخمى تن كه اسكندر
 و بگريم خون تو درد اين براى از من تا شو سوار اسپ زين بر دارى نيرويى اگر يا و بنشين زرين تخت بر و برخيز اينك. شد خواهد نهراسا
 نيز اكنون هم. بسپارم تو به را تخت و پادشاهى اين و بربنديم رخت اينجا از ما بشوى، بهتر چون سپس. بيĤورم پزشكانى روم و هند از برايت

 شنيدن از. هستيم بيخ و شاخ يك از تو و من كه شنيدم ساالن كهن از ديشب. بيĤويزم سرنگون دارها از داشتند، روا ستم تو بر كه را ىكسان آن
 به بشنيد، را سخن اين دارا چون ببريم؟ ميان از را خود دودمان خواهى، فزون براى از چرا پس .گشت خروش پر لبم و خون پر دلم سخن اين
 من به كه آن يكى. يافت خواهى پاك دادار از را خود گفتار اين پاداش تو كه پندارم مى چنين من. باشد تو يار ، خرد همواره: گفت بلند آواى
 شاهى تخت از تر نزديك مرگ من براى ديگر كه بدان پس  بود خواهد تو آن از هم باز پس اين از دليران تاج و تخت سر و ايران: كه گفتى
 .شد تهى برگشته بخت منِ از ايران ىشاه تخت و است

 گزند سودش و رنج همه خرامش            بلند تخت فرجام است برين

 هر تا هستم اى نمونه گفتارم اين بر خود من،. باش سپاسگزار را او باشى، زنده تا و بشناس يزدان از را نيك و بد و مباش خواه فزون پس 
 افزار جنگ همه آن. نبود رنج در من از نيز هيچكس و بود من آن از گنج و شاهى و بزرگى همه آن زيرا. بگيرد پند من از داستان اين با كسى

 گونه اين اكنون ليك. بود بنده من پيش در زمان و زمين بود، من يار بخت تا. داشتم خويشان و فرزند و گرانمايه اسپان و تاج و تخت و سپاه و
 خويشانم، از هيچكس. شد سياه چشمانم ديگر و ام گشته نااميد خويشان و فرزند از. ام آمده گرفتار كشانمردم دست در و ام مانده جدا نيكى از

 .ام افتاده تباهى دام به و خاك بر زخمى سان بدين. بس و است پروردگار به تنها اميدم و نيست فريادرس مرا

  پهلوان اگر شهريارى اگر            روان چرخ آيين است اين بر

 بشكرد همى مرگش و شكارست              بگذرد هم فرجام به رگىبز

 بدو بديد، او زرد رخسار از را اشك باران آن و درد پر دل آن دارا چون. بگريست خون بود، افتاده خاك بر كه زخمى شاه آن بر اسكندر 
 همه اينك. بود چنين روزگار و پروردگار از من رنوشتس. است دود تنها آتش، از من بهره و نيست سودى كار اين از زيرا مكن، گريه: گفت

 دارا پس. بگوى خواهى، مى هرچه. توست آن از فرمان: گفت بدو شنيد، چنين كه اسكندر. بپذير را آنها و آور دل به هوش و بشنو مرا اندرزهاى
 را ناتوانى و توانايى و زمان و زمين و آسمان كه گيهان داور كردگار از نامدار، اى: گفت نخست: كرد ياد را اندرزهايش همه و برگشود زبان زود

 گيتى و ناميد روشنك را او مادرش كه -مرا تن پاك دختر آن و باش نگاهدار مرا خردمند رويان پوشيده آن و خويشان و فرزند. بترس بيĤفريده،
 بيابى سرزنش من فرزند از نه كنى، چنين اگر كه بدان. بدار اهنگ خود دربار در آرامش با را او و درآور خود همسرى به -كرد پدرام و شاد بدو را
 كند نو را اسفنديار نام كه بيابى نامدارى فرزند بوده، نامداران افسر ، خرد در و شهرياران پرورده كه دختر آن از كه باشد. بدكنش دشمن از نه و
 را مهر و خورشيد و ماه و اورمزد و آتشكده و نوروز فرّ و سده جشن و اختر اين و بگيرد دست در را اوستا و زند و بيĤرايد را زردشت آتش اين و

 كنار در را بزرگان. بنماياند را گشتاسپى كيانى كيش و كند تازه را لهراسپى آيين. بشويد خرد آب به را خود چهره و جان و باشد نگاهدار
 .باشد بهروز و كيش فروزنده و دارد نگاه كهتران كنار در را كهتران و بزرگان

 نيكوييها اين كه آن از بيشتر من كه بدان. پذيرفتم را تو اندرز و پند اين راستگوى، و نيكدل شاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه اسكندر
 زارى به و گرفت دست در را اسكندر دست ايران شاه. ماند نخواهم تو سرزمين اين در بيĤورم، راهنماى كار، اين به را خرد و آورم بجاى را

 :گفت بدو و نهاد خود دهان بر را اسكندر دست. خروشيد



246  

 

. برآمد تن از جانش و بگفت اين دارا،. سپردم پاك يزدان به را روان و رفتم خاك به خودم و سپردم تو به را شاهى تخت. باد تو پناه يزدان
 . بگريستند زارى به او بر انجمن آن همه

 .پاشيد خود كيانى تاج آن بر خاك و دريد تن بر را خود هاى جامه همه اسكندر

 روشن، گالب با رسيد، دارا جاويد خواب هنگام ديگر چون. بساخت اى دخمه برايش بود، او كيش و فرّ كه سان آن و دارا آيين به آنگاه
 را دارا روى كسى ديگر پس آن از و شد ناپديد كافور زير به تنش. بيĤراستند گوهربافت و زر رومى ديباى با را پيكرش و بشستند ازو را خون
 چون. بگريست خون او بر و نهاد زر گاسونه درون را او اسكندر آنگاه. گذاشتند دارا سر بر مشك از تاجى و نهادند زرينى تخت دخمه برون. نديد

 نيز بزرگان و رفت مى ايشان پيش در پياده اسكندر. ببردند دست به دست خود، دستان روى بر را آن همه برداشتند، جاى از را دارا گاسونه
 .نهاد تخت آن بر را او گاسونه شاهان، آيين به و برفت دارا ستودان پيش تا اسكندر گونه بدين. بودند خون پر هايى ديده با همگى

 .بزد آن بيرون در بلندى دارهاى بپرداخت، ارجمند دخمه آن كار از چون سپس

 آنگاه. ساخت نگونسار را شاهكُشان آن سر و كرد دار بر زنده را بدبخت دو آن پس. بود اهيارم براى ديگر دار و جانوسپار براى دار يك
 را شهريارى كسى پس آن از مبادا تا بكشتند دار بر زارى و خوارى به را ايشان و برفتند دست در سنگى با يك هر سپاه، ميان از جنگاوران

 .خواندند زمين شهريار را او و كردند آفرين او بر همگى بكرد، زارى ايران شاه آن بر چگونه اسكندر كه بديدند ايرانيان چون بكشد

  ايران بزرگان نزد اسكندر نوشتن نامه

 به را اسكندر درود و بيĤمد بودند، آنجا در شاه رويان پوشيده و ايران بزرگان كه اصفهان سوى به كرمان از بزرگى مرد هنگام همان در
 نخواهد شاد دادگر، شاهان مرگ از دشمن و دوست دل كه همانا: گفت اسكندر سوى از آنگاه. بگفت آنها به را دارا كار همه و برسانيد ايشان
 دل نبايد پس. شد خواهد فزونتر بوده، كنون تا آنچه از من نيكويى. آشكارم من شد، نهان او اگر و هستم من دارا ديگر امروز، كه بدانيد. شد

 بايد را راه همين باز بمانيم، درازى روزگار چه اگر و. بود خواهد مرگ ما همه سرانجام سپاهى، چه و شاه چه. يĤزاريدب درد آن براى از را خويش
 .باشيد تندرست و دلشاد پس  بوده نخست از كه است همان ايران. بنازيد ما با پيوند به و بيĤوريد استخر شهر سوى به بنه اينك. بپيماييم

 كشورى هر و ايران نامداران همه و كش كينه افكن اسپ دليران و ساالرفش بزرگان نزد به بزرگ فيليپوس سرپ اسكندر سوى از آنگاه
 كاردانان سوى به كيان پادشاه از: نوشت نامه آغاز در. بفرستادند آفرين و نرمى و پوزش از پر هايى نامه نيز موبدان سوى به. بنوشتند هايى نامه
 . آورد پديد نون و كاف از را گيتى دو هر كه پروردگارى. بكرد آفرين بيĤفريد، را نهان و آشكار و گيهان كه دادگرى رپروردگا آن بر آنگاه. ايران

 فرمان به خواست، هرچه. مخوان دانا و توانا او بجز را هيچكس روان، چرخ اين ديدن با پس. نيست چرا و چون او فرمان در كه همو
 بدانيد. مگيريد ياد داد و فرهنگ و نيكنامى بجز هيچ گيتى رفتار از. باد نامداران بر پروردگار درود و. است دشاهپا او و بندگانيم همه ما و اوست

 .آمد ماتم سور، گاه به و رسيد اندوه پيروزى، هنگام در مرا كه

. نبود بيگانه و بود بندگانش از كىي. بود خانگى شاه، آن دشمن. رسد دارا جان بر گزندى خواستم نمى من كه بلند آفتاب دادار به سوگند
 از و بيابيد بخت روزگار، از كه خواهيد مى اگر نيز شمايان پس اين از. آمد سرش بر بد كرد، بد چون و بيافت را ايزدى پادافره اكنون نيز او ليك
 درد از پر من روشن دل. كنيد گروگان را خود روانهاى پيمان، اين براى از و ببريد فرمان و جوييد داد پس  تخت و تاج و برده و هميان نيز من

 كه خواهد مى اگر ليك. يافت خواهد كاله و تخت و ارج و درم بيĤيد، ما بارگاه اين به كه كسى هر. آورم بجاى را او اندرز كه كوشم مى و داراست
. ديد نخواهد رنجى و درد كسى ديگر پس آن از. برساند ما گنج به بايد كه را آنچه و نپيچد سر پيمانش از كه بايد پس باشد، خود ايوان در

 نگاه را خود پيشين شاهان نشستنگاه خود، آيين به هم باز پس اين از. مشكنيد را او پيمان تا بكوشيد و بزنيد اسكندر نام به را درم همگى
 شهرى، هر از. بمانيد سودمند و دلشاد همگى و نرسد دزدان از گزندى تا نداريد نگاه بان ديده بى را خود سرزمين و پاسبان بى را بازارها. بداريد
 به نباشند، دژم ما نزد به آمدن از و بدانند را ما كيش پرستيدن و باشند ما زرين شبستان شايسته كه را دل بيدار و شرم از پر زيباى كنيزان
 و پاك و شادكام دلى با كه اى بيگانه درويشان. آيد ستم بردگان بر كه نباشد شايسته زيرا. بفرستيد شاهدوستان آن نزد و ما شبستان سوى
 .بنويسيد خواهندگان نامهاى آغاز در را نامشان گذرند، مى ما شهر از گرسنه و خسته
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 من.  بركَنيد بن از را او شاخ و بيخ و بشكنيد را بيدارگر آن پشت و دل ديده، گزندى كارزارى از و است مستمند كه شمايان از كسى هر
 افسر و سازيد توانگر دهش و داد با را خود دل همگى پس. كنم مى دار بر زنده است، كرده گم را خود كار فرجام آغاز، همين از كه را مىبدنا هر

 را خود كار آن كيفر سرانجام بپيچد، ما فرمان از سر كه كسى هر كه بدانيد و. گذشت خواهد نيز ما و شما روزگار كه زيرا. نهيد سر بر آزادگى
 بر را كيانى تاج آن و بيĤمد استخر شهر به كرمان از و برگرفت در آرامش با را گيتى بفرستاد، را ها نامه آن گونه بدين اسكندر چون. ديد اهدخو
 .نهاد سر

  روى جوينده ز پيچد زود او كه        مجوى توانى تا جهان راز تو

  خورى نشدا ز بر همه آنجا كه            ايدرى تا تو دانش بيĤموز
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  اسكندر
  بود سال چهارده اسكندر پادشاهى

 از زمان و زمين و آسمان. ازوست انجام و آغاز و كار و آرام كه همو. بيĤفريد را جاى و زمان و زمين و گيهان كه پروردگارى آن بر آفرين
 و گيهان كردگار را او بجز پس. اوست ىهست بر گواهى گرزمان تا ناچيز خاشاك از چيز همه. اوست فرمان به گيتى بيش و كم و او آن

 كه بود]  ع[  على] ،)ص(  محمد[  ياران انجمن آن سر. باد يارانش و]  ص[  محمد روان بر پروردگار درود و. مخوان نهان و آشكار شناسنده
 را شاهنشاهى تاج اكنون. بگذشت شمار از او سخنهاى ليك  بودند پرهيزگار و پاك ياران، آن همه. خواند]  خدا[  برگزيده بنده را او پيامبر،

 گوپال دارنده آن. است گشته شاد او فرمان به روزگار و باشد مى داد و فرّ و بخشش با كه شاهى. است ماه كننده درخشان او بخت كه ستايم مى
 سال كهن دانش، به ليك است، نجوا سال، به چه اگر و است سخن چيره و دانا و خردمند كه همو. رنج و آسانى و گنج و تاج و شمشير و

 او پر سايه در ما و است تابان كه اوست فرّ از نيز اورمزد ستاره. است يزدان سپاسگزار تاج، براى از كه شناس نيكى و فرهمند  شاه آن. باشد مى
 خروشان نيز را آسمان رزم، هنگام به. است نيĤورده زر بخشنده محمود شاهنشاه همچون شاهى هيچ كنون تا آسمان كه براستى. نازيم مى
. لرزاند مى خاك بر را آسمان و ريزد مى هم در نيز را كوه ، بيĤورد خشم كه آنگاه. افشاند مى گوهر ديگر آيد، پيش برايش بزم چون و كند مى

 .نازد مى بدو آسمان گنبد و اند بوده شهريار پدرش بر پدر كه است شاهى

 را نيك نام زيرا ستودم، را او راه و آيين و بزرگى نامه، اين آغاز در رو آن از من و. بادا بزرگى نيز شفرجام و بمانَد برجاى جاودان تا نامش
 برابر در او براى جوشنى همچون بخت و شده روشن شاهى تاج او ديدار از. گردد نيك گيتى، در نيز او فرجام كه باشد پس. ديدم ازو گيتى در

 .اوست نامور تخت پايه زمين، و است روشن او بارور بخت از آسمان. نازند مى بدو زمين روى ادشاهانپ و پارسايان همه. است گشته بديها

 از. هستند او زينهار در دام و دد و است شيرْشكار. است راستكارى و مهر آسمان چون بزم هنگام به و پتياره پيل ژنده همچون رزم گاه به
 .مباد او افسر بى گيتى و باد داد از پر دلش و سبز سرش پس. درد مى هم از نيز نگپل چرم و شير دل جنگ، روز در او گرز آواز

 يار شاهان، جان با خرد: گفت بنشست، تخت بر اسكندر چون: سرايم مى باستان گفته از را آن و گردم بازمى داستان آن سوى به اكنون
 رهايى روزگار چنگ از و گذشت خواهد گمان بى ما نيك و بد. باشد بد رسد،نت ازو شاهى اگر و است پيروزگر گيتى در ايزد تنها كه زيرا. باد

 را خود پاسخ بگشايد، لب همينكه شب، نيمه گاه به يا و ما دادن بار هنگام به چه بيĤيد، ما بارگاه اين به دادخواهى براى از كه هر. يافت نخواهيم
 از شهر و دريا و بيابان و كوه در نيز ما زيردستان همه ساخت، يارمان را پيروز بخت و داد ما به را فرّخى اين پيروزگر، يزدان كه اينك. بيابد
 چيزهاى. بداند ما همتاى را خود كه كسى آن بجز  خواهيم نمى باژ گيتى در كس هيچ از سال پنج تا پس اين از. شد خواهند مند بهره اينها

 بگفت، را نيكو سخنان آن و شد جفت داد با پادشاه اسكندر دل سان بدين چون. اهيمنخو چيزى نيز توانگران از و ببخشيم درويشان به بسيارى
 .بنشست سگالشگر با شاه و شد پراكنده انجمن آن آنگاه. بكردند آفرين زمين دادگر شهريار آن بر ايران همه از

  روشنك مادر دآلراى، نزد اسكندر نامه

 به يزدان: كه بنوشت روشنك مادر سوى به اى نامه نويسنده آن. برود او پيش به چينى رندپ و رومى خامه با دبير تا بفرمود اسكندر آنگاه
. بودم نوشته] دارا براى[  اين از بيشتر پندهايى با اى نامه نيز كار اين از پيش. دهد جان آرامش را تو درد، اين از پس و بدهد را نيكان پاداش تو

 شاه درد از را خود دل و بساختم نساجامه شاهان آيين به برايش شد، كشته بنده يك دست به و تبرگش تو جفت از روزگار سرانجام، چون ليك
 آشتى كند، درنگ گيتى در اين از بيش بايست نمى كه بود چنان او سرنوشت چون ليك  خواستم آشتى ازو بسيار جنگ، آن از پيش. بپرداختم

 را دشمنش و دهد جاى را او نيكان، جايگاه در و رساند بهشت به را او تن يزدان، اكنون. شد پيچان او خون ريختن از هم دشمن سرانجام. نكرد
 .بدهد پيكان زهر

  برگ همچو ما و است خزان باد چو       مرگ چنگ از چاره كسى نيابد
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 با زود را او اكنون سپ. داد من به را روشنك او كه هستند گواه دارا اندرز آن بر بسيارى كسان و شماست پيش به گيتى همه اينك 
 گيتى، در پس اين از و سازيد نرمى از پر را خود دل پس. بزدايد مرا تاريك جان مگر تا بفرستيد من نزد به ايران بزرگان نيز و دايگان و كنيزان

 . بناميد دارا مرا

. بكرد آفرين گيهان، داناى پروردگار و ردگارك بر نامه آغاز در. شد نوشته روشنك سوى به خودكامه شاه آن از همانگونه به اى نامه آنگاه
. هستى نرم آواى و خوب گفتن سخن و شرم و ناز با و خردمند و دآلراى نيز تو. شوند زاده پارسا مردم تنها پادشاه، نژاد از كه همانا: گفت سپس
 من شاه تو كه ديد خواهى بيĤيى، من شبستان به چون اينك. ببرد نيك نام خود با و درگذشت آن از پس و سپرد ما به را تو پدرت كه بدان

 فرزند آيين به را تو تا نوشتيم اى نامه نيز مادرت به. اى پيلسته تخت و دستبند فروزنده و تاج زيبنده و بانوان سر تو كه چرا  بود خواهى
 به روشن روانى با تا بفرستد اصفهان موبد پيش به ات دايه همراه به و پيالن و تخت و تاج و كنيز با باشد، تو سزاوار كه همچنان و شاهنشاهان

 . بادا شاهان شبستان نهانگاهت و باد يارت شرم، و دل هميشه. باشى آن بانوان سر و بيĤيى ما شبستان

 زا سردى آه بشنيد، را سخنان آن دآلراى چون. بكرد ياد ايشان به را گيتى شاه آن سخنهاى و بيĤمد گَرد همچون شتابان اى فرزانه پس
 خود پيش به را نامه نويسنده گريست، مى خون كه همچنان آنگاه. بباريد ديدگان از خون بود، گشته خاك در كه دارا براى از و بركشيد جگر
: گفت سپس. بكرد آفرين هنر و خرد و آرامش خداوند و دادگر يزدان بر نخست. بنوشت را نامه آن پاسخ زود ، فرّخ و مغز با سخنهاى با و خواند

 او روزگار كه اكنون ليك. آراستيم مى او نام به را خود زبان و خواستيم مى را دارا فرّ -اوست از مهر و آرام و پرخاش كه - سپهر كردگار از پيوسته
 هستم آن خواهان. خواهم مى تو براى گيتى در را خسروانى پيروزى و بزرگى و نيكويى ديگر گشت، گاسونه تخت، بجاى جايگاهش و بگذشت

 دارا دخمه ساختن براى مهربانى با كه را آنچه همه من. خواهم مى گويم، مى آشكارا كه را همين نيز نهان در كه بدان و باشد تو كام به گيتى كه
 تىگي در بسيار بريزد، را خود شاه خون كه كسى همانا. بادا شاد جانت از  آسمان. شنيدم بكردى، بدخواه جانوسپار و ماهيار به كيفردادن و

 .نيابد درنگ

 هستى ما شاهنشاه دارا، بجاى تو اينك. نيĤيد شاهان از بندگى و پرستندگى كه براستى. بدادى پند و بجستى آشتى پيوسته كه آن ديگر
 و كرد ياد روشنك از دارا كه آن ديگر. باشد ايوانها بر نامت و باشى كامروا گيتى در پيوسته پس. هستى ماهمان تو برفت، ما خورشيد چون و

 درود را تو نيز خودش. ايم نهاده سر تو خواست و فرمان به و توييم بندگان همگى ما و است تو كنيز او كه بدان. ساخت شاد آرزو آن به را ما دل
 واستخ از سرپيچى ياراى را كسى پس برگزيد، را تو - روزگار شاه آن - دارا چون. بنوشت پاسخت در بهشتى بوستان همچون اى نامه و فرستاد

 نبايد و است دارا فرمان همچون تو فرمان كه گفتيم ايشان به آن در و نوشتيم نامه بزرگ جنگاوران و پهلوانان و مهتران همه به نيز ما. نباشد او
 . بپيچند تو پيمان از سر ايشان از هيچيك

 آن از كه را آنچه همه رسيد، اسكندر نزد به دهفرستا چون. بداد بسيارى گوهرهاى و هميان و برده رومى فرستاده آن به دآلراى آنگاه
 او گفتار شنيدن از اسكندر. است تخت بر و زنده هنوز ايران شاه گويى: گفت و كرد ياد او نزد به بود، شنيده و ديده ايشان بارگاه و آيين و تخت
 .نهاد سر بر را كيانى تاج آن آرامش با و شد شاد

 را روشنك اسكندر، گرفتن زنى به

 و چرب زبانى با و برو دآلراى نزد به: گفت بدو و براند او با را دارا سخنان بيĤمد، مادرش چون. بخواند عموريه از را خود مادر اسكندر اهآنگ
 .بكن او بر آفرين هزار ما از ديدى، را او چون و ببين پرده درون را روشنك سپس .بگوى سخن او با نرم

. ببر خود با رومى زربافت ديباى بار با نيز شتر ده و گستردنى بار با شتر سد و شاهوار گوهرهاى با ىتاج و گوشواره و دستبند و گردنبند
 دست در جامى شاهدوست خوبان آيين به يك هر كه بيشتر يا و رومى كنيزك سيسد و بكن هميانهايى درون بشار براى از نيز دينار هزار سى

 .مكاه شاهان آيين و راه از چيزى و ببر را نوكرانى يزن خود همراه به. ببر آنجا به باشند، داشته

 او پيشواز به بزرگان از بسيارى رسيد، اصفهان شهر نزديك به چون. برفت ترزفان زبان شيرين فرزانگان از تن ده با شاه مادر سان بدين و
 چشم پيش در درم ديگر كه كردند بشار اسكندر مادر بر چندان و آمد دهليز به ايوان از خويش آيين به نامداران، با نيز دآلراى خود. آمدند
 روشنك براى بسيارى  وردك دآلراى،. گشتند انجمن ايشان پيش در نامداران همه و بنشستند ايوان در سگالشگران با آنگاه. شد خوار مردم



250  

 

 اسپان. بودند بايستاده پراكندنى و افكندنى و ردنىگست و پوشيدنى و رنگين و سيمين و زرين بارهاى با شتران پرسنگها تا كه چنان كرد، آماده
 بيĤورد فراوانى هاى پارچه و جامه و گران گرز و زرين گوپال و برگستوان و كالهخود و گبر و نيام زرين هندى شمشيرهاى و ستام زرين تازى
 شادمانى به روشنك پس. بيĤراستند زرين روان تخت چهل و بخواستند ايوان از را كنيزان آنگاه. بود نديده آن از بيشتر گيتى در هيچكس كه
 .بود كاله و اسپ و ديبا و گوهر جا همه راه، از نيمى تا دآلراى كاخ از. بنشست نوكران همراه به و بان سايه با روان تخت يك در

 را شهر درون خون، از پر دلى و هخند از پر لبى با و آمدند او پيشواز به بزرگان همه برفت، استخر شهر سوى به روشنك سان بدين چون
 و باال برز آن به چندى اسكندر آمد، شاه شبستان به ماه همچون روشنك چون. بريختند مشك و درم ديبا سايبان آن بر پس. ببستند آذين
 او بر را خود جان ديگر اسكندر بنشاند، زرين تخت بر را روشنك اسكندر، مادر چون. گرفت جاى دلش در او مهر و كرد نگاه او زيباى چهره
. نديد شرم و شايستگى و خردمندى و آهستگى و بزرگى بجز هيچ ازو ليك. راند سخن او با كار كم و بيش از و بنشست او با هفته يك. افشاند
 .ببردند او بر بشار براى نىفراوا شاهوار گوهرهاى و دينار ايران جاى همه از پس. برگزيد را او پيوند و مهر دلش بنگريست، او در هوشيارانه  چون

 .گشت آباد ويرانيها، همه و داد از پر گيتى همه و خواندند آفرين او بر شاهى به چين و توران و ايران همه

  قنوج پادشاه كيد ديدن خواب

 :كه گفت چنين پهلوى گوينده. آمد خواهد شگفت بشنوى، سخن اين چون را تو

 اين اينك. داشت را موبدان فرّه و كيان نشست و خردمندان مغز و دل كه بود كيد نام به مشادكا و دل بينا و خردمند شاهى هند در
 دانش و گفتار در كه هندوستان سگالشگران و دانايان همه تا بفرمود پس. بديد خوابهايى پى در پِى شب ده كيد كه شد چنان. بنگر را شگفتى

 ايشان از هيچيك ليك. بكرد آشكار آنها نزد در بود، نهان هرچه و بگفت ايشان پيش در را ابهاخو آنها همه كيد آنگاه. گشتند انجمن بودند، توانا
 .كند گزارش را خواب آن نتوانست

 .شد زرد رويشان و انديشه پر دلشان پس

 خردمند بسيار گيتى در كه است مهران نام به نامدارى كه بدان مهترانى، يادگار كه خردمند شهريار اى: گفت كيد به يكى سرانجام
 از را ما چون كسانى و خورد مى كوهى گياهان تخم از. برد مى بسر دام و دد با پيوسته و نيست شهر در خوابش و خورد ولى. است گشته

 هيچ و دارد بلندى بخت كه است اى پرستنده مرد سان بدين و. گيرد مى كناره مردم از و نشيند مى آهو و كوهى ميش با. شمارد نمى مردمان
 .رسد نمى او بر گيتى از نيز گزندى

 و بگفت اين كيد،. نباشد ما براى اى چاره راه هيچ ديگر بگذرى، نيز هنر پر اين از اگر: گفت دانشمند آن به شنيد، چنين كه كيد شاه
 چون. نباشد دژم تا برفتند هبدسپ كيد با نيز فرزانگان آن. شد روان بود، شنيده مهران باره در كه آنچه براى از و گشت اسپ بر سوار هماندم
 .نشينى مى كوهى ميش با كوه در كه پرست يزدان مرد اى: گفت بدو. بپرسيد دانا مرد آن از بود سزاوار كه چنان رسيد، مهران نزد به سپهبدار

 باكى و ترس هيچ بى و آرامش و خردمندى و پاكى با شبى كه بدان. كن گزارش را آن هوشيارانه و كن گوش مرا خواب اين ژرفى به اينك
 پيش در تنگى سوراخ تنها و نبود پيدا خانه آن در ليك. بود آن درون نژندى پيل ژنده كه ديدم بلند كاخى همچون اى خانه خواب در. بخفتم

 شب. ماند انهخ اين در او سنسور و گذشت روزن آن از شومش تن. نيĤمد تنش به گزندى هيچ و بگذشت سوراخ آن از ژيان پيل آن ولى. بود آن
 .گشت تهى نيكبخت يك از تخت خانه، آن در كه ديدم خواب در ديگر

 به مرد چهار كه ديدم خواب در نغزى كرپاس شب سديگر به. نهاد سر بر را دالفروزى تاج و بنشست پيلسته تخت آن بر و آمد كسى ليك
 از مردم آن نه و شد دريده زور همه آن از كرپاس آن نه ليك. بود گشته الژوردين رخسارشان كشيدند، مى را آن كه بس از و بودند آويخته آن

 او بر آب درون از ماهى پيوسته و بود جويبارى لب بر اى تشنه مرد كه ديدم خواب در چنان چهارم شب در نامدار، اى. آمدند ستوه به كشيدن
 چه خواب اين براى از انديش نيك كه براستى. تاخت مى او سِپ از نيز آب و دويد مى مرد آن. گريخت مى آب از تشنه آن ليك ريخت، مى آب
 از ايشان از يكى ليك بود، كور مردمش همه چشمان كه بود آب به نزديك سخت شهرى كه ديد درخواب چنان جانم پنجم شب در گويد؟ مى

 خواب در ششم شب به ارجمند، مهتر اى. ودب فروزان شارستان همه گويى آنها فروش و خريد و دهش و داد آن از. نبود خشمگين كورى، براى
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 چاره تندرستان از و بود رسيده لب به بيماران آن جان. كردند مى يارى درخواست تندرستى از و بودند دردمند همگى شهرى كه ديدم
 دندان با و داشت سر دو و دست دو و پا دو كه بديدم دشتى در را چموشى اسپ خواب در گذشت، هفتم شب از نيمى چون باز. جستند مى
 در هشتم شب در كيش، پاك اى. نبود تنش از خوراك شدن بيرون براى راهى هيچ ليك چريد، مى دهانش دو با. داشت برمى را گياه خود

 آن خشكى از ساليانى و تهى ميانش تا يكى ليك. بود آب از پر خُم دو. است شده نهاده زمين روى به هم برابر در خُم سه كه ديدم خواب
 خُم آن نه و شد مى كم چيزى خُم دو آن از نه آن ريختن از ليك. ريختند مى سرد آب پيوسته نيكمرد دو آب، پر خُم دو آن از. بود ذشتهگ

 و خشك و الغر تنى با كوچكى گوساله. بود خفته گياه و آب كنار در و آفتاب در كه ديدم خواب در را گاوى نُهم شب به. گشت مى تَر خشك،
 گوش و رنجى نمى اگر اينك. بود توان بى و الغر گوساله، و فربه گاو، و خورد مى شير گوساله آن از ماده گاو آن. بود او پيش در آبروى بى
 از كاخى و ايوان و بود فراخ دشتى در كه ديدم خواب در را اى چشمه دهم شب در كه بدان. ببرم پايان به و بگويم نيز را دهم خواب دارى، مى
 كه دهى پاسخ مرا نهانى اگر باشد سزاوار اكنون. بود خشك سخت چشمه آن لب ليك. بود نم و آب از پر دشت آن سراسر. بود ردهبرآو سر آن
 شد؟ خواهد چه گيتى در پس اين از

 را كيد مهران، دادن پاسخ

 نه و شد خواهد كمتر تو بلند نام نه كه بدان. مكن بد را خود دل خوابها، اين براى از: گفت بدو بشنيد، كيد از را سخنان اين مهران چون
 .آورد خواهد ايران برگزيده سران و روم از را گرانى سپاه اسكندر كه باش آگاه. رسيد خواهد گزند پادشاهى اين به

 و ترانكه از هيچكس كه دارى، گيتى در چيز چهار تو. مكن جنگ او با و ساز خود يار را خرد باشد، آبرو را تو كه خواهى مى چون پس
. است تابان او براى از زمين در تو افسر و است برين بهشت همچون كه باشد مى دخترت يكى. اند نديده خود به را آن مانند كنون تا مهتران
 .گويد مى تو با را گيتى راز همه و دارى نهان در كه اى فرزانه ديگر

 نه و شود مى گرم آتش از نه بريزى، آن در آب چون كه است جامى چهارم و. دارد بلندى نام دانايى در كه است ارجمندى پزشك سديگر
 با چيز چهار اين با تو نكند، درنگ اينجا در كه خواهى مى اگر بيĤيد، اسكندر چون پس. نيابد كاستى آبش شود، خورده آن از هرچه و آفتاب از
 .نيست او پاهيانس برابر در پايدارى توان را تو كه بدان و. مكن جنگ آهنگ و بجوى نرمى او

 :دهيم مى پاسخ نيز را خوابهايت آن بنهيم، فرخ انديشه كارت در چون اينك

 آن و بدان گيتى همچون را خانه آن تو پس  شد مى بيرون سوراخ آن از درنگ بى كه پيل آن و بديدى كه تنگى سوراخ و خانه آن نخست
 با بخت و برفت كسى از تخت و تاج ديدى كه آنچه ديگر دو. دارد شاهى از امىن تنها كه باشد دروغگويى و بيدادگر و ناسپاس شاه نيز پيل

 روانش و ناتوان تنش و فرومايه و پست دلش. آورد مى شتاب به را ديگرى و برَد مى را يكى واژگونه گيتى اين كه است همان  شد يار ديگر كسى
 چهار كه ديدى كه نغزى كرپاس آن سديگر. باشد آه از پر لبش و اندوه از پر شاه آن دل باشند، شاد زيردستانش چون و باشد آزمند و تيره

 كيش را كرپاس آن تو پس  آمدند ستوه به كشندگانش آن نه و شد دريده كشيدن از نغز كرپاس آن نه و كشيدند مى و گرفته را آن مغز پاكيزه
. گيرد نمى بدست برسم باژ، بى كه است پرست آتش دهگان كيش ايشان از يكى. بودند آن پاسدارى براى از كشنده چهار آن كه بشناس يزدان
 دل در كه است يونانى پارساى آن كيش ديگر. ستودن نشايد را اين بجز هيچ گويد مى و خوانى مى جهود را آن كه است موسى كيش ديگر

 .آورد مى داد پادشاه،

 . آورد برخواهد خاك زا را هوشمندان سر كه است تازيان از پاكى كيش كيش، چهارمين و

 و پاكيزه نامدار مرد اين، از پس. شد خواهند يكديگر دشمن كيش براى از سان بدين و كشند مى يكديگر از را آن پيوسته كيش چهار اين
 .شود سو چهار به او براى از يزدان كيش كه آمد خواهد گزار نيزه سواران  دشت از نيكخويى

 آب از چون پاكيزه مرد كه آمد خواهد روزگارى كه بدان پس  ريخت مى آب او بر ماهى و بود گريزان خوش آب از كه اى تشنه آن چهارم
 .شد برخواهد آسمان به بدكنش سر ليك. رود مى دريا به ماهى همچون و گشت خواهد خوار ، بخورد دانش
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 آن از گروه گروه همه. داد نخواهد پاسخى را او هيچكس ليك ، خوانَد مى فرا دانش آب نوشيدن به را تشنگان همه دانشمند آن چه اگر
 چشم روزگار گويى و بود فروش و خريد از پر آن در كه ديدى كه شارستانى آن پنجم. گشايند مى بد به لب او بر و گريزند مى پژوه دانش مرد

 چنان كه آمد خواهد روزگارى كه بدان پس  نگريست نمى ديگر كس به هيچكس و ديد نمى را ديگرى يكى كورى، از و بود بدوخته را ايشان
. بستايند را نادان دانشمندان، و نيĤورد بار ايشان براى خرد درخت ديگر و گردد خوار و پريشان دانشمند، مرد و باشد نادان نوكر دانا كه شود
 گروه يك پرستش به كه سستى اربيم آن ششم. گيرد نمى فروغى ايشان ستايش آن كه دانند مى گويند، مى دروغ كه كسانى آن همه ليك

 با چه اگر و شد خواهند خوار توانگران، چشم پيش در زار درويشان و تهيدستان ديگر كه آمد خواهد روزگارى كه بدان پس  برفت تندرست
 .گشت خواهد ارزش بى و رايگان بنده و كنيز. ندهند هيچ را ايشان ليك گردند، مى توانگران آن گرد به بيچارگى

 با تنها مردم كه آمد خواهد روزگارى كه بدان پس  نبود تنش از خوراك شدن بيرون براى راهى هيچ كه ديدى را سر دو اسپ آن هفتم
 تنها را چيز همه. نامداران و پژوهان دانش نه و يابند مى اى بهره ايشان از درويشان نه. يابند نمى سيرى آن از ليك شوند، مى شاد چيز و خواسته

 دو آن و بود مانده تهى ميانش تا آنها از يكى كه ديدى كه آب پر خُم سه آن هشتم. گردند نمى فريادرس را هيچكس و خواهند ىم خود براى
 خوار و سست چنان درويش كه آمد خواهد روزگارى پس اين از كه بدان  پس .بود خشك ديگرى آن ميان ليك بودند، آب از پر پيوسته خُم

 ريش درد، از درويش مرد دل و بارد نمى او بر را خود باران. كند مى پنهان درويش آن از را آن آفتاب، گردد، آب پر ابرى بهاران، در اگر كه گردد
 .كند مى شب را روز گونه اين و گردد مى خشك درويش مرد لب ليك بخشند، مى يكديگر به چرب و شيرين زبانى با توانگران. گردد مى

 بازو نيروى زير به گيتى و درآيد ترازو بخش به كيوان چون كه بدان پس  خورد مى شير الغر گوساله آن از كه تندرستى گاو آن نهم
 رنج نه و گشايند مى را خود گنج ايشان بر تندرستان هرگز نه. خواهند مى چيز ازو تندرستان و گردد مى سست تهيدست بيمار كار ديگر درآيد،

 چشمه آن از نه ولى است مشك همچون آبهايى پيرامونش در ليك گشته، خشك آب از ديدى كه اى چشمه آن دهم و. دارند مى باز ايشان از را
 كه آيد مى كار روى گيتى در شهريارى كه آمد خواهد روزگارى پس اين از كه بدان پس  گرفت مى شتاب را آبها آن نه و دميد برمى روشنى آب
 تهى ها نيكى همه از او گنج براى از و گردد تيره او رنج از گيتى همه. باشد اندوه از پر تاريكش جان و باشد نداشته دانش از اى بهره هيچ
 او با گيتى كه بيĤيد نوآيينى پادشاه او از پس. شاه آن نه و ماند خواهد سپاه آن نه سرانجام ليك  سازد مى نو را خود سپاهيان پيوسته. گردد مى
 تو آيد، اينجا به چون پس. باشد مى مهتران تارك افسر كه است اسكندر هنگام اكنون. گيرد مى يدنتاب ازو ايزدى فرّه و يابد مى زينهار بدى از
. بگذرد اينجا از بدارى، خشنود را او چون كه بدان. نخواهد چيزى تو از ديگر اينها بجز كه كنم مى گمان چنين من و بده او به را چيز چهار آن
 هر در. مدان او همچون هنر و فرّ و خرد و دانش در را موبدان و خردمندان و گيتى شاهان از كس چهي .است خردمند و پژوه دانش مردى زيرا
 .است پيروزگر جايى هر و كار

. بازگشت دانا آن پيش از شادى و پيروزى و دآلرامى با و داد بوسه را او چشم و سر و گشت شاد بشنيد، مهران از را سخن اين كيد چون
 .برفتند او با نيز فرزانگان آن

 كيد سوى اسكندر كشيدن سپاه

 .شد او آن از تاج و تخت آن كه بدانست ديگر كرد، نگاه ايران در اسكندر چون

 در را هيچكس اسكندر ليك. گشودند مى را شارستانها در رسيد، مى بدان اسكندر كه هرجا. براند هندى كيد سوى به را فراوانى سپاه پس
  رسيد خواند، مى ميالد را آن سترگ كيد كه بزرگى شارستان آن به چون. برافراخت آسمان به را خود كاله و نشمرد چيزى به سرزمين آن

 اسكندر پس. بنشاندند و آوردند اسكندر پيش به را نامه نويسنده آنگاه. آورد فرود آنجا در و بگسترانيد سرزمين آن سراسر بر را خود سپاه
. گوهر و نام و شمشير دارنده آن پيروزگر، شاه اسكندر، از: كه نويساند كيد سوى به اى نامه گردد، خشمĤگين خود شكار از كه شيرى همچون
 پاك يزدان به و گزيند برمى را كارها ترين رنج بى كه كسى. بشست دانش آب به را خود دل كه كرد آفرين كسى آن بر نامه آغاز در سپس

 را تاريكت جان تا نوشتم تو سوى به اى نامه. هستيم گيتى در پروردگار سايه و شاه ما داند مى كه همو. دارد ازو ترس و اميد و است گراينده
 درنگ بى و مدار درنگ روز رسيدن براى رسد، تو به هنگام شب نامه اگر و مكن درنگ ديگر بخواند، تو براى را آن دبير، چون پس. سازد روشن

 .بگراى ما فرمان سوى به
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 .آورد خواهم پاى زير به را تاجت و تخت و سر بپيچى، من فرمان از سر اگر كه بدان ليك

. بنشاند خود كنار در خوبى با و بنواخت و ستود بسيار را او بديد، را پادشاه اسكندر فرستاده آن و رسيد هندى كيد پيش به نامه آن چون
 چنين اگر زيرا. آمد نخواهم آمادگى بى گونه اين كه بدان يكل. نپيچم او پيمان از سر هرگز و هستم شاد اسكندر فرمان به من: گفت بدو آنگاه
 به چينى پرند و هندى خامه با دبير تا بفرمود هماندم كيد پس. زمين پادشاه آن -اسكندر نه و پسندد مى من بر آفرين گيهان پروردگار نه كنم،
 خداوند آن. كرد آفرين كردگار بر نخست نامه آن در. بداد بهشتى غبا همچون آراسته اى نامه با را نامه آن پاسخ زود سان بدين و. برود او پيش

 كه نباشد شايسته. نپيچند سر نامور پادشاه از پارسا مردم كه همانا: گفت آنگاه. هنر و داد و مردى و دادگر و بخشنده خداوند روزگار، و پيروزى
 را آنها مانند به گيتى در نهان، چه و آشكار چه هيچكس، كه است چيز چهار مرا كه بدان. داريم دريغ را چيزى تيغ و تاج و سپاه دارنده آن از

 و كم تا فرستم مى او پيش به را آنها بفرمايد، مرا اسكندر چون ليك. بود نخواهد گونه بدين چيز چهار اين را هيچكس نيز من از پس. ندارد
 .كنم پرستش وار بنده را او و بيĤيم نزدش به يد،بفرما من به شهريار چون نيز آن از پس. گردد تازه آنها به او بيش

 آن نزديك به: گفت فرستاده آن به اسكندر. بداد او به را نامه و بگفت اسكندر به بود، شنيده كه را آنچه و بيĤمد باد همچون فرستاده
 دانيم مى و ايم ديده بوده، آنچه هر ما زيرا. ستا نداشته گيتى در را آن نهان، چه و آشكار چه كسى، كه چيست آن كه بگوى را او و بازگرد نامور
 .فزود نخواهد خود آفرينش اين بر چيزى ديگر آسمان كه

 بداند خواهد مى شاه: گفت بدو رسيد، كيد نزديك به چون. بپيمود را راه آن آتش تيزى به و بيĤمد شاه نزد از شنيد، چنين كه فرستاده
 با خودش آنگاه. كرد تهى بيگانه از را آنجا شنيد، چنين كه كيد چيست؟ نداشته، را آنها گيتى در كسى كنون تا كه چيزى چهار آن كه

 من كه بدان: گفت فرستاده آن به شاه كيد سپس. بنواختند گونه همه را او و بنشاندند خود كنار در نيز را فرستاده آن و بنشست راهنمايى
 .گردد مى تيره ارجمند، آن روى ديدار از يند،بب را او نيز بلند آفتاب اگر كه دارم نهان در دخترى

 از گويى بگشايد، سخن به لب چون و است سرو همچون بااليش. آيد مى شير بوى لبانش از و است كرف همرنگ كمندش گيسوان
 .بارد مى خوشاب مرواريد دهانش

. است نديده گيتى در او مانند به كسى كه ناهما. بس و است شرم جان باشد، خاموش چون. است برتر نيز اش چهره و ديدار از او خرد
 با روز دو و كنى سرد آب يا مى از پر چون كه دارم جامى كه آن ديگر دو. باشد مى پرهيز و شرم از پر دلش و است پرست يزدان و نژاد سپهبد

 را آدمى سرشك چون كه دارم پزشكى كه نآ سديگر. دهد مى سرد آب يا و مى را تو پيوسته و نگردد كم جام آن از هيچ بنشينى، همنشينانت
 در كه است اى فرزانه چهارم. پيچيد نخواهد خود به دردى هيچ از شاه هرگز باشد، شاه تخت پيش در سالها او اگر. بگويد را او بيمارى ببيند،

 .گويد مى شاه به را سرنوشت همه او. ام داشته نهان انجمن از را او و است من نزد

 آن به و بشكفت گل همچون او گفتار شنيدن با گيتى شاه آن دل. بازگشت اسكندر نزد به بشنيد، را سخنان اين هك نامور فرستاده
 و بفرستد من نزد به را اينها كيد چون پس. باشد گيتى ارزش همچون چيز چهار اين ارزش كه همانا  باشد راست گفتار، اين اگر: گفت فرستاده

 .گشت بازخواهم اينجا از نيكويى با و كوبيد نخواهم پاى زير به را او سرزمين گردي سازد، درخشان مرا تاريك جان

  شگفت چيز چهار ديدن براى دانا مرد نُه اسكندر، فرستادن

 به نگار و بوى و رنگ و پوزش از پر اى نامه آنگاه. برگزيد روميان ميان از گزند بى و دانشمند و خردمند مرد چندين شهريار اسكندر پس
 كه را چيزها آن تو پس. فرستادم تو نزد به اينك را خود راهنماى و شرم و فرّ با و خردمند كارآزموده رازداران از تن نُه: كه بنوشت كيد نزد

 كه بگويند نامه آن در كه بيابم اى نامه خود يادگير و هنر پر پيران آن از من چون. بمانند همانجا در آنها تا بگذار آنگاه و بنماى ايشان به گفتى،
 شاه باشد، زنده كيد كه هنگامى تا كه نوشت خواهم پرند روى بر اى نامه من آنگاه  ديديم نديده، گيتى در كسى كنون تا كه را چيز چهار آن

 .بود خواهد هند

 و بپرسيد فراوان شاناي از بديد، را سران آن هند ساالر چون. شتافتند كيد سوى به اسكندر نزد از رومى خردمند مرد نُه آن سان بدين و
 زرد خورشيد، تابش از آسمان چون ديگر روز. بساخت ايشان بر اى شايسته جايگاه و بنواخت را ايشان بود، بايسته  كه چنان آنگاه. شنيد پاسخ
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 چينى آيين به ار پيرامونش و نهادند زرينى تخت خانه آن در. نيست آراستن به نيازى را ماه چه اگر  بيĤراستند را هند شاه دختر شد،
 زبان چرب و بيدار مرد پير نُه آن شاه، كيد آنگاه. بنشست تخت آن بر بود، تر تابنده نيز آسمان بر ناهيد از كه خورشيدچهر آن سپس. بيĤراستند

 - بود گشته اندرخش ازو تاج و تخت و خانه آن كه -را شاه دختر رخسار پيران آن چون. بفرستاد پيوگ آن سوى به را يادگير و گوينده و
 .گشت سست پايشان و ماندند فرو و گشتند خيره او به بديدند،

 .ماندند فرو خود برجاى خداوند بر آفرين از پر زبانهايى با همچنان خردمند پير نُه آن

 كسى بماندند، آنجا رد ديرگاه تا گونه اين فرزانگان آن چون. داشتند برمى چشم ازو دمى نه و بود او برابر از گذشتن توان را هيچيك نه
 او و داشت اى چهره چنان كه او كرديد؟ درنگ همه آن رو چه از: گفت روميان آن به هند شهريار آنگاه. بخواند هند شاه نزد به را ايشان و آمد
 .نبيند ايوان در او ونچ نگارى هيچكس كه همانا شهريار، اى: گفت بدو روميان آن از يكى ليك. بود آدمى بود، بهره اخترى هر از خوبى به را

 يك باره در ما از يك هر اكنون. نباشد او همچون آدمى كه بس و گوييم مى را اين تنها ليك. ببيند درستى به را او روى نتوانست ما از هيچيك
 .فرستيم مى شاه اسكندر نزديك به اى نامه ماهرو آن اندام

 چون. بنوشت بود، ديده كه را آنچه موبدان آن از يك هر و بنشستند يكديگر كنار در و بگرفتند خامه و كرف و كاغذ فرزانگان آن پس
 گفتار از بخواند، را ايشان هاى نامه گيتى شاه آن چون. شتافت اسكندر شاهنشاه سوى به پيران آن نزد از سوارى درنگ بى بنوشتند، را ها نامه

 پيران شما بر به به: كه نوشت پاسخ چنين ايشان به شاه پس. بودند ستوده را او ماندا از يكى اى نامه در ايشان از يك هر. ماند شگفتى در ايشان
. برنهيد بنه شبستان، آن با داديد، او به مرا گشادنامه چون. مخواهيد چيزى اينها از بيش و بازگرديد چيز چهار آن با اكنون. بديدند را بهشت كه

 .بس و بيافتم داد گيتى، در كه بود زوا زيرا .آزرد نخواهد را كيد كسى پس اين از ديگر

 اسكندر نزد به هندى كيد از چيز چهار دانا، مرد نُه آوردن

 به ايوان از بديدند، رنجديده سوار آن با را شهريار پاسخ موبدان آن چون. بيĤمد رومى پيران آن سوى به اسكندر نزد از فرستاده آن پس
 .بخواندند او براى را -خودكامه شاه آن -اسكندر پيام و نامه پاسخ نآ و آمدند هند شاه نزديك و نامور بارگاه آن

 هندوان آن از زبان شيرين و گويا و خردمند مرد سد پس. شد شاد گشت، آزاد اسكندر رنج از ديگر كه ديد كه اين از هندوستان سپهدار
 بار سيسد پس. برگزيد آنها ميان از بود، تر شايسته كه را ايىه پارچه و گوهر و تخت و تاج و دستبند و بگشود را رنج بى گنجهاى در و برگزيد

 گوهر و زر كه تر داربوى چوب از مايه پر روان تخت يك همراه به درم نيز شتر بار ده و دينار شتر بار ده و شاهوار گوهرهاى و جامه شتر
 خون كيد دختر. بنهاد زين بود، تر مايه پر كه پيلى روى بر و نهاد زرين تخت پيل، ده روى بر آنگاه. بيĤورد بود، شده بافته آن بر بسيارى
 .برفت پزشك و فرزانه آن با و بگريست

 .داشت دست در را جام آن هم نامداران از يكى

 همچون بود، برافكنده ارغوان گل بر زرهى بسان را خود گيسوان و نهاده سر بر تاجى سياه مشك از كه كيد ماهرخ دختر سان بدين و
 چشمان و كمان ابروانش .نبود بدو كردن نگاه ياراى را هيچكس. بيĤمد شاه اسكندر شبستان به بود، آن سر بر گرد ماهى كه سهى وسر يك

 چون. باريد مى آنها از آتش گويى كه بود بهشتى نرگس دو همچون چشمانش. بود خَم باشد، داده تاب كه آن بى زلفش سر و مست نرگسش،
 آن بر نهان در پيوسته آنگاه. است گيتى چراغ تو براى اين كه براستى: گفت مى پيوسته كرد، نگاه او سراپاى و موى و روى و باال آن به اسكندر
 او پيش به تا بفرمود روم سپاه موبدان و خردمندان همه به سپس. بكرد آفرين بيĤفريد، بااليى و چهر چنين و آسمان كه دادگرى پروردگار

 براى را ماهروى آن كه بريخت دينار او بر خود گنج از چندان و درآورد خود همسرى به مسيحى آيين به را او گونه ينبد و. بنشستند و آمدند
  .آمد رنج دينارها آن ميان در رفتن راه
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 كيد جام و پزشك و فرزانه اسكندر آزمودن

 نزد به را گاو روغن از پر بزرگى جام پس. است چگونه وا دانش ببيند تا بپرداخت دانا مرد آن به اسكندر شد، ساخته سروبن آن كار چون
 خود تن از را خستگى تا بيĤساى و بمال خود اندامهاى همه و دوش و پشت و بر و ميان و سرين بر را اين: گفت و فرستاد بزرگ فرزانه آن

 .بيĤكنى دانش به را خود مغز و جان آنگاه و بيافكنى

 شهريار نزد به را آن و افكند جام آن در سوزن هزار پس. نهفتن من بر نباشد شايسته را بند اين: گفت كرد، نگاه روغن به دانا آن چون
 دانا مرد سوى به را آن زود آنگاه. بساختند آهن از اى مهره تا بفرمود و بياورد آهنگرى نهانى كرد، نگاه سوزنها آن به گيتى شاه چون. بازفرستاد
 اسكندر نزد به را شده ساخته زنگار بى و روشن اى آيينه رنگ، تيره آهن آن از بماليد، دست آن بر و كرد هنگا آهن آن به دانا چون. بفرستاد
 دژم و سياه كه اين تا نهاد آب زير به را آيينه آن و نگفت سخنى هيچكس با راز آن از اسكندر. بردند اسكندر نزد به را آن هنگام شب. بفرستاد
 دارويى با را آهن ديد، چنين كه خردمند آن. كشيد درازا به كار آن در آهن آن راز سان بدين و. بفرستاد فرزانه آن نزد به را آن آنگاه. گشت
 .نگردد دژم و سياه بزودى ديگر كه بزدود نم از چنان

 .بازفرستاد اسكندر نزد شتاب به آب، پاكى به را آن سپس

 او با روغن جام آن باره در نخست. بنشاند زيرگاهى به را او و بپرسيد او از و خواند خود نزد به را فرزانه آن بديد، را آن اسكندر چون
 همه از دانش در من بهره: كه گفتى چنان تو. گذرد مى اندامها از روغن: گفت شاه به خردمند مرد. بازجويد را نامور آن دانش تا گفت سخن

 استخوان و پِى از سوزن همچون كه است دانا پارسا مردم دل: كه گفتم چنين پاسخت در من پادشاه، اى ليك. است فزونتر شهر فرزانگان
 دشمن با جايى هر در و ريختن خون و رزم و بزم با كه دلى: گفت دانا پاسخ در شاه باز. شكند مى را آن آيد، پيشش به نيز سنگ اگر و گذرد مى
 و روان اين و چرب گفتار اين: كه گفتم پاسخت در من ليك گذرد؟ مى آن از چگونه خردمند باريك سخنان ديگر باشد، گشته سياه آويختن در
 ريختنها خون همه آن از و بگذشته ساليان اين بر: كه گفتى تو باز. نيست تر تاريك نيز آهن از تو دل و است تر باريك نيز موى از من خرد و دل
 آسمان دانش با را آن من شود، بدگمان دلت اگر: گفتم پاسخت در د؟آم خواهد راه به تيرگى اين چگونه ديگر پس. است گشته زنگار از پر دلم
 بر دلش و بپسنديد را او نغز گفتار آن ديد، چنين كه اسكندر شد؟ خواهد كارگر او بر زنگار چگونه ديگر درآيد، آب رنگ به چون پس. زدايم مى
 .گشت تيزتر او كار

 .سپرد دانا آن به و بيĤورد گوهر از پر جامى و زر و سيم و جامه گنجور، تا بفرمود پس

 جفت خواسته، همچون و ندارد دشمنى هيچ ليك  يابند مى چيزها ازو چه اگر كه دارم نهان در گوهرى من كه بدان: گفت دانا آنگاه
 است من پاسبان شب در كه است دانش آن. نترسم دزد از باشم، آن با كه راهى در و نخواهند مزد آن براى از پاسبانان شب در. نيست اهريمن

 .باشد مى من بيدار جان براى تاجى ، خرد و

  كاستى در بكوبد كژّى كه            راستى و دانش و بايد خرد

 فزونيها و گوهرها اين براى از چرا ديگر پس. باشد بس پوشاكى و خوراك تنها نهان، چه و آشكار چه شهريار، از گيتى در من براى
. بادا راهنماى را جانت خرد. بازگردانند خود جاى به را اينها تا بفرماى اينك. كنم پاسبانى ها خواسته آن از كه ومش ناگزير و گردم شادمان
 نخواهد گناهى من از ماه و خورشيد خداوند ديگر پس اين از: گفت بدو آنگاه. رفت فرو انديشه در و گشت شگفت در ازو ديد، چنين كه اسكندر

 .خريدارم را تو سودمند گفتن سخن و پند و خرد اين كه زيرا  ديد

 را هندوستان پزشك اسكندر، آزمودن

 بدترين آيا: كه پرسيد او از پس. برود نزدش به گفت، مى را بيمارى ديد، مى را آدمى سرشك چون كه پزشكى آن تا بفرمود اسكندر آنگاه
 را خوراك بنشيند، خوان بر چون و بخورد اندازه از بيش هك كسى هر: گفت پزشك چيست؟ گريست، آن بر بايد كه دردمندى و بيمارى
 با را آنها و بيĤورم سو هر از گياهانى تو براى من اكنون. بجويد تندرستى كه است بزرگ كسى همانا پس.  نمانَد تندرست چندان تنش نشمارد،
 افزون و گردد افزون آرزوهايت چه اگر و بمانى تندرست موارهه تا بشويى دارو آن با را تنت بايد تو كه آورم فراهم دارويى و بيĤميزم يكديگر
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 تنت در مغز و خون. دهد پاك خردى را تو كارى هر در و آورد بجاى نيز را تو چهره رنگ دارو آن. نرسد تو به گزندى هيچ ليك بخورى،
 كنون تا من: گفت بدو شنيد، چنين كه اسكندر. ددنگر سپيد مويت و شوى كامكار خود تن بر و گردد شاد ، خرّم بهار همچون دلت و بيفزايد
 كار اين به گيتى در مرا و آورى بجاى را نغز داروى اين تو اگر كه بدان. ام نديده گونه بدين نيز را شاهان از هيچيك و ام نشنيده چيزى چنين

 و شاهوار هاى جامه او براى اسكندر آنگاه. رسيد دنخواه تو به گزندى هيچ بدگمان بد از ديگر و باشم خريدار جان به را تو گردى، راهنماى
 .برافراخت دانا پزشكان همه از را سرش و بساخت نيكوييها

 را فراوانى كوهى گياهان پس. شناخت بازمى پادزهر از را زهر و بود بسيار او دانش. رفت كوه به گروه آن از تن چند با پزشك آن پس
 تن و بيĤميخت بود، سزاوار كه چنان را دارو آن آنگاه. برگزيد بود، ترياك كه را هرچه و ريخت مينز بر نداشت، نيازى كه را آنچه و بكَند

 .بداشت تندرست گونه بدين را اسكندر ديرى و بشست كوهى داروى آن با را اسكندر

 كاستى تنش گونه بدين و. ختآمي مى زنان با شادى به پيوسته و خوابيد نمى بسيار را شب اسكندر كه شد چنان دارو آن براى از ليك
 خوابيدن از نيز جوانى هر تن گمان بى كه بدان: گفت بدو پس. بديد نشانى تن كاهش آن از اسكندر سرشك در و بيĤمد پزشك آن روزى. بيافت
 چنين كه اسكندر. گوىب من به را اين و بگشاى لب پس. اى بوده بيدار را شب سه تو كه كنم مى گمان چنين من. گردد مى پير زنان، با بسيار
 شب چون نبود، همداستان او با كار آن در كه هندوستان داناى آن ليك. گردد نمى سست آزارى هيچ از تنم و تندرستم من: گفت بدو شنيد،
 به و يختنيĤم ديدارى ماه هيچ با را شب آن اسكندر ديگر، سوى از. بكرد درست را آن و بيافت كاهش براى دارويى اى نوشته از شد، تيره

 دست در جامى شادى به و بنشست آرامش با ديگر و ريخت زمين بر را دارو آن بديد، را او سرشك و برفت پزشك چون پگاه. بخفت تنهايى
 چرا ،بودى بيĤميخته دارويى چنان رنج، آن با كه تو: گفت پزشك آن به آنگاه. بيĤوردند مى و نوازنده و بيĤراستند خوان تا بفرمود اسكندر. گرفت

 .بخفت تنهايى به و نجست يارى هيچ ديشب گيتى شاه زيرا: گفت پزشك ريختى؟ زمين بر را آن

: گفت بدو و گشت شاد ازو و بخنديد شنيد، چنين كه اسكندر. نباشد نياز دارويى هيچ به مرا ديگر بخوابى، تنها تو چون شهريار، اى
 .مبادا هند بى گيتى كه براستى

 آن به ستام زرين سياه اسپ يك و دينار هميان يك تا بفرمود شاه آنگاه. اند گشته انجمن هند در تنها ترشناساناخ و پزشكان همه گويى
 . بادا يار پاكت انديشه با خرد: گفت بدو و دادند خردمند پزشك

 را كيد جام اسكندر، آزمودن

. بخوردند خرّمى با آب آن از همه پيوسته خواب هنگام تا پگاه زا. بيĤورند و كنند سرد آب از پر را زرد جام آن تا بفرمود اسكندر آنگاه
 كه برگوى. سازى نهان نبايد من از را دانش اين: گفت فرزانه آن به شاه اسكندر آنگاه. نشد كاسته جام آن از هيچ خوردن، آن براى از ليك

 اى: گفت اسكندر به فرزانه اند؟ كرده چنين هندوان ابزار با يا اند ساخته چنين را آن شناسى ستاره راه از آيا چيست؟ براى از جام اين آب افزايش
 همه بساخت، را جام اين كيد كه آنگاه. اند برده رنجها آن براى از و اند ساخته بسيارى ساليان به را اين زيرا. مپندار ناچيز را جام اين تو شهريار،
 .بودند او پيش در روز و شب گوناگون كشورهاى اخترشناسان و نامور مهتران

 را آن كسى زيرا. بدان ربايى آهن از را كار اين نشان تو اينك. پرداختند بدان فراوانى روزهاى و داشتند نگاه را جام آن اختر كار ايشان
 چشم ليك گيرد، مى آسمان از پذيرد، كاستى چون را خوش آب اين و است گشته آبكش آن نهاد كه است چنين اين و. است ساخته ربا آهن
 .ببيند تواند نمى را آن آدمى

 باشم، زنده تا ديگر داد، اين پِى از من: گفت ميالد شهر پيران به يافت، سودمند را سخنانش و بپسنديد را دانا آن گفتار اسكندر چون
 .نجويم چيزى اين از بيش ديگر يافتم، ازو را چيز چهار اين كه من اينك. شكست نخواهم را كيد پيمان

 و دينار از بود، كه را چيزهايى آن همه گذاشت آنها روى بر نيز گوهر افسر سد و برنهاد را ها خواسته اسپ، دويست بر ندراسك آنگاه
 كوه آن در او كه را گنجهايى آن گيتى در هيچكس پس آن از ديگر. ساخت ناپديد كوه آن در را گنجها آن و نهاد كوهى در نابسوده، گوهرهاى

 .بيĤورد خويشتن با يادگارى ساخت، نهان كوهسار در كه گنجى آن از اسكندر ليك. نديد كرد، نهان
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  هندى فور به اسكندر نامه

 به را خود سپاه چون. براند قنّوج سوى به آنجا از را خود سپاه باد همچون و بگذاشت ميالد شهر در را خود گنج اسكندر سان بدين
 سوى به توان و دليرى و آتش فروزنده آن فيليپوس، پسر شاهنشاه اسكندر از را نامه. بفرمود او به جنگ و شور از پر اى نامه بيĤورد، فور نزديك

. بود خواهد و بوده برجاى هميشه كه بكرد آفرين را خداوندى نامه آغاز در. بنويساند سند آراى سپاه و اختر بلند آن هند، سپهدار هندى، فور
 نژند گيرد، خوار را كسى پروردگار اگر ليك. ماند خواهد برايش تخت و تاج و كشور باشد، ختهسا بخت پيروز را او خداوند، كه كسى همانا
 تخت و ديهيم و فرّهى و بخت و پيروزى از را ما خاك، تيره اين در پاك يزدان كه اى شنيده خود، تو. نتابد او بر بلند آفتاب ديگر و بگردد

 كانون اين بر پس. گردد مى برخوردار اينها از و آيد مى ديگر كسى و بگذرد نيز ما روزگار و انَدنم هميشه اينها ليك. است داده ها چه شاهنشاهى
  تخت آن از و كن داد از پر را خود تاريك انديشه. بيĤورند تو نزد به را نامه اين چون اينك. ننگ نه بماند، برجاى نام بايد تنگ پرگار و ماه

 گر چاره بر كار زيرا  مساز اى چاره هيچ ديگر و بخواه زينهار ما از تنها. منشين سگالش به راهنمايى و موبد هيچ با و شو سوار اسپ بر بزرگى
 كردنت، درنگ اين از را تو ديگر آيم، جنگت به سوارانم با چون گزينى، برترى و بلندى و بگذرى ما فرمان از دم يك اگر ليك. شد خواهد دراز

 .بفرستادند راهجويى و بينا مرد دست به را آن و نهادند آن روى بر را اسكندر مهر بنوشتند، گونه بدين را نامه چون. رسيد خواهد پشيمانى

 و گشت برآشفته بخواند، را نامه آن كه بزرگ فور. بنشاندند او تخت نزديك و خواندند فور پيش به را او و آمد فور درگاه به فرستاده
 و باشيم بيم و ترس از پر پاك خداوند از بايد ما: گفت نامه آغاز در. بكاشت كينه پاليز در ختىدر سان بدين و بنوشت تندى پاسخ درنگ بى

 اى نامه چنين فيليپوس اگر. خوانى مى خود پيش به مرا كه نيست خرد و شرم را تو. شد خواهد بيچاره الفزن، كه زيرا. نگوييم گزاف سخنهاى
. بود گشته سير ازو كه بود روزگار اين كه بدان ليك  اى گشته دلير چنين اين دارا از تو. بيĤغاز مرز و كن بپا شور هم تو باشد، نوشته فور به

 همه كه پندارى مى چنين ديگر و بود بزمى همچون برايت نيز كيد رزم. نپذيرند را آموزگارى هيچ پند ديگر آيد، بسر خاندانى روزگار چون
 و رسد مى فور به نيز نژادم و هستم فور من. نرسيد ما به سخنى و نامه چنين كهن شاهان آن از هرگز كه بدان ولى. اند افتاده تو دام به شاهان
 و فرستادم پيالنى ژنده را او نديديم، راست او با را روزگار چون خواست، يارى من از دارا كه هنگام آن در. نكرد ياد قيصران از ما دودمان هرگز

. گشت ترياك همچون تو براى برنده زهر ديگر برگشت، ايرانيان از بخت و شد كشته اش بنده آن دست به اراد چون آنگاه. كردم ياريش زبان با
 ما با تو كار زيرا  مكن دليرى جنگ در همه اين تو شد؟ ناپديد سرت از خرد چرا پس. آورد سرش بر را بد آن كه بود دارا بد دستور اين ولى

 تو نهاد و است جستن برترى تو انديشه همه. ببندند نيز باد بر را راه دشت، در كه ببينى سپاه و پيل هژند چندان اكنون. بود نخواهد چنين
 و خواستيم نيكويى نامه، اين در ما كه باش آگاه. بترس روزگار بد و گزند از و مكار را خويى ستيزه تخم گيتى در ليك. باشد مى اهريمن همرنگ

 .بيĤراستيم خوبى به را دلت

 فور رزم به اسكندر آراستن سپاه

 چنان و برگزيد بودند، سال كهن دانش، به و جوان و رو پيش و شايسته كه را سپاه پهلوانان درنگ بى رسيد، اسكندر نزد به پاسخ آن چون
 زمين بر راهى هيچ گويى كه چنان  براند سو هر از را سپاه آن بدانگونه. گشت دريا همچون زمين روى كه براند هندى فور سوى به سپاهى
 تند، و دشوار و راه بى راه آن از. كرد خاموش دلشان در را جويان جنگ آتش بود، سخت راه و دريا و كوه از پر راه آن سراسر بس از.  نمانْد
 روم قيصر اى :گفتند را او و رفتند شاه اسكندر نزد به ايشان از گروهى رسيدند، ايستگاهى به سپاهيان چون پس. گشت كند سپاهيان آن رفتن

 چرا پس. سند ساالر و چين فغفور نه و جويد مى را تو با جنگ هند فور نه. آيد مى ستوه به تو سپاهيان زير به نيز زمين كه همانا چين، ساالر و
 سوار تندى با توانب كه يابيم نمى را تندرستى اسپ هيچ سپاه ميان در سازى؟ تباه راهى چنين اين و ارزش بى سرزمين اين در را سپاهيان بايد
 خود جان از نيز هيچكس و است پيش در دريا و كوه جا همه اكنون ليك. ايم بوده پيروز دشمن سپاه بر جايى هر در كنون تا. كرد رزم آن بر

 .است نكرده جنگ سنگ و آب با كسى هرگز زيرا  مساز ننگين را ما نام پس. است نگشته سير

 اين. نرسيد زيانى را روميان از هيچيك ايرانيان با جنگ در كه بدانيد: گفت و برآشفت و گشت هگيناندو ايشان گفتار شنيدن از اسكندر
 اژدها دم به خود پاى با خودم و گذرم مى راه اين از شمايان بى من اينك. نشد زخمى شمايان از كسى و رساندند بد او به كه بودند دارا بندگان

 بازگردم، او از چون آنگاه. سور به نه و بپردازد رزم به نه ديگر تا كرد خواهيم نابود چگونه را رنجور فور هك ديد خواهيد پس آن از ديگر. روم مى
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 روميان، كه خواهم نمى و بود خواهد ايران سپاه و يزدان تنها من يار راه، اين در ليك. آورم زير به نيز را سرزمين آن مردانگى با و بيĤيم روم به
 .باشند من نيكخواه

 او فرمان به تنها و قيصر بنده همگى ما: گفتند و بخواستند پوزش ازو سپاهيان همه گشت، آشفته گفتگو آن از بدانسان شاه اسكندر چون
 از كوهى و كنند دريا همچون را خاك ما خون از اگر كه بدان. آمد خواهند جنگ به پياده سپاهيان گردند، تباه نيز اسپانمان اگر. هستيم
 تو بندگان همه ما. ديد نخواهد را ما پشت جنگ روز در هيچكس بيĤيند، ما جنگ به نيز سنگ و كوه و آسمان چه اگر و سازند بپا كشتگان
 .توست براى از ما جان شوى؟ مى آزرده ما از چرا پس. توست آن از فرمان و هستيم

 دارا خويشان و كيان نژاد از كه را ايرانيان آن از تن ارهز سى پس. بكرد رزم براى ديگرى چاره بشنيد، را ايشان سخنان آن اسكندر چون
 در. برفتند رومى كارآزموده و دار زره سواران و جنگاوران و سران از تن هزار چهل ايشان سر پشت در. برگزيد بودند، افزار جنگ با و دالوران و

 .گرفتند جاى خزر فرّ و زور با و نامدار سران هم آنها پس

 را دشت و در و گيرند جاى او سر پشت در تا برگزيد يمن و حجاز و شام سرزمينهاى از تازى نامدار ور نيزه هزار هدوازد قيصر آنگاه
 .باشند نبرد روزگار پژوهنده تا ببرد خود با نيز را نامور و كارآزموده خردمند و موبد و اخترشناس مرد شست. بسازند كوه همچون

 .برگزيد رزمگاه براى را جايى شد، آگاه اهسپ آن آمدن از فور چون ديگر، سوى از

 .گشت كوه همچون پيالن پاى همه آن از زمين و آمدند دشت به انبوهى سپاه

 از كارآگاهان از تن چند آنگاه. گرفتند جاى آنها پس در نيز پهلوانان و سپاه پيش در پيالن. بكشيدند  كُروه چهار تا سپاهى گونه بدين
. شكنند مى را اسپها كروه دو تا كه است فور با بسيارى پيالن كه بدان: كه گفتند او به و رفتند - گيتى شاه آن -اسكندر نزديك به هندوستان

 ياور آسمان، و است برتر نيز آسمان از سرش زيرا  داشت نخواهد بازگشتى راه ديگر برود، هم اگر و نيست او نزد به رفتن ياراى را سوارى هيچ
 پيشش در موم از پيلى تا بفرمود روم فيلسوفان به ديد، چنين كه اسكندر. ببيند شاه اسكندر تا بنگاشتند كاغذ روى به را پيلى آنگاه. اوست

 و بنشستند يكديگر كنار در پژوهان دانش آن پس آورد؟ خواهد بجاى را اين چاره  خود پاكيزه انديشه با كسى چه اكنون: گفت سپس. بساختند
 با آهنينى اسپان ايشان و بكرد انجمن را پارسى و مصرى و رومى ورزيده آهنگران از تن هزار سه از بيش نجامسرا. بجستند را كار آن چاره

 در هايى گردونه بر سوار و كردند سياه نفت از پر را درونشان و بدوختند را آنها درزهاى مس و ميخ با سپس. بساختند آهنين زينهاى و سواران
 . براندند شاه پيش

   .يافت سودمند را خردمندان آن و بپسنديد بديد، را آنها اسكندر چون

 سپاهى كنون تا كسى چه. بساختند آهن از همچنان سوارانى با آهنين سياه و سپيد و سرخ و ابرش اسپ هزار از بيش تا بفرمود پس
 راستين جنگى سواران به سخت كه وردبرآ آسمان به سر آهن از سپاهى و شد پرداخته و ساخته كارها همه ماه آغاز در است؟ ديده آهنين

 . مانست مى

 او دست بر فور شدن كشته و هندوان با اسكندر جنگ

 پهلوانان همه پس. برخاست رزم گَرد و خروش سپاه دو از بديد، دور از را سپاهيان و سواران آن و آمد فور نزديك به اسكندر چون
 .گشتند بيچاره و زده شگفت كار آن ديدن با هنديان همه .بزدند آتش نفتها و اسپان آن به و برفتند جوى پرخاش

 خروش سپاه سراسر از. آمد جنبش به آتش آن از بود، آهنين سپاه، آن كه رو آن از و گشت برافروخته زدند، آتش سياه، نفت آن به چون
 پيالن ژنده آن و هند سپاه همه پس. شتندگ شگفت در كار آن ديدن از بانان پيل. گرفت آتش سنسورهايشان و آمده جوش به پيالن و برآمد

 همچون دشمن سپاه پس از نيز اسكندر. برفتند آنها پس از شتاب به بديدند، را ايشان گريز آن اسكندر سپاه چون. بازگشتند آنجا از گردنفراز
 دو ميان در روميان گروههاى با راسكند پس. بگذشت جنگ هنگام ديگر و گشت نيلگون آسمان كه اين تا بود چنين اين. تاخت مى دمان باد
 .بداشت نگاه دشمن از را سپاه و بفرستاد سو هر به را بانانى ديده ليك. آمد فرود كوه
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 هندى دراى و سرغين ناى و كارناى خروش شد، سپيد بلور بسان جا همه و گشت پديدار خورشيد تاج شمش و رسيد فرا روز چون
 و آمد سپاه رده دو ميان به دست در رومى تيغى با اسكندر. برافراشتند ابر به تا را ها سرنيزه و بيĤغازيدند را جنگ سپاهيان پس. برخاست
 گويد سخن تو با تا است تو با ديدار جوياى و آمده سپاه پيش به اسكندر كه بگويد او به دور از و بخواند را او تا فرستاد فور نزديك به را سوارى

 را او كه اسكندر. شتافت سپاه پيش به سپاه دل از بشنيد، را اين هندى فور چون. بگرود آن به گويى، داد هب سخنى اگر و بشنود را گفتارت و
 استخوانها بر اسپان سم و خورد مى را مردمان اين مغز دام، و دد پيوسته. گشتند شكسته كارزار اين از سپاه دو هر نامدار، اى: گفت بدو بديد،
 و سخنگوى و جوان و دلير مردانى دو، هر ما بپيچند؟ رزم از روى بمانند، زنده هم اگر يا و شوند كشته يا يانسپاه بايد چرا. آيد مى فرود

 گردد، پيروز ما از يكى چون آنگاه. بجنگيم يكديگر با آوريم، چنگ به را كشور كه بايد چون و ببنديم را ميانها تا بيا پس. پهلوانيم و خردمند
 .شد خواهد او آن از هىشا تخت و پيل و سپاه اين

 با سپاهيانمان بى دو هر. است همين راه، و آيين: گفت بدو و پذيرفت را او با رزم شادى با بشنيد، را رومى اسكندر سخنان فور چون
 افزارى جنگ با و نى باريكى به سوارى را اسكندر ليك. ديد شير زور با را خود تن بود، سوار اژدها همچون اسپى بر كه فور. بجنگيم يكديگر
 پيلى همچون را فور تن كه اسكندر. بگشتند سپاه رده دو ميان در و گرفتند دست در دشنه دو هر پس. بيافت دژم و بادپاى اسپى و سبك
 تن و جان از دست ديگر و گشت اندوهگين و شگفت در او با جنگ از بديد، دست در اژدها بسان اى دشنه و زير در كوه چون اسپى با مست

 و كرد روى بدانسو و شد درد از پر خروش آن از فور دل. برآمد خروشى سپاه پشت از ناگهان. گشت مى آوردگاه آن در او با چنين اين. ستبش
 سپاه از. افتاد خاك بر تنش و ببريد را گردنش و سر و بزد شيرمرد آن بر را تيز تيغ آن و بيĤمد باد همچون اسكندر هنگام همان در. نگريست
 نيز ابر از آن آواى كه بود شير پوست از كوسى را اسكندر سپاه. شتافتند او پيش به ايران پهلوانان همه و برخاست آسمان به بانگ راسكند

 جنگ سرگرم رزمجوى هندوان هنگام آن در. گشت آبنوس سياهى به آسمان و آهنين زمين، و برخاست كوس آن و نفير بانگ پس. گذشت مى
 چاك پيلوارش تن و آمد خاك بر -هندوستان سرزمين شاه آن - هندى فور سر كه بدانيد راستان، اى: كه بيĤمد دشت از خروشى ليك. بودند
 ديگر شد، چنين فور كه اينك ؟ كى به تا پايدارى و زخم همه اين جنگيد؟ مى همه اين كسى چه براى از شمايان اكنون ديگر پس. گشت

 .يدبجوي سور و بزم اسكندر از بايد شمايان

 و بر و گشته خون و خاك از پر كه بديدند را فور سر. برفتند و گشتند همداستان كار آن بر همگى شنيدند، چنين كه هندوستان پهلوانان
 ناله و درد از پر و بريختند زمين بر را خود افزار جنگ همگى و برآمد سپاه آن از زارى به خروشى پس. است شده چاك چاك شمشير با تنش

 كه بدانيد چنين اين: گفت و راند سخن خوبى به ايشان با و داد باز بديشان را پهلوانان آن افزار جنگ اسكندر. رفتند قيصر نزد به سر رب خاك و
 از را ترس و اندوه و كنيم نوازش بسيار را شما ما اكنون. بسپاريد اندوه به را خود دل نبايد شمايان پس. است بمرده هند سرزمين از مردى
 .سازيم بيرون ندلتا

  رنج به گه ازو باشى شاد گهى           سپنج سراى رسم است چنين

  كس به بايد ماند چرا رنجى تو            بازپس منه دارى هرچه بخور

 نام به نژاده و سترگ پهلوانى هندوستان در. ببخشيد سپاهيان بر را فور گنجهاى همه و بنشست شاهى تخت آن بر ماه دو تا قيصر 
 تاج و تخت اين به و بخور و ببخش آوردى، بدست هرچه و مساز نهان را دينار هرگز: گفت و داد بدو را شاهى تخت آن اسكندر پس. بود سورگ
 .فور گاه و بود خواهد اسكندر گاهى زيرا. مناز سپنجى

  . بيĤراست را كشورش و هلوانانپ و بداد دينار و درم سپاهيانش به اسكندر آنگاه. سور و بزم گاه و است خشم و درد گاهى
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  كعبه خانه ديدار به اسكندر رفتن

 خروس چشم همچون آسمان و برخاست كوس آواى پگاه كه بود نگذشته درازى زمانى هنوز گشتند، نياز بى خواسته از سپاهيان چون
 دژم نيز گروهى و شاد او از گروهى كه اسكندر سان نبدي و. شدند بنفش و زرد و سرخ نيز ستارگان پرنيانى، درفشهاى و نيزه همه آن از. گشت
 .بود برده رنجها آن براى از و برآورده را حرم خانه كه برفت اسماعيل جايگاه ديدار به پيل و نفير و ناله با و آمد حرم سوى به بودند،

 كنان نيايش و خواند خود خانه را آن خانه، آن اكىپ براى از آنگاه. گشت درست تو بر يزدان راه كه بود بدو و بخواند آنجا به را او خداوند
 .بخواند بدانجا را

 را خداى آن در كه بوده پرستشگاهى نخست روزگار از آنجا. نيست ناز و كام و خواب و خورد و جاى به نيازى هيچ را گيهان خداى  ليك
 .اند كرده مى ياد

 سواران و نبرده سران با رسيد، آگهى اسكندر آمدن از - بود بدو مكّه شكوه و فرّ كه -قتيب نصر به چون .آمد قادسى سوى به اسكندر پس
 نبيره بيĤمده، راه از كه نامدارى اين كه بدان: كه گفت را او و شتافت اسكندر نزد به سوارى مكّه از درنگ بى. رفت او پيشواز به دالور وران نيزه و

 ديدن از نصر. بساخت برايش بزرگى پايگاه و بنواخت را او آمد، او پيش به نصر نچو. است -] ع[ پيغمبر ابراهيم پسر -اختر نيك اسماعيل
 .بگشود او بر را رازها همه و بگفت بدو را خود نژاد و گشت شاد اسكندر

 و پسنديده و مهتر كسى چه تو بجز شما دودمان اين در كه برگوى راستگوى، و دل پاك مهتر اى: گفت بدو ديد، چنين كه اسكندر
 با قحطان درگذشت، گيتى اين از اسماعيل چون. است جايگاه اين مهتر خزاعه من، بجز كه بدان ستان، گيتى شاه اى: گفت نصر است؟ وزبهر

. برگشت ما دودمان روزگار و شدند كشته ما از بسيارى گناهان بى. بگرفت را يمن بيدادگرى، با و بيĤمد دشت از شمشيرزنى و نيرومند سپاه
 باكى و ترس هيچ بى و بيداد و رنج با خزاعه درگذشت، قحطان چون. شد تيره نيز او روزگار و نپسنديد را او كار اين آفرين گيهان پروردگار ليك
 را نيكى و دادگرى و بپيچيده يزدان راه از سر خزاعه اينك. است چيره نيز مصر درياى بر و اوست دست در سره يك  يمن و حرم اكنون و بيĤمد

 .است خون از پر ازو اسماعيل نژاد دل. است گرفته خود چنگ در را جا همه و هكرد فراموش

 از را يمن و حجاز خود شمشيرزن مردان و خرد با و بكشت بديد، خزاعه نژاد از كه را كسى هر بشنيد، نصر از را سخنان اين اسكندر چون
 شادكام ازو اسماعيليان و آمد خدا خانه به پياده خودش سپس. بركشيد د،بو بزرگى سزاوار كه را كسى هر و اسماعيل نژاد آنگاه. بگرفت ايشان
 بسيارى دينار آمد، كاخ درگاه به و بازگشت آنجا از چون. ريخت مى زمين بر دينار او گنجور داشت، برمى قيصر اسكندر كه گامى هر در. شدند
 .شدند رتوانگ ازو كشاورزان، و تهيدستان همه سان بدين و. ببخشيد نصر به هم

 مصر سوى اسكندر كشيدن سپاه

 . بمانْد آنجا در فراوان و آمد جده به و براند آنجا از را خود سپاه شاه اسكندر آنگاه

 روى مصر سوى به جده از راهجوى سپاهيان آن با شاه اسكندر سپس. بسازند بسيارى هاى ناوچه و كشتى تا بفرمود سپاهيان همه به پس
 راه از خودنمايى و پيروزى آن با شاه اسكندر كه بشنيد قبطون چون. دارد بسيارى سپاه پنداشت مى كه بود قبطون هنگام آن در مصر شاه. نهاد
 گفته دشمنان كه آنچه همه ديگر و شد شاد او ديدار از اسكندر. رفت او پيشواز به تخت و تاج و هميان و برده و فراوان سپاه با بيĤمده، حرم

 . برآسايند سپاهيانش و خود تا بمانْد مصر در سال يك شاه اسكندر. شتگ باد همچون بودند،

 ميان از قيدافه. داشت نيز بيشمارى سپاهيان كه بود شهريار قيدافه نام به نامور و بهروز و بخشنده و خردمند زنى اندلس در هنگام آن در
. مبر نامى هيچ سرزمينمان و ما از و برو اسكندر سوى به: گفت دوب و بجست بنگارد، آدمى چهره مانند درست بتواند كه را سوارى سپاهيانش

 را قيدافه سخنان كه نگارنده. بنگار را او سراپاى و باال و رنگ و چهر و بنگر ژرفى به هست، كه همچنان را او نشست جايگاه و ديدار و گفتار
 پرگار و كاغذ پس. بيĤمد ارجمند اسكندر قيصر نزد به و مصر به ساندل از شتابان و شد سوار اسپ بر و ببست مهتر آن فرمان به كمر بشنيد،
 بديد، را اسكندر چهره قيدافه چون. بازگشت آنجا از زود و بنگاريد بديد، اسپ بر سوار يا تخت بر كه همچنان را اسكندر و بيĤورد چينى
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 روزگارش بشتابد، او جنگ به كه هر و كوبيد خواهد پاى زير به را گيتى خود رزم و پاك انديشه با مرد اين كه همانا: گفت و گشت اندوهگين
 .آمد خواهد بسر

 هيچ كه بدان شهريار، اى: گفت بدو قبطون است؟ قيدافه همتاى گيتى در كسى چه آيا: كه پرسيد قبطون از اسكندر ديگر، سوى از
 و بزرگى و گنج در. بازجويد را بسيارى هاى كراسه هك اين مگر داند، نمى هيچكس را سپاهيانش شمار. نيست او همچون گيتى در نامدارى

 را آن گرفتن توان نيز پلنگ كه برآورده سنگ از شارستانى. نبينى روزگار اين در او همانند را كس هيچ گفتار، و خرد و آهستگى و شايستگى
 .شدنبا اى اندازه هيچ نيز را قيدافه گنجهاى. است پرسنگ چهار يك هر پهنايش و باال. ندارد

  قيدافه نزد اسكندر نامه

 .آيد او پيش به دبيرى تا بفرمود بشنيد، قبطون از را سخنان اين اسكندر چون

 بر نخست. نوشتند - گشته بلند بزرگى در نامش كه - هوشمند قيدافه نزد به پرند بر اى نامه شهرگير اسكندر شاهنشاه سوى از پس
 فزونى خواهد، مى كه را كسى هر راست و دادگر بخشنده خداوند كه بدان: گفت آنگاه. دكر آفرين آسمان و ماه فروزنده آن مهر، خداوند

 انديشه آورند، تو نزد به را نامه اين كه آنگاه اگر پس. گرويديم تو سنگينى و بزرگى اين به و نجستيم را تو با جنگ تندى با ما ليك. بخشد مى
 و بينى پيش و خردمندى نشان كار اين بفرستى، ما نزد به ساو و باژ و نيست ما برابر در ىپايدار توان را تو كه بدانى و شود درخشان تاريكت
 ام، كرده فور و دارا با كه آنچه از چون پس. ديد خواهى را سرنوشت بپيچى، سر كار اين از اندكى اگر ليك. بود خواهد تو كيشى پاك و توانايى

 نامبردار، شاه آن فرمان به و نهادند آن بر مشك از مهرى شد، خشك نامه چون آنگاه. داشت نخواهى آموزگارى هيچ به نياز ديگر مگيرى، پند
 .شد روان و برداشت را آن تگاور اى فرستاده

 بگسترانيد را زمين كه دادگرى يزدان بر نخست نامه پاسخ در پس. بماند شگفتى در او گفتار از بخواند، را اسكندر نامه آن قيدافه چون
 آن و دارا و هند فور بر را تو و بداد جاى آن در را نيك و بد و داشت برپاى را گردان چرخ كه پروردگارى آن بر آفرين: گفت و ردبك آفرين

 با مرا و اى نهاده سر بر پيروزى افسر و اى گشته سرخوش شمشيركش، نامداران آن بر پيروزى براى از تو اينك. بساخت پيروز سند نامداران
 او دادن بيم از و ببرم فرمان قيصرى از من كه است آن از فزونتر من شاهنشاهى گنج و سپاه و بزرگى و فرّ كه بدان ليك. كنى مى برابر ايشان

 خود زيردستان اگر. باشد مى فرمانده شهريارى ايشان از تن سد هر بر كه است سپاهى هزار هزاران من درگاه بر. بشوم پيچان و بترسم خود بر
 مهتران از يك هر پيش در بيĤيند، سرزمين اين از من سپاهيان چون.  نمانَد سرزمين اين در نشستن براى جايى ديگر بخوانم، سو هر از را

 نامه آن بر آنگاه. اى گشته الفزن چنين اين كه است دارا كار براى از كه همانا گويى؟ مى گزافه سخنان همه اين چرا تو پس. باشد گنجى ايشان
 .ساخت روان باد همچون اى فرستاده با را آن و ادبنه زرين مهر

  روميان دست به قيدافه پسر شدن گرفتار

 رسيد، او سرزمين به سپاهيانش با چون. بود راه آن در ماه يك. براند را سپاه و بزد رويين ناى بخواند، را قيدافه نامه آن اسكندر چون
 اسكندر. بود شده برافراشته آسمان به آن باروى سر كه داشت فراوان افزار جنگ با شارستانى كه بود فريان نام به بسيار گنج و سپاه با پادشاهى

 بگرفت را بلند باروى آن هفته يك در اسكندر سان بدين و. بيĤورند بلكن و گردونه جاثليقان، تا بفرمود آنگاه. آورد بارو آن پيش به را خود سپاه
 داماد قيدافه پسر شهر، آن در. نريزند را هيچكس خون تا بفرمود آمد، شهر آن درون به اسكندر چون. رفتند شهر درون به ارجمندش سپاه و

 .بود فريان

 بدو را خود گوش و چشم و دل فريان كه -داماد آن نام. بود گشته بلند پايگاهش قيدافه براى از و بود داده بدو را ارجمندش دختر فريان
 چه مرد آن كه بدانست اسكندر. بودند آمده بند در دستش به شوهر و زن آن كه بود شهرگير نام به مردى آنجا در. بود قيدروش -بود داده
 پيش به تا بفرمود بود، بيطقون نام به سگالشگر و خردمند مردى كه دستورش به پس. بسازد را كار آن درمان كه كرد آن آهنگ و است كسى

 و بنشين كيان تخت بر شاهان آيين به تو. آورند مى تو  پيش به را پيوگ آن: كه گفت را او و داد بدو را خود تخت و تاج اسكندر آنگاه. برود او
 همان در ليك.  ببرد را قيدروش گردن تا بفرماى خشمگين سپاهى يك به بخوانم، فيليپوس پسر اسكندر را تو و آيم تو پيش به من چون
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 خواهش بسيار من چون و بساز نشستنگاهى انجمن از بدور نيز تو. نمايم مى كهترى ياربس تو پيش در و آيم مى تو نزد خواهشگرى به من هنگام
 -اسكندر آنگاه. دارد نهان در چيزى چه اسكندر كه ندانست و گشت دردمند اسكندر سخنان آن شنيدن از دستور مرد. ببخش من به را او كنم،
 بران سخن قيدافه باره در چندى و بخوان خود پيش به فرستادگان همچون مرا پس. بماند نهان بايد كار اين كه بدان: گفت بدو - گيتى شاه آن
 اسكندر به شنيد، چنين كه بيطقون. بيĤور را نامه اين پاسخ و برو زود: كه بگو من به و بفرست ديگر سوار ده همراه به شادى با مرا سپس و

 .كنم همچنين تو فرمان به: گفت

 .گشت ناپديد او بيم از تيره شب و ركشيدب را خود دشنه خورشيد چون پگاه

 شهرگير پس. بايستاد او پيش در گرى چاره با و كمربسته نيز اسكندر و بنشست تخت بر خون از پر دلى و شرم از پر رخسارى با بيطقون
 بديد، را او كه بيطقون. بود گرفته دست در بوى و رنگ آن با نيز را قيدافه زن دست و بيĤورد گريان بود، آورده بند در كه را قيدافه پسر جوان
 و هستم قيدافه پسر قيدروش من زيرا  آور باز سر به هوش: گفت شنيد، چنين كه قيدروش بگريد؟ درد اين از بايد كه كيست مرد اين: گفت
 ليك. كنم نگاهدارى ازو خويش جان همچون و ببرم خود خانه سوى به را او تا رفتم مى نيز اكنون. ندارم همسرى هيچ فريان دختر اين بجز
 و دود از پر سرش بشنيد، را او سخن بيطقون چون. ام آمده بند در شهرگير دست در تير از زخمى تنى و بخت از خورده زخم روانى با چنين اين

 گردن هندى شمشير با بند، در زنش با همچنين را او. كنى خاك در بايد را دو هر اين: گفت دژخيم به پس. برآشفت و گشت خون از پر دلش
 در تا ببخشى من به را او اگر شود مى چه قيصرنژاد، شاه اى: گفت بيطقون به و ببوسيد را زمين و بيĤمد اسكندر ناگهان هنگام همان در. بزن
 بيطقون. نپسندد ما بر ار كار اين آفرين گيهان پروردگار كه بدان ؟ برى مى كينه آن براى از را گناهى بى سر چرا گردم؟ سرافراز انجمن اين ميان
 :گفت قيدروش به زود بيطقون آنگاه. بكردى آزاد خونشان ريختن از را تن دو كه همانا: گفت بدو شنيد، چنين كه دل بيدار

 او اگر سپ. گويد سخن او با كار اين كم و بيش از تا فرستم مى مادرت نزد به تو با را او اكنون. بازبيافتى بود، مانده دور تنت از كه را سرى
 و بنگر گردد، مى راهنما سور يا رزم به مرا كه من پاك دستور اين به اينك. درنگيرد جنگى هيچ ديگر و باشد نيكو بفرستد، ساو و باژ من براى
 او بيابد، شاه قيدافه زا مرا نامه پاسخ چون آنگاه. بكوشد پاداش به بايد رادمرد دل كه بدان و بكن او با بكرد، تو با او كه را اى خوبى همان نيز تو
 جان همچون را او و داشت برنخواهم ازو را خود گوش و دل و چشم كه بدان: گفت بيطقون به شنيد، چنين كه قيدروش. بازگردان خوبى به را

 .يافتم ازو را گيتى و خود جان و همسر كه زيرا  داشت خواهم نگاه خود

  قيدافه سوى پيامبرى به اسكندر رفتن

 اين سراسر در اكنون: گفت ايشان به و برگزيد بود، سزاوار كه چنان بودند، او رازدار همگى كه را نامور رومى مردان از تن ده دراسكن آنگاه
 همچون پس. رفت مى او پس از بود، سپرده بدو را خود گوش و چشم كه اسكندر و شد روان قيدروش سان بدين و. بخوانيد بيطقون مرا راه

 نيز كوه آن از. بود گونه هر از بسيارى، دار ميوه درختان كوهسار آن بر و بلور از سنگش كه رسيدند كوهى به كه اين ات براندند اسپ آتش
 .بود آن در شاه قيدافه كه رسيدند سرزمين آن به تا برفتند

 پيشواز به گران سپاهى و اناختر نيك و نامداران همراه به هوشيارانه پسرش براى از شد، آگاه -قيدروش -پسرش كار از قيدافه چون
 همچنان آنگاه. گردد سوار اسپ بر تا بفرمود او به قيدافه ليك. بكرد آفرين را او و شد پياده اسپ از بديد، را مادر روى چون پسر. برفت ايشان

 .براند اسپ بود، گرفته دست در را او دست كه

 شهر بر رنجى چه كه گفت بدو و راند سخن مادر با بود شنيده و هديد كه آنچه همه از بود، گشته ناپديد رخسارش رنگ كه قيدروش
 آيد، مى من پيوگ با كه مردى اين كه بدان اينك: گفت مادر به قيدروش سپس. گنج و سپاه نه و ماند برجاى تخت و تاج نه ديگر بيĤمد فريان
 اكنون. بسوزانند آتش در را تنم و بزنند را گردنم تا ودفرم مى اسكندر گرنه و. ساخت رها فيليپوس پسر اسكندر دست از مرا كه است كسى
 .مگذار نپذيرفته را او از سخنى هيچ و بكن خوبى به خواهد، مى او هرچه

 تخت بر را او و خواند ايوان در خود نزد به را فرستاده آن پس. شد زبر و زير درد آن از دلش بشنيد، پسرش از را سخن اين قيدافه چون
 هر از هم، بسيارى گستردنى و پوشيدنى و خوردنى. بساخت برايش بزرگى جايگاه و بنواخت را او و بپرسيد بسيار ازو آنگاه. اندبنش گرانمايگان

 اسپ بر سوار را او و برداشتند را پرده ريدكان پس. آمد شاه آن درگاه به پرسش به اسكندر فردا بامداد. بگذشت شب آن. بفرستاد برايش گونه،
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 در بسيارى كنيزان و است نهاده سر بر پيروزه و ياكند از تاجى و بنشسته پيلسته تخت بر كه بديد را قيدافه اسكندر، چون. آوردند شاه درگاه به
 تابندگى به شاه آن رخسار و بپوشيده گوهربافتى و زر پيراهن نيز آن روى و كرده تن بر مكّى زربافت جامه قيدافه خود و اند ايستاده او پيش

 گشت زده شگفت اند، بايستاده گوهرنگار افزارهاى پاى و گوشواره و گردنبند با كنيزانى پيرامونش و بلور ستونهاى از پر كاخش و است خورشيد
 آن پيش به پس. شدند نمى انگاشته چيزى به آن برابر در ايران و روم ديگر كه ديد چنان را كاخ آن قيصر. بخواند فراوان را يزدان نام پنهانى و

  .ببوسيد را زمين چاپلوسان، همچون و آمد رمهت

 دادن بار هنگام ديگر و بگشت آسمان از تابان خورشيد چون آنگاه .بنشاند را او و پرسيد بسيار ازو و بنواخت بديد، را او كه قيدافه
 پيلسته بر زرين ميخهاى گل با و ساگ چوب از خوانهايى پس. بيĤوردند مى و نوازنده و بيĤراستند را خوان تا بفرمود  قيدافه بگذشت، بيگانگان
 مى قيدافه نام به پس. بنهادند سيمين و زرين تبوكهاى و آوردند مى بخوردند، را خوردنيها چون. بيĤوردند اى اندازه بى خوردنيهاى و بنهاندند
 كه را درخشان پرند آن: گفت خود گنجور به آنگاه. ردك نگاه اسكندر به اندازه از بيش -گرانمايه شاه آن -قيدافه خوردن مى هنگام در. بخوردند

 را آن شنيد، چنين كه گنجور. مزن دست آن به خودت و آور من نزد به آرامى به هست كه همچنان شده، نگاريده آن بر دلپذير چهره آن
 كه بدانست ديگر. دانست يكى او با را چهره آن و دكر نگاه اسكندر به اندازه از بيش ديگر بديد، را آن قيدافه چون. نهاد قيدافه پيش در و بيĤورد

 كام، گسترده مرد اى: گفت بدو پس. است آمده اينجا به دليرانه و درآورده اى فرستاده بسان را خود كه است نامور سپاه آن مهتر و قيصر خود او
 روزگار در كه بگوى دل پاك قيدافه به كه گفت بزرگان ميان در من با گيتى شاه: گفت بدو اسكندر است؟ داده پيامى چه اسكندر ببينم تا بيا

 دلگسلى سپاه برتابى، ما از روى اندكى اگر ليك. دارى نگاه را ما بيدار پيمان و نپيچى ما فرمان از سر تا باش هوش به. مجوى راستى بجز هيچ
 از گيتى و دارى شرم و خردمندى كه دانم. شتافتمن تو با جنگ به تيز يافتم، را تو هنرهاى نشان كه رو آن از من. بيĤورم جنگت به را

 كژّى از سر و نيست ما برابر در پايدارى توان را تو كه بدانى و نپيچى سر ما به دادن ساژ و باژ از اگر اكنون. است يافته زينهار تو انديشى باريك
 خاموشى بجز كار آن براى درمانى هيچ ليك. برآشفت ،بشنيد را سخنان اين كه قيدافه. نبينى راستى و خوبى بجز هيچ پس بپيچى، كاستى و

 سوى به شنيد، چنين كه اسكندر. گويم مى را تو پاسخ بيايى، فردا چون. بيĤساى دلپذير مردم آن با و برو خانه به اكنون: گفت بدو پس. نديد
 .جست مى اى چاره را شب آن سراسر و بيĤمد خانه

 به اندوه از سياه دلى و خنده از پر لبى با اسكندر شد، فروزان ديبايى همچون راغ و دشت و دبرآور سر كوه از خورشيد روشن چراغ چون
 را قيدافه. يافت بيگانگان از پر را كاخ آن همه اسكندر. برد شهريار نزد به را او و بپرسيد ازو بديد، را فرستاده آن كه بار ساالر. آمد بارگاه آن

 و داربوى و چندن چوب از سره يك زمينش. بودند نگاريده شاهوار گوهرهاى و زبرجد و عقيق با آن بر كه بديد بلورين سرايى در نشسته
 اين مانند به هرگز كسى كه براستى: گفت مى پيوسته و ماند فرو جايگاه آن شكوه و فرّ ديدن از اسكندر. بود پيروزه و يمانى مهره از ستونهايش

 به چنين اين چرا بيطقون، اى: گفت بدو قيدافه و بنهادند زرينى پيشگاه. آمد شاه قيدافه نزديك به خرامان پس. ديد نخواهد را نشست سراى
 .اى شده سرگشته و خيره اينجا به چنين اين كه نباشد، روم در كاخ اين مانند به كه همانا اى؟ گشته خيره كاخ

 گوهر همه اين كه است برتر ديگر شاهان از سرت رو آن از تو. دارمپن ناچيز را خانه اين تو شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه اسكندر
 خود نزديك را فرستاده آن و كرد روانه آنجا از را خود كسان سپس. شد دلشاد گفتارش آن شنيدن از و بخنديد او كار از قيدافه. دارى اينجا در

 روانش و گشت زرد ترس از او گفتار شنيدن با اسكندر. سختى و ىخوش هم و است رزم و بزم هم را تو فيليپوس، زاده اى: گفت بدو و بنشاند
 سپاسگزارم را پروردگار يزدان. نيست تو سزاوار گفتن سخن گونه اين خردمند، مهتر اى: گفت او به پس. شد الژوردين رخسارش و درد از پر
 بيطقون من. ساخت مى بيرون تنم از جان زود گرنه و  ببرد آگهى كار اين از گيتى شاه آن به تا نبود من با اينجا در نامدارى مهتر هيچ كه

 چون پس. هستى اسكندر خود تو كه زيرا  مكن جنگ من با گفتارت با: گفت را او قيدافه ليك. مخوان فيليپوس فرزند مرا چنين اين و هستم
 .مشو خشمگين و بيĤساى گرى چاره اين از ديگر ببينى، را خويش چهره خود چشم به

 اندكى پرند آن بر نگار اين اگر كه براستى. نهاد او پيش در و بيĤورد بود، شده نگاريده آن بر دلپذير اى چهره كه را پرندى آن يدافهق آنگاه
: گفت و گشت تيره شب همچون روز برايش ديگر و گزيد دندان به را لب ديد، چنين كه اسكندر. بود شهريار اسكندر خود تنها ديگر جنبيد، مى

 را تو نه بود، تو با نيز ات دشنه من پيش در اكنون اگر كه بدان: گفت بدو قيدافه ليك. نباشد نهان در اى دشنه را كسى گيتى در كه ادامب هرگز
 نبايد نباشد، گيتى خواستار كه بزرگان از كسى هر كه بدان :گفت شنيد، چنين كه اسكندر. بود گريز راه يا و نبرد جاى اينجا نه و بود نيرو آن
 خون از دريايى همچون خانه همه بود، من با افزارم جنگ اكنون اگر. نگردد بلند گيتى در شود، بددل كه كسى زيرا  بپيچد سر گزند راه از كه
 .كشتم مى را تو دريدم، مى نيز را خود جگرگاه اگر. گشت مى
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 را اسكندر قيدافه، دادن پند

 بدان مپيچ يزدان فرمان از سر مردانگى با شيرفش، شاه اى: گفت بدو و بخنديد تندش رگفتا و مردانگى آن از و اسكندر كار آن از قيدافه
 از بيش اختر از تو بهره و برگشت بزرگان آن از كه بود روزگار اين. نشدند كشته تو فرّ از سند پهلوانان و داراب پسر دارا نه و هند فور نه كه

 زنده تا و بشناس يزدان از را نيكوييها همه ولى. شدى زمين و زمان مهتر كه گشتى اخگست خود مردانگى با چنين اين تو ليك. بود ايشان
 خواهد ارزشى چه تو دانش. بينم نمى راست را تو گفتار اين من ليك. است من آن از دانش گيتى، در كه گفتى تو. باش سپاسگزار را او باشى،
 كه بدان ولى درآورى؟ اى فرستاده بسان را خود و بدوزى نساجامه خود براى جوانى روزگار به بيĤيى اژدها دم به خودت گونه اين چون داشت،

 ، آورد بخشايش هم باز همه آن با و باشد توانا كارى به شاهى چون كه باش آگاه. نيست آويختن در  بزرگان با بيهوده و ريختن خون آيين مرا
 و برو شادى با و باش زينهار در تو پس. بس و بود خواهد آتش در جايگاهش نجامسرا بريزد، را شاهى خون كه هر كه بدان. بود خواهد دانا

 از هيچيك من. هستى اسكندر تو كه داند مى نيز خاك كه زيرا  نيĤيى پيامبرى به ديگر پس اين از تا برساز نويى كار برفتى اينجا از چون
 ام پرسيده اخترشناسان از آنگاه و اند نگاريده برايم پرند بر را ايشان همه رهچه. باشم نداشته را ايشان چهره نشان كه شناسم نمى را گردنكشان

 خود از دور رو آن از و خوانم مى بيطقون هم باز را تو باشى، اينجا در كه هنگامى تا اينك. هراس يا بود خواهد زينهار ايشان از مرا آيا كه
 و باشى خردمند كه بايد تو ليك. فرستم مى خودت جاى به نيكويى با را تو سپس. نودنش را آوازت و نام و نداند را تو راز كسى تا نشانمت مى

 .بخوانى خود همتاى مرا و نگردى بدانديش من شهر و خويشان و فرزند به هرگز كه ببندى پيمان

 سوگند نبرد تيغ به و مسيح كيش به و دارنده دادار به پس. شد آزاد شدن كشته انديشه و اندوه از و گشت شاد شنيد، چنين كه اسكندر
 كژّى به هرگز و نكنم راستى و خوبى بجز هيچ باشند، برجاى هستند، تو خويش كه بزرگانى و تو فرزند و سرزمين اين كه هنگامى تا: كه خورد

 به - طينوش - من ديگر فرزند كه بدان. سازم نهان تو از نبايد را پند اين: گفت بدو قيدافه بخورد، سوگند اسكندر چون. نيانديشم كاستى و
 .باشد مى فور داماد و است سر خيره و انديشد نمى بسيار من پند و دانش

.  آورد زمين بر را آسمان خود، جنگ با و بتازد تو بر فور كين  براى از او زيرا  هستى اسكندر تو كه بداند دور و نزديك از كه نبايد پس
 .ميانديش گيتى اندوه به يچه و برو ايوان به خرّمى و شادى با اكنون ليك

  طينوش با اسكندر نمودن چاره

 شاه آن نزديك به ايوان از بامداد. بگذرانيد را شب آن و برفت كوه، همچون دلى با ، بود شده رها پژوه دانش شاه آن از ديگر كه اسكندر
 . بودند بركشيده رده گرداگردش همه و بود نشسته پيلسته خان در سپهدار قيدافه. آمد

 قيدافه پيش در نيز - قيدروش و افكن اسپ طينوش -قيدافه شايسته فرزند دو. بودند بيĤراسته گوهر و زر و يمانى هاى مهره با را كاخ آن
 خشنودى و شادى با تو نزد از بيطقون كه كن چنان دادگر، و اختر نيك شاه اى: گفت مادر به كهتر پسر پس. بودند نهاده گوش گفتارش به

: گفت بدو شنيد، چنين كه مادر. ساخت زنده مرا پاك جان كه است كسى او زير. نشمارد دشمنان از يا و نيĤزارد راه در را او كسى و بازگردد
 چه اسكندر و خواهى مى چه كه برگوى و كن آشكار را نهان اكنون: گفت اسكندر به نامور شاه آن آنگاه. كنم بزرگى بسيار را او و كنم همچنين
 بخواه را آنها باژ و برو او سرزمين به گفت من به اسكندر. كشيد درازا به تو نزد در من بودن ديگر سرفراز، اى: گفت بدو اسكندر ارد؟د اى انديشه

 و روزگار نه و گذاشت خواهم او براى تاج و تخت و كشور نه ديگر و آورد خواهم را خود سپاهيان كنى، درنگ بسيار آنجا در اگر كه بدان و
 .بخت و فرّ و شادى

 مردمان از را تو كه همانا خرد، بى ناكس اى: گفت بدو و بجست جاى از دمان باد همچون بشنيد، را اسكندر گفتار آن طينوش چون
. است برترى و تيزى از پر سرت. منماى را خود نيروى و منشين شاه پيش در پس اى؟ نشسته كسى چه نزد در كه دانى نمى آيا. شمارند نمى
 امشب همين من. ساختم مى جدا تن از ترنجى همچون را سرت بود، نمى نامدار شاه اين فرّ اگر. است كسى چه تو شاه كه گويى نمى نم به ليك

 تر آسيمه جنگاورش سر كه زد او بر بانگى شنيد، چنين كه مادرش. نمود خواهم سپاهيان به را آن و سازم مى جدا تنت از را تو سر فور، درد از
 و دانش بى طينوش كه نبايد: گفت اسكندر به پنهانى سپس. بفرستيد دشت به و كنيد بيرون من پيش از را او: كه بفرمود هقيداف. گشت

 بدو شنيد، چنين كه اسكندر. كرد بايد چه تا بنگر پس. خردمندى و پژوه دانش خودت تو. برساند گزندى را تو و بسازد اى چاره نهانى ديوساز،
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 آنگاه. بنشاند نامور بارگاه آن بر را او و بخواند خود نزد به را فرزند شاه، قيدافه پس. بازبخوانى خود نزد به را طينوش تو كه باشد روا: گفت
 گويى، آنچه هر و نگيرم دل به اى كينه تو از تو، كار اين براى از من كه بدان. باش آرام جويى، مى دل كام اگر نامدار، اى: گفت او به اسكندر
 بدى هر و بخواهم باژ نامورى هر از تا فرستاده سان بدين مرا ليك است، تاج و تخت با و شاد خودش كه است اسكندر از من نژندى ينا. بپذيرم

 را او و گيرم دست در را اسكندر دست من اگر كه بگوى مرا پس .بسازم نيكويى انديشه اكنون من ولى. آيد من بر برسد، بخواهد دشمن از كه
 خواهى چه من به پادشاهى اين از تو نباشد، او با نيز تاجى و تخت و شمشير و سپاه هيچ كه چنان بيĤورم، تو نشست جايگاه اين به تو نزد به

   گردد كهن شنيدم، كه سخن اين نبايد: گفت بشنيد، را سخن اين طينوش چون داد؟

 تو به باشد، شاهدوست مردان و اسپ و هميان و گنج از آنچه هر من بسازى، نيكى چاره و بكوشى و آورى بجاى گفتى، كه را آنچه اگر
 جاى از شنيد، چنين كه اسكندر. بود خواهى سرزمين اين در من گنجور و نيك دستور پس آن از نيز خودت .باشم سپاسگزار تو از و ببخشم

 كنى؟ مى افسونى چه با و چگونه را كار ينا آيا: كه پرسيد ازو طينوش آنگاه. گرفت دست در را او دست پيمان، آن براى از و برخاست خود
. بيĤورى خود با نيز كارزار شايسته و نامدار سوار هزار و بيĤيى راه آن به من با بايد تو بازگردم، شاه قيدافه پيش از چون كه بدان: گفت اسكندر

 را او بدانديش روان و روم مى اسكندر نزد به تو پيش از ودمخ و نشانم مى نخيز به آنجا در سپاهيانت با را تو. ام ديده اى بيشه جايى در راه، آن در
 را من كه گويد مى قيدافه فرستاده ليك. انديشيد نخواهى چيزى هيچ به ديگر كه فرستاده برايت چيز چندان قيدافه كه گويم مى را او و بينم مى
 را او چون و بيĤيد طينوش پيش به خردمندانش و موبدان با بداند روا او اگر پس. نيست شاه اسكندر پيش به آمدن ياراى سپاهيان ميان در

 نزدت به ديگر ببيند، سپاهيانت بى را تو طينوش چون كه گويم مى اسكندر به من و. بپذيرد را گوناگون آراسته گنجهاى و ها خواسته آن ببيند،
 بشنود، مرا چرب گفتار آن اسكندر چون]  كه بدان طينوش اى تو اينك.[ بود خواهد گشاده برايش راه بازگردد، بخواهد هم اگر. آمد خواهد
 او گرد به را خود جنگى سپاهيان تو آنگاه. بيابد را ها خواسته و تخت و تاج آن تا بيĤيد درخت سايه آن زير به و نيانديشد من فريب به ديگر
 نخواهد تو دشمن پس آن از كسى ديگر و شد خواهد داده نيز نم كيفر و گشت خواهى كامروا تو كار اين با. بگير آرام ديگر او كشتن با و بيĤور
 پيش از من كار هنگام آن كه بدان ليك. شد خواهم پاسبانت بفرمايى، اگر و بود خواهم تو آن از من ديگر آورى، چنگ به را اسكندر چون. بود

 سرو همچون و گشت شاد بشنيد، ازو را سخن اين طينوش چون. آورى بدينجا بسيارى آراسته اسپان و كنيز و خواسته تو كه رفت خواهد
 سرافراز آن -دلير فور و سند پهلوانان و داراب پسر دارا خونهاى آن براى از و گردد تيره او بر سپيد روز كه دارم آن اميد: گفت پس. شد آزادى
. بخنديد لب زير به بديد، را او چاره آن دل، چشم با و بشنيد را اسكندر گفتار قيدافه چون. افتد من دام به  ناگهان بريخت، گيتى در كه - هند

 .برفت او نزد از انديشه از پر اسكندر سپس

 او بازگشتن و قيدافه با اسكندر پيمان

 آن و برافراخت خاك فراز بر را خود زرين درفش خورشيد و رسيد فرا روز چون. پرداخت جويى چاره به را ديرياز شب آن سراسر اسكندر
. آورد فرود بارگاه آن در را او و برفت ريدكى بود، آيين كه چنان پس. آمد شاه قيدافه نزديك به اسكندر گشت، نگونسار شب شبنف پرنيان
. بادا يار تو خرد با اورمزد: گفت بديد، تخت بر را قيدافه اسكندر، چون. بردند شاه پيش به را فرستاده آن و كردند تهى بيگانه از را آنجا سپس
 شهريار سر و جان به و بزرگ چليپاى كيش و آيين به سوگند و است گواه زبانم بر كه دانايى پروردگار و راست گفتار و مسيحا كيش به سوگند
 هيچگونه نه فرستم، بدانجا جنگ براى سپاهى نه و نبيند خود به مرا اندلس سرزمين پس اين از كه القدس روح و شماس زنّار به و سترگ
 كه كسى .نجويم مهرى بى تو بر هرگز و باشم راستكار تو بر خود جان با. دهم فرمان بد به يا و كنم بد تو پاك فرزند به نه و ببرم بكار فريبى

 .چليپاست بجاى من براى تو تخت اين و بود خواهد من برادر همچون باشد، تو نيكخواه

 چينى آرايش با را آنجا و بنهاد زرين هاى زيرگاه كاخ آن سراسر در كرد، نگاه او راست زبان و دل آن و اسكندر سوگند آن به قيدافه چون
 را خود خويشان و گرامى فرزند دو آن، از پس. بنشاند زرين هاى زيرگاه آن بر را آنها همه و فراخواند را اختران نيك و بزرگان سپس. بيĤراست
 از اسكندر. گردد كارزار و كينه روزگار، گردش از من بهره نبايد. نباشيم رنج در همه اين سپنجى سراى اين در كه باشد سزاوار: گفت و بيĤورد
. نيارزد رنج به نيز گيتى گنجهاى همه ليك. است خواهان را ما با جنگ گنج، براى از ، آورد زير به هم را آسمان اگر و شد نخواهد سير جنگ
 هم باز من پند آن از پس اگر و دهيم مى پندمندى پاسخ را او پس. نگردانم تنگ پادشاهى اين بر را كار و نسازم جنگ او با كه هستم آن بر من

 نخواهد زيانى آزمايش اين كه بدانيد. آورند بخشايش او بر نيز ماه و آسمان كه رفت خواهم او جنگ به سپاهيانم با چنان ديگر بجويد، جنگ
 شاه اى: گفتند پادشاه آن پاسخ در و برافراختند سر بزرگان آن همه يد؟گوي مى چه كار اين در اكنون. بماند ميان در دوستى كه باشد. داشت
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 داشته تو چون مهترى كه كسى خوشا. باشد بهتر كه گويى مى را چيزى آن تنها. ندارد ياد به تو چون مهترى كسى كه براستى راد، و دادگر
 كه اگر ندارد، ارزشى تو رنج برابر در گنجها همه. خواهند مى اپارس مردم كه است چيزى همان اين پس گردد، تو دوست پادشاه آن اگر. باشد
 همه كه براستى. بازگردد چيزهايى گرفتن با تو درگاه از بسازد، دريا همچون را زمين روى خود شمشير با و بيĤيد روم از كه اسكندر چون كسى

 .نيستند واال جنگجوى، مردم كه يراز  بينيم نمى آشتى بجز راهى هيچ نيز ما. ارزند نمى پشيزى به گيتى چيزهاى

 زر گردنبند و دستبند با را خود پدر تاج و بگشود گنج در بشنيد، را دل پاك و پسنديده موبدان و خردمندان آن گفتار قيدافه چون
 نباشد ارزشى را اين :گفت فرستاده آن به قيدافه پس. نبود آن گوهرهاى ارزش سنجيدن توان را هيچكس سرزمين آن در كه بود تاجى. بيĤورد

 بود تختى را قيدافه. برگزيدم نيز خود مايه پر فرزند بر را او ديدم، بزرگان تاج اين سزاوار را اسكندر چون. باشد ناروا بدارد، را آن او بجز كه هر و
 ارزش كسى و بود اژدها سر چونهم هايش پايه سر و بودند برگردانده را سرشان و بافته هم در هايى چاره با را همه و بود پاره هفتاد كه

 انار دانه رنگ به و نخود هشت و چهل يك هر سنگينى كه -سرخ ياكند چهارسد و شاهوار گوهر چهارسد آن در. دانست نمى را آن گوهرهاى
  آن پس. داشت دريا بخشندگى به دلى بود، دريا كوهه همچون زنى كه قيدافه. بود رفته بكار كمان رنگين سبزى به زمرّد پاره چهارسد و - بود

 سد و گوزن نگار پر و رنگين چرم هزار و بربرى پلنگ پوست چهارسد و كُروه يك درازى به يك هر ، پيل دندان پاره پانسد آنگاه. بيĤورد را تخت
 و -راندند مى پيش را آنها ريدكان كه -گاوميش دويست و -رسيدند مى آهو به آنها برسد، آهو به تير كه آن از پيش كه -شكارى تيز سگ

 سپس .ببردند ايوان از را آراسته گرانمايه اسپ سد و تر داربوى چوب از تخت چهار و آنها روى بر خز و ديبا با آبنوس چوب از تخت چهارسد
 اينها همه و مكن درنگ ديگر اكنون: فرمود گنجور به پس. بيĤورند كالهخود دويست و هزار و كارزار جوشن و دشنه و هندى تيغ هزار تا بفرمود

 زمين، و گشت كافور سپيدى به بنفش آسمان روى و برآورد را خود درفش سپيده چون .گردد آماده پگاه كه بگوى او به و بشمار بيطقون بر را
 نچو ديگر سوى از. بگيرد بازگشت دستور تا گشت سوار اسپ بر اسكندر پس. برخاست درگاه از كوس آواى شد، سندروس زردى به كوه و تازه

 آن به تا براند ايستگاه به ايستگاه سان بدين و. بكرد پدرود را او و آمد قيدافه درگاه به ميدان از برنشاند، را خود سپاهيان جنگى طينوش
 به و آمد فرود بود، درخت چندين و روان آب آن در كه بيشه آن در اسكندر. رسيد -بود اختر نيك و نامور شاه اسكندر لشگرگاه كه -رزمگاه

 .آورم بجاى گفتم را آنچه و بروم من تا بگير دست در مى جام گشتى، آسوده چون و گير آرام اينجا در: گفت طينوش

 تا زيرا. بپيراستند را او كيانى كاله و خروشيدند شادى به و رفتند او پيش به سپاهيانش همه بازگشت، خود سراپرده به اسكندر چون
 در آفرين از پر زبانهايى با همگى پس. بيند مى ديگر بار را او روى كه دانست نمى كسى و بودند گشته دناامي او بازگشت از سپاهيانش كنون
 با دار زره و جوى پرخاش پهلوانان آن پس. برگزيد سپاه ميان از را رومى نامداران آن از تن هزار شهريار اسكندر. نهادند زمين بر سر او پيش
 آهنگ آيا تيز، مرد اى: كه برخروشيد اسكندر آنگاه .بركشيدند رده بيشه آن پيرامون افزارشان جنگ با و برفتند او با دست در گاوسار گرز

 برترمنش، شاه اى: گفت بدو پس. گشت پشيمان خود دانش آن از و بلرزيد خود برجاى ناگهان ديد، چنين كه طينوش گريز؟ يا دارى جنگ
 خويش با پس گذشت؟ نخواهم راستى از كه نگفتى آيا. نبود چنين مادرم با تو پيمان كه انبد. باشد بهتر بگزينى، سرزنش بر را ستايش اگر
 در تو اى؟ گشته سست چنين اين چرا شهريار، اى :گفت بدو شنيد، چنين كه اسكندر. بكوش راستى براى و كن بزرگى نيز -قيدروش - من

 سر قيدافه با پيمان از من. ديد نخواهد آزارى من سوى از شما دودمان از هيچكسى كه بدان و مده راه دل به ترسى پس. هستى من زينهار
. نمود زارى و ببوسيد را زمين و گشت پياده اسپ از زود شنيد، چنين كه طينوش. نباشد نيكو شكن، پيمان شاه كه زيرا  پيچيد نخواهم
 كه چرا  گزين آرامش و ميانديش ديگر: گفت بدو آنگاه. ببست پيمان او با بگفت، او كه گونه همان به و گرفت دست در را او دست شاه اسكندر

 .ندارم دل به تو از اى كينه هيچ من

 در همينگونه به را - زمين شاه آن - اسكندر دست من كه گفتم و گرفتم دست در را تو دست من بنشست، زرين تخت بر مادرت كه آنگاه
 نيز هنگام آن و هستم من اسكندر. نباشد سزاوار شاه بر خام گفتار كه همانا. رسيد يانپا به تو با من پيمان امروز اينك. نهاد خواهم تو دست
 آنگاه. توست دست در كه است شاه اسكندر دست اين كه بود آگاه قيدافه نيز روز آن در. زدم را داستانها آن تو براى خوبى به كه بودم من

 سپس. بيĤوردند مى و نوازنده و بيĤراستند خوان تا بفرمود پس. بيĤراى را تختى ن،افشا گل درختان اين زير به: گفت ريدكى به اسكندر قيصر
: كه بفرمود طينوش به و ببخشيد ديد، سزاوار كه يارانش و او به كمر و كاله و زر و سيم همراه به پهلوى و چينى و رومى خسروانى هاى جامه

 تو با باشم، زنده كه آنگاه تا سگالشگر، و دل بينا و هوشيار زن اى: كه بگوى نيز يدافهق به. نيست تو جاى دور، بيشه اين زيرا مايست، اينجا در
 .داشت خواهم آكنده تو مهر به را خود روان و بود خواهم راستكار
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  برهمنان شهر به اسكندر رفتن

. بپرسد كهن كردارهاى باره در آن هيزگارانپر از تا رسيد برهمنان شهر به كه اين تا براند شتاب به را خود سپاه آنجا از اسكندر آنگاه
 آن پس. آمدند فرود بودند، سرگرم پرستش به آن در كه كوهى از همگى شدند، آگه آنجا به شاه اسكندر سپاه آوردن از برهمنان چون

 و بدادند - گيتى شهريار -اسكندر بر را پروردگار آفرين بزرگان، آن نامه، آغاز در. بنوشتند اى نامه -موبدان شاه -اسكندر نزد به خردمندان
 :گفتند

 از پس. است داده تو به را بزرگ گيتى يزدان، سترگ، شهريار اى: گفتند آنگاه. باد پيروزگر و فزون شاه اسكندر نيروى و دانش همواره
 پس است، چيز و خواسته براى از اينجا به تو آمدن اين اگر اى؟ كرده روى است، خدا پرستندگان جاى كه ارزش بى سرزمين اين به ديگر رو چه
 كه بدان ليك. باشد مى آرامش در دانش اين براى از روانهايمان و است دانش و شكيبايى تنها ما نزد در. است پذيرفته كاستى تو خرد گمان بى
 اند، آمده اينجا به روزگار كار از كه برهنه گروهى بجز هيچ اينجا در. رسد مى بد كسى به دانش از نه و گرفت ما از شود مى را شكيبايى اين نه

 .رسيد خواهد نياز گياهان تخم خوردن به را تو كنى، درنگ بسيار اينجا در اگر. ديد نخواهى

 را نامه و فرستاده آن اسكندر چون. آمد شهريار اسكندر نزد به بود، بسته ميان بر گياهان بيخ از لُنگى كه برهمنان فرستاده سان بدين و
 از پرستندگان آن چون. براند رومى نامداران با خودش و بگذاشت همانجا در را سپاهيانش همه پس. برگزيد را كردن راستى و رىآزا بى بديد،
 داشتند، كه ارزشى بى چيز هر بود، اى كشاورزى نه و گنج هيچ نه را ايشان كه آنجا از و رفتند او پيشواز به همگى شدند، آگه شاه اسكندر آمدن

 تن با ايشان همه. بشنيد را ايشان آواى آنگونه و بديد را ايشان روى اسكندر. خواندند آفرين زمين منش پر پادشاه آن بر همگى. ندببرد خود با
 و بزم هر از و بود گياهان تخم از خوراكشان و گياهان برگ از ايشان پوشش كه بودند دانش از پر جانى و دوان و الغر و برهنه پايى و سر و

 .بودند ودهبيĤس رزمى

 درختان و گياهان تخم از تنها خوراكشان. بود ايشان از اى برهنه گروههاى جايى هر در و بود كوه و دشت در خوابيدنشان و خوردن
 .كردند مى پرهيز پوشاك از و بود گياهان از ايشان خوردن و بود نخچير از پر دشت آن همه. بودند روييده كوهسار آن بر كه بود دارى ميوه

 گيتى در دو، هر ناخوشى، و خوشى كه همانا: گفت و بپرسيد رزمشان و آسايش و خورد و خواب باره در ايشان از ديد، چنين كه كندراس
 هرگز ما ميان از هيچكس ستان، گيتى مرد اى: گفت ايشان ميان از خردمندى داريد؟ گيتى خوشى از اى بهره چه شمايان آيا پس. هست
 به نبايد ديگر پس شود، مى زاده مادر از برهنه آدمى چون. هستيم نياز بى خوردنى و گستردنى و پوشيدنى از ىهمگ. نگويد رزم از سخنى
 كه اينروست از. است بيم و اندوه و ترس جاى تنها آنجا در ديگر و شود مى خاك در برهنه نيز گيتى اين از كه زيرا. بنازد بسيار خود پوشش

 به رسيدن براى همه اين شاه. آيد مى بسر روزگارمان هنگامى چه ببينيم تا ايم دوخته ره به ديده و آسمان زني پوششمان و است زمين بسترمان
 بازخواهد او از تاج و تخت آن همه درگذرد، سپنجى سراى اين از او چون. ارزند نمى كوشش اين به چيزها آن ليك كوشد، مى چيز و خواسته

 .ببرد خود همراه به نيكى درگذرد، گيتى اين از كه آنگاه بايد پس. ماند

 اى: گفت خردمند مرد ندارد؟ نياز چيزى هيچ به آن از پس كه مرده يا است بيشتر زنده گيتى در آيا: كه پرسيد ازو اسكندر آنگاه
 زنده آن. نگردد افكنده دوزخ در كه كسى آن خوشا پس. نيست زنده نيز تن يك هزاران، سد آن از بشمارى، نيز مرده هزار سدها اگر تو شهريار،

 در برهمن آبها؟ بر يا تابد مى بيشتر خشكيها بر آفتاب آيا: كه پرسيد اسكندر باز. سپارد مى ديگرى به را پاس و رود مى كسى هر و بميرد بايد نيز
 روى بر چندى كه سانىك است؟ گناهكار زمين روى بر كسى چه: كه پرسيد اسكندر. دارد مى نگاه را خاك كه است آب اين: گفت شاه پاسخ
 كه بدان رازجوى، و دل پاك مهتر اى: گفت برهمن. هستند رو چه از گيتى در كه دانند نمى ليك كنند، مى زندگانى و اند جنبيده زمين

 بدانى، تىبدرس را اين خواهى مى چون اينك. باشد كرده گم را خود خرد آز، و كين براى از كه است ايشان ترين چيره مردمان، گناهكارترين
 كه بدان پس. خواهى مى افزونتر پيوسته همه اين با ليك توست، خويش آسمان گويى و است تو پيش در زمين سراسر كه بنگر خود به نخست
 .بازدارى كارها اين از را خود خوى كه اين مگر دارد، دوزخ آرزوى كارها اين با روانت

 آدمى، جان بر آز كه بدان: گفت برهمن ماست؟ همراه كسى چه كژّى راه به و است اهپادش ما جان بر كسى چه آيا: كه پرسيد اسكندر باز
 برهمن. گريست بايد خواهى فزون بر كه همانا چيست؟ آز گوهر كه برگوى اينك: پرسيد اسكندر. است گناه و كين آغاز آن و است پادشاه
 كسى خوشا پس. است خواب بى را شب فزونى، از ديگرى و گشته خشك كمى از لبش دو آن از يكى كه هستند پتياره ديو دو نياز و آز: گفت
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 رخسارى با و شد چين از پر خندانش چهره. گشت شنبليد گل زردى به رخسارش بشنيد، را ايشان گفتار اسكندر چون. پذيرد خرد جانش كه
 دريغ شمايان از را خود گنج من كه بدانيد داريد؟ ما زا درخواستى چه آيا: پرسيد ايشان از فرمانروا شاه آن آنگاه. آورد ديده به اشك زرد
 شهريار اسكندر. ببند ما بر را مرگ و پيرى در و بيا تو بلند، شهريار اى: گفت ايشان از يكى. انديشم نمى خود رنج به هرگز راه اين در و دارم نمى
 رهايى ازو هم باز باشى، نيز آهن از اگر كه بدان پرهيزى؟ مى گمر چنگ تيز اژدهاى اين از چرا. نيĤيد بكار خواهش مرگ، برابر در: گفت بدو

 پادشاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه برهمن. يابد نمى رهايى پيرى روزگار از هم باز بماند، گيتى اين در درازى روزگار كه جوانى. يافت نخواهى
 را گيتى همه اين چرا پس نباشد، پيرى از بدتر اى سختى و رنج هيچ و تنيس مرگ برابر در اى چاره هيچ كه دانى مى خود كه تو فرمانروا، و دانا
 پس. رسد دشمن دست به گنجهايت و كوشش اين و مانَد برجاى رنجهايت همين تو از بويى؟ مى را زهر گل سرى خيره با و جويى مى كوشش با

 اين رو چه از پس. است مرگ از پيامى سپيد، موى. باشد تو ادانىن و دانشى بى از آن بدارى، رنج در چنين اين را خود تن ديگران براى از چون
 خرد نيروى با خواسته او براى كردگار كه سرنوشتى از كنون تا اى بنده هيچ اگر: گفت - دل بيدار شهريار آن -اسكندر دارى؟ بودن اميد همه
 كوشش نيروى با سرنوشت از گذشتن ياراى را هيچيك خاشخر،پر مرد نه و فرزانه نه كه بدان ليك. كنم مى چنين نيز من باشد، بگذشته خود
 زيرا. گشت ريختن خون و درد آن سزاوار كه بود برگشته ازو بخت و روزگار كه همانا شد، كشته كه كس آن هر نيز من با جنگ در. نباشد خود
 .بديدند را ايزدى پادافره پيچيدند، سر خردمندى راه از چون هم آنها. يافت نخواهد رهايى باشد، بيدادگر كه كسى

  نيافت بهانه زمانه كار ز            نيافت كرانه يزدان خواست از كس

 آن از آنها به آزارى هيچ بى و نكرد درنگ ايشان پيش در بسيار ديگر و ببخشيد برهمنان آن از يك هر به بسيارى چيزهاى اسكندر آنگاه
  گرفت پيش در را خاور راه و برفت جايگاه

  حبش زمين به و خاور درياى به اسكندر رفتن

 بوى و رنگ و جامه با و بودند روى پوشيده زنان، همچون مردانشان. بديد بيكرانى ژرف درياى كه رسيد جايى به برهمنان شهر از اسكندر
 آوردن راه جايى هيچ از و بود ىماه از تنها نيز خوراكشان. خسروى نه و تركى نه و چينى نه و پهلوى نه و بود تازى نه زبانشان. رفتند مى

 و تر كوهى ناگاه هنگام همان در. آورد مى زبان بر يزدان نام پيوسته بود، گشته زده شگفت ايشان از دريا آن در كه اسكندر. نبود بدانجا چيزى
 آن از يكى ليك. ببيند درستى به نزديك از را آن تا بخواست اى كشتى شتابان اسكندر. برآورد سر آب ميان از آفتاب همچون زرد و تازه

 پس. ببيند را آن و برود ندارد، دانش از اى بهره چندان كه كسى تا بگذار. نباشد راه ژرف درياى اين بر را تو كه بدان :گفت بدو شاه فرزانگان
 نزديك بدو گروه آن چون يكل. بود زرد ماهى يك كوه، پاره آن كه بديدند و برفتند و بنشستند كشتى آن در پارسيان و روميان از تن سى

 .گشت ناپديد آب ميان در كوهى همچون و برد فرو را كشتى آن درنگ بى گشتند،

: گفت فرزانه آن به ديد، چنين كه رومى اسكندر .خواندند مى را يزدان نام پيوسته و بودند مانده خيره كار آن به سپاهيانش و اسكندر
 تباه و رفت مى سو آن به شاه اگر. باشد مى سر بزرگان، همه بر چنين اين دانا كه است رو همين از و است چيز بهترين دانش كه براستى

 .شد مى خون از پر سپاهيان همه اين جان ديگر گشت، مى

 چنار چوب سختى به و درخت بسان هايى نى آن پيرامون  كه شد پديدار نويى آبگير كه اين تا براند را خود سپاه آنجا از اسكندر سپس
 برده فرو نى با نيز را آنها پِى و بساخته نى چوب از آنجا در را ها خانه همه. بود رش چهل آن باالى و رش ده از بيشتر آن پهناى. بود يدهروي

 نيز آب آن از اسكندر چون بخورند توانستند نمى شورى براى از را آن آب زيرا  كند درنگ نيستان آن در بسيار اسكندر كه نبود شايسته. بودند
 و بخوردند آب آن از پس. بود سارا مشك خاكش و انگبين همچون آبش و خرم جا همه. گشت پديدار ژرفى درياى كه رسيد جايى به بگذشت،
 خفتگان، آن بر گيتى و بيĤمدند رنگ آتشين كژدمهايى نيز بيشه آن از. آمدند بيرون آب از بسيارى پيچان مارهاى ناگهان. بكردند خواب آهنگ

 بيĤمدند الماس همچون درازى دندانهاى با گراز سد سو هر از سپس و بمردند فراوانى پهلوانان و دانايان و بزرگان گوشه هر در. گشت تنگ و تار
 ديدند، چنين كه اسكندر سپاهيان. نبود آنها با جنگ ياراى را سپاهيان آن و بودند بزرگتر نيز گاو از كه بيĤمدند شيرهايى نيز ديگر سوى از و
 .شد تنگ سپاهيان رفتن راه ديگر كه بكشتند آنها از چندان و افكندند آتش نيستان آن رد

 چشمهايى با و زاغ پر سياهى به مردمانى آنجا در. رسيد حبش سرزمين به كه اين تا بشتافت آنجا از - خورشيدفش شاه آن -اسكندر
 به خروشى بديدند، را اسكندر سپاه گَرد دور، از مردم آن چون. بود برهنه انتنش كه بودند باالبلند و تناور و زورمند سپاهى. بديد چراغ همچون
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 به مردمان آن سان بدين و. شد تيره آنها ديدن از شهريار اسكندر ديده كه چنان  گشتند انجمن ايشان از سپاهى هزار هزاران. برآمد سياه ابر
 فرود اسكندر سپاهيان آن تن بر بود، استخوان از كه را خود هاى سرنيزه. ندبكشت را او جويان پرخاش از بسيارى و نهادند روى اسكندر سوى
 بود، گشته اندوهگين شيرفش سپاه آن از كه حبش خود. بردارند افزار جنگ كه فرمود سپاهيان به ديد، چنين كه شهريار اسكندر. آوردند مى

 زمين روى ريختن، خون همه آن از. بپيچيد كارزار از سر حبش سپ. بكشتند ايشان از بيشمار اسكندر سپاهيان ليك. آمد جنگ به برهنه
 ها توده آن بر تا بفرمود اسكندر بيافتاد، كشتگان از انبوهى هرجا در و شد آلوده خون به دشت و در آن سراسر چون. گشت چين درياى همچون
 به پيلى پس. بپوشيد كالهخود و گبر شنيد، چنين كه كندراس. بيĤمد گرگى آواز شد، تيره شب چون. بكشتند آتش به را آنها و بريزند خاشاك

. ننمود پشت ليك تاختند، او بر فراوان چه اگر و بكشت را نامداران آن از بسيارى پيل آن. داشت سر در نيل رنگ به شاخى كه آمد پيش
 را گيهان دادار نام فراوان و براند آنجا از را خود نسپاهيا شتاب به اسكندر سپس. بكشتند تير با بود، گير پيل و آهنين كوهى كه را او سرانجام
 . بخواند

 اژدها كشتن و پايان نرم شهر به اسكندر رسيدن

 اسپ را ايشان ليك. بودند بلندى سرو همچون پهلوانان از يك هر. بديد آنجا در بيشمارى مردم رسيد، پايان نرم نزديكى به اسكندر چون
 بر كه خزان باد همچون و برآمد ايشان از خروشان تندرى بسان فريادى كه بودند ديو همچون برهنه سپاهى. نبود گرزى و تيغ و جوشن و

. گشت سياه روشن، روز گويى كه بتاختند ايشان به تيغ و تير با چنان ديدند، چنين كه اسكندر  سپاه. بكردند سختى باران سنگ بوزد، درختى
 . براند آنجا از را خود سپاه و بيĤسود سكندرا نماندند، پايان نرم آن از چندان ديگر چون

 پيش به شاد دلى با همگى آيين، به آن مردم پس .نديد اى كرانه و ميان هيچ را آن كه رسيد شهرى به تا بتاخت همچنان اسكندر
 بر اندازه به و بنواخت را آنها و دبپرسي ايشان از اسكندر. ببردند سپاهيانش و او براى خوردنى و پوشيدنى و گستردنى گونه همه و آمدند اسكندر
 برآورده آسمان به سر كوهى آنجا در. بجستند دشت آن در را جايى نيز سپاهيانش و كشيدند دشت بر را سراپرده سپس. بساخت پايگاه ايشان
 كه برگوييد: كه پرسيد ايشان از اسكندر. ماند نمى آنجا در نيز ايشان از يكى شد، مى تيره شب چون ليك بودند، اندكى مردم كوه آن بر كه ديد
 كوه اين از بتوانى اگر زمين، نامور شهريار اى: گفتند و خواندند آفرين او بر ايشان همه راند؟ بايد راهى چه از را سپاهيان و است كدام راه

 از گذشتن ياراى را سپاه. آيد مى وهست به او زهر رنج از نيز گرگ كه است كوه سوى آن در اژدهايى كه بدان. يافت خواهى را خود راه بگذرى،
 همگى شهر، اين مردمان ما. افكند مى دام به نيز را پيل گيسوانش و افروزد مى آتش دهانش از و آيد برمى ماه به تا زهرش دود. نباشد او پيش
 به اژدها آن تا بريم مى خارا كوه آن به نرمى با و هانديش از پر را آنها نيز ما. بايد خوراك براى گاو پنج را او شب هر .نداريم توانى او برابر در نيز

 و بكشت را آنها آنگاه. بيĤورد خود با گاو پنج و بداد درم ايشان به خود گنج از شنيد، چنين كه اسكندر. نرساند رنجى را ما و نيĤيد كوه اينسوى
 اسكندر آنگاه. برداشتند را پوستها آن تا بفرمود نيز. شتافت هااژد سوى به و بيĤكند نفت و زهر به را پوستها آن و كشيد بيرون سرشان از پوست

 زبانش. بديد سياه ابرى بسان را او رفت، اژدها نزديكى به شاه اسكندر چون. كرد ياد را دهش نيكى يزدان و ساخت باد از پر را پوستها آن ، دم با
. برد فرو باد همچون را آنها اژدها بيانداختند، كوه سر از را گاوها نآ چون. آمد مى بيرون آتش  دهانش از و بود خون چون چشمانش و كبود
 اژدها. بيافت راه نيز سرش مغز به و بكرد سوراخ را هايش روده همه و شد پراكنده اندامش بر زهر بخورد، را گاوها گوشت و پوست آن همه چون
 همچون نخچيرگير اژدهاى آن سرانجام كه اين تا بباريدند تير او بر نيز اسكندر سپاهيان. بزد سنگى كوه آن بر را سرش چندى شد، چنان كه
 . ساختند رها آنجا در خوارى به را اژدها تن و برفتند تيز آنجا از سپاهيان پس. درآمد پاى از كوه

 آن سر و بلند سخت كوهى. گشتند خيره ديدنش از پرخاشخر مردان آن همه كه آورد ديگر كوهى به را سپاهيانش اسكندر سپس
 از پس را او كه همانا .بود مرده زر تخت آن بر پيرى و بود شده نهاده زرينى تخت كسى، هر از بدور كوه، تيغ آن بر. بود شمشير تيغ همچون

 ليك .بود زر و سيم از پر سره يك پيرامونش. بود سرش بر گوناگون گوهرهاى از افسرى و شده كشيده او بر ديبا از چادرى. بود فرّ نيز مرگ
 پيچان و لرزيد مى خود به كوه آن بر بيمى هيچ بى بردارد، چيزى مرده آن از تا رفت مى كوهسار آن به كه كسى هر. نبود گذر او بر را كسى هيچ
 روزگارى ار،شهري اى: كه شنيد بانگى ناگهان. بنگرد را او زر و سيم و مرده آن تا برفت كوه آن باالى به ديد، چنين كه اسكندر. مرد مى و شد مى
. بكردى تباه را بسيارى دشمن و دوست. برافراختى آسمان به را خود سر و ساختى تهى ايشان از را بسيارى شاهان تخت. بگذراندى گيتى در را

 كوه نآ از داغ از پر دلى با و گشت چراغ زردى به آواز، آن شنيدن از شاه اسكندر رخسار. برسيد گيتى اين از تو رفتن هنگام اكنون ليك
 .بازگشت
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  هروم شهر به شگفتيها اسكندر، ديدن

 را هيچكسى و بود زنان دست در سره يك شهر آن. خوانند مى هروم را آن كه رسيد شارستانى آن به تا برفت روم نامداران آن با اسكندر
 كه بودند مردانى همچون چپ سوى در و ندداشت پرنيان روى بر انار يك بسان پستان زنان همچون تنشان راست سوى در. دادند نمى راه آن به
 مردان كه همچنان و داد و آيين به رسيد، هروم شهر نزديك به روم نامداران آن با سرافراز اسكندر چون. كنند تن بر جوشن نبرد روز در

 كه كرد ياد سپهر كردگار از نامه آغاز در. بنوشت داشتند، را هروم مرز كه كسانى آن سوى به روم و ايران شاه نام به اى نامه باشند، نژاد فرّخ
 .نشمارد چيزى به را گيتى باشد، داشته خرد كسى هر كه همانا: نوشت آنگاه. اوست از مهر و داد و بخشايش

. تگش تيره خاك بسترش بپيچيد، ما فرمان از سر كه هر. ايم برافراخته كجا به تا را خود مهترى سر و كرده چه زمين در ما كه ايد شنيده
 در و ندارم را شما با رزم آهنگ بيĤيم، شما شهر به چون كه بدانيد پس. بماند نهان من ديدار از گيتى در جايى هيچ كه خواهم نمى من اينك
 همه ند،بخوا را پندمند نامه اين چون  بخواند شما براى را نامه اين كه باشيد داشته بيدارى و خردمند و دانا خواننده اگر. است بزم و آشتى دلم

 نامه آن تا بفرمود رومى اى فرزانه به اسكندر آنگاه. ديد نخواهد زيان آمدن اين از كسى كه بدانيد و بيĤييد ما پيش به و ببنديد كمر ارجمندانتان
 .ببرد هروم شهر سوى به را

 ديدار براى از ايشان سپاهيان همه پس .نديد آنجا در مردى هيچ و يافت زنان از پر را شهر آن همه رسيد، ايشان نزديك به دانا آن چون
 جاويد گردنفراز، شاه اى: كه نوشتند اسكندر پاسخ در و نشستند بخواند، را نامه آن ايشان شهر داناى چون. آمدند  دشت به شهر از رومى آن

 سخن كهن رزمهاى و پيروزى آن و شاهان آن از كه اين نخست. بخوانديم را نامه آن همه و بنشانديم خود پيش در را تو فرستاده ما. باشى
 اندازه بى ما شهر در. ديدن نتوانى را زمين و خاك ديگر بيابى، اسپان سم هرجا در بس از بيĤورى، سپاهى هروم شهر به اگر كه بدان پس. گفتى
 است نداشته شوى نيز تن يك زنان، همه اين از. داريم تن بر جنگى جامه را شب سراسر ما. باشند مى زن هزار ده نيز برزنى هر در و است برزن

 بگرايد، شوهر به كه ما از زنى هر. نبينى ژرف درياى بجز راهى هيچ بيĤيى، سرزمين اين به كه سو هر از نيز تو. هستيم دوشيزه همگى ما و
 كرد، شوهر او چون آنگاه. بگذرد فژر درياى آن از بايد باشد، باد و برف چه و باشد خوش چه روز، آن پس. نبينيم را او روى ما از هيچيك ديگر
 را او باشد، سرفراز و مردفش دختر آن اگر ليك. بماند خانه همان در جاودان بايد باشد، بوى و رنگ جوينده و آسا زن كه آيد دخترى را او اگر
 .فرستند مى باز هروم سوى به

 لب بر دوشيزگان ما از هزار ده شب هر. بود نخواهد دسترسى چهي ما به را او و بماند هست كه همانجايى در بايد بزايد، پسر كه هم اگر
 زر تخت بر را او و گذاريم مى سرش بر زرينى تاج بيĤورد، زير به اسپ از را شيرمردى نبردى در ما از يك هر چون. دهيم مى نگاهبانى جويبار

 . نشانيم مى

 مردان از يكى جنگى در ايشان از يك هر كه زيرا  باشند مى رهگوشوا و زر تاج با كه هستند ما ميان از زن هزار سى كه بدان پس
 زن با تو كه گفت خواهند كنى، چنين اگر كه زيرا. مبند خود بر را نام در پس. هستى اى آوازه پر و بزرگ مرد تو. است بكشته را گردنكش
 بخواهى چون اكنون. گشت نخواهد  كهن است، برجاى گيتى تا كه رسيد خواهد ننگى چنان را تو كار، اين از. بگريختى نيز آن از و بيĤويختى

 .ديد نخواهى خرّمى و خوبى بجز هيچ باشى، مردمى و راستى با اگر بگردى، هروم شهر پيرامون و آيى اينجا به روم نامداران با كه

 .گردد تيره نيز ماه و خورشيد روى كه آورد خواهيم تو پيش به سپاه چندان پس

 اسكندر نزد پيامبرى به ديگر خوبروى سوار ده و شاهوار جامه و تاج با ايشان ميان از زنى بنوشتند، سان بدين را نامه پاسخ آن چون
 زنان آن پيام و بداد را نامه نامبردار زن آن. بفرستاد ايشان پيشواز به را سپاهى چند اسكندر آمد، شاه اسكندر نزديك به خرامان چون. برفت
 مردم مغز با خرد: كه گفت و فرستاد پيامى ايشان سوى به و برگزيد را دلى بينا و خردمند بديد، را نامه پاسخ آن اسكندر چون. بكرد ياد را دلير
 نيĤورده فرود كهترى سر من پيش در باشد، هم اختر نيك و بلند چه اگر كه نمانْد نامدارى و شهريار هيچ گيتى سراسر در كه بدانيد. بادا يار

 و كوه كه سپاهى چنين و زنان تبيره و كوس و پيالن اين با من ليك. است برابر رزمگاه با بزم و سپاهيان خاك با كافور ردگَ من براى. باشد
. آييد من نزديك به كه باشد روا پس. است شما شهر ديدار آهنگ مرا. ام نيĤمده زنان با جنگ به آيد، مى ستوه به اسپانشان سم زير به نيز دشت
 و زيبايى و سوارى و فرّ و آيين كه ببينم تا دارم آن سرِ. نكنم درنگ فراوان اينجا در و برانم اينجا از را خود سپاه ببينم، را ايانشم چون آنگاه

 كه ببينم خواهم مى. باشد گيتى در تواند مى مرد بى زنى چگونه كه ببينم تا بپرسم راهتان و كار از نهانى خواهم مى. است چگونه شما توانايى
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. بگفت زنان به را آن همه و بيĤمد شنيد، چنين كه فرستاده چيست؟ كار اين فرجام و يابيد مى فزونى چگونه باشد، مرگ شما ميان در ونچ
 باشد زر تاج ده ايشان از تن سد هر با كه گزينيم برمى هوشيار و دانا و سخنگوى زن هزار دو ما: گفتند و ساختند انجمنى بزرگان آن همه پس
 شاه سزاوار تنها آنها از يك هر كه شد خواهند تاج دويست آيند، گرد چنين اين تاجها اين چون. باشند نشانده آنها در فراوانى رهاىگوه كه

 به همگى است، گشته نزديك شاه اسكندر كه بدانيم چون. باشد من نيم و يك گوهران آن با يك هر سنگينى تا سنجيم مى را آنها همه. است
 .است رسيده آگهى ما نزد به شاه آن فرّهى و دانايى از زيرا  مآيي او پيشواز

 در زنان آن كار از كه او پس. يافت خردمندانه را سخنان آن همه سپهبد اسكندر. بگفت را ايشان پاسخ و بازگشت اسكندر نزد به فرستاده
 را كوهها سر تا كه بيĤمد برفى چنان آن از پس و برخاست ادىب بيĤمد، ايستگاه دو چون. براند ايستگاه آن از را خود سپاهيان بود، گشته شگفت
 .برفت ايستگاه دو تا سخت سرماى آن در سپاهيانش با هم باز اسكندر. گشتند تباه برف و سرما آن در نوكران از بسيارى. بپوشاند

 گرما آن از. رفتند مى راه آتش بر انسپاهي گويى كه] شد گرم چنان[ و برآمد سياه ابرى و دود ناگهان رسيد، شهرى نزديكى به چون
 .بسوخت زره زير در آزادگان آن دوش

  شَبه و كرف سياهى به و پهن و آويزان لبانى. بودند تيره شب سياهى به آن مردم كه رسيد شهرى به كه اين تا برفت اسكندر گونه بدين
 را او و ببردند اسكندر راه سر به بسيارى پيالن چهره، زشت سپاه آن. آمد مى بيرون آتش دهانشان از و بود خون همچون هايشان ديده. داشتند
 و تو تنها ما و است نگذشته راه اين از كسى هرگز زيرا. بود ما از -رسيد زيان شمايان به آن از كه -دمان باد و برف اين كه بدان: گفتند

 دريا از گوشوار و افسر با زن هزار دو آن ديگر سوى از. آمد زنان شهر سوى به آراسته دلى با آنجا از اسكندر آنگاه. بس و ديديم را سپاهيانت
 نگارى و رنگ از پر گستردنيهاى مرغزار آن در پس. بود روشندالن و نيكبختان براى جايگاهى و درخت و آب از پر اى بيشه آنجا در. بگذشتند
 و تاج همه آن و رفتند او پيش به آباد سرزمين آن از زنان آن رسيد، هروم شهر به اسكندر چون. نهادند آنها روى بر خوردنيهايى و بيافكندند

 چون. بساخت جايگاهى ايشان بر خرّمى به و بنواخت را ايشان و بپذيرفت ايشان از را آنها اسكندر. بردند او نزد به را بوى و رنگ و گوهر و جامه
 اين تا بود آنجا و شد جويا را ايشان كار بيش و كم و بديد خواست، مى ههرچ و درآمد ايشان شهر به اسكندر رسيد، فرا روز و بگذشت شب آن
 .بدانست را رازهايشان كه

 اسكندر راندن باختر به سپاه

 شارستانى سو آن در. كشانيد باختر سوى به را خود سپاهيان آنجا از بديد، را دريا و بپرسيد خواست، مى كه را چيز هر اسكندر چون
 با پس. بودند جنگ شايسته همگى و بود زرد رويشان و سرخ ايشان همه موهاى. بودند آن در سترگى مردمان كه آمد او پيش به بزرگ

 شگفتى از نشانى چه اينجا در: كه بپرسيد سركشان آن از اسكندر. زدند سر بر دست ديوانگان همچون و رفتند اسكندر پيش به فرمانبرى
 آب آن از كسى ام نديده كنون تا كه هست آبگيرى شهر سوى آن در كه بدان شهرگير، اختر نيك شاه اى: گفت ايشان از مردى پير باشد؟ مى
 نهان گيتى آشكاراى و شود مى تيره گيتى چشمه، آن پس در آنگاه. گردد مى ناپديد ژرف درياى آن در تابان خورشيد كه زيرا. گردد مند بهره
 . گردد مى

 كه هست اى چشمه آنجا در كه گويد مى پرستى يزدان و خردمند مرد. نيابد پايان هرگز كه ام شنيده سخن چندان تاريك جاى آن باره در
 بهشت به راه چشمه آن. نميرد هرگز ديگر بخورد، زندگانى آب از كه كسى هر كه است گفته خرد پر روشندل آن. خوانند مى زندگانى آب را آن

 تاريك جاى آن در توانند مى چهارپايان چگونه: گفت بدو شنيد، چنين كه اسكندر. يزدبر گناهانت همه بشويى، آن در را خود تن چون و دارد
 به هستند رها كه را اسپانى هاى گله همه كه بفرمود چوپان به اسكندر پس. نشست اسپ كرّه بر بايد راه آن در: گفت پرست يزدان مرد بروند؟

  .برگزيد بودند، كارزار شايسته و ساله چهار همگى كه اسپ كرّه هزار دو آنگاه. بيĤورد لشگرگاه
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  زندگانى آب اسكندر، جستن

 هيچ را آن كه رسيد شهرى سوى به كه اين تا برفت همچنان. براند آنجا از شادى با را سپاهيان و فراخواند را دل بيدار بزرگان اسكندر
 آن نزديك به سپاهيانش بى بامداد و آمد فرود آنجا در اسكندر پس. بود فراخ كاخهاى و ايوان و ميدان و باغ از پر شهرى. نديد كرانه و ميان

 خورشيد كه را شگفتى آن اسكندر چون. شد فرو الژوردين چشمه آن در و گشت زرد خورشيد كه كرد درنگ چندان آنجا در. رفت چشمه
 پروردگار ياد به را تيره شب آن و بازگشت خويش گاهلشگر به دراز هاى انديشه از پر دلى با بديد، پاك يزدان از شد، ناپديد گيتى از درخشنده
 .گذراند گيهاندار

 سپاهيانش ميان از را كسى هر پس. ناميد زندگانى آب را آن كرد، ياد ايزدى بخشش از چون دهگان آن كه شد آبى آن انديشه در سپس
 را ديگر سپاهيان اسكندر. ديد خواهد اى شگفتى چه كه يندبب تا بشتافت و برداشت خوردنى روز چهل از بيش براى آنگاه. برگزيد يافت، شكيبا

 .داشت برپا و بجست ايشان براى رويى پيش و داد جاى شارستان آن در

 به بود، سپرده او پيمان به را خود جان و دل كه اسكندر .بود اسكندر سگالشگر و راهنما -انجمن آن نامداران سر - ] ع[ خضر راه، اين در
 بر بسيار آوريم، دست به را زندگانى آب اگر كه بدان. بگردان تيز كار اين به را خود دل دل، بيدار مرد اى: گفت خضر به كندراس. بيĤمد فرمانش
 .كرد خواهيم درنگ يزدان پرستش

 خرد راه ز پناهد يزدان به            پرورد روان كو كسى نميرد

 بگير را آن. باشد تو آن از مهره دو اين از يكى. گيرد تابيدن آفتاب همچون ند،ببي آبى چون تيره شب در كه است من همراه به مهره دو 
 بروم تاريكى آن درون به سپاهيانم  همراه به آن با و باشد راه شماله من براى نيز ديگر مهره. باش نگاهبان را خويش تن و جان و برو پيش به و
 .باش رو پيش نيز تو. است من به راه و آب آن نماينده و من پناه يزدان،. دارد نهان را چيزى چه آشكارا اين بر گيهان كردگار كه ببينم تا

 گوناگون خوردنيهايى رفت، مى ايستگاهى از خضر چون .بيĤمد دشت از اكبر اهللا خروش گذشت، زندگانى آب سوى به اسكندر سپاه چون
 و گشت پديدار راه دو تاريكى آن ميان در روز سديگر به. نجنبيد وردنخ به هيچكس لب ليك. برفت شبانروز دو سان بدين .گذاشت مى آنجا در
 خود تن و سر و كشانيد كيوان به تا را خود زندگانى سر و رفت زندگانى آن سوى به پيامبر خضر .كرد گم را خضر شاه، اسكندر هنگام همان در
 و ستايش را پروردگار و برگشت زود و بيĤسود و بخورد پس. تنجس پاك يزدان بجز نگهدارى هيچ خضر كه همانا. بشست روشن آب آن با را

 .بكرد آفرين

  مرغان با اسكندر گفتگوى

 ابر به تا داربوى چوب از ستونهايى خارا كوه آن سر بر. بديد درخشانى و بلند كوه رسيد، روشنايى سوى به اسكندر چون ديگر، سوى از
 پيروز شاه آن و راندند سخن رومى زبان به مرغان آن. بود نشسته آن بر سترگى سبز مرغ و دبو بزرگ كنامى ستونى هر سر بر و بودند برآورده

 سپنجى سراى اين از دآلراى، اى: گفت اسكندر به آنها ميان از مرغى. شتافت مرغان آن نزديك به بشنيد، را ايشان آواز قيصر چون. بخواندند را
 برآورده باغى يا و زنى هيچ آيا آمدى، اينجا به كه اكنون. گشت بازخواهى مستمند ازو هم باز ،برآورى نيز آسمان به سر اگر زيرا جويى؟ مى چه
. نشست تر پايين بشنيد، را سخن اين مرغ چون. ام ديده را نشستنگاهى چنين هم و زن آن هم: گفت بدو اسكندر نديدى؟ زرين خشت از

 كسى هر: گفت اسكندر اى؟ شنيده را سرود و مست آواى و رود بانگ گيتى در آيا: هك پرسيد ازو مرغ باز. شد خيره بدو پرست يزدان اسكندر
 بر داربوى ستون آن فراز از مرغ آن پس. نخواند شاد را او كسى برفشاند، نيز را خود جان و دل چه اگر نگيرد، شادى از اى بهره روزگار در كه

 سزاوارتر گروهى هر از پژوه دانش كه همانا: گفت اسكندر كاستى؟ و كمى يا است تربر راستى و دانايى آيا: گفت اسكندر به و آمد فرود  خاك
 تو شهر در آيا: كه پرسيد قيصر از و آمد ستون سوى به تيره خاك آن روى از و كرد پاك را چنگالهايش خود نوك با مرغ آن آنگاه. گردد مى

 شنيد، چنين كه مرغ. نيابد پرستش براى كوه بجز جايى كه همانا شد، يشاند پاك مردى چون: گفت اسكندر دارد؟ نشست كوه بر ايزدپرستى
 تا بفرمود قيصر به سپس. بكرد تيز را خود نوك چنگال، با يافت، زينهار رستاخيز بخشش از چون و بازگشت خود كنام به شادكام و روشندل

 .بگريد آن براى از بايد شادمانى هر كه چيست كوه آن فراز بر كه ببيند و برود كوه سر به پياده گروهى، هيچ بى
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 را اسرافيل اسكندر، ديدن

 سر دست به شيپور كه ديد را اسرافيل آنجا در. رفت كوه فراز به آنجا ديدن براى از گروهش بى بشنيد، مرغ از را سخن اين اسكندر چون
 . بِدم: كه برسد يزدان فرمان امهنگ چه تا بايستاده باد پر لبى و اشك پر ديدگان با و برافراخته نشست جايگاه از

 روزى كه زيرا. مكوش همه اين آز، بنده اى: كه بكشيد فرياد خروشان تندرى همچون بديد، را اسكندر روى كوه آن فراز از اسرافيل چون
 چنين كه شهريار ندراسك .ساز آماده رفتن براى را خود و مدار رنج در را خود گنج و تاج براى از همه اين پس .رسد گوشَت به خروش يك

 .نبينم گردش و جنبش بجز هيچ نهان، چه و آشكار چه گيتى، در كه شد اين روزگار از من بهره: گفت بدو بشنيد،

 تاريكى به اسكندر رفتن

 .بداد درود را دهش نيكى پروردگار و آمد فرود كوه آن از ناالن اسكندر آنگاه

: كه برآمد خروشى سياه كوهى از درآمدند، تاريكى درون به سپاهيانش چون. نهاد روى تاريك راه آن به پيش در راهجويانى با سپس
 هم باز برندارد، هم اگر .شد خواهد پشيمان دارد، دست در كه آنچه از بردارد، خود پاى پيش از را سنگى اينجا در كه كسى هر كه بدانيد

 يكى برندارد؟ يا بردارد را سنگ آن آيا: كه انديشيد خود با خروش آن نشنيد از كسى هر و نهادند آواز آن به گوش سپاهيان. گردد پشيمان
 :گفت

 و. نچشيم را آن رنج و درد شايد تا برداريم خود با اندكى بايد: گفت ديگرى. است ما گناهان براى از سنگ بردن از پشيمانى و رنج اين
 تاريكى و زندگانى آب آن از چون. برداشت اندكى خود با نادانى از يزن كس سديگر و نبرد ديگرى و ببرد خود با سنگها آن از يكى سان بدين
 كه كسى آن. نابسوده گوهرهاى از پر ديگرى كنار و بود ياكند از پر يكى كنار. شد پديدار كاستى و كژّى آن رسيدند، دشت به و آمدند بيرون
 پر گوهرهاى آن از كه بود كسى تر پشيمان او از و. شد پشيمان بود، برداشته آنها از اندكى تنها و ساخته رها خوارى به را زبرجدهايى چنان
 .براند آنجا از را خود سپاه شد، تر آسوده چون و براند جايگاه آن در هفته دو اسكندر. بود برنداشته خود با هيچ و بتافته سر ارزش

  مأجوج و يأجوج بند اسكندر، بستن

 از چون. بود نگذشته آن بر خاكى و باد هيچ گويى كه ديد پاكى شارستان راهش سر در. فتر باختر سوى به بديد، را خاور اسكندر چون
 خورشيد به تا را آنها گردن و بنواخت بديد، را ايشان كه شاه اسكندر. آمدند او پيشواز به كُروه دو تا بزرگان بيĤمد، كوس آواى پيل پشت

 :گفتند و بگشودند روزگار از ناله به زبان شهريار آن پيش به همگى هست؟ شگفتى يزچ چه اينجا در آيا: پرسيد ايشان از آنگاه. برافراخت

. است خون و رنج و درد از پر ما دل ابر، به تا كوه اين فراز از. بگوييم بخت پيروز شاه به را آن اكنون كه است پيش در سختى كار را ما
 و اندوه تنها ما بهره ديگر آيند، ما شهر به ايشان از گروهى چون. بگسليم تن زا دل است نزديك كه هستيم دل آزرده مأجوج و يأجوج از چنان
 .است گراز بسان دندانهايشان و خون همچون هايشان ديده و سياه نيز زبانهايشان و شتر روى همچون و سياه ايشان روى. بود خواهد رنج

 آنگاه. باشد مى نيل همچون گوشهايشان و سينه و بر و است رنگ نيلى موهاى از پر تنشان همه. نيست آنها نزديك به رفتن ياراى را هيچكس
 بچه هزار ايشان ماده هر از. افكنند مى تن روى به چادرى همچون را ديگر گوش و سازند مى خويش بستر را خود گوش يك خوابند مى كه

 .نداند كسى را ايشان شمار و شود مى زاييده

 سبز درياى و رسد مى گوش به خروشى ابر از كه بهار گاه به. دوند مى گورخران مانند به و شوند ىم ستوران همچون آمدن گرد هنگام به
 پس. افكند مى فرو كوه بر را اژدها آن ابر و خروشد مى شير بسان آسمان دارد، برمى دريا كوهه روى از را اژدها آن ابر كه آنگاه آيد، مى جوش به

 به آن جستجوى براى و گردد مى گياهان ايشان خوراك آن از پس. باشد ايشان خوراك آن ديگر سال تا لىسا از و آيند مى ايشان از گروههايى
 به اژدها آن خوردن براى از بهار در ليك. گردد مى كبوتر همچون آوازشان و شوند مى الغر سخت ايشان رسد، مى فرا سرما چون. دوند مى سو هر

 كس هر از بسيارى آفرين گردد، تهى اندوه اين از ما دل كه بسازد اى چاره پادشاه اسكندر اگر اينك. غرند مى بزرگ آوازهاى با گرگى مانند
 .بساز را ما كار چاره و كن بزرگى نيستى، نياز بى پاك، يزدان از كه تو پس. يافت خواهد
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 :گفت ايشان به آنگاه. بيانديشيد و گشت اندوه و شگفت در ايشان كار از اسكندر

 گرى چاره با دهش، نيكى و يگانه خداوند نيروى به كه باشد. ببريد رنج و كنيد يارى بايد نيز شمايان و دهيم مى راه اين در را خود گنج ما
 زنده تا و هستيم ات بنده همگى بخواهى، ما از آنچه هر. بادا دور تو از روزگار بد شهريار، اى: گفتند شهر آن مردم همه. برآورم را ايشان راه

 نگاه كوه آن به و بيĤمد اسكندر آنگاه. نداريم اين از بيش كارى زيرا آوريم، مى برايت بخواهى، كه چيزى هر. بود خواهيم پرستنده را تو باشيم،
 چندان بيشمار، هيزم و سنگ و گچ نيز و گران پتك و روى و مس همراه به را آهنگران: كه بفرمود و بيĤورد را فرزانگان از گروهى سپس. كرد
 استادان همه شد، ساخته كارها همه چون. بردند او نزد به بخواست، اسكندر كه چيزى هر از بيشمار پس. بيĤوريد اينجا به آيد، مى ما بكار كه

 پهلوى دو از و بيĤمدند دانشمندان گروههاى كشورى هر از. باشند او ياور شايسته كار آن در تا آمدند اسكندر پيش به گيتى ديوارگر و آهنگر
 ميانشان در و بريختند آهن نيز ارش يك و  انگشت ارش يك ديوار، آن در. بود ارش سد آن پهناى كه برآوردند كوه تيغ سر تا ديوار دو ه،كو
. بريختند گوهر يك رده هر در كوه، تيغ تا خاك از سان بدين و. باشد چنين شاهان چاره و افسون كه همانا. بپراكندند مس اندكى و گوگرد نيز

 در تا بفرمود اسكندر و گذاشتند آنها روى بر انگشت خروار يك آنگاه. بريختند گوهران آن روى بر و بيĤميختند هم با بسيار روغن و نفت سپس
 آن گرماى از نيز ستاره و برآمد كوه از آنها خروش كه دميدند آنها در چنان پيروزگر شهريار آن فرمان به آهنگر هزار سد و بزدند آتش آنها
 از. شد نشستن جاى زمين و گشت رها مأجوج و يأجوج از گيتى و گشتند گداخته تيز آتش آن بر گوهرها آن سان بدين و. آمد ستوه به شآت

 كه مهتران بود ياز سد نزديك آن پهناى و ياز پانسد بند آن باالى. گشت آزاد بدكاران و جنگ از گيتى كه بود اسكندرى نامور بند آن براى
 .ببردند شاه اسكندر نزديك به فراوان بود، آنجا در كه هرچه از آنگاه. مبادا تو بى زمين و زمان: گفتند و خواندند آفرين اسكندر بر ديدند، چنين

 . بپذيرفت ايشان از را آنها بود، گشته شگفت در او كار از گيتى كه نيز اسكندر

 زرد ياكند ايوان در را مرده اسكندر، ديدن

 به كه اين تا برفتند چنين اين. گشتند رنجه راه آن از سپاهيانش هم و او هم سرانجام كه اين تا برفت، راه نيز ماه يك آن از پس اسكندر
 بلور چراغدانهاى آن سراسر در كه بود زرد ياكند از اى خانه كوه آن فراز بر. مردم نه و بود دام و دد جاى نه آن بر كه رسيدند كوهى نزديك
 همچون خانه همه گوهر آن براى از و افتاده آب در چراغ آن فروغ و بود چراغ بجاى نيز سرخى گوهر. بود شور آب شمهچ ميانش در و آويخته
 ليك مردمان همچون تنش. بودند خوابانيده آن بر را شوربختى و بود شده نهاده زرين تخت دو چشمه آن كنار در. بود گشته روشن آفتاب
 .بود ديبا از چادرى رويش بر و كافور از بسترى زيرش به. بود مرده ناز تخت آن بر ىبيچارگ با و بود گراز چونان سرش

 از ناگهان. افتاد مى خاك بر و گشت مى لرزان تنش بگذارد، خانه آن در پا كه اين يا و ببرد آنجا از چيزى تا رفت مى آنجا به كه كسى هر
 باز بايد اكنون پس .بود نديده را آنها كسى كه ديدى بسيارى چيزهاى. مشور همه اين آزمند، مرد اى: كه بيĤمد خروشى شور آب چشمه آن

 خود لشگرگاه به دود همچون شتابان و بترسيد خروش آن شنيدن از اسكندر .گشت شاه بى تو شاهى تخت و شد كوتاه زندگانيت زيرا گردى،
 جان انديشه از كه اسكندر گونه بدين. براند آنجا از را خود هيانسپا زود آورد، مى زبان بر را يزدان نام خروشان كه همچنان سپس. بازگشت

 .براند را سپاه دردمند، و گريان و گرفت پيش در را بيابان راه كوه، آن پيش از بود، گشته اندوهگين خود

 را گويا درخت اسكندر، ديدن

 مردمش دل و آباد باغهاى از پر سرزمين آن همه. گشت ادش بشنيد، را مردم آواى كه رو آن از و رسيد شهرى به بيابان راه آن از اسكندر
 همه. بيافشاندند او بر بسيار گوهر و زر و بخواندند آفرين او بر همگى و آمدند او پيشواز به شهر بزرگان همه پس. بود شاد ، خرّمى آن از

 نشنيده را شاه نام كسى و نيĤمده شهر اين به سپاهى گزهر كنون تا كه بدان. بيĤمدى ما شهر به كه زيرا  باشى جاويد شهريار، اى: گفتند مى
 .باشى تندرست و روان روشن. است تو پيش در ما جان بيĤمدى، كه اكنون. است

 چيز چه اينجا در آيا: كه پرسيد ايشان از پس. كرد آزاد بيابان راه آن رنج از را خود تن ديگر و گشت دلشاد مردمان آن ديدار از اسكندر
 نهان و آشكار در كسى كه هست اى شگفتى اينجا در انديش، پاك و پيروز شاه اى: گفت بدو راهنمايى گرفت؟ پند آن از بايد كه هست شگفتى

 از يكى. نهفتن نشايد را آن همچون اى شگفتى كه براستى. اند گشته جفت هم با آن بن دو كه هست اينجا در درختى. است نديده آن مانند به
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 روز چون و شود مى بويا و گويا ماده شب، در. باشد مى بوى و رنگ و شاخ با و سخنگوى درختى درخت، آن و است نرّ ديگرى و ماده ، بن دو آن
 آن هنگامى چه اكنون: كه پرسيد ايشان از و برفت سرزمين آن نامداران و روم سواران آن با شنيد، چنين كه اسكندر. گردد مى گويا نرّ رسد، فرا

 گردد؟ مى سرا سخن ختس آواى به درخت

 اى: كه پرسيد اسكندر. بشنود را آن آواز نيكبخت كه گردد مى سخنگوى چنان درخت اين بگذرد، روز از  تَسو نُه چون: گفت بدو ترزفانى
 برايت ىجاي ديگر بگذرى، آن از چون :گفت او پاسخ در مرد آيد؟ مى پيش اى شگفتى چه ديگر بگذريم، درخت آن از چون كه برگوى نيكبخت،
 . خوانَد مى گيتى پايان را آن راهنما زيرا  ماند نخواهد

 .رسيد گويا درخت آن نزديك به كه اين تا براند روميان آن با نيكبخت اسكندر

 اين كسى چه و چيست پوستها اين: كه پرسيد گوينده مرد آن از پس. ديد نمى را خاك ددان، پوست از و شد مى دميده گرمى از زمينش
 چون. جويند مى ددان گوشت از را خوراكشان كه دارد ريدك چندين درخت اين: گفت بدو نيكبخت مرد است؟ دريده گونه اين ار ددان

 آن از و بترسيد پس. بيĤمد بلند درخت آن برگ از كه شنيد باال از ناسودمند و ترسناك خروشى اسكندر بگشت، آسمان گنبد بر خورشيد
 برگ نيكبخت، اى: گفت مرد شويد؟ مى خوناب به را دل چنين اين كه گويد مى چه گويا برگ اين انديش، نيك ربيدا مرد اى: كه پرسيد ترزفان

 او شاهى از سال چهارده چون. بجويد را گيتى اين از رفتن راه بايد اكنون پويد؟ مى راه همه اين رو چه از اسكندر كه گويد مى درخت شاخ اين
 بار يك آن از پس. بگريست خون و گشت درد از پر رهنمون آن از دلش شنيد، چنين كه اسكندر. برود رگىبز تخت آن از بايد ديگر بگذشت،

 پرسيد نيكبخت آن از اسكندر ديگر بار. شد سخنگوى ديگر درخت آن برگ هنگام آن در. بود اندوه از پر شب نيمه تا و نگشود سخن به لب نيز
 براى از فراخ گيتى اين در پيوسته تو كه گويد مى ماده شاخه اين: گفت و بگشود نهفت از راز ىسخنگو مرد گويد؟ مى چه ديگر شاخه اين: كه
 كشتن و كسان آزردن و گيتى گرد به تو گشتن همين تو آز آزارى؟ مى را خود روان چنين اين رو چه از. هستى رنج در خواهى فزون و آز

 آن از شنيد، چنين كه پادشاه اسكندر. مساز تار و تيره خود بر را روز پس  كرد اهدنخو درنگ گيتى در بسيار كسى چون ليك. است پادشاهان
 شايد تا بود خواهم روم در من آيد، پيش برايم شوم روزگار اين كه هنگامى آيا كه بپرس او از پارسا، و روشندل مرد اى: كه پرسيد ترزفان
 نه و مادرت نه كه بدان. شو آماده و كن كوتاه را خود راه ديگر: گفت شاه سكندرا به گويا درخت كشد؟ رخسارم بر چادرى و ببيند مرا مادرم

 از اختر و رسيد خواهد فرا مرگت ديگرى شهر در كه گذرد نمى ديرى. ديد نخواهند را تو هيچيك سرزمين، آن رويان پوشيده نه و روم خويشان
 .شد خواهد سير تو تخت و تاج

. رفتند او پيش به گردنفراز پهلوانان و بازگشت خود لشگرگاه به بود، خورده زخم بخت شمشير از نسخنا آن شنيدن با دلش كه اسكندر
 همچون پهنايش و باال كه بود نيل همچون تابان جوشنى آنها ميان در. بيĤوردند پادشاه آن پيش به و بساختند پيشكشهايى نيز شهر آن بزرگان
 ساخته مرغ تخم سد و مايه پر ديباى و زره ديگر. بود دشوار نيز آنها برداشتن كه بود ارش پنج درازاى به ماهى دندان دو. بود پيل يك پوست
 خون كه اسكندر. بيĤوردند آنها همراه به گوهر و زر از شده ساخته نيز كرگدنى .بود من شست درم، سنگ به يك هر سنگينى كه بود زر از شده
 .براند شهر آن از را خود اهسپ و بپذيرفت ايشان از را آنها گريست، مى دل

  چين فغفور نزديك به اسكندر رفتن

 اى نامه شهرگير اسكندر سوى از تا فرمود دبير به پس. آورد فرود ايستگاهى در و كشانيد چين سوى به را سپاهيان آنجا از اسكندر
 و دل بينا مرد و برفت اى فرستاده بسان اسكندر ودخ بنوشت، را نامه نويسنده، چون آنگاه. بگفت زشت و خوب گونه همه نامه آن در. بنويسد
 .برگزيد بود سخن يك و يكدل او با كه را اى آزاده

 .ببرد خود با را رومى دانايان از تن پنج و سپرد سپاهيان ساالر به را سپاه سپس

 آمد بزرگ بارگاه آن به كه اسكندر. ادفرست پذيره را سپاهى  چندين فغفور رسيد، آگاهى چين سوى به اى فرستاده آمدن از فغفور به چون
 ايوان آن در درازى زمان و برد نماز را او و دويد فغفور پيش به دهليز از انديشه پر و بدانديش جانى با بديد، را سترگ گزيده سپاه آن و

 .ساخت برايش نامورى جايگاه و بنواخت را او و پرسيد ازو فغفور. بنشست
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 اسكندر. خواندند پيش را شاه فرستاده آن و ببردند زرين جناغ با را بااليى اسپ برآورد، كوه از سر روشنى چراغ همچون خورشيد چون
 هر ساالر روم، شاه از: بود آمده نامه آن در. كرد ياد را قيصر سخنان همه و بداد را نامه و بگفت بايست، مى آنچه و براند فراوانى سخنان

 :كه بود شده نوشته چنين نامه آغاز در. چين كشورآراى و فغفور سوى به خوانند، مى ينآفر او بر شاهان همه كه همو سرزمين،

 ما فرمان: كه بود آمده چنين سپس. فزاينده نيكى و پاكى خداوند و راهنما و دادار گيهاندار آن آفرين، گيهان پروردگار بر بندگان ما آفرين
 شهريار آن -دارا و فور بر روزگار كه بود جنگ از كه زيرا  كنيد ما با جنگ آهنگ نبايد پس. گردد آباد زمين كه است چنان چين سوى به

 نيز آسمان را سپاهيانم شمار. پيچد نمى سر ما فرمان از هيچكس باختر تا گرفته خاور از. شد تنگ بزرگان ديگر و تازى فريان و - گيتى
 .داند نمى

 .افكند خواهى رنج به را خود سرزمين و تن كه همانا پيچى، ما فرمان از سر اگر پس

 و يكدل را تو و ببينى سپاهيانم با مرا و بيĤيى اگر. مدار رنجه را خود تن بدكردارى با و ساز فراهم را ساو بخوانى، را نامه اين چون
 شاه كه من پيش به مدنآ در اگر ليك. آمد نخواهد تو بر گزندى هيچ بخت از و گذاشت خواهم برايت را تختت و تاج اين ببينم، خود نيكخواه

 و تيغ و زرينه از را چين ناياب و شگفت چيزهاى همه كه بايد پس نرسد، تو بر گزندى هيچ ما از كه بخواهى همچنان و كنى درنگ هستم، تو
 بازگردانى راه از مرا سپاه گونه بدين و بفرستى ما گنج سوى به تاج و گردنبند و مايه پر ديباى و پيلسته و تخت و برده و جامه تا نگين و اسپ

 .بود خواهد  پناه در تو گنج و تاج و تخت ديگر و

. است جفت آسمان را تو شاه كه همانا: گفت فرستاده به و بخنديد و برگزيد خاموشى ليك. برآشفت بديد، اى نامه چنان چين ساالر چون
 اسكندر همچون زمين روى بر را هيچكس چين، سپهدار اى: گفت رستادهف. بگو من به دانى، مى او مردانگى و گفتار و باال و ديدار از آنچه اينك
. است نيل درياى بسان او بخشش و پيل همچون زورش و سرو همچون او باالى. است بدتر كسى هر از او بخشش و خرد و مردانگى. مدان
 ديگرى انديشه بشنيد، را سخنان اين چين فغفور چون. وردآ مى زير به ابر از نيز را دالمن نرمى و چربى با ليك است، برنده تيغ چونان زبانش
 آن سر كه بخوردند مى چندان رسيد، فرا شب تا سان بدين و. بيĤراستند را جا همه و بيĤوردند مى و خوان باغى در تا بفرمود پس. بكرد

 خواهم را نامه آن پاسخ رسد، فرا روز چون كه بدان. باد يار تو شاه با اورمزد: گفت فرستاده به چين سپهدار آنگاه. گشت خيره مى از ميگساران
 .برفت چين ساالر ايوان از دست در ترنجى با و مست نيمه شنيد، چنين كه اسكندر. داد

 فغفور. رفت فغفور نزديك به و شد دور بد انديشه از دلش اسكندر آورد، زير به را شب آسمان، و برآورد سر شير بخش از خورشيد چون
 خوشبوى و مشك و كاغذ با دبير تا بفرمود فغفور آنگاه گذشت؟ چگونه تو بر بودى، زده مى و رفتى مى بيرون اينجا از كه ديشب: كه يدپرس ازو
 و هنر و داد و مردى خداوند آن دادگر، يزدان بر نخست. بيĤراست بهشت همچون را چينى كاغذ و بنوشت گرمى به پاسخى پس.  رود نزدش به

 جوى فرهنگ شاه نامه آن با چربگوى فرستاده آن: نوشت آنگاه. بداد روم شاه آن بر نيز را پروردگار آفرين و بكرد آفرين كيش و يزپره و فرهنگ
 .برسيد

 فور و فريان و داراب پسر دارا با كار و شور و رزم از كه را آنچه همه. راندم سخن بزرگان با آن باره در و بخواندم را شاه سخنان آن همه
 دادگرى تو ليك. بخواندم گشتند، تو رمه بسان شهرياران همه و شدى شبانى همچون تو و گشتى پيروز ايشان همه بر كه اين و بودى تهگف

 چه و بميرد سور در چه ديگر  آيد بسر مهترى روزگار ديگر كه آنگاه. مدان سپاهيانت  فزونى و خود مردانگى براى از را ماه و خورشيد خداوند
 از اگر كه زيرا. مجوى برترى كردى، ايشان با كه آنچه براى از تو پس. آيد بسر تو با رزم در روزگارشان كه بود چنان ايشان سرنوشت. ركارزا در

 من كه بدان. برفتند دم چون و بيĤمدند باد همچون همگى رفتند؟ كجا جم و ضحاك و فريدون. درگذرى گيتى اين از گمان بى باشى، نيز آهن
 من كيش سزاوار كردن بد و نيست من آيين ريختن خون زيرا. گردم مى سر خيره تو همچون نه و آورم مى جنگ تو با نه و ترسم مى وت از نه

 كه آن از بيش پس. نيستم پرست شاه و هستم پرست يزدان من كه زيرا. بود خواهد شكست تو براى بخوانى، خود پيش به مرا اگر. باشد نمى
 .رسيد نخواهد سرزنشى هيچ بخشش اين از مرا و فرستاد خواهم زهايىچي برايت پندارى مى

 پس اين از: گفت دل در پس. گرفت بخود شرمسارى رنگ رخسارش و يافت خورده زخم را خود جگر فغفور، گفتار شنيدن از اسكندر
 فغفور ديگر، سوى از. ببست بازگشت به كمر و آمد دخو نشستنگاه به ايوان از اسكندر آنگاه. بروم جايى به پنهانى كه نبينند گيتى در مرا هرگز

 شتر بار هزار و پيلسته تخت ده و گوهر پر تاج پنجاه تا بفرمود گنجور به پس. بگشود گنج در نيĤمد، دلش به رنجى هيچ بخشش از كه سرافراز
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 و سمور موى و آس و سنجاب نيز و خوشبوى و ربوىدا و شاهبوى و كافور و پرند و خز و چينى ديباى از نيز شتر بار هزار و زرينه و سيمينه
 چيزهاى با موى سرخ شتر سيسد و ستام زرين زين پنجاه و ستام سيمين زين سد با هزار دو يك هر از تذرو، و كيمال و مشك نافه

 نزد به پيام و درود با تا بفرمود او به و برگزيد كهن چينينان آن ميان از را سخنى شيرين و دانا مرد آنگاه. بيĤورد چينى ناياب و انگيز شگفت
 فغفور فرستاده .كنند آفرين او بر چينى نامداران و بماند آنجا در و بيĤيد چين به چندى تا بخواند ميهمانى به چين در را او و برود شاه اسكندر

 چون آنگاه. بركشيد را بادبان زود و افتبشت بديد، را اسكندر روى دريانورد چون. شد روان -است شاه خود دانست نمى كه -اسكندر با چين
 .بگفت ايشان به را خود كار همه آمدند، او نزد به سپاهيانش همراه به اسكندر دستور

 پس. است شاه خود او كه بدانست ديگر چينى فرستاده. نهادند زمين بر سر همگى و بخواندند آفرين او بر ديدند، چنين كه سپاهش
 اسكندر فردا بامداد و بگذشت شب آن. مگوى سخن فغفور با باره اين در و مخواه پوزش: گفت بدو اسكندر ليك. مدآ راه به پياده فريادكنان،

 . است يار تو با مسيحا روان كه همانا: گفت بدو و ببخشيد چيزهايى فرستاده آن به سپس. بنشست تخت بر آيين به شاه

 ديگرى جاى به هم اگر. توست آن از چين همه باشى، اينجا در اگر. بيافتى بروآ ما نزد به: كه بگوى را او و برو چين فغفور پيش به
 شنيد، چنين كه فرستاده. برانم تندى با را سپاهيان همه اين نيست شايسته زيرا  آسايم مى اينجا در چندى نيز من. باشد روا هم باز بخرامى،
 . بداد فغفور به را قيصر پيام و برگشت باد همچون

  كردن جنگ و سند كشور به ندراسك رسيدن

 .براند را خود سپاه شد، آسوده چون آنگاه و بماند آنجا در ماه يك شاه اسكندر

 و شهر و رسيدند چغوان به كه اين تا برفتند ايستگاه  به ايستگاه و گرفتند پيش در را بيابان دراز راه بازگشتند، سبز درياى آن از چون
 از زود اسكندر. آمدند شهريار اسكندر پيش به بشارهايى و پيشكشها با شهر خردمندان و آوران نام و رگانبز همه پس. بديدند بزرگى باروى
 درويشى تنها شهر اين در. نداريم آيد، بكار كه چيزى شهريار، اى: گفت بدو گوينده مرد داريد؟ شگفتى چيز چه اينجا در آيا: كه پرسيد ايشان

 .نيست اينجا در يگرىد چيز هيچ اينها بجز و هست رنج و

 فور كار از كه كسانى همه و سندى سواران پس. رفت هند سوى به چغوان از سپاهيانش با بشنيد، را گوينده آن گفتار اسكندر چون
 آن مهتر. برخاست كارناى ناله و خروش. شتافتند او جنگ به هندى دراى و پيالن با بودند، شسته ريختن خون به دستها و گشته دلخسته

 ديگر رسيد، فرا شب چون. شد برپاى كشتگان از كوهى و درگرفت جنگى سان بدين و. بود بنداه نام به خردمندى و سرافراز سوار نديان،س
 زرين تاج همراه به پيل پنج و هشتاد و براند ايشان پس از را خود سپاه اسكندر، ليك. بگريختند همه و نماندند دشت آن بر سنديان از هيچيك

 بيدار، شاه اى: گفتند و آمدند شاه اسكندر راه سر به گريان مردان، پير و كودكان و زنان هنگام همان در. آورد بدست آنها از گنج و شمشير و
 بد به را گيتى كه كسى خوشا پس. آيد بسر نيز تو روزگار سرانجام زيرا. مكش را كودكان و مسوزان را سرزمين اين و آور باز سر به هوش

 .درآوردند بردگى به را فراوانى پير و جوان و خردسال كودكان و زنان آنها ميان از و نيĤورد ايشان بر مهرى هيچ اسكندر يكل. نگذراند

 به نامداران انجمن آن با آنجا از سپس. ببرد ميان از را دشمنان جا همه راه سراسر در و آمد نيمروز سوى به بست راه از اسكندر آنگاه
. برگزيد ديد، سزاوار كه را زيبايى و ارزش با پيشكشهاى و برفت يمن بزرگان همراه به شد، آگه او آمدن از يمن شاه چون. رفت يمن سرزمين

 .نيĤبد راه دل به اندوه باشد، درم چون كه همانا. كرد بار درم با هم را ديگر شتر ده .كرد بار دينار با را شتر پنج و يمانى برد با را شتر ده پس

 همراه به بود، آن در ناسفته درشت مرواريد پنج و هشتاد كه زبرجد جام يك. بود جامه و ديبا از بيشمار و لركيماس از پر سبد رهزا ديگر
 آن با سان بدين و. داد فرمانبران به را آنها همه و بيĤورد بود، آن بر سرخ ياكند از نگينهايى و آن در زرد ياكند شست كه الژورد جام يك

 .رسيدند شهريار اسكندر سراپرده پيش به شارهاب و پيشكشها

 سپاهيانت و تو: گفت و بخواند آفرين اسكندر بر يمن شاه. بنشاند تخت بر خود نزديك و بنواخت را او و بپرسيد يمن شاه آن از اسكندر
 .ساخت خواهى ادش مرا بيĤسايند، راه رنج از سپاهيانت و خود تا بمانى اينجا در ماه دو اگر كه بدان. باشيد پيروز

 .بازگشت اسكندر پيش از يمن شاه پگاه آنگاه. بادا تو يا ، خرد هميشه: گفت و كرد آفرين او بر شنيد، چنين كه اسكندر
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  بابل سوى اسكندر كشيدن سپاه

 و براندند سپاهيانش با اسكندر خود ماه يك. گشت ناپديد جا همه سپاهيان آن گَرد از و كشيد بابل سوى به را خود سپاه يمن از اسكندر
 بر. شد نمى ديده كوه تيغ بود، بلند بس از و بود برآورده آسمان به سر كه رسيدند كوهى نزديك به كه اين تا نيĤسودند ماه يك آن در هيچيك

 فرو كار آن از هيانشسپا و شاه اسكندر. نديدند آن به راهى جايى هيچ از گشتند، هرچه. بود نزديك كيوان به گويى و بود سياهى ابر آن فراز
 پديدار ژرفى درياى كوه سوى آن در آمدند، ستوه به رفتن آن از همگى چون. بگذشتند نيز خارا كوه آن از بسيار رنج با سرانجام ليك. ماندند

 سو هر در. بخواندند را نآفري گيهان پروردگار و براندند ژرف درياى آن سوى به و گشتند شاد بديدند، راه و دشت و دريا كه اين از سپاهيان. شد
 .بود شكار از تنها سپاهيان خوراك و بود بيشمارى دام و دد

 دو پهناى به گوشش دو و نيل رنگ به موها آن زير به تنش. گشت پديدار بزرگى گوشهاى با موى پر و سترگ مردى دور، از ناگهان
 خيره او به نگريست، او در كه اسكندر. بردند اسكندر پيش به كشان انكش را او بديدند، را كسى چنين اسكندر پهلوانان چون. بود پيل گوش
 :گفت بدو آنگاه. بخواند او بر را يزدان نام پيوسته و ماند

 :گفت اسكندر به مرد يابى؟ مى چه دريا اين از و چيست نامت و كيستى كه برگوى

 آيد، برمى آن سوى آن از آفتاب و است آب ميان در كه چيزى آن: كه پرسيد ازو اسكندر. نهادند بستر گوش مرا نام مادرم و پدر شاه، اى
 از آن سرشت گويى كه است بهشت همچون شارستانى آن كه بدان. كنى زندگانى گيتى در نامدارى با هميشه شهريار، اى: گفت مرد چيست؟

. اند نگاريده روشنتر نيز آفتاب از را افراسياب جنگ آن ايوانهاى بر. بس و است استخوان از تنها آن هاى خانه و ايوانها همه پوشش. نيست خاك
 خاكى و گرد هيچ شهر آن در. است شده نگاريده استخوانها آن بر خوبى به او آهنگ و مردانگى و بزرگى آن با نيز جو جنگ خسرو كى چهره
 آن به سپاهى هيچ بى من دهد، فرمان نامبردار شاه اگر اكنون. خورند نمى چيزى هيچ اين بجز و است ماهى از تنها نيز مردمانش خوراك. نبينى

 بستر گوش. ديد خواهيم نويى چيز چه ببينيم تا بيĤور، را ايشان از كسى و برو: گفت ور گوش آن به شنيد، چنين كه اسكندر. بروم شارستان
 .بيĤورد شارستان آن از را مردمانى شتاب به و برفت درنگ بى

 جامى بود، آور نام و پير ايشان ميان از كه هر. بگذشتند آب از پرند و خز از هايى جامه با پير و برنا دهكارآزمو و خردمند مرد هشتاد پس
 به سان بدين همگى. آمد قيصر نزد به افكنده، زير به سرى و دست در تاجى با بود، جوان كه هم كسى هر. داشت دست در مرواريد از پر زرين
 از كوس آواى خروس، بانگ گاه به و گذراند آنجا در را شب آن اسكندر. گفتند سخن او با درازى زمان و ردندب نماز را او و رفتند اسكندر پيش
 .كشانيد بابل سوى به آنجا از - بود گشته ناپديد ايشان زير به زمين كه - را خود سپاه پس. برخاست او درگاه

  يافتن پاسخ و ارسطاطاليس نزد اسكندر نامه

 نگذارد برجاى بزرگان نژاد از را كسى كه انديشيد مى خود با پس. شد تاريك روزگارش و گشت نزديك مرگش كه بدانست ديگر اسكندر
 سوى به اى نامه كرد، خودكامه انديشه اين در را خود مغز چون. بگذارد آباد خاك آن بر پاى و براند سپاه روم سوى به جنگ براى از بتواند كه

 كوتاه بدها از را او گمان تا كنند روى او درگاه سوى به و ببندند كمر هستند، كيان نژاد از كه كسانى همه تا بفرمود و بنوشت ارسطاطاليس
 .سازند

 .گشت بيم از پر ارسطاطاليس دل بردند، فرزانه آن نزد به را اسكندر نامه چون

 آن به ديگر. بردارى بدخواهى از دست كه است تو بر كه همانا. برسيد گيتى شاه نامه آن: كه نوشت چنين نامه آن پاسخ در درنگ بى پس
 گيتى در و بسپار يزدان به را خود تن و بپرهيز پس. ببخش درويشان به چيزى بكردى، كه انديشه آن براى از و ميانديش گفتى، كه بدى كار
 درگذشت، گيتى اين از كه كسى هر ليك. ايم داده دل بدو بيچارگى با ما و بود خواهد مرگ ما همه سرانجام كه بدان. مكار نيكى تخم بجز هيچ

 نفرين تو بر رستاخيز تا كار اين با كه زيرا  مريز را بزرگان خون و بپرهيز. سپرد ديگر كسى به را بزرگى بمرد، چون و نبرد خود با را پادشاهى
 آنجا به سپاهيانى ديگر سوى هر و چين و بسقال و هند و ترك سرزمين از نباشند، سپاهيانش و شاه ايران در چون كه اين ديگر. بود خواهد
 هيچ نبايد كه باش آگاه پس. آورد بدست هم را آن تا بخواهد و بيĤيد نيز روم به كه نباشد شگفت بگيرد، را ايران كه كسى آنگاه. تاخت خواهند
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 براى از تو كه - را مهتران آن از يك هر و بخوان سور و جشن به را آزادگان و بزرگان همه. برسد هستند، كيان نژاد از كه كسانى به گزندى
 گيتى در نيز را هيچكس و مده برترى ديگرى بر هم را ايشان از هيچيك و بساز فرمانروا كشورى بر -بيافتى رايگان به را گيتى كه بود ايشان
 .بساز سپرى همچون سرزمين اين پيش در را كيان همه نيĤيد، روم به سپاهى كه بخواهى چون سان بدين. مخوان شاه

 و خواندند او پيش به را روزگار آزادگان و بزرگان همه تا بفرمود پس. بكرد ديگرى چاره و انديشه بيافت، را پاسخى چنان اسكندر چون
 .بنشاندند سزاوار جايى در

 ملوك نام كامجوى نامداران آن بر سان بدين و. بجويند فزونى روزگار از نيز اندكى نتوانند ايشان از هيچيك ديگر تا بنوشت فرمانى آنگاه
 .نهادند الطوائف

 ديد، را او كسى هر كه زاييد كودكى زنى شب همان در ليك. ديد شاد خود ديدار از را بزرگان همه و رسيد بابل به اسكندر شب همان در
 .ماند شگفتى در ديدنش از

 كه هماندم در شگفت كودك آن. داشت دم گاو، مانند به و بود سمى پايش بر و بود مردمان همچون او دوش و بر و شير سر چون سرش
 او در شگفتى با شاه. بردند شاه اسكندر نزد به هنگام همان در را كودك آن. نگيرند زن آن از نژاد اگر باشد سزاوار كه براستى. بمرد شد، زاده

 . افكند پِى بدى اختر درنگ بى و نگريست

 ايشان با مرده كودك آن باره در چندى و بخواند خود نزد به را بسيارى اخترشناسان آنگاه. برد ميان از بايد را دودمان اين :گفت پس
 كار اين از اسكندر ليك. كردند پنهان نيكبخت شاه آن از را راز آن و گشتند اندوهگين سخت آن ديدن از شناسان ستاره. براند سخن

 شيرانتان كام به و سازم مى جدا تن از را سرتان اكنون هم بداريد، نهان را سخنى هيچ اگر كه بدانيد: گفت و آمد جوش به اخترشناسان
 درستى به خردمندان و موبدان كه بدان نامور، شاه اى: گفت بدو شناسان ستاره آن از يكى برآشفت، آنگونه شاه اسكندر چون. افكنم مى

 و آمد خواهد زير به تو پادشاهى اين ببينى، شير همچون نيز را دهمر بچه آن سر چون پس. بودى شده زاده شير اختر بر تو كه اند دانسته
 را سخنان همين بودند، اسكندر نزد در كه نيز ديگرى شناسان ستاره. بنشيند تخت بر شاهى كه اين تا گشت خواهد آشوب پر زمين چندى
 اى چاره هيچ مرگ برابر در كه همانا: گفت پس. رفتپذي كاستى مغزش و خرد و گشت اندوهگين بشنيد، را ايشان گفتار كه اسكندر. بگفتند
 .گردد مى افزون نه و كاهد مى هرگز نه روزگار و نبود اين از بيش من زندگانى. انديشد نمى هيچ باره اين در من دل و نيست

  كردن اندرز و مادر نزديك به اسكندر نامه

 در آنچه هر و خواند پيش را اى كارآزموده دبير پس. گشت نزديك گزند آن كه بدانست ديگر و شد بيمار بابل در روز همان در اسكندر
 گيتى از من بهره. نهفت توان نمى را مرگ آگاهى كه همانا: گفت آن در و نويساند مادرش براى اى نامه سان بدين و. بگفت او با داشت، دل

 سخن روزگار، در مرگ سخن كه زيرا مشو، اندوهگين هيچ من مرگ زا نيز تو. گردد مى فزون نه و كاهد مى نه آدمى روزگار و بود كه بود همين
 .نيست نويى

 خرد مرد اگر شهريارست اگر            مرد ببايدش زايد كه كس آن هر

 تو با پيمان از سر كسى و نكنند تو فرمان و خواست بجز هيچ بازگردند، سرزمين اين از چون كه گويم مى روم بزرگان به اكنون من 
 ديگر گشتند، شاه كشورى بر يك هر سان بدين چون و سپردم را كشورى رساندند، مى زيانى روميان به كه هم ايرانى بزرگان همه به. نپيچد
 .ببخشيد درستكار مردم به من گنج از دينار هزار سد سال هر. بود خواهد آسايش در دشمن از روم سرزمين و داشت نخواهند روم به نيازى

. كرد خواهد زنده را پدر نام گمان بى شود، زاده پسرى روشنك از اگر. مپيچيد من گفتار از سر و كنيد خاك در مصر در مرا ، بمردم چون
 فرزند همسرى به را او آمد، دخترى ازو هم اگر. گردانيد خواهد تازه را سرزمين آن او كه زيرا. گردد روم شاه كه نبايد او بجز هيچكس پس

 كار اين با خودش چون نيز را كيد دختر. كن تازه او به گيتى در مرا ياد و. من داماد نه بخوان، خود فرزند را وا ديگر و درآور فيليپوس
 با اى، كجاوه در بود، آورده پدرش نزد از او كه زرى و سيم و گوهر و افسر همان با نيز و نيكخواه هاى برده و هميان با گشت، همداستان
 .نهادم مرگ به دل بيچارگى با و بساختم را كارها همه اينجا در نيز من. بفرستيد ستانهندو به پدرش نزد به ارجمندى
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 سزاوار كه چنان نيز چينى زربفت. سازيد آغشته شاهبوى با را سرم و بنهيد زرينى گاسونه در و كنيد نساجامه در مرا نخست هم شمايان
 انگبين با را گاسونه آن باالى نخست پس. بگيريد خوشبوى و مشك و كافور و كرف با نيز مرا گاسونه درزهاى همه. نهيد من بر باشد، من

 باشى، زنده كه هنگامى تا ، خرد پر مادر اى. بپوشانيد را آن روى و گذاريد آن روى به مرا تن و بنهيد چينى ديباى آن زير در آنگاه. بيĤكنيد
. ببخش باشد، افزون كه هم را آنچه و نگاهدار خود نزد در تو ام، آورده مكران و يرانا و توران و چين و هند از كه را هرچه. باش نگاهدار مرا پند
 گمان بى. نيست جاويد گيتى در هيچكس كه زيرا مدارى، رنجه بسيار را خود تن و باشى روان روشن و بيدار كه خواهم مى تو از مهربان، اى

 كه تو. باشد  كهتران كار سبكسرى و است مهر از تر نامى شكيبايى كه بدان پس. ديد خواهد را تو روان روانم آيد، بسر نيز تو روزگار چون
 را دستم كه است كار اين تنها زيرا. باش فريادرس مرا خواستنت، اين با و بخواه يزدان از را پاكم جان اكنون پس بودى، مهربان تنم بر همواره
 همواره روزگارت و باد روانت بنده روانم پس. نباشد آزرده مرگ از روانش كه نيست كسى كه ببينى تا بنگر گيتى گرد به. بس و گرفت خواهد
 فرّ آن ديگر كه ببردند آگهى روم به بابل از شتابان اى فرستاده سواران تا بفرمود اسكندر كردند، بند و مهر را نامه آن سرانجام چون. بادا فرخنده

 .گشت تيره شاهنشاهى

  بابل به اسكندر مردن

 از پر جا همه و نهادند روى بزرگى تخت آن به همگى پس. شد سياه نامداران آن بر گيتى گشتند، آگاه شاه درد آن از سپاهيان چون
. ببرند دشت به شاهى ايوان از را تخت تا بفرمود پس. آمد بسر روزگارش كه بدانست ديگر شد، آگه سپاه آمدن از كه اسكندر. گشت گفتگو

 ايشان ميان از روميان شهريار كه هنگام آن است، بدى روزگار كه براستى: گفتند مى و گشتند اندوهگين شاه رنگ بى ررخسا ديدن با سپاهيان
 ديگر اكنون ليك. يافتند خود دل كام دشمنانمان و شد خواهد ويران روم سرزمين اين پس اين از و آمد فراز شوم سرنوشت آن كه همانا. برود

 .شويم خروشان نهان و آشكار در و گردد تلخ ما روزگار

 گردد، برخوردار تنتان و جان كه بخواهيد چون و بداريد شرم و خرد باشيد، زنده كه آنگاه تا: گفت نرم آوايى به قيصر هنگام همان در
 تن از جانش و بگفت ينا اسكندر، .نكرد بد من با تنها روزگار و بود خواهد همين نيز شما كار من از پس. نپيچيد سر من اندرز از نيز دم يك

 .درگذشت شكن سپاه نامور شاه آن سان بدين و. برآمد

 آن. بگريستند دل خون و ريختند سر بر خاك همگى. شد دريده نيز آسمان گوش كه برخاست خروشى چنان سپاهيان سراسر از ناگهان
 را زرين گاسونه آن آنگاه. خروشيد مى نيز زمين گويى. نهادند آنها بر نگونسار زين و ببريدند را اسپ هزار دم و كشيدند آتش به را نشست سراى

 با را شهريار آن سپس .بريخت ناب كافور تنش بر و بشست گالب و مشك با را اسكندر سكوبا،. بگذشت نيز آسمان از شان ناله و بردند دشت به
. بكردند سخت را تنگ گاسونه آن سر آنگاه. بريختند آن بر گبينان و نهادند چين ديباى روى بر را نامورش تن و بكردند نساجامه زربافت ديباى

 .برفت گستر سايه و دالور درخت آن سان بدين و

  گنج به نازى چه و تخت به يازى چه            سپنج سراى در همى نمانى

 كه درگرفت گفتگويى آن سر بر سيانپار و روميان ميان هنگام همان در ليك. ببردند دستها روى بر برداشتند، دشت از را گاسونه چون 
 خواهيد مى رو چه از پس. همينجاست در شاهنشاهان خاك زيرا. كرد خاك در همينجا در بايد تنها را او: گفتند مى پارسيان. كشيد درازا به

 كه بدانيد و بشنويد درستى هب را سخنم. انديشم نمى اينجا در نهفتن به من: گفت رهنماى رومى يك ليك بتازانيد؟ گيتى گرد به را گاسونه
 را آن براستى كه -بگفت سخنى پارسيان از يكى هنگام همان در ولى. است شده زاده آنجا در كه رود مى خاك به جايى همان در اسكندر

 كه -را آن اى كارآزموده پير و است مانده يادگار به پيشين شاهان از كه دهم مى نشان شمايان به را مرغزارى من: گفت پارسى  آن. نيابى اى پايه
. بشنوند را آن همه كه دهد مى پاسخ چنان را تو بپرسى، چيزى آنجاست، در كه كوهى از چون. است ناميده خرم -هست آبگيرى و بيشه آن در

 همچون همگى سان بدين و. بگويد را پاسخ كوه و بپرسد كوه آن از پير تا. بگذاريد همينجا در را گاسونه و بيĤوريد را فرتوت پير آن اكنون پس
 دير چنين اين رو چه از را شاهان گاسونه: گفت پاسخ در كوه. بپرسيدند كوه آن از و دويدند داشت، نام خرم كه اى بيشه آن به كوهى ميش
 را آواز آن سپاهيان چون. بساخت را آن زندگانيش هنگام به او كه است اى اسكندريه شهر همان اسكندر خاك كه بدانيد داريد؟ مى نگاه

 .ببردند بيشه آن از را گاسونه شتاب به و برفتند بشنيدند،
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 اسكندر بر فرزانگان شيون

 در كودك و مرد و زن هزار سد از بيش. گشت گفتگو از پر زمين سراسر نهادند، دشت در و بردند اسكندريه به را اسكندر گاسونه چون
 و بنهاد دست تنگ گاسونه آن بر بود، ايشان پيش در كه نيز ارسطاطاليس. گشتند انجمن اسكندر گاسونه بر خون پر ديدگانى با اسكندريه

 سالى، كم و جوانى روزگار اين به چرا شد؟ تو جاى تنگ گاسونه اين كه رفت كجا تو خرد و هوش و دانش آن پرست، يزدان شاه اى: گفت
 جاى و افكند پاى از را تو كسى چه تن، رويينه پيل اى: گفت  يكى. تندگش انجمن او بر رومى فرزانگان همه آنگاه برگزيدى؟ بستر براى را خاك

: گفت ديگرى است؟ برخوردار چه از تنت نهفتى، كه زرى همه آن از اكنون: گفت ديگرى رفت؟ كجا به ات انديشى درست همه آن جست؟ را تو
 .نيافت رهايى تو دست از هيچكس شاه، اى

. بيĤسودى گنج و پادشاهى جستن و رنج و درد همه آن از ديگر كه همانا: گفت ديگرى ى؟بكرد نرم پنجه و دست مرگ با چرا پس
 شد خواهد دستگاه و نيرو بى كسى كه همانا: گفت ديگرى. كنى درو را همان كاشتى، هرچه از بروى، داور پروردگار نزد به چون: گفت ديگرى

 ببيند، را تو استادت چون: گفت ديگرى. بگرديم بودى، نابسوده گوهرى كه وت همچون بزودى نيز ما: گفت ديگرى. بريزد را شاهان خون كه
 خواهى فزون و بيشى به نيز ما كه باشد سزاوار نشد، رها مرگ از نيز اسكندر كه اينك: گفت ديگرى. بيĤموزد تو به ندارى، ياد به كه را آنچه
 كه كوشد مى بدان هنر پر مرد: گفت ديگرى اى؟ پوشانده انجمن از را خود اىزيب چهره چرا ، مهر و ماه از برتر اى: گفت ديگرى. نيازيم دست
 چهره و اى كرده تن بر ديبا چنين اين: گفت ديگرى. است آورده زير به را تو زرد زر هنرمند، و دلير مرد اى اكنون. نپوشاند زر با را خود چهره
 آن از: گفت ديگرى. جويند مى را تو پيلسته، تخت و دستبند و تاج كه زيرا برآور، ديبا آن از سر اكنون ليك. اى بپوشيده ما از را خود زيباى
 از پرسنده اكنون: گفت ديگرى. مدار نگاه ديبا و زر كيان، آيين به پس. دارى خود كنار در زر و بريدى رومى و چينى كنيزان و ماهرخ بندگان

 بجز هيچ گيتى از مردند، چون كه نديدى را بزرگان همه آن آيا بيĤويختى؟ جنگ به سختى با و ريختى را بزرگان آن خون چرا كه پرسد مى تو
 و تاج كه هر پس. بازماند گفتن سخن از زبانت و بگذشت تو روزگار ديگر: گفت ديگرى آيد؟ مى ياد به پاسخى چه را تو پس نبردند؟ نيك نام

 بزرگى درخت نبايد پس.  نمانَد نيز ديگرى براى ، نمانْد تو براى بزرگى نچو زيرا. بردارد بزرگى از دست بايد ديگر باشد، ديده را تو تخت
 از را ميش آن در كه ببينى گيتى آن در را بزرگى بارگاه اكنون. شد آزاد تو از سركشان سر و گشت باد تو كردار آن ديگر: گفت ديگرى. نشاندن
 تو گنج و آمد اين رنج، همه آن از تو بهره اكنون داشتى؟ رنجه چنان آن را خود سپنجى، سراى اين در چرا: گفت ديگرى. اند كرده جدا گرگ
 پهن اين بر تو بازگردند، سپاهيانت چون اينك: گفت ديگرى. اى پسنديده را گاسونه بند و جويى نمى را نفير ناله ديگر. شد تنگ گاسونه اين

 . بخورى را زندگانى اين اندوه فراوان بنگرى، كه كسى هر پس در كه همانا. بمانى تنها دشت،

 او بر اسكندر زن و مادر كردن شيون

 به چه اگر پارسا، و اختر نيك و نامور پادشاه اى: گفت مى پيوسته و بماليد او بر را خود رخسار فراوان و بيĤمد شتابان اسكندر مادر آنگاه
 كَنده شد، شاد كار اين از كه كسى هر دل و باد روانت بنده انمرو. اى گشته دور انجمن و سپاه و كشور اين از هم و من از هم ليك نزديكى، من
 كجايند كجاست؟ بود، راست بدو گيتى پشت كه شاه داراب پسر دارا آن اكنون مرد، آزاده شاه اى: گفت و برفت درد از پر روشنك سپس. بادا
 ابر همچون تو آمد؟ خاك بر سرشان نبرد، هنگام به كه شهرياران ديگر و شهرزور شاه و سند بزرگان آن و فور و فريان و اشك و خسرو آن

 در دشمن با سپاهيانت با يا تنهايى به و ريختن خون و پيكار و رزم همه اين از گويى گفتم تو به من ليك. باريدى مى تگرگ كه بودى تندى
 تاج آن و كردى تهى بزرگان از را گيتى چون ليك. است داده رهايى چندى را تو روزگار گفتم تو به. اى يافته زينهار مرگ از ديگر آويختن،

 آمد، زير به شاهنشاهى تاج آن چون سرانجام و. بينم مى اندوهگسارت را خاك اكنون و آمد ببار كاشتى كه درختى بيانداختى، را شاهنشاهى
 :ندارد باكى كارى نچني از گيتى كه همانا. نهفتند خاك در را اسكندر گاسونه و گشتند سير گفتن سخن از بزرگان ديگر

  ستم خوانم نه پيدا است داد نه             دم سوى برد آرد اندر باد ز

  شاه نه يابد دست بدين كهتر نه             راه نيز چرا و چون به نيابى

  خرّمى و خوبى و جوانمردى             مردمى و بايد نيكويى همه

  اى شهره ارى باشى كهترى راگ           اى بهره همى نبينم اينت جز
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  بهشت خرّم و... عفا نيابى             زشت نام تو ز ايدر ماند اگر

  سخن ايدر ماند و شد سكندر           كهن سراى رسم است چنين

  مشت به گيتى ز دارد چه تا نگر       بكشت را پادشا شش و سى چنو

  خارسان كنون شارسانها آن بشد               شارسان ده مايه پر برآورد

  بس و آفاق اندر ازو ماند سخن   كس نجستست هرگز كه آن بجست

  كهن سراى باران و برف از چو         سخن نگردد ويران كه به سخن

  اخترى نيك و باد بهترى همه             اسكندرى سد ازين گذشتيم

 باد آزاد كشپا تن بد هر ز                باد شاد جهان شهريار دل

 روزگار و پيرى از فردوسى كردن گله

 به مرا پيرى گاه به ليك بودى، برافراخته را سرم بودم، جوان چون اى؟ داشته مستمند پيرى در مرا رو چه از دآلراى، بلند آسمان اى
 خم بود، باغ در نازان سرو همچون كه يمباال. شود مى خار همچون رنج از برايم پرنيان و گردد مى زرد كامكاريم گل پيوسته. بگذاشتى خوارى

 .گشتند تيره بودند، گرامى چراغى چون كه چشمانم و شد

 رنج از بايد اكنون ليك. بودى مادرى همچون كنون تا تو. بينند مى شاه از را گناه اين سپاهيان، و گشت برف از پر گيسوانم سياه كوهسار
 پروردى، چون يا و بودى نپرورده مرا هرگز ايكاش. هستم درد از پر تو تاريك انديشه از و نيست خرد و راستكارى را تو كه همانا. بگريم خون تو

 از پر سرى با و خروشان. گفت خواهم داورم پروردگار با را تو مهرى بى اين بگذرم، تيره خاك اين از كه گاهى هر كه بدان. آزردى نمى ديگر
 آسمان پس. داد باز من به را خود گناه از بهر دو ديد، دل تنگ پيرى براى از مرا روزگار، چون. ناليد خواهم تو از پاك يزدان پيش در خاك
 از گونه هر به تو. نباشد سزاوار دانشمند از ناليدن چنين اين بينى؟ مى من از را بد و نيك چرا گزند، بى گوينده پير اى: داد پاسخ چنين مرا بلند،
 آنچه هر به مرا ليك. جويى مى راه بد و نيك به و است نشستن و خواب و خورد آهنگ را تو. پرورانى مى نشدا با را خود روان و هستى برتر من
 كارى، هيچ دژ را او و نيست رازى پروردگار، هستى كه بدان پس. نيستند آگاه دانش اين از نيز ماه و خورشيد و نيست راهى هيچ گفتى، كه
 .نباشد انجام و آغاز

 .است بيهوده داند، اين بجز كه كسى و. شود مى خواهد آنچه ره  باش بگويد چون

 پس. تابم برنمى او پيمان از سر و بود او فرمان به تنها كردم، هرچه. باشم مى آفريننده پرستنده و هستم اى بنده تنها آفرينش اين در من
. مدان خورشيد و ناهيد و ماه فروزنده و سپهر كردگار او بجز را سهيچك. بخواه ازو خواهى، مى هرچه اندازه، به و ببر پناه بدو و بگراى يزدان به

  .يارانش به و]  ص[پيامبر روان بر پروردگار درود
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  اشكانيان

  بود سال سد دو اشكانيان پادشاهى

 محمود سلطان ستايش اندر گفتار

 تا. است برخوردار خرد از پيوسته اش انديشه كه دخر پر القاسم ابو شاه. بستاى رزم و بزم به را گيتى پادشاه و گراى دانش به اكنون
 تا قنّوج از و زابلستان و ايران شاهنشاه آن. برپاست ازو بزرگى نام كه انديش فرخنده سرافراز محمود. باد آزاد اندوه و رنج از و شاد دلش جاودان

 و نام پيروز كه همو. است شادمان بدو نيز روزگار كه كسى. است اميرنصر ساالرش. باد كشورش و دودمان و سپاه بر و او بر آفرين. كابلستان مرز
 تن هميشه. است برتر نيز ماه از سپاهيانش سر و باشد مى المظفّر ابو چون كسى سپهدارش. گذرد مى نيز درخت از او تير و است بخت پيروز
 اين از را خود مهر هرگز برپاست، گردون سپهر تا. باد آباد گنجش و روشن دلش و شاد نيز سپهدار. بادا گنج سر بر نشستش و رنج بى شاه،

 از كه بود شوال چهاردهم. باد شهريار اين بر آفرين. بادا پيروزگر و تاجور همگى نيز پسرانشان و اند بوده شاه همگى پدرانشان.  مبراد دودمان
 روزگار گويى كار اين با كه براستى. نخواهند خراج سال يك يشك مردان از كه بگفتند را تاج و فرّ با شاه آن فرمان و دادند مژده خراج براى

 جامه انديشى، نيك و داد اين براى از كه ديد خواهى بگستراند، را خود داد چادرِ او و بگذرد اين بر درازى روزگار چون. شد زنده انوشيروان
 سرش پس  رفته برتر نيز آسمان از او منش. بماند سرش بر يانىك كاله همواره و نگردد كهن او بر در هرگز كه يافت خواهد آسمان از شاهوارى

 تاج همچون جاودان تا نامه اين كه بنگر. داشت نخواهد خوار مرا اختر افكندن پِى اين بشمارد، مرا سال و ماه كه كسى. باد گزند بى تنش و سبز
 سياه را او فرمان آسمان بپيچد، داد از سر شاه چون كه است گفته -كواذ پسر -انوشيروان كه همانا. بود خواهد خردمندان سر بر درخشان

 .نخواند شاه را او نيز ستاره ديگر و سازد مى

 بود گناهان بى دل درد چو            بود شاهان عزل نامه ستم،

 كجا. ماند خواهد يادگار هب نيك نام تنها و بود نخواهد پايدار هيچكس بر گيتى. بماناد جاويد دادگر و بادانش و هنرمند نژاد اين پس 
 ايشان ميان در سامانيان؟ تا بهراميان از ساسانيان، بزرگان آن كجايند پارسى؟ خسروان و تازى بزرگان و جم و ضحاك و آفريدون آن رفتند

 .ببرد را مردمان ايشست خود با و نمرد نامش درگذشت، كه فرّخ فريدون ليك .بود ناپاك و بيدادگر كه زيرا. بود شاه ترين نكوهيده ضحاك

 شاهوار گوهر از بهتر سخن            يادگار جهان اندر ماند سخن

. برد نمى را او نام هيچكس و شد گسسته گيتى در كامش و نبرد ستايشى هيچ بود، شاد بزرگى گنج و تخت به و بود بيدادگر كه هر 
 نيز آسمان از ايشان نيايش و آمدند دشت به هايشان خانه از مردم همه - باد ناز تخت بر ساله همه كه -نواز مردم شاه نامه اين براى از اينك

 نوشته ايوانها بر را نامش و بيابد را خود كام همواره گيتى در. بادا خجسته او بر روزگار گردش و جاويد دار، تاج اين سر: گفتند و برگذشت
 .خسروانيش سيماى و اندام آن هم و باشند چنين كشورش و سپاه و دودمان هم .ببيند

  اشكانيان داستان آغاز

 كه گفت آورد، مى ياد به باستان گفتار از كه باستان نامه اين در گوينده آيا. بازگرد اشكانيان گاه سوى به فرتوت، سراينده مرد اى اكنون
. نبود كسى آن از پيلسته تخت ديگر پس آن از: كه گفت چاچ داناى دهگان بود؟ كسى چه آن از بزرگى تخت و گيتى اسكندر، روزگار از پس
 شادى به را ايشان چون. بود گرفته را كشورى از اندكى بودند، سركش و سبكسر و دلير و آرش نژاد از كه بزرگانى از يكى گيتى، گوشه هر در
 در شاهى هيچ گويى هنگام اين سراسر در و بگذشت گونه اين سال دويست سان بدين و. خواندند الطوائف ملوك را آنها بنشاندند، تخت بر

 . بماند جاى بر آباد  روم تا بكرد اسكندر را چاره اين. بيĤسود زمين روى چندى و كرد نمى ياد ديگرى از هيچيك. نبود گيتى

 .بود نژاد فرّخ پهلوان شاپور ديگرى. بود -كواذ نژاد از -اشك ايشان نخستين
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 آرش از چون. بودند -بود سترگ نامدارى كه - آرش و بزرگ اورمزد و نرسى و -بود كيان نژاد از كه -بيژن و گودرز اشكانيان از ديگر
 را گرگ چنگال كه را او. ببخشيد تهيدستان به گنجى بنشست، شاهى به اشكانى بهرام چون. بود روان روشن و خردمند و نامدار اردوان بگذرى،

 هنگام آن در. بود او آن از -دانند مى بزرگان سرزمين را شهر دو آن يان،دانا كه -اصفهان و شيراز. خواندند بزرگ اردوان بگسست، ميش از
 كوتاه گيتى در نژادشان هم و شاهى هم سرانجام، چون ليك. بود استخر در اردوان سوى از -بود خروشان او دام از نيز دريا اژدهاى كه -بابك
 .ام نديده خسروان نامه در چيزى و ام نشنيده نام زبج هيچ ايشان از. نگويد را ايشان تاريخ ديگر كارآزموده، مرد شد،
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  ساسانيان

  ساسانيان كار آغاز

  ساسان كار در بابك ديدن خواب

 شاد و آباد روم كشور و نكند ياد روم از كسى پس آن از تا بيانديشيد اى چاره بزرگان ميان در گشت، نااميد گيتى از اسكندر كه هنگام آن
 روزگار و شد كشته رزم آن در دارا چون. نشيند مى بار به او دانش چنين اين باشد، دانا زمين روى به ريارىشه چون كه براستى. بماند

 ايرانيان از را بخت و كشته را خود پدر بدانگونه ساسان چون. بود ساسان نام به جنگى و خردمند و شادكام پسرى را او برگشت، دودمانش
 خردسالى كودك ساسان از. بمرد زارى به هندوستان در ليك. درنيĤويخت رنج و سختى دام به و گريختب روم سپاه آن برابر از ديد، برگشته
 بسيار رنج و درد با را روزگار پيوسته و بودند ساربان و شبان ايشان همه. گرفتند نام ساسان چهارمين، تا پسر بر پسر گونه اين به و. ماند برجاى

 .گذراندند مى

 آن بزرگ و بيĤمد دشت آن به رسيد، بابك شبانان نزد به چون. بگيرد پاداشى و بيابد كارى رنج با مگر تا برفت زني]  ساسان چهارمين[
 بپذيرفت را بدبخت ساسان آن شبانان، سرِ بگذراند؟ سختى به را روزگار اينجا در كه هست نياز مزدورى به را تو آيا :گفت بدو و بديد را شبانان

 .رسيد گوسپندان شبانى سر پايگاه به شبان ساسان بگذشت، چندى چون. گذرانيد مى آنجا در رنج با را شب و روز ساسان سان بدين و

 سوار ژيانى پيل بر دست در هندى تيغى با ساسان كه ديد چنان خواب در روشنش روان. بود بخفته رودياب بابك شبى ديگر، سوى از
 باز. كرد پاك اندوه از را تيره دل و بيĤراست خوبى به را زمين نيز ساسان. برد نماز را او و ردك آفرين ساسان بر آمد، او نزد به كه كس هر و شد
 خرّاد و آذرگشسپ همچون فروزان آتش سه پرستى آتش كه ديد چنان خواب در پس. بود انديشه در پيوسته بخفت، بابك چون ديگر شب در

 . سوخت مى داربوى آنها از يك هر روى بر و بودند فروزان ساسان پيش در آتشها آن و ببرد ساسان نزد به را مهر

 ايوان در سگالشگر و فرزانه بزرگان و خوابگزاران و دانشمندان همه پس. گشت آشفتگى از پر دلش و روان شد، بيدار خواب از بابك چون
 ايشان از يكى سرانجام. بودند سپرده گوش بدو يشناكاند هم ايشان .بگفت ايشان به را خوابها آن همه و بگشود زبان نيز بابك. آمدند گرد بابك
 آسمان به سر و رسد شاهى به ديدى، خواب در تو كه را كسى آن. نگريست كار اين در ديگر اى گونه به بايد كه بدان سرافراز، شاه اى: گفت
 .شد خواهد برخوردار گيتى زا بدانسان كه بود خواهد پسرى را او نگردد، شاه او و بگذرد ازو خواب اين هم اگر. برآورد

 سرد روز آن در ها رمه شبان سر آن تا بفرمود آنگاه. بداد پيشكشهايى اندازه، به ايشان، همه به و شد شاد بشنيد، را سخن اين بابك چون
 آنجا بابك. آمد بابك نزد به بود، گشته نيم دو به ترس از كه دلى با و برف از پر داشت، تن بر پشمينى گليم كه نيز شبان سر. بيĤيد او پيش به
. بپرسيد او نژاد از سپس. بنشاند خود نزديك و بنواخت را او و بپرسيد ساسان از آنگاه .برفتند نيز راهنمايان و ريدك و كرد تهى بيگانگان از را

 به را دستم و دهى مى زينهار نجا به را شبان اگر شهريار، اى: گفت بدو دمى از پس ليك. نداد پاسخى هيچ و بترسيد ديد، چنين كه شبان
 در اى بدى هيچ نهان نه و آشكار نه كه ببندى پيمان من با بايد پس. گفت خواهم خود نژاد باره در را چيز همه گيرى، مى دست در پيمان
 آورد نخواهم گزندى تو بر چيز هيچ براى از من: گفت و بكرد ياد دهش نيكى يزدان از و بگشود زبان شنيد، چنين كه بابك. نيĤورى من بر گيتى

 بهمن را او كه -شاه اردشير نبيره ساسان، پسر من كه بدان پهلوان، اى: گفت بابك به شبان پس. داشت خواهم ارجمند و دلشاد را تو و
 . هستم - بود يادگار به گيتى در گشتاسپ از كه -پهلوان اسفنديار سرافراز پسر ،-خوانند مى

 آنجا در و برو گرمابه به: گفت ساسان به آنگاه .بباريد اشك بديد، را خواب آن كه روشنى چشمان آن از بشنيد، را سخن اين بابك چون
 .بيĤورند شاهوارى جامه برايت تا باش

. كرد سرافراز بدانسان شبانى سر آن از را او و بساخت او براى مايه پر كاخى و بيĤورد پهلوانى ابزار با اسپ يك و خسروانى جامه بابك پس
. بساخت نيازش بى خواسته از و كرد سرافراز را او چيز همه در و كرد برپاى كنيزانى و ريدك او پيش در داد، جاى كاخ آن در را ساسان چون

 . داد بدو -بود سرش افسر كه -نيز را خود پسنديده دختر سرانجام
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  بابكان اردشير زادن

 و فرّخ و فزاينده شهريار، اردشير همانند كودك. شد زاده تابان خورشيد همچون كودكى چهره ماه دختر آن از بگذشت، ماه نُه چون
 اكنون. بگذشت اين بر درازى روزگار. بپرورانيد ناز با خود كنار در را او و يافت آرام او ديدار به و نهاد نام اردشير را او پدرش پس. بود دلپذير
 و فرهنگ در. گشت افزوده نژادش بر نيز هنر سان بدين و بيĤموختند هنر گونه همه ار اردشير. خوانند مى بابكان اردشير را او هوش تيز مردم
 همچون رزم گاه به او كه گفتند و رساندند آگهى جوان آن دانش و فرهنگ از اردوان به پس. شد آسمان بر فروزان خورشيد گويى چهره و باال
 پاك و دانشمند مرد اى: كه نوشت اى نامه پهلوان و نامور بابك سوى به شنيد، چنين كه اردوان. است ناهيد بسان بزم هنگام در و ژيان شير

 او درنگ بى بخوانى، را نامه اين چون پس. است يادگيرى و گوينده سوار -اردشير -تو فرزند كه ام شنيده رهنما، و داننده و سخنگوى اى انديش،
 از را او باشد، ما فرزند كنار در او چون پس. سازم سرافراز پهلوانان ميان در و يĤموزمب بايست هرچه را او من تا بفرست من نزد به شادمانى با را

 .آورد خواهيم بشمار خود خويشان

 اين: گفت بدو آنگاه. آيند او نزد به جوان و نورسيده اردشير آن و دبير تا بفرمود پس. بگريست خون بخواند، را شاه نامه آن بابك چون
 در. فرستم مى برايش نيكخواهى دست به را آن و نويسم مى شاه آن نزد به اى نامه اينك نيز من. بخوان و كن نگاه روشن انىرو با را اردوان نامه
 بلند بارگاه آن  به چون پس. بدادم پندهايى را او و فرستادم تو نزد به را خود ديده و دل و پسنديده و دالور جوان آن اينك: كه گويم مى نامه
 اردشير و بگشود گنج در باد همچون بابك سپس. رسد بدو گزندى هيچ نبايد كه بدان و باشد شاهان آيين سزاوار كه كن چنان او با نيز تو آيد،

 و دينار و ديبا و تيغ و گوپال و زرين ستام از چيز همه داشت، نمى دريغ فرزندش از را چيزى هيچ كه بابك. بداد پيشكشهايى گونه همه را جوان
 همراه به خوشبوى و مشك و دينار با نيز بسيارى پيشكشهاى. نهاد جوان آن پيش به و بيĤورد شاهنشاهى زربافتهاى و چينى و كريد و اسپ

 .رفت رى به شاه اردوان درگاه به خود نياى پيش از پِى نيك كودك آن سان بدين و. بفرستاد اردوان براى اردشير

  اردوان درگاه به اردشير آمدن

 به مهربانى با را جوان اردشير شنيد، چنين كه اردوان. بكردند آگاه بارخواه آن آمدن از را شاه بيĤمد، اردوان بارگاه نزديك هب اردشير چون
 گونه همه و بساخت جايگاهى برايش برزن در آنگاه. بنشاند خود تخت نزديك در را او و براند فراوانى سخنان بابك باره در و بخواند خود پيش

 فرا روز چون. بيĤمد بود، بفرموده اردوان كه جايى آن به نامداران همراه به هم جوان اردشير. بفرستاد برايش گستردنى و وشيدنىپ و خوردنى
 نيز فرستاده. بفرستاد شاه اردوان نزد به را پيشكشها آن همه و خواند پيش را اى فرستاده اردشير گشت، رومى روى سپيدى به جا همه و رسيد

 داشت نگاه خود پسر همچون را او پس. يافت سودمند را جوان آن و بپسنديد بديد، را پيشكشها آن اردوان چون. برفت بدانجا لوانىپه همراه به
 .دانست مى خود پدر بسان را او اردشير و بود اردوان با نخچيرگاه و خوان و خوردن مى در اردشير پس آن از. نرساند اندوهى را او نيز دمى و

 اردوان ليك. بودند شهريارى همچون يك هر كه بود پسر چهار را اردوان. گشتند پراكنده شاه اردوان پسر و سپاهيان نخچيرگاه، در روزى
 بپا نيرومند سپاه آن ميان در شورى و گشت پديدار دشت در گورخرى دور از ناگهان. بود دلپذير شاه براى جوانمرد آن و راند مى اردشير با تنها
 در تيرى شد، نزديك چون و بتاخت ايشان پيش در اردشير. درآميختند خوى با را گَرد و برانگيختند جاى از را خود بادپاى پاناس همگى. شد

 افكنده كه را ژيان گور آن تا شتافت بدانجا اردوان هنگام همان در. بگذشت گورخر بر آن پر و پيكان. بزد نرّ گورخر يك تهيگاه بر و براند كمان
: گفت بدو اردشير. باد يار كس آن دست با روان كه براستى افكند؟ زمين بر را گورخرى چنين تير يك با كسى چه: گفت پس. ببيند بود، شده
 شنيد، چنين كه اردشير. هستم آن جفت جوياى نيز اكنون و ام افكنده من را اين: گفت اردوان پسر ليك. افكندم خود تير با من را گورخر اين
 ناگهان. است گناهان از دروغ سركشان براى كه زيرا  بيافكن گونه اين را ديگرى گورخر پس. تير و گورخر هم و است دشت هم ااينج: گفت بدو

 من راه و آيين پروردن، كه است من گناه اين: گفت بدو تندى با و زد جوان مرد آن بر بانگى و گشت خشمگين اردشير سخن اين از اردوان
 و برو آخور به اينك گزينى؟ برترى و بلندى و بگذرى من فرزند از چنين اين تا بردم مى نخچيرگاه و بزم به سپاهيانم با را تو بايد چرا. باشد مى

 . شو كسى هر يار كار، هر در و باش آخور ساالر. بگزين خود براى جايگاهى سرايى ريدكانِ كنار در و ببين را ما تازى اسپان

 -ارودان از را ما: كه انديشيد مى خود با و گشت آنجا مهتر و آمد تازى اسپان آخور آن به اشك از پر چشمى با شنيد، چنين كه اردشير
 را آنچه همه و بنوشت خود نياى نزد به اى نامه چاره از پر سرى و اندوه از پر دلى با آنگاه. آمد پيش چه -باد رنجور روانش و دردمند تنش كه
 .كرد ياد او براى بود، آشفته چيزى چه از شاه اردوان كه اين و بود رفته كه
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 بيĤورد دينار هزار ده خود گنج از پس. گشت رنج و درد از پر دلش و نگفت سخن كس هيچ با كار اين از رسيد، بابك نزد به نامه آن چون
 نورسيده جوان اى: كه نويساند دشيرار سوى به اى نامه و برود او پيش به تا بفرمود دبير به آنگاه. فرستاد اردشير نزد به سوارى دست به و

 به هيچ او پس. باشى نمى خويشانش از و هستى او چاكران از تو كه بدان بتافتى؟ او فرزند پيش به چرا رفتى، شكار به اردشير با چون ، خرد كم
 برايت دينار اندكى .مگردان او فرمان از سر هرگز و بجوى را او خشنودى و كام اكنون. اى كرده خود نابخردى از تو را بد اين و نكرد بد تو

 آنگاه. بگذرد روزگار چنين اين تا بخواه من از هم باز رساندى، پايان به را دينارها اين كه گاه هر. بدادمت پندهايى نيز نامه اين در و فرستادم
 و فريب سوى به دلش و شد دلتنگ بخواند، را نامه آن اردشير چون. شتافت اردشير نزد به تگاور اسپى بر سوار كارآزموده و پير فرستاده آن

 شب و بيĤورد خوردنى و پوشيدنى و گستردنى گونه همه آنجا در و برگزيد اسپان نزديك در نبود، سزاوارش كه سرايى و برفت پس. رفت نيرنگ
 .پرداخت مى خوردن به تنها رامشگران و ساز و مى با روز و

  بابك مردن و را اردشير گلنار، ديدن

 اردوان نزد در كه بود گلنار نام به بوى و رنگ و گوهر از پر نگارى و ماهروى و ارجمند اى برده آن در كه داشت بلندى كاخ ردوانا
 .بود او گنجور و دستور همچون

 شادكام او ديدن از و يدبد را اردشير بام فراز از گلنار روزى. بود خندان او ديدار به و داشت مى تر گرامى نيز خود جان از را او شاه اردوان
 بام كنگره آن به  كمندى گلنار پس. شد نزديك شب كه اين تا بود چنين اين. گشت جايگير ماهروى آن دل در جوان اردشير مهر و شد

 خوشبوى و مشك و بوى و گوهر از پر چون. بداد درود را دهش نيكى يزدان و آمد فرود بارو آن از گستاخى با و بزد آن بر گره چندين و بيافكند
 آن به جوان اردشير. گرفت بر در تنگ را او شد، بيدار خواب از اردشير چون و برگرفت ديبا بالين آن از را اردشير سر خراميد، اردشير نزد به

 بيĤراستى؟ را اندوهم از پر دل چنين اين كه خاستى كجا از تو: گفت ماهروى آن به پس. بنگريست بوى و رنگ و روى و موى آن با خوبروى
. سازم درخشان را تاريكت روز و آيم نزديكت به بخواهى، چون پس. ام بيĤكنده تو مهر از را خود جان و دل كه هستم اى بنده من: گفت گلنار
 . گشت شادمان دلپذير دلبر آن ديدار از اردشير دل

 پر رسيد، آگهى اردوان به كار اين از چون. سپرد ديگرى به را كهن سراى اين و بمرد كارآزموده و بيدار بابك بگذشت، اين بر چندى چون
 پسر به را پارس سپهبد، اردوان ليك. افتادند پارس سرزمين آن بر دستيابى ياد به مهتران از يك هر هنگام همان در. گشت روان تيره و اندوه از

 از ديگر. انديشيد ديگر اى گونه به كار، آن از شدن آگاه با ردشيرا. ببرد دشت به درگاه از سپاهيان همراه به را كوس تا بفرمود و داد خود بزرگتر
 اى چاره سو هر از و برگرفت او سپاه از دل بود، اردوان با ستيز از پر دلش كه او. شد تيره اردشير دل بر گيتى دستگير، و روشندل شاه آن براى
 .بجست گريز براى

 كه اين و بپرسيد ايشان از را خود راه و اختر و آورد خود درگاه به را روان روشن اخترشناسان از تن چند شاه اردوان هنگام همان در
 به روز سه كار آن. شد آگاه اختران آن از او تا فرستاد گلنار نزد به را اخترشناسان آن شاه اردوان بود؟ خواهد چگونه پس آن از روزگار گردش
 دلى با و سپرد گوش اخترشناسان آن گفتار به گذشته شب از پاس سه تا روز سه نيز لنارگ. بديدند را شهريار اختر هنگام آن در و كشيد درازا
 به كنيزك كاخ از دست در زيگهايى با روان روشن اخترشناسان آن چهارم روز به. داشت ياد به را ايشان گفتار پيوسته آه از پر لبى و آرزو از پر
 بزودى: گفتند اردوان به. بگفتند را اردوان كار چون و چند همه و را بلند سپهر راز آن پس. گشايندب او بر را راز آن تا برفتند شهريار اردوان نزد

 خواهد پيچان شهريار اردوان دل گردد، سودمند و اختر نيك و بلند شهريارى سپس و بگريزد مهترى پيش از دالورى و نژاد سپهبد كهتر چون
 . شد

  .گشت اندوهگين سخت - نيكبخت و نامور مهتر آن -اردوان دل ايشان، گفتار شنيدن با
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 گلنار با اردشير گريختن

 دريا همچون بديد، را او كه جوان اردشير. آمد اردشير نزد به كنيزك گشت، كرف سياهى به كشور جاى همه و رسيد فرا شب چون
 گفته نامور اردوان به روان روشن اخترشناسان آن هك را آنچه كنيزك نيستى؟ شكيبا اردوان برابر در هم روز يك تو آيا: گفت بدو و برآشفت
 گفتار، آن شنيدن از جوان مرد آن دل. برگزيد خاموشى و شكيبايى ديگر بشنيد، گلنار از را سخنان آن اردشير چون. بگفت اردشير به بودند،

 من با تو آيا بروم، -دليران سرزمين آن -نايرا سوى به رى از من اگر: گفت گلنار به پس . بجست گريزى راه بيشتر پس آن از و گشت تيز
 بدو شنيد، چنين كه گلنار. شوى كشور افسر و گردى توانگر بيĤيى، من با اگر كه بدان بمانى؟ شاه نزد اينجا در خواهى مى كه اين يا آيى، مى

 .باريد مى ديدگان از اشك و گفت مى سرد آه از پر لبى با را سخنان اين گلنار. نگردم جدا تو از ام، زنده تا و هستم تو بنده من: گفت

 خود ايوان به بود، نهاده خود دست در را خود جان و سر كه كنيزك آنگاه. برويم بايد ناگزير به فردا: گفت ماهروى آن به اردشير پس
 .آمد

 جستجوى به و كرد باز را گنجها در كنيزك آمد، خَم به الژوردين شب و گشت زرد خورشيد، براى از جا همه و رسيد فرا روز چون
 رنج با را روز آن سراسر. آمد خود نشستنگاه به و برداشت خود با شاهوار گوهرهاى و ياكند از بود، نياز را او كه چندان آن پس. پرداخت گوهرها

 و بخفت اردوان و رسيد فرا بش چون شد؟ خواهد چه جوان آن با او كار و بگريزد شاه اردوان از چگونه كه ببيند تا بيانديشيد گونه همه درد، و
 دست در جامى كه بديد را اردشير. آورد اردشير نزد به را گوهرها آن و بيĤمد ايوان آن از تير، همچون شتاب به كنيزك برفتند، آنجا از همه
 دو. بود كرده مست را ايشان همه بود، رفتن به ناگزير شب آن كه رو آن از اردشير زيرا  بودند خفته مستى از نيز اسپان نگاهبانان همه و دارد
: گفت بديد، دينارها و سرخ گوهرهاى آن با را گلنار روى اردشير چون. بود نهاده زيرشان در زينهايى و برگزيده آخور آن در نيز را گرانمايه اسپ
 را جام آن درنگ بى اردشير پس. يابم رهايى اژدها اين چنگ از جوانى روزگار اين به كه باشد. بود اندوه در اين از بيش نبايد و رفت بايد اكنون

 اسپى بر نيز ماهرخ آن. شد سوار اسپ بر دست، در داده زهراب تيغى با و بپوشيد گبر و بزد تازى اسپان آن سر بر لگام و بنهاد خود پيش در
 . نهادند روى پارس سوى به ايوان آن از راهجوى و دلشاد سان بدين و. برنشست ديگر

 اردشير و گلنار كار از ردوانا يافتن آگاهى

 افكندن پِى براى از كه اين مگر داشت، برنمى ديبا بالين از سر روز هر و نبود روشن روانش ماهرخ، آن بى روز و شب كه بود چنان اردوان
 از و برآشفت اردوان. نيĤمد او نبالي به كنيزك برسيد، ديبا بالين آن از برخاستن هنگام و رسيد فرا روز آن چون. بنگرد گلنار چهره به نيك اختر
 آن پيش به و برخاست بارگاه از بار ساالر پس. بودند بيĤراسته را تخت و تاج و ايستاده برپاى  سپاهيان او ايوان در پيش در. شد پيچان او كين

 براى را گلنار راه چيزى چه: گفت نيزانك به شاه اردوان. اند ايستاده در پيش در كشور مهتران و گردنكشان همه: گفت بدو و آمد نامور شهريار
 بزرگ دبير هنگام همان در ناگهان است؟ گرفته دل به من از اى كينه كه شايد است؟ نيĤمده من بالين به او چرا است؟ بسته اينجا به آمدن
 به انديشه اين ناگاه پس. است برده نيز را نامبردار شاه سياه و سپيد اسپ دو آن خود همراه به و برفته اردشير هنگام، بى ديشب: گفت و بيĤمد
 .است برفته اردشير با نيز او گنجور] گلنار[  كه يافت راه شاه دل

. ببرد خود با هم را فراوانى جنگى سواران و شد سوار رنگى سرخ اسپ بر پس. برآمد جاى از انديشه اين با -جنگى مرد آن -اردوان دل
 چهارپايان و مردم از پر نامورى جاى راه ميان در. رفت مى آتش روى بر راه آن سراسر در گويى كه بتاخت، تندى به را راه آن چنان اردوان
 شتابان سياه، اسپى بر ديگرى و سپيد اسپى بر يكى سوار، دو كه نديدند و نشنيديد را ستوران سم آواى پگاه آيا: كه پرسيد ايشان از پس. بديد

 يك نيز سواران آن پِى از و درآمدند دشت به و بگذشتند اينجا از اسپ دو بر سوار تن دو: گفت شنيد، نچني كه ايشان از يكى بگذرند؟ اينجا از
 پسِ از رو چه از كوهى ميش آن: گفت خود دستور به شنيد، چنين كه اردوان. پراكند مى را خاك و تاخت مى اسپى همچون پاك كوهى ميش
 از ديگر دريابد، را اردشير كوهى، ميش اين اگر پس. اوست اخترى نيك و شاهى پرتو و اردشير هفرّ آن: گفت بدو اردوان دستور بود؟ دوان ايشان
 اردوان. بشتافت ايشان پِى از هم باز سپس و بيĤسود و بخورد و آمد فرود جايگاه آن در اردوان. گشت خواهد دراز ما بر كار اين زيرا. متاز او پسِ

 درنگ نيز دمى و بتاخت دمان باد همچون كنيزك آن با نيز جوان اردشير. تاختند مى ايشان پس رد نيز سپاهيانشان و پيش در دستورش و
 .نكرد

 گزند نيĤيد دشمن ز بر برو            بلند سپهر باشد يار كرا
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 گلنار به تاخت، مى كه همچنان پس. بديد را آبگيرى بلندى، فراز از هنگام همان در و شد رنجه تاختن آن از جوانمرد اردشير سرانجام 
 چيزى و بمانيم آب آن كنار در و آييم فرود چشمه آن پيش در بايد اند، گشته ناتوان نيز اسپانمان و ايم گشته رنجه چنين اين كه اكنون: گفت

 خواست دشيرار رسيدند، آب آن نزديك به بود، گشته آفتاب همچون زردى از كه رخسارى با دو هر چون. بگذريم آسودگى با سپس و بخوريم
 در نبايد شدى، رها اژدها دم و كام از كه اكنون: گفتند بلند آواى به جوانان آن. بديد آبگير كنار در را جوان مرد دو ليك. آيد زير به اسپ از تا

 پس. بسپار ياد به ار سخن اين: گفت گلنار به بشنيد، گويان پند آن از را سخنان آن اردشير چون. آيى فرود خوردن براى از و بايستى اينجا
 .بتاخت سخت و برآورد آسمان به را خود درخشان سرنيزه

 خورشيد و بگذشت روز از نيمى كه هنگام آن در. تاخت مى ايشان پسِ از باد همچون رنجور و تيره روانى با نيز اردوان ديگر، سوى از
 .آمدند او نزديك به بسيارى ممرد و بديد بوى و رنگ با شارستانى اردوان بپيمود، را آسمان فروز، گيتى

 پاك و اختر نيك شاه اى: گفت بدو ايشان از يكى بگذشت؟ اينجا از هنگامى چه نبرده، سوار آن آيا: كه پرسيد نامدار موبدان آن از اردوان
 شتابان شهر اين از تشنه و خشك دهانى با و گَرد از پر تن دو بگسترد، را خود چادر الژوردين، شب و گشت زرد خورشيد كه آنگاه در انديش،

 و سيمرغ همچون آن بال. ام نديده آن همچون نيز ايوان بر را نگارى هيچ هرگز كه تاخت مى سوار آن پس از نيز كوهى ميش يك. بگذشتند
 هيچكس كه براستى و تاخت مى بادى تند همچون و بود ارغوانى رنگش. بود دالور رخش مانند به آن سم و گوش و سر و طاووس بسان دمش
 و بسازى سپاهى و بازگردى اينجا از بايد ديگر اكنون: گفت بدو شنيد، چنين كه اردوان دستور. ندارد ياد به آن همچون را اى كوهى ميش
 نخواهد دستمان در باد بجز هيچ تاختن، اين از ديگر و بنشست او پشت در اردشير بخت چون. شد ديگرگونه كار كه زيرا  كنى جنگ آهنگ

 . دمان

 شيرى كوهى، ميش آن كه نبايد زيرا. بيابد اردشير از نشانى او شايد تا بگو او براى را كار اين همه و بنويس پسرت براى اى نامه اينك
 .گشت كهن او آواز ديگر كه بدانست بشنيد، او از را سخنان اين اردوان چون. گردد

 به رخسارى با نيز خودش. بازگردند تا بفرمود سپاهيان به فردا بامداد. ددا درود را دهش نيكى يزدان و آمد فرود شارستان آن در پس
 ما بالين از چنان اردشير. يافت راه ما تاج به كژّى كه بدان: نوشت پسرش به اى نامه در آنگاه. رسيد رى به شد، تيره شب چون و بيĤمد نى رنگ
 .است نرفته كمان از بدانسان هم تيرى هيچ كه برفت

 .مگوى سخن باره اين در گيتى در هيچكس با و بجوى را او نهانى پس. است آمده پارس سوى به او اكنون

 اردشير سپاه كردن گرد

 پناه در -مبيند نيكى هرگز كه -بدكنش آن از مرا كه بودى تو اين دستگير، اى: گفت يزدان به پس. رسيد دريا به اردشير ديگر، سوى از
 .راند سخن فراوان او با گذشته كار آن از و خواند پيش را ريانوردىد و برآسود اردشير آنگاه. داشتى

 گشت شاد او شكوه و فرّ آن براى از پس. است كيان نژاد از او كه بدانست و كرد نگاه اردشير بر و چهره و باال آن به پير و فرزانه دريانورد
 آن پيش به يافتند، آگهى نامدار اردشير آن كار از مردم چون هنگام مانه در. افكند آب در را هايى ناوچه سو هر از شتابان و آمد دريا به و

 نژاد از كه كشورها نامداران همه و نازيدند بدو شاه اردشير از شدن آگاه با استخر بابكيان همه. گشت انجمن آنجا در سپاهى و بيĤمدند آبگير
 . برفتند جوان اردشير نزديك به كوه و دريا از مردمان زا گروه گروه و گشتند شاد شدند، آگاه اردشير از چون بودند، دارا

 ميان از كسى روان، روشن نامداران اى: گفت و برگشود زبان جوان اردشير پس. گشتند انجمن او نزد در شهرى هر سگالشگران و فرزانگان
 با و بكشت را ما نياكان همه. بكرد گيتى در ها گىفروماي چه اسكندر كه باشد نشنيده كه نيست سگالشگر مردم و فرزانگان و نامدار انجمن اين

 باشد، شاه سرزمين، اين در اردوان چون كسى نبايد ديگر باشم، اينجا در اسفنديار نژاد از من چون ليك. آورد چنگ به را گيتى بيدادگرى
 براى را بلند تخت و نام اين باشيد، يار كار اين در من با اگر اينك. نگيريم ياد داستان اين از هيچيك و نخوانيم دادگرى را اين كه باشد سزاوار
 با همگى سگالشگران، تا گرفته شمشيرزن مردان از بودند، انجمن آن در كه كسانى همه دهيد؟ مى پاسخى چه اكنون. گذاشت نخواهم كسى

 از و گشتيم شاد تو چهره ديدن با ساسانيان و ننژادا بابك ما همه  كه بدان: كه بازگفتند را خود دل راز و خاستند برپاى اردشير گفتار شنيدن
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 هر از نژاد دو هر به تو. باشد مى تو بيش و كم به ما شادمانى و اندوه و است تو پيش در همگى ما جان و تن. بنديم ميان به كمر كين اين براى
 .كنيم روان خون از دريايى خود تيغ با و بسازيم دشت همچون را كوه تو فرمان به ما. است سزاوار تو براى برترى و شاهى و هستى برتر كسى

 .شد برتر نيز تير و ناهيد از سرش بشنيد، ايشان از پاسخى چنان اردشير چون

 جايگاهى كه افكند پِى را شارستانى دريا آن نزديكى در آنگاه. بگسترانيد خود دل در را كينه آن انديشه و بكرد آفرين مهتران آن بر پس
 .گشت گونگونا كارهاى براى

 ايشان از را پارس كه بايد نخست برسى، شهريارى به خواهى مى چون دلپذير، و اختر نيك شاه اى: گفت اردشير به آنجا در موبدان از يكى
 نيز تو و است تواناتر گنج به الطوائف، ملوك همه از اردوان. است جوان اخترت هم و جوانى تو هم كه زيرا. آورى رزم اردوان با آنگاه. سازى پاك
 .بود نخواهد تو برابر در پايدارى توان را كسى ديگر آورى، زير به تخت از را او چون پس. بينى مى او از را خود رنج و اندوه

. آمد استخر شهر سوى به آب آن پيش از برآورد، سر كوه تيغ از آفتاب چون بشنيد، را دلپذير و بايسته سخنان آن كه گردنفراز اردشير
 شاهى تخت آن بر هيچ ديگر پس. گشت تيره روانش و درد از پر بهمن دل. رسيد آگهى -اردوان پسر -بهمن به او آمدن از گامهن همان در

 .بيĤورد برگى و ساز با سپاه و نكرد درنگ

  يافتن پيروزى و بهمن با اردشير كردن جنگ

 پسر هفت كه بود تباك نام به برگى و ساز و سپاه با و ديشان پاك و فرمانروا و دادگر كارآزموده نامور جهرم، شهر شاه هنگام آن در
 به چشمش چون. بيĤمد نامور اردشير سوى به بسيار شكوه و كوس و سپاه با و برفت بهمن پيش از شد، آگه اردشير كار از چون. داشت خجسته
 كه اردشير. بكرد يادى پيشين ساسان از و ببوسيد را او پاى و بيĤمد شتابان و آمد زير به اسپ از بود، سزاوار كه چنان افتاد، سپهبد اردشير
 .بشناخت را كارش ارج او، آمدن زود آن براى از و نواخت بسيار را او ديد، چنين

 را تباك كه اين از پيمود، مى را راه آن كه هنگامى در. شد باك و ترس از پر پير آن از دلش و گشت انديشناك تباك براى از اردشير ليك
 .بدانست را اردشير انديشه بود، دل بيدار و كارآزموده پيرى كه تباك ولى. بود آماده و هوشيار ديد، مى بزرگ پاهس آن با

 آن در من. است بريده بلند كردگار از اش مايه بى جان كه همانا باشد، بد تو با تباك دل اگر كه بدان: گفت و بيĤورد را زند و اوستا پس
 سير زنى پير از جوانى مرد گويى كه گشتم سير شاه اردوان از چنان شدم، آگه آبگير آن پيش به شاه اردشير سپاهيان آوردن از كه هنگام
 پس آن از و گشت ديگرگون اش انديشه بشنيد، ازو را سخن اين كه اردشير. بدان رازدار و شكيبادل و مهربان و نيكدل اى بنده مرا پس. گردد
 .ساخت مى سرافرازتر نامداران آن همه از را وا و داشت مى خود پدر بجاى را تباك

 . شد آزاد انديشه آن از شاه اردشير دل ديگر

 درخت و بدارد پيروز را او كارى هر در و باشد رهنمون نيكى به را او تا بكرد ستايش خداوند پيش در و رفت  خرّاد رام آتش سوى به پس
 درم را سپاهيان نيز اردشير. بگذشتند او پيش از سپاهيانش همراه به اردشير دستور و رفت خود سراپرده به آنجا از آنگاه. سازد بارور را او بزرگى
 .بكرد ياد را دهش نيكى دادار و ساخت آباد و بداد

 پهلوانان گشتند، نزديك يكديگر با چون. برفت -اردوان پسر -بهمن جنگ به اردشير آمدند، گرد دالور پلنگ همچون سپاهيانى چون
 و درآويختند يكديگر با جنگى شيران همچون و بركشيدند رده سو دو از دست، در هندى تيغ و نيزه با سپاهيان همه و شدند بيرون پرخاشخر

 شد، رنگ پيروزه آسمان چون آنگاه. بود مردان از پر زمين و گَرد از پر آسمان شد، زرد خورشيد تا گونه بدين. ساختند روان خون از جويى
 با ديد، چنين كه -اردوان پسر -بهمن. آمد بيرون سپاه دل از اردشير و برآمد كرف سياهى به ابرى و باد ناگهان ليك. آمد گجن به تباك سپاه
 در بهمن كه رسيد استخر شهر به كه اين تا بتاخت او پس از تير از بارانى و نفير ناله با شاه اردشير. بگريخت تير از زخمى تنى و تيره روانى
 بابك كه را فراوانى گنجهاى و پيوستند او به بيشمارى سپاهيان سو هر از بپيچيد، گيتى در شاه اردشير آوازه چون ديگر، سوى از. بود شاه آنجا

 .براند پارس از را خود سپاه گشت، نيرومند چون و بپراكند ايشان ميان در را آكنده درمهاى آن نيز اردشير. دادند نشان بدو بود، بيĤكنده رنج با
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  اردوان شدن كشته و اردوان با اردشير جنگ

 .گشت تيره روانش و بيم از پر دلش رسيد، آگهى اردوان سوى به كار اين از چون

 من. داشت دور خود از را سرنوشت توان نمى كوشش با كه براستى. بود گفته سخن من با آسمان راز اين از دهنده پند آن: گفت پس
 ديلم و گيل از سپاهى. برنهاد بنه و بداد روزى سپاهيان به و بگشود گنج در اردوان آنگاه. گردد شهرگير هىشا اردشير، كه بردم نمى گمان هرگز

 اندازه به سپاه، دو ميان در. ببست نيز را باد راه كه بيĤورد سپاهى چنان شاه اردشير نيز سوى آن از. برآمد ماه به تا سپاهيان آن گَرد و بيĤمدند
 . درگرفت سخت جنگى.  بمانْد پرتاپ تير دو

 زمين بر را سرها كه بنفشى تيغهاى و درفشها لرزش و سپاهيان خروش و هندى دراى و زنگ چرنگيدن و كارناى و كوس ناله همه آن از
 .گشت تنگ زيردستان آن بر گيتى و كشيد درازا به جنگى چنين روز چهل گونه بدين و. گشت خواب بى خاك، درون در نيز مار ريختند، مى

. آمدند ستوه به زندگى از زخميان و شد برپاى دشت آن بر كشتگان از كوهى. شد بسته نيز آن آوردن راه و رسيد پايان به ايشان خوردنى
 بدريد دشت و آمد فرياد به كوه باد، آن از. گشت بيم از پر آن براى از جنگاوران دل كه برخاست ترسناكى بسيار باد و برآمد سياهى ابر سرانجام

 اردوان بر كه است ايزدى كارى اين: گفتند زبان يك همگى و بترسيدند آن ديدن با اردوان سپاهيان. بگذشت نيز آسمان از آن خروش و
. بخواستند زينهار اردوان سپاه خردمندان همه شد، سخت ايشان بر كارزار كه روزى در سرانجام. گريست سپاه اين بر بايد ديگر پس. رود مى

 . باريد فرو تير از بارانى و برخاست تيغها چكاچاك و بيĤمد سپاه دل از نيز اردشير

 را اسپش لگام و ساخت گرفتار را او خرّاد نام به مردى. بداد را خود شيرين روان تاج، براى از سرانجام و گشت گرفتار ميان آن در اردوان
 .ببرد شاه اردشير پيش به بود، آورده بند در كه را او و گرفت

 دژخيم به شاه اردشير ليك. آمد فرود اسپ از تير از زخمى تنى و تيره روانى با اردوان هنگام همان در. بديد را اردوان دور از اردشير
 بيĤمد شنيد، چنين كه نيز دژخيم. ساز بيم از پر را بدسگاالن دل و كن نيم دو به را او ميان دشنه با و بگير را پادشاه دشمن آن برو: كه بفرمود

 . گشت ناپديد گيتى از نامدار اردوان سان بدين و. رسانيد انجام به را او مانفر و

 اردشير با چه و اردوان با چه        پير چرخ اين كردار است چنين

 نژند خاك به را او مر سپارد                   بلند برآرد ستاره تا كرا

 و آوردند بند در را اردوان فرزند دو هر پاى. شد خوار اردشير دست به آرش دودمان گونه بدين و گشتند گرفتار نيز اردوان فرزند دو 
 هندوستان به گريان و درنيĤويختند سختى و رنج دام به و بگريختند روم از مهترش فرزند دو ليك. فرستاد زندان به را ايشان بلند، شاه اردشير
 به را آنها همه سپس و كردند گرد را آنها تا بفرمود شاه اردشير پس. بود رز و سيم و افزار جنگ و كمر و ستام از پر رزمگاه همه. رفتند

 شاهان آيين به و بشست نبرد خاك از را او خروشان و كرد پاك خون از را اردوان تن و برفت بزرگان آن ميان از تباك آنگاه. ببخشيد سپاهيان
 هيچكس رفتند، رى به كه سپاهيانى آن ميان از. نهاد سرش بر كافور از سرىاف و بپوشاند ديبا با را اردوان زخمى  تن سپس. بساخت اى دخمه

 .نگذاشت اردوان كاخ درون به پا

 تخت و تاج و زيب و فرّ با كه -را اردوان دختر و ببر فرمان من از تو پذير، دانش شاه اى: گفت بدو و آمد اردشير سوى به تباك آنگاه
 .بخواست را اردوان دختر درنگ بى و بشنيد را تباك پند اردوان. آورى بدست بود، آورده گرد رنج با ردوانا كه را گنجى و تاج آن تا بخواه -است

 از ديگر و آمد پارس سوى به رى از شاه اردشير آن از پس. بودند اردوان ايوان در توانگرى با ماه دو يكى تا سپاهيانش و اردشير سپس
 اردشير خرّه را آن پير، و گرانمايه دهگان اكنون كه بساخت مرغزار و دشت و چشمه و باغ و كاخ از پر شارستانى آنجا در. برآسود گفتگو و رنج
 را سده و مهرگان جشن و برآورد اى آتشكده چشمه آن كنار در و بگشود آن از فراوانى جويهاى اردشير كه بود بيكرانى چشمه آنجا در. نامد مى
 با شاه آن -اردشير شد، ساخته شهر آن چون. شد برآورده فراخ جايگاهى سان بدين و بساخت كاخ و انميد و باغ نيز آن پيرامون. بكرد تازه

 آن از پس. بنشاند آنجا در را كسانى كرد، آباد را آنها چون و بساخت روستاهايى آنجا پيرامون اردشير. ناميد گور شهر را آن - زور و فرّ و دانش
 كوه آن از جويبار سد و ببردند بدانجا ميتين كارگران، پس. گردد بريده بود، آن پيش در كه كوهى ايستب مى ليك. بديد ژرفى درياى جايى در

 .گشت ستور و سرا از پر شارستان آن گونه بدين و. براندند گور شهر سوى به كوه آن از و ببريدند
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  كردان با اردشير جنگ

 آن بر را دزدان خون كه جست مى يزدان از را نيكى اين پاداش او. برود كردان با رزم به تا ببرد استخر از را بيشمارى سپاه اردشير آنگاه
 همه و گشت دشوار ليك بود، آسان كارى چه اگر. آمدند جنگش به بيشمارى كردان رسيد، ايشان نزديك به اردشير شاه چون. بريزد سرزمين

 .شدند يار كردان با كشور

 . بودند كُرد سپاهى سى اردشير، سپاه پارسى سوار هر برابر در

 افتاده جنگ دشت بر كه زخمى و كشته همه آن از. بگريختند ايشان از شاه اردشير سپاه سرانجام و درآويختند يكديگر با شب تا روز يك
 خاك، و گَرد از و تابان خورشيد تابش از.  نمانْد رزمگاه آن در نامدارى هيچ ديگر سپاهى، اندكى با شاه بجز. شد تنگ آوردگاه آن جاى بودند،
 .نشاند فرو را هياهو و جوش و جنگ آن ديگر و گشت پديدار شب درفش هنگام همان در ليك. شد چاك چاك تشنگى از زبانها همه

 شد، نزديك بدانجا چون. نهاد روى آتش آن سوى به جوان و پير اندك سپاهيان همان با پس. بديد كوه سوى بر را آتشى شاه اردشير
 اردشير و آمدند فرود اسپ از بود، آوردگاه گَرد از پر دهانشان كه سپاهيانش و شاه اردشير. كردند مى پاسبانى ميشها و بز بر كه ديد را شبانانى

 آن تيره شب در آنگاه و بخورد ديد، آنچه از اندكى و بيĤسود اردشير. ببردند آنها براى ماست و آب نيز ايشان. بخواست آب شبانان، آن از
. گشت بيدار خواب از نيز ايران شاه برآورد، سر دريا آن از سپيده چون. بخفت و نهاد بالين بجاى و كشيد بيرون سر از را خود كيانى كالهخود

 در تو خوابگاه رو چه از و افتاد دشت اين به راهت كه رسيد تو به بدى چه. باد پدرام شبهايت و روز: گفت و آمد او بالين به شبان سر
 آبادى جاى تو: گفت شبان سر يافت؟ خواهم آرامشگاهى كجا در اينجا از آيا: گفت و بپرسيد را راه شبان سر آن از ايران شاه بود؟ن آرامشگاهت

 پيوسته هاى ديه ديگر آنجا از. گردد پديدار آرامشگاهى بروى، اينجا از پرسنگ چهار چون. گردد راهنماى را تو كسى كه اين مگر يافت، نخواهى
 .فرمانرواست ها ديه آن از يك هر به نامبردار بزرگان از يكى كه نىببي هم به

 ده آن بزرگ. رسيد ده به كوه آن از و ببرد خود با را راهبر پيران آن از تن چند بشنيد، شبان سر از را سخنان آن سپهبد اردشير چون
 آگه شاه اردشير از سپاهيان آن همه چون. بفرستاد اردشيرخرّه تا اآنج از را خود پير و برنا سواران و رفت اردشير پيش به زود بديد، را او كه

 ياران آن. بجويند را ايشان كار نهانى تا بفرستاد كردان سوى به را خود كارآگاهان اردشير ديگر، سوى از. گشتند روان شاد دلى با همگى شدند،
. نيست ايشان از هيچيك دل در شاه اردشير ياد و شادند و نامجوى كردان، آن همه كه بدان: گفتند و بازگشتند ايران شاه نزد به و برفتند نيز

 و گشت شاد بشنيد، را سخن اين شاه اردشير چون. بگشت او از بخت و خورد شكست استخر در اردشير كه كنند مى گمان چنين ايشان
 با و برگزيد نامدار سپاهيان آن ميان از تركش و يرت با كماندار هزار و شمشيرزن سوار هزار ده پس. شد باد همچون دلش بر گذشته سخنان

 شب از نيمى چون. بگذاشت همانجا در برد، خود با شد نمى كه را كسى هر و براند آنجا از را خود سپاه شد، زرد خورشيد چون. بيĤورد خود
 به سپهبد اردشير چون. بودند خوابيده كه ددي كردانى از پر را دشت آن همه. گشت نزديك كردان به ايران شاه شد، تاريك جا همه و بگذشت

 و سر از پر دشت همه ديگر. نهاد گياهان سر بر افسرى ايشان خون از و بتاخت ايشان بر و بكشيد شمشير شتاب به رسيد، كردان آن بالين
 . شد خوار نابخرديشان و سترگى آن ديگر و گشتند گرفتار كردان آن از بيشمار. گشت كردان دستهاى

 شد چنان بخشش آن كار. بداد سپاهيانش به بستد، ايشان از كه را تاجهايى و هميانها آن و داد تاراج به را ايشان جايگاههاى همه راردشي
 او دينار به دادگر، شاه و اختر نيك روزگار آن براى از هيچكس برد، مى دشت به و گذاشت مى سر بر نيز را دينار از پر تشتى مردى پير اگر كه
 جنگ و سازيد نيرومند را اسپان: كه بفرمود آنگاه. تاخت استخر شهر به و ننازيد جنگ آن به مردانگى با هيچ اردشير ليك .كرد نمى مه نگاه
 چون شنيدند، چنين كه نيز دليران. كنيد جنگ روز انديشه ديگر گرديد، آسوده بزم با همگى چون و گردانيد درست را سواران افزار

 را داستان اين چون اينك. گشت رزم انديشه از پر اردشير هم باز ديگر، سوى از. نهادند روى خوردن به همگى شد، سودهآ كمر از گردگاهشان
  .گير ياد را آن بشنوى،

 هفتواد كرم داستان

 كنار در يدگو مى گويد، سخن پارس پهناى و باال از دهگان چون. گفت چه بگشود، نهفت از راز دهگان چون كه ببين را شگفتى اين اينك
 آن در. ساختند مى فراهم را خود خوراك كوشش، با همگى و بودند كوچك شهر آن در بسيارى مردم كه بود كجاران نام به شهرى پارس درياى
 گرد دختران گروههاى همه پس. بود نزديكتر كوه به سو يك از شهر آن. كوشيدند مى نانى جستجوى در كه بودند فراوانى دختران شهر
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 كوه پيش يكديگر با دختران گروههاى همه شهر دروازه كنار در. بردند مى كوه آن به خود با خدنگ چوب از دوكدانى و پنبه يك هر و ندآمد مى
 هيچ ديگر. نبود خوردنشان در بيشى و كم هيچ و آميختند مى يكديگر با را خود خوراكهاى]  خوردن گاه به[و ماندند مى آنجا در و رفتند مى
 .بودند بافته جامه نگار براى ريسمانى ها پنبه آن از گشتند، بازمى خانه سوى به هنگام شب چون. پرداختند مى ريسى پنبه به تنها و كردند نمى

 و داشت دختر يك تنها ليك. داشت پسر هفت كه زيرا بود، اى آوازه و نام را او كه بود هفتواد نام به مردى نهاد، خرّم و چيز بى شهر آن در
 را خود دوك خوردن، هنگام به .بودند نشسته كوه پيش در خود دوكهاى با دختران گروههاى آن روزى. شمرد نمى چيزى به را دختران

 راه ميان در هفتواد نيكبخت دختر آن آمدند، مى راه آن به دختران آن چون روز آن. برآميختند هم با داشتند، كه اى خوردنى هر و بگذاشتند
 را ميوه خوبرخ آن چون. بمانى شگفتى در تا بشنو را سخن اين  اكنون. برگرفت را آن پس. بود افكنده زمين بر درختى از باد كه بديد را سيبى

 را پنبه و دوك آن چون. بگذاشت دوكدان آن در نرمى به و برداشت سيب آن از خود انگشت با را آن پس. بود كرمى آن ميان در بزد، گاز
 . بنمايانم سترگ كارى را شما خود رشتن با سيب، كرم اين اختر به جفت، و يار بى خداوند نام به امروز من :گفت دختران آن به برداشت،

 روز هر كه چندان دو روز آن هفتواد دختر. گشتند دندان سيم و رخ گشاده و خندان و شاد سخن اين شنيدن از دختران آن همه
 و كرد آفرين او بر مهربانى با ديد، چنين كه مادر. بداد نشان مادرش به بود، رشته كه را نچهآ و بيĤمد دود بسان آنجا از آنگاه. برشت رشت، مى

 آن پيش به چون. ببرد برد، مى خود با بار هر كه چندان دو بشمرد، را ريسمانها چون پگاه. گشتى برخوردار اختر از كه همانا خوبچهر، اى: گفت
 هيچ مرا ديگر كه بريسم چندان كرم آن اختر از من كه بدانيد اختران، نيك و ماهرويان اى: فتگ نامور دختران آن به آمد، ريسنده دختران
 .رشت مى بود، هم باز اگر و برداشت بود، برده بدانجا كه را آنچه همه پس. نباشد نيازى

 هر روى پرى دختر آن سان بدين و .گشت خرّم بهشت همچون آنها ديدن از مادرش دل. برد خانه سوى به بود، رشته كه را آنچه آنگاه
 پر دختر آن پدر و مادر روزى. رشت مى را آنها همه افسونگر دختر آن هم باز بود، فزون ها پنبه آنها هرچه. داد مى كرم آن به سيب اى پاره بامداد
 آن باره در زود شنيد، چنين كه تن سيم دختر اى؟ گشته خواهر پرى يك با كه شايد ، رِسى مى تو كه همه اين ماهرخ، اى: گفتند بدو هنر

 اين هفتواد. بيافزود را شوهر و زن آن روشنايى و داد نشان ايشان به نيز را فرّخ كرم آن و بگفت مادر به بود، آن نهان در كه كرمى آن و سيب
 نو برايش كهن روزگار سان بدين و. گفت مى سخن كرم اختر از كه اين مگر كرد، نمى كارى هيچ ياد دل در ديگر و گرفت نيك اختر به را كار
 خوردن با را او و نگذاشتند خوار را كرم آن ليك. گشت تر فروزنده  ايشان كار روز هر و بگذشت اين بر روزگارى كه اين تا بود چنين اين. شد
 پيراهنى گويى و شد تنگ برايش دوكدان آن ديگر. درآمد نيكويى رنگ به او پشت و سر و گرفت نيرو و گشت تنومند كرم. بداشتند نيكو

 و بساختند سياهى پاك تبنگوى برايش پس. درآمد لركيماس رنگ به او پشت و بر و پيكر و گشت پديدار تنش بر سياه مشك همچون
 همه كه شد چنان كار. شدند توانگر نيز فرزندش هفت آن و رسيد بسيار خواسته و آزرم و ارج را هفتواد. آوردند فراهم او براى آن در جايگاهى

 با. بستاند دينار بدنژاد آن از اى بهانه با تا خواست كه بود آبروى و سپاه با و سرافراز مهترى شهر آن در. گفتند مى سخن هفتواد باره در شهر در
 تيغ و نيزه با گىهم و برآمد كجاران شهر از فرياد و گشتند انجمن جويش پيكار فرزند هفت آن و هفتواد بر بسيارى نامداران كار اين از آگاهى

 بسيارى گنج و گوهر و بكشت را مهتر آن و گرفت دست در را شهر و بداد را مردى داد و آمد جنگ به ايشان پيش در نيز هفتواد. برفتند تير و
 دژى كوه فراز بر ممرد آن همه همراه به و رفت كوه سوى به كجاران شهر از هفتواد پس. آمدند گرد او نزد در بسيارى مردم. آورد دست به او از

 كه بود اى چشمه كوهسار آن بر. كين جاى هم و بود او آرامش براى هم جايگاه آن پس آن از و بنهاد دژ آن بر نيز آهنين درى و بساخت
 تبنگو آن چون. ودنب بارو آن سر ديدن توان را چشمى هيچ كه برآورد آن پيرامون در بارويى آنگاه. آورد دژ آن ميان به كوه فراز از را آن هفتواد

 پس آن از. نهادند آن در نرمى به را كرم آن شد، گرم هوا از سنگ و سارو چون و بساختند كوه آن بر سنگ از آبگيرى شد، تنگ كرم براى  هم
  .خورد مى را آن نيز كرم. برد مى كرم براى برنج از پر لويد يك و رفت مى هفتواد پيش از دوان بامداد هر دختر آن

 و انگبين و برنج از نيز خوراكش و بيĤراستند چينى پرند با را او پس. شد پيلى همچون يال و شاخ با كرم آن و بگذشت اين بر سال پنج
 ده با پسرش هفت. بگسترانيد كرمان تا چين درياى از را خود سپاهيان و كرد مى نگاهدارى او از و بود شاد كرم آن از نادان هفتواد دل. بود شير
 سپاهيانش چون آورد، مى ايشان جنگ به سپاهى و شنيد مى را داستان اين آوازه كه پادشاهى هر و بودند افزار جنگ و گنج و رزنشمشي هزار
 جاى از توانست نمى نيز را آن گَرد بادى هيچ كه شد چنان نامور هفتواد آن بارگاه سان بدين و. خوردند مى شكست شدند، مى نزديك كرم به

   .بجنباند
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 اردشير يافتن شكست و هفتواد با ردشيرا رزم

 به را نامجوى و اختر بلند سپاهى پس. نبود دلپذير برايش سخنان آن شنيدن شد، آگه هفتواد كار از سپهبد اردشير چون ديگر، سوى از
 با خودش سپس و بساخت گاهىنخچير كوه گوشه در و نيĤورد دل به آنها از يادى هيچ شد، آگاه ايشان آمدن از كه هفتواد. بفرستاد او نزديك

 بيرون نخجيرگاه از هفتواد سپاهيان آن بكوفتند، يكديگر بر تبرزين و گرز با و برآشوفتند سپاهيان همه چون. بيĤمد رزم سوى به سپاهيانش
 به رزمگاه آن از شتاب به د،مان زنده اردشير سپاه از كه هر. آمدند ستوه  به كشتن همه آن از خودشان كه بكشتند اردشير سپاه از چنان و آمدند

 افزار جنگ زود آنگاه. بازخواند را سپاهيان همه و گشت اندوهگين شد، آگاه گير و دار و تاراج و كشتن آن از نامدار اردشير چون. بازگشت او نزد
 و سپاه آن و بيĤورد دژ آن از افزار جنگ و گنج و برآورد آسمان به را خود سر بدنژاد هفتواد. آمد هفتواد سوى به شتابان و بداد ايشان به درم و

 و كشيد دست خواب و خورد و آرام از شد، آگاه پدر رزم از چون ليك. نبود او پيش در هنگام آن در هفتواد مهتر پسر. گشت خوار برايش كارزار
 شاد پسر آن آمدن از هفتواد دل و آمد دهفتوا نزد به كشتى با شاهوى. بود شاهوى بدخوى، و بدخواه سرخ آن نام. آمد آب اينسوى به كشتى با

 اردشير آمد، فراهم هفتواد سوى از كينه از پر سرى و بسيار گنج با و آراسته سپاه دو چون. بيĤراست سپاه راست سوى بر را خود جاى پس. شد
 .كرد نگاه ايشان به شاه

 پشت از كوسى آواز چنان. برخاست گرما شمشيرها و خورشيد از و بركشيدند رده دو سپاهيان سو دو از. گشت پير رنج از جوانش دل
 جنبان جنب اسپان نعل ميخهاى آن زير به زمين و برخاست كوس و نفير خروش. گشتند بيهوش شنيدنش از مردم كُروه دو تا كه برآمد پيل

 با بادپاى اسپان. كوبيدند مى زمين بر را آسمان گويى خورد، مى كالهخودها بر كه گوپالهايى آواى از. شد آللگون سران درفش از آسمان و گشت
 سپاه دو هر از. بجنبد باد از دريا گويى كه گشت چنان هفتواد سپاه. بود شده تن بى سرهاى از پر دشت و در و كَندند مى را زمين خود تگ

 شب چون. بكردند جنگ شد، زرد شيدخور كه هنگام آن تا سان بدين. شد تنگ نيز پشّه و مور بر راه كه بيافتاد بيابان آن بر كشته چندان
 گشت سياه آسمان زنگارگون ديباى چون. بود آبگيرى او سر پشت در. بازچيد سو هر از را خود سپاهيان اردشير برآورد، را خود الژوردين چادر

 .ببست او سپاه به را خوراك رسيدن راه شاه اردشير دشمن  هنگام همان در. شدند بيرون بانانى ديده سپاه دو هر از شد، تيره شب و

 را اردشير خانه نوشزاد، مهرك دادن تاراج

 بسته و آبگير آن لب بر او ماندن و اردشير رفتن از چون كه بود نوشزاد مهرك نام به كيان نژاد از مردى جهرم شهر در ديگر، سوى از
 تاراج به را او گنجهاى همه و آمد شاه اردشير ايوان به جهرم از و آورد گرد سو هر از بيشمارى سپاهيان شد، آگه بدو خوراك رسيدن راه شدن
 پيوسته و گشت انديشه از پر آبگير آن لب بر رساندند، آگهى شاه اردشير به او كار از چون. ببخشيد سپاهيانش به بسيارى تاج و هميان و داد
 باره در را ايشان با و خواند خود نزد به را سپاهش بزرگان آنگاه. خواستم را بيگانه با جنگ نساخته، بدرستى را خود خانه هنوز چرا: گفت مى

 روزگار از بسيارى تلخيهاى من بينيد؟ مى چه شد، تنگ چنين اين ما بر كار كه اكنون سپاه، سران اى: گفت و براند سخن فراوان مهرك
 .آوردم نمى شمار در را مهرك رنج ديگر و بودم چشيده

 باشى، داشته نهان در مهرك همچون دشمنى تو چون. نبيند را روزگار بد چشمت شهريار، اى: تندگف بلند آواى به بزرگان آن همه پس
. است تو آن از فرمان و هستيم تو بندگان همگى نيز ما. توست آن از گيتى همه و دارى بزرگى تو. بجويى را گيتى سختى اين به بايد چرا ديگر
 خوردن به همگى و نهادند خوان بر هم را برّه چندين. بخواستند را رامشگران و جام و مى و بيĤراستند را خوان تا بفرمود اردشير آنگاه

 كه رزمساز فرزانه بزرگان. شد فرو آن درون و آمد فرود فربه برّه آن در و بيĤمد تيزى تير ناگهان كرد، خوردن آهنگ اردشير چون. پرداختند
 .كشيد بيرون برّه از را تير آن ايشان از يكى و بكشيدند آهى اندوه از و كشيدند دست خوردن از ديدند، چنين

 اين اگر داننده، شاه اى: كه بود شده نوشته پهلوى به تير آن بر. بخواند را آن بزرگان آن دبير پس. بديدند اى نوشته تيز تير آن بر ناگاه
 .است كرم آن بخت براى از دژ اين آرامش كه باش آگاه. آمد فرود دژ بام از تيزى تير چنين كه بدان بشنوى، را سخن

 خواننده، آن چون. آيد كرم آن جنگ به او چون شهريارى كه نبايد اينك. گذشت مى او بر انداختم، مى اردشير سوى به را تير اين من اگر
 تير آن كه[ ايشان پيش تا دژ آن از زيرا. شد تنگ سخنان آن شنيدن از بزرگان دل بخواند، شهريار اردشير براى تير چوب روى از را نوشته آن

 .بگذراند كرم آن انديشه در شاه را شب آن. بخواندند شاه اردشير فرّ بر را دادار آفرين بزرگان، آن همه آنگاه. بود راه پرسنگ دو] بود بپيموده
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 سپاه ليك. شتافت ارسپ سوى به و برگرفت آبگير آن لب از را خود سپاه اردشير بنشست، ماه جاى به خورشيد و رسيد فرا روز چون
 ديد، چنين كه شهريار اردشير. بكشتند را او سپاه نامداران همه و بگرفتند شاه اردشير بر را راه سو هر از و بيĤمدند او سپاه پس از دشمن

 را اين هك كسى هر. بادا درخشان او بخت از كرم تخت سر: كه خروشيدند ايشان پس از دشمن سپاهيان پس. بتاخت ويژگانش با همچنان
 .ديد نتوان اين همچون كه براستى گفت مى و شد مى شگفت در شنيد، مى

 كه اسپانى آن با پس. ديد بزرگى شارستان هنگام همان در .بتاخت نشيبها و فراز در بيم از پر دلى با و بگريخت اردشير سان بدين
 آن. بودند ايستاده آن پيش در بيگانه جوان دو كه ديد اى خانه شد، نزديك آنجا به اردشير چون. راندند آنجا سوى به تاختند، مى گرگ همچون

 ايشان به اردشير ايد؟ آشفته و راه گَرد از پر چنين اين كه ايد رفته كجا به بيگاه آيا: كه پرسيدند ازو بديدند، را اردشير كه انديش پاكيزه دو
 با جوان دو هر. بازمانديم ازو بيهوده ما و بگذشت اينسو از گريخت، مى بدنژاد و هنر بى سپاه آن و هفتواد و كرم آن برابر از كه اردشير :گفت

 آنگاه. بخواندند آفرين او بر دو هر و آوردند فرود زين پشت از را اردشير پس. شدند پيچان و گشتند روان تيره و درد از پر سخن، اين شنيدن
 كه بدان سرفراز، اى: گفتند بلند آواى به و نشستند خوان بر شاه با جوان دو هر و بپيراستند را اى پسنديده خوان و بيĤراستند را خرّمى جاى
 دل كه -بدانديش مرد آن -افراسياب همچنين. آورد چه شاهى  تخت آن سر بر بيدادگر ضحاك كه بنگر. نمانند دراز هيچيك شادمانى، و اندوه

 و نمانْد زشت نام بجز هيچ ايشان از و برفتند همگى  بكشت را گيتى شهريار و بيĤمد روزگار اين در كه اسكندر يا و بود درد از پر ازو شهرياران
 .شود پيچان نيز بدنژاد آن سرانجام و نمانَد نيز هفتواد بر اينها. نيابند راه خرّم بهشت به رو اين از

 ايشان بر خود راز رو آن از و آمد خوش را او ن،دلنوازا آن گفتار. شد تازه بهارى گلهاى همچون ايشان گفتار شنيدن با شهريار اردشير دل
 و نام كه -هفتواد خود با و كرم آن با كه بگوييد و دهيد دلپذير پندى مرا اكنون. هستم ساسان فرزند اردشير من كه بدانيد: گفت و بگشود
 و باشى جاويد: گفتند و بردند نماز را او جوان، دو هر آن بنمود، ايشان بر خود راز ايران سپهدار چون سازيم؟ چه بايد -مباد گيتى در نژادش
 پاسخ بپرسيدى، ما از كه را سخنانى اين نخست. بادا پاينده روانت هميشه و باد بنده تو پيش نيز ما جان و تن. بادا دور تو از بدى دست همواره
 و گنج همراه به كرم آن كه دارند كوه فراز بر جايى نهاآ. نيستى بس هفتواد با و كرم با جنگ در تو كه بدان. بسازى اى چاره بدرستى تا گوييم

 مغز نيز كرم آن خود. دارد دشوار راهى و باشد مى كوه فراز بر دژ خود و است دريا پشتش در و شهر آن، پيش در. است آن در گروهشان
 اردشير چون. باشد مى خونريزى جنگى يود پوستش زير در ليك نامى، مى كرم را او چه اگر. است آفرين گيهان پروردگار دشمن و اهريمن
 .آگاهيد من با ايشان كار نيك و بد از شما و است چنين اين آرى: گفت بشنيد، را ايشان دلپذير و مهرجوى سخنان

 به ار تو هميشه و ايم بايستاده تو پيش در كه هستيم بندگانى ما: گفتند بدو و بپيراستند را اردشير هوشمند دل خود، پاسخ با جوانان
  .شدند روان او همراه به نيز جوانان آن. برفت داد از پر دلى با و شتابان پس. گشت شاد ايشان گفتار از اردشير. راهنماييم نيكى سوى

 انجمن نزدش در سگالشگر فرزانه بزرگان و سپاهيان آنجا در چون. رسيد اردشيرخرّه به تا برفت يادگير و روشن دلى با سرافراز اردشير
 در گيتى نداشت، را ايشان جنگ به رفتن ياراى كه مهرك. آمد نوشزاد مهرك سوى به آنگاه. بداد روزى را ايشان و بيĤسود چندى ،گشتند
 و شد پيكار از پر پادشاه اردشير دل ليك. گشت نهان او از ناراستكار مهرك شد، نزديك جهرم به كه پادشاه اردشير. گشت تيره چشمش پيش

 را كسى هر سپس. انداخت آتش در را او سر بى تن و بزد را او گردن هندى شمشير با اردشير پس. گشت گرفتار مهرك كه اين تا بود همچنان
 . برآمدند او جستجوى به شهر همه و گشت نهان مهرك از دخترى تنها. بكشت دشنه با درنگ بى بيافت، او دودمان از كه

 را هفتواد كرم اردشير، كشتن

. آورد كوه دو ميان به را سپاهيان و رفت سو آن به بودند، كرده كرم با جنگ آهنگ همگى كه كارآزموده سوار هزار وازدهد با اردشير آنگاه
 و خردمند سواران روز و شب و بمان روانى روشن با اينجا در: گفت پهلوان آن به شاه پس. بود شهرگير نام به خردمند ساالرى را اردشير شاه

 . بسازم اى چاره - اسفنديار - نيايم بسان اكنون نيز من. دار بپاى سپاه از پاسدارى و بانى هديد براى را راهنمايى

 كرم از بخت و آمد بسر كرم كار ديگر كه بدانيد بديد، فروز گيتى خورشيد همچون آتشى شب در يا و ديد دودى روز، در شما بان ديده اگر
 ديبا همچون  گنج از بسيارى گوهرهاى سپس. برگزيد نگويند، نيز باد به را او راز كه جنگاور و دلير مرد هفت بزرگان، آن ميان از آنگاه. بگرديد

 را رويينى ديگ و كرد ارزيز و سرب از پر نيز را تبنگو دو. ديد ناچيز ، خرد چشم با را خواسته همه آن و برگزيد ديگرى چيز گونه هر و دينار و
 بارى با و بپوشيد گليم از هايى جامه خربندگان همچون اردشير خود آنگاه. بخواست آخور ساالر از خر هد بكرد، را نيرنگها آن چون. بيĤورد نيز



296  

 

. ببرد خود با بودند، ميزبان را او روزى كه نيز را روستايى جوان مرد دو آن. نهاد روى دژ سوى به سپاه از راهجوى و آزرده دلى و سيم و زر از پر
 .او سگالشگر هم و بودند اردشير دوست هم زيرا

 سر كار آن از نيز دمى و پرداختند مى كرم از نگاهبانى به مرد شست آنجا در. ببودند كوه آن بر چندى رسيدند، دژ آن نزديك به چون
 اين در: گفت بدو شهريار اردشير داريد؟ نهان چيزى چه تبنگو آن در: گفت بلند آواى به آنها از تن يك بديدند، را ايشان چون پس. تافتند نمى
 اين كه است كرم بخت از كه هستم خراسانى بازرگانى من. دارم گوهر و خز و دينار و ديبا و زر و سيم و جامه و پيرايه از چيز گونه همه بارها
. گشت راست من كار كه بود او بخت از كه چرا. بيفزايم خود پرستش بر تا ام آمده كرم تخت پيش به شادى با نيز اكنون. دارم خواسته همه

 .بردند دژ درون به را او بارهاى و خر و بگشودند را دژ در هنگام همان در شنيدند، چنين كه كرم نگاهبانان

 پرستندگان آن پيش در خربندگان همچون نيز خوانى دستار. ببخشيد بود، ناگزير كه را چيزهايى و بگشود را بارها سر زود نيز اردشير
 فراهم كرم خوراك براى برنج و شير كه كسانى آن همه ليك. كرد پر ايشان براى نبيذى جامهاى و بگشود را اتنبگوه در آنگاه. بگسترد كرم
 شد، آگه كرم خوراك و ايشان كار از كه اردشير. نديدند مستى براى جايى و نپذيرفتند را نبيذ جام دادند، مى پاس بايد كه رو آن از آوردند، مى

 در كار اين با شايد تا بدهم را كرم آن خوراك روز سه من دهيد، مى دستور مرا اگر اينك. است من با فراوانى شير و برنج: گفت و جست برپاى
 چون چهارم روز به آنگاه. بپردازيد ميگسارى به من با روز سه نيز شمايان. برسد نيز من به كرم آن اختر از اى بهره و گردم آوازه پر گيتى

 نزد در من آبروى تا پردازم مى فروش به و آورم مى برتر نيز كاخ اين ديوار از را آن تاك سر و سازم مى فراخى هكلب برآيد، فروز گيتى خورشيد
 .گردد افزوده كرم

 گونه همه خربندگان، بسان نيز اردشير. باش كرم آن پرستار و برو تو: گفتند بدو ايشان و گشت برآورده اردشير كام سخنان، اين گفتن با
 از زبانشان چون. شدند مست سرانجام و پرداختند ميگسارى به و بنشستند آنجا در دست به مى نيز كرم نوكران و نگاهبانان آن و برآورد چيزى
 فرا كرم آن خوردن هنگام چون. برافروخت آتشى روشن روز آن در سپس. بيĤورد را ارزيز و رويين لويد آن و بيĤمد اردشير گشت، سست مستى
 فرو را جوشان ارزيز آن جوان اردشير ناگهان ليك. كرد بيرون برنج خوردن براى هميشه همچون بود، صنج سياهى به هك را زبانش رسيد،
 آن همراه به اردشير آنگاه. بلرزيد جايگاهش آن همه كه برآمد گلويش از شكستى بانگ چنان پس. گشت ناتوان آبگير آن در كرم و ريخت
 . بكشتند را آنها همه و بتاختند مست پرستاران آن بر تير و شمشير و گوپال با همگى و برفت باد همچون جوانان

 بديد، را دود آن كه بان ديده. داد نشان خود سپاه ساالر به را خود دليرى آن گونه بدين و برانگيخت دژ بام فراز از اى تيره دود سپس
 :گفت بدو و رفت شهرگير نزد به شتابان

 .آورد شاه نزديك به را سپاهيان سخن، اين شنيدن با نيز -سپاه پهلوان آن -يرشهرگ. گشت پيروز شاه اردشير

 را هفتواد اردشير، كشتن

 .گشت باد از پر سرش و درد از پر دلش شد، آگه كرم شدن كشته از هفتواد چون

 ليك كوشيد، دژ گرفتن براى بسيار ادهفتو چه اگر و رفت دژ باروى فراز به شهريار اردشير هنگام همان در ليك. بگيرد را دژ تا بيĤمد پس
 هفتواد گروه و آمدند بدانجا كوهى همچون اردشير سپاهيان هم ديگر سوى از. بود بگذاشته گام بارو آن بر شير كه زيرا  نداشت سودى كوشش

 گم ميانه اين در هفتواد اگر كه بدان و بشتاب جنگ به پهلوان، اى: گفت شهرگير به دژ باروى فراز از شاه اردشير پس. گشتند درد و داغ با
 ايران سپاهيان چون. بگشت ايشان از بخت ديگر و خوراندم گرم ارزيز را كرم نيز من. ماند نخواهد تو دست در باد و رنج بجز هيچ ديگر شود،
 سوى به بادى هنگام همان در .نهادند سر بر را خود آهنين كالهخودهاى و بستند خواهى كين به كمر و گرفتند دل همگى شنيدند، را شاه آواز
 از شتابان اردشير آنگاه. آمد گرفتار ايرانيان دست به نيز -هفتواد ساالر و مهتر پسر -شاهوى. گشت گرفتار هفتواد درنگ بى و برگشت كرم سپاه
 - اردشير سپس. شد سوار آن بر نيكنام شاه آن و ببردند اردشير براى نيز را ستامى زرين باالى اسپ. رفت او نزد به پياده شهرگير و آمد فرود دژ
 بيدار خواب از را دشمن دل و كرد بردار زنده را بدخواه دو آن سان بدين و بزنند بلند دار دو دريا آن پيش در تا بفرمود -بلند شهريار آن

 تاراج به را ها خواسته آن همه اردشير نآ از پس. بكشت را ايشان و بباريد تن دو آن بر تير از بارانى و بيĤمد سپاه دل از شهرگير سپس. ساخت
 ميان از كه را آنچه هر نيز اردشير. آوردند فرود بود، دژ در كه را آنچه هر فرمانبران همه. گشتند آراسته خواسته همه آن از سپاهيانش و داد
 و سرزمين آن سپس. گشت تازه بدو سده و مهرگان جشن و ساخت برپا اى آتشكده آنجا در و برد اردشيرخرّه به بيافت دلپذيرتر و تر مايه پر آنها
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 پس. بگسترانيد را خود داد پارس، سرزمين بر و برفت آنجا از شادى و پيروزى با خودش و سپرد خود بخت بيدار ميزبان دو آن به را تخت و تاج
 به تخت و تاج شايسته مردى همراه به نيز را سپاه چندين و آورد شهرزور سوى به را سپاه گشتند، آسوده آنجا در ستورانش و سپاهيان چون
 .رفت تيسفون سوى به آنجا از بود، كرده نگونسار را دشمن بخت سر كه اردشير آنگاه. بفرستاد كرمان سوى

  نهان دارد تو از خويش راز همى         جهان جهان رسم است چنين

 فراز وزىر و است نشيب روزى كه               بساز او با ناچار تو نسازد،
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  بابكان اردشير

  بود ماه دو و سال چهل بابكان اردشير پادشاهى

 اردشير نشستن تخت بر

 كه را او پس آن از. گرفت دست در را شاهان گرز و ببست كمر و نهاد سر بر پيروزه از تاجى و بنشست پيلسته تخت بر بغداد در اردشير
 من گنج كه بدانيد: گفت چنين شادى و پيروزى با نهاد، سر بر را بزرگى تاج آن اردشير چون. خواندند شاهنشاه بود، ماننده گشتاسپ به سخت

 او كند، بد كه كسى هر و نباشد من از گنج اين گرفتن ياراى را هيچكس. باشد مى زنده من رنج و بخت از گيتى و است من دادگرى گيتى، در
 است من پناه در سره يك گيتى همه. داشت نخواهد دريغ من از را گيتى اين شد،با خشنود من از پاك گيهاندار چون پس. رسيد خواهد بد را
 سواران و سرهنگان و كارداران از آرزو از پر دلى با -نيكخوى مردم از يا و بندگان از چه -هيچكسى كه نبايد. باشد مى من آيين دادگرى و

 .است گشوده هنيكخوا يا و بدخواه چه كسى، هر بر بارگاه اين .بخوابد من جنگى

 سو هر به را سپاهيانى اردشير سپس. بادا آباد تو دادگرى به زمين: گفتند و خواندند آفرين او بر سخنان اين شنيدن با انجمن همه
 .آورند راه به باشند، دشمن او با كه را مهتران از يك هر ور كينه سر تا بفرستاد

  اردوان دختر با اردشير سرگذشت

 در اردوان گنج كه بگويد تا بخواست را او دختر آورد، چنگ به را گيتى او خون ريختن با و بكشت را اردوان شاه، شيرارد كه هنگام آن در
 - اردوان هنر پر و بزرگتر پسر. بودند شاه اردشير بند و زندان در هم فرزندش دو و رفتند هندوستان به اردوان ديگر فرزندان از تن دو. كجاست

 گوش گفتارش به كه را خردمندى و جوان فرستاده نديد، پادشاهى از اى بهره هيچ كه او. بود هندوستان در هنگام آن رد -داشت نام بهمن كه
 و رنج با هندوستان در برادرتو دو. مجوى مهربانى دشمن، از كه بگوى را او و برو خواهرم پيش به: گفت و داد بدو زهر اى پاره و بيافت بسپارد،
 تو بر سپهر كردگار چگونه ليك. هستند شاه زندان در خون پر دلى و اشك از پر ديدگانى با آنجا در ديگرت برادر دو و دان گشته همراه سختى
 هالهل زهر اين گردى، دليران پسند گيتى در و بشوى ايران بانوى كه خواهى مى اگر اينك باشى؟ بگسسته مهر ما از گونه اين كه بپسندد
 بر اردوان دختر جان و دل. بداد را پيغام و رسيد اردوان گرامى دختر آن نزد به شب هنگام به فرستاده پس. ببر بكار اردشير بر و بگير را هندى

 .بگرفت را زهر آن و گشت برافروخته آتش همچون دلش و سوخت برادرش

 سوى به راه همان از و بازگشت رگاهنخچي از سپهبد اردشير بگذشت، دراز روز آن از نيمى چون. برفت گورخر شكار به شاه اردشير روزى
 ليك. گردد كامروا كار، آن از بهمن شايد تا بيĤميخت پست و شكر با را زهر آن و دويد شاه نزد به نيز چهر ماه دختر آن. برفت اردوان دختر
 نيم دو بر دلش درنگ بى و تگش لرزان ترس، از زاده پادشاه دختر آن. بشكست و بيافتاد دستش از گرفت، دست در را آن شاه اردشير چون
 ها پسته آن بر را مرغها آن چون. بيĤوردند را خانگى مرغ چهار تا بفرمود كنيزان به پس. گشت بدگمان بدو او لرزش آن ديدن از شاه. شد

 .رفت ميان از كىني گمان گونه هر ديگر پس. مردند درنگ بى بخوردند، آن از مرغان چون ليك. پنداشتند مى بيهوده را كار آن گذاشتند،

 :كه پرسيد خود موبد و دستور از شاه اردشير آنگاه. بيĤيد انديش نيك شاه آن نزديك به دستورش و موبد تا بفرمود ديد، چنين كه اردشير
 خواهد اى افرهپاد چه را اى برآورده چنين يازد، تو جان به دست بيهوده كه گردد مست تو نوازش از چنان او و بنشانى تخت بر را دشمن اگر آيا
 و ساخت جدا تن از را او گناه پر سر بايد بيازد، دست شاه جان به كسى چنين چون: گفت بدو دستور سازيم؟ چه را خودكرده اين درمان و بود
 .كن بيرون اردوان دختر اين تن از جان پس: كه بفرمود بدو شنيد، چنين كه اردشير. نشنيد نيز را پندى هيچ

 تو و من روزگار ، خرد پر اى: گفت موبد به دختر ليك .برفت او پيش در گناه پر دلى با و لرزان نيز شاه اردوان دختر آن و شد روان موبد
 بلند دار از آويختن و ريختن خون سزاوار من اگر پس. دارم كودكى اردشير از من كه بدان بكشى، مرا ناگزير به خواهى مى اگر ولى. بگذرد نيز

 راه همان از شنيد، چنين كه هوش تيز موبد. بكن را همان دهد، فرمان پادشاه هرچه آنگاه شود، زاده خود پاك مادر از كودك اين چون باشم،
 .بكن را او پادافره و بيĤور كمند و مشنو ازو نيز را سخن اين: گفت بدو اردشير ليك. بگفت اردشير به بود، شنيده آنچه و بازگشت
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 اردشير پسر شاپور زادن

 اردشير ليك. باشد مرگ پير، و برنا از ما، همه سرانجامِ. بيĤمد شهريار از فرمانى چنين كه است روزگارى بد چه: گفت خويش دل در موبد
. رسيد خواهد دشمنش به او شاهى تخت درگذرد، گيتى اين از چون هم باز باشد، زنده نيز بيشمارى ساليان اگر و ندارد پسرى هيچ شهريار

 كار اين از را شاه شايد تا برهانم كشتن از را ماهروى اين و بسازم درستى چاره خود مردانگى با ناسودمند، كار اين زا كه بهتر همان پس
 خردمند اگر پس. بگذرد دل از كه نيست كارى اين. آورد خواهم بجاى را پادشاه كينه اين شد، زاده بچه آن كه گاه هر سپس. سازم پشيمان
 روا: گفت دل در. بدارد نگاه خود تن و جان همچون را او تا بيĤراست خود ايوان در را جايى موبد آنگاه. بود خواهد خردى بى از بهتر باشم،

 .ببيند را او نيز باد كه داشت نخواهم

 .هست كسى هر با رشك و بد گمان و است بسيار دشمن: كه انديشيد خود با آنگاه

 دارو و داغ آن بر و ببريد را خود خايه و رفت جايى به موبد. برانند من جوى در بدى آب نتوانند من بدگويان تا بسازم اى چاره بايد پس
 با و خروشان آنگاه. كرد مهر را آن درنگ بى و نهاد دانى پيرايه در دود همچون شتابان را آن و بپاشيد نمك خايه آن بر زود سپس. ببست و نهاد

 زارى آن با را او سان بدين و. ببريد شاه نزد به مرا رسد، فرا شب چون و بيĤوريد روانى ختت: گفت خود فرمانبران به و بيĤمد زرد رخسارى
 موبد اى؟ ساخته زرير زردى به را خود چهره چرا: گفت بدو بديد، آنگونه را موبد كه شاه اردشير. ببردند و بگذاشتند روان تخت بر و برداشتند

 و نهادند شاه بلند تخت پيش در بند و مهر آن با را داران پيرايه آن سپس. گشت زرد رخسارم و ردد از پر دلم كردم، كه كارى آن براى از: گفت
 . بسپارد خود گنجور به -شده نوشته آن بر نيز آن  روزمه كه -مرا سپرده اين شهريار،: گفت شاه به موبد

 روان روشن و خسروآيين پسرى نيز اردوان دختر. گشودن راز كس هيچ با باره آن در موبد گشت، نزديك اردوان دختر زادن هنگام چون
 پسرى كه اين تا داشت نهان را پسر آن سال هفت تا پس آن از و نهاد شاپور را پسر آن نام و كرد دور خود ايوان از را همه شاه دستور. بزاد

 .گشت يال و فرّ با و شاهفش

 :گفت بدو پس. ديد اشك از پر را او چهره ليك آمد، اردشير نزد به دستور روزى

 ديگر برتافتى، شاهى تخت از را دشمنان سر و بيافتى گيتى از را خود كام همه كه اكنون. باشد تو يار ، خرد و باشى جاويد شاه، اى
. دارى انىخردمند و درباريان و سپاهيان و دانند مى شاه را تو كشور هفت هر زيرا. پروردن انديشه هنگام نه است، خوردن مى و شادى هنگام
 ليك بكاست، ما از بدى و رنج و اندوه و شد راست ما شمشير به روزگار چه اگر رازدار، و دل پاك موبد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شهريار
 و پيروز و دآلراى پسرى مرا اكنون. گشت كافور سپيدى به بود، مشك سياهى به كه گيسوانم و رسيد يك و پنجاه به من زندگى ساليان

 پس من گنج و تاج اين. برنگيرد در را او اى بيگانه هيچ و باشد پدر بى كه است پسرى همچون پسر بى پدر. بايستد پيشم در كه بايد مى نماىره
 .گردد خاك تنها من سود رنج، و درد همه اين از و رسيد خواهد دشمنم به من از

 و نواز كهتر شاه اى: گفت اردشير به پس. رسيد فرا گفتن سخن گامهن ديگر اكنون: گفت دل در شنيد، چنين كه كهن و بيدار مرد آن
 بايد چرا خردمند، مرد اى: گفت بدو شاه. داشت برخواهم شهريار از را رنج اين دهى، مى زينهار جان به مرا اگر سرفراز، و روشندل و جوانمرد

 روشندل شاه اى: گفت بدو دستور. نباشد برتر خردمند گفتار از چيز هيچ كه زيرا  بيافزاى آنها بر و بگوى دانى، مى هرچه سازم؟ رنجه را تو جان
 آن: گفت خود گنجور به شاه پس. بخواهد خود نزد به را آن شاه كه باشد سزاوار اكنون. است بوده شاه گنجور نزد به دانى پيرايه انديش، پاك و

. نكنيم زندگانى انديشناك چنين اين كه باشد. چيست كه ببينيم تا بده باز دوب را آن. است گشته خواستار اكنون سپرد، تو به او كه را اى سپرده
 دستور است؟ آن بر كسى چه مهر و چيست دان پيرايه اين در: گفت دستور به شاه. سپرد بدو بود، گرفته دستور از كه را دان پيرايه آن گنجور
 را او من ليك. بكشم را او تا سپردى من به را اردوان دختر تو. است شده دهبري تنم از كه باشد مى من شرمگاه و است من گرم خون اين: گفت

 درنگ بى و بجويم را خويش آزرم تو از فرمانبرى با كه نخواستم. بترسيدم گيهان كردگار از من و بود نهان در فرزندى را او چون نكشتم،
 .است ساله هفت تو شاپور اكنون. نگردد بدگمان من به و نگويد بد مرا كار، اين براى از كسى تا بريدم را خود شرمگاه

. نهادم نام شاپور مهربانى با -باد شاد بختش از نيز آسمان كه -را او. است آسمان بر ماهى همچون و ندارد او چون فرزندى شاهى هيچ
 . باشد مى راهنماى را فرزند آن و  است برجاى او كنار در نيز مادرش
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 .بيانديشيد كودك آن به و گشت شگفت در موبد نآ از -گيتى شاه آن -اردشير

 رنج اين كه گذارم نمى من ليك. بردى بسيار رنج كار اين براى از تو انديش، پاك روشندل مرد اى: گفت خود موبد و دستور آن به آنگاه
 ميان كه نبايد و باشند پوشيده او چون ىهاي جامه همگى كه بيĤور او دوش و بر و چهره و باال مانند و او همسال پسر سد اكنون. گردد كهن تو

 باشد، چهره خوب كودكان از پر دشت يك چون كه بدان. بفرست چوگان ميدان به را كودكان آن همه آنگاه. باشد كم و بيش چيزى هيچ ايشان
 .داد خواهد آشنايى پسرم با مرا و گواهى راستى آن بر دلم و پيچيد خواهد فرزندم مهر به جانم هم باز

 پدر را، او شناختن و شاپور زدن وىگ

 ميدان آن در. برد ميدان به نبود، پيدا ديگرى از يكى و بود يكى هايشان جامه و باال و چهره كه را كودكان آن و بيĤمد شاه دستور آن پگاه
 گوى و جست مى فزونى ديگرى زا يك هر نهادند، روى چوگان زخم به كودكان چون. بود شاپورشاه كودكان، آن ميان در. بود بپا سورى گويى
 از يكى سپس. بركشيد جگر از سردى آه بديد، را كودكان آن و كرد نگاه چون. آمد ميدان آن به خود ويژگان از چند تنى با نيز اردشير. زد مى
 به دلت كه همانا اه،پادش اى: گفت بدو دستور. است اردشير خود گويى اين: گفت و داد نشان خود دستور آن به انگشت با را كودكان آن

 .داد گواهى او فرزندى

 من پيش به را گوى چوگان، هنگام در و بمان كودكان آن با شادى به يادگير، و دل بينا مرد اى: گفت بندگان از يكى به شاه اردشير ليك
 را انجمن آن از هيچيك و ببرد بيرون را گوى من چشم پيش از و آيد سواران ميان به شير همچون دليرى با كودكان آن از كه هر پس. بيانداز

 .باشد مى من پيوند و يال و بر و نژاد از و من پاك فرزند گمان بى همو  نشمارد چيزى به

 اردشير به چون ليك دويدند، تير همچون او پس از نيز كودكان. افكند سواران پيش به و بزد را گوى و برفت او فرمان به شهريار بنده آن
 دورتر چون و ببرد و بربود پدر پيش از را گوى و آمد پيش به ايشان ميان از شاپور هنگام همان در. بماندند خويش برجاى امناك گشتند، نزديك

 خاك از را شاپور و برفتند سوارانش. گردد جوان پيرى گويى كه شد شاد چنان كار آن ديدن از اردشير دل. سپرد كودكان به را آن شد،
 و ببوسيد را او روى و چشم و سر. بخواند آفرين دادگر يزدان بر پيوسته و گرفت بر در را او شاهنشاه آنگاه. گذاشتندب دست روى بر و برداشتند

 از را او يزدان كه اينك. پنداشتم مى كشته را او هميشه زيرا نداشتم، دل در ازو يادى هرگز. نهفتن نتوان را اى شگفتى چنين كه براستى: گفت
 و گوهر خود گنج از اردشير آنگاه. بگذرد او فرمان از تواند نمى ديگر برآورد، نيز خورشيد از سر كسى اگر پس گذاشت، اريادگ به گيتى در من

 و شد ناپديد سرش گوهر و دينار همه آن از كه چنان  بريختند شاهبوى و مشك و گوهر و زر شاپور بر و بخواست بسيار گرانمايه ياكند و دينار
 . يدند را او چهره كسى

. گشت آراسته ايوانش و كاخ همه كه ببخشيد او به خواسته چندان و بنشاند زر زيرگاه بر را او و افشاند گوهر نيز دستور آن بر اردشير
 آن از پس. بزدود زنگار از را ماهش و ببخشيد را او كرده گناه آن اردشير. آيد ديوان به روانى روشن و شادى با نيز اردوان دختر تا بفرمود سپس

 و نمودن دشمن به باال از سرنيزه و جنگاورى همراه به را سرافرازانه و شاهوار نشستن و پهلوى  نوشتن و بيĤورد را شهر فرزانگان و فرهنگيان
 يك به و كرد ديگرگون نيز را دينار و درم روى هاى نوشته اردشير آنگاه. بيĤموخت بدو را كوشش و بستن سپاه و بزم كار و بخشش و خوردن مى

 . بود گرانمايه شاه، راهنماى و كارآزموده دستور آن نام. بنوشت را فرّخ دستور آن نام آنها ديگر روى به و شاه اردشير نام آنها سوى

 ،آوردند مى فراهم خوراكى كوشش با كه نيز تهيدستان به. داد بدو را نگين و مهر و فرمان شاه، و نوشتند گونه بدين نيز ها نامه روى بر
 اين جز نامى و خوانى مى جندشاپور را آن كه همانجاست اين و بساخت خرّمى شارستان بود، خارستان كه جايى در سپس. ببخشيد گنجى
  .دانى نمى برايش
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  هندى كيد از اردشير پرسيدن اختر

 ليك. گشت او دستور همچون شاپور و نبود جدا ازو دمى اردشير. بود بد چشم از گزند بيم را او گشت، بلندى سرو همچون شاپور چون
 در من: گفت مى پيوسته. آورد مى بر سر ديگرى دشمن كرد، مى تهى دشمن از را جايى چون و شد نمى آسوده جنگ از نيز روز يك شاه اردشير
 او فرخنده دستور. پردازم پاك يزدان پرستش به خود ديگر و آورم بدست دشمنى هيچ بى را گيتى كه خواهم مى گيهان كردگار از نهان و آشكار

 شمار و است فريادرس و پژوه دانش مردى او. فرستيم مى هندى كيد سوى به را كسى راهجوى، و روشندل شاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه
 .دانست خواهد وت اختر در كردن نگاه با او شد، خواهد تو آن از تنها كشور هفت اگر پس. داند مى را آن گزند و شادمانى همه و بلند سپهر

 و فرستاد هند داناى آن نزد به بسيار چينى پرند و دينار و اسپ با را او و برگزيد را هوشى تيز گرانمايه جوان شنيد، چنين كه شاه اردشير
 و آسايم مى جنگ از هنگام چه من كه ببينى تا بنگر من اختر به راهجوى، و اختر نيك مرد اى: كه بگوى را او و برو دانا آن پيش به: گفت بدو

 چنين كه شهريار فرستاده. نپراكنم را خود گنج گونه اين و نباشم رنج در ديگر پس شود، نمى چنين برايم هم اگر. آورم مى چنگ به را كشور
 ازو كيد. بگشود او نزد در را رازها همه و بگفت بدو بود، گفته او با شاهنشاه كه را آنچه و آمد كيد نزد به بشارها و پيشكشها آن با شنيد،
 در و بگرفت را او اختر و بيĤورد هندى زيگ و ياب ستاره پس. رفت چاره و دانش سوى به پرسشها آن از پس آنگاه و گشت اندوهخوار و بپرسيد
 .كردم شمارش را ايران شهريار و ايران اختر: گفت فرستاده آن به آنگاه. بنگريست بلند چرخ گزند و درد و سود و آسانى

 سوى به نبايد و بنشيند ناز تخت بر آرامش با بايد اردشير ديگر بيĤميزد، نوشزاد مهرك نژاد با ايران شاه دودمان از كسى اگر كه بدان
 آنچه هر و شد خواهد او آن از ايران همه ديگر بكند، را كار اين چون پس. كاهد مى رنجش و گردد مى فزون نيز گنجش. بازگردد جنگ

 اين از او اگر كه بدان. سازى نهان نبايد را گفتم آنچه از چيز هيچ: گفت بدو و ببخشيد چيزهايى فرستاده آن به كيد آنگاه .يافت خواهد خواسته،
 .كرد خواهد ارجمند آن براى گفتم كه را آنچه نيز آسمان نپيچد، سر كار

 پر دلش بشنيد، را او گفتار اردشير چون. بگفت بدو ،بود بشنيده آموزگار آن از كه را آنچه و بازگشت شهريار اردشير نزد به فرستاده پس
 به كوى از را خود دشمن و ببينم مهرك دودمان از نژادى من كه مباد اين هرگز: گفت فرستاده آن به و گشت زرير زردى به رخسارش و درد از

 كه بس و ماند زنده دختر يك تنها مهرك از. من رنج و مردم فرستادن و گنج پراگندن آن دريغ. گردد جوى كينه سرزمينم به تا آورم خانه
 بريان آتش روى بر بيابم، را او چون و بجويند طراز و هند و چين و روم از را او تا فرمايم مى اكنون. است نديده را او چهره كنون تا هيچكس

 . كنم مى گريان و زار او بر نيز را خاك و سازم مى

 از شد، آگاه ايشان آمدن از مهرك دختر چون ليك. فرستاد جهرم به دار كينه و جوينده مرد كي همراه به را سوار چندين اردشير آنگاه
 . داشت گرامى را او نيز مهتر آن و گرفت جاى مهترى خانه در و رفت دهى به. بنشست اى گوشه در و بگريخت مهرك خانه

 همچون هيچكسى و نبود او براى همتايى هيچ سرزمين آن رد كه چنان  بباليد سهى سرو بسان نيز فرّهى و زيب با و خردمند دختر آن
 .نبود سروباال او

 را مهرك دختر شاپور، گرفتن زنى به

. گشت فروزان ايران شهريار اختر بگذشت، اين بر چند روزگارى چون. بشنو شمشيرزن و پهلوان شاپور با را مهرك دختر كار سخن اكنون
 دور، از هنگام همان در. ساختند تهى نخچير از را دشت و تاختند سو هر به سواران. رفت شكار به دخردمن شاپور با پگاه شاه، اردشير روزى
. آمد فرود ده آن مهتر خانه پيش در و بتاخت ده آن سوى به بديد، را آنجا كه شاپور. شد پديدار كاخ و ايوان و ميدان و باغ از پر فراخى جاى
 آن چون. بكشد آب تا بود انداخته چاه به چرخ از دولى كه بديد ماه بسان دخترى آنجا در. برفت سبز و وهانب باغ آن درون به جوان شاپور آنگاه

 و است تشنه اسپت گمان بى اكنون. باشى گزند بى و خندان و شاد همواره شاه، اى: گفت و كرد آفرين او بر و بيĤمد بديد، را شاپور روى ماهرخ
 .است شور سره يك ده اين آب

 كار اين براى از چرا ماهروى، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاپور. بكشم آب من تا بفرما پس. است خوش و سرد آبى چاه، اين در ليك
 دارى؟ مى رنجه را خود
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 يدبپوش جوان شاپور از را خود روى شنيد، چنين كه كنيزك. كشند بيرون را سرد آب ، بن بى چاه اين از كه هستند من همراه به نوكرانى
 .بكش آب چاه، اين از و بيĤور تشتى: كه بفرمود نوكرى به شاپورشاه پس. بنشست جويى پيش در و شد دور آنجا از و

 چين از پر ريدك روى شد، آب از پر چاه، در دول آن چون. بود روان چرخ و دول و ريسمان آنجا در. بيĤمد دوان شنيد، چنين كه ريدك
 :گفت ريدك آن به و دويد تيز كار اين ديدن با شاپورشاه. آورد بيرون چاه از را گران دول آن نتوانست و گشت اخم و

 و دادخواه چنين اين تو ليك كشيد؟ مى آب چاه، از همه آن و داشت را ريسمانى و چرخ و دول چنين زن آن كه اين نه مگر زن، نيم اى
 آن از چنان آن شهريار چون. گشت دشوار نيز او بر كار آن ليك. بستد ارك پيش آن از را ريسمان و بگفت اين شهريار، شاپور. گشتى رنج از پر

 كيان نژاد از او كه همانا:] كه انديشيد خود با[ و بكرد آفرين كشيد، مى بيرون را سنگينى آن به دولى كه خوبرخ آن بر ديد، رنج گران دول
 .است

 برجاى روزگار تا: گفت و بكرد آفرين او بر مهربانى با و آمد او پيش به ديد، چنين كه كنيزك. كشيد بيرون را دول آن شاپور سرانجام
. گردد مى شير همچون چاه آب گمان بى -شاه اردشير پسر - شاپور نيروى به كه براستى. باشد آموزگارت ، خرد هميشه و باشى جاويد است،
 :گفت خوبروى دختر آن به شنيد، چنين كه جوان شاپور

 زور با پهلوانى شاپور كه ام شنيده بسيارى راستگويان لب از را داستان اين: گفت دختر هستم؟ شاپور من كه دانى مى كجا از خوبگوى، اى
 سخنان، اين شنيدن با شاپور. است بهمن ماننده چيز هر در و تن رويين و سروباال. باشد مى نيل درياى همچون بخشندگى هنگام به و است پيل
 دختر. بينم مى كيانى نشان تو چهره بر كه زيرا چيست؟ تو نژاد كه كن آشكار مرا. بگوى راست بپرسم، تو از آنچه هر ماهروى، اى: گفت بدو

 شهرياران نزد در دروغ هرگز كه بدان: گفت شاپور ليك. دالورم و خوب چنين اين كه است آن براى از و هستم ده اين مهتر دختر من: گفت
 خشم از و زينهار جان، به كه گاه هر شهريار، اى: گفت بدو كنيزك. نباشد بوى و رنگ و زور اين با رويىماه دختر چنين را كشاورز. نگيرد فروغ

 دوستان كينه بوستان، در كه بدان: گفت شنيد، چنين كه شاپور. گفت خواهم تو به خود نژاد باره در خواهى مى را  هرچه بيابم، داد شاهنشاه،
 بدان درستى به: گفت بدو كنيزك پس. مده راه خود دل در بيمى هيچ -نامور و دادگر شهريار آن -اردشير و من از و بگوى را سخنت. رويد نمى
 شهريار آن - اردشير بيم از نيز من. سپرد ده مهتر اين به و بيĤورد بودم خردسال كه مرا پارسايى مرد كه هستم نوشزاد مهرك دختر من كه

 مهتر آن به شاپور آنگاه. كرد تهى بيگانگان از را آنجا و آمد مهتر آن پيش به شنيد، چنين كه اپورش. گشتم كار پيش و آبكش چنين اين - نامور
 به را دختر آن شاپور، فرمان به نيز مهتر. ساز گواه كار اين بر را آسمان و بده من به را خوبچهر دختر اين: گفت بود، ايستاده او پيش در كه

 . داد بدو پرستان آتش آيين

  مهرك دختر از شاپور پسر رمزداو زادن

 .گشت باردار و آمد بار به گل همچون سهى سرو آن كه نگذشت اين بر چندى

 همتاى كودكى بگذشت، ماهروى آن بر ماه نُه چون. نگاهداشت را او تازه بِهى همچون و برد خود ايوان به مهتر آن خانه از را او نيز شاپور
. كرد نام اورمزد -بود فرزد ميان در سروى همچون كه -را او نيز پادشاه شاپور. بود بازآمده نامدار و سوار راردشي يا اسفنديار گويى. بزاد شاپور
 رهايش بازى براى جايى هيچ در و داشتند مى نهان همه از را او ليك. گشت همتا بى گيتى در اورمزد و بگذشت گونه بدين سال هفت
 .ساختند نمى

 چند همراه به بود، آمده ستوه به آموختن از ديگر كه نيز اورمزد. رفت شكار به روز هفت براى نخچيرگير شاپور همراه به اردشير روزى
 از سپاهيانش همراه به دست، در تير چوبه دو و كمان يك با هم اردشير هنگام همان در. درآمد شاه ميدان آن به گوى و چوگان با ديگر كودك

 گوى و بزد تيزى به را چوگان كودكان آن از يكى رسيد، ميدان نزديكى به خود هوش تيز موبد موبدان اب اردشير چون. آمد ميدان به نخچيرگاه
 به باد همچون ايشان ميان از اورمزد ناگهان. بماندند برجاى ناكام همگى و نرفتند گوى پسِ از كودكان آن از هيچيك ليك. افتاد شاه نزديك به

 .گشتند گفتگو از پر ازو سپاهيان همه. برداشت خود نياى يشپ از را گوى و شتافت شاه اردشير پيش
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 از او تا كه بنگر زاد، پاك اى: گفت موبد آن به ديد، چنين كه اردشير. گشت خيره بدو بخت بيدار شاه آن كه برآورد خروشى چنان آنگاه
 روى از را او: كه فرمود موبد آن به شهريار پس .ماندند خاموش همگى و نشناخت را او هيچكس پرسيد، كه هر از موبد دارد؟ نژاد كسى چه

 اى: گفت كودك آن به شاه پس. ببرد مرد آزاد شاه آن پيش به و برگرفت خاك از را كودك آن و برفت موبد. آور من نزد به و بردار زمين
 كه همو. هستم شاپور پسر من. نهفت نبايد رام نژاد و نام: گفت بلند آواى به كودك ناگهان شمرد؟ بايد كسى چه نژاد از را تو گرانمايه، كودك
 .ام گشته زاده مهرك فرزند از من. توست پسر

 :گفت دل در. رفت فرو انديشه در و بخنديد و گشت شگفت در او از گيتى شاه

. بپرسيد او از اندازه از بيش آنگاه. برود او پيش به شاپور تا بفرمود شاه پس. دهم راه دل به اندوه نبايد اين از بيش و بود سرنوشت اين
 هر از پسر اين. مدار پنهان من از را راز اين: گفت و بخنديد او به اردشير ليك. گشت زرد رخسارش و درد از پر دلش و بترسيد كار آن از شاپور

 .است پادشاه بچه اين گويند مى زيرا. رواست باشد، كه

 - است فرزد ميان در درخشان اى الله همچون كه - او نام و است من پشت از او كه بدان. باشى جاويد: گفت بدو شنيد، چنين كه شاپور
. باشد مى من پسر گمان وبى است مهرك دختر و من پشت از گرانمايه آن. گردد برومند تا داشتم نهان شهريار از چندى را او. باشد مى اورمزد
 و خود دستور همراه به و شد شاد او گفتار شنيدن از شهريار اردشير. يدبشن او و گفت  سخن پدر براى چاه و آب آن باره در چندى شاپور آنگاه

 و بيĤراست زرينى تخت سپس. خراميد تخت سوى به و خود ايوان به ميدان آن از بود، گرفته خود كنار در را دالفروز اورمزد آن كه همچنان
 اندازه آن اردشير و بخواستند گنج از بسيارى گوهر و زر آنگاه. Ĥراستندبي را خردسال كودك آن سر و بيĤورند زرينى كاله و گردنبند تا بفرمود

 و داد تهيدستان به را گوهرها و زر آن همه و كشيد بيرون آنها ميان از را تنش سپس. گشت ناپديد هم سرش كه بريخت اورمزد بر گوهر و زر
 در و بساخت بزمگاهى مهتران با آن از پس و بيĤراست ديبا با را سده كاخ و نوروز ايوان و آتشكده. ببخشيد بيشترى خواسته نيز خردمندان به

 كيد. بپيچد سر شناس ستاره داناى گفتار از كسى هرگز كه مبادا: گفت شهر خردمندان و نامداران آن به اردشير. نشستند بزم به رامشگران كنار
 نژاد كه اين مگر نگردند، خرّم و شاد تو براى جاه و فرّ و شاهى جتا و سپاه و گنج و افسر و كشور و شاهى تخت و بخت كه بود گفته هندى
 من آن از كشور هفت. است گشته ما آرزوى به همواره روزگار كه بگذشته هنگام آن از سال هشت اكنون. بيĤميزى خود نژاد با را نوشزاد مهرك
 . خواندند اهنشاهش را او كارداران همه آنگاه. بيافت خواست، بخت از كه آنچه هر دلم و گشت

  پادشاهى كار در اردشير ساختن چاره

 آيين و بكوشيد اردشير. گير ياد را آنها همه و بشنو هرجا در او نيكخواهى و اردشير هنرمندى و فرّ و فرهنگ و داد باره در سخنانى اكنون
 تا بفرستاد سو هر به را راهنمايانى گردند، افزون درگاهش سپاهيان خواست مى چون. بگسترانيد همه بر را خود داد و مهر و نهاد نيكويى
 آن چون  آنگاه. بيĤموزد خدنگ تير و كمان و گرز با جنگ آيين و سوارى را او تا بگويند و آورد بار هنر بى را او دارد، پسر كه كسى هر نگذارند
 شمار در را ايشان نام تا آمدند مى او نامور بارگاه آن و شاه درگاه به خود سرزمين از گشتند، مى آهو بى و نيرومند كوشش، همه آن با كودكان
 .بنويسند سپاهيان

 .رفتند مى جنگ به پهلوانان با نورسيده جوانان آن گرفت، درمى جنگى چون سپس

 در ايشان از هك كسى هر باره در و بنگرد هوشيارانه را ايشان كار تا رفت مى كارآگاه موبدان از يكى سپاهى، جوانان آن از تن هزار هر با
 و جنگاوران به خواند، مى را نامه آن شاه چون. بنويسد اى نامه شاهنشاه به بودند، جنگاور كه كسانى يا و شد مى سست و بود هنر بى جنگ،

 بود گونه بدين و. تداش مى باز سپاهيگرى كار از نيز را بدهنران و داد مى خود گنج از را چيزها ترين مايه پر و شاهوار هاى جامه ايشان هنرمندان
 سپاه ميان در جارچى. داشت مى برتر همه از را سپاه سگالشگران سر اردشير. نديد نيز ستاره را ايشان پهناى كه رسيد جايى به اردشير سپاه كه
 جامه من از بشويد، اندلير خون به را زمين و بجويد را شاه خشنودى كه كسى هر شاه، پهلوانان و نامداران اى: كه زد مى جار چنين و گشت مى

 گشت شبانى چون او و بيĤراست سپاهيانش با را گيتى همه اردشير سان بدين. ماند خواهد يادگار به گيتى در نيز نامش و يافت خواهد شاهوار
 .گشتند او رمه بسان جويان پرخاش آن و

 .برساخت را دبيران كار چگونه كه بنگر ديوان در شاه اردشير چاره به اكنون
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 .گيرند دست در را كار دانشان بى گذاشتند نمى كه داشت ايوان در كارآگاهانى شيرارد

 نيز را ايشان روزىِ شاهنشاه و يافتند مى راه بدانجا بودند، دست چيره و داشتند مى نگاه را گفتار شيوايى و نوشتن آيين كه كسانى تنها
. رفتند مى كارداران نزد به كار براى و رفتند نمى شاه اردشير ديوان به بود، تركم ايشان هوش و نوشتن توانايى كه كسانى ليك. ساخت مى فزون
 :گفت مى هميشه و ستود مى را ايشان ديد، مى خود درگاه در را دبيران كه گاه هر شهريار اردشير. ماندند مى شهريار نزد در نويسندگان ولى

. هستند آباد ايشان به دادخواه زيردستان و سپاهيان و شهر. پراكنند مى را آن ،رنج و خرد با و آكنند مى گنج اندوزى، دانش با نويسندگان
 نزد در را درم: گفت مى بدو شاه رفت، مى كشورى سوى به كاردارى چون. باشند مى پادشاه من نهان بر و هستند من جان پيوند همچون دبيران
 فرزانگى و راستى همواره. ماند نمى هيچكسى براى سپنجى سراى اين كه زيرا .بفروشى گنج به را مردم نبايد هرگز كه بدان و بدار خوار خود

 به ماه هر. باشند بس برايت دادم، را تو كه سپاهيانى همين و مبر بدانجا را هيچكس خود خويشان از. بادا دور تو از ديوانگى و آز و بجوى
 خواهى شاد و آباد داد، آن از نيز تو بدارى، آباد دادگرى با را كشور راگ كه باش آگاه. مده چيزى بدانديشان به ليك  ببخش درم تهيدستان

 .باشى فروخته سيم و زر به را خود جان كه همانا بخوابد، بيم با تهيدستى هيچ اگر ولى. ماند

 كارداران باره در او از و رفتند مى نزدش به شاه استواران رفت، مى شاه درگاه به شايسته كارى براى يا دادخواهى به كه كسى هر
 هستند؟ كسانى چه شهر دانايان: كه آن ديگر خوابد؟ مى درد با ايشان براى از كسى چه و ورزند مى آز يا دادگرند ايشان آيا: كه پرسيدند مى

 كسى مباد يادگير، و دانشمند مردم بجز: گويد مى شاهنشاه كه زيرا است؟ پادشاه درگاه سزاوار كسى چه پارسا و گرانمايه پيران از: كه اين ديگر
 بردبار و پسنديده جوانان نيز و كارآزمودگان خواستار من. نيست نيكوتر پير و دانا مردان از هيچكسى زيرا. باشد شاد من گنج و رنج از كه

 .بنشينند پيران جاى به پذير دانش و دانا جوانان كه باشد سزاوار كه همانا. هستم

 و خردمند و پير فرستاده. ساخت مى يار خود با را درنگ انديشه و خرد اردشير رفت، مى ىجاي به جنگ براى شاه سپاه كه گاه هر
 رازهاى همه از كه فرستاده آن سان بدين و. نكنند جنگ بيداد به تا داد مى پيامى آيين به و زبانى چرب با و گزيد برمى را يادگيرى و دانشمند
 براى از و پذيرفت مى را سخنش دانست، مى بد را بدى و رنج و اندوه و داشت سر در خرد ،دشمن اگر. رفت مى دشمن نزد به بود، آگاه دشمن

 جوش جگرش در و كينه دلش در و داشت جنگ آهنگ هم باز اگر ليك. گرفت مى يادگار و فرمان و گشادنامه و شاهوار جامه شهريار، از آن
 و آرامجوى و بيدار و خردمند و نامجوى پهلوان يك آنگاه. نباشند دژم نيز نت يك تا داد مى درم سپاهيانش  همه به اردشير پس بود، خون

 و رفت مى كروه دو تا خروشش كه نشست مى پيل پشت بر مردى سپس. بازدارد بيدادگرى از را سپاه تا خواست مى را آيين و دستگاه با دبيرى
 ايستگاهى هر در. رسد رنجى نامورى و توانگر يا تهيدست هيچ به نبايد كه بداند دارد، آبروى و دل كه هر جنگى، نامداران اى: كه زد مى بانگ
 ديگران چيزهاى به دست است، پرست يزدان شمايان از كه هر. بنهيد سپاسى زيردستان آن بر كار اين با و ببخشيد و بخوريد رسيد، مى كه

 از نامش يا و آمد خواهد بند در يا و شد خواهد كشته يا. شتگ خواهد سخت روزگارش كه بداند ديگر كند، پشت دشمن به كه كسى هر. نيازد
 نگاه سپاه پيش در را پيالن هميشه. دستى پيش و تيزى نه و بكن سستى نه جنگ در: گفت مى سپاه ساالر به اردشير. شد خواهد پاك ديوان
: كه بگوى سپاهيان به و بگرد سپاه پيرامون نخست آيد، شپي رزم روز را تو چون. بپراكن را سپاه روان پيش و بانان ديده كروه چهار تا و بدار
 با ما از تن يك. گرفت خواهم اردشير از شاهوارى جامه پير، و برنا از شمايان، همه براى من. نيستند كسى اند، رزمگاه اين بر كه دشمنانى اين
 افكنند، اسپ سپاهيان سو دو از چون. باشند اندك ما يانسپاه از تن يك برابر در ايشان از تن سد و باشد برابر دشمن افكن اسپ سپاهى سد

 چپ سوى با سپاه راست سوى كه بكن كارى. باشند هم بسيار سپاهيان چه اگر. بماند تهى سپاه دل و بيĤيند جوى پرخاش پهلوانان كه نبايد
 كه سپاهى ليك. بكوشند دشمن سپاه راست سوى با سپاه چپ سوى و بجنگند دشمن سپاه راست سوى با سپاه چپ سوى و بجنگند دشمن

 با نيز تو جنبيد، جاى از دشمن سپاه دل اگر آنگاه. نگذارد بيرون را خود پاى سپاه دل از هيچكس و بماند خويش برجاى است، سپاه دل در
 زينهار تو از دشمنان از سىك اگر. مريز را او خون ديگر بگريزد، تو از او و گردى پيروز دشمن بر چون. آى بيرون به سپاه دل از سپاهيانت
. مساز تهى را خود جاى و متاز ايشان چيزهاى سوى به درنگ بى كرده، پشت تو به دشمن كه ببينى چون. مدار كينه و بده زينهار را او خواست،

 پناه در دشمن، از تىدرس به چون سرانجام. بود خواهند دشت و در در ايشان سپاهيان زيرا  بشوى بيم بى دشمن نخيز از هيچگاه كه نبايد
 از دل مردانگى با و بودند جو جنگ كه ببخش كسانى به تنها را جنگ هاى بهره. نشنوى را هيچكس سخنان كه باش هوش به ديگر گشتى،

 كنون تا كه ىسرزمين در ايشان براى از من تا بيĤور بارگاه اين به ناگزير به را او گردد، برده تو دست به كه كسى هر. بشستند خود شيرين جان
 كه زيرا بگراى، يزدان به پيروزى در. مپيچ سر پندها اين از هرگز بمانى، درد و رنج بى كه خواهى مى اگر پس. برآورم شارستانى بوده، خارستان

 .بود خواهد راهنما را تو گمان بى او
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 جايى راه آن در. پنداشت نمى ناچيز را كارهايى ينچن و داشت آگهى ازو مرزبان آمد، مى ايرانى يا رومى يا ترك اى فرستاده كه هرجا از
 از فرستاده كه شد مى آگاه كاردار چون. بود آن در گستردنى و خوردنى و پوشيدنى از چيز همه و بود شده پرداخته و ساخته فرستاده براى
 پيروزه تخت و شوند پذيره را فرستاده آن سپاهيان، تا رفت مى شاه اردشير نزديك به دبير و سرافراز سوارى آمده، ايران شهريار نزد به چه براى
 تخت كنار را او و خواند مى خود پيش به را فرستاده ايران شاه آنگاه. كشيدند برمى رده زربافت هاى جامه با كنيزان سو هر در. بيĤرايند را شاه

 سپاهيانش و شاه و آيين از همچنين و او كشور در بيداد و دادگرى از نيز و او آواز و نام و بد و نيك از او چيز همه باره در و نشاند مى خود زرين
 زرينش تخت بر و خواند مى ميگسارى و خوان به را او و آراست مى بود، نياز آنچه هر و برد مى ايوان به را فرستاده آن سپس. كرد مى پرسشهايى

 .آراست مى برايش شاهوارى جامه نيز رفتنش هنگام به و برد ىم شكار به خود همراه به را او بيشمارى، سپاهيان با آنگاه. نشاند مى

 گنجهايى نيز كار اين براى و بساختند شهرهايى سو هر در تا بفرستاد سو هر به را دلى بيدار و آزار بى خردمندان و موبدان اردشير
 نيك نام نهان، چه و آشكار چه ازو، تا بساختند هايى خانه نداشتند، اى خانه و نبود يار ايشان با بخت كه بينوايانى براى سان بدين و. بپرداختند

 به را گيتى و كرد دادگرى از كه ببين را شگفتيهايى اين اكنون. باد نيك فرجامش. هستم او نام كننده زنده من اينك. بماند يادگار به گيتى در
 .ساخت آباد خود داد

 كه چنان و گشت مى آگاه آن از شهريار شد، مى نادار توانگرى، چون. شوند آگه انسخن و كارها از تا داشت را كارآگاهانى هرجا در اردشير
 كار بود، بايسته كه چنان و داد مى زيردست و كنيز و خانه و كشاورزى زمين را او. ماند نمى تيره روزگارش ديگر و ساخت مى را او كار بايست مى
 .سپرد مى فرهنگيان به -داشت شايستگى اگر - نيز را او كودك. نگردد آگه كار آن از نيز هيچكسى تا آراست مى را او

 پنهان را خود نياز و سختى كه كسى مگر. باشد نيازمند هيچكس كه گذاشت نمى اردشير. بود اى آتشكده و دبستان برزنى هر در
 .بود شاد بدو زيردستانش دل و آباد گيتى همه او داد از. جست نمى را هيچكس آزرم دادگرى در. داشت مى

  نهفت نيارد او پى زمانه            جفت داد با گشت چون جهاندار

 در اگر تا بود فرستاده گيتى گرد به بيدارى و خردمند كارآگاهان اردشير. نهاد بنيانى چه نيكنامى در كه بنگر مرد آزاد آن چاره به اكنون 
 تنگ دهگانى كه اگر. نسازند رها خوارى به را ايشان زمين و بردارند سرزمين آن از را خراج بود، كم رودهايش آب كه اين يا ويران زمينى جايى
 . برود آنجا از كه گذاشتند نمى و دادند مى چهارپا و ابزار شاه، گنج از را او بود، گشته نابسامان كارش و بود دست

 رنجى، هيچ بى و باشى آزار بى و آزاد  رنج از كه خواهى مى اگر. بدار آباد گونه اين را گيتى و بشنو دانا از را سخن اين شهريار، اى اينك
 .بيابى آفرين كسى هر از دادگرى اين براى از تا برگزين را زيردستان آزارى بى پس بيĤكنى، گنج

 را ايران مهتران اردشير، شاه كردن اندرز

 ديگر و رسيد ايران به ساژ و باژ سرزمينها، آن زا يك هر از و شد راست را اردشير هند، و ترك و چين و روم زمينهاى همه سرانجام چون
 شاه سپس. بنشاند تخت بر بود، سزاوار كه چنان و بخواند ايران از را مهتران همه اردشير آنگاه نبود، ايران شاه برابر در پايدارى توان را هيچكس

 تيزگردان سپهر اين كه بدانيد داريد، خرد از اى بهره كه هر سرزمين، نامداران اى: كه بيĤراست را راستى گفتار چنين خوبى به و خاست برپاى
 .مهربان نه و است دادگر نه

 نژند خاك به سپارد را او هم         بلند برآرد خواهد كه را آن هر

  نهان در شود او با رنج همه               جهان در او نام بجز نماند

. است فزاى نيكى و دارنده او كه زيرا بگراى، يزدان به. نگذارد برجاى نيك نام بجز هيچ گيتى در است، نيك سرانجام خواهان كه هر پس 
 بخت پيروز و دالفروز كه اوست از و گرداند آسان تو بر را سختى كار هر و تواناست بد و نيك هر بر او كه چرا ببر، پناه گيتى دادار به بدى هر از

 تخت و تاج از دلم ديگر بردم، پناه گيتى دادار به چون. بگير پند بكردم، بد و نيك از گذشته در كه آنچه و من كارهاى از نخست. هستى
. گيرم مى باژ هند و روم از و گشت من آن از گيتى همه و هستم شاه كشور هفت بر اوست، خداوندى سزاوار كه چنان اكنون و شد شادمان
 آن او، نيايش و پروردگار ستودن ياراى را كسى چه ليك. بداد خورشيد و كيوان بخت و بلند اختر و زور مرا او كه زيرا  سپاسگزارم را يزدان
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 خواهم مى داد از آنچه هر اكنون. دهد ياد ما به را بندگى و بنمايد دارندگى و بزرگى را ما او خود كه اين مگر هست؟ باشد، مى سزاوار كه چنان
 آنها همه و خواهم نمى است، گواه آن بر موبد و دهگان و دارم شهرها در كه را آنچه هر يك ده كه بدانيد. هستم شاد دادگرى از و گويم مى بكنم،

 آن كنون تا. آورد خواهد ما گنج سوى به ما رهنمون را آن داشتيد، افزون اينها از كه آنچه هر ليك. بخشم مى شمايان به ها رمه باژ همراه به را
 در بيشمارى سپاهيان همواره و بردم بكار سودمند كارهاى براى را همه -زياد يا و كم چه -را باژ آن و گرفتم مى اين از پيش كه را يكى ده

 در و زنيد دست يزدان به همگى نيز شمايان. گردد نهان اهريمنى كيش تا خواستم و جستم را شما ناترسى و خوشى همواره. داشتم خود درگاه
 او تنها. باشد مى بلند آسمان اين نگارنده كه است همو و است دارنده و بخشنده او كه رازي. نپيچد او پيمان از سر هرگز و بكوشيد راه اين

 .منازيد او جز هيچكس به پس. است ستمديدگان فريادرس

  نشيب فرازى هر پس از هست كه             فريب اندر دل نهادن نبايد

 هزبر شكارش بودى كه آن كجا       ابر به تاجش برسود كه آن كجا

  نكشت نيكى تخم جز كه آن خنك       خشت و دارند خاك همه نهالى

 نيز گنج و تاج از آن سود كه نمايانم مى را راه پنج  ايد سپرده گوش اندرزم به و هستيد من سرزمين اين در كه كسانى همه به اكنون 
 .بود خواهد فزونتر

 را مردمان اردشير، كردن اندرز

 پاك يزدان تنها بايد هست، دادارى داند مى كه كسى هر كه آن يكى. بسپاريد گوش نامدار اردشير اين گفتار به پير، و برنا از همگى، پس
 دانا مرد نزد در سخن هرگز كه بدانى كه آن سديگر. نگيريد خوار را دانش هرگز شهريار، چه و باشيد زيردست چه كه آن ديگر دو. بپرستد را

 آبرويى هيچ ديگران نزد در آهوجوى مردم سخن كه بدانيد پنجم و. بترسيد شاه زندان و بند از بيش گناه از همواره كه آن چهارم. نگردد كهن
 .نگيرد

. باشد يكى آشكارش و نهان و دارد آباد را گيتى كه كسى خوشا نخست. باشد برتر هم چيز و جان و ديده از كه بگويم اى تازه اندرز اينك
 چنين گزاف و الف بهر از كه كسى زيرا. نپراكن سيم بيهوده هرگز. دارد شرم و خرد هم و گويد مى سخن نرمى و گرمى به هم كه كسى ديگر و

 خردمندان، و بمانى برجاى برگزينى، را روى ميانه چون پس. بپسندند او بر شناسان يزدان نه و دارد سپاس ازو كسى نه و بيابد مزدى نه كند،
 .بخوانند انديش پاكيزه را تو

 .گردد تازه تو كيش آنها براى از كه است تو پيش در راه پنج بگذرى، كه ااينه از

 يزدان كه آنچه از آز با نخواهى كه آن يكى. نگزايد زهرى هيچ را تو آنها، انگبين با هرگز و افزايند مى تو شادى و آسانى تن بر كه راههايى
 آن ديگر. گردد مى برومند نوبهارش گل و شود مى توانگر گردد، خرسند ندىخداو بخشش به كه هر زيرا. بخواهى فزونتر بخشيده، تو به دادگر

 دل كه آن چهارم. آورد مى درد و رنج جنگ، زيرا ننازى، جنگ به كه آن سديگر. نگويى زنان پيش به را رازى هرگز و بشكنى را آز گردن كه
 .نيازى دست نيست، تو كار كه كارى به كه آن مپنج و. نباشى دژم نيĤمده، كه اندوهى از و بدارى دور اندوه از را خود

 را تو چون. مياساى آموختن از نيز دمى گردد، افروخته جانت خواهى مى اگر. بسپاريد گوش من سودمند گفتن سخن و پند اين به همگى
 روشندل و دادگر كه كسانى همه و اريدبد ياد را ما گفتار اين همگى. بدار دورش كردن بازى از و بيĤور بار به فرهنگ با را او باشد، فرزندى
 آزرم و بيم يكى: بداريد آرام -آيد مى بدست سودمندى و خوبى آنها از كه -چيز چهار با را خود دل. مكشيد دست يكديگر با آميزش از هستيد،

 فرمان به را خود دل و دارى نگاه را كيش دامان و بدهى داد را خود تن كه اين ديگر. است راهنماى و راهبر را تو همواره كه خداست از شرم و
 خواست از هرگز كه آن چهارم و. افكنى بدور را كاستى و كژّى و بيابى را راستى كه آن سديگر. بخواهى خويش تن همچون مرا و بيĤرايى يزدان
 او فرمان  به را دلت. گردى شاد او فرمان از و بخواهى خود تن همچون مهربانى با را او. نپيچى را خود دل نهان، و آشكار در گيتى، شاه

 بدان. باشى مهربان او بر خويش جان همچون ببينى، خودت نگاهبان دادگريش با را او چون. نپيچى پيمانش از را خود روان هرگز و دارى بسته
 پيشه دادگرى هم باز و رسد مى رنج كشورش بر سپاهيانش و كارداران سوى از كه بداند شاهى اگر پس. است شاه براى پادشاهى اندوه كه
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 نخواهد فرّهى را او پس آن از و كرده سياه را شاهنشاهى فرمان كسى چنين. باشد نمى سزاوار او بر شاهى تاج و نيست شاه او كه همانا نسازد،
 درد با زندگانيش ندارد، اهنگ كوشش و رنج با را شاه فرمان كه زيردستى همچنين. بدان مرغزار در اى درنده شير همچون را بيدادگر شهريار. بود
 بدست جويى برترى و زفتى با را آنها كه بدان بايد، مى مهترى و بهترى را تو اگر پس. ماند نخواهد گيتى اين در چندان و شد خواهد رنج و

 .بادا آباد ما داد به گيتى و شاد ما زيردستان دل. آورد نخواهى

 را اردشير ، خرّاد ستودن

 اى: گفت بدو و رفت او تخت پيش به - بود داد از پر زبانش و روان كه - خرّاد نام به مردى پير بنشست، تخت بر شاه اردشير چون آنگاه
 به ديگر تو. باشند شادمان تو به تخت و تاج و كشور و كنى زندگانى بخت پيروز و شاد هميشه. باشى جاويد است، جاى بر روزگار تا شهريار،
. هستى تاجور مهتران همه بر كس سرافرازترين و گيتى سراسر بزرگ تو. كشند مى بر رده تو تخت پيش در زني ددگان و مرغ كه رسيدى جايى
 را گيهان خداى و افزاييم مى را خود آفرين همگى پس. است بوده بزرگى و داد بر تو بنياد كه همانا توست؟ داد ستودن ياراى را كسى چه

 تو. خريداريم را تو مهر و خوب گفتار و چهره و ديدار اين و انديشيم نيك تو براى كار هر در و مهستي زنده تو روزگار در كه كنيم مى نيايش
 از را ما دشمنان و بدسگاالن راه كه بودى تو اين. بشكنيم را پيمانت كه مباد هرگز و ايم يافته زينهار تو از ما كه زيرا كن زندگانى بيمى هيچ بى

 و باشى روان روشن جاودان. رسد نمى كسى گوش به دشمن كوس آواى و رفت ميان از جوش و جنگ و تاراج ديگر. ببستى هند و چين
 را داد بنيان چنان. نگذرد تو خرد از اى انديشه هيچ و نباشند تو خردمندى به شاهان از هيچيك كه براستى. باد موبدان با تو كار و سر هميشه

 كسانى همه. شدند نو كهن، مردان تو خرد از كه رسيدى جايى به گفتن سخن در. باشند شاد داد، آن از نيز ما فرزندان كه بيافكندى ايران در
 تو. شد روشن تو روى ديدار از گيتى و گشت فزون خردها كه توست گفتار از. شادمانند تو داد و تو از هستند، نژاده انجمن، اين ميان در كه

 و مهربان و شاد همچنان پس. ندارد ياد به تو چون را شاهى هيچ گيتى. هستى ايزدى رشاهوا جامه همچون شاهى تاج و تخت و بخت براى
 فرمان زير به گيتى و شاهى تخت بر جايت هميشه. توست پر سايه زير به كه كسى خوشا و است زينهار در تو فرّ و شكوه از گيتى. بمانى دادگر

 .بادا تو خواست و

  كهن سراى زين برگسل دلت                   سخن مغز خريدار اى اال

 آرميد كسى با همى نخواهد     ديد بسيار تو چون و من چون او كه

 پايدار او و گذارى اندر تو              كار پيش گر و شهريارى اگر

  رخت فرمان به بستن ببايدت       تخت و تاج با چه باشى رنج با چه

  ننوازدت نيز كهن گشتى چو                  بگزايدت چرخ زاهنى اگر

  دژم نرگسان شود خروشان           خَم به گردد دالراى سروى چو

  گران گردد شاد مردم سر              زعفران ارغوان چهره آن هم

  رفت همراه كه چون ممان تنها تو           بجفت باال كه هر روان بخسپد

  نشست نيابى تيره اكخ بجز               زيردست اگر شهريارى اگر

  بخت پيروز سواران آن كجا            تخت و تاج با بزرگان آن كجا

  سران جنگى سرافراز آن كجا                كنداوران خردمند آن كجا

  نهشت نيكى نام جز كه آن خنك          خشت و بالين دارند خاك همه

  يادگير بشنوى سخن من از چو            اردشير شهريار بود بس نشان
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 شاپور به را پادشاهى كار اردشير، سپردن

 .گشت بيمار رسيد، هشت و هفتاد به -بيدار شاه آن -اردشير زندگى ساليان چون

 پند اندازه از بيش را او آنگاه. برود او پيش به تا بفرمود شاپور به پس. شد خواهد زرد سبز، برگ آن و شد نزديك مرگ ديگر كه بدانست
 كه باشد. برسان انجام به را آنها بشنيدى، را سخنانم چون. بدان باد همچون را بدگويان گفتار همه و بسپار ياد به مرا پيمان اين: گفت و بداد

 من آن از گيتى همه چون ليك. نهادم ارج را نژاده مردم و كردم راست خود داد شمشير با را گيتى من. بازشناسى ارزش بى از را ارزشمند
 شما پيش در آرامش و ناز و گنج اين پس اين از. گشت افزون گنجها برديم، كه بسيار رنجهاى همه آن از پس اكنون. بكاست زندگانيم گشت،
 .بود خواهد نشيبى فرازى، هر پيش در كه بدان ليك. بود خواهد

 مهر گاه آردت پيش درد گهى            سپهر گردان كردار است چنين

  بؤس آردت زفتى اندرون نعم به        شموس اسپ چو گردد بخت گهى

 پيوسته بيم، و ترس بى را تو هرگز فريب، سراى اين كه بدان پسر، اى ولى. است برافراخته نيكى از را سرش و تاخته اسپى روزگار 
 پادشاهى ديگر باشد، كيش بر شهريارى چون .باش خود خرد و تن نگهدار نگذرد، بد به روزگارت كه بخواهى چون پس. داشت نخواهد شادمان

 دو پادشاهى، و كيش .ماند مى جاى بر كيش بى شهريارى، نه و بود خواهد پاى بر شاهى تخت بى كيش، نه. گردند برادر يكديگر با كيش و
 پاسبان چنان دو ينا. بود خواهد آفرين شاه بر كيش، بى نه و است نياز بى  پادشاه از كيش نه. اند شده بافته يكديگر در كه هستند بنيادى
 كه مردى كه داند خردمند. نيكسازند يار دو دو، هر. آن از اين نه و است نياز بى اين از آن نه. چادرند يك زير به دو هر گويى كه هستند يكديگر

 بر زبان كه كسى هر. بخوان برادر را دو هر اين تو پس باشد، كيش پاسبان پادشاه چون. بود خواهد كامروا گيتى دو هر در باشد، كيش بر
 پارسا را او تا باش هوش به باشد، داشته اى كينه پادشاه از باشد، كيش بر كه كسى چون. مخوان كيش مرد را او ديگر بگشايد، دادگر شهريارى
 .است داد مغز كيش كه يابى مى در بنگرى، چون: كه است گفته آفرين با سخنگوى آن كه بدان .نخوانى

 و. كشد برتر هنرمند مرد از را اى مايه بى كه كسى ديگر دو. بيدادگر شهريار از نخست. پيچيد خواهد كار سه از نشاها تخت كه باش آگاه
 دروغ. مگوى دروغ هرگز و بناز خرد و داد و بخشندگى به پس. سازد برتر را خود گنج، با كه بكوشد و باشد خواه فزون همواره كه كسى سديگر
 براى از مردم كه زيرا. مگردى گنج نگاهبان هرگز تا باش هوش به .نگيرد فروغ هرگز بدانديش سخن و ساخت دخواه تيره را پادشاه رخسار
 كه جايى هر زيرا. است داشته رنج در را خود زيردستان تن كه همانا بورزد، آز گنج براى از پادشاهى اگر كه بدان. برند مى رنج كه است دينار

 از كه بكوش بِدان همواره. آورد ببار نيز را او رنج و باشد دهگان گنج نگاهبان كه است بايسته شاه بر پس. ستا پادشاه گنج همان باشد، دهگان
 بسازى، پوزش با را آن درمان آهنگ و گردى پشيمان هماندم و بيĤورى خشم چون. بپوش چشم گناهكاران از مردانگى با و باشى دور خشم
 اندكى شاه اگر. بيĤرايى خوبى به را خود دل بايد پس  است ننگ پادشاه بر بدخواهى چون. خوانند مى سبكمايه را پادشاهى چنين پارسا مردم
 چيز همه ارج و مده راه دل به اندوهى بخشش، از هرگز پسر، اى. است گشته چيره او بر بدگمان دل خواسته كه همانا دهد، راه خود دل به بيم
  پادشاهى اندوه شاه، كه گاه هر. است ببخشيده را آسمانها گردش كه است سزاوار كسى بر تنها شاهى كه بدان چنان. بدان توانى مى تا نيز را

 آهنگ را تو روزى چون. كند ياد شاه دل بر را سخنان آن موبد تا بپرسد او از داد و بيداد از و بنشيند سگالش به موبدش با بايد بخورد، را خود
 مهتران كه چرا. داد انجام هم با نبايد رفتن بيرون و شكار با را بزم و مى بازى دو كه زيرا. رسيد خواهد دگزن را تو بخورى، مى اگر آيد، شكار
 .گردد مى سنگين آدمى تن مى، جنبش از كه دانند

 كار. خواست سپاهى پادشاهى هر از و آورد درم و پيراست را تيغ و كشيد كارها اين از دست بايد ديگر شد، پديدار دشمنى جايى از اگر
 اگر. رسد كاستى را تو جستجو، آن از كه زيرا  مجوى راستى دانش بى و ساده مردم از هرگز. منشان تخت بر را بدآموز و مگذار فردا به را امروز

 ايشان از اگر. پرست يزدان نه و باشند شاهدوست نه ايشان. مگرد اندوهگين و مشنو بدگوى از را سخن آن تو رسيد، تو به بدى آگهى ايشان از
 كه زيرا  بترس بدنهان مردم بدى از. باشى مند بهره ، خرد از جاودان تا پس. باشد چنين شهر دانش بى و ساده مردم اندازه. بيابى سر گيرى، پاى

 گيتى در را خود سخن ناگهان و بود خواهد يارى هم را او كه زيرا  مگوى را خود سخن نيز رازدارى هيچ با. باشد تنگ بدنهان مردم از گيتى
 گردى، برآشفته چون هنگام آن در. گردد مى اى نرمى هيچ بى خردمندت دل شود، آشكار شهر در رازت چون آنگاه. يافت خواهى پراكنده

 چيره تو دخر بر آرزو اگر كه بدان. بجويند آهويى تو از نيز آهوجويان زيرا مجوى، را ديگران آهوى هرگز .خواند خواهند سبكسر را تو خردمندان
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 سرزنشى از و است برترمنش و تيز كه كسى مبادا. باشد همگان نيكخواه و خردمند بايد شاه. نشمارند مردمان از را تو خردمندان، ديگر گردد،
 .گردد راهنماى را تو و بگيرد جايى تو نزد در پيچد، نمى

 گردد، چيره او بر آرزو كه پادشاهى هر. ساز رها را كين و خشم گشتى، پادشاه كه گاه هر بستايند، را تو پارسايان كه بخواهى چون
 ياد را آن بهترين شنيدى، كه سخنى هر. مكن ديگران ديدگان برابر در را پارسايى و مگوى فراوان سخن .بود نخواهد پرست يزدان و خردمند

 تهيدستانى باش، روى تازه همه با و بنواز را همگان. بگوى سنجيده سخنان فرهنگيان پيش در. است دلپذير برايت كدام تا باش هوش به و بگير
 كينه و بپذير او از تو بخواست، پوزش خود گناه از كه كسى هر. منشان خود تخت پيش در را بدانديش. مكن خوار بخواهند، چيزى تو از كه را

 و بيĤراى را خود سپاه تو گردد، چاپلوس و بترسد تو از دشمن چون. بردبار و بخشنده مرد خوشا. باش پرورنده و دادگر پيوسته. مخواه را گذشته
 در اى كاستى هيچ و بجويد راستى و آشتى اگر ليك. گردد سست چنگش و بپرهيزد جنگ از دشمن كه برو جنگ به هنگامى. ببند را كوس
. است دانش به ارزش كه زيرا بيĤراى، نشدا با را خود دل. بيĤور آبرو او نزديك به سان بدين و مجوى كينه ديگر و بستان باژ ازو نبينى، دلش
 .شوى آوازه پر كه است دادگرى و دانايى با و گردى گرامى باشى، بخشنده چون كه بدان. برسان انجام به بدانى، را اين چون پس

 براى بود، بايسته كه را آنچه من چون. بگذار يادگار به فرزندت براى همينگونه به را آن و بدار نگاه خويش روان با را پدر پيمان اين تو
 بدين را پدر پند تو. نشماريد بد به را گفتارم اين از هيچيك و نگذريد من پيمان اين از هم شما نيĤزردم، گيتى در را هيچكس و بكردم فرزندم
 هرگز پسر، اى. مسوزان آتش رد را ناتوانم تن و مرنجان را روانم سرى خيره با. بدار باد همچون را بدى و بگراى نيكى به و بسپار ياد به سان
. بپيچند پيمانت از سر تو خويشان و فرزند .رسد پايان به نيز شما بزرگى بگذرد، اين بر سال پانسد چون كه بدان .مجوى را كسى رنج و اندوه
 دست ناراستكارى و ستم و بيداد به و بپيچند سر خود راستكارى پيمان از سره يك. نشنوند را دانايان پند و نهند كنارى به را دانش و خرد همه

 كه آنچه هر. ببالند اهريمنى كيش به و كنند تن بر را بدتنى پيراهن .شمارند خوار را پرستان يزدان و دارند تنگ زيردستان بر را گيتى. بيازند
. آورد ويرانى به روى سرزمينم و گردد اهتب من اندرزهاى و پند اين. شود آلوده ايم، شسته را آن ما كه كيشى اين و گردد گشوده باشيم، بسته ما

 ما و يزدان درود .باشد يارتان نيكنامى و بدارد نگاه بدى هر از را شمايان كه خواهم مى چنين - نهان و آشكار شناسنده آن -گيهان كردگار از من
 .سازد  كَبست امر انگبين اين تا نكوشد و نيĤورد شكست من پيمان اين در و باشد دادگر و خردمند كه كس آن بر

 آبشان و مشكبوى هوايشان كه بساختم شارستان شش گيتى در. بگذشت نهادم، سر بر شاهى كاله كه روز آن از ماه دو و سال چهل
 رام ديگر شهر. خواندم خرّه اردشير است، روان جويهايش در شير آب، بجاى گويى و باشد مى خوشگوار هوايش كه را آنها از يكى. است خوش
 و آب و مردمان از پر و گردد مى جوان پير، آن، باد از كه است اردشير اورمزد ديگر شارستان .كردم گذر پارس سوى به آن از كه است راردشي
 نيز ديگر شهر دو. باشد مى آبگير و گلشن و باغ از پر كه است اردشير بركه ديگر شارستان. است شاد بدو خوزيان سرزمين و است زيان و سود
 به ديگر اكنون .خوانى مى اردشير پادشاه نام به را آنها و باشند مى گياه و چهارپا و چشمه از پر كه هستند فرات آب كنار و ميشان نسرزمي در

 روان تو پس. بردم بسيار رنجاى نهان، چه و آشكار چه گيتى، در. بنشين تخت بر و بگذار آنجا در مرا گاسونه نيز تو. نهاديم روى دخمه سوى
  .گشت تاريك بختش ديگر و بگفت اين اردشير،. بمانى تخت بر شاد و پيروز. بگردان شاد دادگرى با مرا

 .او تخت و افسر و سر آن دريغ

  نهان بر ما به گشادن نخواهد         جهان رسم و آيين است چنين

 ناپديد شد تخت از نبايستش             نديد بزرگى كه كسى انوشه

 بنيز ماند چيز آن نه مردم نه           چيز زندور گونه هر و بكوشند

  نهفت ببايد چادر به را رخ دو            جفت باشيم خاك با سرانجام

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

  پرست يزدان شاهان ياد خورد      دست به بگيرد مى كجا آن خنك

 شود خرّم كه بدانگه بخسپد             شود دمادم نبيدش جام چو

 .بگوى سور و مى و شاپور پادشاهى از سخن و برگشاى زبان اكنون 
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   اردشير پسر شاپور
  بود روز دو و ماه يك و سال يك و سى اردشير پسر شاپور پادشاهى

 شاپور نشستن تخت بر

 او پيش در موبدان و فرزانه بزرگان و خردمندان همه نهاد، سر رب را دالفروز كاله آن و بنشست شاهى دادگرى تخت بر شاپور چون
. هستم يادگير و دانش سراينده و شاه اردشير پاك فرزند من سگالشگر، و دانشمند بزرگان و نامداران اى: گفت ايشان به شاپور. گشتند انجمن

 يافتيد، خام را آن اگر و كنيد پژوهش آن در گويم، كه نىسخ هر. نپيچيد سر پيمانم از نيز تن يك و بسپاريد گوش من فرمان به همگى پس
 خرد گمان بى باشد، پِى فرّخ و دادگر شاه، اگر. است مهتران و كهتران گنج نگاهبان و گيتى پاسبان پادشاه، كه بدانيد. كنيد نكوهش من بر

 ديگر. يابد آرامش دانش با روانش و بجويد دانش و داد تهپيوس شاهى چنين. گذرد مى نيز سياه ابر از سرش و بود خواهد او نيكخواه و پاسبان
 شاهى سزاوار خردمند مرد. سپاس يزدان و دانا مرد خوشا. باشد سپاسگزار را يزدان خود دانش با و بدارد داد كنار در را خرد تا بكوشد كه آن

 درد باشد، بيشتر آرزويش كه هر. باشد توانگر شد، دور او لد از آز و گشت خشنود كه كسى هر. نيست ارزشى هيچ را زر ، خرد برابر در و است
 .است بيشتر نيز اندوه و

 چندان كه يازد مى دست ديگران چيز به كسى. كن دورى انديش ناپاك مردم از و بگراى نيكنامى و آسايش به. نورزى آز تا بكوش پس
  .باشد نداشته دانش از اى بهره

 يك درم سى هر از دهگانان، از. آورد خواهم بجاى شمايان با را بلند شاه اردشير آيين همان ناگزير به و است بسيار شما بر من مهربانى
 .دهم سپاهيان به تا بخواهم درم

 كه است چيز براى از كه زيرا هستيم، نياز بى نيز كسان چيز از. است بنياد و مردانگى و دليرى و آباد گنجهاى و شهر مرا كه بدانيد
 از تا فرستاد خواهيم سو هر به را كارآگاهانى. هستيم مهربان دادخواه، مردم بر و است گشوده ما پيش به شمايان راه. گردد مى دشمن دوست،

 .كنند آفرين ما بر كيش پاك موبدان كه آنيم خواهان همواره. شويم آگه گيتى كار

 زبرجد تاجش بر و بخواندند آفرين شاپور بر و بيĤراستند خوبى به را زبان و خاستند پاى بر همگى شنيدند، چنين كه كهتران و مهتران
 .گشتند شاد بدو پير، و برنا از مردمان، همه و شد زنده شاه اردشير آيين. بيافشاند

  روميان با شاپور رزم

 شاپور به را تاج و تخت و بمرد - خردمند شاه آن - اردشير .شد بيكار ايران شاهنشاهى تخت كه رسيد آگهى سو هر به هنگام همان در
 رسيد، آگهى شاه شاپور به كار اين از چون. سرپيچيدند ايران از روم تا قيدافه سرزمين از همه و برخاست خروشى سرزمين هر از پس،. سپرد
 از كه آمد ونبير سپاهى چنان قيدافه از. رسيد بالوينه پيش به تا براند بند و بار بى سبكى، سپاه با سپس. بيĤراست را سپاهيان و درفش و كوس
 كه روان روشن و سوار و سرافراز پهلوان آن نام. شد بيرون مهتر يك سردارى به سپاهى نيز بالوينه از. گشت گون تيره نيز خورشيد ايشان، گَرد

 بيرون سپاه دل زا نامجوى پهلوان آن برخاست، كوس آواى سو دو از چون .بود برانوش بود، ارجمند قيصران نزد در و بلند و نامدار افكنى كمند
 .شد

 سپاه دل در پهلوان شاپور و برخاست كوس بانگ و فرياد سپاه دو هر از. رفت بيرون شير گرشاسپ نام به دليرى نامدار نيز ايران سپاه از
 جنب زمين. تبرف كروه دو تا اسپان آواى و ببستند تبيره پيل پشت بر. درآمد جاى از آسمان هندى، دراى و نفير ناله همه آن از. بجنبيد
 همان در. بارد مى ستاره ابر از گويى براستى گفتند مى نيز خردمندان. بدرخشيدند آتش همچون ها سرنيزه و آمد پديد گَرد از ابرى و شد جنبان
 و هزار و ندشد كشته بالوينه كارزار رده در روميان آن از تن هزار سه. گشت گرفتار خون پر دلى با سپاه دل در جنگى برانوش ناگاه هنگام

 بدو و فرستاد -شاه اردشير پسر -شاپور نزد به را هوشى تيز مرد ديد، چنين كه قيصر. شد درد از پر روميان دل. آمدند گرفتار نيز تن دويست
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  چه و گفت خواهى چه بپرسد، باره اين در تو از رهنمون داور پروردگار شمار، روز در چون ليك ريزى، مى خون دينار براى از همه اين: گفت
 تو از باژ، فرستادن كنار در. بيافزايى دردى اين بر نبايد ديگر پس. فرستيم مى برايت بوده، كه همانگونه به باژى ما اينك آورد؟ خواهى پوزشى
 از كه باشد روا رديگ بفرستيم، باژ بخواهى، كه اى اندازه هر چون پس. بفرستيم نزدت به گروگان براى را خود خويشان از بسيارى و ببريم فرمان
 و رومى كنيز و ريدك هزار همراه به را ساو و باژ گاو پوست از انبان ده قيصر تا ماند آنجا در چندان شنيد، چنين كه شاپور. بازگردى بالوينه
 .بفرستاد بيشمار گرانمايه ديباى

 سال يك شهر آن ساختن براى. بساخت شاپورگرد امن به شارستانى آنجا در و رفت اهواز به و بيĤمد روم از روز هفت از پس شاپور آنگاه
 شهر در نيز دژى كهن. برآورد سودمندى و پاكيزه و بلند شارستان خوزستان، راه سر بر نيز پارس در. بپرداخت  بسيارى گنجهاى و ببرد رنج

 . رسانيد پايان به ارد روز در را آن و بساخت نيشاپور

 گذر آن در ماهى كه بود رودى شوشتر در. بود سپرده گوش بدو -پيوسته و برد مى خود با نيز را برانوش رفت، مى كه سو هر به شاپور
 با پل اين گرديم، باز ما چون و باشد رش هزار آن باالى كه بساز پلى برسيم، آنجا به چون توانى، مى اگر: گفت برانوش به شاپور پس. كرد نمى

 .بگير بهره سرزمين اين در روم فرزانگان دانش از پس. ببر بكار را آن دارى، نياز گنج از اندازه هر نيز. بماند جاى بر راهنماى دانايى

 اهريمنى، دست و بدى از دور به و زينهار و شادمانى با آنجا در هستى، زنده تا و برو خود خانه سوى به آيد، بسر پل اين چون آنگاه
 او رسيد، انجام به پل كار گونه بدين چون. رساند پايان به را پل آن سال سه در و پرداخت كار به شنيد، چنين كه برانوش. باش خود ميهمان

 . نهاد روى  خويش خانه سوى به و برفت شوشتر از نيز

 اورمزد را خود پسر شاپور، كردن اندرز

 پراكنده شاه شكوه و رّف ديگر بگذشت، ماه دو و سال سى چون. بود شاهى تخت بر اخترى بلند و خردمندى و دادگرى با همچنان شاپور
 هوش به. كن داد همواره و باش بيدار شاهى تو ليك. گشت زرد فرزد، روى ديگر: گفت بدو آنگاه. رفت او پيش به اورمزد تا بفرمود پس. شد
 فرّ و كهتران پناه هميشه و مكن نيكى و داد بجز هيچ گيتى در. بخوان را جمشيد نامه شب و روز و مگردى اميدوار شاهى به هرگز كه باش

 بانگ است، آزار كم كه كسى بر هرگز باشد، تو يار بخت كه بخواهى چون. باش فرخنده و دادگر و بخشنده و بناز كم خود دينار به. باش مهتران
 و گشت دزر رخسارش رنگ و بگفت اين شاپور،. سپردم ياد به اردشير از من كه همچنان بگير، ياد من از مرا پندهاى اين سراسر مزن، بلند

 .شد درد از پر برنا اورمزد دل و درگذشت

  گنج به يازى چه و نام به نازى چه        سپنج سراى زين همى سازى چه

  كس ناسزاوار تو رنج خورد             بس و بهرست تابوت تنگ ترا

 تو پيوند و خويشان نزديك نه                    تو فرزند ياد، تو ز نگيرد

 زهر پاى پاسخ شد زهر همه                بهر تو يابى امدشن ميراث ز

  رهنماى و ده نيكى اويست كه          فزاى زو سخن و گراى يزدان به

   منبرش بر تاجست صلوات كه               پيغمبرش گور بر تو از درود
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 شاپور پسر اورمزد

  بود ماه دو و سال يك شاپور پسر اورمزد پادشاهى

 روزگارش كه بود آن او شاهى بدىِ ليك نداشت، كمبودى هيچ او شاهىِ. بيĤرايم اورمزد ستاره بسان را شاه اورمزد تاج و تخت سر اكنون
 و نامور خردمندان اى: گفت شاهى آغاز در. آمد آبشخور به گرگ كنار در ميش ديگر بنشست، تخت بر بزرگ شاه اورمزد چون. بود كوتاه

 را پدر پند كه كسى خوشا. بيĤوريم داد و نيكى تا بكوشيم نيز ما داد، ما به را خسروانى تاج و نيكى اين دهش نيكى يزدان كه اينك كارآزموده،
 سخت مهتران نزد در گردد، سركش كه كسى بدانيد. داريد پوشيده من از را رازى هيچ كه نخواهم و سازم يار شما با را نيكى. دارد ياد به

 او روزىِ و زندگانى داند، مى ننگ را كارى هر كه كسى. باشد نادان شمشير نيز رشك. بماند نيازمند همواره مندآز و جو ستيزه .باشد ناخوش
 دانشى آنها نزد در كه كسانى پيش به هرگز هستى زنده تا. مگرد فرومايگان گرد به توانى تا پس. است آزمند فرومايه، مرد دل. بود خواهد تنگ
 پس. است زمين مانند به دانش و آب همچون خرد. مكوش بدى به گيتى در بتوانى تا و بدار زنده هوش و فرهنگ با را خود دل. مرو نيابى،
 يزدان و شادمان من زيردستان همه. بود نخواهد شگفت شود، تيره اگر گردد، دور مهر از كه شاهى دل. نباشند جدا يكديگر از دو اين كه بدان

 سخن پادشاه از جايى در بخواهند پارسايان و خردمندان چون. باد شمايان يار خرد نهان، و آشكار در هان،گي كردگار خشنودى به. باد پرست
 بد سخنى اگر زيرا  بگويى نيكويى بجز هيچ كه نبايد. نگردد كهن هرگز نيكو گفتار كه زيرا  گويند سنجيده سخنانى همواره كه بايد گويند،
 گوش گفتار به ديوار كه اند گفته كه همچنان شنيد، خواهد را آوازت گوشش و ديد خواهد را تو راز ادشاهپ دل. شنيد نخواهد را آن كسى گويى،
 سرو آن پيش از شادى به بزرگ انجمن آن آنگاه. بخواندند آفرين كيش پاك دل بينا شاه آن بر سخنان اين شنيدن با انجمن آن همه. دارد
 .گشتند پراكنده فكن سايه

 چه دادگر و بخشنده شاه كه براستى. گشتند شاد بدو همه و داشت نگاه را - شاه اردشير پسر - شاپور آيين همواره رپذي دانش شاه آن
 رخسار و شد كافور سپيدى به مشكينش گيسوان و بگذشت اين بر روزگارى كه اين تا پرداخت، شاهى به داد و شرم با گونه بدين و. نيكوست
 .شتگ خشك پاليز در ارغوانش گل همچون

  مردن و اورمزد كردن اندرز

. آيد او پيش به بهرام تا بفرمود و بگسترد بوب خود ايوان در پس. بگريست خون فراوان گريخت، نتوان مرگ از كه بدانست اورمزد چون
 درآمده موهايم رنگ به رمرخسا رنگ و نهاده روى ناتوانى من به ديگر اكنون اى، برآورده سر دانش و مردانگى به كه زاده پاك پسر اى: گفت بدو

 شاهى رسد، فرا تو شاهى هنگام چون پس. درآمد به زردى به سرخم گل همچون رخسار و آورد خم من سهى سرو همچون باالى. است
 زبان گزهر گيرد، فروغ تو از تاج كه بخواهى چون. نبخشايى را ستمكاران گناه و نپيچى سر دادخواه از تا باش هوش به. باش آزار بى و خردمند

 يارت پيروز، خداوند. بگوى سخن نرم آواى و خوبى به و بدان دستورت بسان را شرم و خود روان همچون را خرد. مگردان دروغ گرد به را خود
 دانش بى و چين خنس مردم كه نبايد. گردد فرمانروا تو بر آرزو كه مبادا. باش دور به آرزو از و ساز رها را كينه. بادا تو شكار زيردستان، دل و باد
 و شرم بى كه كسى كه بدان. ننگرى دانشان بى سوى به كه باش هوش به پس. نيابى بدترى بجز هيچ نادان از. يابند راه تو نزد به گر چاره و

 باش آگاه. مكن تندى پرهيزگاران با هرگز و كن خود بنده را خشم و بساز مهتر خود بر را خرد. ندارد آبرويى هيچكس نزد در باشد، بسيارگوى
 تا بپرهيز. ساز دور كاستى و كژّى از را خود دل و كن راستى و بردبارى همواره. آورد مى نياز و بيم و خشم آز، كه زيرا  نگردد تو گرد به آز كه

  آورد خواهد پشيمانى دلت بر شتاب كه بدان. مپيچان سر خرد راه از هرگز. نبيند خود كام به را گيتى باشد، بدنام كه كسى زيرا  نگردى بدنام
. بپوشند نابودنيها از را خود چشم و نگردند خشمگين بردباران، كه باش آگاه. مگردان روى هنر راه از. آورد مى پديد را راستى كردن، درنگ ليك
 راه دو اين ميان در را خود خرد هك است بايسته شاه بر پس. برد خواهند تو سستى به گمان دالوران بگذرد، خود اندازه از نيز  بردبارى اگر ليك

 .نيابند راه تو نزد به آهوجويان تا باش هوش به. باد رهنمون را تو جان ، خرد. آورد بكار سستى نه و تيزى نه و سازد ميانجى

 آن بار هك است سبزى درخت همچون دشمن دوستى زيرا. مشو خواستار را او با دوستى هم باز بخواند، شهريار را تو دشمن، چه اگر
 روزگار كه زيرا  مياور بد انديشه نيز دلت در و مبر كار به فريب هرگز نشيبها و فراز در. بيابى را سرش بگيرى، را آن پاى اگر و باشد مى كَبست
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 و گفتار نگهدار و تو كار آرايش خرد كه زيرا  باش خردمند پس. بخندند او بر نامداران گردد، شكن پيمان كه شاهى. بود خواهد بد بدانديش
 .است ماه و خورشيد گردش نماينده و سپاه و تاج و گنج آرايش نيز و تو كردار

 آيين از و كن سگالش خردمندان با تنها. آمد خواهد بسر نيز تو بر سپنجى سراى اين كه زيرا ننازى، ناز و گنج به هرگز كه باش آگاه
 دل آرزوى به رسيدن براى از و ناسزا به كه اى ستاينده آن بدان. بنگر سو همه در ژرفى به و بترسان خود سپاه با را دشمن. مگرد پيشين شاهان
 در را او تو نپردازد، يزدان ستايش به كه كسى. بماند دير تو پيش در تا مگذار پس. جويد مى را تو شكست سخن آن از بستايد، را كسى خود
 .كاهد مى را نكوهنده دل و خواهد ىم ستايش مردان از يزدان كه چرا  مدان مردمان از گيتى

 بيĤورد، شتاب اگر ليك. گردد افزوده او فزونى بر روز هر خورد، فرو را خود خشم آسانى به و پوشيد چشم گناهكارى گناه از كه كسى هر
 .شد خواهد خون از پر دلش

. مپندار آسان را داستانم اين و ساز تير بسان ار زبانت و كمان همچون را خود دل. نباشد خردمند بجويد، نبرد دريا آب از كه كسى هر
 سرش در مغز كه كسى هر بدان. بران خواهى مى كه اى نشانه هر بر خرد كمان از را زبانت تير و بدار راست را دستت و گشاى خود بر آنگاه
 اگر. بگوى ديگران نبودن در را خود انسخن بنشينى، سگالش به سگالشگرى با بخواهى كه گاه هر. است نغز او گفتار و انديشه همه باشد،

 خردش بر دل آرزوى كه كسى. گردد مى بيدارتر دشمن از جانت و باشد افزايش در روزگارت همواره باشى، داشته را ديگران آزمايش انديشه
 . گردد افزوده تو شاهى بوى و رنگ ببيند، روى گشاده را تو دوستت اگر. نگيرد نوايى اش انديشه  كه بدان گشت، فرمانروا

 سزاوار تو گنج كه زيرا  ببخش تهيدستان به خواهى مى آنچه هر. دار رنگ بى دشمنان، به را خود چهره و باش اخمناك دشمنانت با ليك
 كه گاه هر و آورد خواهد خونين و گرم سرشك تو براى رشك كه چرا  ساز دور رشك از را خود دل و جان توانى مى تا. است تهيدستان

 .كنند نكوهش او بر پارسا مردم بيĤورد، رشك هىپادشا

 و كشيد سردى آه اورمزدشاه آنگاه. نهاد او پيش در و بيĤورد را آنها دستورش بنوشت، را شاه اندرزهاى اين فرّخ دبير چون گونه بدين و
 و شد تيره شاه بهرام چشمان شپي در گيتى درآمد، زر رنگ به شاه رنگين رخسار چون درگذشت و گشت زرد برگ همچون آللگونش رخسار
 .بود بيكار نيز شاهى بلند تخت هنگام اين در و. بود گَرد از پر و نژند و سوگوار روز چهل

 مهر ز پر گهى و درد ز پر گهى            سپهر گردان بود تا بود چنين

  پوست بدردت يابد، دست چون كه       بدوست را او مشمر باهشى، گر تو

 .بردار مى جام و بيĤساى گفتن از ديگر پس بيĤمد، ماه دى از نخست شب 
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 اورمزد پسر بهرام

  بود روز سه و ماه سه و سال سه اورمزد پسر بهرام پادشاهى

 بنشست، زر تخت بر پدر درد از جوشان مغزى و دل با بهرام چون. نماند دراز پادشاهى در كه زيرا  بساز را بهرام شاهى ديهيم كار اكنون
 بر را خداوند آفرين و رفتند او پيش به گريان و بسته كمر نامدار ايرانيان همه. بود شاد بدو شاهى فروز گيتى تخت روز سه و ماه سه و لسا سه
 و باد دزر بدسگاالنت رخسار. اند بوده شاه تو پدر بر پدر و است سزاوار تو تارك بر كيانى تاج كه زيرا  بمانى جاى بر جاودان: گفتند و بخواندند او

 .بادا درد بى درگذشته، آن براى از تو جان

 اين كه ببينيد. نيازيد دست بد سوى به گيتى در هرگز دالوران، و جنگى سواران و مهتران اى: گفت ايشان به شنيد، چنين كه بهرام
 مرد دل، آرزوى. نسازيد فرمانروا خود بر را دل وىآرز و ببنديد خود بر را آرزو راه. را پروردگارش نه و شناسد مى را خود پرورده نه ناپايدار، چرخ

 خرّم و شاد گيتى در نسازد، آلوده بديها به را خود تن و بپرهيزد بدكنش از كه كسى. كند گيتى در پر بى مرغى همچون و سازد بر بى و خوار را
 پشتيبان شاه تن. باشد پارسا مردم نوازنده و گنج شتيبانپ بايد شاه .باشد اندوه بى دشمن از نيز گيتى اين از درگذشتن هنگام به و بود خواهد
 خوشا. زدن دم نباشد سزاوار كيش بى و نيست كيش از بهتر پناهى هيچ كه بدان. باشد مى كاله همچون او سر بر كيش كه زيرا  است كيش
 گيتى كه براستى. باشد مى شاد و راد دلش دستى تنگ گاه به و آزارترين بى نيز زمين روى بر و است هوشيارترين خشم هنگام به كه كسى

 به همواره و گذراند مى دانايى با را گيتى كه است كسى او. داناست نيĤورد، پاى زير به را او ليك باشد، توانا دشمنى بر كه هر. مباد دانايان تن بى
 در گويى باشد، بيكار كه كسى بدان. مگرد ستيزه ردگ به و بپرهيز پس. نباشد خوب نامجويان بر گرى ستيزه كه باش آگاه. رود مى دانش سوى
 و گوييد راست پيوسته. نبينى را خرّم بهشت و نيابى ستايش زشت، كردار و نيكو گفتار با هرگز. شود پشيمان گردد، بيدار چون و است خواب
 و بخوريد داريد هرچه پس هست، نيرو و اهىش و بزرگى و بسيار دينار و گنج مرا كه بدانيد. مشكنيد را پِى نيك مردمان دل و كنيد نيكى
 .بماند نيازمند هيچكس كه نبايد و است گشاده ما هميان سر. برداريد ما گنج از نداريد هرچه

  مردن و - بهرام پسر بهرام -را خود پسر اورمزد پسر بهرام سپردن تخت

 تخت پيش در و بيĤورد را او پس. بود بهرام پسر بهرام نام به مدآلرا پسرى را او. آمد بسر روزگارش كه نگذشت درازى روزگار نيز بهرام بر
 هيچ من با تخت و تاج. باد فرخنده تو روزگار سراسر ليك  نبودم شاد تاج از فراوان من چه اگر درخت، سبز شاخ اى :گفت بدو و بنشاند خود

 كه بكن زندگانى  چنان. بگذران خنده و آرامش با را روز و شب و باش فزاينده و سراينده. باشى بخت پيروز و فرخنده تو ولى. نكرد راستكارى
 بيشى براى از و بپردازى خوردن به آن در كه اند ساخته آن براى را گيتى كه بدان. نپيچى شرم از سر بپرسد، تو از شمار روز در پروردگار چون

 دل و آباد را گيتى دهش و داد با. ببريد ميان از را بدى دى،خردمن با و بپروريد روان و بدهيد و بخريد پس. اند نپرداخته خواهى فزون و
 گيتى و درگذشت بهرام سان بدين چون. ماند نخواهد جاويد موبدان، چه و شهرياران بر چه هيچكس، بر گيتى زيرا. بدار شاد را خود زيردستان

 .دنها دخمه در را او پسرش سپرد، -بهرام -پسرش به را

  دم به نيĤيد چيزى باد از جز       ستم ناي مدان گردان چرخ از تو

  روان دارى چه رنجه انديشه به             روان چرخ بود تا بود چنين

  زدن نشايد داستانها برين     بدن شايد چه جويى چه پويى چه

  نيست تابوت تنگ جز تو نشست          نيست فرتوت و آزار كم روانت

  بزرگ خواهم جام يكى مى از پر        گرگ طبع چنين دارد مرگ اگر

  سخن شيرين و خوشخوى و دآلرام           بدن سيمين و قدى سرو يكى

    بوى مشك چون و ديدار خورشيد چو           روى ماه و رخ زيبا و سمنبوى



315  

 

  بهرام پسر بهرام

  بود سال نوزده بهرام پسر بهرام پادشاهى

 لبهايى و زرد رخسارى با و درد از پر و ناالن و خروشان هوشمند پهلوانان نهاد، سر بر كاله وزر چهل شاه بهرام سوگ در بهرام چون
 تخت بر شاه آن كه كند كارى مگر تا رفت او نزد به انديشى پاك موبد سپس. بنشستند درد و سوگ آن در او با و رفتند او پيش به الژوردين
 .نشست تخت بر بهرام سرانجام كه اين تا بكوشيد سخت او با هفته يك سان بدين و. بنشيند

 و روزگار گردش فروزنده همان  بكرد آفرين كردگار بر نخست نهاد، سر بر تاج كيانى آيين به و بنشست تخت بر شادى به بهرام چون
 اى: گفت آنگاه. خواهد نمى مهر و داد بجز هيچ اش بنده از كه گردان سپهر و كيوان خداوند آن. كاستى و كژّى گزاينده و راستى و دانش فزاينده

 همواره و كنيد نيكى و بكوشيد. مكنيد بزرگى شهرياران، با هرگز و بداريد بزرگ را دانش نيز شمايان دل، پاك موبدان و كارآزموده خردمندان
 و باد داد و بخشش با كارها همه. بخشد مى رهنمونى و سخندانى را او دهد، فزونى او به يزدان كه را كسى همانا. بخواهيد را ايران شاه شادى
 نيكى با شاه كه چرا  است بخشش براى از من گنج. بيĤكنيم گنج آز، پى از يا و نهيم كنارى به را دادگرى كه مبادا. بادا آباد داد، از گيتى همه
 ليك. است بردبارى مردمى، سرِ و يازد مى دست فرهنگ به بپرورد، مردمى و باشد خردمند كه كس هر كه بدانيد. گردد مى درخشان كه است
 گشت، شاد و بيم بى كه كسى هر. گشت نخواهى كامروا و شد نخواهد رام برايت بخت تيزى، و تندى با. افتد خوارى به تنت كنى، تيزى چون
 تو اگر. باشد نداشته درم گردآورى آهنگ دلش و باشد داشته راد دلى كه است كسى آن كس توانگرترين. شد باد همچون او رنج و اندوه ديگر

 اى چاره هيچ نيز ديگران نزد و نيابى جوانمردى و داشت نخواهى ارزشى باشى، چيز بى چون زيرا  بيĤور بدست و كن كار اندكى نيست، چيزى را
 به را خود تن كه نكوش چنان هرگز. شوى مى هراسان بورزى، آز اگر ليك. شد خواهى آسان تن گردى، خشنود چيزى به چون. باشى نداشته

 چون كه بدان. برگزين روى ميانه گيتى در پس يابى، آفرين پروردگار از كه بخواهى چون. بپيچان اندوزى گنج و آز از را خود روان. آورى رنج
 اگر. يابد راه داد به كاستى كه نبايد و بايد مى راستى و زينهار همواره. ماند شادخواهى و توانگر داد، آن از بدارى، خشنود دادگرى با را كهتران

 او خرَد ميان، آن در بكاهد، را خود روان آرزويى براى از شاهى چون. ماند خواهد نهنگ كام در روانت گويى گيرد، خود چنگ به را دلت آز
 .ناتوانيم ما و تواناست كارى هر به او. است چنين روان چرخ آيين. گردد مى ناتوان

 سرانجام بگذشت، او پادشاهى از سال نوزده چون. بود شاد او داد از زيردستانش دل و كرد شاهى ىدادگر با و آيين به بهرام سان بدين و
 .گشت نهفته اى دخمه در خرّم گيتى اين از و درگذشت تاجور شاه آن. بگريست او بر زندگانى

  نهان دارد راز ما به هميشه            رويشان و آيين است چنين را جهان
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  بهراميان بهرام

  بود ماه چهار بهراميان بهرام پادشاهى

 بهرام پس. خواندند كرمانشاه را او و افشاندند زبرجد او تاج بر همگان. ببست بخشش و داد به كمر بنشست، تخت بر بهراميان بهرام چون
 او رمه شاهان، ديگر و بود شبانى همچون كرد، مى نيكى پيوسته كه فرّخم پدر. باد داد و انديشه و خرد يگانه، و دادگر خداوند از ما بهره: گفت
 كردگار از كنم، چنين اگر زيرا بيĤورم، كژى شاهى كار در كه مبادا. باد داد و خوبى همواره ام انديشه و نيكويى او بسان نيز من پيشه پس. بودند

 بگراييم نيكى به پس. گردد فريادرس مرا دتوان مى كه است نيكويى تنها و ماند نخواهد هيچكس براى سپنجى سراى اين. گشت خواهم شرمنده
 .مكار نيكى تخم بجز تو پس. ماند مى يادگار به ما از كه است زشتى و خوبى اين. سازيم گروگان دهش و داد براى را خود تن و ببنديم پيمان و

 .بگريست او بر زارى به تاج و تخت بگذشت، بهرام پادشاهى از ماه چهار چون

 با آفرين: گفت بدو و بسپرد فرزند به را گيتى بيامد، - آورد درمى پاى از نيز را گرگ و پيل كه نهنگى آن - مرگ كه بدانست بهرام چون
 برگشت، بهرام از بخت و فرّ سان بدين چون. مساز تيره خود تخت و تاج با را روزگار ليك  ببخش و بناز و بنوش و بپوش. باشد يار تو مهترى

 . شد نهاده دخمه در و درگذشت و شد ناچيز خود و سپرد نرسى به را تخت و تاج

 نشمرد آزور مردم نفس            بگذرد همى سان بدين زمانه

  .رسيد سه و شست به گوينده سال كه زيرا آور، پيش آللگون مى بهروز، اى اكنون 
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  بهرام پسر نرسى

  بود سال نُه بهرام پسر نرسى پادشاهى

. آمدند او پيش به بشارهايى با - بودند سوگوار پدرش درد از كه -مهتران همه نهاد، سر بر تاج و بنشست پيلسته تخت بر نرسى چون
 آواى و انديشه و جوانمردى و شرم و خرد ما به گيهان كردگار كه بدانيد كيش، و داد با مهربانان اى: گفت و بكرد آفرين ايشان بر سپهدار نرسى
 پوست يك همچون خود با را او گردد، دوست تو با خردمندى چون. رسيد خواهد شادمانى من از را شما د،نرس زيانى اختر از مرا اگر. بداد نرم

 و نام بگريزد، كار از كه هر. باشد ستودن شايسته دالور و است هوشيارى از دليرى. بشناس دانايان از را خرد و توانايان از را خوب كردار تو. بدان
 .باشد ايشان بددلى از مردم آسانى تن و تنبلى كه همانا و گردد دور ازو آبروى

 بخت و آمد بسر روزگارش چون. بود سودمند همه براى سخنانش هنگام اين سراسر در و بزيست پند و خرد با سال نُه نرسى گونه بدين
 فروزان تيره، شب در ماه همچون و نامور شاه آن فرزند كه - اورمزد گشت، موم همچون سرش بر پوالدين كالهخود آن و بيĤمد او پيش به شوم

 جان تو. مياز دست بدى سوى به توانى مى تا نازديده، جوان اى: گفت بدو نرسى. دويد شاه بالين به - بود فرزد ميان در الله درخشانى به و
 تو از تاج كه مباد پس. هستى همتا بى دانشى هر در دوش، و فرّ و باال برز اين با تو. هستى تخت و تاج زيبنده و سزاوار و بخت بهرام و نرسى
 دلت و روان هميشه. بدار نگاه شاهى آيين به اى، آموخته خود پاك پروردگار از كه همچنان را گيتى. گردد بريان تو از انجمن دل و شود گريان
 چون كه كن زندگانى چنان پس. آورد پاى زير به را تو روان سپهر و بگذرد نيز تو روزگار سرانجام كه بدان. بادا آباد گنجت و بزرگى و شاد

 .گردد فرّخ روزگارت كه گويى پاسخى را او بپرسد، تو از شمار روز در يزدان

 .درگذشت و بركشيد جگر از سردى آه و بگفت اين نرسى،

 .است نبوده تختى و تاج را او و نبود نرسى هرگز  كه گويى روز همان در

  نيست تيمار و گرم جز بهره را تو         نيست پديدار رازش و است چنين
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  نرسى پسر اورمزد

  بود سال نُه نرسى پسر اورمزد پادشاهى

 .گشت كوتاه نخچير از گرگ چنگال ديگر بنشست، تخت بر بزرگ اورمزد چون

 پروردگارى و دانا و توانا كردگار بر نخست شاهى، آغاز در. بود ساخته نهان را اهريمنى كردار و داشت نگاه بيمى هيچ بى را گيتى اورمزد
. اوست از شاهنشاهى تاج و دادگرى و فرّهى و پيروزى كه پروردگارى. بيĤفريد را خورشيد و بهرام و كيوان و آسمان و روز و شب كه كرد آفرين
 مرد با. مگرد فرومايگان ونپيرام توانى مى تا پس. نيابد ستايش فرومايه كه بدان. بادا شاد زيردستانمان دل و داد از پر ما دل هميشه: گفت آنگاه

 شناس يزدان را او بخشنده يزدان باشد، سپاس جوياى پروردگار بخشش از كه كسى هر. بگراى نيكى به و منشين سگالش به نيز بدخواه
 .نخواند

 كه هستند اسانهر پيوسته كنند، مى كار اندازه از بيش و سخت كه مردمى. نشمارند چيزى به كه باشد سزاوار نيز را ناسپاس ستاينده
 كارى در آسان تن از كه باش آگاه. خواند نخواهند رهنمون را آنها سگالشگران، بيĤورند، سستى كار در هم اگر. نباشد دوستدار را ايشان كسى
 بيند مى گارروز بد از را آن شود، خوار و تهيدست بدخويى، گاه هر. نگردى سترگ و ندارى بزرگ را خود بنشستى، تخت بر اگر و نخواهى يارى

 جان بگيرند، ازو را خواسته هم اگر. گردد تخت زيبنده نه و باشد دانش و انديشه نه را او. گردد مى ناالن بخت از و شود مى بيكار پيوسته ديگر و
 خواسته نه را او ليك. زدافرا مى را خود گردن هم باز ندارد، خرد كه رو آن از و سازد مى بدخويى و چيزى بى به او. گردد مى كاسته دلش و مغز و
. بادا كَنده تنش از بدانديش جان و فرخنده شمايان روز و شب پس. دادگر پروردگار خشنودى نه و كيش نه و باشد هنر و انديشه و دانش و

 .برافراختند را خود سر او گفتار به و كردند آفرين او بر شنيدند، چنين كه مهتران

 و گشت اندوهگين مرگ رسيدن از تاجورش سر. گشت زرد گلى بسان بود، گلنار همچون اش چهره كه اورمزد آن بگذشت، سال نُه چون
 . بمرد باشد، بالينش بر پسرى كه آن بى

 خوارى به را شاهى تخت ليك. بداشتند را او سوگ روز چهل پس. درگذشت كهن  سراى اين از سخن شيرين و نامور مرد آن سان بدين و
 .بودند ساخته رها
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  االكتاف ذو رشاپو

  بود سال دو و هفتاد االكتاف ذو شاپور پادشاهى

 . بودند انديشناك آن براى از مهتران و بود شاه بى ايران، شاهى تخت چند، روزگارى

 زلفانش و كابلى دشنه همچون مژگانش سر كه بود ماه تابندگى به رخى الله آنجا در. بنگريست شاه شبستان در ديد، چنين كه موبد
 از چون پس. بود نهان در اى بچه اورمزد از را چهره پرى آن. بود پيچانده سرشان و زده گره و بافته ديگرى در يكى بابلى، پيچان نوشته بسان
 .بريختند درم و زر تاج، آن بر و بيĤويختند تاجى سرش فراز بر و گشتند شادمان خوبرخ آن از گيتى همه شدند، آگه آن

: كه كرد ياد چنين داستان اين از مرا نژاد، موبد سراينده دهگان. شد زاده خوبچهر آن از خورشيد تابندگى به كودكى كه نگذشت چندى
 خردمندى درفش سايه او بر و ايزدى فرّه سره يك كودك آن گويى. كرد بپا جشنى او شدن زاده شادمانى به و نهاد شاپور را كودك آن نام موبد
 بيĤويختند او فراز بر را زر تاج و برفتند كمر زرين پهلوانان همه پس. بيĤراستند را شاهى تخت و بخواستند مى و رود شد، روزه چهل چون. بود
 روى بر و زر تاج آن زير به را روزه چهل كودك آن سان بدين و بپيچيدند پرند ميان در را او شد، سير و دادند شير خوبى به را نوزاد آن چون و

 .افشاندند گوهر و خواندند آفرين او بر شاهى به مهتران همه گاهآن. بنهادند فرّخش پدر تخت

 پس آن از و. ببست بندگى كمر شاپور پيش در و نشست زر زيرگاه بر و بيĤمد نيز مهروى نام به شادكامى و شايسته و خردمند موبد
 را او تخت و ايوان و بيĤكند را شاپور سپاه و گنج گونه نبدي. بود رهنمون اى نيكى هر به را سپاهيان و داشت نگاه خرد و داد با را گيتى مهروى

  .بيĤراست

 .گشت برومند و يال و فرّ با كودك آن و بگذشت سال پنج كه اين تا بود چنين اين

 چادر و برگشت زردى با خورشيد كه هنگام آن در. بود او پيش در نيز خردمند موبد آن و بود نشسته تيسفون در شاپورشاه شبى
 شاه آن به موبد چيست؟ براى از خروش اين: گفت موبد به شنيد، چنين كه شاپور. بيĤمد خروشى رود اروند سوى از شد، پديدار شب ينالژورد

 چون ليك. اند نهاده روى خانه سوى به خود كار هاى كلبه از جوى چاره و بازارى مردم اكنون ، پِى نيك و نيكدل پهلوان شاه اى: گفت خردسال
 چنين اين و گيرند مى شتاب ديگرى بر آب، در افتادن ترس از يك هر بگذرند، تنگى پل چنان از دجله رود بر ديگرى كنار از يكى خواهند مى
 بازآيند ديگرى از و بروند پل يك از تا بزنيد ديگرى پل بايد نامور، و خردمند راهنمايان اى: گفت موبدان به شنيد، چنين كه شاپور. خروشند مى
 همه. داد گنج از فراوانى درم بايد كار اين براى كه بدانيد پس. نيافتند رنج به رفتن براى چنين اين ما نوكران و سپاهيان و ردستانزي ديگر و

 دل. سازند پلى تا بفرمود تاجور كودك آن فرمان به موبد آن پس. شدند شاد سخت گشته، سبز نارس، درخت كه ديدند مى كه اين از موبدان
 .شد برتر نيز آموزگارانش از كه رسيد جايى به فرهنگ در بزودى شاپور. آورد او نزد به را فرهنگجويان و گشت شادمان ازو نيز شاپور مادر

 آيين به آنگاه. بود شاه بهرام خود كه گويى. نهاد تاج و تخت آيين سالگى هشت در و چوگان و جنگ و ميدان آيين شد، ساله هفت چون
 . كرد نازِش سزاوار را خود سان بدين و ساخت خويش نشستنگاه را استخر شهر خود، برگزيده و سرافراز پاكان آن و فرّخ نياكان

  او رزم به شاپور رفتن و را نرسى دختر عرب، طائر بردن

 از داد، مى دل نيز آسمان به خود شمشير با كه شيردل طائر شد، فروزنده او فروز گيتى تاج آن و بگذشت شاپورشاه بر چند روزگارى چون
. بداد تاراج به را سرزمين آن همه و آمد تيسفون پيرامون به قادسى و بحرينى و كُرد و پارسى و رومى از بيشمار سپاهى همراه به غسانيان
 ماهروى آن واناي به شد، آگه - بود نوبهار همچون و نوشه نامش كه -شهريار پدر خواهر از طائر  چون. نبود او برابر در پايدارى ياراى را هيچكس

 نوشته چون. شد گفتگو از پر كار آن از تيسفون همه. ببردند و آورده بند به ايوانش از را او نبودند، پذير دانش و دانا گروه آن كه رو آن از و آمد
 را او چون پدرش. بود تختش و تاج آن با نرسى خود گويى كه بيĤمد ماه همچون دخترى طائر، از را او ماند، طائر نزد به دل خون با سال يك

 .ديد كشورش سزاوار را دختر آن زيرا نهاد، مالكه را نامش بديد،



320  

 

 هزار دوازده و بديد را سپاهيانش و آمد دشت به شد، خورشيدفش و خسروانى جوانى و ساله شش و بيست شاپور چون ديگر، سوى از
 شتران بر شاهدوست پهلوانان آن پس .بودند ايشان پيش در نيز راهنما دمر سد. بود بادپاى شتر يك ايشان از يك هر با كه برگزيد را پهلوان

 از بسيارى و برفت -ژيان شير و غسانيان شاه آن -سرافراز طائر پس از ايران شاه گونه بدين و. گرفتند دست به نيز را اسپان و بنشستند
 ديگر. آوردند بند در را غسانيان از بسيارى و برآمد گير و ارد خروش .كرد پشت او با جنگ به ديد، چنين كه طائر. بكشت را او سپاهيان
 و ببست نيز پشّه و مور بر راه كه بيĤورد سپاه چندان شاپور ليك. برآمد خروش ايشان زن و مرد و كودك از. بگرفتند پناه يمن در طائر سپاهيان

 طائر سپاه اسپان براى گياه و بود جنگ روز و شب ماه يك. ببست او بر را گريز يا و جنگ راه ديگر و بيافت دژ در سپاهيانش همراه به را طائر
 .دبو اندك دژ آن در

 شاپور بر طائر دختر مالكه شدن دلباخته

 سياه لرزان درفش و تن بر خسروانى سياه جوشن و دست در كمانى با و جوشان و گشت اسپ بر سوار پهلوان شاپور روزى پگاه سرانجام
 همچون را شاپور رخسار. بديد را -نامداران سر آن -شاپور درفش ناگهان و بنگريست دژ ديوار فراز از مالكه هنگام همان در. برفت سر فراز بر

 هنگام آن در كه مالكه. برفت خوبچهره آن از آرام و خواب ديگر. يافت تبرخون بسان را مشكبويش لبان و مشك چون را موهايش و گلبرگ
 همه و من نهان خون آمده، خواهى كينه به چنين اين كه خورشيدفش و بزرگ شاه اين كه بدان: گفت بدو مهر از پر دلى با بود، اش دايه پيش
 تو با و دليرم نرسى نژاد از من: كه بگوى را او و ببر او نزد به سور براى پيامى من سوى از تو بيĤمده، رزم براى او چه اگر اكنون .است من گيتى

 آن از دژ اين كه بدان بخواهى، مرا اگر پس. باشم مى تو همچون كينه اين در هستم، نوشه دختر و تو خويش كه رو آن از و. هستم نژاد يك از
 بزرگى در را خود گفتار و ببندى پيمان ام دايه با كار اين براى كه بايد اينك. گردد مى تو آن از نيز آن نگار بيابى، را ايوان چون و بود خواهد تو
 .آورد خواهم آگهى برايت او سوى از و بگويم او به دهى، مى فرمان كه را آنچه: گفت او به شنيد، چنين كه دايه. سازى روگانگ كار اين بر

 همچون ها ستاره پس. شد نيلگون كوه، و درآمد كرف رنگ به زمين گرفت، فرا سياهى را جا همه و گشت پادشاه زمين بر شب چون
 چون. برفت طائر از بيم و ترس از پر و لرزان دايه هنگام همان در. بود بيĤويخته دژ آسمان از شماله هزار سدسي گويى .گشتند پديدار چراغدانى

 مرد آن. يافت  خواهى انگشترى و تاج من از ببرى، شاه نزد مرا اگر: گفت بدو و بشتافت راهنمايى نزديك به رسيد، شاپور سراپرده نزديكى به
 .برد پهلوان شاه شاپور پيش به سراپرده هليزد از را او دل بينا و هوشيار

 و بخنديد و شد شاد او گفتار شنيدن از ايران شهريار .بگفت او به بود، شنيده مالكه از آنچه هر و ببوسيد را زمين شاپور پيش در دايه
. بگوى فراوانى خوب سخنان ماهروى آن با: گفت و بداد بدو چين ديباى از شده بافته چادرى و افسر و گردنبند يك و دستبند دو و دينار هزار

 من پادشاهى از اگر و بخواهى من از كه چيزى هر كه تاج و فرّ به و زردشت كستى به و ماه و خورشيد به سوگند: گفت شاپور كه بگوى را او
 و تاج و تخت با يزدان فرمان به را آن و جويم نمى جدايى تو كنار از و شنيد نخواهد من از بدى سخن هيچ تو گوش و دارم روا را آن بكاهى، نيز

 را او و بگفت سيمين سرو آن به بود، شنيده را آنچه و شتافت دژ به سراپرده از درنگ بى بشنيد، را شاپور پاسخ دايه چون. خريدارم سپاه و گنج
 .راند سخن او با بود، ديده كه شاپورشاه ديدار و باال باره در آنگاه. گشت خورشيد جفت ناهيد ديگر كه كرد آگاه

 طائر شدن كشته و طائر دژ مالكه، دادن شاپور دست بر

 نبيذ خُمهاى جاى و خورشخانه كليد مالكه درآمد، ساگ رنگ به زمين روى بر زرد گل و بنمود را خود تاج خاور سوى از خورشيد چون
 را چمانى سپس. بفرستاد شنبليد و نرگس گل و نبيذ و راكهاخو جنگى سران و پهلوانان و مهتران همه براى آنگاه. بگرفت دستور و گنجور از را

 تا بگذار و بده اى ساده  باده طائر به پس. دهى مى باده كه هستى تو اين امشب: گفت و براند فراوانى سخنان او با زبانى چرب به و خواند پيش
 . روند خواب به مستى از و بنوشند باده

 بدو تيره شب و گشت زرد باختر سوى در خورشيد چون. ام زنده گيتى در تو فرمان به و ام دهبن من: گفت بدو شنيد، چنين كه چمانى
 بيĤسود هياهو و بانگ از طائر بگذشت، تيره شب آن از پاسى چون آنگاه. بنوشيد غسانيان نام به و بخواست خسروانى مى طائر بازگردد، كه گفت

 .رفتند خوابگاه سوى به همگى و بخفت و
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 ديگر، سوى از. بگشودند را دژ در نهانى گونه بدين و. گويند سخن آهسته همگى كه گفت كنيزان به ماهروى مالكه هنگام همان در
 ما يار بيدار بخت ديگر: گفت بيافروختند، شماله دژ در بر چون بود، گشته خشمگين مستان آن آواى از و دوخته چشم كار آن به كه شاپورشاه

 ايشان ميان از جنگاورى پهلوانان و آورد گرد را سپاهيان همه آنگاه. دادند جاى خوبى به سراپرده در را ماهرخ همالك تا بفرمود پس. گشت
 كشتن به دست و برگرفت را كهن هاى كينه آن همه سان بدين و. برد دژ آن درون به خود با كارزار شايسته پياده و سوار چندين و برگزيد
 . يازيد

 جنگ به هرجا در و برخاستند خواب از سرآسيمه ناگهان پس. بودند خفته دژ درون در مستى از طائر راههم به بيشمارى سپاهيان
 شد، بند در شاپور دست به طائر چون. بكشت را سپاه آن ناموران از بسيارى ايران شاه و ننمودند پشت بيم از ايشان از هيچيك ليك. پرداختند

 .افتاد شاپور جنگ به بسيارى توانگر مردم و بند و دژ آن همه. گشت روان برهنه ناگزير به

 دادن بار چون. بدادند بار و نهادند آيين به اى پيروزه تخت دژ آن در بنمود، را خود زرين كاله خورشيد، چون فردا پگاه و بگذشت شب آن
. رفت او نزديك به تن بر چينى زربافت از درخشانى جامه و سر بر سرخ ياكند از افسرى با -نوبهار گل آن -مالكه رسيد، پايان به ايران شهريار
 و بيĤمد برهنه سرى با طائر چون. بخواند خود پيش به بود، گشته بند در كه را طائر آنگاه و بنشاند زرين تخت روى بر خود روبروى را او شاپور

 آزاد شاه اى: گفت شاپور به پس. است بوده او كار از رسيد، او به كه بدى آن و اوست كار جادو آن كه بدانست بديد، را خود نامور دختر آن
: گفت بدنام طائر آن به شاپور ليك. بدار خشم گناهان بى از پس اين از و بپوش چشم او مهر از نيز تو پس. كرد چه من با فرزند كه ببين مرد،
 تا بفرمود دژخيم به شاپور آنگاه برانگيختى؟ را آسوده ينهك آن و بساختى رسوا را ما دودمان و بيĤوردى پرده پشت از را بهرام دختر چگونه تو

 . كشيد خون در را طائر سر ننگ، آن براى از شاپور سان بدين و. بسوزاند آتش در را تنش و بزند را گردنش

 . ردك دور دستش دو از را او دوش دو و بگويد سخنى هيچ كه نگذاشت بيافت، كه را عربان از كسى هر و برفت آنجا از سپس

. كردند االكتاف ذو را او پاچنامه عربان بگشود، مهره از را عربان دوش گونه اين شاپور چون. بود مانده شگفت در او كار از گيتى همه
 دادن ساو و باژ از يافت، زينهار دوشش به شاپور آسيب از كه كسى هر. برد نماز او پيش در گيتى همه و بازگشت پارس سوى به آنجا از شاپور

 .نمود دگرگونه را خود چهره روزگار پس آن از و بگذشت نيز اين بر چندى. نپيچيد سر او به

 را او دوختن، خر پوست به روم قيصر و روم به شاپور رفتن

 .داشت رنج در سرنوشت از را خود دل بود، گنج و تاج را او كه آن با شاپور روزى

 ياب ستاره با و ساخت رها را خواب و آرامش نيز شناس ستاره .آيد او پيش به ناسش ستاره تا بفرمود بگذشت، تيره شب از پاس سه چون
 فرّه كه اين يا رسيد خواهد بدى پادشاه به آيا كه ببيند تا كرد نگاه -است هميشگى پيروزى نماينده كه - األسد قلب در روشنى با پس. بيĤمد
 ياراى را كسى كه است پيش در درد و رنج با كارى كه بدان پارسا، و روشندل هپادشا اى: گفت بدو بديد، چون. گشت خواهد افزوده او ايزدى

 اختر و بگذرد من از بد اين تا هست اى چاره چه تا بگو راهجوى، داننده مرد اى: گفت شنيد، چنين كه شاپور. نباشد تو پيش به آن كردن ياد
 و ناپايدار چرخ گردش اين از دانش يا مردانگى با تواند مى جنگاورى يا ندخردم كدام شهريار، اى: گفت شناس ستاره نيĤورد؟ زير به مرا بد

 بدو شنيد، چنين كه گرانمايه شاه. نباشد سرنوشت برابر در پايدارى توان را ما و شد خواهد گمان بى است، بودنى هرچه يابد؟ رهايى سرنوشت
 .باشد بدى هر از ما پناه بيĤفريد، مرا ناتوانى و توانايى و بلندگَردان آسمان اين كه دادارى: گفت

 كه كرد آرزو شد، آباد ازو سرزمينش همه چون. گذراند شادى به رنجى، هيچ بى چندى و بگسترد داد خود پادشاهى در پس آن از شاپور
 بود، خردمند و دادگر هلوانىپ كه خود دستور با را خود انديشه و راز آن پس. ببيند نيرويش و گنج و سپاه آن با را سرافراز قيصر و آيد روم به

 پر كاروان ده آنگاه. باشيد شاد داد از و بداريد دادگرى با را پادشاهى اين: گفت بدو. نگفت سخن باره اين در ديگرى هيچكس با ليك. بگشود
 انديشه از پر و نهاد بار ديبا از نيز را شتر سى و كرد بار گوهرهايى و ديبا با را آنها سپس. باشد ساربان يكى كاروان، هر بر كه بخواست شتر مايه
 به پس. بودند مند بهره آن از شهريان هم و دهگانان هم كه بديد روستايى شهر، نزديكى در رسيد، آنجا به چون. رفت روم به آباد سرزمين آن از

. نيابيم تو همچون ميهمانى هيچ ما: گفت و بكرد آفرين بسيار او بر مهتر هست؟ جايى اينجا در مرا آيا: كه پرسيد او از و برفت مهترى خانه
 .بكرد آفرين او بر نيز دهگان. ببخشيد چيزهايى و بخورد و بود آنجا در را شب آن شاپور
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 آفرين او بر و رفت بار ساالر نزديك به رسيد، آنجا به چون. آمد قيصر خانه سوى به باد همچون و برنهاد بنه شاپور برآمد، سپيده چون
 .ببرد برايش يىبشارها و بكرد

 از يكى  نيستم پادشاه من: گفت شاپور دارى؟ را شاهان شاخ و روى چنين اين كه كيستى كه برگوى: گفت و بپرسيد او از بار ساالر
 تا ام آمده بارگاه اين به اكنون. ام آورده ريسمانى هاى جامه و خز از كاروانى و برفتم  جز شهر از بازرگانى براى كه هستم پارسا پارسى مردمان

 نيز من تا بسپارد گنج به و بپذيرد چاكر اين از داند، مى سزاوار بارها اين از كه را افزارى جنگ و گوهر هر تا بگشايند راه قيصر نزد به مرا مگر
 سوى به و خرم مى روم از بايد مى آنچه هر سپس و برم مى پناه قيصر به راه اين در. بفروشم سيم و زر به بماند، كه هم هرچه. باشم شاد بدان

 .برم مى ايران در خود آباد سرزمين

 از را او و برداشتند را پرده تا بفرمود سپس. بگفت را سخن اين و آمد قيصر پيش به و برخاست درگاه آن از شنيد، چنين كه بار ساالر
 و دل و بنگريست پهلوان شاپور به قيصر. بكرد آفرين ار او بود، سزاوار كه چنان رسيد، قيصر نزديك به شاپور چون. آوردند قيصر نزد به در پيش
 و بيداد ايرانى مرد هنگام همان در. بيĤراستند را ايوان و كاخ همه و بيĤوردند مى و خوان تا بفرمود پس. سپرد او خوبى همه آن به را خود ديده

 دينارگان به ديبا كه نامور بازرگان مرد اين كه بدان. بشنو ازر به من از را سخنى سزاوار، اى: گفت بدو بود، قيصر نزد در و روم در كه شومى
 تيره او روى ديدن از چشمش و ماند خيره شنيد، چنين كه قيصر. است شاهنشاه شاپور خود نشست، و فرّ و ديدار و گفتار اين با فروشد، مى

 ناگهان و داشت نگاه را او قيصر شد، مست شاه شاپور چون. نگفت سخن راز آن باره در هيچكس با و بايستاند آنجا در نگاهبانى پس. گشت
 .هستى - نرسى پسر -شاپور تو شگفتا،: گفت و گرفت را او و بيĤمد نگاهبان

 .نشد رها سختى و رنج دام از خود مردانگى با هيچكس كه براستى. ببست را او دست و برد زنان سراى به را او پس

 شمر ستاره شمار بايد چه            بر به نيĤيد دانش مايه زين چون

: گفت مى كار اين از آگاهى با كسى هر. بدوختند خر پوست در زارى به را او و بيافروختند اى شماله مست شاپور آن كنار در آنگاه 
 ببردند اريكت و تنگ اى خانه به درنگ بى را بدبخت شاپور. ساخت رها را خود بخت و جست مى را خر پوست پيوسته شوربخت اين كه براستى

 بده آب و نان چندان را او: گفت زن آن به نگاهبان. دادند خانه آن كدبانوى به را كليد و ببستند كليد با را خانه در و انداختند آنجا در را او و
 نيست، قيصرنژاد كه ىكس ديگر و بداند را تاج و تخت ارج ديگر شايد بماند، زنده هم باز چندى از پس اگر تا نشود بيرون تن از زود جانش كه
 ماهرخ گنجور به را خانه كليد و ببست را خانه آن در نشست، مى ايوان آن در ديگرى جاى در كه نيز قيصر زن. نيافتد قيصر تخت ياد به

 .سپرد -داشت ياد به را پدرانش همه و رسيد مى ايرانيان به نژادش كه - خود برگزيده

 قيصر چون. بگذاشت همانجا در خر پوست در بسته را شاپور و براند ايران سوى به روم از را دخو سپاه روز همان در قيصر ديگر، سوى از
 ايران در چيزى هيچ و آوردند بند در را ايرانى كودكان و مرد و زن از بسيارى روميان. بركشيد كين تيغ زود رسيد، شاپور ايوان نزديك به

 آگه شاپورشاه مرده يا و زنده از نيز سپاهيان از هيچيك و بيĤيد رنج و سختى آن در  نايرانيا يارى به كه نبود هيچكس. نگذاشتند برجاى
 .شد تهى مردم از سرزمين آن و بگريختند روميان برابر از ايرانيان همه. نبودند

 .رفتند سكوبا پيش به و گشتند ترسا نيز بيشمارى ايرانيان

 خر پوست از را شاپور كنيزك، رهانيدن

 تنهايش روز و شب داشت، مى نگاه را شاپور كه كنيزى آن ديگر، سوى از. برفتند ايران از سپاه آن بگذشت، ندىچ چون سرانجام
 پوست، آن براى از روز و شب و نبود شاد بودند، آورده شاپور سر بر كه آنچه از رسيد، مى ايرانيان به كنيزك آن نژاد كه رو آن از و گذاشت نمى

 اندام چنين اين كه كيستى كه بگوى من با و مترس هيچ خوبروى، اى: گفت شاپور به كنيزك روزى. بود بريان رشاپو براى از دلش و گريان
 بسان نيز موهايت و بود آن سر بر گرد ماهى كه بودى سروى همچون تو است؟ شده دور تو از آرام و خواب و است خر پوست اين در تو نازك
 تو بر پيوسته من دل. شد نى مانند به پيلوارت تن و گشت خميده تو سرو همچون باالى آن ناكنو. بودند ماهت روى آن بر سياه مشك

 شنيد، چنين كه شاپور گويى؟ نمى من با را خود راز چنين اين كه جويى مى چه سختى اين در. است گريان روز و شب چشمم دو و سوزد مى
 آن از هم اندكى هرگز جاودان تا و ببندى من با پيمانى سوگند با كه خواهم مى پس اى، آورده من بر مهرى هيچ اگر خوبچهر، اى: گفت بدو
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 كنيزك. گفت خواهم برايت درستى به خواستى، كه را آنچه نيز من آنگاه. نگويى دشمن به را رازم و باشى من گداز و درد اين ياد به و نگذرى
 را تو راز هرگز: گفت و خورد سوگند  بيم و مهر به و ايران داراى به و چليپا سوگ و مسيحا جان و  كَرد هفتاد تورات به و شماس زنّار و دادار به
 .نجويم برترى سخن اين از و نگويم كسى به

 اين با را خود دل و ببرى فرمان من از چون اكنون: گفت بدو سپس. نساخت نهان را چيزى هيچ و بگفت او با را خود راز همه شاپور آنگاه
 گرمى شير خوردن نان هنگام به كه بايد پس. آمد خواهد در پايت زير به گيتى و شد خواهد برتر بانوان همه از سرت ،سازى گروگان راز

 هر بگذرد، ساليانى چه اگر من از پس كه بدان. گردانى خيس شير با را خر پوست اين و نگويى سخن باره اين در كس هيچ با و بيĤورى
 كسى هر از نهانى پيوسته پس آن از شنيد، چنين كه كنيزك. گردد افسانه گيتى در پوست اين و فتگ خواهد سخن باره اين در خردمندى

 نزديك به را آن بگويد، كسى با باره اين در سخنى هيچ كه اين بى و نهانى سپس و گذاشت مى آتش روى بر آن از جامى و خواست مى گرم شير
 آن از خون از پر تنى و درد از پر دلى با شاپور و گشت آغشته شير به خر پوست آن همه جامسران و بگذشت كار اين بر هفته دو. برد مى شاپور
 اين از بتوانيم تا انديشيد گونه همه و ساخت اى چاره بايد اكنون دل، بينا و پاك نيكساز اى: گفت رازدار كنيزك آن به پس ، آمد بيرون پوست

 سوى به بزرگان اين پگاه، فردا كه بدان: گفت بدو شنيد، چنين كه كنيزك. بگذريم -بادم آفرين سرزمينى چنين بر هرگز كه -روم سرزمين
 جشن آن به رفتن براى از كدبانو چون پس. روند شهر بيرون به آن براى كودك و مرد و زن كه شد خواهد بپا جشنى روم در. روند مى جشنگاه

 با را كمان و تير و گوپال دو و اسپ دو و ترسم نمى گزندى هيچ از و سازم مى اى رهچا من آنگاه. شود مى تهى خانه برود، دشت به شهر از خرّم
 .آورم مى تو پيش به روانى روشن

 و بجست آخور از گرانمايه اسپ دو ، خرد و انديشه با كنيزك آنگاه. بكرد آفرين بين پيش و هنر پر دختر آن بر شنيد، چنين كه شاپور
 .بيافت شاپور براى نيز پهلوانى كالهخود و وشنج و برگستوان و گوپال و تيغ

 كنيزك فردا پگاه كه شد انديشه اين از پر شاپورشاه جان كشيد، سر بر را خود سياه چادر شب و شد فرو باختر سوى از خورشيد چون
 آن به بودند، شهر در كه كسانى مهه بپالود، مردم ديدگان از را خواب و رسيد فرا روز و برآورد سر شير بخش از آفتاب چون ساخت؟ خواهد چه

 به خالى ايوان آن چون. نهاد روى خانه آن سوى به جوى چاره مردم بسان كنيزك آن پس. گردد مند بهره جشن از كه كسى خوشا. رفتند جشن
 اندازه هر و پهلوان سواران هبرگزيد افزار جنگ همراه به آخور از را گرانمايه اسپ دو آن پس. بيافت پلنگ چنگ و شير دل ديگر افتاد، او چنگ

 فرا شب و آورد فراهم بود، نياز رفتن براى كه را آنچه همه چون. ببرد خود با بود، نياز كه ديگرى چيز هر و ياكند و خوشاب مرواريد و دينار كه
 از اسپ بر سوار دو هر پس. شدند آگه شاپورشاه رفتن از نگاهبانان از تن دو هنگام همان در ليك. كردند رفتن آهنگ شاپور و كنيزك رسيد،

 از زين روى بر ديد، چنين كه شاپورشاه. گرفتند دست در را او اسپ رخ دو هر و برسيدند نامدار شاپور و كنيزك نزد به و بتاختند ايشان پِى
 .افكند زمين بر خوارى به را ايشان و گرفت دست در را نگاهبان دو هر سر و بجست جاى

 .برفتند شتابان همراهش و شاپورشاه شدند، كشته و افتادند زمين رب نگاهبان دو هر چون

  زمين ايران به رسيدن و روم از شاپور گريختن

 از گونه بدين. نپرداختند خواب و خورد به و بتاختند روز و شب و نهادند روى زمين ايران سوى به شادى با كنيزك و شاپور سان بدين و
 فرود براى را جايى شدند، سست تاختن همه آن از اسپانشان و خود چون. رسيدند خوزستان كشور به تا براندند بيابان و خارستان راه از و روم

 آن از گريزان و راه آن از رنجور تنى با شاپور پس. بود ايشان راه سر بر جشنگاه و ايوان و باغ از پر و خرّم دهى هنگام همان در. بجستند آمدن
 از پس. بديد كالهخود و زره و نيزه با را تن دو. بيĤمد دوان - بود ميزبان هم و نيكدل هم كه - پاليزبان مرد. بزد را نىباغبا خانه در و بيĤمد بدى

 چه ايم، كرده گم را خود راه كه ما از نيكخواه، اى: گفت بدو شاپور بتاختيد؟ سان بدين و بيĤمديد كجا از بيگاه چنين اين: كه پرسيد ايشان
 و باشم مى درد از پر سپاهش و قيصر از. ام نهاده روى سرزمين اين به گريزان كه هستم جوى چاره و ايرانى مردى من كه بدان پرسى؟ مى اندازه
 كه درختى اين كه كنم مى گمان چنين كنى، نگاهبانى و هوشيارى و باشى من ميزبان امشب اگر اينك. ببينم را او افسر و سر كه مبادا ديگر

 بتوانم، نيز را هرچه و هستم تو ميهمان نيز خودم و توست خانه اين: گفت بدو شنيد، چنين كه باغبان. آمد خواهد بار به برايت روزى بكارى،
 .گويم نمى سخنى هيچكس با و آورم مى اينجا به و كوشم مى
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 چون. آورد فراهم خوراك اى گونه ره از توانست، مى كه چندان نيز باغبان زن. رفت خانه به و آمد فرود اسپ از كنيزك همراه به شاپورشاه
. نهاد ايشان پيش در و بيĤورد مى بود، شده شادكام و خرّم مهمان، آن از كه باغبان و بپرداختند ميگسارى براى را جايى زود بخوردند، خوراك
 :گفت و داد شاپور به مى جامى سپس

 بيدار، پاليزبان اى و هوشيار ميزبان اى: گفت بدو شنيد، چنين كه ورشاپ. بنوش كنى، ياد ازو بايد مى كه كس آن نام به را مى جام اين
 از اندكى تو زندگى ساليان چون اينك. خورد مى مى او نخست باشد، برتر ديگرى از خرد و زندگانى ساليان به چون آورد، مى مى كه كسى آن
 او كه خورد مى مى كسى آن نخست هنر، پر اى: گفت بدو باغبان ليك. بنوشى خودت نخست دهى، مى مى ما به چون كه بايد است، بيشتر من
 پديدار تاج شكوه تو روى از كه بدان. باشى رو پيش كار اين در بايد دارى، را پيران فرهنگ چون ولى جوانى، چه اگر تو پس. باشد فرّ و زيب را

 .بگرفت باغبان از را نبيذ جام و بخنديد گفتار اين شنيدن با شاپور. آيد مى مشك بوى مويت از و است

 كي اى: گفت باغبان هست؟ اى آگاهى چه زمين ايران از را تو كيش، پاك اى: گفت پاليزبان آن به و بركشيد جگر از سردى آه سپس
 .باد دور تو از دشمن بد منش،

 آن در كشتزارى هيچ و شد پراكنده نجاآ از ديگر بود، ايران در كه هر. رسيد ايرانيان به قيصر از كه برسد تو بدخواه به زيان چندان
 پيش به و ببستند زنّار و شدند ترسا نيز ايرانيان از بسيارى. گشت پراكنده بزرگ انجمن آن مرد، و زن كشتار و تاراج همه آن از.  نمانْد سرزمين
 پسر - شاپور: گفت بدو شنيد، چنين كه پورشا. ايرانند در و گشته دور خود سرزمين از سر، بر كاله هم جاثليقان از بسيارى و رفتند سكوبا

 اى: گفت باغبان بگرديد؟ ايرانيان از بخت و گشت سر خيره چنين اين قيصر كه رفت كجا به درخشيد، مى اورمزد ستاره همچون كه - اورمزدشاه
 .نرسيد نايرا به او زنده يا مرده از نشانى هيچ ديگر كه بدان. بادا تو براى ناز و مهترى جاودان تا سرفراز،

. بگريست زار آن براى از بود، شاه ميزبان كه پاليزبان آن آنگاه. اند گشته برده روم در بودند، آباد سرزمين آن در كه كسانى همه اكنون
 .شد خواهد افروز گيتى خورشيد همچون من خانه اين باشى، اينجا در روز سه اگر: گفت شاپور به سپس

  نجست مهمان آزرم كه كس هر كه        نخست از داستان اين زد دانا كه

  اوى تاريك بخت آورد نياز             اوى نزديك هيچ خرد نباشد

 زيرا  باشد روا: گفت بدو شنيد، چنين كه شاپور. بگوى را خود نام شد، رام دلت كه گاه هر و بخور مى و بيĤساى و بمان اينجا در پس 
 .تاس پادشاه همچون ما براى ميزبان اكنون

  سپاه او كردن گرد و را شاپور ايرانيان، شناختن

 درآمد، مرغزار از زرين درفشى بسان خورشيد و برآورد كوه از سر سپيده چون. شنيد و گفت و خورد و بود آنجا در را شب آن شاپور
 آرامشگاهى و سزاوار جايگاهى مرا كه ستىبرا. باد برتر نيز بارنده ابر از سرت و فرخنده روزت: گفت بدو و رفت خود ميهمان پيش به باغبان

 هر و بيĤور برسم و اوستا و زند اكنون. برگزيدم نيز تخت و تاج بر را خانه اين من نيكبخت، اى: گفت شنيد، چنين كه شاپور. نبود تو شايسته
 اينك: گفت بدو زمزمه با سپس. بيĤراست برسم و باژ براى را جايى و بيĤورد بود، فرموده بدو شاه هرچه باغبان. گوى پاسخ مرا بپرسم، تو از آنچه

 كه شاه. است من خانه روبروى درست موبد موبدان خانه زبان، شيرين و نامور مرد اى: گفت باغبان كجاست؟ موبد موبدان كه بگوى درستى به
 شاه آنگاه. بيĤورد مهر گل و برفت شتابان ن،سخ اين شنيدن با باغبان. بخواه مهر گل ده مهتر از و برو: گفت پاليزبان به نهانى شنيد، چنين
 .گويد مى چه تا ببين و بده موبد به را گل اين: گفت و كرد آفرين را او و داد باغبان به و نهاد گل آن بر را خود نگين

 و پراكنده آنجا پيش از ار پهلوانان رسيد، او درگاه نزديك به چون. آمد موبد موبدان پيش به شاه مهر آن با پاليزبان مرد دم، سپيده پس
 .ديد بسته را درگاه آن در

 كه موبد. بنمود بدو را مهر و برد نماز را او و رفت موبد نزديك به باغبان بگشودند، را در چون. خواست بار بارگاه آن از بلند آواى به پس
 بدو باغبان چيست؟ مهر اين :گفت باغبان آن به و ستبنگري مهر آن نام به چندى سپس. بردميد شادى از دلش بديد، را مهر آن و كرد نگاه
. اوست همراه به نيز سهى سرو بسان فرّهى و زيب با و خردمند ماهروى يك و نشسته من خانه در اكنون سوار اين كه بدان نامدار، اى: گفت
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 جويبار كنار در را سروى و بهار كه كسى ره: گفت باغبان چيست؟ نامجوى اين روى و باال نشان كه برگوى: گفت بدو شنيد، چنين كه موبد
 خون مانند به اش چهره و شير بر چون او بر و اسپ ران همچون بازوانش. يابد مى آرامش او ديدن از دلش بنگرد، او رخسار و باال به چون نديده،
 كه بدانست روانى روشن با بشنيد، را پاليزبان سخنان دانا مرد آن چون. است پديدار تاج شكوه اش چهره از و آيد مى شرم رنگ او مهر از. است
 :گفت بدو و فرستاد پهلوان پيش به و بجست اى فرستاده پس. است تاج و تخت سزاوار تنها چهره آن و نيست شاه بجز كسى شيردل مرد آن

 دلى كه -سپهبد. شتافت پهلوان پيش به موبد فرستاده آنگاه. بكن انجمن را سپاهيان سو هر از تو پس. شد پيدا شاپورشاه فرّ آن كه بدان
 روا تو بجز هيچكس پرستش كه براستى گيهاندار، اى: گفت دادار پروردگار به و شد شاد او گفتار شنيدن از داشت آه از پر لبى و كينه از پر

 و گيهاندار اى دادگر، و يكتا ندخداو اى. ببينند را او نيز سپاهيان و ببيند را سپاهيان شاپورشاه هرگز ديگر كه دانست مى كسى چه. نباشد
 .سپاسگزاريم را تو نيكى، به راهنما

 فراز سپاهى بود، نهان آنجا در مهترى كه هرجا و سو هر از شد، پديدار گرد ماه و ستاره و برآورد را خود سياه درفش شب چون سپس
 آنگاه. بيĤمدند ميزبان پاليزبان آن درگاه به شادى با همگى سان ينبد. بتاختند و برافراخته سر تا دو تا دو و يكى يكى پهلوانان، سو هر از. آمد

 روى يكايك برفتند، نامجوى آن نزديك به همگى چون. بگشايند ايشان بر را راه ليك بود، فرومايه بارگاهى آنجا چه اگر تا بفرمود شاپورشاه
 آن از كه را آنچه و بشنيده قيصر از كه را سخنانى آن و بخروشيد بديها آن براى از و برگرفت در را بزرگان آن همه شاه. نهادند خاك بر را خود

 كه باشيد آگاه: گفت آنگاه. بگفت ايشان براى ساخت، آزاد را او و بكرد او با خوبچهر برده آن كه اى مهربانى آن همراه به را بود ديده خر پوست
 من اكنون شود، هنر پر بنده يك بنده اى فرخنده و شهريار اگر كه بدانيد. يافتم -باد فرخنده روزگارش  كه -او از و كردگار از را خود جان من
 .كنيد آگه را ايشان و بفرستيد را كسانى آنجاست، من پادشاهى و سپاهيان كه سو هر به اينك. هستم دادگر و دل گشاده هنر پر برده اين بنده

 پيدا از و ما از قيصر چون. رسد بيرون به آن از اى آگاهى هيچ نبايد كه زيرا. ببنديد را تيسفون راه بويژه و بپراكنيد راه بر نيز بانانى ديده
 بخت و او برابر در پايدارى توان را ما اينك. بشكند را ايرانيان پشت و دل و مرا سپاهيان و بيĤيد اينجا به شود، آگه شاهنشاهى فرّ آن شدن

 اين نهانى مگر تا سازيم ديگرگونه آرايشى و ببنديم نيز پشّه بر را راه سپاهيانمان با Ĥورد،بي را سپاهيان و بيĤيد موبد چون پس. نيست شادابش
 كه نبايد پس اين از ديگر. سازيد پراكنده را پاسبانانى شب و روز و بگماريد بانانى ديده اى گوشه هر در بايد. سازيم پاك هرزه گياهان از را باغ

 .بخوابد ميانرو از بيم بى و گشاده كمرى با هيچكس

  روم قيصر گرفتن و شاپور زدن شبيخون

 تيسفون سوى به را اى كارآزموده بزرگان و كارآگاهان شاپور پس. آمد گرد شاپور پيش در سپاهى هزار شش كه نگذشت اين بر چندى
 به سپس. بديدند را كارها پنهانى و برفتند هانناگ نيز كارآگاهان. آورند آگهى شاپور فرّهى و باشكوه بارگاه آن در قيصر كار از او براى تا فرستاد
 سو هر در نيز سپاهيانش. انديشد نمى كارزار به هيچ ديگر شكار، و خوردن مى همه آن با قيصر: گفتند و بازگشتند گردنفراز شاه آن پيش

 .پاسبان شب، نه و دارد بانى ديده روز، نه. باشند مى كردن تاراج سرگرم و اند پراكنده

 پسنديده را دل آرزوى به زيستن آنگونه بيند، نمى دشمنى سو هيچ از كه رو آن از قيصر. هستند شبان بى اى رمه همچون او سپاهيان
 .است

 ايرانى برگستوانور و دار زره سوار هزار سه پس. گشت باد همچون چشمش پيش در رنجها آن همه ديگر و شد شاد شنيد، چنين كه شاپور
. شدند مى پنهان رسيد، مى فرا روز چون و شتافتند مى تيز را شبها. براند تيسفون سوى به را سپاه آن و بپوشيد جوشن  تيره شب در و برگزيد را
 تيسفون شهر پيش به كه اين تا برفتند گونه بدين و. بودند گماشته بانانى ديده راه بى و راه در و سپاهيان پيش در پرسنگ دو از پيش تا

 و پاسبانان فرياد و كوس آواى آنجا از. نبود دل در قيصر از هراسى هيچ را شاپور. درآمدند لشگرگاه به كه بود ذشتهگ شب از پاس سه. رسيدند
 همه آن از. بود مست خود سراپرده در نيز قيصر. نبود آگه ايشان تاختن از هيچكس و بود خرگاه و تاژ از پر دشت آن. بشنيد را خروس بانگ

 گرز و ببرد دست و كشانيد دشمن لشگرگاه به را سپاهيان ديد، بدانگونه را كار پهلوان شاپور چون. نبود مينسرز آن در جايى هيچ سپاهى
 و بتركد آسمان گويى كه چنان. برآمد چكاچاك و هياهو هرجا از. خاست ابر به گرز چرنگيدن و هندى دراى و كارناى خروش. بركشيد را گران

 تيغ و شده ابر از پر سره يك آسمان گويى تيره، شب آن در بنفش تيغهاى و كاويانى درفش ششدرخ همه آن از. بچكد خون خورشيد از
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 آتش به را جا همه. ساخت زبر و زير را هنر بى قيصر آن سراپرده همه شاپور. گزيد دورى ستاره و شد ناپديد نيز كوه سپاهيان، گَرد از. باريد مى
 . شد ميان و دست و پشت از پر دشت همه. بكشتند را روميان آن از بسيارى. بزدند زمين بر را آسمان و كشيدند

 گرفتند ها سراپرده آن از نيز را او برگزيده و دلير سواران و نامداران از بسيارى. آمد گرفتار قيصر و گشت بيزار قيصر از نيك اختر سرانجام
 :باشد چنين اين بلند چرخ كردار آرى. آوردند بند در و

  نهيب گاهى و شادمانى گهى            نشيب گه و دآي فراز زو گهى

  است ياور جهان كردگار ترا            است بهتر مردمى و آزارى بى

 به خوشبوى و مشك و كاغذ و خامه با دبير تا بفرمود شاپور شد، پديدار باال از خورشيد درفش و گزيد دورى شب و رسيد فرا روز چون 
 نيكويى به را او تنها. باد گيهان كردگار بر ما آفرين: گفت نامه آغاز در. بنوشتند نامه كشور هر در مهترى و شاهپاد هر به پس. برود او پيش

 فرمان چون قيصر اكنون. نيست نيكى به آفريدگار او بجز هيچكس كه روزگار آفريننده همان .باشد نمى كسى نيازمند نيرو در و است دسترس
 را ايران تاج ديگر او. است افتاده من بند در زارى به نبود، جانش راهنماى ، خرد و نكاشت زفتى تخم بجز هيچ نايرا در و ساخت رها را يزدان

 ديگر. شد گسسته او بارگاه و سپاه آن بنمود، راه را ما كه يزدان نيروى به. نبرد زشت نام بجز هيچ گيتى اين از و سپرد بود، سزاوار كه كسى به
 سپس. ببنديد پيمان ما با ديگر بار و ببريد فرمان ما از و بجوييد داد همگى. بگذرانيد شمشير دم از را آنها بيابيد، رشه در كه اى رومى هر

 .شتافتند سو هر به روان روشن شاپورشاه هاى نامه آن با فرستادگانى

. بكرد ياد را دهش نيكى دادار نهاد، سر بر را نياكان تاج چون. بنشست خود رهنمون با آزار بى و آمد تيسفون سوى به لشگرگاه از شاپور
 بر را بردگان نام و برود زندان به تا بفرمود دبيرش به سپس. بكرد شاد را او روان گونه بدين و بيĤراست پاليزبان آن براى شاهوارى جامه آنگاه
 در بودند، روم برگزيده مهتران و قيصر خويشان از ىهمگ كه روم نامدار بزرگان از تن دو و سد و هزار كه ديدند شمردند، چون. بنويسد كاغذ
. آورند او پيش به را روم قيصر تا بفرمود آنگاه. ببريد بودند، رهنمون بدى به كه را كسانى آن همه پاى و دست ايران شاه پس. اند آمده بند

 ديدگان از اشكش بديد، را شاپور تاج ناراستكار قيصر آن چون كه شگفتا. بيĤورد زندان از زارى به را او و بگرفت را قيصر دست و برفت نگاهبان
 را زمين سراسر كه نهاد خاك بر را خود تن و روى چنان. بكرد آفرين تاج و تخت آن بر پيوسته و ماليد زمين بر را خود روى و چكيد رخسار به
 انبازى هيچ كه پروردگارى براى و هستى ايزد دشمن و رسات كه اى بدى، سرشت اى: گفت بدو بديد، را او كه شاه شاپور.  بِرُفت خود مژگان با

 اگر تو. است فروغى بى بد آتش  ليك. گوييد نمى دروغ بجز سخنى هيچ شمايان شناسى، مى پسرى نباشد، فرجامى و آغاز هيچ را او و ندارد
 خاك بر خوارى به و بساختى بند خر چرم رد مرا چرا كجاست؟ باشد، رهنمون خوبى سوى به را تو كه دلى و خرد و شرم پس هستى، قيصر

 خر چرم در را خود ميهمان تو ليك. آيم رزم به كه نبود سپاهى و كوس هيچ مرا و بودم آمده بزم به گويى بازرگانان، همچون كه من انداختى؟
 .نجويى را ايران با نبرد پس ينا از ديگر كه ببينى راستين مردان از كارى چنان اكنون پس. كشى مى لشگر ايران به خودت و كشانى مى

 از را خرد كه بود شاهى تخت اين كه بدان است؟ يزدان فرمان از سرپيچى توان را كسى چه شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه قيصر
 كهن نامت هرگز هك بشوى داستانى همچون گيتى در بدهى، نيكى با را بد كيفر اگر تو ليك. درآورد ديو مزدورى به را تنم و كرد دور من

 درگاه در پس آن از و گردد مى خوار چشمم پيش در دينارم گنج ديگر بيابم، زينهار جان به تو از اگر من. برآيد مردانگى اين با تو كام و نگردد
 .جست نخواهم ايران شاه تخت آراستن بجز هيچ و بود خواهم اى بنده همچون تو

 كه را كسانى همه ناگزير به نيز من اكنون بساختى؟ زبر و زير را سرزمين اين چرا بدهنر، اربدك اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاپورشاه
 آن دوباره تا مباد هرگز كه -روم به خود با كه را هايى خواسته آن همه كه بايد نيز. خواهم باز تو از ببردى، خود با و ساختى برده ايران از

 و پلنگان كنام و شده ويران ايران، در كه هم را هرچه. بيĤورى ايران سرافراز سپاه اين پيش به خود سراى از بردى، -ببينى را شوم سرزمين
 از تن ده بكشتى، ايرانيان از كه تنى يك هر برابر در كه اين ديگر. بيابى را خود كردار كيفر تا بسازى دوباره خود دينار با است، گشته شيران

 هر بايد پس.  برد نمى را ديگران درخت نيكبختى هيچ كه بدان ديگر. بدهى تاوان آنها كشتن با و جويىب باشند، كيان نژاد از كه را روميانى
 و پسندم نمى را خر پوست تو بر من اكنون. بكاهى دلها از را خشم اين مگر تا برآورى نيز را ديوارها و بكارى بريدى، ايران در كه درخت اندازه

 شاپور پس. دريد خواهند تنت بر پاى تا سر از را تو پوست نيĤورى، بجاى گفتم، كه را آنچه همه اگر كه باش آگاه ليك. بندم مى ديگر بندى به
 گران بند دو و نهاد او بينى در ماهارى و بكرد ياد خر پوست آن از آنگاه. كرد سوراخ آن با نيز را بينيش و كرد پاره دو به دشنه با را او گوش دو
 . بازگرداند جايش به را او نگاهبان همان سپس. گذاشت پاهايش بر



327  

 

 قيصر برادر با او رزم و روم به شاپور كشيدن سپاه

 دلى و كينه از پر سرى با شاپورشاه پس. بخواستند را گنجها در كليد و بيĤراستند را ديوان و بنهادند سپاهيان گذشتن براى ميدانى آنگاه
 به را جا همه و بسوختند را ها خانه و بكشتند پيوسته خود راه سر بر و راند روم به ايران از سپس .بداد روزى و بكرد انجمن را سپاهيان باد از پر

 .كشيدند آتش

 كارزار رده ميان در و تيره شبى در نامدار قيصر و گشت ويران آباد، سرزمين آن ديگر كه رسيد آگهى روم به ايران از چون ديگر، سوى از
 ناجوانمرد قيصر بجز هيچكس را بد اين كه براستى: گفتند مى همه. گشتند بريان شاپور نام شنيدن از و شدند نگريا روم مردم همه شد، گرفتار
 او درگاه بر سپاهى پس. بود زنده مادرش ليك مرده، پدرش كه بود يانس نام به شادكام و  بخشنده و جوان برادرى را قيصر هنگام آن در. نكرد

 را برادرت كين و برو اينك است؟ بيĤمده ايران از سپاهى كه بينى نمى آيا: گفت بدو و بداد درم را او ديد، نچني كه يانس مادر. شدند انجمن
 را ترسناكى سپاه و بزرگ چليپاى و بزد كوس آنگاه. نهفتن نشايد را برادر كين كه همانا: گفت و بجوشيد بشنيد، را او سخن يانس چون. بخواه
 .آورد بيرون

 ايشان پيش در نيز يانس. برخاست خروش و بركشيدند رده پس. شد گرفته جويان كينه از آرام شدند، روياروى هم با سپاه دو چون
 كه برآمد رزم آن از سياهى گَرد و ابر چنان و درگرفت جنگ. بود رود بودند، انبوه كه ديگر سوى در و كوه سپاهيان، سوى يك در. بشتافت
 جوشن از كه بكشتند چندان. گشت مى سو هر به نبرد باد گراييد، زردى به خورشيد تا گونه بدين. دكردن گم را راه تيرگى آن در ديدگان

 از زمين. بتاخت مهتران آن همراه به و بخواند راست و چپ از را خود ويژگان و براند لشگر دل از را سپاه شاپور. شد آهنين زمين روى كشتگان،
 يانس. بود يكسان او نزد در كوچك و بزرگ ديگر. بتاخت روميان سپاه سوى به شاپور سان بدين. شد پيچان سپاه و جنبان جنب ايشان تاختن

 و بتافت ايشان پس از پهلوان شاپور ليك. بپيچيد نبرد از روى گريزان پس. نيست شاپور برابر در پايدارى توان را او كه بدانست ديد، چنين كه
 آن از چندان. ساخت آلوده سرها مغز به را زمين و بيافكند كشتگان از اى توده هرجا در. ببرد را يىروشنا كه كرد بپا گَردى چنان خود تاختن با

 چليپايى و سكوبا نيز دژها در و نگذاشت دشت آن در چليپايى و سپاه ديگر. شد پشت و پا بى سرهاى از پر دشت يك كه بكشت روم سپاه
. بخشيد سپاهيانش به را آنها همه شاپور آنگاه. بودند مانده شگفت در سپاهيان همه هك بگرفت جنگى بهره چندان هرجا از. نگذاشت برجاى

 قيصر باره در و آمدند گرد روم سپاه همه پس. بود ديده بسيارى رنج او گنج آن از او كه زيرا  شد شاه شاپور بهره كه بود قيصر خود گنج تنها
  موشح و مسيح چليپاى و كشتارگاه هيچ ديگر روم در. مبادا روم در قيصر نام هرگز و دمبا او همچون مهترى هيچ ديگر را ما: كه بگفتند سخن
 .است شده برابر قنّوج با روم گشت، اندك]  ع[  مسيح كيش آوازه و شد سوخته مطران چليپاى و كشيش زنّار ديگر كه اكنون.  نمانْد

 شاپور به او نوشتن نامه و را برانوش روميان، نشانيدن تخت بر

. شو سپاه اين مهتر و باش قيصر تو پس اين از: گفتند بدو روم سپاهيان پس. بود پند از پر زبانش و روان كه بود خردمندى مرد برانوش
 بر تاج و فرّ با برانوش و بيĤراستند او براى را ساگ تخت آنگاه. دارند گوش تو گفتار به سپاهيان همه كه بدان و بيĤراى را تخت و بيافروز را تاج
 نبرد آن و روم كار به و بنشست برانوش. خواندند قيصر را او روميان، همه و بنشاندند بزرگى جايگاه آن بر را او روميان سان بدين. بنشست آن

 دانش نرم ىآوا به بتواند كه را خردى شرم با فرستاده پس. رسيد خواهد گزند بلند شاپورشاه با آويختن در و رزم از را او كه بدانست. بيانديشيد
 پس: بگفت بدو را خود باريك سخنان و بنشاند خود نزديك و بيĤورد را اى كارآزموده و خردمند و پسنديده و شيوا دبير آنگاه. بيافت بسرايد،

 خود تو. بادا دهبن تو پيش در مهتران همه و پاينده جاودان تو تاج: گفت آن در و بنوشت - زمين شهريار آن - شاپور بر دادار آفرين از پر اى نامه
  شوم روم سرزمين براى چه و زمين ايران براى چه را گناه بى مردم با آويختن در و ريختن خون و كردن تاراج سرافراز، بزرگان كه دانى مى
 شد خاك كينه آن براى از سلم تن ديگر اكنون. ساخت درست خود مردانگى با را آن منوچهر بود، ايرج براى از نخست كينه اين اگر. دانند مى
 دو دست به دارا. شد كهن روم در جنگ آن ديگر كه بدان پس. است اسكندر و دارا كينه كين، اين هم اگر. گشت پاك نيز تور از زمين روى و

 كه او پس گردد، مى افزوده چنين اين كه است قيصر براى از كينه اين كه هم اگر. برگشت ازو بخت كه اين ديگر و شد كشته خود دستور
 تاراج آهنگ را تو اگر. است نبوده روم همچون سرزمينى هرگز كه چرا  شود ويران روم سرزمين كه نبايد پس. است بند در تو زندان در اكنون

 زخمى تو تير و تيغ از يا و شدند برده تو دست به نيز كودكانشان و زنان و گشتند پاى و دست بى روم همه ديگر كه اكنون. بود كشتار و
  برخىِ ما هاى خواسته همه. نيĤيند گرد هم با خشم و كيش هرگز زيرا  كنى كمتر را خود خشم و كينه كه رسيد فرا آن گاه ديگر پس. دگرديدن
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 ديگر روز تا كارها اين كه نبايد ديگر و مسوزان را شهر همه اين و كن خوش را دلت تو پس. گردد مى كاسته جانمان كين اين از كه زيرا  بادا تو
 آنگاه. بادا بلند شاه اختر و باد شاه بر گيهاندار يزدان درود. بجويد كين بيدادگرى با شاه كه نپسندد نيز آفرين گيهان پروردگار. شود ستهپيو

 .هادن روى شاپورشاه سوى به خردمند فرستاده و نهادند آن بر را قيصر مهر پس. نهاد زمين بر را خامه بنوشت، را كيانى نامه اين نويسنده چون

 شاپور ديدگان بخواندند، نامور شاپور براى را نامه نغز سخنان آن چون. بداد نژاد فرّخ شاپور به را قيصر نامه آن رسيد، آنجا به كه فرستاده
 تزش و خوب از كه را هرچه و بنوشت را نامه آن پاسخ درنگ بى. آورد بخشايش و ساخت اخم بى را جنگيش ابروهاى ديگر پس. شد اشك از پر

: نوشت آنگاه. برافروخت را كهن كين آن بازار كه بود كسى چه و بدوخت خر پوست در را خود ميهمان كسى چه كه اين و بگفت بود، برفته
 نخواهيم جنگ. دادم زينهار را شمايان چون ديگر پس. بيا من پيش به انديش پاكيزه  فرزانگان همراه به و برخيز هستى، خردمند اگر تو اينك
 او براى را او سخنان همه و ببرد برانوش براى را شاپور پاسخ و برفت شنيد، چنين كه فرستاده. نباشد تنگ هوشيار مرد بر گيتى كه دانب. كرد

 .برشمرد

 او با بستن پيمان و شاپور پيش برانوش رفتن

 و درم خروار شست همراه به روم مدارنا مردان از تن سد تا بفرمود پس. بردميد شادى از پاكش دل بديد، را نامه پاسخ برانوش چون
 شاپورشاه پيش به برهنه سرى با و كاله بى مهتران، آن همه سان بدين و. شدند روان بشار براى از دينار هزار سد و سوارى هاى جامه و گوهر
 را يك هر خوبى با و آورد بخشايش شاناي بر شاپور بيĤميختند، زر آن با هم را گوهرها و ريختند فرو شاپور پيش در را دينارها آن چون. آمدند

 شارستانها همه و آمد زمين ايران به روم سرزمين از شومى و بيدادگر مرد كه بدان: گفت برانوش به شاپور آنگاه. بنشاند و بداد پايگاهى اندازه به
 چنين كه برانوش. خواهم مى است، يدهگرد شيران و پلنگان كنام و شده ويران كه را شهرهايى آن جايگزين من اكنون. ساخت خارستان را

 .بگو خواهى مى هرچه: گفت شنيد،

 بار سه سالى بايد ببخشم، را گناهان آن همه كه خواهى مى اگر: گفت ايران گرانمايه شاه. متاب را خود روى ديگر بدادى، زينهار كه اينك
 چنين كه برانوش. باشد من آن از نصيبين كه بايد گردد، كوتاه من كينه اين كه بخواهى چون كه آن ديگر. بدهيد باژ رومى دينار هزار دويست
  كينه و خشم برابر در پايدارى توان را ما كه پذيرفتم را ساو و باژ اين رو آن از من. است تو آن از دليران دشت و نصيبين و ايران: گفت شنيد،

 چنان آن و خرّمى و سزاوارى با كه اين مگر  نراند روم به را خود سپاه ديگر پس آن از كه بنوشتند شاه شاپور سوى از پيمانى آنگاه. نيست تو
 نيز شاپور برفتند، ايشان چون. كرد روانه روم سوى به و بنواخت و داشت گرامى را ايشان شاپور سپس. نرسد كاستى هيچ را روم آن براى از كه

 پارس نازِش مايه استخر شهر هنگام آن در كه زيرا  براند پارس استخر سوى هب شادى با را خود سپاه و بخواند فراوان را آفرين گيهان پروردگار
 .بود

 سپاهيان و بگيرد را نصيبين شاپورشاه كه نبايد: گفتند و بشتافتند جنگ سوى به تيز يافتند، آگهى كار آن از نصيبين مردم چون ليك
 را كهن كيش آن و اوستا نيز ما و است اوستا و زند و گبر كيش بر و داند نمى درست را مسيحا كيش او كه زيرا  بيĤورد اينجا به را خود
 به چون ديگر سوى از. شدند سوار اسپ بر كينه آن براى از كيش مردان همه و گشتند زبردست زيردست، مردم آن سان بدين و. خواهيم نمى

 پيوسته. فرستاد راه آن به را بيشمارى سپاه و گشت برآشفته مسيحا كيش از شاه ندادند، راه نصيبين به را او سپاه كه رسيد آگهى شاپورشاه
 از بسيارى ايران سپاه و بكردند جنگ آنجا در هفته يك پس. نباشد ستودن شايسته ، بكشند را او جهودان، كه پيامبرى كيش: گفت مى

 اى نامه ايران شهريار سوى به و بخواستند زينهار د،ديدن چنين كه نصيبين مردم. نهادند گران بند نيز ها زنده بر و بكشتند را نصيبين سپاهيان
 شد كامكار و نامدار گيتى همه در شاپور پس آن از. بازگردند آنجا از تا بفرمود سپاهيانش به و ببخشود را ايشان نيز ايران نامبردار شاه. بنوشتند

 .خواندند مى پيروز  شاه را او همه و

 نام پِى فرّخ دالفروز را بود رسانيده كامكارى آن به و رهانيده را او كه كنيزكى آن شاپور. ببود تخت و تاج با چندى شاپور گونه بدين و
 هم قيصر. ساخت روانه آراسته چنان آن را او و بداد بسيارى هاى خواسته نيز باغبان آن به. ساخت خود دآلرام را او خوبان، همه ميان از و نهاد

 .بداد شاپور به را همه و آورد فراز سو هر از بود، روم در گنج هرچه بسيار رنج با و بود بند و زندان رد گزند و زخم و زارى و خوارى آن با
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 در را او شاپورشاه. سپرد ديگر قيصرى به را بزرگى كاله و بمرد زندان و بند همان در سرانجام و بزيست آه از پر لبى با چندى پس آن از
 خواهد كجا در ما آرامش كه دانيم نمى و باشد چنين نيز ما فرجام: گفت و فرستاد روم به و گذاشت رشس بر مشك از كالهى و نهاد اى گاسونه

 .بود

  فرّهيست و خردمندى را يكى            ابلهيست و زفتى همه را يكى

 خورد غم چرا مردم خردمند            بگذرد هم روز آن بر و اين بر

 و سود سپس. بود گيتى كدخداى چندى و بنشست كيان تخت بر بگرفت، را ايرانيان كين و ردبك راست را كارها همه شاپورشاه چون
. بود آباد خرّم شهر آن نام.  بريد گيتى همه با را آن پيوند و ساخت بردگان براى آنجا در را شهرى. بفرستاد خوزيان كشور سوى به فراوانى زيان
 را شارستان سديگر. نهاد نام شاپور پيروز را آن و بساخت شام در ديگرى شارستان. نبود اى بهره خرّم سرزمين آن از را ديگرى هيچكس ليك
 .يافتند مى كام و آرام و خواب آن در بردگان كه زيرا  ناميدند بردگان كنام را آن و برآورد بيمارستان و كاخ آن درون و بساخت اهواز در نيز

 .نبود روزگار آن در همتايى هيچ را او و بگذشت شاپور شاهى از سال پنجاه سان بدين و

  خود ناميدن پيغمبر و مانى آمدن

 آن براى از كه بود مانى نام به منش پر مردى. نبيند زمين روى بر او چون نگارى چهره هيچ كه بيĤمد چين از گويايى مرد هنگام آن در
 از مانى. برترم گيتى در كيش آورندگان همه از و هستم پيغمبر ودخ نگارى چهره اين با من: گفت مى. بود گشته كامروا هنرمنديش و زبردستى

 شنيدن با شاپورشاه و گفت سخن شاه با زبان گشاده مانى. بخواست را شاه يارى خود، پيامبرى در و خواست بار ازو و آمد شاپور نزد به چين
 چيره چينى مرد اين از من: گفت و براند سخنانى ايشان اب چندى و بخواند خود نزد به را موبدان و گشت تيز سرش. شد بدگمان او سخنان

 چنين كه موبدان. بگرويد او گفتار به نيز شما شايد تا بشنويد را او سخنان و بگوييد سخن او با پس. ام افتاده گمان در خود كيش از زبان
 ببيند، را ما چون كه بدان و بخوان اينجا به را او و بشنو ار ما سخن پس. نيست موبد موبدان پايه بر و است نگار چهره مرد، اين: گفتند شنيدند،

 .نگردد گشوده او زبان ديگر

 كيش باره در موبد آن گفتار از مانى سرانجام ليك. بگفت سخن اندازه از بيش مانى با و بيĤمد موبد تا بفرمود شنيد، چنين كه شاپورشاه
 در زمان و جاى با را بلند آسمان كه كسى يازيدى؟ دست يزدان به سرى خيره با چرا ،پرست چهره مرد اى: گفت  مانى به موبد. ماند فرو كهن
 را گَردان بلند سپهر اين و روز و شب او. است برتر گوهرى هر از او گوهر كه بدان اوست؟ در دو هر تاريكى و روشنايى چگونه بيĤفريد، آن

 گوينده كه بدان شنوى؟ نمى مرا كيش و پند و گروى مى چهره آوند به چرا پس .بينى مى گزند ازو هم و برى مى پناه بدو هم كه بيĤفريده
 آنگاه گردانى، جنبان اى، ساخته كه را اى چهره اين تو اگر اينك. نيست كردن بندگى بجز اى چاره هيچ را تو و است يكى يزدان كه گويد مى

 باش آگاه. دانست نخواهد استوار را سخنت اين كسى و آيد نمى كار به تو براى آوند كه دانى نمى آيا. سازى خود آوند را جنبنده كه باشد سزاوار
 و يافت مى فزونى نه روزگار گردش و بود يكسان شب و روز همواره و گشت مى درخشان روز همچون تيره شب بود، يزدان جفت اهريمن اگر كه
 اين بر و  بس و است ديوانگان سخنان تو سخنان. است برتر زمان و جاى از او كه زيرا  گنجد نمى جايى در آفرين گيهان پروردگار. كاستى نه
 .بود همراه مردمى و دانش با كه بگفت بسيارى سخنان موبد موبدان آن سان بدين و. كند يارى را تو هيچكس كه نبايد كار

. شد تنگ او بر روزگار و برآشفت مانى بر ،ديد چنين كه ايران شهريار. گشت نابسامان كارش ديگر و ماند فرو او گفتار شنيدن با مانى
 سره يك گيتى آشوب كه زيرا. نيست بارگاه اين سزاوار پرست چهره مرد اين: گفت و بردند بيرون به درگاهش از خوارى به را او تا بفرمود پس

 را او بايد آنگاه. نجويد پايگاهى چنين كسى ديگر تا كرد آكنده كاه به نيز را پوست آن و كشيد بيرون پاى تا سر از را پوستش بايد پس. ازوست
 بر گيتى همه كار اين با. بيĤويختند جايگاه آن در را مانى بفرمود، شاه كه همچنان پس. بيĤويخت بيمارستان ديوار پيش در نيز و شهر دروازه از

  .پاشيدند خاك كشته آن بر و بخوندند آفرين شاپور
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 را ودخ برادر اردشير، شاپور، كردن جانشين

 بخشش و كوشش همه آن و فرهنگ و خرد و دادگرى براى از. نديدند خار با را گلى هيچ باغ، در كه ساخت بدانگونه را خود روزگار شاپور
 و هفتاد به شاپور زندگانى ساليان چون سرانجام. نيافت گيتى در جايى بدى و نمانْد سرزمينى هيچ در برايش دشمنى هيچ ديگر او جنگ و

 شاپور جوان و كوچكتر برادر اردشير. آيند او پيش به اردشير و موبد موبدان و دبير تا بفرمود پس. گشت نااميد بلند چرخ از ديگر سيد،ر اندى
 پيش در شاپورشاه پس. بود نديده گيتى از شادكامى هنوز كه بود شاپور نام به نيز خردسال پسرى را شاپور. بود خردمند و دادگر بسيار كه بود
 مردانگى به من فرزند چون كه سازى مى گروگان را خود زبان آن براى از و بندى مى پيمان داد از من با اگر: گفت اردشير به دبير و بزرگان آن

 تو به را شاهى تاج اين من باشى، او نيكخواه دستور تو پس آن از و بسپارى بدو را سپاهيان و تخت و گنج بوزد، او بر بزرگى باد و رسد
 چون كه بپذيرفت ازو را سخن اين پير و برنا بزرگان آن پيش در شنيد، چنين كه اردشير. گذارم وامى تو به نيز را سپاهيان و گنج و ارمسپ مى

 شاپور .نخواهد او نيكخواهى بجز هيچ ديگر و سپارد بدو را پادشاهى همه او گردد، كيانى تاج و تخت سزاوار و برسد مردانگى به شاپور كودك
 تو به را بزرگى تخت و تاج كه اينك: گفت بدو سپس. داد اردشير به را گيتى شاهى مهر و تاج بشنيد، بزرگان آن پيش در را سخن ناي كه

 اى: گفت بدو شاپورشاه آنگاه. كرد خواهم پيروى گفتارت از اى بنده همچون من: گفت اردشير. مگير آسان خود دل بر را گيتى كار سپردم،
. بود خواهد سرافرازترين زفتى، در و يازد مى دست اندوزى گنج به پيوسته و داشت نخواهد  نگاه را پادشاهى بنيان بيدادگر شاه كه بدان برادر،
. سازد رهنمون اين به نيز را همه و كند بخشش و داد پيوسته گيتى در و باشد شاد ازو زيردستانش دل كه پرستى يزدان دادگر شاه خوشا پس

 خود دل از را رنج بخشش، با و بيĤكند گنج آرامش و دادگرى با. برآورد ابر به تا را افسرش و سر و بدارد نگاه دشمنان از را كشورش كه كسى
 درست انديشه و هوشيارى و خرد باشد، هنرها اين جوياى كه كسى براى. دارد نگاه را مردمى راه و بپوشد چشم گناهكاران گناه از. بزدايد

. است گناهكار پرست، يزدان و پاك مردم بجز زيردستان تن كه بدان. پير و برنا مردم از آموختن هم و بايد مى خرد هم ناگزير به را شاه. بايد مى
 .هستند تن ديگر ابزار نيز سپاهيان و باشند مى تن شاه دو مردم، مغز و دل

 سپاهيان كه همانا. گردد مى سرگشته و شوريده نيز روان آن براى از گشت، تهى خرد از نااميدى با و شد آلوده مردم دل و مغز چون
 نفرين او بر نيز مرگش از پس و گشت خواهد زبر و زير سره يك ازو گيتى شد، بيدادگر شاهى چون همينگونه به. نباشند شاد پهلوان، بى هرگز
 كه پادشاهى هر. است چشم و خشم دارندهنگاه كيش، كه زيرا بدار، كيش به را خود خشم و چشم پس. بخوانند كيش بى شاه را او و كنند
 آيا. بروند درگاهش از نيز شاهدوست مردان و گردند پراكنده كشورش زيردستان. بشويد گيتى از دل و دست بايد بجست، اين بجز راهى

 به رو كارش پيوسته ند،بستاي را او مردم كه شاهى هر گويد مى شويد؟ مى كژّى از را دلت آن با كه گويد مى سخنى چه دانا كه اى نشنيده
 شهريار از كار چندين خردمندان كه بدان برادر، اى. مگرد آزمندان پيرامون هرگز پس. بود خواهد نكوهيده ناراستكار، مرد ليك. باشد فزايش

 و ارجمندى و دارد نگاه دادگرى با را سپاهيان كه آن ديگر .نتابد دشمن از را خود روى جنگ هنگام به و باشد پيروزگر كه آن يكى: خواهند مى
 خود داد هرگز و باشد راستى نيز دلش در كه آن سديگر. بپردازند سپاهيگرى به كه نخواهد ايشان از و بشناسد را مهتران و نژاده مردان برترى

 را خود ميوه درختى، شاخه همچون و نبندد سختى به خويش كهن درباريان نيز و زيردستان روى به را خود گنج در كه آن چهارم و. نكاهد را
 هم بدارى، آباد دادگرى با را خود گنج اگر پس. دارد مى نگاه را سپاهيان كه است گنج در گشودن اين و باشد سپاه بى نبايد پادشاه درگاه. ببارد

 هرگز و آيد بكار را تو اى تيره شب در كه شايد و بدار نگاه تنت آرايش همچون را خود زره. سپاهيانت هم و بود خواهى شاد گنج از خودت
 خواهد - روزگار درخشان چراغ يا و باشى تيره خواه -نيز تو پيش به مرگ روزى گمان بى سرانجام كه بدان .مشو بيم بى خود نگاهبانان از بسيار
 آن از پس و ودب زنده سال يك اندرز اين نوشتن از پس نيز شاپور. بگريست چندى بشنيد، را سخنان اين كه -شاپور برادر - اردشير .آمد

 . درگذشت

 مكار زفتى تخم جهان اندر تو        يادگار سخن اين بماند و برفت

 خورد دشمن تو رنج برده چنين            بگذرد تو روز همى آخر كه

 بود نشيمن فرّخ كاخ برين           بود بهمن و هرمزد آيين چو

  كمى يردنگ هرگز كه خمى ز            هاشمى آورم پيش لعل مى

 شاه داستانهاى اينك. بجويم فرّ و آيين گيتى از چرا ديگر گشت، كر گوشم و رسيد سه و شست به من زندگانى ساليان ديگر كه اكنون 
  .گير ياد را گفتارم تو و گويم مى را اردشير
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 .اول چاپ خورشيدى، 1347 ايران، فرهنگ بنياد: تهران خديوجم، حسين: ترجمه العلوم، مفاتيح احمد، بن محمد اهللا عبد ابو خوارزمى، -31
 .اول چاپ خورشيدى، 1372 رسا،: تهران محدث، ميرهاشم: تصحيح الملوك، مĤثر الدين، همام بن الدين غياث خواندمير، -32
 .اول چاپ خورشيدى، 1369 توس،: تهران بهار، مهرداد: گزارنده بندهش، فرنبغ، دادگى، -33
 .قمرى 1305 سنگى، چاپ: هند آسمانى، دساتير -34
 .اول چاپ خورشيدى، 1364 ،نى نشر :تهران دامغانى، مهدوى محمود: ترجمه الطوال، األخبار داوود، بن احمد حنيفه ابو دينورى، -35
 .اول چاپ خورشيدى، 1370 فرهنگى، تحقيقات و مطالعات موسسه: تهران محصل، راشد تقى محمد: ترجمه و تصحيح يسن، بهمن زند -36
 .اول چاپ خورشيدى، 1342 موسوى،: شيراز ساسانى، تمدن على، سامى، -37
 چاپ خورشيدى، 1371 سحاب، كارتوگرافى و جغرافيايى مؤسسه: تهران فردوسى، اهنامهش جغرافيايى نقشه راهنماى حسين، مازندرانى، شهيدى -38
 .اول
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 .اول چاپ خورشيدى، 1333 اميركبير،: تهران ايران، در سرايى حماسه ،...ذبيح صفا، -39
 .خورشيدى 1353 ايران، فرهنگ بنياد: تهران ستوده، منوچهر: تصحيح ،)كشور هفت( األقاليم صور -40
 .2 و 1 ج دوم، چاپ خورشيدى، 1362 اساطير،: تهران پاينده، القاسم ابو: ترجمه ،)الملوك و الرسل تاريخ( طبرى تاريخ جرير، بن محمد رى،طب -41
 .جلد 2 دوم، چاپ خورشيدى، 1356 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه: تهران صفا، اهللا ذبيح: كوشش به طرسوسى، نامه داراب محمد، طاهر ابو طرسوسى، -42
 .هفتم چاپ خورشيدى، 1368 فروغى،: تهران آهى، حسين: مجدد تصحيح نفيسى، سعيد: تصحيح قابوسنامه، كاووس، كى عنصرالمعالى، -43
: تهران طهرانى، الدين جالل سيد: تصحيح قمى، الملك عبد بن حسن بن على بن حسن: ترجمه قم، تاريخ كتاب حسن، بن محمد بن حسين قمى، -44

 1361 توس،
 .اول چاپ خورشيدى، 1369 كتاب، دنياى: تهران مشكور، جواد محمد: اهتمام به بابكان، اردشير كارنامه -45
 .پنجم چاپ خورشيدى، 1368 فرهنگى، و علمى: تهران صفا،... ذبيح: ترجمه كيانيان، آرتور، سن، كريستن -46
 .اول چاپ خورشيدى، 1363 كتاب، دنياى: تهران حبيبى، الحى عبد: تصحيح ،)گرديزى تاريخ( األخبار زين ضحاك، بن الحى عبد گرديزى، -47
 .دوم چاپ خورشيدى، 1364 فرهنگى، و علمى :تهران عرفان، محمود: ترجمه شرقى، خالفت سرزمينهاى تاريخى جغرافياى گاى، لسترنج، -48
 .اول چاپ دى،خورشي 1373 اطالعات،: تهران ميراحمدى، مريم: ترجمه ايرانشهر، يوزف، ماركوارت، -49
 .اول چاپ خورشيدى، 1368 افشار، موقوفات بنياد: تهران زاده، منشى داود: ترجمه ارنگ، و هرود و ،-- 50
 چاپ خورشيدى، 1371 ملى، كتابخانه: تهران سعيد عريان،: گزارش آسانا، جاماسب جى منوچهر دستور جى جاماسب: آورنده گرد پهلوى، متون -51
 .اول
 .اول چاپ خورشيدى، 1318 خاور، :تهران رمضانى، محمد: اهتمام به بهار، الشعراء ملك: تصحيح القصص، و التواريخ مجمل -52
 .سوم چاپ خورشيدى، 1364 اميركبير،: تهران نوائى، الحسين عبد: اهتمام به گزيده، تاريخ ،...حمدا مستوفى، -53
 .اول چاپ ميالدى، 1913 بريل،: ليدن لسترنج، گاى: اهتمام به القلوب، نزهت ،-- 54
 .اول چاپ خورشيدى، 1349 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه: تهران پاينده، القاسم ابو: ترجمه االشراف، و التنبيه حسين، بن على مسعودى، -55
 .1 ج اول، چاپ خورشيدى، 1365 فرهنگى، و علمى: تهران پاينده، القاسم ابو: ترجمه الذهب، مروج ،--56
 .1 ج اول، چاپ خورشيدى، 1369 سروش،: تهران امامى، القاسم ابو: ترجمه االمم، تجارب على، ابو مسكويه، -57
 .اول چاپ خورشيدى، 1371 كتاب، دنياى: تهران باستان، ايران تاريخى جغرافياى جواد، محمد مشكور، -58
 .چهارم چاپ خورشيدى، 1363 اشراقى،: تهران باستان، عهد در ايران ،-- 59
 .اول چاپ خورشيدى، 1367 كتاب، دنياى: تهران اشكانيان، اجتماعى و سىسيا تاريخ ،--60
 .اول چاپ خورشيدى، 1327 تهران، دانشگاه: تهران پارسى، ادبيات در آن تأثير و مزديسنا محمد، معين، -61
 1361 ايران، مترجمان و مؤلفان شركت: هرانت منزوى، نقى على: ترجمه األقاليم، معرفة فى التقاسيم أحسن احمد، بن محمد اهللا عبد ابو مقدسى، -62

 .اول چاپ خورشيدى،
 .3 ج اول، چاپ خورشيدى، 1349 ايران، فرهنگ بنياد: تهران كدكنى، شفيعى رضا محمد: ترجمه تاريخ، و آفرينش طاهر، بن مطهر مقدسى، -63
 .اول چاپ شيدى،خور 1372 فتحى،: تهران باستان، ايران حكومتگر خاندانهاى ميترا، مهرآبادى، -64
 1 ج اول، چاپ خورشيدى، 1338 مركزى،: تهران الصفا، روضة تاريخ الدين، برهان سيد بن محمد مير ميرخواند، -65
 .اول چاپ خورشيدى، 1354 ايران، فرهنگ بنياد: تهران تفضلى، احمد: ترجمه خرد، مينوى -66
 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، -67

 .دوم چاپ خورشيدى، 1363 توس، :تهران رضوى، مدرس تقى محمد
 .دوم چاپ خورشيدى، 1370 جاويدان،: تهران درويش،. م: اهتمام به خمسه، كليات يوسف، الياس نظامى، -68
 .10 ج اول، چاپ خورشيدى، 1367 اميركبير،: تهران دامغانى، مهدوى محمود: ترجمه االدب، فنون فى اإلرب نهاية احمد، الدين شهاب نويرى، -69
 .اول چاپ خورشيدى، 1365 پرواز، نشر: تهران فانى، كامران: ترجمه جادوگر، يا سياستمدار زردشت برونو، والتر هنينگ، -70
 .1 ج پنجم، چاپ خورشيدى، 1366 فرهنگى، و علمى: تهران آيتى، براهيما محمد: ترجمه يعقوبى، تاريخ واضح، ابن يعقوبى، -71
72 .Olms Georg: Heildesheim, Iranisches Namenbuch, Ferdinand, Justi, 1963 
 .قاطع برهان -73
 .جهانگيرى فرهنگ -74
 .دهخدا نامه لغت -75
 .فرس لغت -76
 .رشيدى فرهنگ -77
 .الفرس مجموعة -78
 .الفرس صحاح -79
 .پايه فرهنگ -80
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 .قواس فرهنگ -81
 .آنندراج فرهنگ -82
 .االدويه مخزن -83


	جلد
	فهرست
	ادامهی پادشاهی کیخسرو
	لهراسپ
	گشتاسپ
	بهمن
	هماى
	داراب
	دارا پسر داراب
	اسكندر
	اشكانيان
	ساسانيان
	اردشير بابكان
	شاپور پسر اردشير
	اورمزد پسر شاپور
	بهرام پسر اورمزد
	بهرام پسر بهرام
	بهرام بهراميان
	نرسى پسر بهرام
	اورمزد پسر نرسى
	شاپور ذو الاكتاف
	كتابنامه جلد دوم

