


گفتار شورانگیز

فردوسی

سھراب چمن آرابھ کوشش



بھ  نام  خداوند  جان  و  خرد              کزین  برتر اندیشھ  بر  نگذرد

بھ    ببینندگان    آفریننده  را                نبینی   مرنجان  دو  بیننده  را

توانا    بود  ھرکھ   دانا   بود               زدانش    دل    پیر  برنا   بود
:در ستایش خرد، کھ بن مایھ تعالیم شاھنامھ است، فردوسی میگوید

.خرد بھترین نعمت ایزد و دستگیر انسان درھردو سراست

خرد رھنمای  و خرد  دلگشای                 خرد دست گیرد بھ ھردو سرای

خرد چشم جان است و وقتی خوب نگاه کنی می بینی کھ بدون چشم نمیشود مسیر 

پاسبان سھ نعمت بعدی، یعنی چشم و گوش و زبان . زندگی طی کرددرست را در

.کھ از آنھا نیک و بد بما میرسد، خرد است

. بدان تا توانائی آرد پدیدیزدان از ناچیز چیز آفرید،در باره آفرینش، 

یکی  آتشی  بر شده    تا بناک                میان آب و باد از بر تیره خاک

ھ سردی گرائید و این گنبد شگفت انگیز پدید آمد و ستارگان در از آن پس آرام ب

گیاھان و چندین گونھ .سر رستنی ھا از کوه و آب برآمد.جای خود قرار گرفتند

.چون جنبندگان پدید آمدند، از این گیاھان تغذیھ کردند.درخت روئیدند

  و  نھانچنین  است  فرجام  کار جھان                 نداند  کسی  آشکار

چون از این بگذری، مردم پدید آمدند و وقتی قامتش راست شد، با گفتار خوب و 

.بکار بستن خرد، فرمانروای دام و وحوش شد

ترا  از  دو گیتی   برآورده اند                 بھ  چندین میانجی  بپرورده اند

.خاک و دود نیستآفتابی کھ از آب و باد و.از این یاقوت سرخ، جھان کبود است

ایا  آنکھ  تو  آفتابی       ھمی                 چھ  بودت کھ  بر من نتابی ھمی

.ماه چراغ شب تیره است و تو تا میتوانی گِرد بدی مگرد

چو سی  روز  گردش  بپیمایدا                 شود   تیره  گیتی  بدو   روشنا
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.ید جستجوگر رستگاری بوددانش و دین ترا آزاد خواھد کرد و با

بھ  گفتار  پیغمبرت  راه جوی                 دل  از تیرگیھا  بدین  آب  شوی

.سخنانی کھ من میگویم، ھمھ را قبل از من گفتھ اند

تو این را دروغ و فسانھ مدان                 بھ  رنگ فسون و بھانھ  مدان

      دگر  بر ره رمز و  معنی  بردازو ھرچھ اندر خورد با  خرد            

نامھ ھای پراکنده و داستانھای کھن در دست ھر موبدی بود تا ھمھ را گرد ھم 

.آوردیم

چنین یادگاری شد اندر جھان                    برو  آفرین  از کھان  و مھان

اگفتھ دل انجمن از دقیقی شادمان باد کھ این کار را شروع کرد و رفت و این نامھ ن

.باقی ماند

.دوست خوب و مھربانم بمن گفت کھ این کار توست تا نامھ خسروان را باز گوئی

چو آورد این نامھ نزدیک من                  برافروخت این جان تاریک من

 جوان بود و از گوھر پھلوان،  خردمند و بیدار و یکی از بزرگان گردنفراز کھ

را شروع کنم و وقتی تمام شد آنرا بھ شاھان ، بمن گفت این کار روشن روان

.بسپارم

جھاندار  محمود  شاه   بزرگ              بھ آبشخور آرد ھمی میش و گرک

از کشمیر تا چین تمام شھریاران بر او آفرین میگویند و از فرّش جھان چون باغ 

.بھار شده است

 نامۀ   نامور     شھریارکنون  باز  گردم  بھ  آغاز کار                سوی  
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کیومرث شد بر جھان کد خدای       نخستین بھ کوه اندرون ساخت جای

در آغاز تاریخ و دوره پیشدادیان )شاه بھ معنی برگزیده(کیومرث اولین شاه ایران 

مردم نخستین در غارھا بصورت تک خانواده زندگی میکردند کھ بعدًا .است

 بھ دنبال جنگھا، قبیلھ ھا با یکدیگر برای حفظ آرزوھای .گردھم آمده قبیلھ شدند

مشترک در کنار ھم ساکن شدند و کیومرث نخستین انسانی بود کھ در این منطقھ 

دو شھر کھن، شھر دماوند و شھر استخر را کیومرث بنا .از جھان شھر ساخت

.نھاد

داز و وسائل او بھ مردم آموخت چگونھ از پشم و موی حیوانات لباس و زیر ان

زندگی بسازند و نخستین کسی بود کھ از فالخن سنگ پرتاب کرد و این اسلحھ را 

.برای شکار و راندن مزاحمان مورد استفاده قرار داد

.کیومرث فرزندی داشت بنام سیامک

سیامک بدش نام و فرخنده بود         کیومرث را دل بدو زنده بود

با او دشمن نبود مگر اھریمن و شیطان در دوران عدل و داد کیومرث ھیچکس 

.رانده شده از درگاه خداوند کھ در پنھان با او دشمنی میکرد

یکی از فرزندانش چون گرگی بزرگ سخت جنگاور، .اھریمن فرزند بسیار داشت

اھریمن سپاھی گرد آورد و در آرزوی آن شد کھ اھریمن .خونریز و بی باک بود

.شاندزاده خود را بر تخت سلطنت بن

.کیومرث کھ دل با خداوند داشت در بن دل خود از عاقبت سیامک خبر یافت

سیامک بھ جنگ با فرزند اھریمن رفت و ھمانطور کھ سروش خجستھ، پیام آور 

.ایزدی گفتھ بود، سیامک کشتھ شد

.کیومرث سالی سوگوار در کنار غار نشست تا خدای بزرگ پیامی برایش فرستاد

روردگارت سالم میرساند و می فرماید بیش از این زاری پ:سروش خجستھ گفت

.سپاھی بساز و بفرمان من آن دیو بدنھاد و بدکاران را نابود کن.مکن

سیامک فرزندی داشت بنام ھوشنگ کھ نزد کیومرث بسیار عزیز و بجای وزیر و 

.دستیار او مقامی گرانمایھ داشت
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 بعد از سی سال سلطنت، پادشاھی را ھوشنگ دیو بدکار را ازبین برد و کیومرث

.بھ او سپرد

جھاندار ھوشنگ با رای و داد        بھ جای نیا تاج بر سر نھاد

درست کردن آتش از زدن دو سنگ بھ یکدیگر و جدا کردن آھن از سنگ و ذوب 

.آھن بھ ھوشنگ نسبت داده شده است

. استجشن سده کھ در دھم بھمن ما برگزار میشود یادگار ھوشنگ

.ھوشنگ چھل سال با شادکامی سلطنت کرد

و "داد"ایرانیان اعتقاد داشتند کھ پیامبری بر ایشان از سوی خداوند آمده است بنام 

و باز میگویند ادریس پیامبر ھمان .نخستین پیروان آن رسول را پیشدادیان میگویند

ز ھوشنگ و قنات ھا را او ساخت و گفتھ ھای بسیار پیامبرگونھ ا.ھوشنگ بود

.کیومرث بجا مانده

ھوشنگ در زمان پیری بعد از نصیحت زیاد بھ فرزندش طھمورث اورا بجای 

.خود نشاند

پسر بد مر او را یکی ھوشمند        گرانمایھ   طھمورث  دیو بند

ھمھ در .طھمورث اندیشھ ای تازه آورد، نخست اینکھ بھ آئین کسی کار نداشت

.یبایست پیمان میکردند کھ از راه راستی پا بیرون ننھندکیش خود آزاد بودند و م

در زمان او خشکسالی بزرگی رخ داد ولی دستور داد دارایان بھ ندارھا کمک 

.او شھر اصفھان را بنیاد کرد.کنند

طھمورث حیوانات را اھلی کرد و دیوان بھ او حسد کردند و با سپاھی بھ جنگش 

یوان اسیر را مجبور کرد کھ خواندن ونوشتن را او دیوان را شکست داد و د.آمدند

طھمورث از خود سرزمینی بجا گذاشت کھ زیستن در آن .بھ مردم یاد بدھند

چون طھمورث در گذشت جمشید فرزند او بر جای .آرزوی ھر انسان نیک بود

.پدر نشست

4



گرانمایھ  جمشید  فرزند  او         کمر  بست یکدل  پر از پند  او

نیکی و دانش کھ طھمورث کاشتھ بود در زمان جمشید ببار نشست و میوه درخت 

.ھای گوناگون خوشبختی را برای مردم ببار آورد

جمشید پنجاه سال دست بھ آھن داشت و آنرا چون موم نرم و بھر سو گردانید و بھ 

پنجاه سال دیگر کار جامھ تافتن .مردم در عصر شکوفائی آھن، آھنگری آموخت

.بھ مردم آموختوبافتن 

پنجاه سال دیگر دستور داد کھ کار دین را کاتوزیان سامان دادند، جمشید آنھا را بھ 

و بدین ترتیب .کارتان پرستش خدا باشد:کوه برد، از مردم جدایشان کرد و گفت

.دین را از حکومت جدا کرد

تا جنگاوران را بنام نیساریان سازمان داد و گروه دیگر را بھ سھ بخش کرد 

.بکارند و خود کشاورزی کرده و خود بدروند

.گروه دیگر صاحبان پیشھ کھ کارشان نھ تعطیل بردار و نھ تنبلی پذیربود

سپس دیوان را فرمان داد تا خاک را با آب گل کنند، خشت زنند و با سنگ و گچ 

برای اولین بار کھ انسان در بنا سازی از ھندسھ بھره گرفت .دیوار درست کنند

.دوران جمشید بوددر 

مردمان غار نشین، خانھ و گرمابھ ساختند و کم کم کاخ ھای بلند و ایوانھای بی 

.گزند ایجاد کردند

خداوند جمشید را یاری کرد تا از البالی سنگ گوھر، سیم و زر استخراج کند و 

کشتی ساخت و از .پزشکی و درمان را بمردم آموخت.بوی خوش و عطر بسازد

.ور دیگر از آب گذر کردکشوری بھ کش

چون بیاری خدا تمام  این کارھا را انجام داد و نبود ھا را پدید آورد، خودپسندی بر 

.بھ گیتی جز از خویشتن کس ندیداوچیره شد و 

این بود کھ پایش را از گلیم خود فراتر نھاده فرمان داد تختی از زر و گوھر 

می نشست و دیوھا تخت او را ھرزمانکھ اراده میکرد بر آن .برایش ساختند

.بدوش گرفتھ و بر آسمان بلند پرواز میکردند
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یکی از ھمین روزھا در بازگشت بھ زمین مردم بھ پای او جواھر نثار کردند و 

نام نھادند و پس از آن ھرسال آنروز را تا بھ "نوروز"جشن گرفتند و آن روز را 

.امروز جشن گرفتند

دیوان و بدکاران از .دم در ناز و نعمت و رفاه بودنداز آن نوروز سیصد سال مر

جمشید سراپا نشانھ ای از پاکی، خوبی .راه کج برگشتھ و بھ مردم خدمت میکردند

.شده بود

.اما اھریمن اورا وسوسھ کرد تا آنجا کھ جمشید خود را خدا دانست

خود بیست و سھ سال گذشت، بیست و سھ سالی کھ جمشید از پروردگار گسست و 

جھان آفرین خواند در آن مدت تمام سپاه از اطراف او پراکنده شدند "خدایگان"را 

.و کارھا درھم ریخت

باالخره روز بروز فرّه ایزدی از او بیشتر کناره میگرفت و ھمان سپاھیان کھ از 

را کمک کردند کھ بر او چیره )عرب(اطراف او پراکنده شده بودند ضحاک تازی 

.شود

د بر  جھان  شھریار          برو سا لیان انجمن  شد ھزارچوضحاک  ش

*سراسر  زمانھ  بدو   گشت    باز          برآمد  برین    روزگار   دراز

*نھان   گشت    کردار    فرزانگان         پراکنده   شد    کام    دیوانگان

*ارا   گزندھنر خوار  شد   جادوئی  ارجمند          نھان  راستی     آشک

*شده بر بدی دست دیوانگان دراز          بھ نیکی نرفتی سخن جز بھ راز

مرداس مرد خیری بود کھ در .در سرزمین تازیان مردی بنام مرداس شاه بود

سرزمینش گلھ و رمھ فراوان داشت و مرداس فرمان داده بود کھ ھرکس میتواند بھ 

 پشم و پوست گوسفندان استفاده کند و رایگان از آن ھمھ گلھ او شیر بدوشد، از

بی بھره از .مرداس تازی پسری داشت، درست نقطھ مقابل پدر.بھائی نپردازد

ابلیس کھ ضحاک را خوب میشناخت او را.مھر و محبت، نام او ضحاک بود
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بالخره بکمک ابلیس، .وسوسھ کرد کھ پدرش پیر شده و او الیق شاھی است

ب پدرش بدرگاه خدا نیایش میکرد، اورا در چاه افکند و ضحاک در باغی کھ ھرش

.بدین ترتیب ضحاک بیدادگر بشاھی رسید

اھریمن بشکل جوانی آراستھ وارد ایوان ضحاک شده و خود را آشپزی ماھر 

شبی کھ غذای .معرفی کرد کھ میتواند برایش غذاھای خوشمزه درست کند

 آرزوئی داری و جواب می خوشمزه ای برایش درست میکند ضحاک میپرسد چھ

بعد از این بوسھ و ناپدید شدن اھریمن، دو مار .شنود کھ بوسھ ای بر دوشھای تو

سالھا گذشت و ضحاک در عذاب بھ دنبال .سیاه بر دوشھای ضحاک می رویند

چاره بود کھ اھریمن بعنوان پزشکی ظاھر شد و دوای معالجھ را دادن مغز سر 

.مردان بھ مارھا تجویز کرد

و اما داستان فالکت بار آخر عمر جمشید از این قرار است کھ بعد از محاصره 

تخت جمشید توسط ضحاک، شاه تخت و کاله خود را بھ او سپرده و برای صد 

در سال صدم، جاسوسان، جمشید را در دریای .سال از چشم مردم ناپدید می شود

بھ این .ه بھ دونیم میکندچین پیدا میکنند و عاقبت ضحاک اورا بچنگ آورده با ار

.ترتیب عمر ھفتصد سالھ جمشید بزرگ در خواری و خفت بھ پایان میرسد

.جمشید دو خواھر داشت بنام ھای شھرناز و ارنواز کھ اسیر ضحاک شده بودند

دو مرد پارسا بنام ھای ارمایل و گرمایل خود را در آشپزخانھ ضحاک وارد کرده 

مغر یکی از دو قربانی برای ضحاک درست و ھرشب مغز گوسفندی را بجای 

کرده و جوان دیگر را بھ کوھستان میفرستادند و دیری نگذشت کھ لشکری از این 

.جوانھا درست شد

چھل سال از روزگار ضحاک باقی مانده بود کھ در خواب دید جوانی با گرزی 

 کشان گاوسر بر سرش کوبیده و جوان دیگر اورا با چرم بستھ بھ سوی کوه دماوند

.کشان میبرد

از میان تعداد زیادی موبد، باالخره موبدی بنام زیرک خواب او را چنین تعبیر 

"کرد کسی بنام فریدون کھ ھنوز از مادر زاده نشده، تخت و تاج ترا زیرورو:
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خواھد کرد و چون تو دایھ او را کھ گاوی مھربان است خواھی کشت، او گرز 

."اھد کردخود را بشکل سر گاو درست خو

.از آن روز ضحاک نشان فریدون را بھمھ جا فرستاد

پدر فریدون آبتین و مادرش فرانک .روزگاری گذشت و فریدون از مادر زاده شد

فرانک از ترس جاسوسان ضحاک، فریدون را در مرغزاری پنھان .نام داشت

فریدون کرد و سھ سال تمام گاوی پر شیر و مھربان بنام پرمایھ درآن مرغزار بھ 

فریدون بھ کوه فرار کرد و .شیر میداد کھ جاسوسان محل فریدون را پیدا کردند

فریدون شانزده سال در کوه البرز .ضحاک مزرعھ را سوزاند و پرمایھ را کشت

فرانک بھ .بود و باالخره از کوه بزیر آمد و از فرانک در مورد پدرش سوال کرد

.جوان بود کھ درگذشتاو گفت پدرت آبتین از نژاد طھمورث و 

او .چون ضحاک دانست کھ فریدون بھ سن رشد رسیده بھ فکر چاره افتاد

درباریان را جمع کرد و قرار شد گواه نامھ ای بنویسند و ھمھ امضا کنند کھ 

ضحاک تازی در ایرانشھر و دیگر سرزمینھا جز تخم نیکی نکاشتھ و آنرا بھ 

در .بر کردار نیک خود داشتھ باشداژدھا بسپارند تا بھ گمان خودش دلیلی 

اجتماعی در دربار ضحاک شخصی بنام کاوه آھنگر خطیبھ طوالنی از ظلم و ستم 

.ضحاک ایراد کرده و از او خواست کھ آخرین فرزندش را ببخشد

خروشید و زد دست بر سر زشاه       کھ شاھا منم کاوه  دادخواه

ش از کاخ خارج شده و مردم کھ از این  کاوه گواه نامھ را امضا نکرد و با فرزند

کاوه بسوی دکھ خود رفت و آن .موضوع مطلع شدند بدنبال کاوه بحرکت در آمدند

چرم آھنگری را کھ ھنگام کار بر کمر می آویخت بر سر نیزه کرد و در پی او 

.تمام بازار دگرگون شده و براه افتادند

ند ضحاک بیرون کندکسی کو ھوای  فریدون  کند            سر از ب

کاوه نیزه بدست پیش میرفت و مردمان بدنبال او روان بودند و بدنبال فریدون می 

.آنقدر گشتند تا از شھر بھ دشت و کوه رسیدند و باالخره فریدون را یافتند.گشتند

از آن روز بھ بعد ھرگروه از مردم چیزی بر آن چرم پاره افزودند، از دیبای روم
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.گھر و بعدھا بر سر درفش نشانھ ماه را نصب کردند تا زر و 

فروھشت از او زرد وسرخ و بنفش        ھمی خواندش کاویانی درفش

پس از آن ھرکھ صاحب درفش کاویان شد بر آن چرم بی بھا گوھری آویخت و آن 

شد کھ اختر کاویان نام گرفت

دل پر امید بودچھ اندر شب تیره  خورشید   بود           جھان را از او 

بعدًا فریدون .فریدون بھ دیدار مادرش رفت و بھ او گفت بجنگ ضحاک می رود

از آھنگران خواست برایش گرزی درست کنند سنگین با سری بشکل گاومیش بیاد 

بیاد پرمایھ کھ ضحاک او را .آن گاو کھ سھ سال او را دایگی کرده و پرورده بود

.کشت

کاوه آھنگر، در زیر درفش کاویان از اروند رود سپاه فریدون بھ سپھساالری 

ضحاک برای یافتن جادوئی بھ ھند .گذشتھ و از آنجا روانھ بغداد امروزی شدند

رفتھ بود و وقتی خبر دار شد فریدون بر تخت او نشستھ عازم شھر و ایوان خود 

وقتی بھ کاخ خود رسید با د شنھ آھنگ جان خواھران جمشید را کرد کھ .شد

فریدون میخواست با ضربھ دوم او را .دون با چاالگی گرزی بر سرش کوبیدفری

با سر شکستھ تنش را بھ .ھالک کند کھ ندائی از سروش خجستھ آمد کھ اورا مکش

بند کردند و بھ فرمان سروش خجستھ در دره ای تنگ در دماوند آویختند، باشد تا 

.ن بچکدخون دلش چون خون مردمان قطره قطره با رنج بر زمی

فریدون چوشد بر جھان کامکار           ندانست چون خویشتن شھریار

فریدون تختگاه ضحاک را از بن ویران نکرد و دستور داد تا آن را بھ شیوه ای کھ 

فریدون در تمام عمر پانصد سالھ اش یک .شایستھ بود دور از پلیدی ھا آراستند

.بنیاد بد نیافکند

چون .ھ فریدون سھ پسر داد ولی بر آنھا نامی نگذاشتسالھا گذشت و خداوند ب

پسران بھ سن کدخدائی رسیدند، یعنی زمان ھمسر گرفتنشان، فریدون از پادشاه 

پادشاه یمن  پسران را بھ .یمن  سھ دخترش را برای پسرانش خواستگاری کرد
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ز ازدواج بعد ا.یمن دعوت کرد و بعد از آزمایش آنھا، با ازدواجشان موافقت کرد

آزمایش از .و بازگشت بسرزمین خودشان فریدون نیز آزمایشی از پسرانش کرد

این قرار بود کھ با افسون اژدھائی درست کرد و بھ پسر بزرگ گفت بھ جنگ او 

پسر بزرگ گفت آدم عاقل با اژدھا .برود و خلق خدا را از شر اژدھا رھا کند

فریاد برآورد و بھ اژدھا حملھ کرد پسر میانی فرار کرد و پسر کوچک .نمیجنگد

.ولی فریدون با افسون دیگر اژدھا را ناپدید کرد

فریدون بھ فرزندانش گفت آن اژدھا من بودم و برای آزمایش شما این کار را کردم 

فرزند بزرگم، نام تو سلم است چھ سالمت از چنگ :و اکنون نامتان را میگویم

کمان بھ زه کردی و گریختی تو را  تور و تو فرزند دومی کھ .اژدھا گریختی

اما فرزند کوچک من کھ دلیر و جوان و آگاه بود شایستھ ستایش .نام نھادم)شغال(

زن سلم را آرزو .اکنون ھمسران شما را نام میگذارم.است و اورا ایرج نام نھادم

.نھادمو زن تور را ماه و زن ایرج را سھی کھ ستاره ناھید بھ زیبائی او نیست نام 

ستاره شناسان طالع سلم را ستاره مشتری، طالع تور را شیر و طالع ایرج را 

فریدون چون راز کیھان را .ھرچھ جستند معلوم نشد، چھ در جنگ و آشوب بود

اما با خواست خداوند دلیری نتوان .می دانست از سرنوشت ایرج اندوھگین شد

.کرد

یکی روم و باختر، کھ آنرا بھ سلم .فریدون کشور خود را بھ سھ بخش تقسیم کرد

داد، یکی ترک و چین کھ آنرا بھ تور داد و سوم دشت گردان ایران زمین کھ بھ 

.ایرج رسید

از ایشان چونوبت بھ ایرج رسید        مراو  را پدر  شاه ایران  گزید

چیزی نگذشت کھ سلم و تور بھ برادر کوچک حسد ورزیدند و پیغامی برای 

ر فرستادند کھ تو زمان تقسیم زمینت جانب عدالت را رھا کردی و ما را فریدون پی

پست کردی و ما دوتن را کھ از اوکمتر نیستیم بگوشھ ای پرتاب کردی و ایرج را 

.نزد خود نگھداشتی
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فریدون نامھ ای مھر آمیز بھ سلم و تور نوشت و آنرا بھ ایرج سپرد تا بھ 

ن نیت کھ از تاج و تخت بخاطر دوستی برادرانش ایرج با آ.برادرانش تسلیم کند

ایرج با نھایت مھربانی دو برادر را در .بگذرد، خودش تنھا بھ دیدار آنھا رفت

آغوش گرفتھ و بوسید اما با تمام مھربانیھایش سلم و تور با دشمنی و بتندی 

ادر سھ برادر بھ چادر و پرده سرا رفتند و سپاھیان سلم و تور بر.پذیرایش شدند

ھر چقدر ایرج از عالقھ خودش بھ .کوچکتر را از سلم وتور پسندیده تر یافتند

برادرانش گفت و در مقابل محبت آنان حاضر شد تاج وتخت خود را بھ آنھا بدھد، 

ض تور کرسی زرین را کھ بر آن نشستھ بود بلند کرد و بر سر ایرج  در عو

:ایرج باز ھم از برادران دلجوئی میکرد.کوفت

   کھ جان دارد و جان شیرین خوش استیازار موری کھ دانھ کش است      م

سیاه  اندرون  باشد  و  سنگد ل         کھ  خواھد  کھ  موری  شود   تنگد ل

خنجری بیرون کشید و پھلوی ایرج را با .تور تمام آن سخنان را شنید و پاسخ نداد

تور سر برادر را با مشک عنبر .دسپس با آن خنجر سر از تن او جدا کر.آن درید

.آکنده کرد و آنرا نزد پدر فرستاد

روزھا و روزھا فریدون گریست چنانکھ از آب چشم او در کنارش گیاھان از 

.در غم ایرج تمام شھر و کشور می گریستند.خاک بیرون آمدند

در میان ھمسران ایرج، ماه آفرید دختری زائید و وقتی بزرگ شد، فریدون 

.از آن دو کودک زیبائی بھ دنیا آمد.رزاده خود پشنگ را با وی نامزد کردبراد

بفرمان خدا و بھ پاس .فریدون دیدگانش بخاطر گریھ زیاد جائی را نمیدید

.نیکوئیھای فریدون دو چشمش بار دیگر بینا شد و کودک را منوچھر نام نھاد

ری آموختند و رشد او منوچھر بزرگ شد و برسم زمان بھ او آئین جنگ و کشوردا

بفرمان فریدون تمام سرداران نزد .بھ آنجا رسید کھ میتوانست کین خواه ایرج باشد

جد (، گرشاسب، سام نریمان )فرزند کاوه آھنگر(قارن کاویان .منوچھر آمدند

، کشواد زرین کاله، ھمھ با او دست یاری دادند تا خون ایرج را قصاص )رستم

.کنند
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، با دالوری ھای پھلوانان خصوصًا گرشاسب، تور و سلم کشتھ در چندین جنگ

سپاه منوچھر از دریای گیالن بھ .شدند و سرھایشان را برای فریدون فرستادند

فریدون بھ استقبال منوچھر آمد و اورا در برگرفت و .سرزمین ساری رسید

د کھ در فردای آنروز فریدون سام را احضار کرد و منوچھر را بھ او سپر.بوسید

.کارھا یار و یاور اوباشد

ده روز از ماه مھر مانده بود کھ فریدون منوچھر را بر تخت نشاند و بدست خود 

.تاج بر سر ش نھاد

فریدون ھمیشھ وقتی بیاد سھ فرزند از دست رفتھ اش می افتاد می گریست و 

.چنین بود تا زمانھ سرآمد برویھمیشھ در مناجات بود و این 

مان داد از زر سرخ و الجورد برای فریدون دخمھ ساختند واورا بر منوچھر فر

تختی از عاج نھادند، بر سر تخت تاجی آویختند و بھ آئین آن زمان ھمھ او را 

.بدرود کردند و در پایان در دخمھ را بستند و یک ھفتھ غزاداری کردند

کالهبھشتم بیامد  منوچھر  شاه             بسر برنھاد  آن کیانی  

.منوچھر بھ آئین فریدون یکصد و بیست سال پادشاھی کرد

سام از ھمسر زیبایش صاحب کودکی بسیار زیبا میشود ولی تمام موی سر و 

سام از ترس سرزنش مردم کودک خود را .مژگان و بدن او چون برف سفید بود

جائیکھ سیمرغ النھ داشت گذاشت، شاید سیمرغ کودک را .بھ کوه البرز برد

.ولی بھ فرمان خدا، سیمرغ آن طفل را مثل جوجھ ھای خود بزرگ کرد.بخورد

سام در خواب دید مردی .سالھا گذشت، کودک بزرگ شد با نشانی فراوان از پدر

براسبی تازی نشستھ، از سوی سرزمین ھندوستان بسوی او میآید و مژده داد کھ 

.فرزند تو زنده است

سیمرغ از فراز کوه سام و .سوی کوه البرز رفتسام پس از نیایش با گروھی بھ ب

سیمرغ نزد جوان بازگشت و.گروه او را دید و دانست کھ در پی کودک آمده اند
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داستان کودکی اورا برایش تعریف کرد و گفت اکنون سام پھلوان، سرافرازترین 

.جوان چون سخنان سیمرغ را شنید غمگین شد.مرد جھان بھ جستجوی تو آمده

شک از دیدگان فرو ریخت و بزبان سیمرغ پاسخ داد، زیرا با انسانی ھمکالم ا

این را بدان کھ ھرگز تورا .امروز نام تو را دستان نھادم:سیمرغ گفت.نشده بود

من دل بھ تو بستھ ام برای آنکھ .تنھا نخواھم گذارد و تورا بھ پادشاھی می رسانم

تو میدھم تا اگر زمانی سختی پیش آمد از ھمیشھ با توباشم تعدادی از پر خود را ب

سیمرغ دل .پرھای من یکی را بھ آتش افکنی، در ھمان زمان نزد تو خواھم آمد

قبای .دستان را رام کرد و اورا برپشت گرفت و نزدیک سام برزمین نشست

و ھمھ باھم راھی ایرانشھر .پھلوانی آوردند و جوان پوشید و از کوه بھ زیر آمدند

.دن منوچھر رفتندو بھ دی

منوچھر فرمانی نوشت کھ تمامی کابل و سرزمین ھند تا دریای سند از زابلستان 

)زال(سام ھمراه فرزندش دستان .تا کنار رود ھمھ از آن جھان پھلوان سام باشد

.بعد از نیایش روانھ سرزمین خود شدند

 نصیحت فرزند، در زابلستان، سام تاج وتخت و کلید گنج را بھ زال سپرد وبعد از

خود بھ فرمان منوچھر شاھنشاه ایران برای جنگ با دیوان و دشمنان بھ 

روزگاری گذشت تا روزی زال جوان آھنگ سیر و .گرگساران و مازندران رفت

مھراب شاه کابل، مردی خردمند و دلیر، از نژاد ضحاک و .سفر و شکار کرد

زال و .با بنام رودابھ داشتباجگزار سام شاه زابلستان بود و دختری بسیار زی

بعد .رودابھ ندیده عاشق ھمدیگر شدند ولی نژاد رودابھ مشکل وصلتشان بود

ازمدتھا نامھ نگاری بین زال و سام  و حتی آماده شدن سام برای جنگ با مھراب، 

باالخره زال  بھ دیدارمنوچھر رفتھ بعد از آزمایش او توسط موبدان، منوچھر بااین 

.میکندوصلت موافقت 

سام نیز کھ فرزند را بکام دل خویش دید پادشاھی و تخت و تاج زابلستان را بھ 

.زال سپرد

ھرچند فرزند در دل مادر.سالی گذشت و ھنگامی رسید کھ رودابھ فرزند بیاورد
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بزرگتر می شد رودابھ الغرتر می گشت و دوران بارداری او با سختی فراوان 

.ھ کودک می خواست بھ دنیا بیایدتوام بود تا زمانی رسید ک

پوستش از بزرگی کودک .رودابھ در اندیشھ بود کھ از درد زایمان خواھد مرد

.ترکیده بود و روزی چنان درد باال گرفت کھ رودابھ از ھوش رفت

لحظھ ای بعد آسمان تیره شد و .زال ناگھان بیاد سیمرغ افتاد و پر او را آتش زد

سیمرغ دستور .گردید و بھ نزدیک زال برزمین نشستسیمرغ در آسمان پدیدار 

بعد دستور داد رودابھ را شراب بنوشانند .داد مردی دانا و پزشکی ھوشیار بیاید

با خنجری بُرّان پھلویش را بشکافند و کودک را بھ سالمت بیرون .کھ بیھوش شود

یھ خنک کشند و جای شکافتھ را بدوزند و گیاھی را با شیر و مشک کوفتھ در سا

.کرده و برزخم بریزند و پر سیمرغ را بر آن بمالند

نقاشان صورتی از رستم کشیدند و نزد .کودک کھ بدنیا آمد او را رستم نام نھادند

.سام فرستادند

پس آن پیکر رستم شیر خوار            ببردند  نزدیک  سام    سوار

بھ ناچار از . نداشتچندین دایھ بھ رستم شیر میدادند اما کودک ھرگز سیری

در ھشت سالگی کودکی بمانند خود .شیرش باز گرفتند و غذایش نان و گوشت شد

.سام شده بود

روزی زال رستم را بخواست و گفت بھتر است دوستانی از مردم گردن فراز 

این بگفت و زال بھ .برگزینی و آماده باشی کھ در آینده حکومت را بتو واگذارم

پاسی از شب گذشتھ بود کھ پیل . رستم ھم بھ خوابگاه خودشبستان خود رفت و

رستم گرز سام .سفیدی از بند رھا شده بود و ھمھ از جلوی راه پیل فرار میکردند

را در دست گرفت ولی بزرگان ایوان راه را بر اوبستند چھ او ھنوز کودکی بیش 

.ل سپید ایستادولی رستم بایک ضربھ نگھبان را بیھوش کرده وبرسر راه پی.نبود

چون پیل رسید، خرطومش را بلند کرد ولی رستم آنچنان بر سرش کوفت کھ پیل 

دریغ از آن پیل کھ در جنگھای زیادی مرا یار :روز بعد زال گفت.نقش زمین شد

زال رستم را نصیحت کرد کھ بر خود غره مشو وپیش از آنکھ آوازه پھلوانی.بود

14



 و بھ کوه سپند برو و تازیان را بھ خونخواھی نریمان تو بجائی برسد سپاھی بردار

رستم با لباس بازرگان و با یک کاروان بار نمک بھ آن دژ .تنبیھ کن)پدر سام(

وارد شد و بعد از فروش نمکھا روانھ ایوان فرمانده دژ گردید و ھرکس سر راه 

نھ ای از رستم دژ را جستحو کرد ودید در میان آن دژ خا.بود از میان برداشت

در را با گرز سام درھم کوبید و وارد .سنگ خارا ساختھ اند کھ دری آھنی دارد

نامھ ای بھ زال نوشت و بفرمان .خانھ شد و در کمال شگفتی گنجینھ ای از طال دید

.او گنجینھ را از دژ خارج کرده و دژ را آتش زد کھ بعدًا بھ دست دشمن نیافتد

ام سوار نوشتھ و بنگارند کھ کشندگان نریمان را رستم زال فرمان داد نامھ ای بھ س

سام خوشحال و .بخون خواھی از میان برد و ھدایای فراوانی برای سام فرستادند

.رستم را مورد لطف قرار داد

او نوذر را .منوچھر بعد از یکصد و بیست سال از مرگ خود آگاھی یافت

جھان را از .فت ھمان کردمآنچھ فریدون گ:نصیحت فراوان کرد و بھ او گفت

بدکاران پاک کردم، شھر ھا ساختم و اکنون پس از آن ھمھ رنج حکومت را بتو 

میسپارم و نصیحت میکنم  جز نیکی با خلق خدا کاری مکن و بدان کھ قانون خدا 

.دیری نمی گذرد کھ مردی بنام موسی پیامبر خواھد شد.در جھان تازه خواھد شد

اگر بھ تو دین را تبلیغ کردند قبول کن چھ آن دین، دین .زی کنیمبادا با او کینھ ور

.یزدان است

چون .فرزند پشنگ دشمن تو خواھد شد و تورانیان کار را برتو تنگ خواھند کرد

.کار بسختی رسید از سام و زال کمک بگیر

منوچھر بدون ھیچگونھ بیماری و درد و آزاری ، دوچشم کیانی بھم بر نھاد و آھی 

. ازسینھ اش بیرون شدسرد

چوسوک پدر شاه نوذر بداشت         ز کیوان کاله کیی بر فراشت

از مردم برید و .چون نوذر بھ شاھی رسید یکباره آئین منوچھر را فراموش کرد

مملکت رو بھ خرابی گذاشت و دیری نگذشت کھ از.دلش بنده گنج و دینار شد
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نوذر از آه مردم ترسیده و نامھ بھ سام .تمامی کشور خروش مردم بھ گوش رسید

سام سپاھی عظیم آراست و دومنزل یکی خود را بھ .سوار نوشت و کمک خواست

.مردم از سام استقبال کرده و خواستند سام خود بر تخت نشیند.نوذر رسانید

   کھ این کی پسندد زمن روزگاربدیشان چنین گفت سام سوار  

ه پدر بازگشتھ من او را نصیحت میکنم و براه راست باز حال اگر دل نوذر از را

.خواھم آورد

کسانی کھ مرگ منوچھر را بھ پشنگ در توران زمین خبر دادند، بعدًا داستانھای 

پشنگ بھ فکر فتح ایران افتاد و یکی .نامردمی نوذر را نیز برایش تعریف کردند

 آماده جنگ کرد و بھ از خویشانش بنام گرسیوز را سپھدار کرده و گلباد را

منوچھر سلم و تور را کشت و کین  آنھا را :فرزندش جھان پھلوان افراسیاب گفت

ولی اغریث، فرزند دیگر پشنگ، بھ آنھا خاطر نشان کرد کھ .تو برعھده داری

سام سپھبد سپاه ایران است و گرشاسب خود برای سرزمینی کافی است و قارن 

.کاوه در رزم ھمتا ندارد

سپاه نوذر . تورانیان  برآمده از ترکان و چین بھ نزدیک جیحون رسیدسپاه

افراسیاب در سرزمین آرمنان .بفرماندھی قارن در کنار جیحون اردو زدند

سی ھزار جنگجو را برگزیده و بھ شماساس و خزروان سپرد کھ بھ )ارمنیان(

 بودند کھ خبر رسید آنھا در راه.را ازمیان بردارند)زال(زابلستان بروند و دستان 

افراسیاب با سپاھی بزرگ .سام نریمان درگذشتھ و زال در کار دخمھ کردن اوست

در جنگ تن بھ تن، بارمان فرزند افراسیاب، پھلوان .در مقابل نوذر قرار گرفت

روز دوم بھ .پیر ایرانی قباد را کشت و جنگ گروھی تا شب ادامھ پیدا کرد

نوذر، طوس و گستھم را بسوی پارس فرستاد تا پیروزی افراسیاب منجر شد و 

.روز سوم سپاه افراسیاب بر نوذر چیره شد.خانواده اش را بھ کوه البرز ببرند

در راه بارمان در کمین او بود .نیمھ شب قارن سپاھی برداشت و بھ دژ سپید رفت

ولی قارن بسوی او تاخت و سر از بدنش جدا کرد و بسالمت روانھ پارس شد و 

ولی سپاه افراسیاب در برابر ایشان قرار گرفت.وذر ھم بھ دنبال قارن روانھ شدن
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در راه پارس قارن بھ نرمی پیش میرفت و سپاه توران .و نوذر اسیر افراسیاب شد

سرانجام قارن بر ویسھ پیروز .بھ سرداری ویسھ بھ دنبال او و باالخره بھم رسیدند

. ایرانیان گریخت تا خود را بھ افراسیاب رسانیدشد و ویسھ بھ چاالکی از برابر

سپاه شماساس و خزروان کھ بھ زابلستان رسید مھراب کابلی فرستاده چرب زبانی 

را نزد شماساس فرستاد و گفت کھ من از نژاد ضحاک ھستم و از ترس دختر بھ 

نبینم زال داده ام و اکنون کھ زال برای دخمھ کردن سام رفتھ امیدوارم او را دیگر 

شماساس رام شد و مھلت داد و درخاک .و از افراسیاب مھلت بگیر تا یکی شویم

مھراب سواری چاالک نزد دستان فرستاد و داستان را شرح .زابلستان متوقف شد

دستان چون پیام مھراب کابلی را شنید با سپاھی روانھ زابلستان شد و چون .داد

لشکر شماساس و چادر او انداخت و فردا بھم رسیدند زال شبانھ چند تیر بھ سوی  

شماساس در حال فرار بھ .زال خزروان و گلباد را کشت ولی شماساس فرار کرد

شماساس بازھم لشکر توران را بھ کشتن .سپاه قارن رسید و دولشکر درگیر شدند

.داد و با چند مرد از میدان گریختھ و بسوی توران رفت

 دستور داد نوذر را آوردند بعد از توھین و ناسزا این اخبار کھ بھ افراسیاب رسید

سپس فرمان داد تا تمام بندیان ایرانی را .بزد گردن نوذر تاجدارشمشیر خواست و 

لی افراسیاب فرمان داد بکشتند ولی اغریرث اورا از این کار برحذر داشت و

 لشکر،اسیران را زنجیر بر گردن بسوی ساری حرکت دھند و در پی آن فرمان

عاقبت افراسیاب در . و ری را گرفتندمین ری حرکت کردزتوران بسوی سر

.ایران بر تخت نشست

چون خبر کشتھ شدن نوذر بھ طوس و گستھم رسید، پھلوانان و دانایان بھ دیدن 

زال سپاھی فراھم آورد و چون بھ نزدیک ساری رسیدند ، .زال در زابلستان رفتند

 خبر بھ اغریرث رسید کلید قفل ھای بندیان را کشواد با گروھی روانھ شد و چون

اغریرث بعد از .بھ کشواد داد و او ھرکدام را اسبی داده و روانھ زابلستان کرد

آزادی زندانیان بھ ری رفت ولی افراسیاب از عمل او ناخشنود و با شمشیر اورا 

 و سایرزال.و بدین ترتیب کار اغریرث دانا و مھربان پایان یافت.بدو نیم کرد
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.پھلوانان دورھم جمع شدند تا از تخم فریدون شاھی بیابند

ندیدند جز پور طھماسب زو       کھ زور کیان داشت و فرھنگ گو

او پنج .ھنگامیکھ بھ شاھی رسید کھنسال بود اما ھوشیار و نکوکارطھماسب زو

دم بھ رفاه سال باعدالت سلطنت کرد و ھرچند در دوران او خشکسالی بود ولی مر

در ھمان روزگار لشکر ایران و .نبودند آگھ کس از درد و رنجرسیدند کھ،  

توران پنج ماه باھم جنگیدند کھ ناچار صلح کردند و دوباره بزرگان نشستند و 

چون عمر زو بھ ھشتاد و شش سال .سرزمینھای خود را بار دیگر تقسیم کردند

نیده از حکومت کناره گرفت و بعد از رسید فرزند خود گرشاسب را بجای خود نشا

یش گرشاسب پسر بود زو را یکی خویش کام،  پدر کرده بود.مدتی درگذشت

.نام

بیامد نشست از بر تخت و   گاه        بسر  بر  نھاد  آن  کیانی  کاله

گرشاسب آخرین پادشاه پیشدادیان مدت نھ سال سلطنت کرد و آخر پادشاھیش بار 

بھ ایران حملھ کرد و چون ایرانیان از آزار ترکان بھ ستوه آمده دیگر افراسیاب 

.بودند زال رستم را بھ جست و جوی کیقباد بھ البرز فرستاد

در ابتدا، پشنگ کھ از مرگ فرزندش، اغریرث سخت از افراسیاب عصبانی بود 

صبر نکن تا جانشینی  بر ایران حکومت کند :بعد از مرگ زو بھ افرسیاب نوشت

.ت را از جیحون بگذران  تا بتوانی تمام ایران را تصرف کنیسپاھ

وقتی افراسیاب بھ ایران لشکر کشید، پھلوانان ایران بھ زابلستان نزد زال رفتھ اول 

با او درشتی کرده و گفتند بعد از سام تو جھان پھلوان شدی و از آنموقع مردم یک 

ایران جنگیده ام، اکنون خستھ و زال گفت من ھمیشھ برای .روز راحت نبوده اند

اما یزدان را سپاس کھ فرزند من رستم .پیر شده ام و توان جنگ طوالنی ندارم

یگانھ است، فقط اسبی جنگی میخواھد تا بتواند نبرد کند، چھ اسبان قادر بھ کشیدن 

رستم کھ خود حاضر بود از پدر اجازه خواست کھ او را بھ.تن و اسلحھ او نیستند
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ای پسر دھان تو بوی شیر می دھد، توھم اسبی شایستھ :زال گفت.نگ بفرستدج

بعد از اصرار .پیدا کن و تا آن موقع بزرگتر و دلیر تر بھ میدان خواھی رفت

رستم، زال گرز سام سوار را کھ یادگار پدرش بود بھ فرزندش رستم داد و رستم 

 ھای اسب را بھ کنار زابلستان تمام گلھ.اسبی میخواھم تا این گرز را بکشد:گفت

.آوردند و رستم در بلندی نشستھ، اسب ھا را کھ بھ داغ گاه میرفتند نظاره میکرد

ھراسبی را کھ رستم دست بر پشتش می نھاد، اسب از پشت خم و شکم برروی 

تا اینکھ مادیانی بسرعت از برابر رستم رد شد و در پی او کره ای .زمین می نھاد

رستم خواست کره را بگیرد کھ چوپان .نگ بور با سمی چون پوالدسیھ چشم بھ ر

سھ .بین خودمان آنرا رخش می گوئیم:پیر اسب ھا  راه را بر رستم گرفت و گفت

.سال است بھ دنیا آمده، ھمھ اورا میخواھند ولی مادرش مثل شیر از او دفاع میکند

تو میگوئیم از این اسب ما نمیدانیم در زندگی این اسب چھ رازی وجود دارد و ب

بدرّد دل شیر و چرم .بگذری زیرا این مادیان چون کمند ببیند، جنگ آغاز کند

.پلنگ

ولی .رستم چون این بشنید کمندی بھ رخش انداخت و مادیان بھ رستم حملھ کرد

رستم مشتی بر سر و گردن مادیان .رستم نعره ای زد کھ مادیان حیران شده ایستاد

رستم کمند را کوتاه کرد .ن نشست و بعد سراسیمھ بسوی گلھ دویدکوفت کھ برزمی

دیری .و بھ رخش نزدیک شد، دست بر پشت او نھاد فشار داد اسب آرام ایستاد

نگذشت کھ رستم اسب را رام کرد و از چوپان پرسید چھ کسی بھای این اسب را 

 اسب از آن چوپان پیر پاسخ داد کھ اگر رستمی، این.می داند تا من بپردازم

بھای این اسب بھ بھای .برو بر پشت آن بنشین و ایران زمین را آزاد کن.توست

زال چون .استقالل بر و بوم ایران است کھ خداوند رخش آنرا ممکن خواھد کرد

از گرفتن رخش باخبر شد سپاه خود را از زابل بیرون فرستاد و رستم سپھبد آن 

 پھلوان و رئیسی ندارد لشکر توران  را آماده افراسیاب ھم بخیال آنکھ ایران.شد

.کرد

لشکری فراھم کن و بھ البرز کوه برو، دوھفتھ وقت:از این سو زال بھ رستم گفت
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رستم در راه .داری، کیقباد را کھ از خاندان کیانی است یافتھ و بھ ھمراه بیاوری

زدیکی البرز جایگاھی در ن.البرز جنگ ھا کرد و سپاه تورانیان را پراکنده نمود

جوان رستم را دعوت کرد .را دید باشکوه و زیبا و تختی کھ جوانی بر آن نشستھ

و بعد از آنکھ رستم بھ او گفت در پی قباد بھ البرز آمده، جوان بھ رستم گفت کھ 

از اوالد فریدون فقط من مانده ام و قباد نام :آمدن او را در خواب دیده و گفت

رستم قلون .گشت سپاه تورانیان و قلون بھ سپاه رستم حملھ کردنددر راه بر.دارم

.را کشت و سپاه او را تارومار کرده و شبانھ کیقباد را نزد دستان آورد

بشاھی نشست از برش کیقباد           ھمان تاج گوھر بسر بر نھاد

تم برای رس.کیقباد فرمان داد تا تمام مردمان برای جنگ با افراسیاب آماده شوند

مھراب کابلی در دست راست و .سپاه را آرایش دادند.اولین بار لباس جنگ پوشید

گستھم جنگی بدست چپ، قارن رزم زن فرزند کاوه سپھساالر ایران ھمراه با 

کشواد پھلوان و رستم در پیشاپیش ایشان حرکت کرده و پشت او پھلوانان پیر 

.باد فرمان داد تا درفش کاویان را بگشایندکیق.ایرانی و در پی ایشان زال با کیقباد

بھ پیش اندرون کاویانی درفش         جھان زو شده سرخ و زرد و بنفش

سپاه افرسیاب در دست راست ویسھ، شماساس و گرسیوز در دست چپ و 

قارن بھ سپاه توران تاخت و چون چشمش بھ شماساس .دولشکر بھم نزدیک شدند

رستم از زال نشان . و اورا نقش برزمین کردھرآبداربزد برسرش تیغ زافتاد، 

افراسیاب را دید و کمرش را .افراسیاب را گرفت بھ قلب سپاه توران تاخت

افراسیاب را بر سر دست .جدا کردش از پشت زین خدنگگرفت، خدا را یاد و 

ت بند شلوارش گسست و از دس.نیامد دوال کمر پایدارگرفت تا نزد قباد ببرد ولی، 

.ربود از سرش تاج، آن سرفرازرستم دست دراز کرد، .رستم بر خاک افتاد

درحالیکھ تاج افراسیاب را در آسمان تکان میداد، تاج و کمربند اورا برای قباد 

.فرستاد و رستم بھ تنھائی سپاه تورانیان را تارومار کرد
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 خود را بھ ایوان افراسیاب چون از چنگ رستم رھا شد، سپاه توران را رھا کرد و

گناه این جنگ از تو بود، ما بیھوده پیمان :او بھ پدرش گفت.پشنگ رسانید

فرزندان ایرج ھنوز حکومت می !شکستیم، جنگیدیم اما چھ بدست آوردیم؟ ھیچ

اکنون قباد دری تازه از کینھ بر تورانیان گشوده و بدتر آنکھ زال فرزندی .کنند

. میدان حریف او نیستدارد بنام رستم کھ ھیچکس در

پشنگ برادر خود ویسھ را کھ مردی باھوش و دانا بود با نامھ ای در تقاضای 

.صلح با ھدایای فراوان روانھ ایران زمین کرد

کیقباد در جواب نامھ ای مھرانگیز بھ پشنگ نوشت و مرز را جیحون تعیین و 

ستخر را آماده کنند و قباد فرمان داد شھر ا.صلح میان ایران و توران برقرار شد

ده سال بر گرد جھان گشت، شھر ھا و .چون آماده شد در آن شھر اقامت کرد

خدایش چھار پسر .دھات فراوان بنا کرد و صد سال در جھان شادمان زندگی کرد

.داد اولی کاوس، دومی کی آرش، سومی کی پشین، چھارمی کی آرمین

 خواند، فراوان نصیحت نمود و ، کاوس را پیشچو دانست کآمد بھ نزدیک مرگ

.مانند تمام مردم جان بجان آفرین تسلیم کرد

بسر شد کنون قصھ   کیقباد            زکاووس  باید  سخن  کرد  یا د

چوکاوس بگرفت    گاه  پدر           مرا او را جھان بنده شد سربسر

.ه فرمانبردار بودچون کاوس بھ پادشاھی رسید مملکت آباد و خزانھ پر گنج و سپا

کاوس روزی با جمعی از پھلوانان و سرداران در بزم .کم کم خدا را از یاد ببرد

یکی از دیوان مازندران خود را بصورت .بود و از بی ھمتائی خود سخن میگفت

.رامشگری درآورده سرودی در وصف مازندران خواند

 و ھمیشھ بھارھوا خوشگوار و زمین پر نگار         نھ گرم و نھ سرد

نوازنده  بلبل   بباغ     اندرون          گرازنده   آھو   براغ   اندرون

 آنچنان کاوس افسون شد کھ اندیشھ لشکر کشی و تصرف منزلگاه دیوان بھ سرش 

.روز بعد پھلوانان نزد زال رفتند تا او کاوس را از این کار برحذر دارد.افتاد
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بعد از کشتار و .فت و بھ مازندران لشکر کشیدکاوس نصیحت زال را نپذیر

چون شب فرا رسید آسمان چون .خرابی، شاه مازندران از دیو سفید کمک خواست

ھرکھ .دریائی از قیر تیره شد و باران سنگ بر سر سپاه ایران باریدن گرفت

توانست راه گریز در پیش گرفت و چون روز فرا رسید چشم نیمی از سپاه نابینا 

.، کاوس و گروھی باسارت درآمده و گنجشان بھ تاراج رفتگشتھ

زال .بعد از مدتی کاوس با افسوس کھ پند زال را نپذیرفتھ از او کمک خواست

داستان را از دیگران پنھان داشت و بھ رستم گفت کھ عمر من از دویست سال 

رستم گفت زابلستان و.گذشتھ و این زیبنده پھلوان جوانی ھمچون تو است

مازندران بسیار از ھم دورند، من از کدامین راه رھسپار شوم؟ زال گفت دو راه 

کھ پر )ھفت خوان(وجود دارد، یکی درازتر کھ کاوس رفت و دیگری کوتاه تر 

چون این اولین جنگ .تو راه کوتاھتر را انتخاب کن.از شیر و دیو وتیرگی است

 و با زال او را بدرود گفتھ و بزرگ رستم بود، رودابھ مادر رستم بسیار گریست

.بدرقھ کردند

گوری . رستم بعد از چندین شبانھ روز بھ دشت پر از گوری رسیددر خوان اول، 

لگام رخش را رھا کرد وخود بھ نیستانی کھ .شکار کرده آنرا کباب کرد و خورد

این نیستان بیشھ .در آن نزدیکی بود رفت و بستری از نی گسترده وبخواب رفت

رخش .نیمھ شب شیر بخیال از پای در آوردن اسب بھ رخش حملھ کرد.ر بودشی

دو دست خود را بلند کرد و محکم بر سر شیر زد و آنگاه با دندانھای تیز خود 

رستم کھ از خواب بیدار .پشت او را گرفتھ آنقدر برزمین زد تا شیر را از ھم درید

اگر کشتھ میشدی .ار کردیای اسب ھوشیار چرا با شیر پیک:شد بھ رخش گفت

رستم این .من چگونھ میتوانستم این کمند و کمان وگرز  گران را تا مازندران ببرم

.را گفت و در دم بخواب رفتھ و تا بامداد خوابید

 رستم در بیابانی سوزان و بی آب علف ھمراه رخش زبانش از در خوان دوم، 

 رستم پیاده و با تکیھ بھ نیزه .شدت تشنگی خشک شده و تن رخش از تاب رفتھ بود

رستم بھ.با یزدان راز و نیاز کرد و در اینحال میشی را دید کھ از کنار او گذشت
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دنبال میش رفت و بھ آبشخوری رسید و دانست کھ آن میش، بخشایش کردگار بوده 

آنرا کباب کرد و خورد و دوباره از آب چشمھ نوشید و .گوری شکار کرد.است

ای اسب مھربان مبادا تا من در :قبل از خوابیدن بھ رخش گفت.خوابیدھمانجا 

.اگر دشمنی دیدی مرا بیدار کن.خوابم با دیوی، یا شیری بجنگی

 دشتی کھ رستم در آن آرمیده بود جایگاه اژدھا بود کھ دیو و شیر در خوان سوم، 

 رخش را دید در چون اژدھا رستم و.و فیل از ترس او یارای گذر از آنرا نداشتند

شگفت شد کھ اینھا چھ موجوداتی ھستند و چگونھ جرات کرده اند کھ وارد این 

رخش با دیدن اژدھا در کنار رستم سم بھ زمین کوبید ولی وقتی رستم .دشت بشوند

بیدار شد، اژدھا با افسون ناپدید شد و رستم از این کار بی مورد رخش ناراحت 

 ناپدید شد رستم سخت بھ رخش خشمگین شد و بار دوم کھ اژدھا ظاھر و.شد

فردا راه طوالنی درپیش داریم اگر یکبار دیگر مرا از خواب بیدار کنی :گفت

بار سوم کھ اژدھا ظاھر شد، بھ خواست جھان .سرت را با شمشیر می برم

رستم با اژدھا در .آفرین، زمین اژدھا را پنھان نکرد و رستم در تاریکی اورا دید

رستم .و رخش برجست و دندان در پشت اژدھا فروبرد و پوستش را دریدافتاد 

سر از تن اژدھا جدا کرد و رودی از خون برخاک جاری شد و تن اژدھا چون 

.کوھی فرو افتاد

 روز بعد بھ چشمھ ساری خرم رسیدند و رستم در کنار چشمھ در خوان چھارم،

وردنیھای دیگر و جامی از می سفره ای گسترده دید کھ بره ای بریان با نان و خ

رستم خوشحال شد و کنار سفره نشست و از آن جام نوشید .سرخ بر آن نھاده بودند

چون ندای آواز رستم بھ .و ساز را برداشت و در وصف زندگی خود آواز خواند

گوش پیرزن جادوگر رسید خود را بصورت زنی زیبا و جوان آراست و نزد رستم 

 شاد شد و او را نزد خود نشاند و یزدان را از این دیدار رستم از دیدارش.رفت

زن جادوگر کھ تاب نیایش و ستایش پروردگار را نداشت با شنیدن نام .سپاس گفت

یزدان پاک بھ چھره سیاه و اھریمنی خود بازگشت و رستم چون متوجھ جادوی 

. نیم کردزن شد، کمند انداخت و آن عجوزه  پُرنیرنگ را گرفت و با خنجر بھ دو
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  رستم ھمچنان براه خود ادامھ میداد و در تاریکی شب جائی را در خوان پنجم،

چون .نمیدید،  عنان را بھ رخش سپرد تا سپیده دم بھ سرزمینی سبز و خرم رسید

خستھ بود ھمانجا  رخش را در مرغزار رھا کرد و بر بستری از گیاه بھ خواب 

در سبزه زار خود دید با چوبی بر پای رخش دشتبان آن دشت کھ رخش را .رفت

رستم  دوگوش دشتبان را .کوفت و بھ رستم کھ از خواب پریده بود پرخاش کرد

اوالد .دشتبان فریاد کنان شکایت بھ نزد اوالد پھلوان برد.گرفت و از بیخ کند

ھمراه لشکری بھ جنگ رستم رفت ولی رستم لشکر اوالد را تارومار کرد و او را 

رستم بھ اوالد گفت اگر با من رو راست باشی و جای دیوسفید را بمن .د کشیدببن

نشان دھی و بگوئی کاوس و ایرانیان در کجا دربندند، وقتی من تاج و تخت شاه 

اوالد تمام نشانیھا را .مازندران را واژگون کنم ترا پادشاه این سرزمین خواھم کرد

در جلوی او رفتند تا بھ کوه اسپروز رستم سوار بررخش و اوالد .بھ رستم داد

اوالد .چون پاسی از شب گذشت، روشنائی آتش و شمع از دور دیده میشد.رسیدند

آنجا کھ .گفت آنجا ابتدای سرزمین مازندران است و دیوان نگھبان آنجا ھستند

رستم چون این سخنان را .درختی بھ آسمان سرکشیده، خیمھ ارژنگ دیو است

.ا طلوع خورشید خوابیدشنید آسوده ت

  رستم اوالد را با کمند بر درختی بست و خود رو بھ جایگاه در خوان ششم،

وقتی بھ خیمھ ارژنگ دیو رسید نعره ای زد و چون ارژنگ دیو .ارژنگ دیو نھاد

از خیمھ بیرون آمد، رستم مھلتش نداد وبا یک ضربھ سر از تنش جدا کرد و سر 

 انداخت و با شمشیر درمیان لشکر افتاد و آنجا را از خون آلودش را در میان لشکر

ھمھ شاد .کاوس در زندان صدای شیھھ رخش را شناخت.وجود دیوان پاک کرد

شدند و بزرگان و سردارانی مانند طوس، گیو، شیدوش و بھرام او را درمیان 

کاوس بھ رستم گفت دیدگان من تار شده و پزشکان .گرفتند و رستم نزد شاه رفت

.اره آنرا چکاندن سھ قطره خون دل و مغز دیو سفید میدانندچ

  رستم سوار بر رخش و ھمراه اوالد بھ سوی جایگاه دیو سفید در خوان ھفتم،

رخش مانند باد بھ ھفت کوه رسید و از آن گذشت و بھ نزدیک غار دیو.پیش تاخت
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شتن دیو سفید را از رستم راز ک.سفید کھ لشکر دیوان از آن پاسداری میکردند آمد

در .صبر کن تا نیمروز شود و دیوان بھ خواب بروند:اوالد پرسید و او گفت

نیمروز رستم بھ لشکر دیوان حملھ کرد و از ھرطرف از آنان سربرید و بقیھ فرار 

مدتی در تاریکی غار پیش رفت تا در میان .کردند تا بھ در غار دیو سفید رسید

. او رنگی بھ سیاھی شب و موئی بھ سفیدی شیر داشت.تاریکی دیو سفید را دید

رستم برآشفت وباشمشیر یک .دیو سنگ آسیائی برداشت و بسوی رستم حملھ برد

دیو با پای بریده و بدنی خون آلود بھ رستم حملھ .ران وپای اورا از بدنش جدا کرد

.نگیدنددو رزمجو با بدنھای خون آلود باھم مدتی میج.برد و باھم در آمیختند

سرانجام تھمتن بر خود پیچید و بھ نیروی جان آفرین، دیو را از جای کنده برباالی 

آنگاه پھلویش را با .سر برد و چنان برزمین کوبید کھ جان از بدنش بیرون رفت

جگر دیو را بھ اوالد سپرد .خنجر شکافت و جگرش را از تن سیاھش بیرون کشید

 خون جگر در چشم کاوس و دیگر پھلوانان از.و بسوی کاوس شاه روانھ شدند

آنگاه کاوس و رستم با بزرگان، چون طوس و .ریختند و دیدگان ھمھ روشن شد

فریبرز و گودرز و گیو و رھام  و گرگین و بھرام ھفت روز بھ بزم و شادی 

روز ھشتم بھ فرمان کاوس در شھر افتادند و آنقدر از دیوان کشتند تا آن .نشستند

آنگاه کاوس بھ شاه مازندران نامھ ای نوشت و فرھاد . پلیدی پاک شدسرزمین از

این بار .شاه مازندران جوابی قھرآلود بھ کاوس داد.آنرا نزد شاه مازندران برد

شاه مازندران .کاوس نامھ ای تند نوشت و رستم آنرا برای شاه مازندران برد

درخت تنومندی را از لشکری بطرف رستم فرستاد و رستم چون لشکر را دید، 

یکی از پھلوانان .ریشھ کند و بطرف لشکریان بھت زده مازندران پرتاب نمود

رستم .مازندران کھ نامش کالھور بود جلو آمد و دست رستم را بھ سختی فشرد

.خندید و دست کالھور را آنچنان فشرد کھ ناخن او مانند برگ درخت فرو ریخت

شاه مازندران بھ دژخیم دستور داد تا .ن رسیدسپس رستم بھ دربار شاه مازندرا

گردن این فرستاده را بزند ولی رستم بیک حرکت اورا ازھم درید و بھ شاه 

.باش تا سزای این بدخوئی را ببینی:مازندران گفت
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دیو پھلوان مبارز .دیری نگذشت کھ سپاھی گران درمقابل لشکر ایران قرار گرفت

ھمچون مرغی کھ برسیخ کشند، رستم با نیزه، او .برو شدطلبید کھ رستم با او رو

پس شاه .را از زین کند و برزمین کوبید و سپاه مازندران بھت زده برجای ماندند

روز ھشتم .ھفت روزجنگ بھمین گونھ ادامھ یافت.مازندران دستور حملھ داد

 چشمان رستم بسوی شاه مازندران تاخت و نیزه را بر کمربند اوزد و در برابر

رستم تختھ سنگ را .حیرت زده رستم، شاه با جادو تبدیل بھ تختھ سنگی گردید

بردوش گرفت و در دامنھ کوه برزمین افکند و بھ سنگ گفت اگر بیرون نیائی ترا 

ناگھان شاه دیوان با چھره زشت و باالئی دراز و .با تیر و تیغ سراسر خواھم برید

دست او را گرفت .رستم بھ خنده افتاد.ون آمددندانی چون گراز از میان سنگ بیر

رستم از کاوس تقاضا کرد .کاوس شاه دیوان را بھ دژخیم سپرد.و نزد کاوس برد

.بھ پاس خدمات و راھنمائی اوالد، شھریاری مازندران را بھ او بدھد

آن زمان تخت شاھی بدوی       وزانجا سوی پارس بنھاد رویسپرد 

کاوس .س خواست تا اجازه دھد بھ زابلستان نزد زال بازگرددآنگاه رستم از کاو

خلعتی شایستھ برایش تدارک دید و ھمچنین با فرمانی نوشتھ بر حریر، شھریای 

کیکاوس طوس را سپھبد ایران زمین کرد و اصفھان .نیمروز را بھ رستم سپرد

.رابھ گودرز سپرد

اد و آکنده از خواستھ       جھان چون بھشتی شد آراستھ        پر از د

پس از پیروزی بر دیوان مازندران، کیکاوس با لشکری فراوان بسوی توران و 

چین و مکران حرکت کرد و پس جنگ و پیروزی در مھمانی رستم در زابلستان 

بود کھ بھ او خبر رسید تازیان در مصر و شام و ھاماوران سر بھ شورش و 

 زورق فراوان مھیا کرد و سپاه را از پس کاوس کشتی و.گردنکشی برداشتھ اند

جنگ .راه دریا بھ بربرستان برد کھ سپاھیان ھر سھ کشور در آنجا گرد آمده بودند

سھمگینی در گرفت کھ بھ پیروزی ایرانیان انجامید و شاه ھاماوران بھ عذرخواھی 

بھ کاوس خبر دادند کھ شاه ھاماوران دختر زیبائی دارد.و پرداخت خراج پیش آمد

شاه ھاماوران قلبًا بھ این وصلت.کاوس سودابھ را خواستگاری کرد.بھ نام سودابھ
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کاوس بدون توجھ بھ . راضی نبود ولی با نیرنگ، کاوس را بھ مھمانی فراخواند

شاه ھاماوران بعد از چند .ھشدار سودابھ با چند نفر از بزرگان بھ آن مھمانی رفت

.ش را دستگیر و درون دژی زندانی کردروز خوشگذرانی کاوس و ھمراھان

سپاه ایران .سودابھ راھم کھ از عمل پدر ناراحت شده بود در ھمانجا زندانی کرد

از راه دریا بازگشتند و چون این خبر بھ افراسیاب رسید با لشکری انبوه بھ ایران 

چون این .افراسیاب سھ ماه در جنگ بود و سرانجام ھمھ را شکست داد.تاخت

ھا بھ رستم رسید اول پیغامی برای کاوس فرستاد کھ دل غمگین مدار و شاد خبر

آنگاه نامھ تندی بھ شاه ھاماوران نوشت و او ھم .باش کھ برای نجات تو می آیم

سپاه .رستم با سپاھی از راه دریا بھ ھاماوران رفت.جواب تندی بھ رستم داد

شاه ھاماوران از شاه .گریختندھاماوران کھ یال و کوپال رستم را دیدند ھراسان 

آنھا ھم لشکر بزرگی بھ میدان فرستادند و روز .مصر و بربرستان کمک خواست

جنک گرازه سمت راست لشکر ایران و زواره در سمت چپ و رستم در قلب سپاه 

جنگ را آغاز کردند و چون کشتار شروع شد و شاه بربرستان و شام گرفتار 

.رستم را پذیرفت و تسلیم شدشدند، شاه ھاماوران شرایط 

چو از دژ رھا کرد کاوس را       ھمان گیو و گودرز و ھم طوس را

کاوس نامھ ای بھ قیصر .کاوس ھمراه سودابھ بھ سوی ایران زمین حرکت کردند

قیصر کھ از شکست سپاه مصر و بربرھا و ھاماوران خبر داشت، پاسخ .نوشت

افراسیاب جواب .ی بھ افراسیاب نوشتسپس کاوس نامھ ا.مودبانھ ای فرستاد

در جنگ بین ایرانیان و ترکان، افراسیاب شکست خورده و بھ .تندی بھ کاوس داد

کاوس شاد و خرم بھ پارس بازگشت و بھ رستم کھ روزگار .توران گریخت

.خوشش را مدیون او بود، لقب جھان پھلوان داد

ر بھی  زو  شمردجھان پھلوانی برستم بداد           ھمھ  روزگا

آنگاه فرمان داد تا در جائی در البرز کوه کھ دیوان ھم بھ آن دسترسی نداشتند، 

کاخی بنا نھند از سنگ خارا و میخ ھای پوالدین و ستونھای سنگی

با یوانش یاقوت برده بکار          زپیروزه کرده برو برنگا ر
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روزی کھ شاه بھ .ش کنندچون جھان آرامش گرفت دیوان تصمیم گرفتند گمراھ

قصد شکار بیرون رفتھ بود، دیوی بصورت غالمی آراستھ و نیکو سخن بھ او 

اکنون کھ سراسر کیتی در دست :نزدیک شد و دستھ گلی تقدیم  کاوس نمود و گفت

از آن پس تنھا آرزوی کاوس پرواز بود و .توست، آسمان ھا نیز باید رام تو گردند

.ھ زمین تا ماه را میپرسید تا سرانجام چاره ای اندیشیداز دانشمندان فاصل.بس

چھار عقاب را بر چھار پایھ تختی بستند وباالی سر عقابھا، بر سر نیزه، ران   

چون عقابھا گرسنھ شدند بطرف گوشت .بره ای آویختند و خود بر تخت نشست

ن خستھ عقاب ھا بعد از مدتی بال زد.بال زدند و تخت بھ سوی آسمان باال رفت

شده و بھ گوشت نرسیدند

نگونسار گشتند ز ابر سیاه             کشان برزمین از ھوا تخت شاه

در بیشھ ای نزدیک آمل تنھا، خوار و پشیمان از کرده خود، بدرگاه یزدان نیایش 

چون خبر بھ رستم و گیو و طوس رسید با لشکر و پیل و کوس بھ جستجوی .کرد

من از آغاز عمرم تاکنون شاھان و :ر بھ رستم گفتگودرز پی.شاه پرداختند

.بزرگان بسیاری دیده ام ولی کسی را در میان آنھا بھ خودکامگی کاوس نیافتھ ام

خرد نیست اورا نھ دانش نھ رای        نھ ھوشش بجا یست و نھ دل بجای

کھ در کاوس اندوھگین .در این میان پھلوانان اورا یافتند و نکوھش فراوان کردند

پاسخ فرومانده بود چھل روز در را بروی خود بست و بھ درگاه ایزد تقاضای 

.بخشش نمود

روزی رستم در مکانی بھ نام نوند، ضیافتی آراست و بزرگان ایران از طوس و 

گودرز و کشواد و بھرام و گیو و گرگین و گستھم و خرداد و برزین و گرازه با 

روزی گیو در حال مستی بھ رستم گفت اگر .ندلشکریان را بھ آن بزمگاه فراخوا

رستم و سایر نامداران .شکار خوب میخواھی بیا تا بھ شکارگاه افراسیاب برویم

سخنان اورا پسندیدند  و بعد از یک ھفتھ شکار و خوشگذرانی افراسیاب با 

در لشکر افراسیاب پیران ویسھ و پیلسم و الکوس بودند.لشکری بھ آنان حملھ کرد
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کھ بعد از چند روزی نبرد تن بھ تن و گروھی سر انجام افراسیاب از مھلکھ 

پھلوانان .گریخت و بیش از نیمی از لشکریانش کشتھ و اسیر و مجروح شدند

ایران نامھ ای بھ کاوس نوشتند و از شکار و پیکار و از اینکھ کسی از آنان کشتھ 

شادمانی در آن دشت ماندند و بعد نشده اورا آگاه کردند و خود ھفتھ ای دیگر بھ 

.روانھ ایران شدند

کنون رزم سھراب و رستم شنو             دگرھا   شنیدی این  ھم   شنو

 بھ خشمد  دل نازک از رستم آی چشم  یکی داستان است پر آب

 ھمھ بانک و فریاد چیستن    زداد ایاگر مرگ داد است بیداد چیست    

 راز جان تو آگاه  نیست             بد ین پرده اندر تو را راه نیستاز این

کنون رزم سھراب رانم نخست         از آن کین کھ با او پدر چون بجست

روزی رستم ھوای شکار بھ سرش زد و با ترکشی پر از تیر بر رخش نشست و 

ی شکار تعدا.دشتی دید پر از شکار.برای شکار سوی مرز توران روانھ شد

چون گرسنھ شد گوری بریان کرد و بخورد و در گوشھ ای بخفت و رخش .گرفت

گروھی از سربازان توران بھ دنبال رد پای رخش رفتھ و .را آزاد کرد کھ بچرد

بعد از آنکھ رخش سھ نفر از آنان را کشت باالخره او را با کمند گرفتھ در گلھ 

رستم وقتی بیدار شد بھ دنبال .ورندمادیان ھا رھا کرده تا از رخش کره ای بیا

.رخش پیاده بھ شھر سمنگان در آن نزدیکی، با زین و گرزش بر دوش، روانھ شد

 گھی پشت بھ زین و گھی زین بھ پشت رسم سرای درشت    استچنین 

شاه سمنگان کھ از آمدن رستم خبر دار شد بھ استقبال او رفت و بھ رستم گفت کھ 

ن من باش ، رخش رستم ھرگز پنھان نمیماند، اورا می جوئیم و ای پھلوان مھما

شب کھ رستم خوایبده بود دختر زیبای شاه سمنگان، تھمینھ .نزد تو خواھیم آورد

شاه .بھ دیدن رستم میرود و رستم تھمینھ را از شاه سمنگان بھ ھمسری می خواھد

خودشان پیمان سمنگان از پیوند رستم دلش شاد شد و آن دو با آئین و کیش 
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آنرا باز کرد .رستم مھره ای بر بازوی خود داشت کھ مشھور بود.ھمسری بستند

و بھ تھمینھ داد و گفت اگر فرزندشان دختر بود مھره را بر کیسوی او بیاویز و 

بعد از پیدا شدن رخش، رستم .اگر پسر بود بھ نشان پدر مھره را بر بازویش ببند

و از آنجا بسوی زابلستان رفت و از آن داستان با کسی سخن با تھمینھ بدرود کرد 

.نگفت

چو نھ ماه بگذشت بر دخت شاه        یکی کودک آمد چو تابنده ماه

سھراب وقتی ده سالھ شد .چند روزی گذشت تھمینھ کودک را سھراب نام نھاد

روزی تھمینھ بھ سھراب گفت پدرش رستم است و.کسی یارای نبرد او را نداشت

اگر رستم این را بداند اورا نزد خود خواھد برد و دل من طاقت دوری فرزند را 

افراسیاب ھم نباید این را بداند، زیرا دشمن رستم است و ترا تباه خواھد .ندارد

اکنون کھ دانستم :سھراب بھ مادرش گفت.سپس مھره ھای رستم را بھ او داد.کرد

ھلوانان ایران را یک بھ یک برکنار می پدرم کیست سپاھی فراھم خواھم کرد و پ

کنم، کاوس را از تخت بر میدارم و رستم را بر جای کاوس می نشانم، آنگاه از 

تخت افراسیاب را می گیرم و تو را بانوی ایران شھر .ایران بھ توران می تازم

.میکنم

چو رستم پدر باشد و من پسر       بگیتی  نماند  یکی  تاجور

چوپانان از نژاد رخش کره ای برای سھراب .ی شایستھ پیدا کنماینک باید اسب

افراسیاب چون از .پادشاه سمنگان ھرگونھ ابزار جنگ برایش فراھم کرد.یافتند

داستان سھراب آگاه شد، ھومان و بارمان را با دوازده ھزار مرد شمشیر زن 

کوشش :ر گفتبھ سپھدار لشک.ھمراه ھدیھ ھای زیاد و نامھ روانھ سمنگان کرد 

سھراب بر اسب نشست و بسوی ایران .کن تا آن پسر ھرگز پدر خود را نشناسد

نگھبان .در راه ھر آبادی کھ بود سوزانیده و خراب کرد تا بھ دژ سپید رسید.رفت

چون خبر بھ دختر کژدھم، .دژ، ھجیر دالور در نبرد تن بھ تن اسیر سھراب شد 

در .ود پنھان کرد و بھ مبارزه سھراب رفتگردآفرید رسید موی خود را زیر ُخ

نبرد تن بھ تن، سھراب دست برد و خُود از سر گردآفرید برداشت واورا با کمند 
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گردآفرید بھ سھراب گفت دژ و .گرفت و فھمید کھ مرد میدان او دختری است

سھراب چون آن سخنان و صورت زیبا را دید، .لشکر را بفرمان تو می دھم

گرد آفرید سر اسب را بسوی دژ برگرداند و ھمراه .او مبتال شد دلشزدیدار 

کژدھم بدرگاه دژ آمد و در را گشود و گردآفرید بھ درون .سھراب بسوی دژ رفت

ترکان ز ایران :بھ او گفت.رفت و بر باروی دژ سھراب را دید کھ ھمانجا ایستاده

 بزرگی بر تو پیداست و پھلوانی میدانم کھ تو از ترکان نیستی زیرا فّر.نیابند جفت

. شھنشاه و رستم بجنبد زجای،  شما با تھمتن ندارید پایبزرگ ھستی اما چون

آنشب کژدھم نامھ ای بھ کاوس نوشت  و داستان سھراب را یک بھ یک یاد کرد و 

فردای آن روز کھ سپاھیان .افزود کھ این دژ مدت زیادی مقاومت نخواھد کرد

 شدند سھراب کسی را بر باروی دژ ندید و چون در را باز توران آماده نبرد

سھراب از .کردند، متوجھ شدند کھ شبانھ کژدھم و خاندانش از دژ بیرون رفتھ اند

ھومان دریافت کھ .اما دریغ کھ او رفتھ بود.ھرکس نشان گردآفرید را پرسید

 تمام بھ او گفت اکنون وقت مکث نیست چھ بزودی کاوس.سھراب پریشان است

تو کاری را کھ با .پھلوانان را بھ این سو خواھد فرستاد و کار مشکل می شود

افراسیاب پیمان کردی بھ پایان برسان آنوقت تمام ماھرویان تورا سجده خواھند 

.کرد

کاوس وقتی نامھ کژدھم را خواند، گیو را بھ زابل دنبال رستم فرستاد و تاکید کرد 

از ترکان بعید است :نامھ کاوس را خواند باخنده گفترستم وقتی .کھ زود برگردند

.چنین پھلوانی داشتھ باشند

من از دخت شاه سمنگان یکی         پسردارم و باشد او کودکی

مادرش پیام داد کھ .زر و گوھر فراوان برای مادر او فرستادم و حالش را پرسیدم

چند روز بعد . بودھنوز کودک است و چون او بزرگ شود چنین پھلوانی خواھد

:وقتی  کاوس رستم را دید بھ او گفت.رستم بھ ھمراه لشکرش بھ دیدن کاوس رفت

اگر شمشیر در دستم بود مانند ترنجی  .توکی ھستی کھ فرمان مرا سست میکنی

:رستم دست طوس را کنار زد و درمقابل کاوس قرار گرفتھ گفت.سرت را میزدم
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چنین تاج .ر بدترند، و شھریاری سزاوار تونیستتو ھمھ کارھایت از یکدیگ

.سنگینی کھ بر سر دون مغزی قرار گرفتھ بر دُم اژدھا شایستھ تر است تا سرتو

.از این پس مرا در ایران نخواھید دید.من یکی بنده آفریننده اممن بنده تو نیستم، 

وانان ھمھ پھل.با خشم از ایوان بیرون شد بر رخش نشست و از پیش ایشان برفت

بیا و شاه .غمگین شدند و نزد گودرز رفتھ گفتند شکستن دل رستم سزاوار نیست

کاوس چون سخنان گودرز را شنید، از گفتھ خود .دیوانھ را براه راست بیاور

اکنون پیش رستم برو و .پشیمان شد و گفت ای پھلوان لب پیر با پند نیکوتراست

گودرز ھمراه سران سپاه از . نزد من بیاورتندی مرا از دل او بیرون کن و اورا

تو می دانی :گودرز گفت.پس رستم رفتند و رفتند تا بھ او رسیدند و قصھ ھا گفتند

کھ کاوس را مغز نیست، بھ تندی سخن میگوید، فریاد میزند، آنگھ پشیمان میشود و 

 این چون.حال اگر جھان پھلوان از کاوس آزرده است ایرانیان گناھی ندارند

گروھی گمان میکنند :سخنان در رستم اثری نکرد گودرز راه دیگری زد و گفت

باالخره گودرز رستم را وا داشت کھ بھ ایوان .کھ جھان پھلوان از آن ترک ترسیده

چون رستم و گودرز بھ ایوان کاوس رسیدند، کاوس بلند شد و از .کاوس باز گردد

پشت لشکر ایران تو ھستی ، ھمیشھ رستم پوزش خواست و گفت خوب میدانم کھ 

.تو کّی ھستی و ما ھمھ کھتریم:رستم گفت.بیاد توھستم، شاھی من داده تو است

آن شب جشنی آراستند و فردای آنروز سپاھیان منزل بھ منزل بھ سوی مرزتوران 

چون بھ نزدیک سپاه توران رسیدند سراپرده کاوس را آراستند و .حرکت کردند

چون شب شد تھمتن .ر خیمھ زدند کھ در کوه ودشت جائی باقی نبوداطراف آن آنقد

نزد کاوس رفت و اجازه خواست کھ با لباس مبدل بدون کاله و کمر بھ لشکر 

آنشب رستم سھراب را دید کھ در .توران برود و ببیند کھ این نو جھاندار کیست

رستم با یک ژنده رزم بیرون آمد و رستم را دید ولی .کنار ژنده رزم نشستھ

تھمینھ اورا .ژنده رزم فرزند شاه سمنگان بود.ضربھ مشت اورا ھالک کرد

روز بعد سھراب .ھمراه سھراب فرستاده بود کھ رستم را بھ سھراب نشان دھد

ھجیر را با خود باالی بلندی برد و از او در مورد درفش پھلوانان سپاه ایران یک 
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اژدھا پیکر رستم کھ برنوک آن شیری زرین وقتی بھ درفش  .بھ یک سوال کرد

شنیده ام از چین بھ تازگی پھلوانی نزد کاوس :نصب شده بود رسید، ھجیر گفت

سھراب در دل غمگین شد زیرا نام رستم را نشنید اما .آمده و نام اورا نمیدانم

نشانی ھای صاحب درفش اژدھا پیکر را از مادرش شنیده بود ولی میخواست 

ھجیر کھ میدانست آن درفش رستم است بھ .را از دھان ھجیر بشنودسخن شیرین 

سھراب دروغ میگفت بخیال خودش نکند سھراب بھ ناگاه بر رستم بتازد و اگر 

سھراب از بلندی پائین آمد، ناامید از .رستم کشتھ شود ایران یاوری نخواھد داشت

 سپاه کاوس تاخت یافتن رستم عاقبت کمر بھ جنگ بست و بر اسب نشست و تا قلب

چون بھ چادر کاوس رسید، ھفتاد میخ از چادر برکند و نیمی از سراپرده اورا 

.درھم فروریخت

سھراب کف بر کف زد و .رستم پا بر رخش زد و در برابر سھراب قرار گرفت

اکنون ای .ما دو پھلوانیم بیا تا جدا از میدان جنگ باھم نبرد کنیم:بھ رستم گفت

 شده ای و عمر زیاد بر تو ستم کرده، میدان جنگ دیگر جای تو پھلوان تو پیر

رستم چون سخنان سھراب راشنید، بدو .تاب یک مشت من را ھم نداری.نیست

نرم، آرام باش!ای جوانمرد!گفت نرم

بسی دیدم آوردگاه         بسی بر زمین پست کردم سپاهبھ پیری 

 نمی دانم تو بھ ترکان نمی مانی در .ینیببلحظھ ای صبر کن تا مرا در جنگ 

ای :این سخنان رستم دل سھراب را لرزاند و گفت.ایران نیز چون تو ندیده ام

.بگو و مرا شاد کن.پھلوان سخنی می پرسم راست بگو نژاد تو از کیست

 نیرمی ناور تخمھاز  گرمن ایدون گمانم کھ تو رستمی      

 نیم سام نیرم تخمھ   ھم ازنیم       داد پاسخ کھ رستم چنین 

نھ با تخت و گاھم نھ با افسرمکھ او پھلوانست و من کھترم      

      از امید  سھراب  شد   ناامید           برو  تیره  شد  روز      سپید

دست .یزه ھا شکستھ شدن. نیزه کوتاھی بھ جنگ آورده برھم تاختندھر دو پھلوان

زره ھایشان از ھم .بھ شمشیر بردند آنقدر بر سپرھا کوفتند کھ تیغ ریز ریز شد
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دوپھلوان .خستھ و با تن پر عرق از ھم دور شدند.گسست، اسب ھا از کارماندند

بھم تیر باران نمودند اما ھیچکس .کمی استراحت کردند تا اسبانشان آسوده شدند

مر یکدیگر را در سواری گرفتند ولی رستم کھ کوه را از زمین میکند ک.زیان ندید

.سھراب دست بر گرز برد و بر شانھ رستم کوبید.نتوانست سھراب را تکان بدھد

رستم ھی بر رخش زد و بر سپاه .درد در دل تھمتن پیچید اما بھ روی خود نیاورد

اب گروھی از سپاه ایران سھر.سھراب نیز خود را بھ سپاه ایران زد.توران تاخت

چون بھم رسیدند .اما رستم اندیشید کھ کاوس بی دفاع است و برگشت.را بکشت

.رستم فریاد زد مگر باھم نمی جنگیدیم چرا مثل گرک بر ایشان حملھ بردی

اینک باز .سپاه توران ھم بی گناھند، تو اول بسوی ایشان رفتی:سھراب گفت

آن شب گیو بھ رستم گفت چگونھ سھراب .ھیم نھادگردیم و فردا سر بھ کشتی خوا

در حملھ بھ لشکر ایران تمام پھلوانان را زخمی کرد و اما ھمچنان کھ فرمان داده 

رستم از سخنان گیو .بودی سپاه جنگ آغاز نکرد و ھیچ سواری حملھ نبرد

آنشب رستم بعد از دیدار کاوس رو بھ .غمگین شد و با او نزد کاوس رفت

زواره نزد رستم آمد و چون بر سفره نشست،  گفت ای . خود حرکت کردلشکرگاه

برادر فردا ھوشیار باش اگر من کشتھ شدم زاری نکنید و یک تن از شما بھ میدان 

نرود ھیچکس با تورانیان نجنگد، یکایک سوی زابلستان نزد دستان بروید تا بھ 

د و طھمورث ھم سرانجام زال بگوئید، این فرمان ایزد پاک بوده ھمانطویکھ جمشی

.رفتند

سھراب می گفت آن شیر مرد کھ .اما آنشب ھومان بزمی برای سھراب آراست

.سرو گردن و بازوانش مثل من است.امروز با من نبرد کرد باالئی چون من دارد

عجیب است کھ ھر وقت اورا می بینم دلم .مانند آنکھ ما را از روی ھم ساختھ اند

از او خجالت میکشم تمام نشانی .ر او در دل من افزون میشودفرو می ریزد و مھ

ھاایکھ مادرم داده با او یکی است، گمان می برم کھ او رستم است، اگر رستم باشد 

ای پھلوان چند بار با رستم در میدان جنگ :چگونھ با او بجنگم؟ ھومان گفت

لکن رخش کجا واسب او شبیھ رخش است و .روبرو شده ام این پھلوان او نیست
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.این کجا

فردا، بار دیگر سھراب از رستم سوال کرد چرا نامت را از من پنھان میکنی؟ 

رستم گفت دیروز از این حرفھا زدیم و دیگر اینکھ بھ ھنگام نبرد سوال و جواب 

ھردو پھلوان از اسب فرود آمدند، دھانھ اسب را بر سنگ بستند و ھردو .نمیکنند

آنقدر کوشیدند کھ از تنشان عرق و .ن شیران بھ کشتی برآویختندبا دلی غمگین چو

یکی نعره برزد پر از خشم خون بیرون میزد کھ یکباره سھراب چون پیل مست، 

، چون رستم زمین خورد سھراب بر سینھ اش وکین،  بزد رستم شیر را بر زمین

 ای پھلوان رستم فریاد زد،.نشست خنجر از کمرکشید تا سر رستم از بدن دورکند

آنکسی کھ بار :چگونھ؟ رستم گفت:سھراب گفت.آئین ما در کشتی جز این است

سھراِب .اول پیروز میشود سرزمین خورده را نمی برد دوباره کشتی می گیرند

ساعتی بعد .جوانمرد چون این شنید از روی سینھ رستم بلند شد  و بھ دشت رفت

فت شیری را کھ در دام آورده بودی کھ ھامون سھراب را دید افسوس خورد و گ

رستم آنشب بھ درگاه یزدان نیایش کرد و در افسانھ ھا ھست کھ نیروی .رھا کردی

روز بعد رستم کمر سھراب را گرفت و اورا بھ زمین زد .جوانیش را از اوگرفت

.تیغ از کمر کشید و پھلوی سھراب را با آن درید

لید مرگ مرا بھ دست تو داد، تو بی جھان ک:سھراب آھی کشید و بھ رستم گفت

ھمساالن من ھنوز .گناھی و این جھان پیر است کھ مرا برکشید و خیلی زود کشت

مادرم نشانی از پدر بھ .در کوی ھا بازی می کنند و من این چنین در خاک خفتھ ام

ھمھ جای جھان جستمش .من داد و من جان خود را در راه پیدا کردن پدر فدا کردم

ویش را ببینم و اکنون در ھمان آرزو جان می دھم، دریغا کھ رنجم بھ پایان تا ر

اکنون تو ای مرد، اگر در آب چون ماھی شوی، ویا .رسید و روی پدرم را ندیدم

چون شب اندر سیاھی شوی، اگر چون ستاره بر سپھر بلند برآئی و از روی زمین 

ت و از این ھمھ مردم کھ در مھر خود را ببری، پدرم کین مرا از تو خواھد خواس

:سپاه ایران ھستند یکی بھ رستم خواھد گفت

کھ سھراب کشتست و افکنده خوار          ترا خواست کردن ھمی خواستار
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چو بشنید رستم سرش خیره گشت           جھان پیش چشم اندرش تیره گشت

داری ز رستم چھ :زمانی گذشت تا رستم بھ ھوش آمد وبا نالھ و خروش پرسید

.نشان،  کھ گم باد نامش ز گردن کشان

کھ  رستم  منم  گم  بما  ناد   نام            نشیناد    بر  ماتمم  زال  سام

سھراب چون .رستم چون این سخنان را گفت، نعره ای زد، موبکند و خروش کرد

را ھمھ گونھ ت:چون بھوش آمد بھ او گفت.رستم را بھ آن حال دید بیھوش شد

راھنمائی کردم چگونھ یک ذره مھر در دل تو نجنبید، اکنون بند از جوشنم 

.بر تن برھنھ ام نظر کن بھ بازویم مھره خود را بنگر.بگشای

عمر من بھ پایان رسید،  تومحبت کن و نگذار کھ ایرانیان :سھراب بھ رستم گفت

اندیشھ . کردندبھ جنگ توران بروند زیرا ایشان از برای من بھ این جنگ اقدام

کرده بودم اگر پدر را زنده ببینم تمام شاھان را از میان بردارم و ترا برجای ایشان 

رستم رخش را پیش آورد و بھ .نمی دانستم بدست تو کشتھ خواھم شد.بنشانم

.رستم بھ ھومان پیام داد کھ جنگی در بین نیست.سوی سپاه ایران حرکت کرد

.نزد کاوس برو و بھ او بگو کھ چھ بر سر من آمدهرستم بھ گودرز گفت اکنون 

اگر ھیچ از خدمات من بھ یاد می آوری از آن نوشدارو کھ در گنج داری، برای 

اگر نوشدارو بھ سھراب رسانم و آن :کاوس بھ گودرز پاسخ داد.فرزند من بفرست

 ھیچکس .فراموش کردی کھ دشنامم داد.پھلوان زنده بماند مرا از میان خواھند برد

.دشمن خویش نپرورده است کھ من بپرورم

چون گوددرز جواب کاوس را برای رستم آورد، رستم خوابگاھی پر نقش و نگار 

نیمی از راه رفتھ بود کھ فرستاده ای .برای سھراب آراست و خود نزد کاوس رفت

از سوی گودرز بھ او رسید و گفت

تابوت خواھد نھ کاخکھ سھراب شد زین جھان فراخ        ھمی از تو 

رستم از اسب پیاده شد، کاله برداشت خاک بر سر ریخت و بزرگان ھمھ ھمچنان 

او با سپاه نزد رستم رفت و بھ .بھ کاوس خبر دادند کھ سھراب درگذشت.کردند

یکی زودتر، یکی.از این سو تا آن سوی جھان ھمھ مردنی ھستند:رستم گفت
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.دیرتر

کاوس سپاه خود را بھ ایران آورد و رستم در .خود باز گشتندتورانیان بھ سرزمین 

رستم ھمراه ایشان بسوی زابل .زواره سپیده دم با سپاه رسید.ھمان دشت بماند

بھ دستان خبر دادند، ھمھ سیستان .حرکت کرده، تابوت سھراب را در پیش داشتند

ال آن را دید، نوحھ دلیران بزرگ زیر تابوت را گرفتند و چون ز.بھ پیشباز آمدند

خواند

ھمی گفت و مژگان پر از آب کرد          زبان پر ز گفتار سھراب  کرد

جامھ بر .خبر بھ شاه سمنگان دادند.ھومان خبر مرگ سھراب را بھ افراسیاب داد

.تن درید

بھ مادر خبر شد کھ سھراب گرد             زتیغ پدر خستھ گشت و بمرد

و پس از مرگ سھراب سالی بزیست، سرانجام ھم در غم او روز وشب میگریست 

.او بمرد و روانش در جھان مینوئی بھ سھراب پیوست

چنین  گفت  بھرام  نیکو  سخن             کھ با  مردگان  آشنائی مکن

بتو  داد  یک  روز  نوبت    پدر            سزد  گر ترا  نوبت  آید  بسر

گیو و گودرز و چندین سوار .د از بستر بلند شدروزی از روزھا طوس، صبح زو

در شکارگاھی نزدیک مرز توران .را برگزید و برای شکار روانھ دشت شدند

بجای .شکار فراوانی بدست آورده در راه برگشت بیشھ ای نظرشان را جلب کرد

فرزند زاده :دختر بھ آنھا گفت.شکار دختر زیبائی را در میان درختان پیدا کردند

گرسیوز ھستم  و نژادم بھ فریدون میرسد، از خانھ بھ خاطر حملھ پدر مستم فرار 

ھردو پھلوان سخت بھ دختر دل بستند و .کردم و در راه دزدان اموالم را گرفتند

.باالخره تصمیم گرفتند میانجی نزد شاه ببرند.ھرکدام میخواستند صاحب او باشند

ن رنج شما را کوتاه میکنم، این دختر ای سپھبدا:کاوس چون دختر را دید گفت

سالی نگذشت کھ آن دختر فرزندی آورد .ھرکھ ھست در خور حرمسرای من است

مدتی گذشت رستم بھ دیدن کاوس آمد، چون سیاوش را.نامش را سیاوش نھادند
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رستم سیاوش را ھمراه خود بھ زابلستان برد و .دید بھ کاوس گفت اورا بمن بسپار

ل آن چھ را کھ معمول زمان بود بھ وی آموخت تا آنجاطی چند سا

سیاوش چنان شد کھ اندر جھان        بمانند او کس نبود از مھان

یک روز سیاوش و رستم بھ دیدن کاوس رفتند و رفتار سیاوش چنان بود کھ ھمھ 

سیاوش ھم بھ دیدار مادرش رفت و مدتی باھم بودند تا .از تربیت او شگفتی کردند

سیاوش یک ماه کارش گریھ بود و خنده بر لب نمی .ادر سیاوش در گذستکھ م

یک روز کھ کاوس با سیاوش نشستھ بود سودابھ ھمسر جوان کاوس وارد .آورد

روز بعد .چون چشم سودابھ بھ سیاوش افتاد دل بھ او سپرد.سرای ایشان شد 

.ان شاه برودسودابھ کسی را نزد سیاوش فرستاد و اورا دعوت کرد کھ بھ شبست

روز بعد سودابھ از .جوان پاکدل آشفتھ شد و پاسخ داد کھ من مرد این سخنان نیستم

وقتی کاوس .کاوس خواست برای دلداری از سیاوش او را نزد خواھرانش بفرستد

ای دانای بزگوار بھتر نیست مرا سوی :اینرا بھ سیاوش گفت، او جواب داد

رستی تا در کنار تخت تو آئین شاھی را فرا دانشمندان و بزرگان کارآزموده بف

روز .کاوس گفت تو شادمانی می خواھی، بد نیست سری بھ شبستان بزنی.بگیرم

سودابھ اورا .بعد کلید دار مشکوی کاوس، سیاوش را بھ شبستان نزد سودابھ برد

در آغوش گرفت و چشم و روی دلیرانھ سیاوش را بوسید گوئی از دیدار او سیر 

دنمی شو

سیاوش بدانست کان مھر چیست          چنان دوستی  نزره  ایزدیست

بعدًا سودابھ بھ کاوس .بھ تندی سودابھ را رھا کرد و نزد خواھران خود رفت

پیشنھاد کرد دختری از نژاد کی آرش و کی پشین کھ در مشکوی او ھستند بھ 

د کھ بعد از درحالیکھ میخواست با سیاوش عھدی ببند.ھمسری سیاوش در آورد

مرگ کاوس، سیاوش را تصاحب کند و در این مابین دختر خودش را ھمسر 

مدتی گذشت و سودابھ با حلیھ ھای گوناگون میخواست سیاوش را .سیاوش کند

منحرف کند تا کھ شبی سودابھ در مقابل سیاوش دست برگردن برده جامھ خود را 

سودابھ در.و خبر بھ کاوس دادنددرید و بدنبال فریاد سودابھ شبستان او غوغا شد 
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اشک ریخت و موی کند و بریده بریده گفت کھ . پیش کاوس زانو برزمین زد

جان وتن :سیاوش بھ نزدیک تخت من آمده چنگ بر من زد با من آویخت و گفت

در کشمکش بودیم کھ .من پر از محبت توست ومن جز تو ھیچکس رانمی خواھم

کاوس سخن او را پذیرفت و .مھ ام این چنین چاک شدتاج از سرم افتاد و جا

خواست سر از بدن سیاوش جدا کند ولی اندیشید و سیاوش و سودابھ را باھم نزد 

کاوس نتوانست .سیاوش تمام داستان را آنطور کھ بود بھ کاوس گفت.خود خواند

کرد و پس بدن آن دو را بو .ندانست از آن دو چھ کس گناھکار است.داوری بکند 

فھمید سیاوش راست میگوید چون بوی کالب و می و مشک از بدن سیاوش بھ 

میخواست با شمشیر بدن سودابھ را ریز ریز کند ولی وقتی بھ فکر .مشامش نرسید

شاه ھاماوران و فرزندان کوچک سودابھ افتاد و از طرفی دلش از مھر سودابھ 

لبالب بود، پس بھ او گفت

کس مگوی        نباید کھ گیرد سخن رنگ و بویمکن یاد این ھیچ و با 

سودابھ در کار زشت خود حیران، باالخره راھی تازه برای بد نامی سیاوش بدست 

آن .در شبستان سودابھ زنی پر مکر و فریب با اندیشھ جادو و افسون بود.آورد

سودابھ با زن قرار .زن در شکم بچھ ای داشت و کم کم بارش سنگین شده بود

ذاشت در مقابل پول و مال زیاد، کودک خود را قبل از تولد بیافکند تا بھ کاوس گ

آن زن داروئی خورد و دو کودک .بگوید بچھ او بوده و سیاوش مایھ آن شده است

سودابھ در .مرده را در تشتی کنار تخت سودابھ گذاشتھ و خود از کاخ بیرون رفت

 کاوس آمد، داستان را برایش چون.بستر بخفت و فغانش تمام کاخ را گرفت

ستاره .کاوس بھ سیاوش بدگمان شد و از اختر شناسان یاری گرفت.تعریف کرد

سرانجام پاسخ آوردند کھ مرگ کودکان بھ .شناسان یک ھفتھ مھلت خواستند

نیروی زھر است و دیگر آنکھ پدر دو کودک کاوس نیست و سوم اینکھ کودکان بھ 

چھ اگر از نژاد کیان بودند یافتن سرنوشت ایشان آسان .سودابھ نیز تعلق ندارند

ستارگان میگویند مادر این کودکان زنیست با چنین نشانی و حتمًا سودابھ مادر .بود

کاوس.پاسبانان روز و شب جستجو کردند تا زنی را با آن نشان یافتند.آنھا نیست
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ی گذشت و افسونی بر چند روز.بھ آرامی از زن پرسش کرد ولی زن اقرار نکرد

باالخره بھ زن گفتند اگر راست نگوئی سر وکارت با شمشیر .زن کارگر نبود

ولی سودابھ اینبار با گریھ بھ کاوس می گفت .باالخره زن حقیقت را گفت.است

کاوس ھم .اختر شناسان از ترس سیاوش این را میگویند چون پشت او رستم است

روز کاوس موبدان را فراخواند و آنان گفتند فقط فردای آن .با سودابھ گریھ کرد

کاوس دستور داد صد کاروان ھیزم .آتش است کھ گنھکار را رسوا خواھد کرد

سودابھ بر بام کاخ رفت و آن آتش را کھ .گرد آورده و آتش افروختن آغاز کردند

ی سیاوش با جامھ سفید سوار اسب سیاه در دریای آتش م.افروختھ بود بھ چشم دید

.تاخت و مردم میگریستند

 مرد            لبان پر خنده بھ رخ ھمچو ورد آزادآمد برون زآتش

روز چھارم سودابھ را .کاوس سیاوش را در آغوش گرفت و سھ روز جشن گرفتند

سیاوش فکر کرد کھ بعدًا شاه ممکن .آوردند و کاوس دستور داد او را بدار آویزند

بنابراین پیش رفت و از شاه خواھش کرد .مقصر بدادنداست پشیمان شده واو را 

کاوس در دل خود بھ دنبال آن بود کھ مگر کسی .کھ سودابھ را بھ او ببخشد

.وساطت کند

بھانھ ھمی جست زان کار شاه          بدان  تا ببخشد  گذشتھ  گناه

را در دیری نپائید کھ دوباره سودابھ شھبانوی حرم شد و باز ھم اندیشھ کاوس 

دست گرفت و در نھان سخنانی نادرست بھ کاوس می گفت تا دل اورا با سیاوش 

آنقدر گفت و گفت کھ دیگر مکانی برای سیاوش نزد او ودر ایران زمین .بد کند

.باقی نماند

یکروز مرزبانان خبر آوردند افراسیاب تورانی با صد ھزار سوار برگزیده بھ 

ش پیشنھاد کردچون سیاو.مرز ایران ھجوم آورده

کھ با شاه توران بجویم نبرد         سر سروران اندر آرم بگرد

کاوس با خوشحالی پیشنھاد سیاوش را گوش داد و جھان پھلوان را بھ کاخ دعوت 

کرد و بھ او گفت ای پھلوان، سیاوش را با سپاه بھ جنگ افراسیاب میفرستم و او
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:تھمتن ھم گفت.را بتو میسپارم

 پناه و روان منست              سر تاج او آسمان من استسیاوش

 سیاوش با رستم بھ زابلستان رفت و چندی نزد دستان مھمان بود، رستم نیز در 

آنجا سربازان زابلی و کابلی و ھندی را بر سپاه او افزود و سیاوش بسوی طالقان 

نگ نکرد و سیاوش ھیج جا در.از مرو رود گذشت و بھ نزدیک بلخ رسید.رفت

دیری نگذشت کھ دو سپاه در مقابل ھم قرار .با سرعت خود را بھ شھر بلخ رسانید

سیاوش نامھ .سھ روز دو لشکر جنگیدند و روز چھارم سیاوش پیروز شد.گرفتند

ای بھ کاوس نوشت کھ سپاھش پیروز شده

کنون تا بھ جیحون سپاه منست               جھان زیر فر کاله  منست

 است با لشکر افراسیاب              سپاه و سپھبد بدان سوی آببسغد

.کاوس جواب داد افراسیاب بدکنش و داناست، خود اھریمنی است با ھزار افسون

لشکررا پراکنده نکن و

مکن ھیچ بر جنگ جستن شتاب          بجنگ تو آید خود افراسیاب

رسانید و داستان پیروزی گرسیوز بعد از فرار، خود را بھ دربار شاه توران 

افراسیاب سخت عصبانی شد و او را از .سیاوش را برای افراسیاب تعریف کرد

پس از آن سران سپاه را پیش خواند و فرمان جنگ را بھ ایشان .نزد خود راند

نیمھ شب از خواب ھولناکی کھ دیده .صادر کرد و در پایان شب بھ خواب رفت

برادرش گرسیوز اورا درآغوش گرفت و .ر شدبود با نعره ای از خواب بیدا

در خواب دیدم کھ سپاھی بزرگ از ایران :افراسیاب گفت.پرسید داستان چھ بود

بر من تاختند و مرا دست بستھ نزد کاوس بردند و در کنار تختش جوان خوش 

گرسیوز خواب دانان را .سیمائی ایستاده بود کھ مرا با شمشیر بھ دونیم کرد

نھا گفتند در سپاه ایران شاھزاده ای ھست کھ ھیچکس در طالع بر او خواست و آ

.فزونی ندارد و اگر شاه با سیاوش بجنگد جز شکست چیزی نصیب او نخواھد شد

افراسیاب و گرسیوز تصمیم گرفتند ھدایائی برای سیاوش بفرستند و با او از در 

 با رستم بھ خلوتسیاوش.صلح درآمده و سرزمینھا ای را کھ گرفتھ پس نگیرند
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از جملھ یکصد گروگان کھ نام آنھا را .نشست و برای صلح شرایطی تعیین کردند

رستم انتخاب کرد و سپاه توران تمام سرزمینھای ایران تا بخارا و سند و سمرقند و 

سیاوش اندیشھ کرد .چاچ و پنجاب را تخلیھ و آنسوی گنگ سراپرده را برپای کنند

جھان .ه ای نزد کاوس روانھ و آنچھ را گذشتھ بھ او اطالع بدھدبھتر است فرستاد

کاوس وقتی نامھ .پھلوان گفت بھتر است من خود بھ رسالت نزد کاوس بروم

سیاوش را برایش خواندند بھ رستم سخت عصبانی شد و گفت من ترا کھ آدم 

 کرده ای؟ آیا بدیھای افراسیاب را فراموش.جھاندیده ای بودی با سیاوش فرستادم 

چگونھ با گرفتن صد ترک .چگونھ شما را فریب دادند.من باید خودم میرفتم 

عالج تورانیان را فقط در .بیچاره بد نژاد کھ نام پدرانشان را نمی دانید صلح کردید

تو گفتی صبر .ای شھریار، نخست حرف من را بشنو:رستم گفت.جنگ میدانم

رمان تو صبر کردیم ولی او از در آشتی در ما بف.کنید تا او در جنگ شتاب کند

آمد

کسی کاشتی جوید و سور و بزم           نھ نیکو بود پیش رفتن برزم

کاوس سخنان رستم را .از من بشنو از فرزند خود پیمان شکنی انتظار نداشتھ باش

پس این تو بودی کھ سیاوش را در راه صلح :بریده با کالمی پر از خشم گفت

تو این تنبلی را بھ او یاد دادی و . ریشھ کینھ را از دلش بیرون آوردیانداختی و

.دلت با آن ھدیھ ھا کھ بتو دادند شاد شد

تو ایدر بمان تا  سپھدار  طوس           ببندد  برین کار  بر پیل  کوس

و دیگر اگر سیاوش ھم از فرمان من سرپیچی کند سپاه را بھ طوس بسپارد و خود 

رستم .ش باز گردد تا در اینجا او را کیفری دھم کھ سزاوارش استبا اطرافیان

چون سخنان تلخ را از کاوس شنید

غمی  گشت  رستم    بآواز    گفت           کھ  گردون  سر  من  بیارد  نھفت

اگر طوس جنگی تر از رستم است          چنان دان کھ رستم ز گیتی کم است

 اوی        پر از خشم چشم و پر آژنگ  رویبگفت این و بیرون شد از پیش

کاوس.کاوس، طوس دالور را احضار کرد و فرمود لشکر بردار و روانھ بلخ شو
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ھمچنین نامھ ای تند با سخنانی تلخ برای سیاوش نوشت و از او خواست گروگانھا 

را برایش بفرستد و گناه این صلح را بگردن رستم انداخت کھ چشمش بھ مال 

.اسیاب افتادهافر

چو نامھ بھ نزد سیاوش رسید           بران گونھ گفتار ناخوب دید

نزادی  مرا  کاشکی      مادرم          وگر زاد مرگ آمدی بر سرم

شوم کشوری جویم اندر جھان          کھ نامم ز کاووس  ماند نھان

فرسیاب فرستاده سیاوش پس از این  زنگی ھاوران را با تمام گروگانھا و ھرچھ ا

بود بھ درگاه شاه توران پس فرستاد و سپاه را بھ بھرام گودرز سپرد تا بھ سپھدار 

بھرام از سیاوش خواست کھ در تصمیمش باز نگری کند و از رستم .طوس بدھد

کمک بخواھد ولی

چنین داد پاسخ کھ فرمان  شاه            برانم کھ برتر ز خورشید و ماه

یزدان    دلیر             نباشد ز خاشاک تا  پیل  و  شیرولیکن  بفرمان  

کسی کاو زفرمان یزدان  بتافت           سراسیمھ  شد خویشتن را نیافت

 چون پیغام سیاوش را زنگی ھاوران بھ افراسیاب داد، افراسیاب  سپھدار خود 

سیاوش :فتپیران گ.پیران را احضار کرد و نامھ سیاوش را با او در میان نھادند

سلطان جھان خواھد شد و اگر داماد تو شود، دو کشور و ھردو تاج وتخت، تو را 

.باشد

چون فرزند عزیزت دارم و :افراسیاب نامھ ای پر محبت بھ سیاوش نوشت

اگر بگذارم کھ از توران زمین بگذری و بھ .تویادگار من در جھان خواھی بود

اکنون بیا .ا نکوھش خواھند کردجای دیگر سفر کنی کوچک و بزرگ جھان مر

و ھر زمان خواستی با پدر آشتی کنی از .سپاه و زر و گنج و شھر از آن توست

چون نامھ بدست سیاوش رسید از اینکھ راھی پیدا .ھیچ  چیز دریغ  نخواھم  کرد

شده خوشحال شد ولی از درون او درد و رنج شعلھ می کشید و فکر میکرد چرا 

چھ رنجیست کھ .ا کھ میرفت پایدار باشد بھ جنگ تبدیل کندباید کاوس صلحی ر

.یاری دشمن را باید قبول کرد و در پایان، از آتش کجا بردمد باد سرد
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زدشمن نیابد بھ جز  دشمنی          بھ  فرجام  ھرچند  نیکی  کنی

شرحی از زندگی و کارھای خودش و .سیاوش بار دیگر نامھ ای بھ کاوس نوشت

.ھری شاه را نوشت و درخاتمھ با آرزوی شادی برای او خداحافظی کردبی م

زشادی  مبادا  دل  او  رھا           شدم من  ز غم  در  دم  اژدھا

سیاوش چون بھ جیحون رسید، بر سرزمین ایران نگریست، از اشِک چشم،  

و از با رنجی فراوان و تلخی در کام، خاک وطن را بوسھ داد .صورتش ناپدید شد

بھ ترمذ و بعد بھ .آن بیرون شد و شھرھای ایران را یکی یکی پشت سر گذاشت

در ھرکجا افراسیاب محلی برای استراحت او آماده کرده بود تا بھ .چاچ رسید

پیران با یک ھزار تن از خویشان .نزدیک قاجارباشی رسید و مدتی در آنجا بماند

 با درفشی عظیم بھ پیشباز او آمد و خود و سپاھی چون ستارگان با دلی پر مھر و

:گفت

ھمھ بر دل اندیشھ این بد نخست          کھ بیند دو چشمم تورا تندرست

سیاوش چون استقبال تورانیان را دید اشک از دو چشم بر صورت ریخت

کھ  یاد  آمدش  بزم    زابلستان           بیاراستھ   تا  بھ   کابلستان

 و بسوخت        بکردار آتش رخش بر فروختاز ایران دلش یاد کرد

باھم .پیران ستایش فراوان از سیاوش کرد و او را راضی کرد کھ در توران بماند

.رفتند تا بھ نزدیک گنگ رسیدند، سرزمینی کھ می بایست در آن می ماندند

شھری کھ پایتخت افراسیاب بود و چون خبر بھ افراسیاب دادند از بارگاه پیاده بھ 

وچھ آمد و از سیاوش استقبال کردک

  بدید             فرود آمد از اسب و پیشش دوید را  پیاده اوسیاوش چو 

  ببر             بسی بوس دادند بر چشم وسر  را  گرفتند  مر  یکدیگر

     بھ آبشخور آیند میش و پلنگاز این پس نھ آشوب خیزد نھ جنگ    

ی مجلل برای سیاوش آماده کرد و روزھای بعد با ھم بھ چوگان افراسیاب کاخ

پیران کھ میخواست سیاوش از آن سرزمین ھمسری .بازی و شکار می رفتند

بگیرد و فرزندی آورد و آینده سرزمین ایران و توران یکی شود، روزی بھ او
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 ماه گفت در شبستان شاه دختری ھست، از شبستان گرسیوز سھ دختر ھست کھ از

در شبستان من چھار دخترند در آغاز .نیبره فریدون، آنھا را نگاه کن.گرو میبرند

سیاوش گفت ای پیران من چون فرزند تو .جوانی کھ بزرگترینشان جریره نام دارد

سیاوش با جریره آنچنان بود کھ از کاوس یاد .ھستم جریره را انتخاب میکنم

تا .ه سیاوش نزد افراسیاب افزوده می شدنمیکرد و مدتھا گذشت و ھر روز بر جا

سیاوش .روزی پیران پیشنھاد کرد دختر افراسیاب، فرنگیس با سیاوش ازدواج کند

:بھ پیران گفت

ولیکن  مرا با  جریره   نفس              بھ آید نخواھم جزاو نیز کس

و از آنجا نزد افراسیاب رفت و از .پیران گفت جریره را من راضی میکنم

افراسیاب در اندیشھ شد کھ ستاره .فرنگیس برای سیاوش خواستگاری کرد

شناسان بھ او روزی گفتھ بودند

کھ  از  تخمھ  تور  و  از کیقباد           یکی شاه سر برزند  پر زداد

بھ توران نماند بر و بوم و رست         کاله من اندازد از کین نخست

خرد میگوید از .شناسان ھمیشھ درست نیستسخن موبدان و ستاره :پیران گفت

نژاد سیاوش انسانی آزاد یخواه بھ جھان خواھد آمد و آن  زمان دو کشور ایران و 

بعد از ازدواج فرنگیس و سیاوش، .توران برای ھمیشھ در صلح خواھند بود

افراسیاب از سرزمین خود تا پیش دریای چین را کھ بیش از صد فرسنگ پھنا 

اوش داد و چندی گذشت سیاوش روانھ دیدار از سرزمین تازه خود داشت بھ سی

یک ماه آنجا .پیران ھمراه سیاوش رفت تا بھ شھر ختن سرزمین پیران رسیدند.شد

مھمان پیران بودند و پس از آن براه افتادند تا بھ سرزمینی رسیدند کھ آباد و 

.فرخنده بود

بر ز نخچیر گشتھ گروهبیک روی دریا و یک روی کوه            برو 

.، کھ این ھمان جائی است کھ میخواھم زندگی کنمسیاوش بپیران سخن بر گشاد

.در اینجا دژی خواھم ساخت و درون آن باغ و ایوان و کاخ ایجاد خواھم کرد

پیران گفت اگر اجازه بدھی آنچھ را کھ اراده کرده ای تا یکماه انجام خواھم داد و
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.ھ مردم بھ آن خیره بمانندشھری بسازم کھ ھم

شھری وسیع با .سیاوش در کنار دریای چین، گنگ دژ را با رنج فراوان بساخت

باغ و بوستان و خانھ و خیابان و کوچھ و بازار پر از گرمابھ و جویبار و رود، 

باآرامش، نھ گرمایش گرم و نھ .ھربرزنی رنگ و بوی خوش خود داشت

ین بیمار نبود، چنین سرزمینی را سیاوش برای سرمایش سرد، کسی در آن سرزم

چون .زیست خود انتخاب کرد و در آن کاخ و میدان و ایوانی بسیار زیبا بنا کرد

سیاوش دانست در آن مکان سکونت خواھد کرد اشک از دیدگان بریخت و از رنج 

من از راز این چرخ بلند درباره :ی خودش برای پیران داستانھا گفت و افزودھا

 بیگناه بدست شھریاری،نمود آگھی دارم، روزگاری فراوان نخواھد گذشت کھ خ

داستان آن بھ ایران خواھد رسید و آشوبی در ایران و توران بپا .کشتھ خواھم شد

پیران با دلی غمگین چون این سخنان را از افراسیاب ھم شنیده بود از .خواھد شد

ه ولی بعد ھا بھ خودش میگفت شاید اینکھ سیاوش را بھ توران کشیده ناراحت شد

یک ھفتھ با ھم .این سخنان را سیاوش از جھت دلتنگی و دوری از ایران گفتھ

سخن میگفتند کھ روز ھشتم ازافراسیاب نامھ ای رسید و در آن بھ پیران فرمان 

داده بود لشکری از چین گرد آورده و از مرز ھند و جلگھ سند بھ مرز خزر رفتھ 

وقتی پیران رفت سیاوش شھر سیاوش گرد را .ورھا باج خواھی کندو از تمام کش

.ساخت و چون پیران باز آمد زیبائی آن ھمھ آبادانی برایش باور نکردنی بود

افراسیاب شاد شد و .پیران داستان کارھای سیاوش را برای افراسیاب تعریف کرد

.بیند و باز آیداز گرسیوز خواست تا بھ شھر سیاوش گرد برود آن سرزمین را ب

گرسیوز .سیاوش بھ توران زمین دل نھاده و دیگر یادی از ایران زمین نمیکرد

در این موقع  .ھدایای افراسیاب را بھ سیاوش داد و باھم بھ دیدن شھر رفتند

سواری رسید و مژده داد کھ از جریره کودکی چون ماه بھ جھان آمده، او را فرود 

. آن مژده گفت، کھ پیران شد امروز با شاه جفتچوبشنید گرسیوز.نام نھادند

گرسیوز چون آن شکوه .سپس بھ کاخ فرنگیس رفتند و او را نیز مژده دادند

.وجالل را دید از حسادت دل و جانش بجوش آمد
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بدل گفت سالی بر این نگذرد            سیاوش کسی را بھ کس نشمرد

ی ھم سیاوش براو پیشی گرفت و دیگر گرسیوز در ھمان رنج بود کھ در گوی باز

روزی بھ خواھش گرسیوز دلیری از ترکان را .حسادت اورا بیشتر بھ جوش آورد

بھ نبرد سیاوش فرستادند و سیاوش بی آنکھ گرز و کمند در دست بگیرد پھلوان 

ترک را از زمین گرفت و برخاک افکن، سپس از اسب پیاده شد از او دلجوئی 

چون گرسیوز نزد افراسیاب باز گشت و .حسادت گرسیوز افزودکرد و این نیز بر 

نامھ سیاوش را تسلیم او کرد، افراسیاب شاد شد ولی گرسیوز ھرلحظھ منتظر بود 

.تا روزی کھ توانست افراسیاب را بفریبد.تا زھر خود را بھ جان سیاوش بریزد

ن دانستم ای شاه چنی:روزی گرسیوز بد کنش، دروغگوی بد دل بھ دروغ گفت

ھرچند یکبار .سیاوش دل با تو ندارد و برای خود راھی دیگر برگزیده

فرستادگانی از سوی کاوس پنھانی نزد او آمده و از روم و چین نیز فرستادگانی 

اکنون سپاه فراوانی براو گرد شده اند و اگر قدم پیش .پنھانی برایش پیام می آورند

.ا نژاد ایرج ھرگز یکی نخواھد شدنژاد تو ب.گذارد جان تو در خطر است

بعد از سھ روز افراسیاب .سھ روز مشورت میکنیم.افراسیاب گفت کمی صبر کن

گرسیوز .بھتر است اورا نزد خود خوانده و بھ آرامی نزد کاوس باز گردانیم:گفت

.اگر او بھ ایران باز گردد، راز کشور تورا می داند و ھر راھی را میشناسد:گفت

سخنان گرسیوز در .شیار باش چھ بھ آسانی می تواند برجان تو بدی کندپس ھو

بھتر است :افراسیاب اثر کرد و از آنچھ با سیاوش کرده بود پشیمان شد و گفت

کمی صبر کنیم، فعًال اورا نزد خود بخواھیم چون کژی او آشکار شود آنزمان 

فت ھم اکنون یکروز افراسیاب بھ گرسیوز گ.کسی مرا سرزنش نخواھد کرد

برخیز نزد سیاوش برو، بگو دل من یاد مھر او و فرنگیس را کرده اینک برخیزند 

اکنون :چون پیغام افراسیاب را سیاوش شنید شاد شد و گفت.و بدیدار من آیند

ولی سھ روز اینجا صبر کن و .آماده ام کھ شانھ  بھ شانھ تو نزد افراسیاب برویم

 گر زمانی خاموش ماند و چشم بر سیاوش دوخت و گرسیوز حیلھ.استراحت نما

چھ غمی جان ترا میکاھد؟ اگر:سیاوش گفت.ناگھان اشک از چشمان فرو ریخت
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گرسیوز ھمچنان .از شاه توران سرگرانی با تو میآیم و آن غم را پایان میدھم

 دارد فقط می بینم بار دیگر افراسیاب.نھ، من برای خودم رنجی ندارم:ناالن گفت

رنج .تو خوی تند او را نمی دانی او بر خون تو تشنھ است.کینھ کھن را نو میکند

بیھوده پدرت را در ایران از دست داده، روی او را زمین .من از اندوه تو است

سیاوش بار دیگر گفت کھ برخیز .گرسیوز باز اشک بر دیدگان آورد.گذاشتی

گرسیوز نادرست و نیرنگ ساز آنقدر گفت تا ولی .باھم بھ دیدار افراسیاب برویم

اینکھ سیاوش بھ گفتار او گروید و نخست نامھ ای بھ افراسیاب نوشت کھ فرنگیس 

صبر میکنم تا اگر از بیماری رھا .اکنون بیمار است، آرزوی دل ما دیدار تواست

وقتی گرسیوز نامھ سیاوش را بھ افراسیاب داد با.شد ھردو بھ خوشی خواھیم آمد

چون بھ سیاوش گرد رسیدم مرا :زبانی پردروغ و روانی پرگناه بھ افراسیاب گفت

دستور داد تا مرا .بھ ھیچ نشمردند، سیاوش حتی نامھ ترا نخواند و سخن مرا نشنید

دانستم کھ پیوستھ از ایران نامھ ھا بھ او می رسد، .پائین تختش دوزانو نشاندند

ع شده اند، اگر لحظھ ای بیشتر درنگ کنی سپاھی عظیم از روم و چین بر او جم

او جنگ را شروع میکند و اگر سپاھش بھ ایران برود چھ کسی قادر خواھد بود 

افراسیاب آنچنان خشمگین شد کھ بھ گرسیوز پاسخ نداد و .جلوی اورا بگیرد

فرمود تا سران سپاه را جع کنند، آنچھ را کھ گرسیوز گفتھ بود بھ ایشان گفت و 

سیوز بدکنش درختی از کینھ کاشت کھ تا قرن ھا باز مرگ و خون برای گفتار گر

.مردم دو سرزمین بھ بار آورد

.چون گرسیوز برفت سیاوش با تنی لرزان و چھره ای زرد نزد فرنگیس آمد

فرنگیس گفت ای گو شیرچنگ        چھ بودت کھ دیگر شدستی برنگ

ین  شد  مرا  آب رویچنین داد پاسخ کھ ای خوبروی        بتوران زم

فرنگیس اشک بھ چشم آورده و گفت ای شاه اکنون بگو چھ خواھی کرد؟ سیاوش 

.زاری مکن، دل با خدا داشتھ باش و غم مخور و راضی باش بھ رضای خدا:گفت

سھ شب بر این .شاید گرسیوز کھ نیکخواه ما است از سوی شاه مژده ای بیاورد

 از رویای ھولناکی کھ در مورد آینده خودشداستان بگذشت و شب چھارم سیاوش
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دیری نگذشت کھ سواری از سوی گرسیوز آمد و پیام .دیده بود، از خواب برجست

خواب من :سیاوش بھ فرنگیس گفت.داد کھ ای سیاوش برجان خود ترسان باش

میدانم پایان انسان جز مرگ نیست ولی آرزو داشتم .تعبیر شد و عمر من بسرآمد

اکنون پنج ماه است کھ . می ماندم تا فرزند تورا کھ در دل داری می دیدمزنده

چون بھ جھان آمد، نام او .زمانی کھ بھ جھان می آید من دیگر نیستم.توبارداری

پیران جان تورا از شاه خواھد خواست و .را کیخسرو بگذار و بھ او آرامش بده

سپس .و بھ جھان خواھد آمدبھر حال با خواری و زاری در خانھ پیران کیخسر

.فرنگیس را بھ تلخی بدرود گفت و ھرآنچھ غم داشت با ھمسرش در میان نھاد

نخست سر اسبش، شبرنگ بھزاد را بر سینھ خود .سیاوش بھ مکان اسبھا رفت

نھاد و مدتی با او راز گفت و سپرد کھ ای اسب ھوشیارمن، بیدار دل باش کھ با 

سرو بھ کین خواھی من برخیزد برتو خواھد ھیچکس مساز چھ زمانیکھ کیخ

دیگر اسبان را ھمھ پی .درھیچ آخوری مکان مکن و اسب را آزاد کرد.نشست

بیش از نیم .پس با گروھی از پھلوانان بر اسب نشست و از شھر بیرون رفت.زد

فرسنگ دور نشده بود کھ سپاه افراسیاب را از دور دید و با خود گفت گرسیوز 

سپاه توران چون .بود و میبایست من بھ راھی دیگر می گریختمراست گفتھ 

یکدیگر را نگریستند، ھیچکس کینھ ای نداشت کھ جنگ .سیاوش را دیدند ایستادند

سیاوش بھ یارانش گفت جنگ چاره ما نیست و من ھرگز با .را شروع کند

:این بگفت و رفت تا بھ افراسیاب رسید و گفت.افراسیاب نخواھم جنگید

چرا جنگ جوی آمدی با سپاه             چرا  کشت  خواھی مرا بیگناه

سپاه دو کشور پراز کین کنی              زمان و زمین پر ز نفرین کنی

اگر این چنین .گرسیوز فریاد برآورد کھ لب ببند، اینگونھ سخن ھا در حد تو نیست

بی گناه ھستی چرا با زره و کمان نزد شاه آمدی؟

 بدانست کان کار اوست             برآشفتن شھ ز بازار اوستسیاوش

بھ گفتار تو خیره ای ناکس زشت خوی، :سیاوش رو بھ گریسوز کرد و گفت

گشتم زراه، توگفتی کھ آزرده گشتھ است شاه، ھزاران سر ودم بی گناه، بدین
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.گفت تو گشت خواھد تباه

این بد نژاد شھر توران بھ باد خواھد بھ سخنان :سپس رو بھ افراسیاب کرد و گفت

گرسیوز چون این را شنید با آشفتگی بھ افراسیاب گفت با دشمن گفت و .رفت

.شنود نمی کنند و سپس فرمان داد تا لشکر با تیغ و نیزه بر سیاوش حملھ کنند

سیاوش چون با افراسیاب پیمان بستھ بود، دست بھ شمشیر نبرد و ایرانیان ھم 

.نبردنددست بر تیغ 

از ایران سپھ بود مردی  ھزار            ھمھ   نامدار  از  در  کارزار

ھمھ کشتھ گشتند بر دشت کین           زخونشان ھمھ اللھ گون شد زمین

سیاوش کھ جانش خستھ شد، از پشت اسب سرنگون گردید و ترکان بر سرش 

افراسیاب .ان بردندریختھ، دو دستش را از پشت بستھ و اورا بھ زنجیر کشان کش

از ھمان راه بھ سوی سیاوش گرد رفت و بھ ھنگام رفتن بھ گرسیوز فرمان داد تا 

سپاھیان درشتی کرده و در آن .سیاوش را بھ سوی دیگر ببرند و سرش را ببرند

کھ آھستھ میان، پیلسم یکی از فرزندان کم سن وسال پیران گفت از دانائی شنیدم 

.دل کم پشیمان شود

ب و بدی  کار اھرمنست              پشیمانی جان و رنج تنستشتا

اسری را کھ باشی بدو پاد شا            بتیزی  بریدن  نبینم      رو

ای شھریار اکنون بفرمای تا سیاوش در بند باشد و صبر کن ببینیم روزگار چھ 

ن جوان گرسیوز گفت بھ سخن ای.افراسیاب از سخن پیلسم نرم شد.خواھد خواست

میدانم اگر .افراسیاب گفت من گناھی از سیاوش ندیده ام.گوش مکن، سست مشو

اگر اورا رھا کنم آینده نامعلومی .خون سیاوش بریزد طوفانی برخواھد خواست

.خواھیم داشت

رھا کردنش بد تر از کشتن است            ھمان کشتنش درد و رنج من است

.ریھ کنان بھ افراسیاب التماس کردفرنگیس کھ این سخنان را شنید ک

بھ سوک سیاوش ھمی جوشد آب             کند   چرخ  نفرین  بر افراسیاب

افراسیاب چون سخنان فرگیس را کھ بی ھوش شده بود شنید، دستور داد تا 
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افراسیاب بعد از آنکھ فرنگیس را بھ . ماموران او را در کاخ خودش زندانی کنند

اکنون بیائید سیاوش را بھ جائی ببرید کھ چون فریادرسی : گفتزندان فرستاد

:سیاوش رو بھ پیلسم کرد و گفت.بخواھد، کسی نشنود

درودی زمن سوی پیران رسان           بگویش کھ گیتی دگر شد بسان

گرسیوز درمیان تمام سواران خود چشم گردانید تا بیشرم ترین آنھا را برگزیند و 

.مش بھ گروی زره افتاددر میان آنھا چش

ز گرسیوز  آن خنجر آبگون               گروی زره بستد از بھر خون

بیفکند  پیل ژیان را  بخاک            نھ شرم آمدش زان سپھبد نھ باک

یکی تشت بنھاد زرین برش           جدا کرد زان سرو سیمین سرش

برد کھ ھیچ اثری از آن سپس گروی زره تشت خون را بھ دست گرفت و بھ جائی 

چون .او زمین خشکی را برگزید و خون سیاوش را برآن جاری کرد.باقی نماند

خون سیاوش بر زمین ریختھ شد

یکی باد با تیره گردی سیاه           برآمد بپوشید خورشید وماه

درختی در آنجا در اندک زمانی از خون سیاوش روئید کھ ھم :در افسانھ ھا ھست(

گیاه خون سیاوش یا خون . آن گیاه در کوه و دشت ایران فراوان می رویداکنون

سیاوشان گواه است بر آنکھ راستی و پاکی در سرزمین ایران تا جاودان برقرار 

.)خواھد بود

.خبر بھ فرنگیس رسید، بناخن روی خراشید و با آواز بلند افراسیاب را نفرین کرد

اد فرنگیس را از زندان بیرون آورده گیسویش چون افراسیاب این را شنید فرمان د

را ببرند و چوب فراوانش بزنند تا از سخن گفتن باز بماند و فریاد کرد کھ من از 

.نژاد سیاوش فرزندی نمی خواھم

از سخنان افراسیاب تمام پھلوانان و نامداران توران یک بھ یک او را نفرین 

ولی پیران .ی اردوی پیران تاختندپیلسم ھمراه با لھاک و فرشیدورد بسو.کردند

وقتی خبردار شده بود افراسیاب بھ جنگ سیاوش شتاب دارد، اردوی خویش را 

سھ پھلوان.بسوی شیاوش گرد حرکت داد تا بلکھ بتواند کمکی بھ سیاوش کند
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فرسنگی رفتھ بودند کھ بھ اردوی پیران رسیدند و داستان مرگ سیاوش را برایش 

ون پیران آن سخنان را شنید، از اسب اندر افتاد و از ھوش رفت، چ.تعریف کردند

لھاک گفت .چون بھوش آمد جامھ برتن چاک داد، موی کند و خاک بر سر ریخت

پس ده اسب برگزیده با پھلوانان دوروز .باید عجلھ کنی و فرنگیس را نجات بدھی

 افراسیاب خواھش پیران از.و دوشب در راه بودند تا بھ درگاه افراسیاب رسیدند

کرد کھ فرنگیس را بھ او بسپارد تا بعد از بھ دنیا آمدن فرزندش ھردو را بھ 

بعد از آنکھ فرزند فرنگیس بدنیا .افراسیاب موافقت کرد .حضور افراسیاب بیاورد

افراسیاب بھ پیران گفت فرزند را از .آمد پیران خبر را بھ افراسیاب رسانید

چنان کن کھ نداند کیست و چرا بھ شبان . بھ کوه بفرستمادرش بگیر و نزد شبانان

.سپرده شده، ھیچکس چیزی بھ او نیاموزد و از گذشتھ سخنی با او گفتھ نشود

.سالھا گذشت

چو شد  ھفت  سالھ  گو  سر فراز           ھنر  با  نژادش  ھمی گفت  راز

س و گرکچو ده سالھ شد گشت گردی سترک          بزخم گراز آمد و خر

.  شبان نزد پیران آمده، نالید کھ ای سپھبد من این شیر را نمی توانم نگھداری کنم

.اول شکار آھو میکرد، اما اکنون بھ جنگ شیر ژیان میرود

چوبشنید پیران بخندید و   گفت               نماند نژاد و ھنر در نھفت

کیخسرو را .آنجا بودپیران بر اسب نشست و بھ کوه ودشت رفت کھ کیخسرو در 

ای سپھدار چگونھ فرزند :زمانی دراز در آغوش خود نگھداشت و کیخسرو گفت

شبانی را چنین در بغل گرفتھ ای؟ آیا این مایھ ننگ تو نیست؟ دل پیران از سخن 

نھ، تو یادگاری بزرگ و تبار تو از شبانان نیست و :کیخسرو آتش گرفت و گفت

پیران جامھ شاھان بر او .روزی بھ تو خواھم گفتداستان فراوان بامن ھست کھ 

روزگاری نھ چندان دراز بگذشت کھ افراسیاب پیران را .پوشیده و نزد خود آورد

ای پیران زنده بودن فرزند سیاوش روز مرا چون شب سیاه :خواستھ و بھ او گفت

اگر از گذشتھ سخنی نگفت، ما ھردو .بھتر است او را آزمایشی بکنیم.کرده

پیران.اما اگر خوی بد آید پدید، بسان پدر سرش را باید برید.شادمان خواھیم بود
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از ھم اکنون خرد و فھم و .اکنون پیش افراسیاب میرویم:رفت و بھ کیخسرو گفت

چون سخن از جنگ .شعور را از دلت دور کن و مگردان زبان جز بھ دیوانگی

ھیچ کار نداشتھ باش و عقل را کناری گوید پاسخ از طرب و رامش بده، کاری بھ 

در بارگاه افراسیاب، او چند سوال از کیخسرو کرد کھ جوابھای بی ربطی .بگذار

او و مادرش را بھ :شنید و افراسیاب از دیوانگی کیخسرو خندید و بھ پیران گفت

.سیاوش گرد بفرست و ھرچھ مال و گنج می خواھد دریغ نکن

ایران رسید،اما چون خبر مرگ سیاوش بھ 

چو  آگاھی  آمد  بکاوس  شاه             کھ شد روزگار سیاوش تباه

بر و جامھ بدرید و رخ را بکند           بخاگ  اندر آمد  ز تخت بلند

سرداران و پھلوانان گریبان دریدند و چون خبر بھ رستم رسید چنین نوحھ خواند

 زار و بیمار و اندوھگیندریغا تھی از تو ایران زمین              ھمھ

دریغا کھ بدخواه دلشاد گشت               دریغا کھ رنجم ھمھ باد گشت

روز ھشتم تمام سپاه از کشمیر و .یک ھفتھ سوگ سیاوش در تمام نیمروز برپا بود

.کابل، در سرای رستم گرد آمدند و ھمھ باھم روانھ شھر کاوس شدند

  سرش بود پرخاک و پرخاک پیچوآمد بنزدیک کاووس کی           

بدوگفت خوی بد ای شھریار           پراکندی  و  تخمت  آمد   ببار

ترا مھر سودابھ و بد  خوی            زسر  برگرفت  افسر  خسروی

کسی کاو  بود  مھتر  انجمن           کفن بھتر او را  ز فرمان   زن

با چشمی گریان،

و             بدید اشک خونین و آن مھر اونگھ  کرد  کاوس بر  چھر  ا

نداد ایچ پاسخ مراو را زشرم              فرو ریخت از دیدگان آب  گرم

تھمتن برفت از بر تخت  اوی           سوی  خان  سودابھ بنھاد  روی

ز پرده بگیسوش بیرون کشید            زتخت بزرگیش در خون کشید

راه              نجنبید  بر جای  کاووس  شاهبخنجر  بدو  نیم  کردش  ب

چون سخنان رستم را شنیدند،
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ھمھ بر گرفتند با  او  خروش             تو گفتی کھ  ایران  برآمد بجوش

رستم یکصد ھزار سپاھی را بھ فرزندش فرامرز سپرد و فرمان داد کھ درنگ 

در مرز توران خبر .مدمکن و بھ سرزمین توران برو و من پشت سرتو خواھم آ

پھلوان سپنجاب کھ ورآزاد نام داشت در جنگ تن بھ تن .بھ شاه سپنجاب دادند

خبر بھ افراسیاب رسید .کشتھ و اولین کسی بود کھ سرش بھ کین سیاوش بریده شد

.دیری نگذشت کھ تمام توران بسیج شد.و غمی سنگین بر او مستولی شد

رمان داد کھ با سی ھزار شمشیر زن بھ سپنجاب افراسیاب فرزند خود، سرخھ را ف

رفتھ و سر فرامرز را بریده و برایش بیاورد، و بھ او گفت اما از رستم پرھیز کن 

:و نصیحتش کرد

سگ کار دیده بگیرد  پلنگ              ز روبھ رمد شیر نادیده جنگ

تم  سرخھ در جنگ و گریز بدست فرامز اسیر شد و دست بستھ اورا جلوی رس

طوس رفت تا خون سرخھ را بریزد، ولی او زاری کرد کھ من ھمسال و .انداختند

رستم بھ زواره فرمان داد با ھمان .طوس بر او رھمش آمد.دوست سیاوش بوده ام

پس سپاھیان بر او ریختند و آن چنان .تشت و خنجر سرش را از تن جدا کنند

 را دیدند کھ از پا بھ دار لشکر توران کھ از جنگ برگشتند، سرسرخھ.کردند

چون خبر بھ افراسیاب رسید خاک بر سر کرد، نوحھ خواند و .آویختھ شده است

دولشکر برابر ھم صف کشیده وخود .فرمان داد تا سپاه در دشت آماده جنگ بشوند

بارمان در میمنھ و کھرم در مسیره و خود افراسیاب در قلب .را چنین آراستند

اد گودرز و کشواد بر مسیره، گیو و طوس بر میمنھ و خود با رستم فرمان د.سپاه

پیلسم سپر برکتف، نیزه بھ دست با غرور .فرامرز در قلب سپاه جای گرفتند

بعد از نبرد با گیو و فرامرز باالخره رستم پا بھ میدان .فراوان قدم در میدان نھاد

چون چشم پیران بھ .دگذاشت و اورا از سر نیزه بھ داخل سپاه افراسیاب پرتاب کر

از ھردو لشکر خروش .بدن پیلسم افتاد سرشک از مژگان بریخت اما چھ سود

جنگ برآمد و جنگ گروھی آغاز شد

بکشتند چندان زھر دو گروه          کھ شد خاک دریا و ھامون چو کوه
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کھ افراسیاب از قلب سپاه بر میمنھ سپاه ایران تاخت گروھی را خود بکشت تا آنجا 

رستم و یارانش .طوس پشت بر میدان خود را بھ رستم رسانید و کمک خواست

سپرداران افراسیاب را یک بھ یک از میدان بدر کرده، چون جنگ بسود ایران شد 

.درفش بنفش رستم را برافراشتند و اختر کاویانی را بسوی میمنھ متوجھ کردند

بسوی او تاخت و تیغی بر کاله چشم رستم بھ درفش سپاه افراسیاب افتاد، رخش را 

نیزه ای سنگین بر سر اسب افراسیاب زد و او از پشت .افراسیاب زد آنرا شکافت

رستم .ھومان کھ از دور نظاره میکرد، با گرز بر شانھ پیلتن کوبید.بر خاک افتاد

بھ سوی ھومان برگشت و افراسیاب از چنگش گریخت و بر اسبی تیز تک نشستھ 

. کرداز میدان فرار

ورا کرد ھومان ویسھ  رھا            بھ صد حیلھ از چنگ آن اژدھا

 رستم بر آشفت و رخش را از پی ھومان برانگیخت اما ھومان در گرد و خاک 

افراسیاب چون از دست رستم رھا شد، گریزان .میدان از نظر رستم دور ماند

.ل باد ھزیمت گرفتندروانھ توران زمین گردید و در پی او تمام لشکر ترکان، مث

بعد رستم فرمان داد تا .سھ فرسنگ رستم در پی ایشان تاخت و بھ اردوگاه باز آمد

افراسیاب در راه بود کھ شنید رستم در پی .لشکر بھ دنبال افراسیاب حرکت کند

این بود کھ بر سرعت خود افزود و تا کنار دریای چین افراسیاب و سپاھش .اوست

گذر کردن از آب، بھ پیران گفت اگر رستم آن کودک شوم را بھنگام .گریختند

ھم اکنون کیخسرو را بیاور و .بدست آورد، از این دیوزاده شاھی خواھد ساخت

پیران گفت در کشتن او شتاب نکن، من او را بھمراه خودم بھ .در این دریا بیانداز

رستاده ای را روانھ پیران در دم ف.ختن خواھم برد، از کشتن او دردی دوا نمیشود

چون کیخسرو و مادرش بھ پیران رسیدند، پیران .کرد تا کیخسرو را بھ ختن ببرند

آن کودک را :از تخت بھ  زیر آمد او را بوسید و نزد افراسیاب رفت و گفت

آورده اند اکنون چھ باید کرد؟ افراسیاب گفت اورا بھ جائی بفرست کھ ھیچکس 

.ز چنین کردنشانش را نداند و پیران نی

ھمھ چین و ماچین، .رستم ھمچنان با سپاه ایران در خاک توران پیش می تاخت
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.ختا و ختن را گرفت و وارد پایتخت افراسیاب شد و بر تخت افراسیاب نشست

سپھ سربھ سر زو توانگر آنچھ را کھ افراسیاب اندوختھ بود بھ سپاھیان داد و 

گنجی . داد و از رزم ھمھ اشان ستایش کردبھ سرداران گنج ھای فراوان.شدند

فراوان برای فریبرز کاوس فرستاد و

بدو گفت ساالر و مھتر توی         سیاووش رد را برادر توی

میان  را  بکین  برادر  ببند          ز فتراک  مگشای بند کمند

سپس ھریک از شھرھای توران زمین را بھ یکی از سرداران داد

 آمد این آگھی        کھ بنشست رستم بشاھنشاھیبماچین و چین

مدت ھا رستم و سرداران در آن سرزمین ماندند تا روزی از روزھا سرداران بھ 

اکنون شش سال است کھ در این سرزمین ھستیم و از افراسیاب خبری :رستم گفتند

ه و اگر او از راھی دیگر بھ ایران حملھ کند، کاوس پیر بدون سردار و سپا.نیست

رستم آن سخنان را پذیرفت و سپاه ایران با زر و گوھر فراوان روانھ .یاور مانده

دیری نگذشت کھ بھ افراسیاب خبر دادند ایرانیان بھ سرزمین .ایران زمین شدند

.او نیز فرمان داد تا مردم توران بھ جای گذشتھ خود باز گردند.خود رفتھ اند

افراسیاب چون بھ توران باز گشت،

مھ بوم زیر و زبر کرده دید           مھان کشتھ و کھتران برده دیدھ

در ایران بمدت ھفت سال خشکسالی شد و پس از مدتی،

چنان دید گودرز یک شب بخواب          کھ ابری برآمد ز ایران پر آب

بران ابر باران خجستھ  سروش           بگودرز گفتی کھ بگشای گوش

 تنگی رھا           وزین  نامور  ترک  نر اژدھاچو خواھی کھ یابی ز

بتوران  یکی  نامداری   نوست           کجا  نام آن  شاه  کیخسروست

ازین  تخمھ  از  گوھر   کیقباد             ز مادر  سوی  تور  دارد  نژاد

.وچون پایش بھ ایران زمین برسد ھمھ جا فراخی و نعمت و شادمانی خواھد بود

فردا گودرز بر تخت نشست و . از پھلوانان فقط گیو است کھ باید اورا بجویداما
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.گیو را پیش خواند و داستان خواب را برای او گفت

بدو گفت گیو ای  پدر   بنده ام              بکوشم برای تو تا زنده ام

م را مدتھاست پدرم، جھان پھلوان رست:وقتی گیو بار سفر می بست، ھمسرش گفت

گیو اجاز داد و بانو روانھ .اگر اجازه دھی بھ زابلستان نزد او بروم.ندیده ام

گیو بار سفر بستھ نزد گودرز رفت و فرزندش بیژن را بھ او سپرد و .سیستان شد

.پدر را بدرود گفت

ھمی تاخت تا مرز توران رسید             ھر آنکس کھ در راه  تنھا  بدید

     بیاراستی             ز کیخسرو از وی نشان خواستیزبان  را  بترکی  

در این سفر گیو نمی خواست کسی از راز او خبردار شود و اگر از کسی درباره 

.کیخسرو می پرسید و آگھی نداشت او را میکشت تا کسی از راز او باخبر نشود

وران گیو ھفت سال کیخسرو را چون سوزنی در انبار کاه در سرزمین پھناور ت

در این .روزی گیو بھ بیشھ ای رسید از اسب پیاده شد کھ استراحت کند.می جست

اند یشھ بود شاید اصًال کیخسرو از مادر زاده نشده و گودرز سروش را در خواب 

ناگھان چشمش بھ نو جوانی بلند قد افتاد کھ کنار چشمھ .ندیده و اشتباه کرده

.ایستاده بود

اه نیست             چنین چھره جز در خور گاه نیستبدل گفت گیو این بجز ش

حتمًا ھمان .وقتی چشم کیخسرو بھ آن مرد افتاد بھ دل گفت این گرد جز گیو نیست

.ای گیو شاد آمدی:کیخسرو گفت.کس است کھ گفتھ اند بھ دنبال من خواھد آمد

گونھ ازطوس و از گودرز و کاوس شاه خبر داری؟ جھانجوی رستم، گو پیلتن چ

است؟ دستان و آن انجمن؟  گیو چون این سخنان بشنید چشمش خیره شد و نام 

ای خسرو چھ کسی تو را از نام گیو و گودرز :گیو پرسید.خدای را بر زبان آورد

سیاوش .مرا مادر این از پدر یاد کرد:و جھان پھلوان آگاھی داده؟ خسرو گفت

ن ھای تو دانستم کھ راست است، از سخ:گیو گفت.ھمیشھ با مادرم سخن میگفت

.فرزند سیاوشی اما نشانی دیگری روی بازوی تو ھست آنرا نشان من بده

برھنھ تن خویش بنمود شاه           نگھ  کرد گیو آن  نشان  سیاه
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کھ میراث بود از گھ  کیقباد           درستی  بدان  بد کیان  را  نژاد

و را در آغوش گرفت و ھردو از دیدگان اشک گیو خدای را نیایش کرد و کیخسر

لحظھ ای نباید :فرنگیس گفت.ساعتی بعد ھردو پیش فرنگیس رفتند.باریدند

ای گیو مرغزاری ھست نھ چندان دور، تو .درنگ کرد و باید ھرچھ زودتر برویم

.زین و دھانھ اسب سیاوش را بردار و کاری کن کھ در طلوع صبح آنجا باشید

جلوی شما قرار دارد و چون از کوه باال بروید مرغزار دیگری کوھی بزرگ 

.صبر کنید تا خورشید بر تیغ گنبد شود.چون بھشت را در روبرو خواھید داشت

ھرچھ گلھ در آن مرغزار چرا می نماید برای آب خوردن بھ سوی آن جویبار 

یاوش شبرنگ بھزاد، اسب سیاوش میان آنھاست و چون زین و لگام س.خواھد آمد

واھمھ نکن نامش را پیاپی صدا کن و اورا نوازش .را ببیند رام خسرو خواھد شد

کیخسرو فرنگیس را وداع کرد، بر اسب گیو نشست و گیو پھلوان پیاده بھ .کن

گیو از روی نشانھ ھا شبرنگ بھزاد .کوھستانی کھ فرنگیس گفتھ بود روانھ شدند

ھزاد بوی زین و لگام را دریافت، کیخسرو پیش رفت و چون شبرنگ ب.را شناخت

کیخسرو نزدیک رفت بر چشم و دست و روی اسب دست .شیھھ ای بلند کشید

شبرنگ بھزاد نیز روی و موی کیخسرو را بوئید و آرام ایستاد تا لگام بر .مالید

کیخسرو و گیو ھمراه شبرنگ بھزاد بھ سوی .سرش کردند و زین بر پشتش نھادند

 فرنگیس وقتی شبرنگ بھزاد را دید بھ یاد سیاوش بھ تلخی .خانھ فرنگیس رفتند

فرنگیس گیو را پیش .در آن کاخ گنجی از زر و گوھر پنھان کرده بودند.گریست

گیو بر زمین افتاد و گفت ای .از این گنج ھرچھ می خواھی برگیر:خواند و گفت

گوھرھا، زره بزرگ بانوان، تمام جھان از آن فرزند تست، من از میان تمام این 

.سیاوش را برمیدارم

فرنگیس ترکی بسر بر نھاد        برفتند ھر سھ بکردار باد

فرمان داد تا گلباد و نستھین ھمراه سیصد .دیری نگذشت کھ خبر بھ پیران رسید

سوار کیخسرو و گیو را تعقیب کنند، گیو را کشتھ و سرش را بر نیزه کنند، 

بھ آنھا یادآور .کیخسرو را بھ بند کرده بیاورندفرنگیس را زنده در خاک کنند و 
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فرنگیس و .شد، اگر آنھا از آمودریا بگذرند این آب و خاک برباد خواھد رفت

بخواب اندر آورده بودند کیخسرو کھ از پیمودن راه دراز سخت خستھ شده بودند، 

نست گیو گردی را از دور دید و چون دا.جھانجوی را گیو بُد پاسبان.سر

بزد دست و تیغ از میان برکشیدسپاھیان ھستند، 

خروشی   برآورد   برسان  ابر            کھ تاریک شد مغز و جان ھژبر

از آنان آنقدر با گرز و خنجر کشت کھ عاقبت از برابر گیو گریختھ و نزد پیران 

گیو گفت گلباد و .چون گیو برگشت خسرو پرسید چرا خونین شدی.بازگشتند

ھین از پی ما آمدند اما شکست خوردند و ای کیخسرو این را بدان در ایران نست

آسوده سفر کن کھ در امان .زمین بھ جز رستم ھیچ سواری تاب میدان مرا  ندارد

باھم خوردنی خوردند و از راه و بیراه بھ سوی ایران حرکت کردند.ھستیم

ه چون تار و پودچنین تا بیامد یکی ژرف رود           سپھ شد پراکند

با تمام خستگی از آب گذشتھ و در آنسوی آب، خوردنی خوردند و بھ استراحت 

کیخسرو و گیو ساعتی خفتھ بودند کھ فرنگیس سپاھی را دید کھ  پیران .پرداختند

کیخسرو می خواست در کنار گیو بجنگد ولی.خودش بھ دنبال آنھا آمده بود

      جھان  را بنام  تو آمد  نیا زبدو گفت گیو ای شھ سرفراز       

من و پدرم ھردو پھلوان خاندان تو ھستیم، ھفتاد و ھشت برادر دیگر دارم، ھمھ 

پھلوانند، اگر من بمیرم دیگری بر جای من خواھد ایستاد، اما اگر تو تباه شوی، 

حاال بر کوه باال رو و .چون تو نباشی ایران زمین بدون سرپرست خواھد ماند

پیران .گیو زره پوشید و بھ کنار آب رفت.مرا یار باشد جھان آفرینرا ببین، سپاه 

ای سپھدار ، اکنون دلیرانھ :با آشفتگی او را دشنام داد و بعد از الف زیاد گیو گفت

شما شش ھزارید و من یک .اسب بر آب زن وگرنھ من بھ آن سوی خواھم آمد

پیران چون سخنان گیو را شنید در .مبا گرز مغز یکایک شما را پریشان میکن.نفر

گیو حملھ نکرد بلکھ کم کم از .برابر لشکرش خجل شد و با اسب از رود گذشت

پیران نیز رجز می خواند و گیو را دنبال می .کنار رود بھ شکل گریختن دور شد

آنقدر کھ پیران از رود و از لشکرش دور شد، گیو ایستاد و کمند را بسوی.کرد
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. انداختپیران

سر  پھلوان  اندر  آمد      ببند              ز زین  بر  گرفتش  نجم    کمند

بیافکند برخاک و دستش ببست            سلیحش بپوشید و خود بر نشست

گیو دالور لباس پیران را پوشید، بر اسبش نشست، درفش پیران را بھ دست گرفت 

یران را دیدند استقبال کردند و کرنا تورانیان کھ درفش پ.و بھ آنسوی آب رفت

در ساعتی آن چنان لشکر .گیو گرز برکف گرفت و بھ تورانیان حملھ کرد.زدند

چون سپاھیان فراری شدند گیو .توران را بھ ھم پیچید کھ ھمھ کشتھ یا فراری شدند

بھ نزد پیران برگشت، میخواست سر از بدنش جدا کند ولی رحمش آمد و اورا 

پیران پس از نیایش از خسرو بخشش . بھ نزدیک کیخسرو بردکشان کشان

او را بما .ای گیو این پیر پھلوان، ما را یاری کرده است:خواست و فرنگیس گفت

گیو پاسخ داد ای بزرگ بانوان من بھ ماه سوگند خورده ام کھ خونش را بر .ببخش

 با خنجر سوگندی را کھ خورده ای ھرگز مشکن،:کیخسرو گفت.زمین بریزم

خود گوشھای پیران را سوراخ کن تا از خنجر تو خون بر زمین چکد و سوگندت 

گیو چون عالقھ کیخسرو و فرنگیس را بھ سالمت پیران دانست .شکستھ نشود

پیران را سوار بر اسبش کرده و دستش را با کمند بستھ و .ھمان کار را کرد

فرنگیس و کیخسرو .ن آنر بگشایدسوگند یاد کرد کھ فقط گلشھر بانوی بانوان پیرا

اورا دوستانھ وداع کردند و کیخسرو ھمراه فرنگیس و گیو بھ سوی ایران روانھ 

.شدند

از آنطرف خبر بھ افراسیاب رسید کھ چھ نشستھ ای، گیو گودرز کشوادگان یک 

تنھ بر شش ھزار سوار و چندین سردار پیروز شد و کیخسرو و فرنگیس را از آب 

افراسیاب چون آن داستان را .ذر داده بھ سوی ایران شھر روان استگل زریون گ

شنید، آفتاب در نظرش تاریک شد، سپاه را آماده کرد و دو منزل یکی راه را طی 

دید تمام لشکر پراکنده و کسی با افراسیاب جز .نخست بھ لشکر گلباد رسید.کرد

ھ می بینم ھمان رنگ رخ افراسیاب زرد شده می گفت آنچ.سپھرم سخن نگفت

ھنوز در سخن بود کھ سپھدار پیران با سر و روی پر .است کھ دانایان گفتھ بودند
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فکر کرد پیران گیو را گرفتھ ولی وقتی .از خون پیش از ھمھ اسب می تاخت

خوب نگاه کرد، پیران را چون سنگ بر زین بستھ و دودستش را از پشت اسیر 

 آن کس را کھ من دیدم، نھ درنده گرگ و نھ ببر بیان، پیران فریاد برآورد.کمند دید

چون آھنگ بریدن سر من کرد، .ھیچ کدام در صفت کارزار مانند او نیستند

اما گوش مرا سوراخ کرد و مرا سوگند داد تا .فرنگیس بخشش مرا از او خواست

پیران خستھ و غمگین با .گره این کمند را جز ھمسرم گلشھر، کسی نگشاید

افراسیاب بھ ھومان فرمان داد تا .ان از افراسیاب جدا شده بسوی ختن رفتسوار

:سپاه را بھ کنار جیحون بکشد و گفت

کھ چون گیو و خسرو ز جیحون گذشت           غم و رنج ما باد گردد بدشت

وقتی گیو و خسرو و فرنگیس بھ کنار جیحون رسیدند، در آنجا کھ کشتی ھا بودند، 

ھا را معطل کرد و باالخره گفت کشتی را میدھم بھ شرط آنکھ مرد باژخواه آن

گیو .یا اسب آن جوان را ویا آن بانوی زیبا را.زرھی را کھ بر تن داری بدھی

اما بارھا خاندان تو و پھلوانان ایران با .گفت آنچھ این مرد میخواھد نشدنی است

اسب از اینگونھ رودخانھ ھا گذشتھ اند

تو کیخسروی             نبینی  ازین  آب  جز نیکوئیبدو  گفت گیو  ار 

فریدون کھ بگذاشت اروند رود             فرستاد  تخت مھی   را  درود

بدو گفت کیخسرو اینست و بس            پناھم    بیزدان      فریادرس

بآب  اندر  افکند  خسرو   سیاه            چو  کشتی ھمی راند  تا  باژگاه

 او   فرنگیس و  گیو  دلیر            نترسد ز جیحون و زان آب شیرپس 

آن رود مرز ایران و توران بود و چون افراسیاب بھ آنجا رسید اندیشھ کرد تا با 

ھمان سواران کیخسرو را در خاک ایران دنبال کند ولی ھومان پیش رفت و او را 

خبر شد بھ گیتی کھ شت، وقتی کیخسرو از آب جیحون گذ.از این کار باز داشت

.فرزند شاه، جھانجوی کیخسرو آمد زراه

.گیو نامھ ای بھ گودرز نوشت و شرح آمدن فرنگیس و کیخسرو را شرح داد

گودرز نبیره کاوه آھنگر پایتختش اصفھان بود و چون بزرگان ایران از آمدن 
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ودرز بھ وقتی چشم گ.کیخسرو خبردار شدند ھمھ بھ سوی اصفھان حرکت کردند

ای شھریار ایران :کیخسرو افتاد از اسب پیاده شد او را در بر گرفت و گفت

جھاندار یزدان .زتو چشم بدخواه تو دورباد، روان سیاوش پر از نوربادزمین، 

.گوای منست،  کھ دیدار تو جان فزای منست

ببودند یک ھفتھ با می بدست             بیاراستھ  بزمگاه و نشست

ای بھ کاوس و رستم نوشتند و باالخره کیخسرو روانھ شھر استخر پایتخت نامھ 

.مردم استخر جش گرفتند.کاوس شد

چون آمد بدرگاه کاوس شاه           زشادی خروش آمد از بارگاه

کاوس گیو را پیش خواند، .کاوس از دیدن کیخسرو اشک از چشم فرو ریخت

کاخ استخر را با تخت .وان نام نھادفرنگیس را بانوی بان.بوسید و خلعت داد

جھان پھلوان رستم چون از آمدن کیخسرو آگاه شد، .شاھی بھ کیخسرو واگذار کرد

درویشان را دستگیری کرد و آنچھ الیق کیخسرو بود فراھم آورد و ھمراه بانو 

.چون کیخسرو دراستخر ساکن شد کاوس شاھی را بھ او سپرد.روانھ استخر شد

 از کیخسرو اطاعت کردند مگر طوس فرزند نوذر کھ کیخسرو را ھمھ پھلوانان

الیق شاھی نمیدانست ومی گفت او از مادر تورانی است و می خواست کاوس 

چون گیو نتوانست طوس را بھ بیعت .فرزند دیگر خود ، فریبرز را سلطنت دھد

ولی .با کیخسرو راضی کند، گودرز با دوازده ھزار سپاه روانھ جنگ با طوس شد

:طوس با او نجنگید و چون خبر بھ کاوس رسید آنھا را نزد خود خواست و گفت

فرزندان من ھردو برایم برابر ھستند، ھردو را دوست دارم، اگر شاھی را بھ یکی 

بھتر است آنھا را آزمایش کنم، ھر .ببخشم دیگری کینھ او را بدل خواھد گرفت

سپس افزود در شھر اردبیل دژی .کدام لیاقت بیشتری داشت برگزیده خواھد شد

ھرکدام .شگفت انگیز است بھ نام دژ بھمن، کھ جایگاه دیوان و اھریمنان شده است

طوس سپاھی .از این دوتن دژ بھمن را گرفتند، شاھی از آن ایشان خواھد بود

.فراوان را ھمراه فریبرز بھ اردبیل برد

چو آتش ھمی بردمیدچو نزدیک بھمن دژ اندر رسید            زمین ھم

62



بھ  پیرامن دژ  یکی  راه نیست            وگر ھست از ما کس آگاه نیست

بگشتند  یک ھفتھ گرد  اندرش            بجائی   ندیدند    پیدا       درش

بنومید   از  رزم   گشتند    باز            نیامد  بر  از  رنج  و راه   دراز

ت بود کھ گودرز سپاھی برای کیخسرو آماده کرد ھنوز طوس در راه برگش

چون بھ دژ رسیدند، کیخسرو دستور داد تا دبیری نامھ ای .وروانھ دژ بھمن شدند

سپس نامھ را بر .با نام خدا آغاز وسراسر با یاد کردن یزدان بھ زبان پھلوی نوشت

رفتھ و آنرا سر نیزه بلند بستند و فرمان داد، گیو آن نیزه را چون درفش بر دست ک

لحظھ ای گذشت نامھ ناپدید شد و بھ فرمان خداوند دیوار دژ با .بر دیوار دژ بنھد

صدائی چون غرش تندر در ھم شکست و فرو ریخت و طلسم دژ باطل شد و 

کیخسرو ھی بھ شبرنگ بھزاد زد، و فرمان داد .دروازِه آن بھ خودی خود باز شد

ھمھ کشتند  و چون روشنی پدیدار شد عمارت دیوان را .تا دژ را تیر باران کردند

در آنجا شھر و باغ .کیخسرو و ھمراھان یکسال آنجا ماندند.ھای دژ بھ نظر آمد

کم .در کنار آن گنبد و بارگاھی بھ نام آذر گشسب برپا نمودند.و میدانی بنا کردند

نق کم موبدان، ستاره شناسان و خردمندان گرد آن معبد جمع شدند تا شھر رو

.سپس کیخسرو با سپاه خود نزد کاوس آمد.گرفت

چو کاوس برتخت زرین نشست            گرفت آن زمان دست خسرو بدست

بیاورد و بنشاند بر جای خویش            زگنجور  تاج کیان  خواست  پیش

ببوسید  و بنھاد  بر سرش  تاج            بکرسی  شد از  نامور  تخت عاج

  بر سیاوش بخواند            کھ  خسرو  بچھره  جز او را نماندبسی  آفرین

کمی  نیست  در  بخشش   دادگر           فزونی    بخوردست   اندُه   مخور

.با شروع فرمانروائی کیخسرو خوشبختی در ایران زمین گسترده شد

ردبھ ھر  جای ویرانی  آباد کرد            دل  غمگنان  از غم  آزاد  ک

زمین چون بھشتی شد آراستھ          ز داد و ز بخشش پر از خواستھ
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چو جم و فریدون بیاراست گاه          ز داد و ز بخشش  نیاسود  شاه

سالی دیگر کیخسرو برای نیایش خداوند بھ آذرگشسب رفت و در بازگشت با رستم 

 گردش کرد و با برای یاری مردم، دور کشور خود.دستان و کاوس مالقات کرد

ھمھ .کاوس و دیگر سرداران پیمان بست تا خون سیاوش را از تورانیان بخواھد

رستم گفت در زابلستان شھری .در اندیشھ بودند کھ چگونھ جنگ را آغاز کنند

منوچھرشاه  تورانیان را از آنجا بیرون .است کھ تورانیان از ایران گرفتھ بودند

 را پس گرفتھ و مردم آنجا بھ افراسیاب خراج در دوران کاوس آن شھر.راند

اگر سپاه ایران آن شھر را بگیرد شکست بزرگی برای افراسیاب خواھد .میدھند

کیخسرو دستور داد فرامرز فرزند رستم آن سرزمین را مسخر شود و قرار .بود

شد خاک ایران را تا مرز ھندوستان از دست تورانیان رھا نماید و اورا نصیحت 

کھ با مردم مھربان باشد و ھرگز بیھوده کارزار نکند و شاھی آن قسمت از کرد 

تھمتن فرزندش را دوفرسنگ بدرقھ .کشمیر و سند تا مرز ھندوستان را بھ او داد

 رستم بعد از .بیاموختش بزم و رزم و خردکرد، باھم خیلی صحبت کردند و 

ر زباد و دلی پر زسری پخداحافظی با فرامرز بھ پرده سرای خود بازگشت با 

.رای

*چو  رستم   بیامد   بیاورد   می             بجام   بزرگ   اندر افگند  پی

*ھمی گفت  شادی ترا  مایھ   بس            بفردا  نگوید    خردمند   کس

*کجا سلم وتوروفریدون  کجاست            ھمھ  ناپدیدند  با  خاک  راست

*نج  آگنیم             بدل  بر ھمی   آرزو   بشکنیمبپوییم  و  رنجیم  و   گ

*سرانجام زو بھره خاکست و بس            رھائی   نیابد  ازو  ھیچ    کس

*شب تیره  سازیم   با   جام   می             چو روشن شود بشمرد روز پی

*ھرببینیم   تا   دست   گردان  سپھر             بدین جنگ سوی کھ یازد بم

*بکوشیم  وز کوشش ما چھ سود            کز  آغاز  بود  آنچ  بایست بود

از آنطرف طوس با درفش کاویان، زرینھ کفش سپھبدی بپا، ھمراه پھلوانان

64



خاندان نوذرو سایر بزرگان لشکربھ دیدار کیخسرو رفتند

دندچو لشکر ھمھ نزد شاه آمدند               دمان با درفش و کاله آم

بدیشان چنین گفت شاه  بیدار             کھ طوس سپھبد بھ پیش سپاه

بفرمان  او  بود   باید   ھمھ               کجا  بند ھا  زو  گشاید ھمھ

بدو گفت   مگذر ز پیمان من              نگھ دار  آئین  و فرمان  من

سیاوش بھ توران کیخسرو بھ طوس گفت اکنون نوبت تو است کھ بھ خون خواھی 

در راه جنگ با افراسیاب نباید بھ کسی کھ جنگ نمیکند مثل کشاورزان و .بروی

.چون این آئین سلطنت من است.پیشھ وران آزاری برسد

در راه توران از مسیر کوھستانی کالت عبور نکن بلکھ راه دشوار تر بیابان را 

، جھانجوی با فّر مادرشدر کالت فرزند سیاوش، برادر من فرود با .انتخاب کن

.و با لشکرست

چنین گفت پس طوس با شھریار           کھ از رای تو نگذرد روزگار

براھی  روم  کم  تو فرمان  دھی            نیابد  ز فرمان  تو  جز بھی

ولی چون سپاه ایران بھ دوراھی کوھستان و بیابان رسید با وجود اصرار گودز و 

طوس در راه ھر آنچھ .و، طوس راه کالت را انتخاب کردیادآوری فرمان کیخسر

چون فرود دانست کھ آن .را کھ دید از میان برد تا سپاه نزدیک دژ فرود رسید

سپاه فرستاده برادرش بھ کین خواھی پدرش روانھ ھستند، گفت من نیز با آنھا 

ر یک یک تخوا.ھمراه خواھم شد و با تخوار بھ باالی کوه رفت کھ سپاه را ببیند

طوس آنھا را باالی کوه دید و .پھلوانان را از روی درفششان بھ فرود معرفی کرد

خشمگین شد و بھ پھلوانان بانگ زد، کسی برود و آن دو .گمان کرد کھ جاسوسند

بھرام فرزند گودرز بر اسب زد و .نفر را بیاورد و اگر نیامدند آنھا راھالک کند

 سخن آغاز کرد ولی وقتی نشان سیاوش، خال سیاه  بھرام بھ تندی.باالی کوه رفت

از اسب بھ زیر آمد و در برابرش را بھ روی بازوی فرود دید او را شناخت و

:فرود نیزازاسب بھ زیر آمد و بھ بھرام گفت.سربر خاک نھاد

دوچشم من  ار زنده دیدی  پدر           ھمانا  نگشتی  از  این  شا دتر
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ای شھریار، طوس انسان خردمندی نیست و با خاندان شما :گفتبھرام بھ فرود 

این را بدان ھرکس بغیر از من بھ .سر یاری ندارد و خود درھوای شاھی بود

وقتی بھرام سوار .در دژ را ببند و مواظب باش.سوی تو آمد بر آنھا ایمن باش

اسب شد کھ برود،

ان برکشید از کمریکی گرز پیروزه دستھ بزر            فرود آن زم

 چون بھرام نزد طوس بازگشت بھ او گفت آن .و بھ بھرام بعنوان یادگار داد

ولی طوس .شخص فرود است و کیخسرو گفتھ بود کسی مزاحم برادرش نشود

:ستمکاره چنین پاسخ داد

ترا گفتم  او را  بنزد  من  آر              سخن ھیچ گونھ مکن خواستار

اغ سیاه              برین گونھ  بگرفت  راه  سپاهیکی ترک زاده چو ز

پس رو بھ پھلوانان کرد و گفت یکی را می خواھم بھ سوی آن ترک روی رفتھ 

بھرام گفت از خداوند خورشید وماه دلت .سرش را با خنجر بریده پیش من آورد

شرم آورد کھ

ستبدان کوه سر خویش کیخسرو است        کھ یک موی او بھ صد پھلو

ھران کس  کھ  روی سیاوش  بدید         نیارد    ز   دیدار    او    آرمید

فرود با یک .طوس تھی مغز فرمان داد تا داماد خودش ریونیز روانھ کوه بشود

تیر سر و کاله ریونیز را بھم دوخت و پھلوان از اسب فرو افتاد و اسبش شتابان بھ 

ا روانھ کرد و اینبار، فرود دالور طوس فرزند خود زرسپ ر.اردوگاه بازگشت

کھ با کوھھ زین تنش را .یکی تیر زد برمیان زرسپاسبش را برانگیخت و 

خروش از سپاه ایران برخاست، طوس با .بدوخت، روانش ز پیکان او برفروخت

دوباره فرود اسب .دلی پرخون و چشمانی گریان زره پوشید و روانھ کارزار شد

طوس در حالیکھ زنان .سپھبد را از اسب سرنگون کردطوس را نشانھ رفت و 

.فرود از باالی دیوار دژ بھ او می خندیدند پیاده، سپر بر گردن روانھ اردوگاه شد

.گیو از کار فرود  درخشم شد جامھ نبرد پوشید بر اسب نشست و بر کوه باالرفت

 آسیبی بھ فرود کھ نمیخواست.تخوار از گیو و نجات کیخسرو برایش تعریف کرد
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.گیو برسد اسب اورا نشانھ رفت و گیو را مجبور کرد پیاده بھ اردوگاه برگردد

بیژن  چون رنج پدر را دید گفت زین از پشت اسب برندارم تا مگر کشتھ شوم یا 

اینبار فرود اسب بیژن را .گیو زره و کالھخود سیاوش را بھ او داد.فرود را بکشم

فرود بھ سوی .بال فرود رفت و اسبش را بھ خاک افکندکشت و بیژن پیاده بھ دن

طوس لشکر بھ کوه راند.دژ برگشت و بھ درون دژ رفت و درھا را بستند

چو خورشید تابنده شد ناپدید              شب تیره بر چرخ لشکر کشید

جریره آنشب با درد وغم بخفت و در خواب آتشی بلند در دژ دید کھ ھمھ در آن 

 بربالین فرود آمد.سوختند

بدو  گفت بیدار گرد  ای  پسر           کھ  مارا  بد  آمد  زاختر  بسر

بمادر چنین گفت جنگی فرود           کھ از غم چھ داری دلت پرزدود

بروز  جوانی  پدر کشتھ  شد           مرا روز چون روز او گشتھ شد

ز دژ پا بیرون نھاد، سپھدار طوس تمام سپاه را اسلحھ داد چون ا.فرود زره پوشید

روز بھ نیمھ رسیده بود کھ نیمی از سپاه .فرمان داد  تا کوس جنگی فرو کوفتند

کم کم دیگر سواران از گرد فرود رفتند و آن پھلوان تنھا .فرود کشتھ شده بودند

.پس بھ سوی دژ شتاب کرد.آنقدر جنگید تا بازویش سست شد.کارزار می کرد

دست بر .پھلوان کاله بیژن را شناخت.  رھام بھ سوی فرود تاختندبیژن ھمراه

.برسر بیژن کوبید و اورا بی تاب کرد.بھ بیژن در آمد چو شیر دژم.گرز برد

فرود .رھام تیغ ھندی برمشت، از پشت فرود پیش آمد و تیغ بر کتف او کوفت

با تیغی پای اسب ھمچنان اسب می تاخت و چون بھ در دژ رسید بیژن بھ او رسید 

فرود لحظھ بھ .فرود بھ درون دژ رفت و در را پشت او بستند.او را قلم کرد

جان پاک من در :چون لب از لب برداشت گفت.لحظھ بھ مرگ نزدیک می شد

.دست خداوند است

بگفت این و رخسارگان کرد زرد           برآمد روانش بتیمار و درد

جریره .شدند و از آنجا خویشتن را بر زمین افکندندزنان و کودکان بر بلندی دژ 

آتشی بزرگ برپا کرد و ھمھ گنجھا را بھ آتش سپرد، پس بھ سرای اسبان رفت 
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خون و عرق بر چھره اش می دوید، .تیغی بھ دست گرفت و شکمشان را بدرید

 بر پس بھ بالین فرود آمد دشنھ ای بر جامھ او بود، آنرا برکشید، صورت خود را

دیری .صورت تنھا فرزند خود نھاد و دشنھ را بر شکم خود فرو برد و جان بداد

بھرام خود را بھ نزدیک جایگاه فرود .نگذشت کھ ایرانیان در دژ را گشادند

سپس رو .کرد)شھری(رسانید و در کنار پیکر او زانو زد وبھ تن او جامھ پھلوی 

. بسی خوارتر مرد و ھم زارتربھ ایرانیان کرد و گفت بنگرید او از پدرش

.پس فریاد زد.سیاوش را بندگانش نکشتند

بایرانیان   گفت      کز    کردگار          بترسید  وز  گردش  روزگار

ببد  بس  درازست  دست  سپھر           بھ بیدادگر بر نگردد بھ مھر

ش کمر بستید اینک چگونھ در روی کیخسرو نگاه خواھیم کرد، شما بھ کین سیاو

پھلوانان ھمھ گرد تخت جمع شدند و طوس .اما در آغاز راه پسر سیاوش را کشتید

.ھم اشک بر رخسارش دوید از درد فرود و از درد پسر

چنین گفت گودرز با طوس و گیو          ھمان  نامداران  و گردان  نیو

  کند بد بودکھ  تندی  نھ  کار  سپھبد    بود            سپھبد  کھ  تندی

کھ   تندی  پشیمانی   آردت   بار           تو در بوستان تخم تندی مکار

پس دخمھ ای شاھوار در آن کوھسار بنا کردند، تن و بدن فرود را بیاراستند و 

طوس در آنجا سھ روز .زرسپ و ریونیز را در کنار فرود بھ دخمھ سپردند

فت ھر تورانی را کھ در راه دیدید درنگ کرد، روز چھارم فرمان حرکت داد و گ

افراسیاب سردار خود پالشان را بھ .بکشید و ھمچنان رفت تا بھ کاسھ رود رسید

.ولی بیژن اورا شناخت و با یک ضربھ از زندگی ناامیدش کرد.جاسوسی فرستاد

سپاه ایران در برف و .چون خبر بھ افراسیاب رسید سپاھی روانھ کاسھ رود کرد

تژاو مرزبان . شدند ولی با سوزاندن کوھی از ھیزم رھائی یافتندسرما گرفتار

تورانیان در جنگی با بھرام شکست خورده ودر حالیکھ بیژن او را تا درگاه  دژ 

.اسپنوبھ دنبال میکرد فرار کرد و از آنجا ھمراه اسپنوبھ نزد افراسیاب رفتند

ودند گرفتند و چون سپاھی ایرانیان دژ را ویران کرده و گلھ ھائی را کھ در دشت ب
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افراسیاب پیران را با سی .را در مقابل خود ندیدند بھ خوشی و میگساری پرداختند

در محلی میان سرخس نزدیک طوس بھ . روانھ اردوی ایرانیان کردھزار سپاه

پیران خبر آوردند سپاه ایران،

م پر می بدستکھ ایشان ھمھ میگسارند و مست              شب و روز با جا

پیران چون اینرا بدید بھ یالن خود گفت این بھترین موقعیت برای شبیخون زدن 

از تمامی لشکر ایران،.است

بخیمھ  درون   گیو   بیدار   بود                سپھدار   گودرز  ھشیار  بود

گیو کھ صدای دشمن را شنید زره سیاوش را پوشید بھ سراپرده سپھبد رفت و 

 زد تمامی دلیران در خوابند و بعد بھ نزد پدر رفت و از آنجا نزد پھلوانان فریاد

جنگ سختی در گرفت چون سپیده زد ھمھ دشت .دیگر و ھرکھ را یافت بیدار کرد

طوس بھ دنبال پھلوانان میگشت ولی بغیر از چندین .پر از ایرانیان کشتھ شده بود

ھرچھ داشتند گذاشتند و بسوی کاسھ ایرانیان .سوار و گیو و گودرز ھیچ کس نبود

چون خبر بھ کیخسرو .از آنجا بھ کوه رفتند.رود گریختند و تورانیان بھ دنبال آنھا

رسید از مرگ فرود گریان شد، نامھ ای بھ فریبرز کاوس نوشت  کھ طوس را با 

درفش کاویان و چھل سپھبد زرینھ کفش بھ توران فرستادم، نخست برادرم را 

فریبرز، طوس و یالن دیگر را پیش خواند و نامھ .نگ چنین کردکشت و در ج

طوس درفش کیانی و زرینھ کفش پھلوانی را بھ .کیخسرورا برایشان خواند

.فریبرز سپرد و بی درنگ بھ راه افتاد چون نزدیک خسرو رسید زمین بوسید

.کیخسرو در او نگاه نکرد

ن طوس را کرد خواربدشنام  بگشاد  لب  شھریار         بران انجم

تو، دیوانھ سزاوار زنجیر و بند ھستی، ایکاش تخوار بجای اسب تن تو را نشانھ 

اگر ریش سفید تو و نژاد منوچھر .رفتھ بود تا جھان از آشوب طوس رھا شده بود

.شاه در میان نبود سرت را از بدن جدا می کردم

ھبان توستبرو جاودان خانھ زندان توست         ھمان گوھر بد نگ

فریبرز رھام را نزد پیران فرستاد و پیران حیلھ گر رھام را خلعت داد و در 
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حالیکھ موافقت نمود تا یکماه در جنگ درنگ کند ولی از افراسیاب تقاضای 

.نیروی کمکی کرد

چو  آمد  سر ماه  ھنگام     جنگ        زپیمان  بگشتند  و از نام  و ننگ

یران درشت        چو نھصد تن از تخم پیران بکشتچوشد رزم گودرز و پ

.ولی جنگ بھ نفع تورانیان تمام شد

یکایک  بدشمن  سپردند  جای             ز گردان ایران  نبد کس  بپای

چو دشمن زھر سو بانبوه شد              فریبرز  بر  دامن   کوه  شد

ایکھ نامش برآن حک شده در در  این میان بھرام نزد پدرش رفت و گفت تازیانھ 

.میدان جنگ افتاده و برایش ننگ خواھد بود اگر این تازیانھ بدست پیران بیافتد

.بنابراین باید برود و تازیانھ را پیدا کند

بدو گفت گودرز  پیر ای  پسر             ھمی  بخت  خویش  آری بسر

  تازیانھ ست  نوبدو گفت گیو ای  برادر  مشو             فراوان   مرا 

ھرچقدر پھلوانان اصرار کردند بھرام زیر بار نرفت و چون در میدان جنگ در 

میان اجساد تازیانھ را یافت، پیران  تژاو را با لشکری بھ دنبال او فرستاد ولی 

بھرام کھ اسبش را ازدست داده بود پیاده در زیربارا ن تیر جنگید تا عاقبت تژاو 

از پشت،

ر سر کتف اوی       کھ شیر اندر آمد زباال  بروییکی تیغ زد ب

چون بھرام را .گیو و بیژن کھ از تاخیر بھرام نگران شده بودند بھ میدان آمدند

زخمی روی زمین دیدند، گیو کمندی بسوی تژاو انداخت و او را گرفت و با 

سر از تازیانھ دویست بار بھ او زد و او را تا کنار بدن نیمھ جان بھرام کشید و 

بھرام را بر آئین .بدنش جدا کرد در حالیکھ بھرام ھم جان بھ جھان آفرین داد

وقتی پیران نزد افراسیاب بازگشت .شاھان دور از جایگاه نبرد دخمھ کردند

.دوھفتھ جشن گرفتند و بعد از گرفتن خلعت بسوی ختن روان شد

اھی نزد کیخسرو آمد او بھ پوزش خو.دلیران ایران زار و آزرده نزد رستم رفتند

.و گفت اگر چھ از طوس و لشکر او آزرده ای ولی آنھا را بمن ببخشای
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بدو  گفت  خسرو کھ  ای  پھلوان            دلم پر ز تیمار شد زان جوان

کیخسرو بھ خواھش رستم  طوس را کھ بار دیگر بھ پوزش خواھی آمده بود 

فرستاد ولی بشرط آنکھ در کارھایش با پذیرفت و او را دوباره بھ جنگ تورانیان 

گیو مشورت کند و رو بھ گیو کرده،

بدو گفت  کاندر جھان  رنج   من             تو بردی و بی بھره از گنج  من

نیابد کھ بی رای تو پیل و  کوس             سوی جنگ راند سپھدار طوس

ن باد  بھرام  گرُدبتندی مکن  سھمگین  کار  خُرد             کھ روشن روا

بھ این ترتیب گیو و طوس با لشکری بزرگ از مقابل شاه گذشتھ عازم رودشھد 

پیران یک .در آنجا سپاه ایران آماده جنگ شد و پیغام بھ پیران رسانیدند.شدند

ترک چرب زبان را نزد طوس فرستاد کھ من بھ سیاوش و فرنگیس و شاه خوبیھا 

طوس غمگین شد و گفت مرا با . را از دست داده امکرده ام و نھصد نفر از تبارم

خود را آزاد کن و اگر آنچھ میگوئی راست است بدون سپاه بھ .تو پیکاری نیست

پیران پاسخ داد اکنون ھمھ کسانم را کھ .ایران بیا تا شاه نیکی ھای ترا پاداش دھد

پند مرا میپذیرند با خود بھ ایران میآورم

 رخت             سر نامور بھتر از تاج و تختبایران گذارم بر بوم و

از آن سو پیران پیامی برای افراسیاب فرستاد کھ من تا کنون با پیام ھای خود 

.ایرانیان را فریب داده ام ھرچھ زودتر سپاھی بھ اینجا بفرست

دھم روز لشکر بپیران رسید         سپاھی کزو شد زمین ناپدید

         سپھ برگرفت و بنھ  برنھادچولشکر بیاسود روزی بداد 

زپیمان بگردید  وز یاد عھد          بیامد دمان  تا لب رود شھد

از .بھ طوس خبر دادند کھ پیران سخن جز بھ فریب نگفتھ و آماده جنگ شده است

سپاه توران پھلوانی بنام ارژنگ بھ مصاف طوس آمد

 تنش  سرنیاورد  باربزد  بر سر و ترگ  آن   نامدار         توگفتی

برآمد زایران سپھ بوق و کوس         کھ پیروز باد سرافراز طوس

.بعد ھومان بھ میدان آمد و وقتی بھ طوس رسید بھ او گفت توچرا بجنگ آمده ای
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چون گفتگویشان بھ درازا کشیده .تو شاه ھستی چرا پھلوان دیگری را نمی فرستی

 و بیشتر بھ تعارف شبیھ بود، گیو برآشفت و بھ و شباھتی بھ رجز خوانی نداشت

:میدان آمده بھ طوس گفت

سخن جز بھ شمشیر با او مگوی      مجوی از در آشتی ھیچ روی

با گرز و کمان شمشیرو باالخره کمر یکدیگر را .طوس با ھومان در آویخت

ر طوس دست بھ کمان برد و ب.ھومان کمر را گسست و خود را رھا کرد.گرفتند

یکی از تیرھا اسب ھومان را بھ خاک انداخت ولی دالور ترک .ھومان تیر بارید

سپر بر سرگرفت تا آنکھ ترکان اسبی برایش بردند و چون روز تاریک شده بود، 

روز بعد کھ لشکرھا را در مقابل ھم .ھومان عنان پیچید و نزد پیران بازگشت

.ی گودرز او را دلداری دادآراستند، طوس از چیره شدن دشمن بیمناک بود ول

.طوس گفت چگونھ نگران نباشم کھ در برابر یک نفر ما، آنھا دویست نفر دارند

از آوای .گودرز پاسخ داد اگر کردگار یار ما باشد در زیادی و کمی سختی نیست

کوس و کرنای یکباره ھمھ از جای برآمدند و دالوران ھرکدام ھمنبرد می 

 جادوگری بود بنام بازور، کھ ھم جادو میدانست و ھم در میان ترکان.خواستند

پیران بھ او دستور داد تا کھ بر قلھ کوه برود و .زبان چینی و پھلوی آموختھ بود

بازور چنان کرد و در آن ماه تیر چنان برفی .بر ایرانیان برف و سرما بفرستد

.رمان حملھ دادآنگاه پیران ف.بارید کھ دست نیزه داران ایران از کار فروماند

کشتار زیادی از سپاه ایران شد و در آن میان مرد خردمندی بازور جادوگر را بھ 

رھام بسوی او بطرف کوه تاخت و با شمشیر دستھایش را از بدن .رھام نشان داد

آنگاه گودرز .ناگھان ابر ھا پراکنده شدند و خورشید درخشان آشکار شد.جدا کرد

طوس .مند و کمان نیست، باید با تیغ و شمشیر جنگیدگفت کھ دیگر جای پیل و ک

پاسخ داد تو درفش را نگھدار و

اگر من شوم کشتھ زین رزمگاه        توبرکش سوی شاه ایران سپاه

دلیران ایران جان برکف جنگیدند ولی سپاه ھراسناک شده و پشت بھ دشمن کرده و 

و آنگاه کھ ھوا تاریک شد، طوس گیو را فرستاد تا لشکر را جمع کرده .گریختند
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در آنشب پیران لشکر را فراخواند و .کمی آرمیدند و کشتھ ھا را بھ خاک سپردند

سپاه شادمانی .فردا ھرکسی را از دشمن کھ زنده مانده بی جان خواھیم کرد:گفت

ولی طوس لشکر را با بنھ و خیمھ بھ سوی .کردند و شب را بھ آسودگی گذراندند

 کشید و سواری نزد شاه فرستاد، اورا آگاھی داده تاکوی ھماون

مگر رستم زال را با  سپاه          سوی ما  فرستد بدین  رزمگاه

سپاه ایران پیش از آنکھ دشمن از خواب برخیزد ده فرسنگ از آنجا دور شده تا بھ 

چون آفتاب دمید پیران با جوش و خروش لشکر بھ .دامنھ کوه ھماون رسیدند

سوار .آنگاه سواری از پی ایرانیان فرستاد. آورد آما آنجا را خالی یافتمیدان

بعد از مشورت با ناموران .بازگشت و خبر داد ایرانیان در کوه ھماون ھستند

.تورانی پیران ھومان را بھ طرف کوه ھماون فرستاد تا خود بعد از او حرکت کند

رو بھ طوس و گودرز .راستھ دیدچون ھومان بھ دامنھ کوه رسید، لشکر ایران را آ

شما شرمتان نیست کھ از پھلوانان تورانی گریختھ و چون نخجیر بھ کوه :بانک زد

پناه برده اید؟  روز بعد با طلوع آفتاب پیران با سپاھش بھ کوه ھماون رسید و بھ 

ھومان گفت سپاه را ھمین جا نگھدار تا ببینم سپھدار ایران بھ چھ امیدی لشکر را 

ای طوس تو پنج ماه است کھ :آنگاه نزد سپاه ایران آمد و فریاد زد.کوه کشیدهبھ 

با سختی می جنگی و بسیاری از گودرزیان را بھ کشتن دادی، اکنون بھ چھ امیدی 

.بھ کوه گریختھ ای؟ بی گمان بھ بند خواھی آمد

چنین داد پاسخ سرافراز طوس       کھ من بر دروغ تو دارم فسوس

تو افکندی  اندر جھان       ز بھر  سیاوش  میان   مھانپی  کین 

بر این گونھ تا چند گوئی دروغ       دروغت  بر ما  نگیرد  فروغ

اکنون نیز شاه از کار ما آگاھی یافتھ و با زال و .در دشت برای اسبان علف کم بود

سپاه ایران سران .باش تا برو بومتان را برباد دھم.رستم بھ یاری ما خواھند آمد

.باھم بھ رایزنی پرداختند و گودرز پیر چاره را در شبیخون زدن دید

زگودرز بشنید طوس این   سخن        سرش گشت پردرد و کین کھن

زیک سوی لشکر بھ بیژن سپرد         دگر سو بشیدوش و خراد گرد
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  یاددرفش  خجستھ   بگستھم    داد          بسی  پند  و اندرزھا  کرد

خود و گیو و گودرز و چندی سران          نھادند   بر  یال   گرز   گران

بسوی   سپھدار  پیران     شدند           چو  آتش  بقلب  سپھ بر زدند

چنان بر قلب سپاه پیران زدند کھ خروش از سپاه برخاست و دریای خون براه افتاد 

ه توران افتاد و ھریک بھ سوئی و چون درفش پیران دریده شد، بیم در دل سپا

.ھومان بھ دنبال سپاه پراکنده خودش رفت و توانست آنھا راجمع کند.گریختند

سواران تورانی ایرانیان را درمیان گرفتند و با تیر و تیغ و گرز و شمشیر بر آنھا 

از سوی دیگر دالوران ایرانی کھ برجای مانده بودند از بھ درازا کشیدن .باریدند

پس گرز ھا را بدست .ار نگران شدند و دانستند کھ بھ یاری آنان نیاز استپیک

گرفتھ بھ رزمگاه تاختند و تا سرزدن خورشید جنگیدند و آنگاه دست از نبرد 

اخبار بھ کیخسرو رسید موبد نامداری را با پیام  چون .برداشتند و بھ کوه باز گشتند

.نزد رستم فرستاد

از          بترسم  کھ  این  دولت دیربازبرستم چنین گفت کای سرافر

ھمی  برگراید  بسوی    نشیب            دلم  شد  زکردار  او  پر نھیب

امید  سپاه  و  سپھبد   بتوست        کھ روشن روان بادی و تن درست

بپاسخ  چنین  گفت رستم بشاه             کھ  بی  تو  مبادا  نگین  و کاله

تو :آماده کرد و با شتاب آرایش جنگی آغاز نمود و بھ فریبرز گفتتھمتن سپاه را 

سپاه را بردار و از پیش برو و بھ طوس بگو در جنگ شتاب مکن تا من از پشت 

ای پھلوان آرزوئی دارم کھ جز تو برکسی نتوانم :فریبرز بھ رستم گفت.برسم

 او باز مانده من و سیاوش برادر و از یک بنیاد و گوھریم و زنی کھ از.گفت

شھریارا حاجتی دارم ، فریبرز :رستم نزد کیخسرو رفت و گفت.زیبنده من است

ای نامدار میدانم کھ گفتار تو جز :خسرو پاسخ داد.کاوس خواستار فرنگیس است

اما میدانی کھ مادرم بھ رای من نیست ولی بھ او می گویم تا چھ .از راه خیر نیست

خسرو مادر را ستود و گفت .سرو نزد فرنگیس رفتندسپس تھمتن و کیخ.پیش آید

ای تنھا یادگار پدر و ای پشت و پناه من، اکنون کھ رستم را بھ یاری سپاه میفرستم 
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.و فریبرز سرکردگی سپاه را دارد، رستم بر این است کھ تو ھمسر فریبرز باشی

از من گذشتھ، :اکنون رای و فرمان تو چیست؟ فرنگیس با دیدگانی اشکبار گفت

ھیچ مردی در جھان چون سیاوش نخواھد بود ولی گفتار تو زبانم را بستھ و ھرچھ 

رستم بی درنگ موبدی را فراخواند، فرنگیس و فریبرز .شاه بفرماید فرمانبردارم

را بھ ھمسری ھم درآوردند و پس از سھ روز فریبرز چون اختری فروزان در 

.پیشاپیش لشکر بھ حرکت در آمد

 داغ  دل پر ز تیمار  طوس           بخواب اندر آمد گھ زخم  کوسشبی

چنان دید روشن روانش بخواب            کھ رخشنده شمعی بر آمد زآب

بر شمع رخشان یکی تخت عاج          سیاوش بران تخت با فر و تاج

لبان پر زخنده زبان چرب گوی      سوی طوس کردی چو خورشید روی

ن  را  ھم  ایدر  بدار             کھ  پیروز گر باشی از کارزارکھ  ایرانیا

این خواب را طوس برای .از بابت گودرزیان ھم غم مخور کھ اینجا گلستانیست

گودرز تعریف کرد و گفت تعبیر این خواب آنستکھ بزودی رستم بھ یاریمان 

.ی جنگ بنوازندپس دستور داد تا درفش کاویان را برافراشتند و کرنا.خواھد آمد

از آنسو پیران سپاه گران خود را پیش آورد و در مقابل آنھا آراست ولی دو سپاه 

تا آنکھ ھومان از پیران پرسید چرا درنگ می کنید مگر لشکر .خیال جنگ نداشتند

پیران گفت صبر کن مگر فراموش کرده ای کھ دیروز .برای شکار بھ دشت آمده

نباید شتاب کرد آنھا در کوه .را پر از خون کردندسھ پھلوان از آنھا ھمھ دشت 

آنھا بزودی از گرسنگی .گرفتار شده اند و اسبانشان خار را مثل مشک بو میکنند

.تلف میشوند

چوبی رنج دشمن بچنگ آیدت       چو  بشتابیش  کار تنگ  آید ت

بباشیم  تا  دشمن  از آب ونان       شود تنگ و زنھار خواھد بجان

از .پاه توران بھ خیمھ ھای خود بازگشتند و بھ خواب و خوراک پرداختندپس س

سوی دیگر طوس با دلی پر خون و رنگی چون کھربا بھ گودرز گفت کھ آذوقھ 

.برای اسبان و سپاه نداریم و تنھا چاره در جنگ است
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مرا  مرگ  خوشتر بنام بلند        از این زیستن با ھراس و گزند

بامداد فرستاده افراسیاب نزد پیران رسید و .االر خود را پذیرفتندھمگی سخن س

سپاھی کھ از گردَش در روز .پیام داد کھ سپاھی فراوان بھ یاری آنھا خواھد آمد

سپھدار خاقان چین کاموس، نام گودرز و .نبرد، دریای چین مثل بیابان میشود

ھ سر ھر جنگجوئی را پھلوانی چون منشور ک.طوس را از روی زمین محو میکند

چون سپاه خاقان چین نزدیک شد، پیران از .بخاک می افکند و دیگر فرطوس

خوشحالی بھ فکر آن افتاد کھ بعد از پیروزی در این جنگ سپاه خود را بسھ قسمت 

کرده یکی را بھ بلخ و دیگری را بھ کابلستان و سومی را بھ ایران فرستاده و بر و 

.کمی بعد پیاده نزد خاقان چین آمد و زمین ادب را بوسید.بوم ایران را ازجا بکند

آنگاه از لشکر .خاقان او را در بر گرفت و کنار خود نشاند و احوالش را پرسید

پیران پاسخ داد کھ ایرانیان اکنون ھیچ ندارند، بھ کوه .ایران و سرکردگانش پرسید

ر بزم می نشینیم وبا کام دل خاقان بھ او گفت امروز را د.گریختھ و پناه گرفتھ اند

.می می خوریم و غم  روز ناآمده را نمی شمریم

چو بر گنبد  چرخ  رفت   آفتاب         دل طوس و گودرز شد پر شتاب

کھ امروز ترکان چرا خامش اند         برای بَداند، ار ز می  بیھش اند

 وقتی رستم بھ ما چرا اندیشھ بد میکنید، خدا یار ماست،:ولی گیو بھ آنھا گفت

دیده بان از باالی کوه .ما آماده جنگ خواھیم بود.برسد سختی ھا بسر خواھد آمد

.آگاھی داد کھ کار ما زار است

سوی  باختر گشت  گیتی  ز گرد         سراسر بسان شب الجورد

دل گودرز بھ درد آمد و گفت از این زندگانی ناامید شده ام، فرزندان و نبیره ھایم 

ا از دست داده ام، اسبم را زین کنید تا برای بدرود با جنگاوران و فرزندانم بروم ر

در ھمین ھنگام از دیده بان .و برای آخرین بار آنھا را در برگیرم و ببوسم

:خروشی برخاست

کھ ای پھلوان جھان شاد باش        زتیمار و درد و غم آزاد باش

 پدید آمد  و روز  شد الجوردکھ از راه ایران یکی تیره گرد       
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درفش گرگ پیکر را در پیش می بینم و پس آن درفشھای ماه پیکر و اژدھاپیکر و 

گودرز از شادی جان .آنھا پگاه فردا نزد ما خواھند رسید.شیر زرین دیده میشوند

از آنطرف چون خورشید .تازه ای گرفت وبھ دیده بان وعده مژدگانی شاھانھ داد

د و شب تار در جھان ناپدید شد، خاقان چین با پیران، ھمراه پھلوانان باال آم

کاموس و منشور و بیورد و شنگل برای نظاره سپاه ایران بھ کوه ھماون رفتند

چو از دور خاقان چین بنگرید       خروش سواران ایران  شنید

پسند آمدش گفت  کاینت  سپاه       سواران رزم آور و کینھ خواه

ار پیران  دگرگونھ  گفت       ھنرھای  مردان  نشاید  نھفتسپھد

سپھدار کو چاه  پوشد  بھ خار       برو اسپ  تازد  بروز  شکار

شما خستھ اید، بھتر است :پیران پاسخ داد.اکنون باید در فکر آرایش نوئی باشیم

 این کوه با این سپاه و:کاموس رای او را نپسندید و گفت.سھ روز استراحت کنید

.امشب راه را بر آنھا ببندید و سپیده دم فردا بر آنھا حملھ کنیم.درنگ جایز نیست

.چون آفتاب برآمد خروش دیده بان برخاست کھ سپاه ایران نزدیک می شود

.گودرز بیدرنگ بھ پیشوازشان رفت و چون فریبرز را دید او را در آغوش گرفت

گفت بسیاری از فرزندان و سپاھیانم را از گودرز بیاد کشتھ شدگان گریھ کرد و 

فریبرز گفت رستم شتابان در .دست دادم ولی اکنون رزم دیگری در پیش است

.پی ما می آید و خواستھ تا دست بھ جنگ نزنید تا درفش او بھ این جایگاه برسد

دیده بان سپاه توران چون .آنگاه گودرز او و سپاھش را بھ کوه راھنمائی کرد

ورود لشکر ایران را بھ پیران داد، او با شتاب نزد خاقان چین رفت و او را خبر 

کاموس بھ پیران گفت تو پنج ماه با آن اندک سپاه ایران کاری .خبردار کرد

خاقان چین نیزبھ پیران گفت .اکنون ھنرھای مارا در جنگ ببین.نتوانستی بکنی

پیران شادان بھ لشکرگاه .نیستتو دل جنگجویان را بد مکن کھ از ایرانیان باکی 

خودش آمد و ھومان و لھاک و فرشیدورد بھ گرد او آمدند و باھم در باره لشکر 

در سپاه ایران طوس پھلوانان را گرد آورد و از .ایران ورستم صحبت کردند

من بھتر میدانم کھ چون شیر نر بتازیم و :دالوریھای رستم سخن راند و گفت
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کسی از جای :اما سپاه مخالفت کرد و ھمھ گفتند. سوی کوه برانیمدشمن را از این

پس دالوران ایران .نمی جنبد تا بھ فرمان یزدان رستم پیلتن بھ رزمگاه برسد

چون آفتاب سرزد کاموس با .خروش شادی سردادند و شب را بھ صبح رساندند

 از پیش و لشکری برگزیده و گرزی چون گاومیش بھ گردن گرفتھ و نیزه داران

.سپاه از پشت بھ جلو تاختند

چو نزدیک شد سر سوی کوه کرد               پر از خنده رخ سوی انبوه کرد

کھ  دارید  ز ایرانیان   جنگجوی                کھ بامن  بروی اندر  آرد  روی

چو بشنید  گیو این  سخن  بردمید               برآشفت و تیغ از  میان  برکشید

کاموس چون گرگ خود را بھ گیو رسانیده و نیزه را آنچنان بر کمر او کوفت کھ 

ولی با شمشیر نیزه کاموس را .دو پایش از رکاب بدر آمد و از زین فرود افتاد

کاموس با تیغ بر گردن اسب .طوس چون گیو را پیاده دید بھ میدان آمد.شکست

ه و کاموس کشانی سوار بر اسب دو یل دالور پیاد.طوس زد و اسب برزمین افتاد

می جنگیدند تا آنکھ دشت در تاریکی فرو رفت و آنگاه ھمھ پراکنده شدند و ھریک 

گرد سپاه رستم :در تاریکی شب دیده بان بانک زد کھ.بھ جایگاه خویش باز گشتند

.را می بینم

چو گودرز روی تھمتن بدید          شد از آب دیده رخش ناپدید

یکد گر را  کنار          زھردو بر آمد خروشی بزارگرفتند  مر 

با دمیدن آفتاب، .سراپرده ای برای رستم برپا کردند و درفش او را بر آن افراشتند

سپھدار ھومان پس از دیدن جوش و خروش در سپاه ایران و سراپرده دیبای 

.ان رفتفیروزه رنگی کھ درفش و نیزه پیلتن بر آن استوار بود، شتابان نزد پیر

پیران بھ او گفت از بد روزگار اگر رستم بھ این کارزار آمده باشد،

نھ کاموس ماند نھ خاقان چین        نھ شنگل نھ گردان توران زمین

اما کاموس با .پس شتابان نزد فرطوس، کاموس و منشور رفت و آنھا را آگاه نمود

سرو بھ جنگ آمده باشد، چرا فال بد میزنی، گیرم کھ خود کیخ:سرزنش بھ او گفت

.نھنگ از دیدن درفش من بھ خروش می آید، رستم کھ جای خود دارد
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دل پھلوان زان سخن شاد گشت        ز اندیشھ رستم  آزاد  گشت

پیران از آنجا نزد خاقان چین رفت و از او خواھش کرد کھ در قلب سپاه قرار 

گیرد و از آنطرف،

رد       بیاراست  در  قلب  جای  نبردچورستم بدید آنک خاقان چھ ک

شما .رستم بھ پھلوانان گفت در راه آمدن دو منزل یکی کردم و رخش خستھ است

رستم باالی کوه رفت و دشت را پر .یاری کنید تا رخش امروز را استراحت کند

در اندیشھ فرو رفت و در بازگشت بھ پھلوانان گفت تا کنون .از سپاه دشمن دید

ھ این بزرگی ندیده ام و تا نیمھ روز لشکر ھا در دشت دو فرسنگ در لشکری ب

از لشکر تورانیان پھلوانی کھ نام او اشکبوس بود جلو آمد .مقابل ھم صف کشیدند

رھام بھ نبرد او رفت ولی بعد از انداختن چند تیر از کمان، .و ھم نبرد طلبید

خستھ شده بود بھ سوی کوه اشکبوس با گرز بھ او حملھ کرد و رھام کھ از نبرد 

رھام اھل جام و باده است :رستم از کار رھام برآشفت و بھ طوس گفت.برگشت

تو در قلب سپاه بمان بگذار من پیاده کارزار کنم و پیاده بھ .نھ مرد میدان نبرد

مرا مادرم :رستم جواب داد.اشکبوس با خنده پرسید نامت چیست.میدان رفت

.اکنون ای سواره درس کارزاررا پیاه بتو خواھم آموخت، و مرگ تو نام نھاد

پیاده  مرا  زان  فرستاد   طوس          کھ تا  اسپ  بستانم از اشکبوس

پیاده بھ از چون تو پانصد سوار          بدین  روز و این گردش  کارزار

رستم تیر و .اشکبوس پرسید سالح تو کو، تمام کار و سخنت بھ شوخی می ماند

پس تھمتن بھ زانو نشست و اسب اشکبوس را .مان را کھ بر بازو داشت نشان دادک

اکنون بر !ای کشانی:وقتی اسب بھ زمین افتاد، رستم بھ خنده گفت.نشانھ رفت

زمین کنار جفت گرانمایھ خودت بنشین، سرش را در کنار بگیر و زمانی 

ان باران تیر گرفت اشکبوس کمان را بھ زه کرد و بر رستم دست!استراحت کن

رستم  یک تیر خدنگ با چھار پر عقاب در کمان .ولی رستم تیر ھا را رد کرد

.گذاشت

چوبوسید پیکان سر انگشت اوی       گذر  کرد  بر مھره  پشت  اوی
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رستم کمان بر دست ھمچنان کھ خرامان رفتھ بود خرامان پیاده بھ قلب سپاه 

 کھ برود و آن تیر را از تن اشکبوس بیرون خاقان سواری را فرستاد.بازگشت

چون خاقان چین پرو پیکان تیر را دید، رو بھ پیران کرد و .کشیده نزد او آورد

این مرد کیست کھ تیرکمانش چون نیزه است؟ پیران پاسخ داد در !ای پیران:گفت

سپاه ایران من ھیچ کس را بھ این قدرت نمی شناسم، میان ایشان گیو و طوس 

چون .بگذار بروم و بپرسم.وانان بزرگی ھستند ولی نمیدانم این مرد کیستپھل

خاقان چین کاموس را بر میمنھ استوار .شب گذشت ھردو سپاه بھ جوش آمدند

.در میسره، پھلوانان ھند جای گرفتند و خاقان چین در قلب لشکر قرار گرفت.کرد

 و سپھساالر طوس و نوذر در از سوی ایرانیان فریبرز بر میسره و گیو بر میمنھ 

چون سپاھیان آماده شدند، کاموس کشانی، گرز گاو پیکر بھ .قلب قرار گرفتند

بھ میدان تاخت و جلوی لشکر ایران دھنھ اسب را عقب .دست، بر اسب نشست

آواز داد، کھ آن جنگجوی پیاده کجاست؟ بیاید بھ میدان و این کمان .کشید و ایستاد

چون فراوان الف زد، .یدن آن عمرش بھ پیایان خواھد رسیدکھ با د.را ببیند

ھیچکس برای جنگ با او حرکت نکرد مگر یکی از یالن زابل بنام الوا کھ از 

ھوشیار باش :رستم بھ او گفت.شاگردان رستم بوده و ھنرھا از پھلوان آموختھ بود

چون الوا بطرف کاموس رفت، کاموس .و در آب ھنرھای خودت غرق مشو

ھمچون گرگی نیزه بر کتف الوا زد و اورا آسان بروی زمین انداخت و آنقدر با 

.اسب بر او تاخت کھ خاک از خون او قرمز شد

تھمتن  ز  الوای  شد   دردمند        زفتراک  بگشاد  پیچان  کمند

چو آھنگ جنگ سران داشتی         کمندی و گرزی گران داشتی

دیگر قرار گرفتند، کاموس تیغ برنده خود را ھمچون رستم و کاموس روبروی

سر شمشیر بر گردن رخش خورد و زره اورا برید اما تن .حوالھ فرق رستم کرد

.رستم کمند را حلقھ حلقھ و چین چین کرده بسوی کاموس افکند.اسب آسیب ندید

رستم بھ چاالکی رخش را از جای بر .چون کمند پھن شد، کاموس در میانش بود

کاموس برپای ایستاد تا .، رخش مانند عقابی بسوی لشکر ایران بال گشودانگیخت
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کمی تالش .اما کمند ھمچنان استوار ماند.با نیروی تن کمند رستم را از ھم بگسلد

تھمتن از رخش بھ زیر آمد، دست کاموس را بھ خم کمند بست .کرد و بیھوش شد

بر رخش و کاموس دست بستھ پیاده رستم سوار .و بھ او گفت اکنون شدی بیگزند

.بھ خیمھ گاه ایرانیان آمدند

چنین است رسم سرای فریب        گھی بر فراز و گھی بر نشیب

رستم کاموس را پیش پای سپھداران و سرداران بر خاک افکند و جنگاوران ایران 

کھ ھمھ عزادار بودند، تن کاموس را بھ کیفر کشتھ شدن گودرزیان و دیگر 

وقتی خبر بھ خاقان رسید، ھومان و پیران .یان با شمشیر چاک چاک کردندایران

خستھ و فرسوده روانھ بارگاه خاقان شدند و پس از درود از او خواستند بھ 

جاسوسان فرمان دھد کھ این شیر مرد کیست؟ در ھمین حال پھلوانی بنام چنگش 

بیجانش میکنم و بھ اگر آن پھلوان نره شیرھم باشد :جلو آمد و بھ خاقان گفت

چون چنگش نزدیک سپاه ایران رسید غرید کھ آن کمند .تنھائی بھ میدانش میروم

افکن، گرُد کاموس گیر کھ گاھی کمد افکند گاه تیر، کجاست؟ بیاید کھ اینجا مکان 

.رستم بر رخش نشست و لحظھ ای بعد جلو چنگش عنان کشید.جنگ من است

ھ ای بعد کمان بھ زه کرد و تیر ھا را رھا چنگش پرسید نام تو چیست؟ و لحظ

.رستم سپر بھ سر گرفت و تیر پران پران بھ رستم خورد و زره او پاره شد.کرد

چون چشم چنگش بھ بازوی رستم افتاد با خود گفت اکنون بگریز کھ ھنگام گریز 

تھمتن ھی بھ .است و سر اسب را بسوی لشکر خاقان کرد و بھ سوی آن گریخت

نزدیک لشکر خاقان تھمتن خم شد، با دست دم .  و بھ دنبال او تاخترخش زد

اسب چنگش را گرفت و ھر دولشکر با شگفتی دیدند رستم اسب را بسوی خود 

رستم از رخش بھ زیر آمد، چنگش عذر .کشید و چنگش از اسب بر زمین افتاد

.خواست

 بی نواھمانگاه کردش سر از تن جدا        ھمھ  کام  و اندیشھ شد 

این پھلوان کیست کھ زمین و زمان را بر ما :خاقان چین رو بھ ھومان کرد و گفت

تنگ کرده؟ ھومان بھ خیمھ خودش رفت و لباس عوض کرد، کالھی دیگر بر سر 
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نھاد و بر اسبی دیگر سوار شد  خالصھ تمام لباس و اسلحھ خود را عوض کرد تا 

 را برابر رستم رسانید و خدمت کرد و شناختھ نشود، بعد سوار بر اسب، خود

.کھ بیزارم از تاج و گاه، کھ چون تو ندیدم یکی رزم خواهبھ خدا سوگند :گفت

چون جنگ ترا دیدم دلم بھ تو مایل شد، آن بود کھ از خاقان چین گذشتم و نزد تو 

چرا تو نگوئی مرا نام خویش،  بر و :رستم گفت.اکنون نام خود را بمن بگو.آمدم

من ھم پھلوانی از پھلوانان ایران ھستم کھ از ترک و .کشور و بوم و آرام خویش

چین و دشمنان ایران کینھ دارم و خاندان افراسیاب را تا از میان بر ندارم آرام 

نگاه کن کھ خون سیاوش را چھ کسی ریخت و چنین آتش کینھ ای را .نمیگیرم

؟ اکنون اگر صلح میخواھید آن فرزندان گودرز را چرا ھالک کردید.برافروخت

آنگاه .بزرگان گناھکار را کھ بھ نابودی سیاوش کمک کردند بسوی ما باز فرستید

بھ کیخسرو خواھم گفت کھ افراسیاب از آنچھ انجام شده تاسف دارد و درد و کین 

آن بد زاد گروی .تمام این شر را گرسیوز آغاز کرد.را از دل و مغزش بشویم

ز تخم ویسھ چو ھومان و لھاک و فرشیدورد و گلباد و نستیھن را زره، بزرگان ا

.اینجا بیاورید

اگر این کھ  گفتم  بجای   آورید         سر کینھ جستن  بپای آورید

وگر جز بدین گونھ گویی سخن         کنم  تازه پیکار و کین  کھن

د و دوباره از ھومان چون سخنان پرمغز رستم را شنید از ترس تنش بھ لرزه افتا

از من اسمم را نپرس، ھرچھ از من :رستم بھ او گفت.رستم نامش را پرسید

ز خون سیاوش من دلم برای پیران میسوزد چون او ا.شنیدی بھ آنھا بگو

ھومان با .برچھ گردد زماناو را سوی من بفرست تا ببینیم .استجگرخستھ 

: سراپرده پیران رفتھ گفترنگ و روی پریده بھ سپاه خود بازگشت و یکسر بھ

کھ این شیردل رستم زابلیست     بر این لشکر اکنون بباید گریست

در این .او در این سپاه ھرکسی را بنام می شناسد و اول از خود من شروع کرد

سپاه بجز برتو بر دیگری مھرنداشت و از این لشکر فقط ترا می خواھد مالقات 

ان چین رفتند و داستان ھومان را سراپا تعریف سپس ھومان و پیران پیش خاق.کند
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ای پیران چون نزد او رفتی سخن بھ نرمی :بعد از صحبت زیاد خاقان گفت.کردند

پیران با دلی پر از درد و ترس روانھ .بگوی اگر آشتی می کند، ھرچھ خواست بده

.ین بوسیدچون در برابر رستم قرار گرفت از اسب فرود آمد و زم.سپاه ایران شد

ای پھلوان درود برتوباد و ھم از کیخسرو شاه سرافراز ایران زمین و :رستم گفت

ھم از مادرش فرنگیس دختر افراسیاب کھ ھمیشھ نیکوئی ھای تورا بھ خواب می 

پیران بعد از درود و شکر خدا کھ موفق بھ دیدار رستم شده، سخن از داستان .بینند

و ادامھ داد، اکنون . کیخسرو و رھانیدن او گفتپناه دادن فرنگیس و بزرگ کردن

نھ کیخسرو کھ جانش را نجات دادم و نھ افراسیاب کھ راه راست را بھ او نشان 

نھ می توانم از افراسیاب بگریزم و نھ جای .دادم، ھیچکدام اندیشھ مرا ندارند

اکنون برای آشتی دو راه ھست، نگاه:رستم گفت.دیگری برای من آرامش ھست

اول ھرکس را کھ در کشتن سیاوش دستی داشتھ، .کن تا کدام در خور شماست

دیگر آنکھ بامن نزد کیخسرو بیائی و آنوقت خواھی .بستھ و نزد کیخسرو بفرستید

دید تورا آنقدر گرامی خواھد داشت کھ یادی از توران زمین نکنی و اگر این چنین 

اجازه بده تا بازگردم و امر تو :پیران گفت.نشود جنگ میان ما آغاز خواھد شد

را بھ سرداران سپاه بگویم و پیکی نزد افراسیاب بفرستم تا بتوانم از خوابی کھ 

رستم اجازه داد، پیران بر اسب نشست و بسوی لشکر خود .فرو رفتھ بیدارش کنم

:او با تنی لرزان بھ سپھساالران گفت.تاخت کرد

    جھانگیر و از تخمھ  نیرمستبدانید  کاین شیر  دل  رستمست      

ز ترکان  گنھکار  خواھد  ھمی           دل  از بیگناھان  بکاھد  ھمی

نھ پیر و جوان ماند ایدر نھ شاه          نھ گنج و سپاه و نھ تخت و کاله

دل رستم آگنده از کین ھومان است و اکنون پیش خاقان چین میروم تا با او اتمام 

 سراپرده خاقان رسید ھمھمھ و صداھای فراوانی شنید و چون چون بھ.حجت کنم

قدم بھ چادر گذاشت از خویشان کاموس گروھی نزد خاقان آمده و شکایت میکردند 

افراسیاب ما را بھ این جنگ کین خواھی کھ خودش برپا کرده فرستاده و بھتر 

ن و بربراست ھم اکنون سپاه کشانی را بھ چین حرکت دھیم و گروھی از مردم چی
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اگر افراسیاب .را ھمراه با بزرگانشان بھ کین خواھی کاموس بھ میدان بیاوریم

خاقان چون این سخنان .کین خواھی می کند باید خود با تمام توانائی بھ میدان بیاید

اما سرداران و شنگل شاه ھند، خاقان را .را شنید وجودش را غمی سنگین گرفت

.پیروزی از آن او خواھد بوددلداری دادند کھ در جنگ 

چنین گفت شنگل کھ ای سر فراز         چھ  باید  کشیدن  سخنھا  دراز

بیک مرد سگزی کھ  آمد  بجنگ         چرا شد چنین بر شما کار تنگ

شما  یکسره  چشم  بر من   نھید         چومن برخروشم دمید و دھید

  گرفتند  بر  شاه  ھند   آفرینھمھ  نامداران  و  خاقان   چین          

از این سو در لشکر ایران رستم یالن را بھ چادر خود دعوت کرد و آنچھ میان او 

کھ اورا جز و پیران رفتھ بود برایشان تعریف کرد و ادامھ داد نمی خواھم پیران، 

.، بدست من کشتھ شوداز راستی پیشھ نیست، زبد در دلش ھیچ اندیشھ نیست

م بھ پایان رسید، گودرز پیر، سپھساالر سالخورده ایران از جای چون سخن رست

ای پھلوان بی گمان آشتی بھتر از جنگ است ولی مطلبی را باید :بلند شد و گفت

در جنگ اول پیران فرستاده ای نزد ما فرستاد کھ از جنگ بیزار است .بازگو کنم

با این بازی لشکر ما .ستو پیام آورد کھ پیران و یارانش بھ لشکر شما خواھند پیو

را آرام کرد و پیکی نزد افراسیاب فرستاد کھ لشکری بفرستد و آنچنان حملھ را 

ای جھان .آغاز کرد کھ گمان می کردی ھرگز با ما سخنی جز جنگ نگفتھ است

.پھلوان بگمان من تمام سخنان پیران رنگ و فریب است

ار تو با خرد باد جفتچو بشنید  رستم  بگودرز    گفت         کھ گفت

چنین است پیران و این راز نیست        کھ او نیز باما ھم آواز نیست

سخنان فراوانی رد وبدل شد و رستم گفت حال تا نیمھ شب رامش کنیم و نیمھ دیگر 

بکار لشکر باشیم تا فردا من گرز سام را کھ در مازندران با آن جنگیدم بر دوش 

 سپاه را آرایش داد ، آفتاب دمید رستم لباس رزم پوشیدچون.گرفتھ بھ میدان بروم

دید پیران جلوی سپاه آشکار شد و بتندی نزد شنگل .و اردوی خاقان را نظاره کرد

شنگل فرمان داد سپاه بھ سھ دستھ شود و ھر قسمت .پھلوان نامی ھندوستان رفت
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سپاه شنگل فرا با ژنده پیل ھای جنگی صف کشیدند و بیش از دو میل راه را 

پیل سپید خاقان چین را با دیبای چینی آراستند و تختی از طال بر پشت آن .گرفت

پیران پس از تماشای .شنگل میان دو صف با تیغ ھندی برکف پیش میرفت.نھادند

ای برادر امروز جنگ بھ کام دل ما خواھد :آرایش شنگل با شادی بھ ھومان گفت

کار مشو و پشت خاقان چین بایست چون اگر رستم ترا توامروز میان سپاه آش.بود

در آن ھنگامھ پیران بطرف رستم رفت و بھ او گفت پیامت .ببیند کارت تمام است

را بھ سرداران توران و چین دادم اما آنھا پاسخ دادند اگر مال و گنج بخواھد می 

آنھا . ھستنددھیم اما گناھکاران را نخواھیم داد، چھ آنھا ھمھ خویشان افراسیاب

رستم چون سخنان پیران را .مرا نکوھش کردند و شاه ھند بھ نبرد تو خواھد آمد

ای شوربخت تو با این ھمھ دروغ کھ بمن گفتی در :شنید برآشفت و بھ پیران گفت

گودرز ھم  .روز رستاخیز کجا خواھی بود؟ شاه جھان  آشکار و نھان ترا بمن گفتھ

.ذاشتھ ولی امروز دروغگوئی تو بر من ثابت شدنیرنگ تو را بامن درمیان گ

:پیران چون خشم رستم را دید گفت

مرا جان و دل زیر فرمان توست            ھمیشھ  روانم  گروگان  توست

پیران این بگفت و با .اجازه بده یک امشب با خود خلوت کرده تصمیم بگیرم

چون صف سپاه منظم .گشتروانی کینھ خواه و زبانی پر دروغ نزد سپاه خود باز

رستم  با یک رکاب اسب .شد، شنگل غرش کنان بھ میدان تاخت و الف گزاف زد

شنگل از .را برابر شنگل رسانید و دست بھ نیزه برد و بھ پھلوی شنگل کوفت

اسب فرو افتاد و رستم شمشیر کشید، ولی سپاھیان شنگل با تیر و نیزه بھ رستم 

شنگل خود را بھ خاقان رسانید و گفت این . فرارکندحملھ کردند تا شنگل بتواند

خاقان .یک ژنده پیل است کھ بر کوه سوار شده و تنھا چاره ما جنگ گروھی است

جھان پھلوان بھ چپ لشکر چین حملھ .بھ طعنھ گفت بامداد چیز دیگری میگفتی

ی سپاه توران و چین مانند حلقھ انگشتر.برد و میسره ایشان را در ھم شکست

رستم را در بر گرفتھ و دلیران ایران از پشت تھمتن سپاه دشمن را شکافتند، 

:رستم بھ ایرانیان گفت.چنانکھ از کشتھ ھا دشت پرشده بود
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کھ امروز پیروزی روز  ماست         بلند آسمان لشکر افروز ماست

ید  خاکاز  انبوه  ایشان  مدارید   باک            ز  دریا  بابر اندر  آر

یکی از خویشان کاموس بنام ساوه با تیغ ھندی بھ جھان پھلوان گفت کھ ای ژنده 

چون رستم سخن ساوه را شنید با .پیل حاال موج دریای نیل را بھ چشم خواھی دید

.گرز آنچنان بر کالھخود او کوبید کھ جانش از تن جدا شد و از اسب سرنگون شد

در . آسوده شد، رخش را بسوی چپ کشانیدرستم چون از کار میمنھ لشکر دشمن

او چون کالھخود رستم را دید .میسره پھلوان کھار کھانی را زیر درفش سیاه دید

ای سگزی من کینھ توران و چین را از تو خواھم خواست، جنگ تو با :فریاد زد

چون یال و .پس کھار رکاب بر اسب زد و خود را مقابل رستم رسانید.من است

رستم از .ستم را دید رنگ از رخش پرید و بسوی قلب لشکرش فرار کردکوپال ر

زره کھار .نزدیک لشکر چین نیزه بر کمر او زد.پی او چون گردباد می تاخت

پھلوانان وقتی کارھای رستم را .دریده شد و ھمچون برگ درخت برزمین افتاد

لند از سپاه دیدند درفش ھمایونی را گودرز و طوس نزد او بردند و خروشی ب

.ایران برخاست

بفرمود   رستم   کز   ایران     سوار           بر من  فرستید   صد    نامدار

ھم اکنون من آن پیل وآن تخت وعاج          ھمان یاره وسنج وآن طوق و تاج

ستانم   زچین    و    بایران      دھم            بھ  پیروز  شاه  دلیران   دھم

ن  بیامد   ھمی    صد  سوار            زره   دار  با  گرزه    گاوساراز  ایرا

رستم دستان در جلوی ایشان با رخش می تاخت تا بھ آنجا کھ خاقان چین قرار 

این پیل و آن تخت عاج و طوق :نزدیک پیل خاقان رستم گفت.داشت حملھ بردند

 خاقان چین چون این .و تاج و پرده سرای سزاوار کیخسرو شھریار نو جھانست

تو سگزی از ھمھ بدتری و باید :بشنید شروع کرد بھ دشنام دادن و بھ رستم گفت

در لشکر چین یک سپاھی ساده باشی ودر ھمین موقع باران تیر مثل باد پائیزی 

گودرز کھ نگران شده بود بھ رھام گفت دویست سوار .بطرف رستم فرستاده میشد

ار و بگیو گفت با دلیران بطرف دست راست برو بردار و پشت تھمتن را نگھد
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چون رھام بھ رستم رسید، تھمتن گفت میترسم .ببین پیران و ھومان کجا ھستند

ولی توبسراغ پیل بانان برو و .رخش خستھ بشود، در آنصورت پیاده خواھم جنگید

تم از سوی چینیان فرطوس با رس.بکوش تا ھمھ اشان را گرفتھ نزد خسرو ببریم

رستم او را از زین گرفتھ بر زمین کوبیده دستانش را بست و بھ لشکر .روبرو شد

پھلوان دیگر چینی، کالوی کھ رستم را دید با شمشیر بھ کالھخود رستم .سپرد

رستم .رستم با نیزه اورا از پشت زین درربود و فرمود تا دست او را ببندند.کوبید

اقان نزدیک میشدند و سرداران دشمن را بھ بند و دلیران گام بھ گام بھ پیل سفید خ

خاقان با ناامیدی بھ یک سپاھی .می کشیدند و بھ این ترتیب سپاھیان چین گریختند

نزد رستم برو و بگو کھ لشکر من درکینھ خواھی از :کھ ایرانی میدانست گفت

بھتر است ما صلح کنیم و تعھد.شما سھمی نداشتھ، ھرچھ کرده افراسیاب کرده

رستم گفت این شما بودید کھ برای تاراج بھ .میکنم  ھر سال باج و خراج بپردازم

گنج وپیالن و اسبان و تاج شاھی خاقان و تخت عاجش را نزد من .ایران آمدید

فرستاده گفت تمام این دشت پر از سپاھی و .سرش را امکان دارد ببخشم.فرستید

چون سخن بھ اینجا .گ را میداندمردان جنگی است و خاقان خوب راه و رسم جن

خاقان کھ چشمش بھ .رسید، رستم رکاب برپھلوی رخش زد و بھ میدان بازگشت

چون بھ رستم کارگرنشد، تھمتن با .رستم افتاد زوبین بردست بھ رستم حملھ کرد

کمند خاقان را از پشت پیل بھ زیر کشید و فرمان داد تا دست و بازویش را بستند و 

.لشکر ایران بردندپیاده بسوی 

پیاده ھمی  راند  تا  رود شھد         نھ پیل و نھ تاج و نھ تخت و نھ مھد

چنینست  رسم  سرای  فریب              گھی  بر  فراز و گھی  بر   نشیب

چنین بود تا بود گردان سپھر         گھی جنگ وزھرست وگھ نوش ومھر

رد، ناگھان متوجھ شد کھ تمام پھلوانان پیران در کنار لشکر میدان را نگاه میک

پس رو بھ سرداران تورانی کرده گفت ھنگام .خاقان چین کشتھ و گرفتار شده اند

گریز است و بتندی درفش سیاه را بدور افکنده و با سپاه از راه وبی راه بھ سوی 

.توران فرار کردند
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پوشش خون آلود خود را دلیران ایران با رستم بسوی کوه ھماون باز گشتند و 

چون از شستن رھا شدند، رستم بھ ایرانیان گفت اکنون رو بھ درگاه خدا .شستند

آورید و سر برخاک نھید، و او را نیایش کنید کھ پروردگار بما پیروزی داد، آن 

چون پاسی از شب گذشت رستم .چنان کھ یکی از یالن ایران کشتھ نشده است

 خود جمع کرد و بھ آنان گفت از پیران خبری نیست و پھلوانان را در پرده سرای

.بیژن بھ دشت نبرد رفت و زنده کسی را آنجا نیافت.بھر سو بھ دنبالش فرستاد

چون رستم از فرار پیران آگاه شد، زبان را بدشنام بگشاد و گفت خرد با مغزتان 

 رستم  دبیر بعدًا .شما خواب بودید و دشمن از میان دو کوه فرار کرد.جفت نیست

جھان دیده را پیش خواند، نامھ ای بھ کیخسرو نوشت و تمام داستان جنگ را برای 

نامھ را بھ فریبرز سپرد و آنچھ از خاقان چین بدست آورده بود و .او تعریف کرد

کیخسرو آنچھ را کھ رستم .ھمچنین خود خاقان چین را برای کیخسرو فرستاد

خاقان چین .د پخش کرد و بقیھ را بھ خزانھ سپردفرستاده بود نیمی بر مردم مستمن

را دستور داد در نقطھ ای مسکن بدھند و نامھ ای در پاسخ بھ تھمتن، از او بخاطر 

:رنجی کھ کشیده بود سپاسگزاری کرد و نوشت

کسی را کھ رستم بود پھلوان           سزد گر بماند ھمیشھ جوان

  ستام  و  کمرھا   بپیراستندبفرمود  تا  خلعت    آراستند         

 برای سایر پھلوانان خلعت فرستاد و بھ فریبرز گفت بار دیگر نزد جان پھلوان 

.مرا را بھ او تسلیم کنبرو وھدایای من و نامھ

از آنطرف وقتی پیران بھ افراسیاب رسید داستان چھل روز جنگ و اسیر شدن 

گفت بیاد دارم کھ رستم کودکی افراسیاب .خاقان را برای افراسیاب تعریف کرد

من او را بازیچھ گرفتم ولی او مرا از روی زین برکشید و .بود بھ میدان من آمد

اگر بند قبایم پاره نشده بود گشتھ شده بودم، اما بخت یاری کرد و از دست او رھا 

.او در جنگ با دیو سپید فقط با یک گرز بجنگ بزرگان مازندران رفت.شدم

ای شاه :ن چون غم فراوان افراسیاب را دیدند از جا بلند شده و گفتندبزرگان تورا

.آنچھ کشتھ شده از لشکر سقالت و چین بوده است و از لشکر ما کسی کم نشده
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افراسیاب در گنج خانھ را گشود و .اکنون باید آماده شویم و راه را بر رستم بگیریم

خبر بھ رستم رسید کھ افراسیاب .دسپاھی بزرگ برای جنگ با ایرانیان آماده کر

تھمتن سرداران را جمع کرد و با ھم .بار دیگر آماده جنگ با ایرانیان می شود

نامھ را خواند و ھدایا را .نشستھ بودند کھ فریبرز با نامھ کیخسرو بھ لشکرگاه آمد

.ھمھ خوشحال و بر جھان پھلوان آفرین کردند.بھ مجلس آورد

ر  براند            بیامد  بسغد  و  دو   ھفتھ   بماندوزان جایگھ شاد  لشک

بنخجیر گور و بمی دست   برد            ازین گونھ یک چند خورد و شمرد

در .چند روزی شکار کردند و جشن گرفتند و خستگی از تن بیرون کردند

شکارگاه بھ او خبردادند کھ در آن نزدیکی شھری بنام بیداد ھست کھ خوراک 

رستم دستور داد گستھم و بیژن و گیو با سھ ھزار مرد بھ .مش گوشت آدم استمرد

چون لشکر پای قلعھ رسید، شاه قلعھ کھ نامش کافور بود .قلعھ آن شھر حملھ کنند

رستم بھ میدان آمد و .جنگ را آغاز کرد و بھ پھلوانی سپاه ایران را درھم شکست

زرگان در قلعھ را بستند و از باالی ب.با گرز بر سر کافور کوبید و او را کشت

رستم فرمان داد تا پی .دیوار باران تیر و نفت سوزان بر سر ایرانیان فرو ریختند

دیوار دژ را بکنند و ستونھای چوبی زیر دیوار دژ قراردادند و با نفت بیالودند و 

.ردندھمھ پیاده بھ دژ حملھ برده و دژ را تسخیر ک.آتش زدند تا دیوار فرو ریخت

.سھ روز استراحت کرده و روز چھارم برای جنگ با افراسیاب عازم شدند

افراسیاب نامھ ای برای پوالدوند شاه کھ در کوھی سربھ فلک کشیده زندگی میکرد  

فرستاد و بھ او قول نیمی از گنج و خاک کشورش را داد، در صورتیکھ رستم را 

ود را بھ اردوی افراسیاب رسانید و پوالدوند با این دلخوشی سپاه خ.از بین ببرد

بعد از مشورت با افراسیاب بھ این نتیجھ رسیدند کھ فقط با حیلھ میتوانند بر رستم 

.پیروز شود

چوصف برکشیدند ھر دو سپاه        ھوا شد بنفش و زمین شد سیاه

تھمتن   بپوشید   ببر       بیان         نشست  از بر ژنده  پیل  ژیان

 بر میمنھ حملھ برد          ز ترکان  بیفکند  بسیار   گردبرآشفت و
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ازان پس غمی گشت پوالدوند          ز فتراک بگشاد  پیچان  کمند

گیو چون اینرا دید بھ .پوالدوند کمندی بسوی طوس انداخت و او را برزمین زد

یده پوالدوند کمند دیگری انداخت و چون گیو از اسب فرو کش.کمک طوس آمد

شد، رھام و بیژن بر پوالدوند تاختند ولی تا آمدند بخودشان بجنبند، آنھا راھم از 

اسب بھ زیر آورد و

بیامد   بر اختر     کاویان          بخنجر بدونیم کردش میان

بگفتند با رستم  کینھ خواه          کھ پوالدوند اندرین رزمگاه

ان لشکر سواری نماندبزین بریکی نامداری نماند         زگرد

پس کمند را بسوی پوالدوند .چون رستم این را شنید خود را بھ پوالدوند رسانید

رستم ضربھ برشرش زد کھ چشم پوالدوند تیره شد ولی .پرتاب کرد کھ کارگرنشد

رستم گفت اکنون کھ ضرب دست مرا .مردانگی کرد و بر زین استوار ماند

پوالدوند با شمشیر .ش بخواه تا ترا ببخشمچشیدی پیاده شو و از گذشتھ پوز

بھ رستم پیشنھاد کرد تا باھم کشتی .ضربتی بھ کالھخود رستم زد کھ کارگرنبود

رستم بسان چناری او را از .دو پھلوان مثل شیر و پلنگ باھم در آمیختند.بگیرند

ز ھم جا کند و آنچنان بر زمین کوبید کھ ھمھ تصور کردند استخوانھای پوالدوند ا

بھ پشت سر نگاه .پس رستم بر رخش سوار و بھ صف سپاه ایران رسید.گسستھ

کرد و دید پوالدوند کھ خود را بھ مردن زده بود از جا بلند شد و چون تیر فرار 

پوالدوند چون نھیب سپاه .رستم دستور داد تا لشکر دشمن را تیرباران کنند.کرد

پیران بھ افراسیاب گفت .از میدان بدر رفتایران را بدید، سپاه خود را برداشت و 

اکنون پوالدوند رفتھ و صد ھزار لشکر ایران بسوی ما در .با رستم نمیتوان جنگید

.افراسیاب درفش خود را برجای نھاد و بسوی چین و ماچین گریخت.حرکت است

سپاھیان افراسیاب فریاد امان برداشتند و چون آوازشان بھ رستم رسید

رستم کھ کشتن بسست        کھ زھر زمان بھر دیگر کسستچنین گفت 

ھمھ   جامھ   رزم   بیرون   کنید        ھمھ  خوبکاری   بافزون    کنید

و بدین سان جنگ بزرگ ایران و توران با پیروزی رستم و سپاھیان ایران پایان 
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 کوچ داد و ھمھ دستگاه و اسب و شتر و گلھ افراسیاب را رستم بھ ایران.یافت

جھان پھلوان ھمراه سایر پھلوانان .افراسیاب بھ عمق سرزمین خود بازگشت

چون بھ پایتخت رسیدند مردم شادمانی کردند و کیخسرو .روانھ ایران شھر شدند

جشن ھا برپا کردند و یکماه بعد با اجازه کیخسرو، رستم برای .بھ استقبالشان آمد

.دیدار زال بھ زابل رفت

*انش  ما   بھ   بیچارگیست            بھ  بیچارگان  بر بباید گریستھمھ   د

*ھمی   بگذرد   بر     تو  ایام    تو            سرای  جز این  باشد آرام تو

*جھان پر شگفتست چون    بنگری           ندارد   کسی   آلت       داوری

*ود اندازه باید گرفتکھ جانت شگفتست وتن ھم شگفت           نخست از خ

*خردمند    کین    داستان    بشنود            بدانش  گراید    بدین    نگرود

یک روز کیخسرو با بزرگان و رستم نشستھ بودند کھ چوپانی بدرگاھش بار یافت 

یک گورخر میان گلھ ھا افتاده کھ چون شیر غرش میکند، رنگ خورشید :و گفت

.کیخسرو دانست کھ آن حیوان گورخرنیست.از ھم می درددارد و یال اسبان را 

کیخسرو از رستم خواست کھ حیوان را ازبین ببرد و رستم ھمراه چوپان بھ آن 

سھ روز در دشت جستجو کرد و روز چھارم گورخرمثل باد شمال از .دشت رفت

.رستم با خود گفت بھتر است او را زنده بگیرم و نزد شاه ببرم.مقابلش رد شد

رستم فھمید کھ آن حیوان نیست و .کمندی انداخت ولی ناگھان گورخر ناپدید شد

اکوان دیواز دانایان شنیده بود کھ این دشت محل زندگی .چاره ھم در زور نیست

این بار کھ پیدایش .است کھ بھ شکل گورخر در می آید و تنھا چاره اش تیغ است

.اره گور از مقابل چشمش ناپدید شدشد کمان را بزه کرد، تیری انداخت ولی دوب

سھ روز و شب دنبالش بود کھ از خستگی از رخش فرود آمد و سر بھ زین گذاشت 

وقتی .اکوان دیو رستم را در خواب برداشت و بھ آسمان برد.و بھ خواب رفت

رستم بیدار شد اکوان دیو از او پرسید آرزویست چیست؟ ترا در خشکی بیاندازم یا
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بنابراین پاسخ .ستم میدانست کھ ھرچھ بگوید دیو واژگونھ عمل خواھد کرددریا؟ ر

:داد کھ دانای چین گفتھ

کھ در آب ھرکو بر آیدش ھوش        بھ مینو روانش نبیند سروش

بکوھم  بینداز  تا  ببر  و   شیر         ببینند    چنگال   مرد    دلیر

 با دست چپ و پا شنا میکرد و با تیغ در رستم.اکوان دیو رستم را بھ دریا انداخت

دست راست نھنگان را کھ بھ اوحملھ میکردند از پا در میآورد تا بھ ساحل ھامون 

خود را خشک کرد و بسوی چشمھ ایکھ آنجا خوابیده بود بھ امید پیدا کردن .رسید

پیاده ھمی رفت تا بھ یک گلھ اسب در مرغزاری .ولی اورا آنجا ندید.رخش رفت

گلھ داران کھ از اسبان افراسیاب نگھداری .رخش در میان گلھ اسبان بود.سیدر

رستم زین بر رخش گذاشت کھ گلھ داران از صدای .میکردند در خواب بودند

اسبھا بیدار شدند و بھ رستم حملھ کردند ولی رستم دونفری از آنان را کشت و بقیھ 

برای دیدن گلھ اسبان با نوازندگان و در ھمین زمان بود کھ افراسیاب .فرار کردند

اسبان را درحال گریختن دید و چوپان .خوانندگان و چنگ ومی بھ آن دشت رسید

رستم .پس سپاھی بدنبال رستم فرستاد.پیر داستان رستم را برایش تعریف کرد

شصت مرد دالور از ایشان را با باریدن تیر کشت و بعد با گرز چھل نفر دیگر را 

.سربازان فرارکردند .ار پیل سفید کھ از ایشان بود بھ غنیمت گرفتکشت و چھ

رستم گرز بدست دوفرسنگ بھ دنبال ایشان تاخت تا بھ کنار ھمان چشمھ رسید کھ 

رستم فورًا کمندی انداخت و .ناگھان اکوان دیو با او روبرو شد.بار اول خفتھ بود

.ند و با گرز بھ سر اکوان کوبیدتا اکوان خواست چاره کند رستم کمند را بھم پیچا

پس از رخش فروجست و سرش را از تن جدا کرد

*تو مر دیو را مردم  بد  شناس        کسی کو ندارد زیزدان سپاس

*ھرآنکو  گذشت از  ره مردمی        ز دیوان شمر  مشمر از آدمی

ھفتھ کیخسرو یک . شد و نزد کیخسرو رفتسواررستم با سر بریده دیو بر پیل 

ایوان را بیاراست و با می و رود و رامشگران، رستم داستان اکوان دیو را برایش 

بعد از دوھفتھ شادی رستم اجازه خواست نزد زال رفتھ و زود.تعریف کرد
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شاه گوھر و گنج بھ .برگردد تا با پیل و گلھ دوباره بھ کین خواھی سیاوش بروند

.رقھ کرد و رستم از آنجا روانھ زابلستان شدرستم ھدیھ کرد و دو فرسنگ او را بد

*شبی چون شبھ روی شستھ بقیر          نھ بھرام  پیدا  نھ کیوان نھ  تیر

*بیاورد   شمع  و  بیامد   بباغ            برافروخت رخشنده شمع و چراغ

*می آورد و نار و ترنج و بھی            ز دوده  یکی  جام      شاھنشھی

* برخیز و دل شاد  دار            روان  را  ز  درد و غم آزاد  دارمراگفت

*نداند کسی راه و سامان   اوی           نھ  پیدا  بود  درد  و  درمان  اوی

.روزی کیخسرو با تمام پھلوانان بھ بزم با جام ھای می  در دست نشستھ بودند

ن در مرز  ایران و توران گروھی زاری کنان از سرزمین ارمنھ بھ نام آرمانیا

بخدمت رسیدند و گفتند در مرغزارھایشان گرازھای بیشماری ھرچھ درخت و 

کیخسرو بھ پھلوانان .چارپایان بوده نابود کرده و شھر ارمان را بستوه آورده اند

اگر کسی آن گرازان را از بیشھ ارمن براند، ھیچ گنج و گوھری را از او :گفت

ن ساکت ماندند مگر بیژن فرزند گیو کھ از جای بلند شد و تمام یال.دریغ ندارم

گیو از گوشھ مجلس.گفت من گرازان را خواھم راند

بفرزند گفت این جوانی چراست           بنیروی خویش این گمانی چراست

براھی  کھ  ھرگز  نرفتی  مپوی                بر  شاه   خیره   مبر   آبروی

  سخت            جوان بود و ھشیار و پیروز بختزگفت پدر پس برآشفت 

منم   بیژن   گیو  لشکر  شکن                سر خوک  را  بگسالنم  ز  تن

بیژن راه توران را نمی داند، :شاه از گفتار بیژن شاد شد و بھ گرگین میالد گفت

یدند و آن دو چون بھ مرغزار رس.تو او را تا سر آب بند  راھبر باش و یارمند

گرازان زیادی را دیدند، بیژن بھ گرگین گفت تو آنطرف آبگیر بایست و اگر 

گرگین گفت قرار تو با شاه این بود .گرازی از دست من در رفت آنرا با گرز بزن

.کھ خودت تنھائی این کار را انجام دھی و کار من فقط رساندن تو بھ اینجا بود
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ثل شیر بھ گلھ گرازان حملھ برد و تمام آنھا بیژن از حرف گرگین ناراحت شد و م

گرگین از .را کشت و سر و دندان آنھا را بھ کناری گذاشتھ تا نزد کیخسرو ببرد

گفتھ خود پشیمان شده بود، اگرچھ بر او آفرین گفت و از پیروزیش شادی کرد، اما 

دن آتش حسد در دلش شعلھ زد و از بدنامی خود ترسید و اندیشھ اھریمنی گستر

من :با چاپلوسی از او تعریف کرده گفت.دامی برای بیژن در سرش راه یافت

در فاصلھ دو روز راه از اینجا، .بیا کمی تفریح کنیم.بارھا در این مکان بوده ام

در خاک توران، در دشتی خرم و دل انگیز، جشنگاھی ھست پر از پری چھره و 

جا برویم و چند پری چھره بگیریم، اگر بھ آن.منیژه، دخت افراسیاب ھم آنجاست

بیژن جوان دلش از شادی شگفت و آن دو راه دراز .نزد شاه ارجمند خواھیم شد

از سوی دیگر منیژه با صد کنیز ماھرو .را یکروزه پیمودند تا بھ مرغزار رسیدند

بیژن لباس شاھانھ پوشیده و .بھ دشت رسیدند و بساط جشن و سرور را برپا کردند

.چون چشمش بھ منیژه افتاد مھرش را بھ دل گرفت. بھ بیشھ نزدیک شدخرامان

.از سوی دیگر منیژه جوان برومندی را با کاله شاھانھ دید و مھرش بھ جوش آمد

بیژن خودش را بھ دایھ معرفی کرد و .منیژه دایھ خود را فرستاد تا ببیند او کیست

.ی کردند و خوردند و نوشیدندآن دو با ھم سھ شبانھ روز شاد.نزد منیژه رفتند

چون ھنگام رفتن فرا رسید، منیژه داروی بیھوشی در نوشابھ بیژن ریختھ و او را 

بیژن وقتی در کاخ منیژه بھوش آمد و فھمید چھ بالئی .بیھوش بھ کاخ خودش برد

منیژه بیژن را دلداری داده و چند روزی .گرگین بھ سرش آورده، او را نفرین کرد

خبر بھ افراسیاب رسید کھ دخترت جفت ایرانی پیدا کرده و در . بودندباھم خوش

افراسیاب از کار منیژه دلش خیره ماند و بھ .قصرش از او نگھداری میکند

بعدًا  افراسیاب با .برو و از کار این زن ناپاک مرا آگاھی ده:قراخان ساالر گفت

یلھ تنھا سالح بیژن  را کھ گرسیوز با ح.ناراحتی گرسیوز را دنبال بیژن فرستاد

خنجری بود او در آستینش نگھ میداشت از او گرفت و دست بستھ پیش افراسیاب 

بیژن بدون ترس تمام ماجرا را برای افراسیاب تعریف کرد و گفت نھ من و .برد

.افراسیاب دستور داد تا بیژن را دست بستھ اعدام کنند.نھ منییژه تقصیری نداریم
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حل دار عبور میکرد، از گرسیوز موضوع را پرسید و بھ او گفت دست پیران از م

پیران توانست افراسیاب را متقاعد کند کھ کشتن .نگھدارد تا او با شاه صحبت کند

افراسیاب بھ گرسیوز دستور داد .بیژن کینھ خواھی سیاوش را دوبرابر خواھد کرد

و سنگی را با پیل حمل کرده بر دستھای بیژن با زنجیر بستھ و بھ تھ چاه بیاندازند 

و تاج از سر منیژه برداشتھ بھ سر چاه آورده کھ خانھ جاودانھ اش .در چاه بگذارند

.باشد

خروشان   بیامد  بنزدیک   چاه          یکی دست را اندرو کرد راه

چو از کوه خورشید سر برزدی         منیژه زھر در ھمی نان چدی

 دراز          بسوراخ  چاه  آوریدی  فرازھمی  گرد  کردی  بروز  

ببیژن   سپردی   و  بگریستی           بران شوربختی ھمی زیستی

چون یک ھفتھ گذشت و بیژن برنگشت، گرگین پشیمان از کرده خود، بھ جستجوی 

او در آن مرغزار پرداخت و از دور اسب بیژن را با لگام گسستھ و بدون زین 

.ی شاه و گیو، اسب بیژن را برداشت و بسوی ایران شتافتشرمسار از رو.دید

گرگین داستانی .گیو از دیدن اسب پسرش مدھوش شد و جامھ از بدن درید

میخواست با کشتن گرگین کین پسر از او .دروغین ساخت کھ گیو آنرا باور نکرد

کیخسرو ھم داستان گرگین را .بخواھد ولی اندیشید و شکایت نزد کیخسرو برد

باور نکرد و او را بھ دشنام از پیش تخت براند و فرمود تا با بند گران پایش را 

سواران فراوانی بھ :آنگاه با مھربانی گیو را امیدوار ساخت و گفت.ببندند

جستجوی بیژن میفرستم اگر نشانی از او نیافتیم در فروردین کھ زمین چادر سبز 

آن پیداست، ازجای بیژن آگاه خواھیم پوشید، با جام جھان نما  کھ ھفت کشور در 

نوروز فرا رسید، کیخسرو قبای رومی پوشید و پیش یزدان بھ پای ایستاد و .شد

خسرو ھفت کشور و سپھر را در .بدرگاھش نالید و جام جھان نما را بدست گرفت

آن نگریست تا بھ توران رسید و بیژن را در چاھی دید کھ دختری واال نژاد اما 

کیخسرو نامھ ای بھ رستم نوشت و تمام داستان .ریان پرستاریش میکندغمگین و گ

رستم وقتی نامھ شاه را خواند  و داستان را گیو برایش.را برای او شرح داد
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تعریف کرد

پس از بھر بیژن خروشید زار         فروریخت از دیده خون برکنار

ند از رخش زینبگیو آنگھی گفت مندیش ازین         کھ رستم نگردا

مگر دست بیژن گرفتھ  بدست          ھمھ بند و زندان او کرده پست

سھ روز از رنج و اندیشھ آزاد، در خانھ رستم ماندند و روز چھارم با صد سوار 

گرگین چون از آمدن رستم با خبر شد برایش پیام .زابلی روی بسوی ایران نھادند

رستم روز سوم با . تقاضای بخشش کردفرستاد و از کار خود اظھار پشیمانی و

شھریار درباره گرگین سخن گفت، کھ چون گرگین از کرده خود پشیمان است، 

کیخسرو بھ رستم گفت .شاه پذیرفت و بند از پای گرگین برداشتند.اورا ببخشاید

این بار :رستم گفت.باید شتاب کرد قبل از آنکھ افراسیاب آسیبی بھ بیژن برساند

کار باید پنھانی با مکر و فریب انجام .ار با لشکر و گرز وشمشیر نیستچاره ک

راه کار آنست کھ مانند بازرگانان با زر وسیم و گوھر و جامھ و فرش بھ .شود

پس رستم ھفت پھلوان، چون گرگین، رھام، گرازه، گستھم، اشکش، .توران برویم

و صد شتر را بار کاال بست فرھاد و زنگھ را برگزید و ده شتر را بار دینار کرد 

چون بھ مرز توران رسیدند سپاه را در .و با ھزار سوار سپیده دم براه افتادند

حالت بسیج جنگی در آنجا گذاشت و خود با ھفت پھلوان جامھ بازرگان پوشیدند و 

پیران کھ از شکار برمیگشت آنھا را .شترھا را بار کرده تا بھ شھر ختن رسیدند

رستم بھ پیران دو اسب و گوھر پیشکش .را در آن لباس نشناختدید ولی رستم 

بازار .کرد و او کمکش کرد کھ بساط خرید و فروش را در بیرون شھر پھن کند

او باپای برھنھ و گریان .رونق گرفت و منیژه از آمدن بازرگانان ایرانی خبر یافت

و و گیو گودرز و تو کھ از ایران آمده ای از کیخسر:نزد رستم آمده سوال کرد

سایر پھلوانان چھ خبر داری؟ آیا خبر گرفتاری بیژن بھ ایران رسیده؟ رستم کھ بد 

من نھ شاه میشناسم و نھ گودرز و .از کنارم دور شو:گمان بود بر منیژه بانک زد

مگر آئین ایرانیان چنین است :منیژه نگاھی بھ رستم کرد و گریست و گفت.گیو

توبازار مرا برھم زدی :رستم گفت.یند و اورا برانندکھ با درویش سخن نگو
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سپس دستور داد تا خوردنی .وانگھی من بازرگانم و از پھلوانان آگاھی ندارم

:بیاورند و پیشش نھند و از او پرسید تو کی ھستی و اوگفت

منیژه   منم   د خت    افراسیاب            برھنھ    ندیدی    رخم    آفتاب

یچاره بیژن بدان ژرف چاه            نبیند شب و روز خورشید و ماهچو ب

کنونت  گرت  باشد  بایران  گذر             ز  گودرز  کشواد   یابی    خبر

بگوئی  کھ  بیژن بسختی درست             اگر  دیر  گیری  شود کار پست

 آھن بزیرگرش  دید خواھی  میاسای  دیر          کھ بر سرش سنگست و

رستم منیژه را شناخت و دستور داد تا ھمھ گونھ خورش آوردند و از آن میان مرغ 

بریانی برداشت و انگشترش را در آن نھاد و در نان پیچیده بھ منیژه داد تا بھ آن 

پس .بیژن در تھ چاه نان را گشود و چشمش بھ انگشتر رستم افتاد.بیچاره بدھد

منیژه پرسید .یژه ترسید نکند بیچاره دیوانھ شده باشدچنان خنده ای سرداد کھ من

خنده ات برای چیست؟  بیژن گفت اگر سوگند یاد کنی و بمن وفادار باشی، سراسر 

داستان را خواھم گفت و باید لبانت را بھم بدوزی چون زبان زنان کم بھ بند میماند

 بد  روزگارمنیژه  خروشید  و  نالید   زار          کھ  برمن  چھ آمد 

بدادم  ببیژن  تن و  خان  مان        کنون گشت بر من چنین بدگمان

بپوشید ھمی راز بر من چنین         تو داناتری  ای  جھان   آفرین

ای یار مھربان وای جفت ھوشیارمن، میدانم کھ چھ رنجھا  در راه من :بیژن گفت

ھر فروش کھ دیدی برای آن گو.برده ای ولی بدان کھ اندوھت بسر آمده است

از او بپرس کھ آیا او خداوند رخش است؟ رستم دانست کھ آن .نجات من آمده است

خوبروی از راز آگاھست پس با مھربانی گفت کھ آری خداوند رخش ھستم و راه 

امشب از بیشھ ھیزم جمع .زابل بھ ایران و ایران بھ توران را بخاطر او پیموده ام

ھنگام شب رستم و ھفت پھلوان وقتی از دور آتش .ن کنکن وسر چاه آتشی روش

چون بھ سنگ اکوان دیو رسیدند، ھفت دالور ھرچھ .را دیدند بھ سوی چاه رفتند

پس رستم از یزدان زور خواست و دست بھ .کوشیدند نتوانستند سنگ را بجنبانند

کھ رستم از بیژن خواست .سنگ زد و آنرا برداشت و تا بیشھ چین پرتاب کرد
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گرگین را ببخشد و بعد از آنکھ بیژن قول بخشش گرگین را بھ رستم داد، او را با 

زنجیر وبند را از دست و گردن بیژن باز کردند، سر و .کمند از چاه بیرون کشید

.تنش را شستھ، جامھ نو پوشاندند

بھ  بیژن بفرمود رستم کھ شو           تو  با  اشکش و با  منیژه  برو

ما امشب از کین افراسیاب            نیابیم آرام و نھ خورد و خوابکھ 

بدو گفت بیژن   منم  پیش رو            کھ  از من ھمی کینھ  سازند نو

برفتند  با  رستم آن ھفت گرد             بنھ اشکش تیز ھش  را سپرد

بھ مرزبانان رستم منیژه را بھ اشکش سپرد تا او را ھرچھ زودتر در مرز ایران 

.ایرانی برساند و خودش ھمراه با ھفت دالور بھ کاخ و ایوان افراسیاب حملھ برد

آنگاه تھمتن آنچھ .افراسیاب کھ دریافت رستم بھ کاخش آمده از بیم جانش فرار کرد

گنج ودینار و اسب در ایوان افراسیاب بود برداشتند و بسوی لشکر ایران 

.بازگشتند

چپ را بھ .از این واقعھ ننگ آور بھ آراستن لشکر پرداختافراسیاب کمی بعد 

رستم .گرسیوز و شیده را در قلب سپاه گماشت.پیران و راست را بھ ھومان سپرد

راست سپاه را بھ .ھم آماده کارزار شد ولی نخست منیژه را بھ سوی ایران فرستاد

 قلب سپاه قرار اشکش و گستھم و چپ را بھ زنگھ و رھام سپرد و خود با بیژن در

:رستم رخش را برانگیخت تا بھ نزدیک افراسیاب رسید و فریاد برآورد.گرفت

در این دشت و ھامون از دست .ای شوریده بخت،  تو ننگ ھستی برتاج وتخت

بھ انبوه سپاھت مناز کھ شیر از یک دشت گور نمی .من رھائی نخواھی یافت

اینجا جای بزم نیست، بکوشید و جھان افراسیاب برخود لرزید و فریاد زد .ھراسد

جنگ آغاز شد و .را براین بداندیشان تیره کنید، من پاداش شما را بھ گنج میدھم

.یالن ایران ھریک کین خواه بر دشمن تاختند ، دلیران توران ھمھ نابود شدند

افراسیاب اسبی تازه نفس سوار شد و ھمراه با بازمانده سپاھش ، ناکام بھ توران 

آنگاه بھ رزمگاه آمد و با غنائم .رستم تا ده فرسنگ در پی آنھا تاخت.ختگری

چون خبر پیروزی رستم و آزادی .بسیار و ھزاران اسیر، پیروز بسوی ایران آمد
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شھر غرق در شور و .بیژن بھ کیخسرو رسید بھ نیایش جھان آفرین ایستاد

م را در برگرفت و او را شادمانی شد و کیخسرو بھ پیشباز آنھا شتافت و رست

کیخسرو بھ .تھمتن دست بیژن را گرفت و او را بھ شاه و پدرش گیو سپرد.ستود

شاه بھ .خوشا بحال ایران و من فرخ بخت کھ پھلوانی چون تو داریم:رستم گفت

رستم خلعت فراوان داد و رستم بھ بزرگان ھدیھ پیشکش نمود و راه سیستان را 

.یار بر تخت نشست و بیژن نزد او آمدآنگاه شھر.درپیش گرفت

شاه دستور .بیژن داستان خود را از روز نخست و درد و رنج منیژه را باز گفت

داد جامھ ھای دیبای زربفت و گوھر نشان و تاج و دینار و کنیز و غالم و فرش و 

اینھا را بھ منیژه بده و بخاطر رنجی کھ از :آنچھ الزم بود آوردند و بھ بیژن گفت

تو با او جھان را بشادی گذار، تو بر او رسیده از این پس در آسایشش بکوش و 

نگھ کن بدین گردش روزگار

*جھان چون بزاری برآید  ھمی         بد ونیک روزی سرآید ھمی

*چو  بستی  کمر  بر در راه  آز         شود کار کیتیت یکسر دراز

*تی  زکس  نشنود  آفرینپرستنده   آز  و  جویای   کین         بگی

*در  دانش  و  آنگھی   راستی         گرین  دو نیابی روان  کاستی

*بخور آنچ داری و بیشی مجوی        کھ  از  آز کاھد  ھمی  آبروی

او بھ .افراسیاب شب و روز در اندیشھ کین خواھی و زدودن ننگ بھ بار آمده بود

 لشکری بیشمار آراست و آنرا بھ یاری سیم و زر و کمک کشورھای ھمسایھ

پنجاه ھزار نفر را بھ شیده جوان سپرد تا در خوارزم .مرزھای ایران فرستاد

سیصدھزار سوار بھ جیحون روانھ کرده و سپاھی بزرگ ھمراه پیران .جاگیرند

کیخسرو نیز آماده نبرد گردید و دوازده تن از پھلوانان .سالخورده بھ ایران فرستاد

سی ھزار شمشیر زن گزیده بھ رستم .ستم، بسیج نبرد دوازده رخ کردرا ھمراه ر

داد کھ از راه سیستان بھ ھندوستان و غزنین رفتھ با فرامرز در کابل و کشمیر بھم 
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اشکش را با سی .االنان و غزدژ را بھ لھراسب، پھلوان خسرو نژاد داد.بپیوندند

سپاه چھارم را بھ گودرز داد کھ .ھزار ھژبران نیزه گزار بسوی خوارزم فرستاد

بزرگانی چون گرگین، زنگھ، گستھم، زواره فریبرز،  فرھاد،  گیو، گرازه سپھدار 

کیخسرو گودرز را نصیحت کرد کھ مثل طوس نجوشد و .و رھام نیو در آن بودند

برای ھرکاری پیل و کوس بکار نگیرد بلکھ اول جھاندیده ای را نزد پیران بفرستد 

وقتی دوسپاه در برابر ھم صف کشیدند .چادر مھربانی بپوشد و پند بدھدو بر او 

بھ این .ھیچکدام از سپھداران ایران و توران نمی خواستند در جنگ پیشقدم بشوند

در سپاه توران .ترتیب دو سپاه آراستھ تا ھفت روز در برابر یکدیگر ایستادند

 برادرش پیران بھ سپاه ایران ھومان در نبرد شتاب داشت و بدون توجھ بھ خواست

نخست رھام و بعد گودرز را بھ مبارزه طلبید سپس نزد .تاخت و ھمنبرد طلبید

چون کسی بھ نبرد او نیامد تیر در .گودرز تاخت و با دشنام او را بھ نبرد طلبید

کمان گذاشت و چھار تن از روزبانان ایران را بھ خاک انداخت و چون مستان 

بیژن چندین بار نزد گودرز و گیو رفت و از آنھا اجازه .ادخروش پیروزی سرد

.خواست کھ بھ نبرد ھومان برود و ھر بار پدر و پدر بزرگ مخالفت میکردند

باالخره بعد از اصرار زیاد، گودرز بھ او اجازه داد ولی گیو با ندادن زره سیاوش 

جید وسوار بر بیژن از گفتھ پدر رن.میخواست او را از این نبرد برحذر دارد

گیو پشیمان شده، بھ سرعت خود را بھ بیژن رسانید .شباھنگ بطرف میدان تاخت

نبرد بیژن و ھومان از سپیده دم تا غروب طول کشید و .و زره سیاوش را بھ اوداد

ھومان .ھردو خستھ و سیاه روی چون زاغ، آبی نوشیدند و نبرد از سر گرفتند

بر زمین کوبید و بی درنگ خنجرش را کشید سر نیرومند تر بود ولی بیژن او را 

زره :پس تدبیری اندیشید.گذرگاه بیژن از برابر سپاه توران بود.از تنش جدا کرد

از تن بیرون آورد و خفتان ھومان را پوشید، بر اسب او نشست و درفش سپاه 

چون خبر بھ پیران رسید بھ  .توران را بدست گرفت و بسوی سپاه ایران رفت

اکنون نوبت توست کھ بھ خون خواھی برادرت بھ لشکر ایران :ھین گفتنست

دو بھره از شب گذشتھ بود کھ نستھین با ده ھزار نفر بسوی .شبیخون بزنی
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بیژن ھزار سوار دلیر برداشت و خود را بھ نستھین رسانید و .ایرانیان تاخت

 سر رسید با گرز بر تیری بسوی اسب او انداخت، تکاور بر زمین غلطید و بیژن

.سرش کوفت کھ کالھخود نستھین و سرش باھم شکافت

چنین  گفت  بیژن  بھ   ایرانیان           کھ  ھرکو  ببندد  کمر بر میان

بجز گرز و شمشیر گیرد بد ست          کمان برسرش برکنم پاک پست

ه اندکھ ترکان  بدیدن پری  چھره اند          بجنگ از ھنر پاک بی بھر

پیران در غم از دست دادن نستھین سخت گریست و ھردو سپاه بھ خیمھ ھای خود 

سپھدار ایران چون میدانست پیران از افراسیاب کمک خواھد خواست، .باز گشتند

پس نامھ ای بھ کیخسرو نوشت و توضیح داد سپاه افراسیاب بزودی بھ جیحون 

 مقاومت نخواھیم داشت، مگر خواھد رسید و اگر آن سپاه از آب بگذرد ما تاب

دو .کیخسرو یا رستم دیو بند، یا لھراسب و یا اشکش ھوشمند بھ پشتیبانی ما بیایند

لشکر ایران و توران درمقابل ھم روزھا با ھم نبرد میکردند و ھردو چشم براه 

در میانھ روز یکبار گیو ھمراه با گرازه و گستھم و .رسیدن سپاه کمکی بودند

. سپاه توران را شکافتھ و تا قلب آن کھ جایگاه پیران بود  پیش رفتندھجیر و بیژن

گیو چون با نیزه آھنگ پیران را کرد، اسبش از حرکت فروماند و ھرچند گیو 

تیری از کمان بسویش پرتاب کرد، ولی کارگر نشد و پیران چون دود از مقابلش 

د و سحرگاه روز بعد چون شب فرارسید لشکریان از رزمگاه باز گشتن.ناپدید شد

در پایان روز سران .نامداران یک بھ یک باھم روبرو شدند تا سپاه آسوده بماند

سپاه خستھ و فرسوده بھ خیمھ گاه خود باز گشتند و پس از آنکھ کمی آسودند، نزد 

گودرز با آنان سخنان زیادی گفت و نتیجھ گیری کرد کھ خودش .گودرز رفتند

.پیران است تا فدای سپاه ایران  شودآماده جنگ تن بھ تن با 

کسی در جھان جاودانھ نماند         بگیتی  زما  جز  فسانھ   نماند

ھمان  نام بھتر کھ ماند  بلند         کھ مرگ افکند سوی ماھم کمند

این را بدانید کھ دولت توران رو بھ نشیب است و افراسیاب بسیاری از نامداران 

ز آنسو پیران سران لشکرش را چون رمھ خستھ شده از ا.خود را ازدست داده
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من با گودرز پیمان کرده ام کھ لشکر آسوده بماند :دیدن گرگ دلداری داده و گفت

ولی دو برادر خود لھاک و فرشیدور .و ما سران، یک بھ یک و رخ بھ رخ بجنگیم

ر گونھ دیدند را بھ نگھبانی لشکر گماشت و بھ آنان سفارش کرد اگر بخت را دگ

ھرگز بھ میدان نیایند و بھ توران بشتابند کھ بخت از دودمان ویسھ برگشتھ و کسی 

دلیران توران با دستانی فرومانده و اسبانی کھ گوئی .از آنان زنده نخواھد ماند

.پایشان در دام بال بستھ باشد آمدند

ر گلباد را بھ دونیم نبرد نخستین نبرد میان فریبرز و گلباد بود کھ فریبرز با شمشی

.کرد

نبرد دوم میان گروی زره و گیو بود کھ کمان از دست گروی زره افتاد و گیو یک 

.ضربت گرز بر سرش کوبید و او را در برگرفت و چنان فشار داد کھ مدھوش شد

سپس دو دست او را از پشت بست و اورا دنبال خودش دوانیده و درفش خود را بھ 

.باالی کوه برد

ن نبرد میان گرازه از ایران و سیامک از توران بود کھ بعد از آنکھ گرز بر سومی

گرازه سیامک را بلند کرد و .یکدیکر کوبیدند، از اسب فرود آمده کشتی گرفتند

.آنچنان بر زمین کوبید کھ استخوانھایش خرد شد و جان داد

زنگلھ بود کھ چھارمین نبرد میان فروھل، سوارکار و تیرانداز ماھر ایرانی با 

فروھل با یک تیر ران او را بھ اسب دوخت و چون سرنگون شد سر از تنش جدا 

.کرد

نبرد پنجم بین رھام و آرمان بود کھ اول با تیرو کمان و بعد با شمشیر مدتی باھم 

جنگیدند تا رھام  نیزه بر ران آرمان زد و او را از اسب سرنگون کرد و نیزه 

. کین سیاوش او را کشتدیگری بر پشت او زد و بھ

نبرد ششم بین بیژن و روئین بود کھ بیژن با گرز آنچنان بر سر روئین کوبید کھ 

.مغز و خون از سرش بیرون آمد

نبرد ھفتم بین ھجیر گودرز و سپھرم بود کھ ھجیر با شمشیر سپھرم را از پای 

.درآورد
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مرگاه او زد و از اسب نبرد ھشتم بین زنگھ و اوخواست بود کھ زنگھ نیزه بھ ک

.سرنگونش کرد

نبرد نھم بین گرگین و اندریمان بود کھ ھردو مرد جھاندیده نخست با نیزه و چون 

با یک تیر کھ گرگین بھ سر .نیزه ھا شکستھ شد با تیر کمان بجان ھم افتادند

اندریمان زد، سر و کالھخود او را بھم دوخت و تیر دیگر بر پھلویش نشست و از 

.رنگون شداسب س

نبرد دھم بین برتھ با کھرم بود کھ برتھ تیغی بر سر کھرم زد و او را تا سینھ بھ دو 

.نیم کرد

باالخره نوبت رخ ھای آخر یعنی پیران و گودرز شد

چنان شد کھ پیران ز توران سپاه           سواری   ندید   اندر   آوردگاه

فراز  آمدند  اندران  کین    بھمسپھدار   ایران  و  توران     دژم          

فراز  آمد  آن   گردش      ایزدی          از ایران بھ توران رسید آن بدی

نگھ کرد پیران کھ ھنگام  چیست          بدانست  کان  گردش  ایزد یست

پیران فھمیده بود و میدانست زمانش بسر رسیده، اما مردانھ می کوشید تا با گردش 

اما .یز برخیزد و از تیرھاایکھ گودرز بر او می بارید رھائی یابدروزگار بھ ست

.در این میان تیر خدنگ گودرز بھ برگستوان اسب پیران خورد و آنرا درھم درید

پیران .اسب بر زمین فرو غلطید و سوار زیر آن ماند و دست راستش بھ دو نیم شد

گودرز بھ او .ز گریختبرخاست و با درد و سختی رو بسوی کوه نھاد و از گودر

نگاه کرد و از گردش روزگار گریست و فغان کرد کھ ای نامور پھلوان چھ شد 

چرا زنھار نمیخواھی تا ترا زنده نزد شاه ببرم، شاید ترا .اینطور فرار میکنی

.این سرنوشت من بوده:پیران گفت.ببخشاید

  بخرم جھانشنیدستم  این  داستان  از  مھان         کھ  ھرچند  باشی

سرانجام مرگست زوچاره نیست          بمن بر بدن جای پیغاره نیست

پیران اورا دید و خنجرش را .گودرز زوبین بدست در پس او از کوه باالرفت

.چون تیری از باال بسوی گودرز انداخت کھ بر بازوی او نشست و آنرا درید
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وی پیران انداخت کھ زرھش را درید، پھلوان پیر بھ خشم آمد و زوبین را چنان بس

گودرز میخواست کھ سر از تنش جدا کند اما خود را چنین بد .بر جگرش فرود آمد

گودرز چون بھ پھلوانان خود رسید، رھام را فرستاد تا برود و کشتھ .کنش نیافت

ناگھان خروش دیده بان برخاست کھ سپاه .پیران را بر اسبی بستھ و بیاورد

از آنطرف دیده بان لشکر توران چون درفشھای نگونسار .یک میشودکیخسرو نزد

آن ده دالور و پیران را دید و دید کھ درفش ایران با سپاھی بیکران بھ آنان نزدیک 

آنگاه سپاھیان توران نزد لھاک و .می شود، شتابان لھاک و فرشیدورد را آگاه نمود

و پھلوان گفتند سھ راه در پیش آن د.فرشیدورد آمده تا بدانند چاره کار چیست

یا اینجا بمانید تا لشکر افراسیاب بھ یاری شما بیاید، یا بھ توران باز گردید و :دارید

سپاھیان تورانی پاسخ دادند برای سپاه بی ساالر .سوم بھ زنھار نزد دشمن بروید

س لھاک و فرشید ورد دانستند ھنگام نبرد سپری شده، پ.زنھار خواستن عار نیست

گستھم نزد .با ده سوار از ناموران تورانی راه بیابان در پیش گرفتھ و روانھ شدند

گودرز رفت و رخصت خواست چون در نبرد شرکت نکرده بوده بھ دنبال آنھا 

چون بیژن از رفتن گستھم آگاه .گستھم زره پوشید و سر در پی آنان نھاد.برود

گیو او را از .ھ دنبال گستھم برودشد، با پافشاری از گودرز اجازه خواست کھ ب

رفتن منع کرد ولی  بیژن  بر رای خود استوار بھ یاری گستھم کھ ھمیشھ یار و 

گستھم در بیشھ ای کھ لھاک و فرشیدورد استراحت میکردند .یاورش بوده شتافت

ولی چون گستھم را تنھا دیدند دل .دوبرادر شتابزده پا بھ گریز نھادند.بھ آنھا رسید

گستھم بی درنگ فرشیدورد را با یک ضربت .ی کرده و بھ جنگ او آمدندقو

.سپس دو سوار بھم تیر انداختند و بعد با شمشیر، لھاک کشتھ شد.ھالک کرد

گستھم با تنی چاک چاک از زخم شمشیر اسب را بھ درختی بست و در آن حال از 

بیژن بھ آن مرغزار چون خورشید بر دمید .یزدان خواست تا بیژن بھ یاری اش آید

بیژن زخمھای گستھم را بست و اورا سوار بر اسب کرده ھمراه کشتگان .رسید

وقتی کیخسرو بھ سپاه ایران رسید، بر پھلوانان .بسوی لشکر ایران حرکت کردند

دستور داد تا سر وتن پیران را با گالب آمیختھ .آفرین کرد و جنگاوریشان راستود
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ن او پوشاندند و با دیگر سران توران، چنانکھ شایستھ بود در و قبای رومی بر ت

سپس کیخسرو بر گروی زره کھ خون سیاوش را بیگناه بر زمین .دخمھ نھادند

ریختھ بود نفرین کرد و فرمود تا او را ھمچنان کھ او سیاوش را کشتھ، مانند 

 تورانی را کھ سپاھیان.گوسفند سر ببرند، بند از بدنش جدا کنند و در آب افکنند

از این پس در پناه من ھستید ھرکھ از شما :زنھار خواستھ بودند، بخشید  وگفت

خروش .بخواھد میتواند بھ توران باز گردد و ھر کھ بخواھد می تواند نزد ما بماند

بیژن بر دواسب .دیده بان برخاست کھ سھ اسب و سھ کشتھ از دور دیده میشوند

 بستھ و بر اسبی دیگر گستھم خستھ و مجروح را در کشتھ لھاک و فرشیدورد را

کیخسرو مھره ای را کھ .بیژن بیدرنگ نزد شاه شتافت.ترک خود جای داده بود

درمان زخم بود و از ھوشنگ و طھمورث و جمشید بھ او رسیده بود از دستش  

پزشکان ھندی و چینی خود را فرا خواند تا بھ .گشود و بر بازوی گستھم بست

.خود نیز بھ نیایش ایستاد و از یزدان شفای اورا طلب کرد.ای او بپردازندمداو

 کیخسرو .گستھم پس از دو ھفتھ مداوا، تندرست و از جای برخاست، نزد شاه آمد

یک ھفتھ دیگر آنجا ماند و بھ ھر سو برای بزرگان پیام فرستاد تا با ساز و 

.اب فرا رسیده استبرگشان بھ پشتیبانی بشتابند کھ زمان کین افراسی

*ببار  آورد   شاخ  دین  و   خرد          گمانش  بدانش  خرد  پرورد

*چنین سال بگذاشتم شصت و پنج         بدرویشی و  زندگانی    برنج

*بدان گھ کھ بد سال پنجاه و ھفت         توانتر شدم چون جوانی برفت

*باران  وز    تابش    آفتاببناھای   آباد     گردد      خراب          ز 

*پی  افکندم  از  نظم  کاخی  بلند          کھ از باد و بارانش ناید  گزند

*برین  نامھ  بر  سالھا     بگذرد          ھمی خواند آنکس کھ دارد خرد

*تو  از  کار  کیخسرو  اندازه گیر          کھن گشتھ کار جھان تازه گیر

*جست  از  نیا           بشمشیر و ھم  چاره  و  کیمیاکھ  کین  پدر  باز 

*نیا را بکشت و خود  ایدر نماند           جھان نیز منشور او را نخواند

*چنینست   رسم    سرای  سپنج           بدان کوش تا دور مانی ز رنج
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لشکری چون کار پیران ویسھ بسر آمد، کیخسرو از ھرسو مھتران را فراخواند تا 

نھ تنھا تمام نامداران مشھور بلکھ شاه کرمان، شاه یمن، شاه .بی کران فراھم آورد

کابل، شاه سوریان، بزرگان بردع و اردبیل، از بغداد و بلخ و شاه  شھردھستان 

.تخوار و روم و بربرستان و شاه غرچگان و حتی بزرگان کوه قاف ھم آمدند

تخت عاج نشستھ و از مرز کروشان زمین سپھدار توران ھم از آن سوی جاج بر 

تا چین و ماچین ھمھ را در دشت جمع کرده، آن چنانکھ سپھر از سپاھش خیره می 

سحرگاه سواری ھمچون گرد از راه رسید و داستان پیران و پھلوانان توران .شد

افراسیاب از درد بگریست و کیخسرو را نفرین .را برای افراسیاب تعریف کرد

دو سپاه وقتی .ھ او خبر دادند لشکر کیخسرو بھ جیحون رسیده استمیکرد کھ ب

بھم رسیدند دو شب و روز بدون وقفھ جنگیدند و روز چھارم کھ کار تنگ شد 

پشنگ نزد پدرش رفت و بعد از بازگو کردن گذشتھ ھا و ستایش افراسیاب گفت 

ن بیاید با من در آرزوی جنگ تن بھ تن با کیخسرو ھستم و اگر او بھ نبرد با م

در این میان شیده فرزند پشنگ پیش .کشتن او دل و پشت ایرانیان شکستھ میشود

پس شیده با پیام .پنج پسرت زنده اند و من باید بھ جنگ کیخسرو بروم:آمد و گفت

افراسیاب بھ سپاه ایران رفت و قارن کاویان جلوی او آمد و پیغام ھا ای بین او 

نکھ پشنگ بر اسب نشست و خودش بنزدیک سپاه افراسیاب رد و بدل شد تا آ

از میان دو صف، شیده او را دید و آه .ایران آمد و کیخسرو را بھ نبرد طلبید

من :رھام از کیخسرو اجاز نبرد خواست ولی کیخسرو گفت.سردی از دل کشید

کیخسرو از اسب شبرنگ فرود آمد و کاله .از جنگیدن با عنوان پادشاه ننگ ندارم

وچون بھم رسیدند کیخسرو با دست .ی را از سر برداشت پیاده بھ میدان آمدکیان

چپ گردن و با دست راست پشت شیده را گرفت و آنچنان بر زمین زد کھ مھره 

کیخسرو .ھای پشتش ھمچون نی بگسست وتیغ بر کشید و دل آن نامور را درید

د سگال و سبکسر این دلیر ب:پیاده بھ طرف سپاه خودش برگشت و بھ رھام گفت

خیال کشتن مرا داشت ولی حاال با کشتھ او مھربانی کنید و او را مثل شاھان در 

جنگ مدتھا  ادامھ داشت و در تمام نبردھای گروھی و تن بھ تن .دخمھ بگذارید
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ایرانیان پیروز بودند تا افراسیاب نوه خود، جھن را با پیام آشتی بھ خدمت کیخسرو 

اب در پیامش بعد از برشمردن بزرگیھای خودش در نھایت بھ افراسی.فرستاد

کیخسرو پیشنھاد کرد کھ لشکر و کشورش را بھ کیخسرو می سپارد و خودش از 

دریای کیماک گذشتھ و در گنگ دژ تا آخر عمر زندگی کرده و شاه و سپاه ھم او 

.را ھرگز نبینند

خندان  بدو  بر نگاهچو از جھن   پیغام   بشنید   شاه         ھمی کرد  

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

پدر کشتھ  را شاه  گیتی  مخوان        کنون کز سیاوش نماند استخوان

کیخسرو بھ تفسیر گناھان افراسیاب را برشمرد و نتیجھ گیری کرد کھ از این پس 

ما نخواھد بود و بھ جھن تاکید کرد آنچھ را کھ تا رستاخیز جز شمشیر سخنی بین 

افراسیاب از پاسخ .گفتھ بھ نیای خودش بگوید و در جنگ بھانھ جوئی نکند

کیخسرو بر آشفت و در گنج را باز کرد و بھ سپاھش بخشید و وارد نبرد سرنوشت 

نبرد مدتھا بھ درازا کشید تا افراسیاب دوباره بھ کیخسرو پیشنھاد جنگ .ساز شد

رستم بھ شھریار گفت کھ برای شاه ننگ خواھد بود کھ بجنگ .تن بھ تن کرد

چون سخن رستم را شنید، کیخسرو اندیشید و پیام بھ افراسیاب داد کھ .پشنگ برود

اگر شاه با شاه نبرد جوید، چرا دیگران کشتھ شوند؟  افراسیاب جانش پر درد شد و 

فکر کرد بھتر است بھ سپاه ایران در جنگ تن بھ تن با کیخسرو شتاب نکرد ولی 

کیخسرو کھ از حیلھ افراسیاب با اطالع بود، ظاھر سپاه را آن چنان .شبیخون بزند

نشان داد کھ ھمھ در خوابند و وقتی تورانیان حملھ کردند، آن چنان بالئی سرشان 

.آوردند کھ افراسیاب راھی جز فرار برایش باقی نماند

        بنزدیک  او بود  در    کارزارز خویشان شایستھ مردی ھزار 

بھ بیراه،   راه  بیابان    گرفت          برنج تن از دشمنان جان گرفت

کیخسرو کردگار را ستایش کرد و مدتی کشتگان را دخمھ کردند و از آنجا بھ 

وقتی خبر ترکان و شاه ایران بھ چین و ماچین رسید، خاقان از .بھشت گنگ رفت

 پشیمان، ھدایای زیادی نزد کیخسرو فرستاده و از او پوزش کرده ھای خود
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.خواست و نیز پیغامی بھ افراسیاب فرستادند کھ از چین و ختن دور باید باشد

.افراسیاب ناامید از شرق رو بھ غرب نھاد

ازان  پس چنان بد  کھ  افراسیاب          ھمی بود ھرجای بی خورد و خواب

یکی  غار  بود           سرکوه  غار  از  جھان    نا بسودبنزدیک   بردع   

زاھدی بود بھ نام ھوم از نژاد فریدون کھ او ترک یار و دیار کرده و در آن 

روزی از روزھا کھ ھوم  .کوھسار، دور از ھمھ رو بھ عبادت خدا آورده بود

ھ ترکی بر نیایش کنان در آن کوھسار می گشت، نالھ جانگدازی از غار شنید کھ ب

گذشتھ افسوس می خورد و از جھان آفرین بخشش خواستھ تا گنج و سپاھش را 

پس کمندی را کھ بجای زنار بر .ھوم  دانست کھ او افراسیاب است.بدست آورد

پشمینھ خود بستھ بود گشوده، وارد غار و با افراسیاب گالویز شد تا آنکھ ھوم بر 

مند بست و کشان کشان از غار بیرون افراسیاب چیره شده و دو دستش را با ک

دل ھوم .افراسیاب بھ التماس از ھوم خواست تا کمند را قدری سست کند.آورد

بحالش سوخت و بند کمند را کمی سست کرد کھ ناگاه افراسیاب خود را پیچاند و 

آن روز ھا گودرز و گیو ھمراه با .از بند رھا کرد و بھ آب جست و ناپدید شد

وس بھ آتشکده آذرگشسب در آذرابادگان آمده بودند و از آن راه کیخسرو و کا

میان راه ھوم عابد را دیدند کھ حیرت زده با کمند در دستش بھ آب خیره .میگذشتند

ھوم داستان را برایشان تعریف کرد و گفت چاره اینست کھ برادرش .شده بود

 جزیره ای کنار گرسیوز را کھ در زندان است، چرم گاو بر گتفش بدوزند و در

ھوم با این کار .آب نگھدارند تا افراسیاب با شنیدن نالھ برادرش از آب بیرون آید

دست پایش را بستھ و بھ کیخسرو سپرد و خود چنانکھ .افراسیاب را بدام انداخت

کیخسرو با شمشیر کشیده باالی سر .گوئی با باد پرواز کرد و از آنجا دور شد

چنین روزی را در خواب دیده بودم و !ای بیخرد: گفتافراسیاب رفتھ و بھ او

افراسیاب نالید کھ ای کینھ جو میخواھی خون .اکنون راز آن بر من آشکار شد

ای بد کنش تو برای چندین گناه سزاوار :نیایت را بر زمین بریزی؟  کیخسرو گفت

نخست جان برادرت، دیگر جان نوذر، سوم سیاوش کھ سرش را مثل .سرزنشی
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اجازه بده روی مادرت، فرنگیس .افراسیاب گفت گذشتھ ھا گذشتھ.گوسفند بریدی

آیا تو آنزمان ھیچ بھ خواھش و زاری مادرم اعتنا کردی؟ :کیخسرو گفت.را ببینم

پدرم بیگناه بود، من در شکم مادرم بودم  و از گزند تو برسر جھان چھ ھا رفت

        بخاک اندر  افکند  نازک  تنشبشمشیر    ھندی   بزد     گردنش   

ز کردار  بد  بر  تنش  بد    رسید            مجو  ای  پسر  بند  بد  را کلید

چون یزدان .سپس کیخسرو گرسیوز را بھ دژخیم سپرد تا اورا بھ دو نیم کند

آرزوی کیخسرو را برآورده کرد، بھ آذرگشسب شتافت و یک روز و یک شب در 

چھل روز با کاوس شاه در ایوان آذرگشسب بھ .ی ایستاد و نیایش کردآنجا بھ پا

آرامش و آسایش گذرانیده، آسوده از رزم با سخن شیرین و گفتگو با بزرگان و 

کاوس کھ جھان را در آرامش و آسایش دید، یزدان .یالن بھ سوی پارس بازگشتند

کیخسرو چھل .را سپاس گفت و در صد و پنجاه سالگی کمی بعد از جھان رفت

.روز سوگ نیا را داشت و در روز چھل و یکم بر تخت نشست و تاج بر سر نھاد

در سراسر ایران سور و شادمانی برپا شد و بر تخت نشستن آن شاه پیروزگر را 

کیخسرو، جھن پسر افراسیاب را کھ از سوی مادر خویشاوندش .جشن گرفتند

جھن با زن و فرزند .ران را بھ او بخشیدبود، از بند اسارت رھا کرده پادشاھی تو

و دختران افراسیاب، با تاج و خلعتی کھ کیخسرو بھ او بخشید بود شاد و خرم 

.روانھ توران شد

چون سالھا گذشت، روزی کیخسرو سرداران و بزرگان کشور را جمع کرد و بھ 

و من از شرق و غرب ھمھ بد خواھان را ادب کردم و خدا این تاج :آنان گفت

از آن میترسم .تخت و عمری دراز بمن مرحمت کرده و آرزوھایم برآورده شده

اکنون کھ بی نیازی را احساس می کنم، اندیشھ و خوی اھریمنی بر من چیره شده 

و ھمچون ضحاک شوم و یا چون جمشید دل از مرحمت خدا ببرم و آنگاه مرا با 

پس فقط در راه نیایش خدا گام تصمیم گرفتھ ام از این .تور و سلم یکجا نام برند

یک ھفتھ گذشت و .از فردای آن روز کیخسرو کمتر کسان را بار میداد.بردارم

پھلوانان در اندیشھ شدند و سواری را بھ زابلستان نزد .کیخسرو کسی را نپذیرفت
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شش ھفتھ بعد دو پھلوان بھ پایتخت .زال و رستم فرستاده و از آنھا کمک خواستند

کیخسرو .یدند و بعد از گفتگو با گودرز و سایر پھلوانان نزد کیخسرو رفتندرس

چون آوای رستم را شنید از تخت برخاست و بھ سوی رستم روانھ شد و اورا در 

آفرین برتو و شاد :زال پیر پیش آمد و گفت.آغوش گرفت و احوال زال را پرسید

 شاھان دیدم، ندیدم کسی بدین باش، پدر تو سیاوش بمانند فرزند من بود، بسیار

.بخردی، چون از سخنانی کھ درباره تو گفتھ میشود آگاه شدم بھ اینجا آمدم

از زمان منوچھر تا این زمان کسی از تو :کیخسرو وقتی سخنان زال را شنید گفت

.جز نیکی نشنیده است و رستم ھمواره ستون کیان بوده و سیاوش را او پرورانیده

اکنون .رزوئی داشتم، و بخاطر آن آرزو جھان برایم خوار بودراست آنست کھ آ

پنچ ھفتھ است کھ از داور راھنمائی خواستھ ام کھ گناھان مرا بخشیده و از من 

از آن می ترسم کھ غرور و تکبر روان .رنجی در جھان در دل کسی باقی نماند

خره سحرگاه باال.مرا بتابد و چون شاھان پیشین بر درگاه خداوند عاصی شوم

پروردگارت :ھنگامی کھ چشم من لحظھ ای بخواب رفت، سروش خجستھ فرمود

پس دیگر در این بارگاه مرا .تو را بخشوده و آماده باش کھ ھنگام رفتن است

چون زال سخنان کیخسرو را شنید آھی سرد از جگر برکشید و .کاری نیست

رد را بھ مغز اندرش این رای نیست، خ:بسوی مردم بازگشت و بھ مردم گفت

پھلوانان ھمھ در تعجب از رفتار کیخسرو گمان میکردند کار خالفی .جای نیست

از آنھا سرزده کھ کیخسرو ناراحت شده و کیخسرو بازھم میگفت کھ میترسد فّر 

.ایزدی از او دور شود

کیخسرو طی فرمانی نیمروز را بھ رستم داد و سرزمینھای قم و اصفھان را بھ 

د و خراسان را بھ طوس و بھ بیژن گفت تا لھراسب را نزد او بیاورد و گیو دا

زمان من :پادشاھی ایران را بھ لھراسب سپرد و زبان بھ نصیحت باز کرد و گفت

دیگر بھ پایان رسیده تو این سرزمین را با نیکی و عدل و داد ھمچنان  سرسبز و 

سرداران و .ن شد و گریستلھراسب از وداع پدر اندوھگی.خرم بھ آیندگان بسپار

بزرگان ھمراه کیخسرو از دشت بسوی کوه روانھ شدند و یک ھفتھ بر بلندای کوه 
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روز ھفتم چون خورشید از کوه برخاست، بیشتر از صد ھزار زن و مرد .ماندند

کیخسرو لحظھ ای فکر کرد و بعد .ایرانی اشک ریزان کیخسرو را بدرقھ کردند

آنچھ پیش آمده خیر و خوبی است، چرا بر آن گریھ :و گفتموبدان را بخواست 

اینک از من .میکنید؟ چراکھ روزی دیگر در پایان جھان، ما بھ ھم خواھیم رسید

راھی کھ باید بپیمایم .بپذ یرید و کوھستان را ترک کنید و مرا اینجا تنھا بگذارید

با چشمان گریان سرداران و سپاھیان و مردم .سخت دراز است و بی آب و گیاه

سھ مرد گرانمایھ و سرافراز، زال و رستم و گودرز .کیخسرو را وداع کردند

گفتار شھریار را پذیرفتند و باز گشتند  مگر طوس، گیو، فریبرز، بیژن، گستھم کھ 

آنجا فرود .یکروز و یک شب با کیخسرو راه را ادامھ دادند تا بھ چشمھ ای رسیدند

فردا چون :کیخسرو گفت.نوشیدند و استراحت کردندآمده نانی خوردند و آبی 

ای یاران من، چون من رفتم شما لحظھ .آفتاب برآید دیگر مرا بخواب خواھید دید

از کوه بادی سخت خواھد وزید و بعد، از ابری سیاه، برفی سنگین .ای صبر نکنید

.خواھد بارید چنانکھ راه ایران زمین را نخواھید یافت

شید سر بر کشید        ز چشم  مھان  شاه  شد  ناپدیدچو از کوه خور

خستھ و دل آزرده .سرداران شروع کردند بھ جستجو اما اثری از کیخسرو نیافتند

کم کم خوابشان برد و کم کم از دامن کوه بادی .در کنار چشمھ استراحت کردند

ران ھم در شروع بھ وزیدن کرد و تا بیدار شدند چنان برفی بارید کھ نیزه سردا

یک ھفتھ گذشت رستم ھمراه زال و دیگر افسران در انتظار .زیر آن ناپدید شد

باالخره قرار شد چند نفر را بفرستند بلکھ خبری از .بازگشت کیخسرو بودند

.سرداران بدست آورند

چولھراسب آگھ شد از کار شاه        زلشکر کھ بودند با او براه

ر        برفتند  گردان  زرین   کمرنشست از بر تخت  با  تاج  ز

.لھراسب از پھلوانان خواست بدون راز پوشی بگویند آیا او را قبول دارند یا نھ

سخنان کیخسرو را ھمھ ما شنیده ایم و من و رستم ھرگز از مھر تو :زال گفت
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ای جھان پھلوان تو ھم ھرچھ :لھراسب رو بھ گودرز کرد و گفت .دست نشوئیم

من :گودرز کھ از گم شدن فرزندانش سخت گریان بود با نالھ گفت.واھی بگومیخ

.از سخن زال و رستم بیرون نمی روم

ھمھ  مھتران خواندند  آفرین               بفرمان  نھادند  سر بر زمین

.پس در روز مھر از ماه مھر بھ جشن مھرگان، لھراسب بھ جای کیخسرو نشست

ر تخت داد               بشاھنشھی تاج بر سر نھادچو لھراسب بنشست ب

ایرانیان وصیت و پند و اندرز کیخسرو را بھ گوش داشتند و شھریار نو در 

دادگستری و دینداری از پند و پیمان کیخسرو فراتر رفتھ و کینھ و آز را از دل 

یران آورد ھنرمندان و دانایان از روم و چین و ھند بھ ا.زدود و بھ آبادانی پرداخت

آتشکده بزرگ آذر برزین .و در بلخ شھری زیبا و با کوی و برزن و بازار بنا کرد

.را برپا داشت و در آبادی سراسر ایران کوشید

دو  فرزند  بودش  بکردار  ماه         سزاوار شاھی و تخت و کاله

یکی نام گشتاسب و دیگر زریر        کھ زیر آوریدی سر نره  شیر

اسب بھ دو شاھزاده از نوادگان کاوس مھر بیشتری می ورزید و گشتاسب ولی لھر

روزی در بزمی شاھانھ گشتاسب جامی از می سرکشید .از این کار پدر آزرده بود

لھراسب گفت تو .و برخاست و از پدر خواست تا تاج و تخت را بھ او بسپارد

سِب رنجیده در شبی تیره، گشتا.ھنوز جوان ھستی و سخنت را سنجیده بگو

لھراسب کھ از رفتن فرزند آگاه .خاطر، با سیصد سوار راه ھند را در پیش گرفت

شد، زریر را با ھزار سوار بسوی ھند و گستھم و گرازه را مامور کرد کھ بھ روم 

گشتاسب وقتی بھ کابل رسید با سوارانش .و چین بھ جستجوی گشتاسب بشتابند

وقتی زریر بھ او . و تفریح مشغول شدندجای خرمی را پیدا کردند و بھ شکار

رسید، برادرش را نصیحت کرد و بھ او گفت اختر شناسان در ستاره او دیده اند 

گشتاسب قدری اندیشد و با آنکھ از پدر دل آزرده .کھ روزی پادشاه ایران میشود

لھراسب بسیار خوشحال شد و جشن مفصلی بھ .بود، پذیرفت بھ ایران باز گردد

112



ولی گشتاسب بعد از مدتی چون مھری از .افتخار بازگشت گشتاسب ترتیب داد

گشتاسب در شبی تیره قبای .سوی پدر ندید اینبار تصمیم گرفت بھ روم برود

.زربفت رومی پوشید و دینار و گوھر بھ اندازه نیازش برداشت و بسوی روم رفت

اری گرفت و او را بھ چون بھ دریا رسید کشتی بانی بنام ھیشو از گشتاسب دین

در آن شھر کھ ساختھ سلم بود ھفتھ ای را در .شھر بزرگی در روم رسانید

روزی گذارش بھ دیوان قیصر .جستجوی کار بود تا آنچھ را کھ داشت خرج کرد

راھت :از رئیس دبیران کار خواست ولی دبیرانی کھ آنجا بودند بھ او گفتند.افتاد

گشتاسب در .درد پھلوانی می خوری تا دبیریرا بگیر و برو تو بیشتر بھ 

چوپان با او مھربانی .جستجوی کار براه خود ادامھ داد تا بھ چوپان قیصر رسید

پس از ناچاری .کرد ولی بھ او اعتماد نکرده و بھ نرمی او را از پیش خود راند

.کار ساربانی زیبنده تو نیست:نزد ساربان قیصر رفت ولی ساربان بھ او گفت

از آنجا بھ بازار آھنگران رفت و .بھتر است نزد قیصر بروی تا بی نیازت بکند

آھنگر کھ .در دکان آھنگری کھ اسبان شاه را نعل میکرد، تقاضای کار کرد

بوراب نام داشت، آھن گداختھ ای را روی سندان گذاشت و از گشتاسب خواست 

کوبید کھ پتک و سندان ولی گشتاسب آن چنان ضربھ محکمی بر آھن .بر آن بکوبد

گشتاسب گرسنھ و .بوراب ترسید و او را از آنجا بیرون راند.خرد شد و بریخت

بی خانمان از این سو بھ آن سو می رفت تا خارج از شھر زیر درختی نشست و 

از قضا کدخدای آن روستا کھ از نژاد فریدون بود از آنجا می گذشت چون آن 

بھ خانھ خودش دعوت کرد و گشتاسب با خوشحالی جوان اندوھگین را دید، او را 

.دعوت آن ھموطن را قبول کرد و مدتھا در خانھ او بود

زمانھ برین نیز چندی بگذشت       برین کار بر ماھیان برگذشت

وقتی در آن روزگار قیصر سھ دختر ماھروی داشت و رسم وآئین آنجا چنین بود

بزرگان و نامداران کشور را بھ کاخ شاھزاده خانمی بھ سن زناشوئی می رسید، 

فرا می خواندند و انجمنی می آراستند تا دختر، شوی دلخواه خود را از میان آن 

کتایون دختر بزرگ قیصر شبی در خواب خود جوان بیگانھ ای .بزرگان برگزیند
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ا در انجمن اول کتایون شوی دلخواه خود ر.را دیده بود کھ  دستھ گلی بھ او میدھد

از .قیصر بار دیگر ضیافتی بزرگتر آراست و ھمھ را بھ کاخ فرا خواند.پیدا نکرد

.سوی دیگر کدخدای  خردمند از گشتاسب خواست تا بھ آن مھمانی برود

      کھ آن خواب سر برکشید از نھفتچواز دور گشتاسب را دید  گفت 

 گزینش سخت بھ قیصر از این.کتایون بیدرنگ گشتاسب را بھ شوھری برگزید

اما بزرگان او را پند دادند کھ این آئین نیاکان است و سر پیچی از آن .خشم آمد

.خوش یمن نیست

چو بشنید  قیصر بر آن  بر نھاد        کھ  دخت  گرامی  بگشتاسب  داد

بدو  گفت  با  او  برو   ھمچنین        نیابی  ز من  گنج  و تاج  و  نگین

 از یافتن شوھر دلخواھش بھ آسانی از گنج و تاج چشم پوشید و ولی کتایون خرسند

بھمراه شوی خود بھ خانھ ای کھ آن دھقان مھربان برایشان فراھم کرده بود رفت و 

یکی از گوھرھای گران قیمت را کھ نزد خود داشت فروخت و با پول آن ھرچھ 

رفت و از این گشتاسب روزھا بھ نخجیر می.الزم بود خریدند و بھ خوشی زیستند

راه روزگار میگذراند و روزی از روزھا کھ بھ شکار میرفت بھ ھیشوی کشتی 

بان برخورد و با او دوستی آغاز کرد و چنان شد کھ ھرروز بخشی از نخجیر را 

بھ ھیشوی میداد و بقیھ را بھ خانھ آن دھقان می برد و بھ این ترتیب ھمگی زندگی 

.آرامی را طی می کردند

ان سرافرازی بود بنام میرین کھ نژاد از سلم داشت و شمشیر سلم نیز در روم جو

میرین خواستار دختر دوم قیصر بود ولی قیصر کھ از کتایون و شوی .نزد او بود

برگزیده او در خشم بود پیمان کرد کھ دختر دوم را فقط بھ دالوری خواھد داد کھ 

میرین .گراز داشت بکشدگرگ بیشھ فاسقون را کھ تنی چون اژدھا و نیشی چون 

در اختر و طالع و فال خودش دیده بود کھ نامداری از ایران بھ روم آمده و سھ کار 

یکی داماد قیصر می شود و دیگری دو حیوان و دشمن :بزرگ انجام خواھد داد

و چون از کار کتایون ھم آگاه بود، نزد ھیشوی .رومیان، بدست او ھالک میشوند

پس ھیشوی بساط  شراب را آماده کرده منتظر آمدن .استرفت و از او کمک خو
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وقتی داستان را برای گشتاسب گفتند او از میرین شمشیر سلم و .گشتاسب شدند

میرین فورًا رفت و با اسب و شمشیر سلم و ھدایای زیاد از .یک اسب خواست

یھ را ولی گشتاسب فقط شمشیر و اسب را برداشت و بق.یاقوت و گوھر بازگشت

آن دو گشتاسب را تا بیشھ گرگ راھنمائی کردند و گشتاسب با .بھ ھیشوی بخشید

.یک تیر گرگ را خستھ کرد و با شمشیر پشت ویال و برش را بھ دونیم کرد

.گشتاسب سر بھ آسمان برداشت

ھمی  آفرین  خواند  بر  کردگار           کھ  ای  آفریننده       روزگار

ده  را  رھنمای           توی برتر   برترین یک خدایتوی  راه  گم  کر

ھمھ کام و پیروزی از کار تست           ھمھ  فّر و  دانایی  از نام تست

میرین ھدایای بیشتری برای گشتاسب آورد ولی گشتاسب بجز اسبی دیگر ھمھ آن 

 جوشن را کتایون پرسید این.ھدایا را دوباره بھ ھیشوی داد واز آنجا بھ خانھ رفت

از کجا یافتی؟ و پاسخ داد از شھر من دوستی این جوشن و شمشیر را برایم ھدیھ 

گشتاسب .کتایون شراب آورد و باھم تا وقت خواب خوردند و شادان بخفتند.آورد

کتایون پرسید چھ شد کھ امشب این .خواب رزم با گرگ را دید و از خواب پرید

چنین نا آرام بودی؟

کھ من  تخت خویش         بدیدم بخواب اختر و بخت خویشچنین داد پاسخ 

کتایون    بدانست  کو  را       نژاد         زشاھی بود یک  دل و  یک  نھاد

بزرگست  و  با  او  نگوید     ھمی           ز  قیصر  بلندی   نجوید    ھمی

د کھ گرگ بیشھ از آن سو میرین شاد و کامیاب نزد قیصر شتافت و بھ او مژده دا

قیصر بسیار شادمان شد و بعد از بیرون .فاسقون را با خنجر بھ دو نیم کرده

کشیدن گرگ از بیشھ بھ پیروزی میرین جشنی آراستند و ھمانجا اسقف را پیش 

.خواند و دختر را بھ میرین سپرد و او را بھ دامادی سرافراز کرد

ھلوانان و بزرگ زادگان روم خواستار دختر سوم قیصر، جوانی بنام اھرن از پ

.من دیگر بھ رسم نیاکان دختر بھ شوی نخواھم داد:بود کھ قیصر بھ او گفتھ بود

اگر بتوانی اژدھائی را کھ در کوه سقیال زندگی می کند از میان برداری تو را بھ 
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.اھرن با سری پر اندیشھ نزد میرین بھ چاره جوئی رفت.دامادی سرافراز می کنم

رین پس از آنکھ او را سوگند داد، راز کشتن گرگ بدست کشتاسب را برایش می

گشتاسب .باز گفت و نامھ ای بھ ھیشوی نوشت تا از گشتاسب کمک بخواھد

برو خنجری بلند بساز کھ باالیش چون پنجھ باز باشد و :پذیرفت و بھ اھرن گفت

ک اسب و برگستوان و سر ھر دندانھ آن نیزه ای از آھن آبدیده استوار کن و با ی

یک گرز بھ اینجا بیاور تا من بفرمان یزدان آن اژدھای دمان را نگون از درخت 

اھرن ھرچھ گشتاسب خواستھ بود آورد و ھمراه ھیشوی تا کوه سقیال .بیاویزم

.رفتند و با انگشت محل اژدھا را بھ گشتاسب نشان داده باز گشتند

 بدم سوی خویشش ھمی در کشیدچو آن  اژدھا  برز  او را  بدید     

گشتاسب ھمچون تگرگ بھ اژدھا تیر می انداخت و وقتی نزدیک یکدیگر شدند، 

خنجر را آنطور در دھانش جای داد کھ تمام تیغھای آن در حلقش فرو رفت  و 

وقتی اژدھا سست شد، با شمشیر بر سرش .زھر و خون او از کوه سرازیر گردید

اھرن ھدایای بسیار و اسبان آراستھ بھ .ھا ریختآن چنان زد کھ مغزش بر سنگ

گشتاسب پیشکش کرد، ولی گشتاسب جز یک اسب و یک کمان و چند تیر بقیھ را 

اھرن اژدھا را با چندین گاو و .بھ ھیشوی داد و شادان نزد کتایون بازگشت

.گردون از کوه پائین کشید و سرافراز در پیشاپیش گردون بھ قصر قیصر آمد

ا شادی جشنی آراست و اسقف را بھ قصر خواند و دخترش را بھ اھرن قیصر ب

قیصر از خوشحالی بخاطر داشتن آن دو داماد سر بھ آسمان می سائید، جشنی .داد

بزرگ آراست و دو داماد قبل از ھمھ شروع بھ ھنرنمائی در چوگان و تیر و نیزه 

.کردند

ین اندوھگین بھ گوشھ ای تا کی چن:از آنسو کتایون نزد گشتاسب آمد و گفت

بلند شو و بھ میدان قصر بھ تماشای دو داماد پدرم برو و ببین این دو .بنشینی

گشتاسب زین بر اسب گذاشت و بھ .پھلوان یکی گرگ و دیگری اژدھا را کشتھ

چندی بھ نظاره ایستاد و آنگاه  گوی و چوگان خواست و وارد میدان .میدان رفت

ھنگامی کھ .بازی نشان داد کھ پای دیگر یالن سست شدشد و او چنان ھنری در 

116



قیصر او را نزد خود خواند و .نوبت تیر وکمان رسید باز ھمھ در شگفت ماندند

وقتی از او نام و نشانش را پرسید،

چنین گفت کان خوار بیگانھ مرد           کھ از شھر قیصر ورا دور کرد

        کس از دفترش نام من بر نخواندچو  داماد  گشتم  ز  شھرم براند 

ببیشھ  درون  آن  زیانکار گرگ            بکوه  بزرگ  اژدھای  سترگ

سرانشان  بزخم  من  آمد   بپای         بران  کار  ھیشوی  بد   رھنمای

ھیشوی با شتاب بھ خانھ رفت و دندانھای گرگ و اژدھا را آورد و قیصر تازه 

از اھرن و میرین بر آشفت و بر گشتاسب و کتایون رفتھ و دانست کھ چھ ستمی 

سوار بر اسب شد و بھ پوزش نزد کتایون .گفت، کھ ھرگز نماند سخن در نھفت

آنھا را بھ .آمد و دختر فرزانھ خود را در برگرفت و از او و شویش دلجوئی کرد

 نام و نژاد قیصر بعدًا از کتایون.قصر باز آورد و چھل خادم بھ خدمتشان گمارد

بی گمان او از خاندان بزرگی است ولی تا :کتایون پاسخ داد.شویش را پرسید

او خود را فرخزاد می نامد و بیش از این چیزی .کنون رازش را برمن نگشوده

قیصر گنج و انگشتر بھ گشتاسب بخشید و تاج پر گھر بر سرش نھاد و .بمن نگقتھ

.ان ببرندبھ ھمھ فرمان داد تا از فرخزاد فرم

قیصر نامھ ای بھ الیاس نوشت و از او باژ .در سرزمین خزر، الیاس پادشاه بود

الیاس پاسخ داد .وگرنھ فرخ زاد کشورت را زیر و رو خواھد کرد:خواست وگفت

پس آتش جنگ افروختھ شد و دو .اگر بھ این یک سوار می نازی، من آماده نبردم

 را نزد فرخزاد فرستاد و بھ او پیشنھاد گنج و الیاس سواری.لشکر بھ ھامون آمدند

ولی فرخزاد قبول نکرد و چون خورشید برآمد دوسپاه آراستھ در برابر .یاری کرد

یکدیگر صف کشیدند و گشتاسب اسب خود را تازید و پیش الیاس آمد و او را بھ 

ان نخست الیاس بر فرخزاد تیربارید ولی گشتاسب نیزه اش را با چن.نبرد خواند

دستش را بست و کشان .نیروئی بر جوشن الیاس زد کھ او از اسب بر زمین افتاد

کشان نزد قیصر برد و آنگاه با لشکر بر سپاه دشمن تاخت و بسیاری از آنھا را 

قیصر با شادی بھ پیشباز فرخ زاد  شتافت و آن .کشت و بقیھ را بھ اسیری گرفت
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.پیروزی بزرگ را جشن گرفتند

گذشت تا آنکھ قیصر کھ از پیروزی بر الیاس مغرور شده بود بھ فکر افتاد چندی 

پس مردی خردمند بنام قالوس را با نامھ نزد .کھ از لھراسب نیز باژ بخواھد

لھراسب با احترام فراوان قالوس را نزدیک خود نشاند و از او .لھراسب فرستاد

 از ھر کشوری باژ حاال او.قیصر پیش شاھان دیگر زبون بود:سوال کرد

بھ دلگرمی کدام پشتیبان باژ میخواھد؟ قالوس کھ سپاسگزار نوازش و .میخواھد

لھراسب پرسید .پذیرائی گرم لھراسب بود داستان فرخزاد را برای او تعریف کرد

چھره این دالور بھ چھ کسی مانند است؟  قالوس پاسخ داد چھره اش درست مثل 

پس .ن دالور کسی جز فرزندش گشتاسب نیستلھراسب دانست کھ آ.زریر است

.قالوس را با ھدایای فراوان باز گرداند و بھ قیصر پیام داد کھ من آماده نبردم

پر اندیشھ  بنشست  لھراسب  دیر         بفرمود  تا  پیش  او  شد     زریر

بدو گفت کاین جز برادرت  نیست         بدین چاره بشتاب و ایدر مھ ایست

این  پادشاھی  مر او را دھم          برین  بر  سرش  بر  سپاھی  نھممن  

زریر با سپاھی آراستھ و لشکری گزیده  با نوادگان کاوس و گودرز و بھرام 

شیراوژن و ریونیز، از خاندان و دو نواده گیو، رو بھ سوی روم نھاد و در مرز 

.ه قیصر شتافتحلب سپاه را بھ بھرام سپرد و خود بصورت پیکی بھ درگا

زریر بھ .دربارگاه قیصر دو برادر یکدیگر را دیدند ولی ھیچ آشکار نکردند

این فرخزاد از بندگان ماست کھ از درگاه شاه گریختھ و نزد شما :قیصر گفت

باز .قیصر پاسخ داد من آماده رزمم.و پیام لھراسب را بھ قیصر داد.پایگاه یافتھ

من پیش از این در :یگر گشتاسب بھ قیصر گفتروز د.گرد و جامھ نبرد بپوش

بھتر است من بھ آنجا بروم و گفتنی .دربار شاه بوده ام و آنان ھمھ مرا می شناسند

.برآرم از ایشان ھمھ کام تو، درفشان کنم در جھان نام توھا را با آنھا بگویم و 

یر برادر را زر.قیصر پذیرفت و گشتاسب سوار شد و بھ تنھائی بھ سپاه ایران آمد

پدرمان سخت پیر و خستھ شده است و می :درآغوش گرفت و بھ گشتاسب گفت

گشتاسب شادمان بر .این تاج را برای تو فرستاده.خواھد تو پادشاه ایران باشی
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تخت شاھی نشست و تاج بر سر نھاد و ھمھ بزرگان و نامداران و سران لشکر 

.ندکمر بستھ در کنار تختش برپای ایستاد

بشاھی  برو  آفرین  خواندند             ورا  شھریار  زمین  خواندند

ھمھ کارھا چنان است کھ خواست :گشتاسب سپس پیامی بھ قیصر فرستاد و گفت

اگر زحمتی نیست بھ لشگرگاه ایرانیان بیا .تو بود و زریر آماده بستن پیمان است

ایرانیان رسید گشتاسب از تخت چون قیصر بھ لشگرگاه .کھ زمانھ بھ کام تو است

قیصر با شگفتی تمام گشتاسب را شناخت و از .بھ پا خاست و او را در برگرفت

گشتاسب او را کنار خود نشاند و بھ او گفت کھ .کردار خویش پوزش خواست

قیصر گنجھا و نگین و طوق و دینار و دیبا .شامگاھان کتایون را نزد او روانھ کند

با غالمان بسیار ھمراه کتایون نزد گشتاسب فرستاد وبرای بار شتران کرد و 

شھریار جوان باژ روم را بھ او .ھریک از لشکریان ایران نیز ھدیھ ای فرستاد

قیصر دو منزل ھمراه .بخشید و با کتایون و دیگر یالن رو بھ سوی ایران نھاد

شباز در ایران لھراسب بھ پی.آنان آمد و سپس بھ خواھش گشتاسب بازگشت

.گشتاسب شتافت و چون او پدر را دید از اسب فرود آمد و زمین را بوسید

.لھراسب فرزند را در برگرفت و نواخت و ھمھ باھم بھ سوی ایوان شاھی رفتند

در آنجا لھراسب با دست خود تاج شاھی را بر سر فرزند نھاد و گشتاسب با سپاس 

:و ستایش بھ پدر گفت

م        بکوشم کھ گرد  ترا  نسپرمچو مھتر کنی من ترا کھتر

ھمھ  نیک  بادا  سر انجام تو       مبادا  کھ باشیم  بی نام  تو

کھ گیتی نماند ھمی بر کسی        چو ماند بتن رنج ماند بسی

چنین  است  کیھان  ناپایدار        برو تخم بد  تا توانی  مکار

:دانای طوس میگوید

 خدای         کھ  چندان  بمانم  بگیتی  بجایھمی خواھم  از دادگر  یک 

کھ  این  نامھ  شھریاران      پیش         بپیوندم  از  خوب  گفتار  خویش

از این پس تن جانور خاک راست         سخن گوی جان معدن پاک راست
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ھمچنینی دانای طوس شبی دقیقی شاعر را بھ خواب دیده کھ جامی از می ھمچون 

دقیقی بھ :فردوسی می گوید.در دست و داستانھا می گفت از گذشتھ و آیندهگالب 

من از شاھنامھ :من آواز دادی کھ می بخور بھ آیین کاوس کی و دوستانھ بمن گفت

ھزار بیت را سروده ام و اگر یافتی بخیلی مکن، داستان گشتاسب و ارجاسب را 

 مایھ نزد شھنشھ رسد، روان گر آن.بشعر در آوردم کھ ناگھ سرآمد مرا روزگار

:و فردوسی میگوید.من از خاک بر مھ رسد

کنون من بگویم سخن کو بگفت       منم زنده او گشت با خاک جفت

:سخن دقیقی

چوگشتاسب را داد لھراسب تخت       فرود آمد از تخت و بر بست رخت

  بدان  روزگارببلخ   گزین  شد   بران    نوبھار       کھ  یزدان  پرستان

مران  جای  را  داشتندی   چنان        کھ مر مکھ  را  تازیان  این  زمان

لھراسب جائی را برای عبادت برگزید، جامھ ای خشن برتن کرد، از بزرگی 

گذشت، موی سرش برگردن و شانھ اش ریخت و سی سال خدا را از دل و جان 

.نیایش کرد

نامی فارسی بر او نھاد و بھ کتایون معروف گشتاسب، ناھید دختر قیصر روم را 

یکی اسفندیار و دیگری پشوتن، ھردو دالور، پھلوان و .کتایون دوفرزند آورد.شد

ھمھ پادشاھان جھان بھ درگاه گشتاسب آمدند و ریاست او را گردن .شمشیر زن

ارجاسب کیش دیو ھا را داشت و .نھادند مگر ارجاسب کھ پادشاه توران زمین بود

.ھیچ پندی بر او تاثیر نمی کرد

.در سرزمین گشتاسب مردی پاک، دانا و دانشمند بھ جھان آمد کھ آیینی تازه آورد

آن مرد بزرگ زرتشت .ھدف او از میان بردن اھریمن و ھر اندیشھ اھریمنی بود
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درختی کھ زرتشت در ایوان گشتاسب کاشت شاخ و برگ بسیار داشت.نام داشت

ی پند و بارش خرد         کسی کو خرد پرورد کی  مُرَدھمھ برگ و

بشاه  کیان   گفت        پیغمبرم         سوی  تو خرد  رھنمون آورم

گشتاسب دین زرتشت را پذیرفت و موبدان را بھ ھر سرزمینی فرستاد و دانایان و 

زرتشت درخت سروی را بھ نشان.دانشمندان را بھ سوی خدای یگانھ دعوت کرد

آنکھ گشتاسب دین خداوند یکتا را پذیرفتھ در کنار آتشکده برزمین کاشت کھ 

سالیانی دراز آن سرو تناور شد و گشتاسب در کنار آن سرو خانھ ساخت با چھل 

رش بلندی و چھل رش پھنا کھ در آن آب و گل بکار نبرد و دستور داد تا نقش 

آن . دیگر آن نقش کردندجمشید بر یک سو و فریدون را با گرز گاوسار در سوی

سرو را سرو کشمر نام نھادند کھ زرتشت گفتھ بود خداوند آنرا از بھشت فرستاده 

.است

زرتشت پیر بھ شاه .در آن زمان گشتاسب بھ شاه توران یعنی ارجاسب باژ می داد

در خور دین ما این نیست کھ بھ ساالر چین باژ بدھی و گشتاسب این :کیان گفت

نره دیوی این سخنان را شنید و تمام داستان زرتشت را برای .را پذیرفت

ارجاسب نامھ ای برای گشتاسب نوشت و آنرا بھ دو پھلوان .ارجاسب تعریف کرد

.ترک بھ نامھای بیدرفش و نامخواست داد و آنھا را روانھ شھر گشتاسب کرد

را با گشتاسب زرتشت .گشتاسب دستور داد تا جاماسب وزیر، نامھ را بخواند

زریر و .دیگر بزرگان نزد خود خواست و نامھ ارجاسب را با آنھا درمیان گذاشت

اسفندیار شمشیر کشیدند و گفتند اگر ارجاسب دین زرتشت را نپذیرد با این شمشیر 

قرار شد  زریر ھمراه اسفندیار و جاماسب پاسخ ارجاسب را .باید او را بکشیم

اسب آنرا پسندید و بھ دو پھلوان تورانی داد تا وقتی نامھ نوشتھ شد، گشت.بنویسند

دو پھلوان وقتی بھ سپاه توران رسیدند، پیاده بھ ایوان .بھ ارجاسب برسانند

:دبیر نامھ را خواند کھ در آن نوشتھ شده بود.ارجاسب رفتھ، نامھ را بھ او دادند

و بزرگتر اما آن سخنھا از مغز و دھان ت.ارجاسب آنچھ را نوشتھ بودی خواندیم

سخنانی بی معنی .است و تو در جایگاھی نیستی کھ آن سخنان را بزبان بیاوری

121



اینک کارت را آسان .گفتھ بودی کھ تا چندی دیگر سپاه بھ این سرزمین میفرستی

ھزاران ھزار مرد دالور و نامدار، .کردیم و خودمان بسوی سرزمین تو می آییم

.نھ از خاندان افراسیاب و بیکارهھمھ از خاندان ایرج و پھلوان 

چو ساالر پیکند  نامھ  بخواند        فرود آمد از گاه و خیره بماند

فردا بامداد از تمامی سرزمین ما سپاھیان را :بعد رو بھ سپھبد توران کرد و گفت

دو برادر اھریمن خود را بھ نامھای کھرم و اندیرمان را .روانھ ایران زمین کن

.داد و با سیصد ھزار سوار گزیده روانھ جنگ با ایرانیان کردسپھساالری 

پھلوانان دیگر مثل گرگسار، بیدرفش،  خشاش و ھوش دیو، ھمگی را برای 

سپاھیان ارجاسب دستھ دستھ .سوزاندن و غارت و کندن درختان بھ ایران فرستاد

و خانھ وارد خاک ایران شدند و ھرکجا رسیدند غارت کردند، درختان را کندند، 

گشتاسب نامھ بھ مرزداران نوشت و آنھا ھریک با سپاھی .ھای مردم را سوزاندند

ھمگی چون از بلخ بھ کنار جیحون رسیدند، .بیشمار روانھ ایرانشھر شدند

فردای آن روز، شاه، .سپاھیان از اسب فرود آمدند و آماده رسیدن دشمن شدند

جاماسب سرموبدان بود و چراغ .جاماسب وزیر و راھنمای خود را پیش خواند

اختر شناسی .چنان پاکدین بود کھ ھمھ چیز بر او آشکار بود.بزرگان و اسپھبدان

گشتاسب از جاماسب خواست .گرانمایھ و در دانش ھیچ کس بھ پایھ او نمی رسید

جاماسب پیر باخشم بھ .کھ عاقبت کار و فرجام جنگ را برایش روشن کند

. خداوند دادگر این خرد و این ھنر را بھ من نمی دادای کاش کھ:گشتاسب گفت

نخستین .اینک بدان کھ چون جنگ آغاز شود، بسی پدران و پسران کشتھ می شوند

.پھلوان تو اردشیر دشمنان را بھ خاک خواھد انداخت و سرانجام کشتھ می شود

یان درفش کاو.پس از آن شیداسب فرزند تو کشتھ می شود و پس از او فرزند من

.پس از آن نستور بھ میدان میرود و پیروز باز میگردد.برزمین افکنده خواھد شد

و آنگاه زریر بھ میدان خواھد آمد و بیدرفش .ولی فرزند دیگر تو کشتھ می شود

در کمینش می نشیند و او را با تیری زھر آب داده برخاک می افکند و چون زریر 

 اسفندیار برابر بیدرفش ظاھر می .کشتھ می شود جنگ گروھی شروع می شود
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شود و اورا با شمشیر بھ دونیم می کند و سرانجام ارجاسب بھ سوی چین می 

چون سخن جاماسب بھ پایان رسید گشتاسب بھ روی اندر افتاد و بیھوش .گریزد

فرود آمد از تخت و بگریست مدتی گذشت، چون باز بھ ھوش آمد، شھریار .گشت

اگر این چنین است برادرم را بھ کارزار نمی فرستم کھ دل :گشتاسب گفت.زار

جاماسب بھ شاه پند و اندرز زیادی داد.مادر پیرم را بسوزانم

کھ داد خدایست وزین چاره نیست     خداوند  گیتی  ستمکاره  نیست

چون خورشید سر زد لشکر آراستند و ھمانطور کھ جاماسب پیش بینی کرده بود 

ای نامداران و گردان شاه، :اسفندیار درپیش سپاه بآزادگان گفت.زریر کشتھ شد

کسی .نگاه کنید کھ چھ می گویم، بھ این خدای جھان بگروید و از مرگ نترسید

در ھمین حال صدای .کھ در راه  کارزار خدا کشتھ شود، ھرگز نخواھد مرد

ن اگر از اکنون زریر در بھشت است و م:گشتاسب در کوھسار پیچید کھ می گفت

این رزمگاه برگردم، تاج وتخت را بھ اسفندیار میدھم، ھمانطوریکھ پدرم شاھی را 

وقتی اسفندیار صدای پدر را در آن کوھسار شنید، بسان دیوی کھ از بند .بمن داد

آزاد شده باشد بھ لشکر دشمن زد و مثل باد تند کھ کلبرگ ھا را از گل جدا میکند، 

.سپاھیان ایران ھم چون شعلھ آتش بر چینیھا زدند.ردلشکر دشمن را تار ومار ک

ارجاسب چون کار جنگ را .اسفندیار بھ بیدرفش حمل کرد و اورا ازمیان برداشت

سپاھیان چین چون رفتن .دگرگون دید، با تنی چند از یاران بھ راه چین گریخت

.دارجاسب را نظاره کردند، نزد اسفندیار آمده و دین زرتشت را برگزیدن

بدین اندر آییم و خواھش کنیم        ھمھ  آذران  را  نیایش  کنیم

از ایرانیان سی ھزار نفر کشتھ شد کھ ھفتصد نفرشان سرکش و نامدار بودند  و 

در راه برگشت بھ ایران، گشتاسب دستور داد تا .ھزار و چھل نفر زخمی شدند

. زرتشت دعوت کنداسفندیار بھ چھار گوشھ جھان برود و مردمان را بھ دین

اسفندیار وقتی ھمھ بھ فرمان او شدند و بَدان در جھان پنھان شدند، آسوده و شاد با 

سپاھش بھ استراحت پرداخت و برادرش فرشیدورد را دینار و ثروت بخشید و 

:فرستاده ای نزد پدر فرستاد و گفت.خراسان را بھ او داد
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     بگیتی  شده   گم  بد  گمانبدین سان ببوده سراسر جھان          

.درمیان پھلوانان گشتاسب مردی بود بنام کرزم، کھ دل خوشی از اسفندیار نداشت

اسفندیار لشکری گرد آورده و جنگ کردن با تو را :روزی کرزم بھ گشتاسب گفت

گشتاسب بھ جاماست دستور داد ھرچھ زود نزد اسفندیار برود و او .پایھ میگذارد

.اسفندیار لشکر را بھ فرزندش بھمن سپرد و خود با چند تن روانھ شد.را بیاورد

چون اسفدیار بھ درگاه گشتاب رسید، پیش آمد، رسم زمان را بھ جا آورد و مانند 

اکنون شما ای پیران و ای :آنگاه گشتاسب گفت.بندگان پیش پدر برپا ایستاد

یده اید کھ پسری برای بھ دست موبدان و ای دانایان چنین افسانھ ای را تا کنون شن

آوردن تاج و تخت سر پدرش را از بدن دور کند؟

اسفندیار سر .ای شھریار چنان کھ تو گفتھ ای ھرگز نبوده است:بزرگان گفتند

ای شاه آزاده خو، ھرگز مرگ تو آرزوی من نیست ، من ھرچھ :برآورد و گفت

کنون بند .و فرمان توراستتوانستھ ام بھ فرمان تو کرده ام، و لیکن تو شاھی 

گشتاسب گفت، بند آوردند، آھنگران آمدند، .بفرما و اگر می خواھی بکش

زنجیرھای گران بردست و پای اسفندیار بستند، پیل آوردند، اسفندیار را بر پشت 

چھار ستون آھن آوردند وپای اورا .پیل نشاندند و او را بھ سوی گنبدان دژ بردند

دیار در زندان بود و در آن میان گشتاسب برای رواج دین اسفن.برآنھا بستند

رستم  شاه نیمروز و زال پیر، گشتاسب را بھ شادی .زرتشت بھ سیستان رفت

.پذیرا شدند و مردم گروه گروه بھ دیدن گشتاسب آمده و از دین بھی آگاھی یافتند

ھ اسفندیار کم کم بھ بزرگان ایران خبر رسید ک.گشتاسب دو سال مھمان رستم بود

فرمانداران و شھریاران از گشتاسب رو گردانیده و بھ بھمن خبر .در زندان است

بھ ارجاسب نیز آگاھی رسید کھ .دادند کھ پدرت بیگناه بھ زنجیر کشیده شده است

ارجاسب .گشتاسب بر اسفندیار خشم گرفتھ و او را در گنبدان دژ زندانی کرده

.نام ستوه برای آگاھی از اوضاع ایران روانھ کردیکی از پلیدان دستگاه خود را ب

وقتی او دید گشتاسب از بلخ رفتھ و لھراسب و موبدان بھ نیایش مشغولند، بھ 

بروید و سپاه :سرعت بازگشت و ارجاسب سران کشور را پیش خواند و گفت
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.پراکنده را گرد آورید

بان و جای  رمھبرفتند  گردان  لشکر    ھمھ          بکوه  و بیا

بدو باز خواندند لشکرش را          گزیده  سواران کشورش  را

.پایان سخن دقیقی

:سخن فردوسی

کنون رزم ارجاسب را نو کنیم      بطبع  روان  باغ  بی خو  کنیم

ارجاسب از ترکان شایستھ ھزار مرد را بھ فرزند بزرگش کھرم سپرد و بھ او 

من سپاه :بھ او گفتزد و ھمھ آتش پرستان را سر ببرد وفرمان داد تا بھ بلخ بتا

.پراکنده ام را جمع میکنم و باندک زمان مثل باد خودم را بتو میرسانم

وقتی لھراسب از آمدن کھرم مطلع شد، یزدان را نیایش کرد و باوجود پیری چون 

ع پیل مست غرید و گرز گاو پیکر بدست گرفت و با ھزار مردی کھ از بازار جم

چون با گرز گران حملھ میکرد و سران ترک را یکی بعد .کرده بود بھ میدان آمد

ولی از .از دیگری بخاک می افکند، ھمھ تصور میکردند کھ او اسفندیار است

پیری و تابش آفتاب بی تاب شد و

بخاک  اندر  آمد   سر     تاجدار         برو  انجمن  شد  فراوان  سوار

 بر و جوشنش          بشمشیر  شد  پاره  پاره   تنشبکردند چاک آھن

وقتی کالھخود را از سر شاه برداشتند، صورت بھشتی او با موی سفید ظاھر شد 

و یکسره ھمھ در شگفت شدند کھ این پیرمرد چطور می توانستھ شمشیر بدست 

او لھراسب پدر گشتاسب است و :کھرم او را شناخت و بھ سپاھیانش گفت.بگیرد

از آنجا سپاھیان ترک بھ بلخ آمده و .اکنون پشتیبان گشتاسب از او گرفتھ شده

بسوی آتشکده رفتھ آنرا بھ آتش کشیدند و اوستا را .شروع بھ کشتن و تاراج کردند

.ھشتاد ھیربد آتشکده را کشتند.سوزاندند

زخونشان بمرد آتش زردھشت         ندانم جزا جایشان جز بھشت
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نان ھوشمند و دانای گشتاسب خود را چون ترکان آراستھ، بر اسبی یکی از ز

او راه دو روزه را یک روز پیمود و خود را .نشست و راه سیستان را پیش گرفت

اما .بھ گشتاسب رسانید و او را از حملھ ترکان بھ بلخ و کشتار مردم آگاه کرد

ز برای چیست؟ این غم و ماتم برای یک تاخت وتا:گشتاسب با خونسردی گفت

اما زن او را سرزنش کرد کھ این .تمام کشور چین  تاب برابری با سپاه مرا ندارند

شھنشاه لھراسب را کشتند، روزگار ما را سیاه کردند، .چھ حرفی است کھ میزنی

دختران را بھ اسیری بردند، دختر دیگر شاه را بھ خواری بردند و ھیربدان 

گشتاسب تا این سخنان . را نمی توان حقیر شمردچنین کاری.فروزنده آذر مردند

را شنید بھ ھرسو نامھ نوشت و از مھتران و پادشاھان یاری خواست و توانست 

در نبردی کھ سھ روز طول کشید، .لشکری فراھم آورد و بسوی بلخ حرکت کرد

بسیاری از ایرانیان کشتھ شدند کھ سی و ھشت پسر دالور گشتاسب از کشتگان 

سرانجام .فرشیدورد با کھرم درآویخت و با تنی مجروح بھ گوشھ ای افتاد.بودند

گشتاسب پشت بھ دشمن کرد و بھ کوھی کھ تنھا یک راه داشت و آن راه را فقط 

آنجا در حالیکھ گشتاسب .شاه می دانست رفت و با سپاھیانش در آن کوه پناه جست

برو و بھ اسفندیار بگو : گفتاز کرده خود با اسفندیار پشیمان شده بود بھ جاماسب

.اگر بھ این رزمگاه بیاید و مرا نجات دھد، تاج وتخت را بھ او خواھم بخشید

بدین گفتھ  یزدان گوای  منست         چو جاماسب کو رھنمای منست

جاماسب یک قبای توزی مثل ترکھا پوشید و از کوه پائین آمد و بسوی دژ گنبدان 

ار کھ بربام دژایستاده بود، جاماسب را شناخت و او را نوش آذر پسر اسفندی.تاخت

اسفندیار .جاماسب بر اسفندیار نماز برد و پیام پدر را بھ او داد.نزد پدرش برد

ای خردمند چرا بر دست بستھ و کسی کھ دست و پایش در آھنست  :پاسخ داد

کشتن اگر دلت از پدر خیره است ولی :درود شاھنشاه را میدھی؟ جاماسب گفت

لھراسب و ھشتاد موبد کھ از خونشان آتش آتشکده خاموش شد را نتوان خوار 

اسفندیار پاسخ داد کھ من بستھ بودم چنین زار و خوار و ایشان از من ھیچ .شمرد

:اسفندیار گفت.سی وھشت برادرت را ترکان کشتند:جاماسب گفت.یاد نکردند
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جاماسب از پاسخ ھای .ر رامش بودندوقتی من در بند بودم آنھا ھمھ شاد و د

اسفندیار دل آزرده شد و از زخم و جوشن بریده فرشیدورد سخن بھ میان آورد کھ 

اشک از چشمان اسفندیار جاری شد و آھنگر را صدا کرد تا زنجیر پایش را باز 

سپس اسفندیار با تنی دردمند بھ گرمابھ رفت و رنگ زنجیر را از تن زدود و .کند

چون شب شد تیغ ھندی در دست گرفت و با پسرانش نوش .لوانی پوشیدجوشن پھ

اسفندیار .آذر و بھمن و مھرنوش و با راھنمائی جاماسب بھ طرف ھامون تاختند

خداوندا، اگر در جنگ پیروز شوم و انتقام خون :رو بسوی آسمان کرد و گفت

  صد . در دل نگیرمنیای پیرم و برادرانم را بگیرم، می پذیرم کھ کینھ ای از پدر

آتشکده برپا می کنم، در بیابانھا صد کاروانسرا می سازم، در بیابانی کھ حتی 

کرکس پرواز نمیکند، صدھزار چاه آب حفر میکنم و کشاورزان بیچاره را 

این را بگفت و بر بالین .توانگرمیکنم و مردم را براه راست ھدایت میکنم

آنچھ بھ :ظات زندگی بھ اسفندیار گفتفرشیدورد در آخرین لح.فرشیدورد رفت

ای برادر خروشنده، من رفتنی ھستم بھ .سرمان آمده ھمھ تقصیر گشتاسب بود

تو .سرای دیگر ولی توباید ھمیشھ برجای باشی و روان مرا بھ بخشش یاد کن

این را گفت و .پدرود باش ای جھان پھلوان، کھ جاوید بادی و روشن روان

اسفندیار جسد برادر را بکوھی بلند برد و در سایھ . دادرخسارش زرد شد و جان

و از آنجا بھ میدان کشتگان رفت و در میانشان جسد کرزم را .درختی بخاک سپرد

.دید

چنین  گفت  با   کشتھ    اسفندیار            کھ  ای  مرد  نادان  بد  روزگار

* بگشاد  راز از نھفتنگھ کن کھ دانای ایران چھ  گفت           بدانگھ  کھ 

*کھ دشمن کھ دانا بود بھ ز دوست         ابا دشمن و دوست دانش نکوست

در آن سوی .تمام خونھا ایکھ اینجا ریختھ شده در گیتی بعدی بھ گردن تو است

دشت با گروھی از ترکان کھ تعدادشان ھشتاد نفر بود روبرو شد کھ ھمھ ایشان را 

. کوه باال رفتھ بھ حضور شاه  رسید و بر او نماز بردبھ خاک افکند و از آنجا از

یزدان را سپاس کھ ترا شاد و روشن روان :گشتاسب اسفندیار را بوسید و گفت
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کرزم، آن بداندیش کھ .از من دل آزار مباش و در کین خواھی کندی نکن.می بینم

یم، کشور و تاج اگر در جنگ پیروز شو.دل مرا از فرزندم تیره کرده بود، مرده

اسفندیار .وتخت را بھ تو خواھم سپرد و خود بھ پرستش یزدان خواھم پرداخت

.من گذشتھ ھا را بدست فراموشی سپرده ام.شاه از من خشنود باد:پاسخ داد

سپاھیان بھ دیدن اسفندیار آمدند، بر او آفرین خواندند و ھمھ شب را بھ آرایش 

رجاسب و فرزندش کھرم از عاقبت جنگ از سوی دیگر ا.لشکر مشغول شدند

اسفندیار فقط یک نفر است و :نگران بودند کھ گرگسار بھ آنھا دلداری داد و گفت

ارجاسب از گفتھ گرگسار خوشحال شد و بھ او قول داد اگر .ھماورد او من ھستم

بر اسفندیار پیروز شود از توران تا دریای چین و سرزمین ایران را بھ او خواھد 

. چون خورشید برآمد سپاه بزرگی بھ سپھداری اسفندیار از کوه فرود آمد.داد

ارجاسب ده کاروان شتر آماده کرد کھ اگر شکستی پیش آمد، خود و بستگانش از 

اسفندیار با گزر گاوسارش برقلب سپاه دشمن زد و سیصد الور .نبردگاه بگریزند

منھ حملھ برد و صد پس بھ سوی می.این کین فرشیدورد بود:را کشت و گفت

بعد بر میسره .وشصت دلیر را بھ کین خواھی نیای خود کشت و کھرم فرار کرد

.حملھ برد و از دلیران صد و شصت و پنج را بھ کین سی وھشت برادر کشت

ولی گرفتار کمند او شد و .گرگسار بھ میدان آمد و تیر بسوی اسفندیار انداخت

چو ارجاسب پیکار زان .ان نزد شاه برداسفندیار دست او را بست و کشان کش

سپھ را بران رزمگھ بر بماند،  خود و .گونھ دید، زغم پست گشت و دلش بردمید

سپاھیان توران بزنھار اسفندیار آمدند و اسفندیار آنان را .مھتران سوی خلخ براند

سر وتن را شستند و یک ھفتھ بھ نیایش یزدان پاک پرداختند و روز ھشتم.بخشید

گرگسار گفت من .گرگسار را کھ از ترس مثل بید می لرزید نزد اسفندیار آوردند

بنده تو خواھم بود و راه روئین دژ را کھ ارجاسب بھ آنجا رفتھ بھ تو نشان خواھم 

اسفندیار بھ لشکریان .اسفندیار دستور داد تا او را ھمچنان در بند نگھدارند.داد

ای رزمنده تو :گشتاسب بھ او گفت.ای شاه آمدخواستھ بخشید و سپس بھ پرده سر

من تا زنده ام بر این ننگ خواھم .اینجا شاددلی و خواھرانت بھ اسیری در بند
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اگر خواھران را از بند ترکان رھا کنی تاج شاھنشاھی و گنج و تخت .گریست

دانم جایگاه پرستش برای من کافی خواھد بود اگر فرزن.مھی را بھ تو می سپارم

:اسفدیار پاسخ داد.نزد دیگری نباشند

بھ  پیش  پدر  من  یکی  بنده ام        روان   را   بفرمانش      آگنده ام

فدای تو دارم تن و جان  خویش        نخواھم سرو تخت وفرمان خویش

بتخت آورم من بھ توران می روم  و بر و بوم ارجاسب را زیرو رو میکنم و 

لشکر را از ھرسو فرا خواندند و از میان ایشان دوازده ھزار .دخواھران را زبن

سوار مرد افکن و کینھ دار گزیدند و بھ ایشان گنج و درم بخشیدند و بسوی کارزار 

.رھسپار شدند

کنون زین  سپس ھفتخوان  آورم          سخنھای نغز و جوان  آورم

اند از ھفتخوانسخن گوی دھقان چو بنھاد خوان        یکی داستان ر

ز رویین  دژ  و  کار     اسفندیار          ز راه  و  ز آموزش گرگسار

.اسفندیار راه توران را درپیش گرفت و با سپاھش تاخت تا بھ دوراھی رسید

سپس دستور داد گرگسار را کھ .سراپرده و خیمھ زد و با بزرگان بھ بزم نشست

بعد بھ . چھار جام می، دمادم بھ او نوشانیدھمچنان در بند بود بھ مجلس بیاورند و

، اگر آنچھ را کھ از تو میای تیره بخت، رسانم ترا من بتاج و بتخت:او گفت

زمن :گرگسار گفت.وگرنھ ترا با خنجر بھ دو نیم می کنم.پرسم راست بگوئی

اسفندیار پرسید .نشنود شاه جز گفت راست، تو آن کن کھ از پادشاھی سزاست

:دژ کجاست و بھترین راه برای رسیده بھ آن کدام است؟  گرگسار پاسخ دادرویین 

نخست راھی از میان شھر و آبادی می گذرد .از سھ راه می توان بھ آن دژ رسید

راه سوم بھ یک .دیگری از بیابان خشک و بی آب و علف بھ دو ماه.بھ سھ ماه

. کسی از آنھا رھایی نداردھفتھ بھ دژ می رسد اما پر از شیر و گرگ و اژدھا کھ

ای شھریار، از :گرگسار گفت.اسفندیار کمی اندیشید و راه سوم را انتخاب کرد

.این ھفت خوان ھرگز کسی نگذشتھ مگر دست از جان شستھ باشد
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اسفندیار گرگسار را بھ زندان .در خوان اول دو گرگ سترک ھستند بھ بزرگی فیل

چون خورشید برآمد اسفندیار با سپاھش رو . نشستفرستاد و خود شب را بھ بزم

چون بھ منزلگاه رسید لشکر را بھ پشوتن سپرد و خود بھ .بھ ھفت خوان نھاد

مرد دلیر .آن دو گرگ چون دوفیل جنگجو براو حملھ بردند.جایگاه گرگان رفت

ندیار اسف.ھر دو جانور سست افتادند.کمان بھ زه کرد و بر آنھا تیر پوالدین بارید

.رو بھ خورشید کرد و یزدان را نیایش کرد.فرود آمد و سرشان را برید

ھمی   گفت  کای   داور    دادگر        تو دادی مرا ھوش و زور و ھنر

تو کردی تن گرگ را خاک جای         تو باشی  بھر  نیک و بد  رھنما

پس گرگسار را س.سپس اسفندیار فرمود خوانی گستردند و خورش و می آوردند

ای :گرگسار گفت.فراخواند و سھ جام پیاپی بدستش داد و از خوان دوم پرسید

شیردل فردا دوشیر بھ جنگت می آیند کھ عقاب را یارای پرواز بر آنھا و نھنگ را 

روز بعد چون سپاه بھ جایگاه شیران رسید، اسفندیار .تاب جنگیدن با آنان نیست

نخست شیر نر بھ .و خود بھ تنھائی پیش رفتباز لشکر را بھ پشوتن سپرد 

پھلوان حملھ برد و اسفندیار با یک ضربھ شمشیر او را بھ نیم کرد، آنگاه شیر ماده 

برآشفت و بر او تاخت و مرد دالور تیغی بر سرش فرود آورد و سر شیر بر خاک 

.اسفندیار سرو تن را شست و سپاس خداوند را بھ جای آورد.غلطید

 کای داور داد  و پاک          بدستم  ددان را  تو کردی ھالکچنین گفت

بساط خورش و می گستردند و اسفندیار گرگسار بداندیش را فرا خواند و سھ جام 

گرگسار پاسخ داد در خوان .از می لعل فام او را نوشانید و از خوان سوم پرسید

 کامش آتش می سوم اژدھاھی در انتظار تست کھ تنش چون کوه خاراست و از

اسفندیار دستور داد تا گردونھ ای ساختند و برگِردش تیغھائی نصب و .بارد

بامداد خفتان پوشیده، لشکر را بھ پشوتن سپرد و .صندوقی برآن استوار کردند

اژدھا غرید و .خود در صندوق نشست و با اسبھای نیرومند بھ سوی اژدھا رفت
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چون تیغھا در کامش بماند، دریای خون از . برداسبان و گردون و صندوق را فرو

مرد دلیر از صندوق بیرون آمد و با شمشیر مغز اژدھا را چاک .دھانش برفشاند

پشوتن و سپاھیان .از زھرش دودی برآمد و از آن دود اسفندیار بیھوش شد.زد

زاری کنان بسویش شتافتند و گالب .گمان بردند گزندی بر پھلوان رسیده

اسفندیار چشمان را گشود و سرو تن بشست و جامھ نو بتن .ش ریختندبرتارک

.کرد

بیامد  بھ   پیش   خداوند    پاک        ھمی گشت پیجان و گریان  بخاک

ھمی گفت کین اژدھا را کھ کشت        مگر آنک  بودش  جھاندار  پشت

ز اسیر را پیش می در آن نھادند و با.سراپرده بر لب آب زدند و خوان گستردند

گرگسار گفت .خواند و سھ جام می لعل فام بھ او داد و از خوان روز دیگر پرسید

اسفندیار در .در منزل فردا زن جادویی بھ دیدارت میآید کھ او را غول مینامند

سپاه را بھ .شب تیره با لشکر تاخت و چون خورشید برآمد بھ خوان چھارم رسید

شراب و طنبور، بھ بیشھ ای خرم و پر گل در آن پشوتن سپرد و خود با جام 

قدری از جام می نوشید و چون شاد .نزدیکی رفت و در کنار چشمھ ساری نشست

سراییدن و گشت طنبور را در برگرفت و در وصف رنجھا و ناکامیھای خویش، 

زن جادوگر خود را بصورت پری چھره ای درآورده، نزد .نالھ اندر گرفت

پھلوان جام می را بدستش داد و زنجیری کھ بربازو داشت و زرتشت .اسفندیار آمد

جادوگر .آن را از بھشت آورده بود برگردنش افکند و نیرویش را از او گرفت

خود را بصورت شیری درآورد ولی اسفندیار شمشیر کشید و با یک ضربھ سرش 

رشید را آسمان تیره گشت و گردبادی سیاه برآمد کھ روی خو.را برخاک انداخت

.اسفندیار چھره برزمین نھاد و یزدان را سپاس گفت.پوشید

جھانجوی  پیش  جھان  آفرین      بمالید  چندی  رخ  اندر زمین

اسیر دربند را پیش خواند و سھ جام.در آن بیشھ سراپرده زدند و خوانی گستردند
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بود نشان داد و گفت می لعل فام بھ او نوشاند و سر جادوگر را کھ بدرخت آویختھ 

راه :حاال بگو در منزل بعدی چھ شگفتی در پیش است؟  گرگسار پاسخ داد

.دشواری در پیش داری، بھ کوھی بلند می رسی کھ باالی آن جایگاه سیمرغ است

اسفندیار تمام شب .او نھنگ را ازدریا و فیل را از زمین بھ چنگ برمی دارد

کر را بھ برادر سپرد و خود ھمان گردونھ و لشکر راند و چون خورشید برآمد، لش

سیمرغ  .صندوق اسبان را برداشت و بھ کوه سر بر آسمان کشیده نزدیک شد

فرود آمد تا آن را بھ چنگ بگیرد ولی تیغھا در بال و .گردونھ و اسبان را دید 

اسفندیار از صندوق بیرون آمد و با .پرش فرو رفتند و سست بر زمین افتاد

.مرغ را پاره پاره کرد و بھ نیایش ایستادشمشیر سی

چنین  گفت  کای  داور  دادگر             خداوند   پاکی  و زور و  ھنر

تو بردی پی جادوان را زجای            تو  بودی  بدین نیکیم  رھنمای

گرگسار با تنی لرزان و رخساری .سراپرده زدند و خوان گستردند و می خواستند

اسفندیار سھ جام می پیاپی بر او نوشانید و پرسید این بار چھ شوری در زرد آمد و 

دشواری راه فردا را با تیر و کمان و شمشیر چاره :پیش است؟ گرگسار پاسخ داد

تو و لشکریانت در یک نیزه برف خواھید ماند و اگر از آن رھایی .نتوانی کرد

ریگزار داغش مرغ و مور یابی ، بھ بیابانی می رسی بھ طول سی فرسنگ کھ بر 

و از آن .یک قطره آب ھم در آن بیابان نخواھی یافت.ملخ گذر نتوان کرد

ایرانیان از گفتھ ھای گرگسار بیمناک .سرزمین تا رویین دژ چھل فرسنگ است

اسفندیار آنان را سرزنش کرد و .شدند و از اسفندیار خواستند از ھمانجا باز گردد

ئی بھ اینجا آمده اید کھ عھد وپیمان و سوگند فراموشتان گفت مگر شما برای نامجو

ایرانیان .شد؟ شما ھمھ باز گردید کھ بھ یاری یزدان، برادر و پسر مرا بس است

چون خورشید در پشت کوه نھان شد، سپاه بھ .پوزش خواستند  و سپاه براه افتاد

ی آراستند کھ منزلگاه رسید و در آن ھوای دلفروز سراپرده و خیمھ زدند و بزم

.آن گاه سھ شبانھ روز برف بارید.ناگھان تند بادی برخاست و آسمان تیره شد
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باید بھ یزدان کھ جز او .اسفندیار بھ لشکریانش گفت زور و دالوری سودی ندارد

.راھنمایی نداریم پناھنده شوید و یاری بخواھید

را ستایش کنیدھمھ  پیش یزدان نیایش کنید          بخوانید و او 

نیایش  ز  اندازه   بگذاشتند         ھمھ در زمان دست بر داشتند

سھ روز دیگر در آن ھوای دلپذیر .بادی خوش برخاست و ابرھا پراکنده شد

چون پاسی از شب گذشت صدای مرغان .آسودند و روز چھارم بھ راه ادامھ دادند

.نھ بر دل دارد و دروغ می گویداسفندیار دانست کھ گرگسار کی.دریایی برخاست

تو گفتی بھ بیابان خشک می رسیم پس آواز مرغان دریایی از :از او پرسید

کجاست؟  گرگسار پاسخ داد آب اینجا چون زھر شور است و تنھا بھ درد مرغان 

پاسی از شب گذشتھ بود کھ  شتر  پیشرو  کاروان در آب .و جانوران می آید

تر را بھ تنھایی از آب کشید و فرمود تا گرگسار را فرا اسفندیار ش.غوطھ ور شد

خواندند و بر او خروشید کھ چھ نیرنگی در کار داشتی کھ دریا را بھ بیابان جلوه 

مرگ سپاه تو :ناگھان گرگسار گفت.دادی و چیزی نمانده بود ھمھ ھالک شوند

گزند چیزی از تو بھ من جز پای بند و بال و .برای من مثل روشنایی ماه است

ای کم خرد، من اگر پیروز شوم ترا پادشاه میکنم :اسفندیار خندید و گفت.نرسیده

را شنید زمین گرگسار چون این.و آزارم بھ فرزندان و دودمان تو نخواھد رسید

اسفندیار او را بخشید و بند از پایش برداشتند و از او .را بوسید و پوزش خواست

گرگسار مھار شتری را در دست گرفت و از .شان بدھدخواست تا گذرگاه آب را ن

اسفندیار دستور داد تا آب مَشکھا را  در آب ریختھ و سپاه را .پایاب رود گذر کرد

سبکبار کرده و چون بھ خشکی رسیدند در ده فرسنگی رویین دژ خیمھ زدند و بھ 

 بگو، اگر راستش را:گرگسار را فرا خواند و پرسید.خوردن و نوشیدن پرداختند

من بر ارجاسب پیروز شوم و سرش را ببرم، جگر کھرم و اندریمان را بھ تیر 

بدوزم و زنان و کودکانشان را بھ اسیری ببرم، تو شاد خواھی شد یا دژم؟ گرگسار 

:دلتنگ شد و با پرخاش گفت
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ھمھ  اختر  بد  بجان  تو   باد           بریده  بخنجر میان  تو  باد

در افکنده پرخون تنت         زمین  بستر و گرد پیراھنتبخاک ان

این بار اسفندیار برآشفت، شمشیر برسرش زد و بھ دونیمش کرد و الشھ او را بھ 

اسفندیار از بلندی دژ  را نگاه کرد، با حصار .دریا افکند تا خوراک ماھیان شود

 و از ھیچ راھی بھ آھنین کھ بر پھنای دیوارش چھار سوار باھم بھ آسانی میگذرند

آنھا را .ناگھان دو سوار ترک را دید کھ بھ شکار آمده بودند.درون آن راه نیست

دژ یک در :بھ اسیری گرفت و از آنھا راه ورودی بھ دژ را پرسید و آنھا گفتند

صد ھزار سپاه در آنست کھ ھمھ بنده .سوی ایران و یک در سوی توران دارد

اسفندیار آن دو اسیر .و آذوقھ ده سال در انبار دژ استارجاسب ھستند و خوراک 

ساده دل را کشت و بھ پرده سرای خود آمد و با پشوتن بھ رایزنی نشست و بھ 

تو سپاه را .گرفتن دژ سالھا طول می کشد، باید چاره بھ نیرنگ جست:برادر گفت

روقت دود ھشیار باش ھ.در اینجا نگھدار و من چون بازرگان بھ داخل دژ میروم

آنگاه درفش مرا .در روز و آتش در شب بر فراز دژ دیدی بدان کھ کار من است

اسفندیار فرمان داد صد شتر سرخ موی .بدست بگیر و سپاه آراستھ را بھ دژ بران

آوردند و آنھا را با دینار و دیبا و گوھر و تخت و تاج زرین بار کردند و بیست تن 

 ساربانی ھمراه کرد و بھ آیین بازرگانی بھ سوی دژ از نامداران سپاه را با جامھ

چون کاروان بھ دژ رسید، بازرگان شترھا را گذاشت و با یک اسب و .روان شد

زمین بوسید و بر او .ده تختھ دیبای چین  و حریر و نگین  نزد ارجاسب بار یافت

 و توران مردی بازرگانم و ترک نژاد، نامم خرداد کھ بین ایران:نماز برد و گفت

کاروانم بیرون دژ است، اما اگر رای تو باشد می خواھم .خرید و فروش می کنم

در بازار مدتی گذشت .در سایھ مھرت درون دژ در امان  باشم و بھ کارم بپردازم

تا دو خواھر اسفندیار، کوزه آب بردوش و پریشان حال نزدیک آمدند و خواھران 

ران پادشاه ایرانیم و پدرمان با خیال آسوده با خواھش و زاری  گفتند کھ ما دخت

اسفندیار با چھره پوشیده بانک .خفتھ و ما با سر وپای برھنھ اینجا آبکشی میکنیم

.مگر نمی بینید کھ من سرگرم کارم:زد
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چو  آواز  بشنید  فرخ  ھمای        بدانست و آمد دلش باز جای

 بر خویشتن راز اویچو خواھر بدانست آواز اوی        بپوشید

اسفندیار دانست کھ خواھر .ھمای صدای برادر را شناخت و از بیم و امید گریست

چند روز لب فرو بندید :او را شناختھ رویش را گشود و با دیدگانی پراشک گفت

پس مرد جوان از کلبھ .کھ من برای جنگ و پاک کردن ننگ بھ اینجا آمده ام

در سفر خود بھ این دیار بھ دریای : بھ او گفتبرخاست و نزد ارجاسب رفت و

ژرفی  رسیدیم و ناگھان گردبادی برخاست کھ ھمھ دست از جان شستیم و من در 

آن حال با خدای خود پیمان کردم کھ چون نجات یابم بزمی بزرگ برپا سازم و شاه 

بھ ارجاسب شاد شد و ھمھ بزرگان و ناموران را .و بزرگان را بھ مھمانی بخوانم

اسفندیار از شاه .خانھ بازرگان شایستھ بزم شاه نبود.مھمانی خرداد فراخواند

چندین اسب و بره کشتند و بر باالی دژ .خواست تا مھمانی را بربام دژ بیارایند

مھمانان بھ خوردن و .ھیزم فراوان جمع کردند کھ دود و شعلھ آن بھ آسمان رسید

از آن سو دیده بان دود و آتش را . نشناختندمیگساری نشستند و از مستی سر از پا

.دید و شادمان پشوتن را آگاه ساخت

زھامون سوی دژ بیامد سپاه       شد از گرد خورشید تابان سیاه

ارجاسب بھ کھرم فرمان داد بھ مقابلھ برود و طرخان را با ده ھزار نامدار بھ 

با یک ضربھ شمشر او طرخان بسوی نوش آذر تاخت و نوش آذر .کارزار فرستاد

را بدو نیم کرد و دو لشکر بھم در آمیختند و کھرم گریزان بسوی دژ بازگشت و بھ 

پدر خبر داد سپاه ایران با اسفندیار برما تاختھ کھ ھمان گرز جنگ گنبدان را بھ 

ارجاسب بھ ھمھ لشکریانش دستور داد تا از دژ خارج شوند و بر .دست دارد

کتر شد، اسفندیار جامھ کارزار پوشید، یالن را سھ دستھ چون تاری.دشمن بتازند

دستھ اول را بھ میان حصار، دیگری را بھ در دژ و سومی را گفت کھ تمام .کرد

آن سرکردگانی کھ در مھمانی از می مست بودند سر ببرند و خودش با بیست مرد 

ا با تیغ خواھرانش را بھ بازارگاه فرستاد و از آنج.دلیر بدرگار ارجاسب رفت

:ھندی در مشت، ھرکس را در راه می دید کشت تا بھ ارجاسب رسید و بھ او گفت
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.بیابی کنون تیغ و دینارگانکھ از مرد بازرگان، 

یکی   ھدیھ    آرمت      لھراسبی        نھاده   برو   مھر   گشتاسبی

ستبزخم اندر ارجاسپ را کرد سست        ندیدند  بر  تنش جائی  در

ز پای  اندر  آمد  تن          پیلوار       جدا کردش از تن سر اسفندیار

آنگاه در گنج و دینار را مھر کرد و دژ را بھ چند نامور سپرد، خواھران را بر 

اسبان نشاند و سفارش کرد وقتی از دژ بیرون رفتند، در دژ را ببندند و وقتی با 

سپس خود با ھمای و .سپاھش بیاندازنددشمن نبرد میکند سر شاه ترکان را پیش 

چون سھ پاس از شب .بھ آفرید و یالنش از دروازه دژ گذشتھ بھ یاران پیوستند

گذشت، دیده بان از باالی برج بانگ زد کھ اسفندیار بھ کین لھراسب سر ارجاسب 

دو لشکر باھم در آویختند و آنگاه سر .را بریده و نام گشتاسب را برافراشت

خروشی برآمد و دوفرزند ارجاسب .ھ پیش سپاه توران انداختھ شدارجاسب ب

اسفندیار با کھرم برآویخت و کمربند او را گرفت واز پشت زین بلند .گریان شدند

از تورانیان کسی زنده .کرد و برزمین زد و دو دستش را بستھ بھ خواری بردند

 اندریمان و کھرم را سپس بر در دژ دو دار برپا کردند و پسران ارجاسپ،.نماند

.بردار کردند

اسفندیار دبیر را پیش خواند و نامھ ای بھ گشتاسب نوشت و پس از نیایش یزدان و 

ستایش گشتاسب از پیروزی خودش و کشتھ شدن ارجاسب او را آگاھی داد و 

شھریار پس از ستودن فرزند، وی را پند .دستور خواست کھ بھ ایران باز گردد

.سپس از او خواست بھ ایران بازگردد.یزی بیھوده بپرھیزدداده کھ از خونر

بھ سپاھیانش خواستھ بخشید و .اسفندیار بعد از دریافت نامھ تدارک بازگشت دید

گنج و دینار ارجاسب را بار بیش از ھزار شتر کرده ھمراه دو دختر و دو خواھر 

ین دژ افکند و آنگاه آتش در روی.و مادر گریان ارجاسب بھ سوی ایران فرستاد

دیوارھایش را فرو ریخت و سھ پسر دلیرش و سپاه را از راه بیابان بھ ایران 

فرستاد و خودش از راه ھفت خوان نخجیر کنان رفت تا در مرز ایران بھ پسرانش 

در کاخ شاه بزم و شادی.رسید و از آن جایگاه با گنج و سپاه نزد گشتاسب آمد
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ن گستردند و می خسروانی در جامھای بلور بھ گردش در آراستند و در ایوانھا خوا

گشتاسب از اسفندیار خواست تا آنچھ در ھفت خوان گذشتھ بود باز گوید، اما .آمد

:اسفندیار بھ پدر گفت

چو  فردا بھشیاری  آن بشنوی            بپیروزی     دادگر       بگروی

 دست ایشان بھ دستبرفتند ھرکس کھ گشتند مست          یکی ماه رخ

سرآمد  کنون  قصھ  ھفتخوان            بنام  جھان  داور این را  بخوان

نگھ  کن  سحرگاه  تا  بشنوی           ز بلبل  سخن   گفتن    پھلوی

ھمی  نالد  از  مرگ  اسفندیار           ندارد  بجز  نالھ   زو    یادگار

       کھ  بر خواند  از گفتھ  باستانز بلبل   شنیدم   یکی  داستان     

کھ چون مست باز آمد اسفندیار           دژم  گشتھ  از  خانھ  شھریار

مادر، شھریار بامن بد می :جام شرابی خواست و بھ مادرش کتایون گفتشبانگاه

کند، مرا بارھا بھ وعده تاج وتخت بھ جنگ و خطر فرستاد و چون پیروز باز 

من فردا آخرین سخن را با او خواھم گفت و .یمان خود وفا نکردهگشتھ ام ، بھ پ

غمی شد ز .اگر نپذیرد بھ زور تخت را از او می گیرم و ترا بانوی ایران می کنم

تو فرمانروای خزانھ و لشکر ایرانی و پدرت : و پسر را پند دادگفتار او مادرش

چنین .اج وتختش تراستاو بگذرد تتنھا آن تاج را بر سر دارد، آنھم روزی کھ 

گفت با مادر اسفندیار کھ پیش زنان راز ھرگز مگوی و مکن ھیچ کاری بھ فرمان 

.زن

پر از شرم و تشویر شد مادرش           ز گفتھ   پشیمانی   آمد   برش

.اسفندیار تا دو روز بھ درگاه پدر نرفت

اسپ و فالگویان جام.روز سوم گشتاسب آگاه شد کھ فرزند آرزوی تاج وتخت دارد

جاماسپ .و ستاره شناسان را فرا خواند و طالع و آینده پسر را از آنان سوال کرد

بھ آن زیجھای کھن نگاه کرد و از آنچھ می دید ابروھایش پرتاب و از ناراحتی 

.مژگانش پر از آب شد
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از این پس غم او  بباید  کشید          بسی شور و تلخی  بباید چشید

وش  در زاولستان  بود           بدست  تھم   پور  دستان   بودورا ھ

دل شاه زان در پر اندیشھ شد         سرش را غم و درد ھم پیشھ شد

روزدیگر گشتاسپ بر تخت نشست و اسفندیار دست بھ سینھ در خدمتش ایستاده و 

 آغاز آن گاه کھ نام آوران و گردان و موبدان و اسپھبدان ھمھ جمع شدند، سخن

.کرد

بدو  گفت  شاھا   انوشھ    بدی         توی  بر  زمین  فره  ایزدی

تو شاھی  پدر من  ترا  بنده ام          ھمیشھ  بھ  رای تو پوینده ام

تو میدانی من پیمان و پند ایزدی را پذیرفتم و سوگند یاد کرده ام کھ ھرکس شکست 

ارجاسب را .ا ازمیان برمی دارمبھ دین آورد، یا بھ بت پرستی بگراید او ر

شکست دادم و تو مرا بگفتار کرزم بداندیش بھ بند وزنجیر کشیدی و غافل از کینھ 

با وعده تاج وتخت، ارجاسب .ارجاسپ بلخ را گذاشتی و بھ بزم در زابل شتافتی

دوباره گفتی خواھرانت را نجات بده تا افسر و تخت وعاج را  .را از ایران راندم 

. بسپارمبھ تو

بھانھ کنون  چیست  من  برچیم            پس از رنج  پویان  ز بھر کیم

بگیتی نداری کسی را ھمال، مگر بیخرد نامور پور :بفرزند پاسخ چنین داد شاه

.زال

برھنھ  کنی  تیغ  و  کوپال  را              ببند  آوری   رستم   زال    را

           نمانی  کھ  کس بر نشیند بزینزواره  فرامز   را     ھمچنین   

سپارم  بتو تاج  و تحت و کاله             نشانم  بِر   تخت  بر    پیشگاه

چرا با .ای  شھریار پرھنر و نامور، دشمن تو شاه چین بوده:اسفندیار پاسخ داد

تا مرد پیری بھ دنبال نبرد ھستی کھ کاوس او را شیر پھلوان خواند و از فریدون 

.کیقباد دل شھریاران بھ او شاد بوده و نیکوکارتر از او در ایران کسی نبوده

اگر عھدنامھ شاھان .خداوند رخش است و بزرگ است و با عھد نامھ کیخسروست

نشنیدی کھ :گشتاسب گفت.را زیر پا نھی، عھدنامھ گشتاسب ھم ناروا می شود
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؟ کسی کھ عھدنامھ خداوند را بشکند، کاوس شاه، بفرمان ابلیس راھش را گم کرد

اگر ازمن تخت و سلطنت می خواھی راه سیستان را در .نمیتوان از او گذشت

اسفندیار باغم .پیش گیر و رستم را دست بستھ ھمراه زواره  و زال اینجا بیاور

دریغ از .از این تصمیم برگرد کھ این کار من نیست:فراوان  بھ شاه جھان گفت

تو شایستھ تخت و تاج ھستی و مرا . چون تو دوری مرا می خواھیمقام شاھی،

.زندگی درگوشھ ای از این جھان کافی است

و لیکن  ترا  من  یکی  بنده ام         بفرمان  و رایت  سر افکنده ام

اسفندیار .تندی مکن، سپاھی گزیده بردار و بھ کارزار رستم بشتاب:گشتاسب گفت

 اگر زمانم فرا رسیده باشد دیگر از دست سپاه کاری ساختھ :رنجیده تر پاسخ داد

کتایون با چشمانی اشکبار .آنگاه دژم و اندوھگین بھ ایوان خویش باز آمد.نیست

پسرم، از بھمن شنیدم کھ بھ زابلستان می روی تا رستم :نزد اسفندیار آمد و گفت

ادر را بشنو و خود را فرزندم، پند م.زال، خداوند گرز و شمشیر را بھ بند آوری

پدرت پیر شده و ھمھ .نفرین بر این تاج و تخت.برای پادشاھی در بال میفکن

مادر مھربان :اسفندیار پاسخ داد.مرا خاکسار دو گیتی مکن.چشمھا بھ توست

.آنچھ از رستم و ھنرھایش گفتی سراسر درست است

د  پویی  بسینکوکارتر  زو  بایران   کسی        نیابی  و   گر چن

اما چھ کنم کھ .پھلوانی چون پیلتن سزاوار بند و چنین بدی شایستھ شاه نیست

.یارای سرپیچی از فرمان شاه و دل بریدن از این دستگاه و پادشاھی را ندارم

ببارید خون از .رستم اگر بھ فرمان من تن در دھد، ھرگز از من تلخی نخواھد دید

، کھ تو جان خود را بھ دست گرفتھ وی از سرشمژه مادرش، ھمھ پاک برکند م

اسفندیار با دلی پر درد از پیش مادر باز گشت و .ای و بھ جنگ پیلتن می روی

سحرگاه با بانگ خروس، آوای .تمام شب مادر از مھر پسر از دیده خون بارید

رفتند تا بھ سر دوراھی گنبدان دژ .کوس برخاست و اسفندیار با لشکرش روانھ شد

شتری کھ در پیش کاروان حرکت می کرد برزمین نشست و .زابل رسیدندو 

اسفندیار خوابیدن شتر را بھ فال .ھرچھ چوب بر سرش زدند ھمچنان برجای ماند
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 وزانجا بیامد سوی ھیرمند، ھمی بود .بد گرفت و فرمان داد سر شتر را ببرند

و .ھ بزم و رامش نشستندسراپرده زدند و با بزرگان لشکر ب.ترسان زبیم گزند

شاه فرمان بستن و خوار کردن :چون از می شاد شدند، اسفندیار بھ یارانش گفت

رستم را بھ من داده و من نیز پذیرفتھ ام، اما آگاھم کھ آن پھلوان شیردل برای 

بنده ھمھ ایرانیان از وجود او زنده اند، پس باید ایران رنجھا برده و از شھریار تا 

ای خردمند و دلیر و با دانش بھ پیامبری نزدش بفرستم کھ خود پیش ما فرستاده 

.بیاید و تن بھ فرمان من نھد تا دَِر جنگ و گزند بستھ بماند

 راه       برین باش و آزرم مردان مخواه گفت اینستپشوتن بدو

خود را آن چنانکھ شایستھ شاھزاده ای:و بھ او گفتاسفندیار بھمن را فرا خواند

است بھ دیبای چینی و تاج خسروی پرگھر بیارای و ھمراه ده موبد نیکنام بھ 

پیامبری نزد رستم برو و پس از درود و ستایش فراوان بھ او بگو کھ شایستھ نبود  

در پادشاھی لھراسب و پس او گشتاسب آیین بندگی را فراموش کنی و بنده وار بھ 

 پذیرفت و راه دیو و بد آموزی و گشتاسب بود کھ دین زرتشت را.درگاه نیایی

گمراھی را بست و از خاور تا باختر چون موم در دستش ھستند و خراجش را 

ای پھلوان اینھا را گفتم تا بدانی چنین شاھی از تو آزرده کھ بھ .پذیرفتھ اند

او سوگند یاد کرده کھ ترا .بارگاھش نرفتھ و در رزمش کمر بستھ نجنگیده ای

زال و زواره و .گاه بکشاند، از خشمش بپرھیز و پوزش بخواهدست بستھ بھ در

فرامز و رودابھ ھم پند مرا بشنوند و کاری نکنند کھ دودمانشان تباه و خانھ ھایشان 

اگر دست بستھ ھمراه من نزد شاه بیایی چنانکھ شایستھ است .ویران شود

.بخشایشت را از شھریار خواھم خواست

.وار براسبی سیاه و با درفشی درخشان بھ زابل تاختبھمن پیام پدر را شنید وس

زال چون شنید سواری بھ شھر نزدیک می شود بھ نزدش شتافت و تا دید شاھزاده 

ای از نژاد لھراسب است بر او نماز برد و خواست در ایوان مھمانش باشد ولی 

رستم بھمن گفت از سوی اسفندیار کھ بر لب ھیرمند سراپرده زده پیام مھمی برای 

دارد و چون شنید پھلوان در شکارگاه است، از زال راھنما خواست و ھمراه او 
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.سوار نخجیرگاه را با انگشت بھ بھمن نشان داد و خود بازگشت.نزد رستم شتافت

از دور مردی را دید .بھمن از کوھی باال رفت و از بلندی بھ نخجیرگاه نگریست

بھ یک دست جام می و بھ . میخ بر گوری زدهبھ سان کوه بیستون کھ درختی چون

فرامرز برپای در پیشش ایستاده و رخش در .دست دیگر مشغول خوردن است

بھمن از دیدن پھلوان درشگفت شد و سنگی را از کوه .مرغزار مشغول چرا بود

زواره با دیدن آن خروشید، اما رستم نجنبید و .کند و بسوی رستم فرو غلتاند

بھمن بھ شکارگاه آمد و رستم او را .نھ پا سنگ از خود دور کردنشستھ با پاش

پذیرا شد و نامش را پرسید و چون دانست بھمن،  پور اسفندیار است او را در 

بھمن پیام اسفندیار را یکایک بھ رستم باز .برگرفت و او را برخوان گسترده نشاند

.گفت

ا شنیدم و از دیدن تو شادکام پیام پدرت ر:پیلتن زمانی بھ فکر فرو رفت و گفت

این .اکنون پاسخ مرا بھ اسفندیار برسان و بگو کھ از پندھای تو سپاسگزارم.شدم

آرزوی دیرینھ من بوده کھ روزی بھ دیدار تو مفتخر شوم و باھم بھ یاد شاه جامی 

اکنون کھ بھ آرزویم دست یافتھ ام بدون سپاه بھ نزدت خواھم آمد تا فرمان .بنوشیم

اما ای پھلوان آیا پاداش .ه را از تو بشنوم و اگر گناھکار باشم تن بھ کیفر دھمشا

رنجھایی کھ برده ام و نیکوییھایی کھ کرده ام در بند شدن است؟ سخنھای ناخوش 

را از من دور دار و درپی نا ممکن مباش کھ تا کنون کسی بند بر پای من ندیده 

خانھ من بیا و با سپاھت مھمان من باش، دست از این کین و خشم بردار، بھ .است

تا زمانی بھ شادی کنار ھم باشیم و بھ شکار بپردازیم و چون ھنگام بازگشت 

فرارسید من در گنجھای کھن را باز و ھمھ را نثار تو میکنم و پس از آن باھم نزد 

شاه می رویم تا من بھ پوزش و فروتنی خشمش را فرو بنشانم، سر و پا و چشمش 

.وسم و دلیل گناه و کیفرم را بپرسمرا بب

زرستم چو بشنید بھمن  سخن          روان  گشت با  موبد  پاک  تن

رستم نیز مدتی  در راه ماند و سپس بھ زواره .بھمن با پیام رستم نزد پدر بازگشت

.نزد زال بھ زابلستان برو و ایوان را برای پذیرایی اسفندیار آراستھ کن:گفت
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از آن سو بھمن با . رستم سوار رخش شد و آشفتھ و دمان تا لب ھیرمند تاختآنگاه

.اینک پھلوان بدون گرز و سالح تا لب ھیرمند آمده:پیام رستم نزد پدر آمد و گفت

شاھزاده جوان از دالوری و نیروی رستم آنچنان با آب وتاب تعریف کرد کھ 

د ندیده ای کھ رستم بھ نظرت مگر تو پھلوان و زورمن:اسفندیار برآشفت و گفت

.پیل جنگی آمده

اسفندیار فرمود تا اسب سیاھش را زین کنند و کمند را بھ فتراک بست و با صد 

از این سو رستم سوار بر رخش نزدیک آب رسید، از .سوار تا لب ھیرمند آمد

:پس از ستایش ودعا گفت.رودخانھ عبور کرد و از اسب پیاده شد

ر   دیدمی          بدین تازه رویی نگردیدمیکھ  روی  سیاوش  گ

خنک شاه کو چون تودارد پسر          بباال  و فرت  بنازد      پدر

ھمھ  دشمنان  از تو  پر بیم باد          دل بد سگاالن بھ دو نیم باد

اسفندیار کھ گفتار پھلوان را شنید از اسب فرود آمد و او را در برگرفت و آفرین 

خوشا بحال .سپاس یزدان را کھ ترا شاد و روشن روان می بینم: گفتخواند و

دیدار تو مرا بیاد زریر می اندازد کھ عزیزترین کسانم .آنکھ تو پشتیبانش باشی

آرزویی دارم کھ آن شھریار در خانھ من کھ شایستھ بزرگی :رستم بھ او گفت.بود

ادرگار یالن جھان، یارای ای ی:اسفندیار پاسخ داد.چون تو نیست مھمان باشد

سرپیچی از فرمان شاه را ندارم کھ او نھ اجازه مھمانی در زابل را داده است ونھ 

.جنگ با یالن

  نباشد  ز بند  شھنشاه  ننگتو خود بند برپای نھ بی درنگ  

.چون ترا دست بستھ نزد شاه ببرم، گناه بھ او باز میگردد

. و کمر بستھ تو ھستم و نمیگذارم تا شب در بند باشیمن از این کار دلخستھ ام

وقتی کھ تاج برسر بگذارم جھان را بتو می سپارم و با گنج و خواستھ بُر بومت را 

ای نامدار این سخن برای من ننگین است کھ سپھبدی :رستم پاسخ داد.بیارایم

.مان من نباشدگیزیده، نام آوری و سرافراز شیری مثل تو بھ خانھ من نیاید و مھ

کین و دیو را از مغز بیرون کن، آن گاه من آماده ام آنچھ بخواھی بھ فرمانت انجام 
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.کھ این برای من کاری زشت و عاری بس بزرگ است.دھم مگر بستن دستانم

ای یادگار پھلوانان کھن، ھرچھ گفتی سراسر راست است، اما :اسفندیار پاسخ داد

ان شاه در بند کردن توست، پس اگر من مھمان تو باشم و پشوتن گواه است کھ فرم

پس از آن فرمان را نپذیری، ناچار بھ رزم با تو خواھم بود و این ناسپاسی بھ نان 

.اما اگر آرزویت نشستن با من است تو مھمان من باش.و نمک میزبان است

وقت .پوشمیک ھفتھ در شکار بوده ام بھ خانھ میروم جامھ مناسب می :رستم گفت

.خوردن مرا باز خوانید

ای بزرگ :رستم با دلی خستھ و پراندیشھ بھ ایوان خود نزد زال آمد و بھ او گفت

تو گویی کھ بزرگی و .نامدار، اسفندیار را دیدم خردمند و با زیب و با فرھی

.دانایی را فریدون شاه بھ او سپرده و فر شاھنشاھی در چھره اش دیده می شود

تن رستم، اسفندیار از دعوت خود پشیمان شده و بھ پشوتن کھ راھنمایش پس از رف

کاری بس دشوار را آسان پنداشتم، من در ایوان او کاری :بود در سراپرده گفت

پشوتن .اگر نیاید، او را نخواھم خواند.ندارم و برای او ھم دیدن من فایده ای ندارد

.فندیارای نامدار، برادر کھ یابد چو اس:بھ او گفت

شنیدم ھمھ ھرچ  رستم  بگفت           بزرگیش با مردمی بود جفت

نساید  دو  پای  ورا   بند   تو           نیابد  سبک  سوی  پیوند  تو

بترسم کھ  این کار گردد  دراز            بزشتی  میان  دو گردن فراز

 جھان مرا نکوھش اگر از فرمان شاه سرپیجی کنم، در این:اسفندیار پاسخ داد

من نکوھش دوگیتی را .خواھند کرد و در آن جھان نزد یزدان شرمنده خواھم بود

.بھ رستم نخواھم فروخت، ھمانطور کھ کسی نمیتواند چشم دین را با سوزن بدوزد

از .آنگاه خوان گستردند و اسفندیار بدون آنکھ رستم را بخواند بھ خوردن نشست

 چشم براه فرستاده اسفندیار بماند، اما وقت نھار گذشت آن سو تھمتن در ایوان خود

اگر آیین اسفندیار این است کھ مرا :رستم خندید و بھ زواره گفت.و خبری نرسید

پس دستور گستردن .مھمان کند و سپس خوار دارد، امید نیکی از او نباید داشت

.خوان داد و پس از خوردن سوار رخش شد و نزد اسفندیار رفت
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ھمھ لشکریان از دیدن او لب بھ .رستم بر رخش نشست و دمان بھ نزدیک آب آمد

خرد نیست اندر سر شھریار، کھ جوید از این :تحسین گشودند و بیکدیگر گفتند

ای پھلوان پیمان تو :رستم چون نزدیک اسفندیار رسید بھ او گفت.نامور کارزار

ا خوار بداری؟ تو خویشتن را چنین بود کھ از پی مھمانت کس نفرستی و او ر

بزرگ می پنداری ولی بدان کھ منم رستم، نگھبان تاج و تخت این سرزمین و 

.از این خواھش من بدگمان مشو و خودت را از آسمان باالتر ندان.کشنده دیوان

من از یزدان .تبھ دارد از چنگ من روزگارمن نمی خواھم شاھزاده ای چون تو، 

.ا گذشت و باالخره بھ دیدار شاه فرخ ھمال نائل شدمسپاسگزارم کھ سالھ

ای پور سام سوار، در چنین روز گرمی برای راه دراز :اسفندیار خندید و گفت

خود میخواستم بامداد فردا بھ پوزش بھ دیدار تو و .نمی خواستم ترا رنجیده کنم

شین و جامی اکنون کھ تو رنج راه را بر خود ھموار کرده ای، آرام بن.زال بیایم

جھاندیده گفت .اسفندیار رستم را تعارف بھ نشستن در سمت چپ خود کرد.بردار

اسفندیار بھ بھمن گفت کرسی .این نھ جای منست، بجائی نشینم کھ رای منست

رستم پر از خشم بر آن کرسی زر .زرین در دست راستش برای رستم نھادند

.نشست

چون دیوزادی بود کھ با بدنی تیره و مویی شنیده ام کھ پدرت زال :اسفندیار گفت

جوجھ .سپید بھ دنیا آمد و سام اورا بھ کوه انداخت کھ خوراک مرغ و ماھی شود

خجستھ نیاکان من، او را حمایت کردند .ھای سیمرغ ھم از خوردنش اکراه داشتند

تا چو مردی بلند شد و شاخی چون رستم بھ بار آورد و روزگار چنان شد کھ 

.ناپارسا شده و سر از فرمان شاه می پیچداکنون 

شایستھ شاھان سخن .آرام بگیر و این سخنھای نادلپذیر چیست:رستم بھ اوگفت

.تو خود از بزرگی و نیکنامی زال آگاھی.بگو کھ شاھان ھمیشھ راستگو ھستند

جدم سام پور نریمان کھ بزرگست و گرشاسپ پدرش بوده ، اژدھای دمان را کشت 

مادرم، دختر مھراب، فرمانروای ھندوستان کھ .ریایی را بھ دو نیم کردو دیو د

نیاکان تو کھ بھ آنھا .پس از دو سو نسبت از شاھان دارم.نژاد از ضحاک دارد
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کیقباد را کھ نھ گنج داشت و نھ .مینازی پادشاھی خود را مدیون خاندان ما ھستند

از کاوس و کیخسرو عھد و .شاندملشکر، من از البرز کوه آوردم و بر تخت ن

.منشور دارم

*تو  اندر  زمانھ  رسیده   نوی           اگر  چند  با  فر  کیخسروی

*تن خویش بینی ھمی در جھان           نھ ای  آگھ  از کارھای نھان

داستان رنج و پیکارت را شنیده ام، اکنون از کارھاایکھ من :اسفندیار خندید و گفت

من نواده لھراسبم کھ نژادش بھ فریدون می رسد، مادرم دختر قیصر .بشنوکرده ام 

من نخستین .است کھ نَسبَش بھ تور می رسد، پس دو سو نژاد از فریدون شاه دارم

تو دنیایت ھمیشھ .بودم کھ دین زرتشت را رواج دادم و بت پرستان را برانداختم

اما من کمربستھ .ا بزرگی یافتھ ایدر خدمت نیاکان من بوده و از بندگی درگاه آنھ

پدر تاجدار چون گشتاسب شاھم، کھ در راه دین با ارجاسب جنگیدم، در ھفت 

من رویین دژ را گشودم و آتش زرتشت را .خوان با شیر و گرگ روبرو شدم

چون سخن بھ درازا .برافروختم و بھ یاری خداوند یکتا برھمھ دشمنان پیروز شدم

.ی تعارف کردکشید اسفندیار جام

*چنین گفت رستم  بھ  اسفندیار            کھ  کردار ماند  ز ما  یادگار

اگر من بھ مازندران نرفتھ .اکنون با داد و انصاف بھ سخنان این مرد پیر گوش کن

بودم، جاایکھ گیو و کاوس و طوس در بند بودند و از آنجا بھ ھاماوران نرفتھ بودم 

وس در بند بود واگر از ایران بھ چین نرفتھ بودم جاایکھ کاوس و گودرز و ط

جاایکھ جھان پر از درد افراسیاب بود تا کیخسرو فرزند سیاوش و نوه کاوس تاج 

برسر لھراسب نھد، گشتاسب کجا می بود؟

چھ  نازی  بدین تاج گشتاسبی         بدین   تازه   آیین   لھراسبی

بندد  مرا  دست  چرخ  بلندکھ  گوید برو دست رستم ببند           ن

من از کودکی تا  شد ستم کھن        بدین گونھ از کس نبردم سخن

شنیده ام بازوانت چون ران :اسفندیار خندان دست رستم را در دست گرفت و گفت

شیر ستبرست و آنگاه دستش را چنان فشار داد کھ از ناخنش آب زرد فرو ریخت 
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ھمان موقع رستم دست اسفندیار را فشاری .رد نجنبیدولی مرد کھن خندید و از د

ای شاه یزدان پرست، خوشا بحال :داد کھ ناخنش پر از خوناب شد و گفت

.گشتاسب کھ پسری چون اسفندیار دارد، فرزندی کھ بھ فر گیتی چنین افزوده است

ای رستم نامدار:اسفندیار از درد خم بھ ابرویش آمد ولی خندید و گفت

ور کھ فردا  برزم              بپیچی  و یادت  نیاید  ز  بزمتو می خ

فردا در رزم با نیزه از اسب ترا بر زمین می زنم و دستھایت را می بندم و نزد 

شاه می برم و بھ او می گویم کھ از تو بدی ندیده ام و بھ خواھش ترا از ھرگونھ 

رستم از .ی یافتغم و درد و رنج می رھانم و پس از آن خوبی و گنج خواھ

کجا رزم جنگاوران را دیده ای و کجا گرز گران :سخنان اسفندیار خندید و گفت

دیده ای؟ اگر جزاین گردش روزگار باشد و دوستی بین ما پوشیده شود و بجای می 

سرخ کین، کمند و کمین بیاوریم و بجای آوای رود، صدای تیغ و کوپال باشد، تو 

 بدشت نبرد بیایی ترا در آغوش خواھم گرفت و از زین ای فرخ اسفندیار، فردا کھ

بلندت می کنم و از میدان نزد زال می برم و ترا بر تخت عاج می نشانم و تاجی 

را کھ از کیقباد یافتھ ام بر سرت می گذارم و در گنج را خواھم گشود  و تمامش را 

رفت و مردانھ بھ تو و سپاھت خواھم داد و پس از آن خندان بھ نزد شاه خواھیم 

تاج شاھی را با سپاس گشتاسب بر سر می گذاری و از آن پس کمر در خدمت تو 

.خواھم بست ھمانطوریکھ کمربستھ کیانیان پیش از تو بوده ام

چو تو شاه باشی و من پھلوان          کسی  را  بتن در  نباشد  روان

خوان گستردند و می آنگاه اسفندیار دستور داد .پاسخ بیش از این فایده نداشت

اسفندیار گفت در می .چون رستم بنای خوردن نھاد ھمھ در شگفت شدند.آوردند

رستم بیاد شھنشاه می نوشید و .او آب بریزند تا کھ ببیند رستم چھ می گوید

از .در می کھن آب نریزید کھ تیزی کھنگی آنرا میبرد:درگوشی بھ پشوتن گفت

:ھنگام رفتن اسفندیار بھ رستم گفت.ھوت ماندندتوانایی او در نوشیدن شراب مب

ھرچھ خوردم نوش :رستم پاسخ داد.می و ھرچھ خوردی نوش جانت و شاد باشی

گشت، بار دیگر از تو می خواھم کینھ از دل بشویی، بزرگی کنی و مھمان من 
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اسفندیار بازھم دعوت رستم را رد کرد و از او خواست بھ فرمان شاه کھ.باشی

ھمان فرمان یزدان است تن دھد و دست بستھ بھ بارگاه بیاید یا خود را برای 

غم و اندوه رستم را فرا گرفت، پذیرفتن پیشنھاد اسفندیار .کارزار فردا آماده کند

رستم اندیشید اگر سرفرود آورم و دست بھ بند او .ننگ بود و نپذیرفتن آن جنگ

اما اگر .ھد شد و این ننگی ابدی خواھد بودبدھم ھمھ سربلندی گذشتھ ام پایمال خوا

جنگی رخ دھد و اسفندیار کشتھ شود، من سرافکنده و گرفتار نفرین ابدی خواھم 

پس در .اگر خود کشتھ شوم، پس از مرگم زابلستان و دودمانم نابود خواھد شد.شد

در من از رای و گفتار تو :خشم و پریشانی کوشید تا در دوستی را بگشاید و گفت

چرا پند دیو را می پذیری و از بند .رنجم کھ راز سپھر از گمان ما بیرون است

.نمی دانی کھ گشتاسب در نھان آرزوی مرگت را دارد.بستن من سخن می گویی

تاکنون ترا بھ ھر سختی کشانده و دور جھان دوانده و عاقبت این بار عقل حیلھ 

 یافتھ کھ از رزمت روی برنتابم و گرش را بھ کار انداختھ و در سراسر زمین مرا

در این جنگ و مرگ ناگریز، نکوھش ابدی برای من و تاج وتخت برای گشتاسب 

.از روی من و یزدان شرم کن و دست از این اندیشھ بردار.باقی بماند

دل ما را مکن شھریارا نژند            میاور بجان  خود  و من  گزند

            بگشتاسپ  بادا  سر انجام   بدبماند  بگیتی  ز من  نام   بد

تو میخواھی کھ ھرکس این را بشنود، مرا ناپاک رای و ترا :اسفندیار پاسخ داد

نھ بخاطر تاج وتخت ولی ھشیار و نیکوکار بداند ولی بدان کھ من فرمان شاه را

چون حکم یزدان است گردن نھاده ام و زشت و زیبای جھان و بھشت و دوزخ را 

 از این پس کار را کش نده و فردا در میدان نبرد جھان در مقابل .آن می یابمدر 

.چشمانت سیاه خواھد شد و خواھی فھمید کھ پیکار مردان چگونھ خواھد بود

گفت ای سرای امید، خنک ھنگام بازگشت رستم مدتی بر پای ایستاد و بھ درگاه 

.روز کاندر تو بد جمشید

ی          ھمان  روز کیخسرو  نیک پیھمایون  بدی  گاه  کاوس ک

در فرھی بر تو اکنون  ببست          کھ بر تخت تو ناسزایی نشست
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باید زابلستان را غلغلستان نامید کھ :اسفندیار گفتار او را شنید، نزدیک آمد و گفت

ھیچ یک از این شاھانی .مردانش پس از مھمانی از میزبان بھ زشتی یاد می کنند

.تو با حسرت از آنھا نام بردی چون گشتاسب پوینده راه یزدان نبوده استکھ 

گشتاسب در یک سو، خود زرتشت و اوستا و در سوی دیگرش راھنمای 

دو فرزند پھلوان چون من و پشوتن ھم شمشیر .خردمندی چون جاماسپ را دارد

شت سر او رستم از در بیرون رفت و اسفندیار از پ.بدست در خدمتش ایستاده ایم

دلم از .من تاکنون چنین اسب و سواری ندیده ام:را نگریست و بھ برادرش گفت

.نشیب فردای او می سوزد، اما چکنم کھ یارای سرپیچی از فرمان یزدان را ندارم

ای برادر بیشتر بتو گفتم و باز می گویم، از این جنگ وکینھ و خشم :پشوتن گفت

.دست بردار

اد  مرد        سر اندر  نیارد  بآزار و  دردمیازار کس را کھ  آز

بیا تا فردا بدون سپاه بھ ایوانش برویم و با پھلوانی کھ می شناسم و می دانم دلش 

تو نیک می دانی :اسفندیار پاسخ داد.بر پیمان تو راست است، بھ گفتگو بنشینیم

س چرا از پ.کھ بھ حکم دین ما ھرکھ از فرمان شاه بگذرد جایش در دوزخ است

پشوتن .من می خواھی چنین گناھی مرتکب شوم و از رای گشتاسب سر بتابم

مگر دیو بھ دلت راه یافتھ کھ پند .برآشفت کھ تو جز جنگ و ستیز ھیچ نمی بینی

.مرا نمی پذیری؟ اسفندیار با دلی پردرد خاموش ماند

شن، کمان، برو تیغ ھندی، جو:رستم بھ خانھ بازگشت و بھ برادرش زواره گفت

زال کھنسال نگران نزد فرزند آمد و .برگستوان، کمند، و گرز گران را بیاور

اگر تو .من از عاقبت کار نگرانم.تو ھمیشھ در خدمت شاھان بوده ای:گفت

اگر .بدست جوانی چون اسفندیار کشتھ شوی او زابلستان را زیر و رو خواھد کرد

پس از او بپرھیز، یا .ت بھ پستی خواھد گراییدبھ او آسیبی برسد نام بلند و آوازه ا

تن بھ خواستش بده یا ھم اکنون از اینجا بگریز و در بیغولھ ای پنھان شو کھ کسی 

آنگاه .نامت را در جھان نشنود و یا با گنج وخلعت سپاه او را از اینجا باز گردان

.خود نزد شاه برو و او را بندگی کن
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من بد و نیک روزگاران . دیده، کار را چنین آسان مپندارای پیر جھان:رستم گفت

.مگر نمیدانی پس از من زابلستان ویرانھ خواھد شد.زیادی را پشت سر گذاشتھ ام

از جنگ فردا .و بارھا خواھش و کھتری کردم.من از او گنج و گھر دریغ نکردم

رگاھش را بھ من فقط کم.اندوه بھ خود راه مده کھ من روی او شمشیر نمی کشم

کمند می گیرم، بھ آغوش از زین برمی دارم و برتخت ناز می نشانم و پس از سھ 

روز مھمانی با او نزد گشتاسب می رویم و تاج بر سرش می گذارم وچنانکھ 

چھ گفتار خام :زال خندید و گفت.خدمت کیقباد را کردم کمر بھ خدمتش می بندم

را با شاه ایران برابر می کنی؟ دیگر خود قباِد بی گنج و تخت .و بی سر و تھی

سپس پھلوان سر بر زمین نھاد و تا خورشید برآمد .دانی من آنچھ می دانستم گفتم

.بھ یزدان نالید کھ بد روزگار را از آنان بگرداند

چوشد روز رستم بپوشید گبر         نگھبان  تن  کرد  برگبر  ببر

بران باره  پیل  پیکر  نشستکمندی بفتراک زین بر ببست         

در آنجا رستم بھ تنھایی از .بھ زواره گفت تا لشکری آراستھ و تا لب ھیرمند تاختند

اسفندیار با خنده جوشن پوشید و سوار .آب گذشت و بطرف لشکر اسفندیار شتافت

وقتی پیر و جوان بھم .اسب سیاھش شده و چون نزد تھمتن رسید او را تنھا دید

ای شاه شادان و نیک بخت از این ستیز پرھیز کن و بسوی :ستم گفترسیدند، ر

اگر خون و جنگ می خواھی بگو تا یک سوار زابلی و یک .مردم و ھوش باز بیا

.ای نابکار، چرند نگو:اسفندیار پاسخ داد.خنجر کابلی بیاورم تا خونش را بریزی

 با فریب و نیرنگ از مرا بھ نبرد طلبیدی و اکنون کھ شکست را نزدیک می بینی

جنگ زابلیان بھ چھ کار من می آید؟  این در آیین و دین من نیست .آن می گریزی

تو اگر می خواھی یار و .کھ ایرانیان را بھ کشتن بدھم و خودم تاج بر سرم بگذارم

تن بھ تن می جنگیم تا .اما من یاوری جز یزدان ندارم.یاوری با خود ھمراه کن

ای نو جوان، :رستم گفت.م یک بدون سوار بھ خانھ باز می گرددببینیم اسب کدا

اسفندیار زبان بھ دشنام .می ترسم زمانی مرا بشناسی کھ بر کشتھ ات می گریم

نخست دست بھ نیزه بردند .گشود ولی رستم پاسخی نداد و جنگ تن بھ تن آغاز شد
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ن دستھ گزرھای گران ھم و بعد شمشیر بدست گرفتند تا آن تیغھا شکستھ شد و چو

شکستھ شد، دوال کمر را گرفتند ولی ھیچکدام از آن شیرھای جنگجو از پشت 

خستھ و با دھانھای خشک، جوشن و برگستوان چاک چاک، باالخره .زین نجنبدند

.نبردگاه را ترک کردند

چون جنگ بھ درازا کشید و رستم بازنگشت، زواره با سپاه نزدیک آمد و از 

نوش آذر، پسر اسفندیار .پرسید رستم کجاست و زبان بھ دشنام گشودایرانیان 

ای سگزی بی خرد، افسوس کھ اسفندیار دستور جنگ با سگان :برآشفت و گفت

این گفتگو آتش جنگ را بین دو لشکر .را نداده تا ھنر ما را در گرز و نیزه ببینید

فرزندان اسفندیار نوش آذر و مھر نوش، .برافروخت و زواره دستور حملھ داد

اسفندیار .بھمن سراسیمھ بھ نبردگاه اسفندیار آمد و پدر را آگاھی داد.کشتھ شدند

.برآشفت و رستم را نکوھش کرد کھ ای بدنشان، دو سگزی فرزندانم را کشتھ اند

از روی من شرم نمیکنی؟ از یزدان نمی ترسی؟ مگر پیمان ما برآن نبود کھ بی 

پیمان شکستی؟  رستم غمگین شد و بر سرشاه، خورشید و سپاه بجنگیم؟  چرا تو 

اکنون برادر و پسرم را دست .شمشیر سوگند خورد کھ من دستور جنگ نداده بودم

:اسفندیار گفت.تو آنھا را بھ کین آن گرانمایگان بکش.بستھ بھ حضورت می آورم

، فکر تو ای بدنشان.ریختن خون مار بر طاوس نر ناخوش و آیین شاھان نیست

دو رانت را با تیر بھ رخش می دوزم و اگر زنده .خودت باش کھ زمانت بسر آمده

.بمانی در بند ترا نزد شاه خواھم برد

بدو گفت رستم کزین گفت و گوی           چھ باشد  مگر کم  شود  آبروی

بیزدان پناه  و  بیزدان    گرای             کھ اویست بر نیک و بد رھنمای

.برگرفتند و آنچنان تیر خدنگ بر یکدیگر انداختند کھ خورشید کم رنگ شدکمان 

تیرھای رستم بر اسفندیار کارگر نبود، اما تیرھای اسفندیار خشمگین کھ پیکانی از 

.الماس داشتند، زره رستم را چون کاغذ می درید و تن او را چاک چاک می کرد

ده، ناچار از اسب فرود آمد و تن رخش نیز از آن زخمھا سست شد و سوار درمان

اسفندیار از پی او خندید کھ ای .بھ کوه گریخت و رخش بی سوار بھ خانھ بازگشت
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پیل جنگی کھ دیو را گریان و بریان میکردی، چرا چون روباه از غرش شیر بھ 

یک امشب .شب تیره کھ ھنگام جنگ نیست:کوه گریختی؟  رستم بھ اسفندیار گفت

امشب را بھ :اسفندیار پاسخ داد.ه تا بھ ایوان روم و چاره زخمھا کنمرا مھلت بد

رستم .جان زینھارت می دھم، اما فردا باز گرد کھ دیگر حرف وسخن نمی پذیرم

خستھ و مجروح از آب گذشت و اسفندیار او را از پشت نگریست و با خود 

آسمان کھ چنین سپاس، ای خدای زمین و .این مرد نیست، ژنده پیلست:اندیشید

.پھلوانی بر من دست نیافت

اسفندیار بھ سراپرده خویش بازگشت و ھمھ را در سوک نوش آفرین و مھرنوش 

آن دو را در تابوت زرین نھاد و با پیامی نزد گشتاسب فرستاد کھ این است .دید

اسفندیار بر تخت نشست و بھ .ثمره رای تو کھ رستم را بھ چاکری می خواستی

.رستم با تنی زخمی از آب گذر کرد:تپشوتن گف

برآنم کھ چون او بایوان رسد          روانش ز ایوان بھ کیوان رسد

مادرش رودابھ .ھمھ گریان شدند.از آن سو رستم خستھ و مجروح بھ ایوان رسید

.زال چھره بر زخمھای پسر گذاشت و بر حال او نالید.موی کند و روی خراشید

اکنون کار دشوار تری .دن چھ سود کھ این تقدیر آسمان استاز نالی:رستم گفت

تیرھای من از سندان .من تاکنون رویین تنی چون اسفندیار ندیده ام.درپیش است

ھم گذشتھ است ولی ھمین تیرھا، برتن اسفندیار چون خار سستی بودند کھ بر 

.ش راهنھ شمشیرم بر او اثر داشت نھ خواھش و پوزشم بر دل سنگ.سنگ زنند

اکنون راه من گریز .سپاس یزدان را کھ شب تیره فرا رسید و من از دستش جستم

گرچھ در زابلستان کشتار .فردا بھ جایی می روم کھ او نشانی از من نیابد.است

ای پسر گوش :زال گفت.خواھد کرد ولی عاقبت از این کار ھم سیر خواھد شد

!کن

*   مگر مرگ  کانرا  دری  دیگر استھمھ کارھای  جھانرا  در  است      

زال ھمراه رستم و رخش با سھ .سیمرغ را بھ یاری می خوانم.من چاره ای دارم

پاسی از شب گذشت، .مجمر آتش بھ کوه رفت و پر سیمرغ را در مجمر آتش زد
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سیمرغ رخ رنجور و چشمان اشکبار .آسمان تیره شد و سیمرغ نزد زال فرود آمد

دید، حال او را پرسید و گفت نیازت چیست؟  زال ماجرای رستم و زال را 

سیمرغ با منقارش چھار پیکان از تن رستم بیرون .اسفندیار را بھ سیمرغ گفت

کشید و خون زخمھا را مکید و پرش را برآنھا مالید و پر دیگری بھ رستم داد تا 

خش را پیش خواند و ر.در شیر خیس کند و بر زخمھا بزند تا جایشان از بین برود

شش پیکان از گردنش بیرون کشید و اسب در دم خروشی برآورد و رستم را شاد 

ای پیلتن، چرا بھ بھ رزم اسفندیار رفتی؟ مگر نمی :سیمرغ بھ رستم گفت.کرد

مردن برای من آسانتر از ننگ بندی است :رستم گفت.دانی کھ او رویین تن است

سر برخاک نھادن درمقابل اسفندیار :سیمرغ گفت.کھ او می خواھد بردستم نھد

اگر با من پیمان کنی کھ او را از جنگ .کھ پشت ایران بھ اوست ننگ نیست

پشیمان کنی و پوزش بخواھی و با خواھش و تمنا او را از کارزار باز داری، 

رستم شاد شد و قول داد بھ گفتھ سیمرغ .چاره ای دارم کھ ترا سرافراز خواھد کرد

.ل کند حتی اگر از آسمان تیغ بر سرش بباردعم

چنین  گفت سیمرغ کز راه مھر        بگویم کنون با تو  راز سپھر

کھ ھرکس کھ او خون اسفندیار         بریزد ورا بشکرد   روزگار

ھمان نیز تا زنده باشد  ز  رنج          رھایی   نیابد  نماندش   گنج

د         وگر بگذرد رنج و سختی بودبدین  گیتیش  شور بختی    بو

رستم چون اینرا .برو با یک خنجر آبگون سوار رخش شو تا شگفتی بتو نشان دھم

:شنید، ھمانجا سوار رخش شد و بر بال سیمرغ پرواز کردند و رستم چنین گفت

*جھان   یادگارست  و ما  رفتنی          بگیتی   نماند    بجز    مردمی

*ر  بمیرم    رواست          مرا نام باید کھ تن مرگ راستبنام  نکو  گ

*کجا شد فریدون و ھوشنگ شاه          کھ بودند با گنج و تخت و  کاله

*برفتند  و  ما  را  سپردند  جای          جھان را چنین است آیین و رای

ه را بھ در خشکی کھ فرود آمدند، را.با سیمرغ رفتند تا بھ نزدیک دریا رسیدند

سیمرغ گفت شاخھ ای از .آنجا درخت گزی سر بھ ھوا کشیده بود.رستم نشان داد
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این درخت را ببر و روی آتش آنرا راست کن و از آن تیری بساز و بر آن پر و 

رستم با راھنمایی سیمرغ شاخھ را برید و از آنجا بھ ایوان خودش .پیکان بگذار

، تو خواھش واسفندیار، بیاید بجوید ز تو کارزارچ:سیمرغ بھ او گفت.بازگشتند

اگر خواھش و پوزش ھای ترا نپذیرفت و ترا .کن و در البھ کردن کوتاھی نکن

پس کمان را بزه کن و .خوار شمرد، این نشانھ آن است کھ زمانش بھ سر رسیده

.چشم راست او را نشانھ بگیر و تیر را رھا کن

        شود کور و بخت اندر آید بھ خشمزمانھ برد راست آن را بھ چشم  

سیمرغ پس از این گفتگو پرکشید و از آنجا دور شد و رستم سرگرم ساختن آن تیر 

.شد

چون سپیده بر دمید، رستم سالح بر گرفت، نام جھان آفرین یاد کرد و بھ لشکرگاه 

:تاسفندیار کھ بانگ رستم را شنید در شگفت شد و بھ پشوتن گف.اسفندیار آمد

گمان نمی کردم کھ با آن ھمھ تیر کھ بر او و اسبش باریدم  بار دیگراو را تندرست 

.شنیده بودم کھ زال جادوپرست و برھرکاری دست می زند.بر رخش ببینم

تیرھای دیروز را فراموش کردی؟ نیرنگ زال ترا !ای سگزی:اسفندیار غرید

:رستم گفت.ل ترا زنده نبیندامروز آنچنان بکوبمت کھ دیگر زا.سرپا نگھ داشتھ

ای یل سیر ناگشتھ از کارزار، از خدا بترس و خرد مند باش، من امروز برای 

بخورشید و ماه و .من برای پوزش خواھی و آشتی آمده ام.جنگ اینجا نیامده ام

ھمھ .بھ خانھ من بیااوستا و زند ترا سوگند می دھم کھ گذشتھ را فراموش کن و

اگر فرمان دھی ھمراھت نزد شاه می آیم و بھ ھر .ارت می کنمگنجھا یم را نث

ای فریبکار، :اسفندیار پاسخ داد.کیفری از کشتن و در بند کردن تن در می دھم

چقدر از مھمانی و آشتی .اگر می خواھی زنده بمانی اول بند بر پای خود بگذار

نام .ی عدالتی نگوشھریارا اینقدر از ب:رستم دوباره زبان گشود.سخن می گویی

.ھزاران گوھر شاھوار نثارت می کنم.مرا در این جھان زشت و خوار مکن

گنج سام نریمان و زال را .ھزاران غالم و ھزاران کنیز زیبا تقدیمت خواھم کرد

جز از رزم و بند از ھیچ چیز دیگری با من :اسفندیار گفت.پیش تو خواھم گذاشت
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.ھی مرا از راه یزدان و فرمان شاه گمراه کنیتا کی می خوا.سخن مگو

.رستم دانست کھ دیگر البھ کردن پیش اسفندیار بکار نمی آید

ھمی گفت  کای پاک دادار  ھور        فزاینده دانش و فّر  و  زور

ھمی  بینی این پاک  جان   مرا         توان  مرا  ھم   روان  مرا

      مگر سر بپیچاند از  کارزارکھ  چندین  بپیچم  کھ  اسفندیار  

اکنون یک .ای سگزی بدگمان، جانت از تیرو کمان سیر نشد:اسفندیار فریاد زد

.تیر گشتاسبی و یک پیکان لھراسبی را ببین

رستم کمان را زودتر بزه کرد و ھمانطوریکھ سیمرغ گفتھ بود بر چشم اسفندیار 

 را گرفت وخونش بزمین اسفندیار روی زین خم شد و یال اسب سیاھش.زد

دیدی این ستیزه جویی تو چھ ببار :رستم خود را پیش او رسانید و گفت.ریخت

مگر تو نگفتی کھ رویین تنی؟ من از شست تو ھشت تیر خوردم و ننالیدم، .آورد

 شھریار از اسب تو چگونھ بھ یک تیر از کارزار برگشتی و سر بر زین نھادی؟

او پس از زمانی بھ ھوش آمد، برخاک نشست و تیر .دسرنگون شد و بر خاک افتا

بھمن و پشوتن پیاده و دوان .را گرفت و پر و پیکان خون آلودش را بیرون کشید

لعنت :ھردو نالیدند و پشوتن گفت.نزد پھلوان آمدند و او را خونین برخاک دیدند

: گفتاسفندیار بھ زحمت.بر این تاج وتخت کھ یلی چون ترا بھ خاک انداخت

چون خبر کشتھ شدن اسفندیار .برکشتھ من منال کھ بھره من از روزگار ھمین بوده

زال بھ رستم .بھ زال رسید، با زواره و فرامرز، زاری کنان بھ دشت نبرد آمدند

من از دانایان چینی و اختر .زاری من نھ بر این کشتھ، بلکھ برتوست:گفت

 را بریزد بھ شور بختی دو گیتی گرفتار شناسان شنیده ام کھ ھرکس خون اسفندیار

.خواھد شد

چنین  گفت  با  رستم  اسفندیار            کھ  از  تو ندیدم   بد    روزگار

زمانھ چنین بود و بود آنچ  بود              سخن   ھرچ گویم  بباید  شنود

 کمانبھانھ  تو بودی  پدر  بد  زمان            نھ رستم نھ سیمرغ و تیر و

اکنون فرزند نامورم بھمن را بھ تو می سپارم تا پدروارانھ در تربیتش بکوشی و 
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من از .آیین رزم و بزم و شکار و آنچھ شایستھ شاھان است بھ او بیاموزی

جاماسب کھ نامش از جھان گم باد شنیده ام کھ بھمن، یادگار من، شھریار ایران 

.خواھد شد

ی  خاست          ببر زد بفرمان او دست راستتھمتن  چو  بشنید  برپا

کھ  تو بگذری زین سخن  نگذرم          سخن ھرچ گفتی بھ جای آورم

یزدان گواه من است کھ این رای جھان آفرین بود کھ :اسفندیار رو بھ رستم گفت

نام نیک تو و پاداش آنھمھ شاھان کھ پرورده ای برگردد و روانت گرفتار غم و 

لشکر را بھ ایران باز گردان و بھ پدر : سپس رو بھ پشوتن کرد و گفت.رنج شود

بگو اکنون زمانھ سراسر بھ کام توست، ولی انتظار نداشتم پس از آنھمھ رنج در 

گرچھ از دل تاریک تو بیش از این .جنگ و رواج دین بھی مرا بھ کشتن بفرستی

.انتظاری نیست

ا نام   تابوت و پوشش مراترا تخت   سختی و کوشش مرا         تر

زتاج  پدر  بر سرم  بد     رسید         در گنج  را  جان من شد  کلید

بگفت این  و برزد  یکی تیز دم         کھ برمن  ز گشتاسب آمد ستم

ھم آنگھ برفت از تنش جان پاک        تن خستھ افکنده بر تیره خاک

 چین گستردند و اسفندیار را در دیبای آنگاه تابوتی آھنین ساختند، دور آن دیبای

رستم .زربفت کفن کردند و تاج پیروزه برسرش نھادند و درون تابوت قرار دادند

سپاه در دوطرف تابوت و .چھل شتر گزیده آورد و تابوت را روی دو شتر نھادند

اسب سیاه اسفندیار با یال و دم بریده جلوی تابوت و پشوتن در مقابل سپاه بھ ایران

بھمن با چشمانی خونبار در زابل ماند و رستم او را بھ ایوان خویش برد، تا .رفتند

.چون جان شیرین او را پرورش دھد

چون خبر مرگ اسفندیار بھ پایتخت رسید، خروش سوگ و زاری از ھر سوی 

بزرگان ایران کھ ھمھ سوگوار بودند، .گشتاسب جامھ بر تن درید.ایران برخاست

! آمده و بدون آذرم شاه را نکوھش کردند کھ از تاج کیانی شرمت باداز او بھ خشم

از آن پس تا یکسال در تمام ایران سوگ بود و از .اسفندیار را تو بھ کشتن دادی

155



.ھر کوی و برزن صدای نالھ و شیون می آمد

شکار، سواری و می خوردن درباری را شب و روز در زابلستان،  رستم با روی 

بعد از چند سال رستم نامھ ای بھ . بھ بھمن بیشتر از پسرش آموختخندان

گشتاسب نوشت و در آن گفت کھ یزدان گوای من است و پشوتن ھم شاھد است من 

چقدر اسفندیار را نصیحت کردم و گنج و کشورم را بھ او بخشیدم بھ امید 

.جلوگیری از این کارزار

ه  نباشد  کسی  با  زمانبدین  گونھ  بد  گردش  آسمان      بسند

و گفت کھ بھمن را بھ ھنرھای شاھان آراستھ ام و توشھ ای از پند و خرد برایش 

پس اگر شاه پوزش مرا بپذیرد من نیز با ھمھ گنج و خواستھ خود، از .اندوختھ ام

گشتاسب خشنود شد و پوزش او را پذیرفت و .دل و جان در خدمتت خواھم بود

کھ بھمن بھ شاھی خواھد رسید شاه را وادار کرد کھ بھ چون جاماسب میدانست 

 کھ یزدان سپاس :گشتاسب نامھ ای بھ رستم نوشت.بھمن نگاه دیگری داشتھ باشد

.ای جھان پھلوان، کھ ما از تو شادیم و روش روان

نبیره کھ از جان گرامی تر است         بدانش ز جاماسپ نامی تر است

     نیاز         بر  آرای  کار  و درنگی  مسازکھ  ما  را  بدیدارت  آمد 

دبیر چون  نامھ گشتاسب را خواند، رستم شاد شد و بھمن را با گنج و گوھر و سیم 

گشتاسب چون .تھمتن تا دو منزل بھمن را بدرقھ کرد.و زر روانھ دربار شاه کرد

تھ اشک از نواده را دید و او را بسیار شبیھ پدرش یافت و بیاد پسر از دست رف

گشتاسب با .چون بھمن بسیار روشندل و دانا بود او را اردشیر نامید.دیده بارید

خودش می گفت این چیزیست کھ جھاندار بمن داده، وقتیکھ از گردش روزگار 

.غمگین بودم

بما ناد   تا   جاودان    بھمنم         چوگم شد سر افراز رویین تنم

ش         ز دفتر ھمیدون بگفتار خویشکنون  کشتن  رستم آریم  پی

آن کنیز پسری آورد .زال کنیزی ھنرمند، نوازنده رود و سراینده سرود داشت
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ستاره شناسان و بزرگان آتش پرست و .چون ماه درخشان، بھ باالی سام سوار

یزدان پرست، ستاره کودک را نگاه کردند و بھ زال گفتند کھ آینده آن پسر تباه 

 خاندان سام نیرم را تباه خواھد کرد و سیستان از او پرخروش و ھمھ شھر است،

دستان سام غمگین شد، خداوند را نیایش کرد و .ایران را بھ جوش خواھد آورد

بجز کام و آرام و خوبی پروردگارا پشت و پناھم تویی، برای این کودک :گفت

اش بسر آمد و جوان شد، چون دوران کودکی .مباد، ورا نام کرد آن سپھبد شغاد

دیری نگذشت کھ او سواری دلیر شد و شاه کابل .شغاد را نزد شاه کابل فرستاد

داماد شاه کابل بودن، این وسوسھ را در شغاد دامن زد کھ .دختر خود را بھ او داد

روزی شغاد بھ شاه کابل .چرا ھرسال یک چرم گاو، زر وسیم بھ رستم باژ دھند

ارد از من کھ برادر کوچکترش ھستم باژ می گیرد؟ بیا باھم رستم شرم ند:گفت

.بسازیم و او را بدام آوریم

*نگر تا چھ  گفتست  مرد  خرد         کھ  ھرکس کھ  بد  کرد کیفر برد

مھمانی بزرگی :شغاد گفت.شبی تا صبح نخفتند و اندیشیده کردند، تا راھی یافتند

من از تو .ا از خود بران و دشنام بد بگویبرپا کنیم، بھ ھنگام می خوردن تو مر

در این مدت .قھر کرده بھ زابل می روم و رستم را برای تالفی بسوی تو می آورم

در .شکارگاھی را انتخاب کن و در آن چندین چاه بھ بزرگی رخش و رستم  بکن

اگر صد چاه بکنی .تھ چاه نیزه ھای بلندی را بنشان و برآن خنجر و دشنھ ببند

و سر چاه ھا را خوب بپوشان و بھ ھیچ کس این راز را .تر از پنج تا خواھد بودبھ

شاه کابل بھ گفتار آن بی خرد گوش کرد و جشنی برپا کردند و چنانکھ .نگو

در زابل رستم در خشم شد، .قراربود بعد از دشنام شاه کابل، شغاد روانھ زابل شد

ای برادر، شاه کابل :تم رفت وگفتسپاھی شایستھ آماده کردند ولی شغاد نزد رس

.ارزش سپاه را ندارد، گمان کنم پشیمان شده و کسانی را برای این کار فرستاده

زواره با صد سوار و صد پیاده کافی .پس با سپاه بھ کابل نمی رویم:رستم گفت

وقتی رستم بھ کابل رسید، شاه کابل با سر و پای برھنھ  در برابر .خواھد بود

 سزد گر ببخشی گناه ھرچھ گفتھ ام درحال مستی بوده،: خاک افتاد و گفترستم بھ
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ای جھان پھلوان تا مرا نبخشی بر اسب نخواھم .مرا، کنی تازه آیین و راه مرا

شاه کابل ھمچنان باپای برھنھ جلوی رستم حرکت کرد تا دل رستم آرام شد .نشست

ه برسر نھاده، کفش پوشیده، براسب رستم  فرمان داد تا کال.و گناه اورا بخشید

نزدیک شھر کابل باغی بود بسیار زیبا و سرسبز و .نشستھ و ھمراه او روانھ شود

وقتی می آوردند و رامشگران می خواندند، .شاه کابل در آنجا جشنی آراستھ بود

نزدیک اینجا میان کوه شکارگاھی ھست بی نظیر و حیف :شاه کابل بھ رستم گفت

رستم از آن دشت پر آب و نخجیر  گور .ینجا آمده ای شکار نکرده برویاست تا ا

.دلش بھ شور آمد

*بچیزی کھ  آید کسی را زمان         بپیچد  دلش  کور  گردد  گمان

*چنین است  کار جھان  جھان         نخواھد  گشادن   بما بر  نھان

سپاھیانی کھ ھمراه .شدرستم تیر وکمان برگرفت وبا شغاد و زواره روانھ شکار 

شغاد از ایشان جدا شد، اما رستم و زواره .رستم بودند ھریک بسویی پراکنده شدند

حیوان بوی .رخش بھ کنار یکی از چاه ھا رسید.بر ھمان راه رفتند کھ چاه بود

رخش از جا .رستم ھی برآن زد.تن خود را جمع کرد.خاک تازه را حس کرد

رستم بھ خشم آمد و تازیانھ بھ رخش .ی خواست پیش برودجست و میان دو چاه نم

رخش میان دو چاه مانده بود و خود بھ دنبال راه .زد کھ ھرگز چنان نکرده بود

دو چون رستم براو تازیانھ زد، برای جستن بر دوپای فشار آورد، .گریز می گشت

 تیغ رخش و رستم در چاھی کھ پر از شمشیر و.پایش فرو شد بھ یک چاھسار

رخش دلیر پھلویش درید وتھمتن بر تیغ و خنجرھا فرو افتاد و در .بود در غلطیدند

رستم بھ نیروی مردی تن .دم بدانست کھ شغاد چگونھ در راھش چاه کنده است

خویش را بھ کنار چاه رسانید و با خستگی چشمھایش را گشود و چشمش بھ 

استی خون بریزی و سرزمین تا کی می خو:شغاد فریاد کرد.صورت شغاد افتاد

در سخن بودند کھ .مردم را تاراج کنی؟ اکنون دوران تو بسر آمده و در دام افتادی

صبر کن می روم تا پزشکی برای مداوا بیاورم و :شاه کابل از راه رسید و گفت

.ای مرد بد گھر زمان تو بسر آمده:رستم گفت.شروع کرد بھ اشک ریختن
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سپس بھ شغاد گفت اکنون کھ در آستانھ مرگ . خواھد خواستفرامرز کین مرا

ھستم کمان مرا برگیر، تیری بھ زه کن و با دو تیر بھ من بده، تا اگر شیری از 

شغاد کمان را برگرفت و با خنده .اینجا گذر کند مرا ندرد و بتوانم از خود دفاع کنم

اد چون حالت رستم را شغ.تھمتن با سختی کمان را بدست گرفت.پیش تھمتن نھاد

رستم کمان را تا گوش .دید خود را پشت درخت چناری رسانیده و پنھان کرد

رستم سر بر آسمان کرد و .کشیده، خدا را یاد کرد و درخت و برادر را بھم دوخت

.یزدان را سپاس کھ امکان داد تا کین خود را بستانم:گفت

ار و گریان  شدند  انجمنبگفت این و جانش برآمد ز تن         برو  ز

زواره  بھ چاھی  دگر در  بمرد         سواری نماند از بزرگان و خرد

یکی از سواران نجات پیدا کرده خود را بھ زابل رسانید و فریاد کرد چھ نشستھ اید 

زال فرامرز را فرمان داد تا بھ .رستم و زواره و تمام سپاھیان از میان رفتند

فرامرز .ان را بھ زابل آورد و شاه کابل را بھ سزا برساندکابلستان رفتھ کشتگ

تن رستم را برتخت نھادند .چون بھ کابل رسید ھمھ نامداران از شھر گریختھ بودند

در راه .و از چاه دیگر زواره را بیرون آوردند و تن رخش را برپیلی گذاشتند 

در درون باغ .ه بودندکابلستان تا زابلستان زن و مرد در کنار راه برپای ایستاد

رستم، دو دخمھ ساختند و دو برادر را آنجا گذاشتند و رخش را جلوی دخمھ رستم 

.در دخمھ کردند

*چھ جویی ھمی زین سرای سپنج        کز آغاز رنجست و فرجام رنج

*بریزی   بخاک  ار  ھمھ   زآھنی        اگر  دین  پرستی  ور  آھرمنی

*ی  گرای        مگر کام  یابی   بدیگر  سرایتو  تا زنده ای سوی نیک

بھ شاه کابل خبر دادند .فرامز پس از سوگواری رستم روی بھ ھامون گذاشت

شاه کابل سپاه پراکنده اش را جمع کرد و .فرامرز با سپاھی فراوان در راه است

چون دو لشکر صف کشیدند، فرامرز بھ قلب سپاه زد و تعداد زیادی از آنان و 

.سپاه کابل کھ از سواران ھند و سند بودند پراکنده شدند.دار کابل را کشتسپھ

پوست .فرامرز شاه کابل و چھل تن از خویشان او را دست بستھ بھ سر چاه آورد
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و چھل بت پرست .پشتش را کنده و در ھمان چاه او را سرنگون آویختند تا بمیرد

. و شغاد را در کوھی از آتش سوزاندندبعد تنھ درخت.دیگر را در آتش سوزاندند

بعد از نابودی دودمان شاه کابل، فرامرز یکی از بزرگان زابل را امیر کابل کرد و 

.ھمھ بھ زابل باز گشتند

بیک سال در سیستان سوک بود         ھمھ جامھ ھاشان سیاه  و کبود

 بنالچنین گفت  رودابھ روزی  بزال          کھ از زاغ و سوک تھمتن 

رودابھ برآشفت و سوگند .نالیدن و غم خوردن داروی دردی نیست:زال گفت

بعد از یک ھفتھ .خورد کھ در غم رستم نھ لحظھ ای بخوابد و نھ لقمھ ای بخورد

کھ ضعیف شد، در خواب ماری را دید کھ در آشپزخانھ گرفتھ تا از سرش خورش 

 غذا آوردند و بخورد و در جای برایش.خدمتکاران مار را از دستش گرفتند.بپزد

 بھ زال گفت، کھ گفتار تو با خرد بود چون بیدار شد و ھوشش برگشت،.نرم بخفت

سپس ھرچھ داشت بھ .آری رستم رفت و ماھم در پس او خواھیم رفت.جفت

کھ ای برتر از نام وز :درویشان داد و با خدای جھان بھ راز و نیاز نشست

. از گناهجایگاه، روان تھمتن بشوی

بدان گیتیش جای ده در بھشت           برش ده ز تخمی کھ ایدر بکشت

چو  شد  روزگار  تھمتن  بسر           بپیش    آورم     داستانی     دگر

در آخر عمر، گشتاسب جاماسب را پیش خواند، از غم اسفندیار گفت و بھمن را 

اسب کلید گنجھایش را بھ بھمن گشت.بجای خود نشاند کھ پشوتن ھم مشاورش باشد

.داد، او را نصیحت زیاد کرد و بعد از آن روزگارش بسر آمد

چو بھمن بتخت نیا  بر  نشست           کمر با میان بست و بگشاد  دست

زال بدون جنگ، ھمراه .بھمن بھ کین خواھی اسفندیار بھ زابلستان لشکر کشید

بھمن دستور .وسید و بخشش خواستبزرگان سیستان نزد بھمن رفت زمین را ب

بعد دستور داد شتردارھا آمدند و ھرچھ گنج و .داد تا پای زال را بھ زنجیر ببندند
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اموال و آنچھ رستم گرد آورده بود بر شتران بار کرده، زابلستان را تاراج نموده و 

 در مرز چون این خبر بھ فرامرز کھ.زال اسیر را با آن اموال ھمراه خود بردند

سھ روز و سھ شب جنگ .کابلستان بود رسید، او سپاه را روانھ جنگ بھمن کرد

روز چھارم باد سختی بروی لشکر فرامرز وزید و لشکریانش .گروھی کردند

فرامرز یک تنھ بر قلب سپاه بھمن زد و تنش زخم .طاقت نیاورده، پراکنده شدند

او را دست بستھ نزد بھمن .فراوان گرفتھ واز بس خون از او رفت بیھوش شد

.بھمن با کینھ بھ او نگریست و دستود داد تا فرامرز را زنده بھ دار آویختند.آوردند

پشوتن وزیر بھمن کھ از آن کشتار در رنج بود بھ بھمن گفت کشتن بس است، از 

.خدا بترس و از بندگان او شرم کن

ز درد وکین کھنچو بشنید شاه از پشوتن سخن           پشیمان شد ا

ھنوز روشنایی روز برکوه نیفتاده بود .زال را آزاد کرد و فرامرز را دخمھ کردند

از آن پس بھمن با آسودگی بھ تخت .کھ سپاه از زابل بسوی ایران حرکت کرد

.شاھی نشست و بھ آیین و داد پرداخت و بھ درویشان درم بخشید

.مای کھ او را چھرزاد می خواندندبھمن پسری داشت بنام ساسان و دختری بنام ھ

ھمای  دل  افروز  تابنده   ماه       چنان  بد کھ  آبستن  آمد  ز شاه

ھمای شش ماھھ آبستن بود کھ بھمن بیمار شد و بزرگان ایران را فرا خواند و 

من پادشاھی و تاج و گنج را تا ھمای بزاید، بھ او و پس از آن بھ فرزند او :گفت

ساسان از گفتار شاه دل آزرده شد و از ننگ دو .واه دختر می سپارمخواه پسر و خ

در آنجا زنی از نژاد .شبانھ روز بسوی مرز ایران رفت تا بھ نشابور رسید

بزودی پدر مرد و .بزرگان گرفت و از او فرزندی یافت کھ نام ساسان بر او نھاد

ردی شد، شاه نشابور چون م.پسر در آن خانواده جز بینوائی و نداری چیزی ندید

از بیماری مرد،)بھمن(زمانیکھ اردشیر .بھ او گلھ ای داد و چوپان شاه شد

ھمای آمد و تاج بر سر نھاد       یکی  راه و  آیین  دیگر  نھاد

جھان از داد او کھ از پدر ھم .در گنج را گشود و بھ سپاه و ھمگان  دینار داد
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زادنش، از بیم از دست دادن تاج و تخت، رازش را ھنگام .بیشتر بود آباد شد

پوشیده داشت و در نھان پسری بدنیا آورد و بھ ھمگان گفت فرزندش مرده و خود 

.با آسودگی بھ پادشاھی ادامھ داد و با نکویی جھان را ایمنی و سرو سامان داد

چون ھشت ماه گذشت کودک را داخل صندوقی بر دیبای رومی گذاشتند وبا 

صندوق سپیده دم بھ کارگاه .رات و یک یاقوت سرخ در آب فرات انداختندجواھ

رختشویی رسید و گازر کھ صندوق را دید آنرا از آب گرفت و کودک و صندوق  

زن .را نزد ھمسر خود کھ چندی پیش کودک شیرخوارش را از دست داده بود برد

 سوم کودک را روز.بھ کودک شیر داد و چون فرزند دلبند او را بجان خرید

گازر نمی توانست .نامگذاری کردند و چون او را آب گرفتھ بودند، داراب نامیدند

پس دست زن و کودک را گرفت و بھ شھر .جواھرات را در شھر خود آشکار کند

بیگانھ و دور دستی سفر کرد و در آنجا با فروش کمی از جواھرات زندگی مرفھی 

چند سالی .دادند و در نگھداری داراب کوشیدندداشتند اما پیشھ گازری را ادامھ 

روزی داراب بھ پدرش گفت کھ از او .گذشت و داراب کودکی با فّر و یال شد

پس گازر او را بھ آموزگاران سپرد و او فنون رزم .گازری و کارگری بر نمی آید

داراب .و سواری و تیراندازی آموخت و سرآمد ھمھ ھمساالن خودش گردید

مھر پدری در وجودم نسبت بتو نمی جنبد و شباھتی بین ما :گازر گفت روزی بھ 

گازر گفت .در شگفتم چگونھ مرا پسرت می خوانی و در دکانت می نشانی.نیست

چنین بود کھ روزی داراب شمشیر بدست نزد .کھ این راز را از مادرت بپرس

ا پناه برد و زن از ترس بھ خد.مادر آمد و وادارش کرد کھ حقیقت را بگوید

داراب .داستان صندوق و کودک شیرخوار و زر و گوھر را برایش تعریف کرد

از آن ھمھ زر و دینار چیزی باقی مانده؟ مادر بغیر :در اندیشھ فرو رفت و پرسید

داراب اسب وزین خرید و نزد مرزبان .از آن یاقوت سرخ بقیھ را بھ داراب داد

چنان شد کھ سپاھی از . بھ خدمت او درآمدآن شھرکھ مردی ارجمند بود رفت و

چون .روم بھ آن شھر حملھ کرد و مرزبان درجنگ کشتھ و لشکرش پراکنده شد

این خبر بھ ھمای رسید، بھ رشنواد فرمود تا سپاھی گرد آوری کرده و بسوی روم 
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آن چون سپاه فراوان گرد آمد، ھمای برای بازدید .داراب در سپاه نام نوشت.برود

در میان سواران چشمش بھ یلی افتاد .آمد و دستور داد تا سپاه از برابر او بگذرد

ھمای پرسید این .کھ چنان میرفت کھ گویی پھنھ آن دشت تنھا جوالنگاه اوست

سوار کیست و چرا سلیح شایستھ ندارد؟ ھمای سپاه را پسندید و سپھبد لشکر را بھ 

خروش آمد و سپاھیان ھرکدام در خیمھ و روزی ناگھان آسمان بھ .حرکت درآورد

.در آن نزدیکی ویرانھ ای با طاق بود و داراب در آن پناه گرفت.جائی پناه گرفتند

رشنواد برای سرکشی در اطراف لشکر می گشت، ناگھان خروشی شنید کھ می 

رشنواد .مبادا فرو آئی کھ شاه ایران در پناه توست!ای طاق، بھوش باش:گفت

دگرباره آمد ز ایوان خروش، کھ ای طاق چشم ھ بانگ رعد است اما، پنداشت ک

.خرد را مپوش

کھ  در توست  فرزند  شاه  اردشیر        ز باران  مترس این سخن  یاد گیر

و .برای بارسوم  ھمان آواز را شنید و دستور داد تا صاحب صدا را بیرون آوردند

شگفتی داراب را بھ سراپرده خود رشنواد در .در ھمان ھنگام طاق فرو ریخت

.برد و جامھ و جوشن بھ داراب سپرد و از او نژاد و مرز و بومش را پرسید

رشنواد کسی را فرستاد تا .داراب آنچھ را از زن گازر شنیده بود بھ او بازگفت

چون .از آنجا داراب پیشاپیش سپاه بسوی  روم رفتند.زن گازر و گازر را بیاورند

ھم آویختند، داراب بسان شیر ژیان بھ لشکر رومیان تاخت و رشنواد بھ دو لشکر ب

در جنگ روز بعد چون داراب پیش آمد و حملھ برد، در پیش .او بسی آفرین گفت

رشنواد شادکام از پیروزی، .سپاه رومیان کسی از شمشیر او جان سالم بدر نبرد

با طلوع .ه چیزی نپذیرفتغنائم را بین سپاھیان تقسیم کرد ولی داراب جز یک نیز

خورشید بار دیگر در پی رومیان تاختند و چون جھان بر قیصر تنگ شد، زنھار 

در راه بازگشت وقتی بھ آن طاق .خواست و باج و پیمان ایران را گردن نھاد

.ویرانھ رسیدند، زن و مرد رختشوی نیز با یاقوت سرخ بھ ھمانجا آمده بودند

شگفت بود، نامھ ای بھ ھمای نوشت و آنچھ را از داراب رشنواد کھ از این کار در 

نامھ و یاقوت را بھ .و گازر شنیده بود و دالوریھای داراب را برای او باز گفت
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ده روز بعد رشنواد و داراب نزد ھمای .پیک سپرد تا چون باد بھ ھمای برساند

در این مدت .پذیرفتاما ھمای در بارگاه را بست و تا یک ھفتھ کسی را ن.رسیدند

از اختر شناسان خواست کھ یک روز ھمایون را بیابند .ھمای تخت زرینی آراست

و در آن روز داراب را بار داد و او را برتخت شاھی نشاند و تاج شاھوار را بر 

:ھمای از شاه جوان پوزش خواست و بھ موبدان و بزرگان گفت.تارکش نھاد

یار         جزین نیست اندر جھان یادگاربدانید   کز    بھمن      شھر

بسی و دوسال آنک کردم برنج           سپردم  بدو  پادشاھی  و گنج

شاه از دیدن .زمانی گذشت تا روزی زن و مرد رختشوی بھ دیدار شھریار آمدند

آنھا شاد شد و بھ تالفی زحمتشان ده بدره زر و یک جام گوھر و پنج دست جامھ 

ای گازر بھ ھنگام کار، آب را خوب بنگر، شاید :آنگاه بھ شوخی گفت.بھ آنھا داد

.بار دیگر صندوقی بیابی کھ کودکی چون داراب درون آن باشد

چو دارا  بتخت مھی برنشست          کمر بر میان بست و بگشاد دست

از آن پس سران ھمھ کشورھا از ھندوستان و روم ھدیھ ھای فراوان نثارش 

 داراب برای بازدید گلھ و اسبان باالی کوھی رفت و از آنجا دریای روزی.کردند

داراب دستور داد تا کارآزمودگان از روم و ھندوستان از .را دیدبیکران و ژرفی

آب آن دریا بھ ھر کشوری رودی رسانند و سپس شھری آباد بنا کرد و آنرا داراب 

در این میان تنھا ساالر . کردکشور را آباد و ایمن و از بد اندیش تھی.گرد نامید

سھ روز .تازیان بنام شعیب، از نژاد قتیب با صد ھزار نیزه گزار بھ جنگ او آمد

داراب یکی از لشکریانش .و سھ شب جنگ بود و در روز چھارم شعیب کشتھ شد

را بھ مرزبانی گمارد تا از آن پس صحرانشینان زبان او را بفھمند و باژ خود را 

داراب از دشت نیزه وران بھ روم تاخت کھ در آن زمان فیلقوس .پرداخت کنند

ساالر روم از عموریھ لشکری گردآورد و  بعد از سھ روز جنگ، .پادشاه آنجا بود

در روز چھارم فیلقوس بھ حصاری در عموریھ گریخت و بسیاری از سپاھیان 

و صندوق فیلقوس فرستاده ای خردمند با د.روم بھ ایرانیان پناھنده شدند
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من خواستار جنگ با تو نبودم و :گوھر و ھدایا نزد شاه ایران فرستاد و پیام داد

داراب .و از داراب درخواست آشتی نمود.تنھا از مرز و بوم خود دفاع کرده ام

بباالی با بزرگان مشورت کرد و آنھا بھ او گفتند کھ فیلقوس دختری زیبا دارد، 

بھ قیصر بگو دختری :ه فرستاده را خواند و بھ او گفتشا.سرو و برخ چون بھار

او را با باژ .نگاری کھ نامش ناھید است.داری، کھ برتارک بانوان افسر است

.روم بمن ببخش

فیلقوس خوشحال شد و ناھید را بھ آئین شاھان در مھد زرین ھمراه شصت کنیز بھ 

 سیصد شتر فرش و دنبالش روان با صد شتر دیبای رومی زربفت گوھرنگار و

اسقف آن خوب رخ را بھ داراب سپرد و.گستردنی نزد داراب فرستاد

سوی پارس آمد دالرام و شاه               کاله   بزرگی   بسر   بر نھاد

پزشکان .شادی شھریار دیری نپائید، چھ او از بوی بد دھان ناھید آزرده بود

بوی .کندر می گفتند تجویز کردندگیاھی کھ سوزنده کام بود و در روم بھ آن اس

ناخوش درمان شد ولی داراب از ناھید دلسرد شده بود و دختر اندوھگین را نزد 

.پدر باز فرستاد

.ناھید باردار بود ولی آن راز را بھ کسی نگفت

چو نھ ماه بگذشت بر خوب چھر             یکی کودک آمد چو تابنده مھر

برش               سکندر ھمی خواندی مادرشز باال  و اروند و   بویا    

قیصر بھ ھمھ می گفت کھ از نژاد من قیصری بھ دنیا آمده و کسی از داراب 

سالھا گذشت و اسکندر پھلوانی شد ھشیار و کاردان، آراستھ بھ .سخنی نمی گفت

پس از بازگشت ناھید، داراب عروس دیگری بھ کاخ .خرد و ھنرھای شایستھ

.فرزندی شد یکسال کوچکتر از فرزند ناھیدآورد و صاحب 

ھمان  روز  داراش  کردند  نام                کھ تا از پدر بیش باشد  بکام

بزرگان و فرزانگان را فراخواند و دارا  .دارا دوازده سالھ بود کھ شاه پژمرده شد

.را بر تخت نشاند و از ھمگان خواست از او اطاعت کنند

ز جگر برکشید               شد  آن  برگ  گلنار  شنبلیدبگفت این و باد ا
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چو دارا بدل سوک داراب داشت               بخورشید تاج مھی  برفراشت

دبیران را .شھریار جوان گفتاری تند داشت کھ زبان و دلش از تیغ برنده تر بود

 سران کشورھا فرا خواند و از سوی دارای داراب پور اردشیر نامھ ھای تندی بھ

:نوشت و بھ آنھا پیام داد

کھ ھرکو ز رای و ز فرمان من                بپیچد   ببیند   سرافشان   من

در گنج پدر را گشود ، بھ لشکریان و سران سپاه درم و سلیح داد و آنھا را خشنود 

و فرستادگانی از ھند و چین و دیگر کشورھا بھ درگاھش آمدند و ھدیھ و باژ .کرد

.در ھمین زمان فیلقوس مرد.ساو دادند

سکندر  بتخت  نیا    برنشست                بھی جست و دست بدی را ببست

حکیم خردمند .آن زمان حکیم  نامداری در روم میزیست کھ ارسطالیس نام داشت

:و بیدار دل ھر روز نزد اسکندر میرفت و پند میداد و او را راھنمائی میکرد

* کھ نادان ترین کس توی            اگر   پند     دانند گان   نشنویچنان دان

*ز خاکیم  و ھم خاک  را  زاده ایم              بھ  بیچارگی  دل  بدو  داده ایم

*اگر  نیک  باشی   بماندت     نام              بتخت  کیی  بر  بوی   شاد کام

*     شبی در  جھان  شادمان نغنویو گر  بد کنی  جز  بدی   ندروی         

*بنیکی  بود  شاه  را  دست   رس             ببد  روز  گیتی  نجستست  کس

.اسکندر اندرزھای حکیم را گوش میداد و در بزم و رزم و نبرد بھ کار می برد

اسکندر بھ فرستاده .روزی فرستاده ای از سوی دارا برای دریافت باژ بھ روم آمد

. بھ دارا بگو مرغی کھ تخم زرین میگذاشت مرده و از باژ خبری نیستبرو:گفت

من چنین اراده کرده ام کھ سراسر گیتی را :اسکندر سپاھیانش را فراخواند و گفت

آنگاه در گنجھای پدربزرگ را باز کرد و با لشکر و درفشی کھ .زیر پا بگذارم

 روز نبرد کردند و دو لشکر ھفت.روی آن صلیب نگاشتھ، بھ سوی مصر تاخت

چون خبر بھ .وزان جایگھ ساز ایران گرفتروز ھشتم مصریان شکست خورده، 

اسکندر .دارا رسید، از استخر سپاه را بھ سوی روم تا نزدیک فرات روانھ کرد
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چون شنید کھ سپاه دارا بھ دو فرسنگی رسیده، پس از رایزنی با بزرگان، خودش 

ده ترجمان، ھمچون فرستاده ای بسوی لشکرگاه دارا ھمراه ده سوار برگزیده و 

فرستاده بر شاه نماز برد و پیام اسکندر را .دارا او را با مھربانی پذیرفت.شتافت

برآنم کھ گرد زمین اندکی .ای شھریار، آرزوی جنگ با تو را ندارم:چنین داد

خوشش آمد و او دارا از سخن گفتن و فر و باالی فرستاده .بگردم و جھان را ببینم

نام و نژاد تو چیست؟ آیا تو خود اسکندر نیستی؟ :را کنار خودش نشاند و گفت

مگر در بارگاه اسکندر گویندگان و دانایان کم ھستند کھ خودش :اسکندر پاسخ داد

چو نان خورده شد مجلس پس خوان گستردند و شراب آوردند و .پیام بیاورد

در ھمین ھنگام فرستاده دارا کھ برای .استندآراستند، می و رود و رامشگران خو

باژ بھ روم رفتھ بود وارد مجلس شد و اسکندر را شناخت و نزد شھریار رفتھ و 

اسکندر از نگاه فزونی شاه فھمید کھ .آھستھ بھ دارا گفت کھ این خود اسکندر است

.او را شناختھ، پس خود و ھمراھانش سوار اسب باد پا  شده از آنجا گریختند

اسکندر شادان بھ لشکرگاھش بازگشت و بھ سران لشکر گفت کھ سپاھیان دارا را 

.شمرده و دانستھ است کھ میتوان رنج جنگ را برخود ھموار کرده و بھ گنج برسد

.فدای تو بادا تن و جان ما، برینست جاوید پیمان مابزرگان بر او آفرین گفتند کھ  

 سپاه انبوھش را از فرات بھ سوی دشت چون خورشید از کوھساران بر زد، دارا

گذراند و اسکندر نیز فرمود تا کوس جنگ نواختند و دولشکر تا با ھم جنگیدند تا 

.روز ھشتم باد سختی بھ سوی ایرانیان وزید و لشکریان بسوی فرات گریختند

دارا بھر .رومیان بسیاری از ایرانیان را کشتند و پیروز بھ لشکرگاه خود بازگشتند

 سواری فرستاد و بعد از یکماه  دوباره سپاھی جمع کرد و از آب گذشتھ و در سو

اسکندر با او روبرو شد این بار بعد از سھ روز اسکندر .دشت لشکر را آراست

دارا چھار ماه در آن مرز و بوم بود و از .پیروز شد و سپاھیان ایران پراکنده شدند

 برتخت زرین نشست و بھ سپاھیان و دارا.آنجا بھ جھرم و بشھر استخر بازگشت

امروز مردن بھتر از زنده بودن است، رومیان کھ بھ نیکان ما باژ :نامداران گفت

خروشی از ایرانیان برآمد کھ .میداده اند اکنون زن و کودک ما را اسیر کرده اند
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ز پس لشکر از نو آراستند و سپاه بیکران ا.گیتی را بدون شھریار نمی خواھیم

.عراق و استخر مقابل رومیان صف کشید

سیم  ره  بدارا  در  آمد  شکست        سکندر  میان  تا ختن  را  ببست

اسکندر با پیروزی بھ استخر .دارا با لشکرش بھ طرف کرمان عقب نشینی کرد

خروشی بلند از بارگاه اسکندر آمد کھ .کھ دیھیم شاھان و فخر پارس بود وارد شد

 ھر آنکس کھ زنھار خواھد و دست بھ جنگ و خونریزی نزند در پناه ای مھتران،

از آنسو وقتی دارا بھ کرمان رسید، لشکریان زار و پریشان بھ او گفتند .من است

شھریار دبیری پیش خواند .کھ دیگر تاب جنگ ندارند و تنھا راه چاره مدارا است

:و با دیدگانی پر خون و رخی الژورد، چنین نوشت

ارای  داراب   بن   اردشیر         سوی  قیصر  اسکندر  شھر گیرز  د

از گردش روزگار و .نخست آفرین کرد بر کردگار، کھ زو دید نیک و بد روزگار

نشیب و فراز آن گفتھ و درپایان نوشت کھ اگر پیمان کنی و دل از جنگ ایران 

تم و خود در جنگ پشیمان کنی، ھمھ گنجھای گشتاسب و اسفندیار را برایت میفرس

قیصر نیز پیمان کند تا پوشیده رویان و فرزندان .و صلح یار و یاورت خواھم بود

اسکندر نامھ را .نامھ را مھر کرد و نزد اسکندر فرستاد.ما را نزد ما پس فرستد

پوشیده رویان و فرزندان شاه در اصفھانند و گنجی از شما نمی :خواند و پاسخ داد

دارا پاسخ را خواند و از .یزشایستھ است کھ بھ ایران باز گردندشھریار ن.خواھیم

این کشتن برای من بھتر است کھ پیش یک رومی :کار جھان در شگفت شد و گفت

اسکندر .بعدًا نامھ ای بھ فور پادشاه ھند نوشت و از او کمک خواست.کمر ببندم

.ارا روانھ کردچون از این سخن آگاه شد، سپاھی بزرگ را از استخر بسوی د

سپاھیانِ  دل شکستھ و خستھ ایران بدون مقاومت از رومیان زینھار خواستند و 

.دارا با سیصد سوار و دو نفر از نامدارنش بنام ھای ماھیار و جانوشیار گریخت

ماھیار و جانوشیار بھ امید سلطنت دارا را با دشنھ کشتند و با خوشحالی خدمت 

. دادند کھ دشمنت را کشتیم و تاج و تخت او بسر آمداسکند آمدند و بھ او مژده

اسکندر چون نزدیک .اسکندر از آن دو خائن خواست تا او را نزد دارا برسانند
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شد و دارا را دید سر او را بر ران خود گذاشت و گریان با دو دست چھره او را 

شک می آورم و برخیز و بر تخت بنشین، از ھند و روم برایت پز:مالید و گفت

از پیرمردان شنیدم کھ ما ھردو .پادشاھی را بتو خواھم سپرد و از اینجا می روم

از یک ریشھ و برادریم، پس چرا برای افزون خواھی ھمنژاد خود را ازبین 

ببریم؟

چو  بشنید  دارا   بآواز  گفت             کھ ھمواره با تو خرد باد جفت

من اکنون بھ مرگ نزدیکترم تا بھ !ک پاداش دھادیزدان ترا برای این گفتار نی

توھم خود را از دیگران افزونتر مپندار و از داستان .فرجام جھان اینست.تخت

.من عبرت بگیر

دارا فرزندان و .آنچھ می خواھی بگوی کھ فرمان، فرمان توست:اسکندر گفت

خترش روشنک زنان و خویشان دلبندش را بھ اسکندر سپرد و از او خواست تا د

را بھ زنی بگیرد تا فرزندی از او بیاورد کھ اسفندیاری نو برای ایران و نگھبان 

.اسکندر پند او را سراسر پذیرفت.دین و آئین زرتشت باشد

.و بدو گفت یزدان پناه تو باددارا دست اسکندر راگرفت و بردھانش نھاد 

بگریستند  انجمنبگفت این و جانش برآمد ز تن             برو  زار  

اسکند بھ آئین ایرانیان، دارا را با فر و شکوه دخمھ کرد و جانوشیار و ماھیار را 

.زنده بر دار کردند

اسکندر فرستاده ای را از کرمان بھ اصفھان، جایگاه بزرگان ایران فرستاد و پیام 

.داد کھ امروز دل دوست و دشمن از مرگ شاه شاد نیست

را   منم               گر  او شد  نھان  آشکارا  منمبدانید    کامروز  دا

اسکندر نامھ .پس بھ استخر بیائید و شاد و تن درست باشید.ایران ھمانست کھ بود

ای بھ بزرگان دیگر کشورھا و موبدان نوشت و پس از درود و ستایش یزدان بھ 

بدارنده آفتاب .با مرگ دارا، شادی پیروزی من بھ غم و ماتم بدل شده:آنھا گفت

دشمن آن شاه خانگی بود کھ بھ جزایشان .بلند قسم کھ از من گزندی بھ او نرسید

.دلم از درد دارا پراست و می کوشم کھ از اندرزھای او نگسلم.رسیدند
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ز کرمان  بیامد  بشھر ستخر              بسر  بر نھاد آن کیی  تاج فخر

*          کھ او زود پیچد ز جوینده رویتو راز جھان  تا توانی مجوی    

 جفت با جان شاھان خرد بادسکندر چو بر تخت بنشست گفت          کھ

ایرانیان کھ این نیکوئی را از او دیدند، بر آن .او باژ پنج سالھ را بھ مردم بخشید

و بھ  اسکندر دبیر را پیش خواند .شاه دادگر آفرین گفتند و بھ فرمانش گردن نھادند

:مادر روشنک نوشت

کھ  یزدان  ترا  مزد  نیکان  دھاد          بداندیش   را   درد  پیکان  دھاد

پیش از این نوشتم و در آن از دردھا سخن گفتم کھ چگونھ ھمسرت آشتی مرا 

آن .من او را بھ آیین شاھان در کفن گذاشتم.نپذیرفت و بدست بنده خودش کشتھ شد

.ر بھشت باد وصیت کرد و روشنک را بھ من دادشھریار کھ روانش د

ای :اسکندر نامھ دیگری بھ روشنک نوشت و پس از آفرین برکردگار گفت

اکنون بھ .شاھزاده پارسا و پرشرم و ناز، پدرت ترا پیش از مرگ بھ من سپرد

دالرای چون آن .مشکوی من بیا و سربانوان و فروزنده نام و بخت من باش

: و پاسخ خوبی بھ اسکندر نوشت باد سرد از جگر برگشیدسخنھا شنید، یکی

بجای  شھنشاه  ما  را  توی          چو خورشید شد ماه ما را توی

اسکندر از گفتار او شاد گشت و مادر خود را از عموریھ خواست و بھ او گفت 

برایش طوق با .ببین و از سوی من بر او آفرین کننزد دالرای برو و روشنک را

ره و گوشوار، تاج پرگھر شاھوار و صد شتر از گستردنی و صد شتر از یا

.ھرگونھ دیبای رومی و سیصد کنیز با جام گوھرین بدست و خادمان بسیار ببر

مادر شاه، با مترجمان و ده فیلسوف شیرین سخن بھ اصفھان رفت و ھمھ بزرگان 

ن شتر از زر دالرای جھیز روشنک را کھ فرسنگھا کاروا.بھ پیشبازش رفتند

روشنک چون ماه بھ مشکوی اسکندر .وسیم و پوشیدنی و گستردنی بود پیش آورد

یک ھفتھ باھم نشستند و اسکندر در گفتار او چیزی ندید جز بزرگی و .رسید

.آھستکی و خردمندی و شرم و شایستکی
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ھمھ شھر ایران و توران و چین                بشاھی برو خواندند آفرین

مھ  روی  گیتی  پر  از داد  شد             بھر  جای   ویرانی   آباد  شدھ

 در ھند شاه دانا و خردمندی بنام کید، ده شب پیاپی خوابھای شگفت انگیز می دید 

کید با تنی چند از حکیمان .کھ ھمھ دانایان و خوابگزاران از تعبیر آن ناتوان بودند

نام مھران کھ در کوه و بیابان با دد و دام و آھوان نزد دانشمندی پارسا و نامداری ب

ای مرد یزدان پرست، یک شب بھ :کید گفت.می زیست برای تعبیر خواب رفتند

در خواب کاخی  دیدم کھ جز سوراخ تنگی .آرامی و بدون ترس بھ خواب رفتم 

فیل بھ آسانی از روزن گذشت اما .ھیچ روزنی نداشت و فیل بزرگی درون آن بود

شب دوم تختی دیدم کھ بجای شاه کسی دیگر بر آن .خرطومش در خانھ ماند

شب سوم کرباسی دیدم کھ چھار مرد بر آن .نشستھ و تاج دلفروز بر سر نھاده بود

اما نھ کرباس پاره می شد و نھ مردان از .آویختھ و بھ سختی آنرا می کشیدند

ا در کنار جویبار دیدم کھ چھارمین شب مرد تشنھ ای ر.کشیدن بھ ستوه میآمدند

شب .ماھی بر او آب میریخت اما او تشنھ میگریخت و آب در پی او روان بود

پنجم چنان دیدم کھ در شھر کوچکی ھمھ مردم کور بودند، اما کسی از کوری نمی 

شب ششم شھری دیدم .ھمھ بھ داد و دھش و خرید و فروش مشغول بودند.نالید 

ند اما با آنکھ خود از درد جانشان بھ لب رسیده بود، کھ ھمھ مردمش دردمند بود

.نزد تندرست ھا میرفتند و احوالشان را می پرسیدند و چاره کار او را می جستند

شب ھفتم اسبی دیدم کھ دو سر داشت و با دو دھان در دشت می چرید اما در تنش 

و یکی خشک، شب ھشتم سھ خمره دیدم دوتا پر از آب .راه بیرون آمدن گیاه نبود

دو مرد از آب خمره ھای پر، آب برمی داشتند و در خمره خشک می ریختند اما 

شب نھم گاوی را بھ .نھ از آب آنھا کم می شد نھ بھ خمره خشک آب می رسید

خواب دیدم کھ در آفتاب بر آب و گیاه خفتھ و از گوسالھ الغر و بی توش و توانی 

 دشتی فراخ چشمھ ای دیدم کھ بھ ھرسو شب دھم در.کھ پیشش بود شیر می خورد

.راه و شاخ داشت، دشت پر آب و نم بود اما لب چشمھ خشک و بی آب و علف
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چو بشنید مھران زکید این سخن         بدوگفت از این خواب دل بد مکن

چو خواھی . اما بدان کھ اسکندر با سپاھی گران از ایران و روم بھ ھند خواھد آمد

ترا چار چیزست کاندر .را آب روی، خرد یار کن رزم او را مجویکھ باشد ت

دگر .یکی چون بھشت برین دخترت.جھان، کسی آن ندید از کھان و مھان

چھارم قدحی کھ آب در آن از آتش .سوم پزشکی دانا و ارجمند.فیلسوفی کھ داری

جنگ با او این چھار چیز را بھ اسکندر بسپار کھ تو تاب .و آفتاب گرم نمی شود

آن خانھ جھانست و آن فیل .اکنون پاسخ خوابھایت را گوش کن.را نداری

شاھیست ناسپاس و بیدادگر کھ سر انجام از دنیا میرود و نام زشتی از او برجای 

دوم، پادشاه سست و بی سود و ناپارسا، زیردستانش شاد ھستند ولی دل .میماند

ر آن کرباس و چھار مرد، چھار دین دیگ.شاه پر ازغم و زبانش پراز باد است

دیگری .یکی دین دھقان آتش پرست.یزدان است کھ چھار مرد آنرا پاس می دارند

دیگری دین پارسای یونانی و چھارم از تازی .دین موسی کھ آنرا جھود می خوانند

تشنھ ای کھ از آب خوش گریزان بود، .دین ھوشمندی از خاک سر بر خواھد آورد

ت کھ زمانی میرسد کھ مرد از نوشیدن آب دانش خوار میگردد و تعبیرش آنس

بدکنشی سر بھ آسمان می رساند و مردم از مرد دانش پژوه گریزان و لب بھ بد 

.گوئی او می گشایند

پر از خورد و داد و خرید و فروخت، تو گفتی زمان چشم ایشان ی،پنجم شھر

ستاینده مرد . پرستار نادان شودزمانی  بیاید  کزان  سان  شود، کھ دانا.بدوخت

ھمی داند آنکس کھ گوید دروغ، ھمی .نادان شوند، نیایش کنان پیش یزدان شوند

.زان پرستش نگیرد فروغ

جز از .زمانی بیاید کھ مردم بچیز، شود شاد و سیری نیابند نیزششم اسب دوسر، 

.خویشتن را نخواھند بس، کسی را نباشند فریادرس

ازین پس بیاید یکی روزگار، کھ درویش گردد چنان ی،ه دیدھفتم کھ سھ خمر

نبارد .کھ گر ابر گردد بھاران پرآب، زدرویش پنھان کند آفتاب.سست و خوار

توانگر ببخشد ھمی این.بدو نیز باران خویش، دل مرد درویش زوگشتھ ریش
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. بران، یکی با دگر چرب و شیرین زبان

وسالھ الغری شیرمی خورد، نشان آنست کھ کار دیگر آنکھ گاوی تندرست از گ

دھم، .بیمار و درویش آنچنان سست میشود کھ تندرست ازآنھا کمک می خواھد

چشمھ ای کھ دیدی خشک در دشتی پرآب، روزگاری شھریاری بیاید کھ با لشکر 

سرانجام نھ این لشکر بماند و .کشی ھای نو بھ نو، سراسر جھان را بھ رنج دارد

.آئین نوئی بیاید کھ فر ایزدی بر او بتابد و جھان از بدی ایمن گردد.هنھ آن شا

چون بھ کشور تو بیاید تو آن چھار چیز را بھ .اکنون این زمان، روز اسکندر است

بر سر و چشم مھران بوسھ داد و با .دل کید از این سخنان آرام و شاد شد.او بده

.حکیمان بھ کاخ بازگشت

نامھ ای تند بھ کید .ان مستقر شد، بھ سوی ھند لشکر کشیداسکندر چون در ایر

کید فرستاده اسکندر را بسیار نواخت و .نوشت تا بی درنگ سر بھ فرمانش نھد

نزد خود نشاند و پاسخ داد کھ من چھار چیز شگفت انگیز دارم کھ کسی تا کنون 

پس بنده وار آنھا را نزد اسکندر می فرستم و ازآن .نظیرش را در جھان نداشتھ

چون باد :اسکندر نامھ را خواند و بھ فرستاده گفت.شھریار را پرستش می کنم

برو و بپرس کھ آن چھار چیز شگفت انگیز چیست؟ کید مجلس را خلوت کرد و 

دل اسکندر .درباره دخترش و قدح و پزشک و فیلسوف با فرستاده صحبت کرد 

 رومیان ده مرد خردمند را برگزید و از شنیدن آنچھ فرستاده گفت شکفت و از میان

اگر این ده نامور آن چھار چیز را بھ چشم ببینند و :با نامھ ای نزد کید فرستاد کھ

گواھی دھند من فرمانی بر حریر می نویسم کھ تا کید زنده است، شاه ھند خواھد 

کید ده دانشمند رومی را در جای شایستھ نشاند و فردای آنروز دختر را .بود

تخت زرین نشاند و آنان ھریک قلم و کاغذی برداشتند و ھرکدام یکی از بر

کھ !بھ بھ:اسکندر نوشت.اندامھای آن ماھروی را برای اسکندر وصف کردند

منشور و پیمان مرا بھ کید بدھید و با آن چھار چیز باز .شما بھشت را دیده اید

ت و در دل بر آفریننده اسکندر بھ قد و باال و موی و روی دختر نگریس.گردید

.آفرین گفت
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نشستند و او  را  بآیین  بخواست        برسم   مسیحا  و  پیوند  راست

پس از آن برای آزمایش فیلسوف جامی پر از روغن گاو نزد او فرستاد تا بھ تنش 

و ھزار سوزن در جام روغن افکند و آنرا پس .فیلسوف رازش را دانست.بمالد

کندر آھنگری خواست و از سوزنھا مھره ای ساختند و آنرا پس اس.فرستاد

اسکندر آینھ .مرد دانا از آن آھن تیره آینھ ای ساخت و نزد اسکندر فرستاد.فرستاد

خردمند آھن را بزدود .را زیر نم گذاشت تا سیاه و دژم شد و نزد فیلسوف فرستاد

.و دوباره باز فرستاد

چنین گفت با شاه . راز آن گفتگو را از او پرسیداسکندر فیلسوف را پیش خواند و

من .تو گفتی کھ از ھمھ دانایان داناتری.مرد خرد، کھ روغن بر اندامھا بگذرد

شاه پاسخ .پاسخ دادم مرد دانا چون سوزن بھ استخوان رسد و از سنگ ھم بگذرد

:ترا گفتم.دلی کھ در بزم و رزم تیره شود، سخن دانا چگونھ در آن نفوذ کند:داد

گفتار نیک، روان نیک و کردار نیک ھرچند کوچک، بھ دل تاریکتر از آھن می 

چگونھ براه آید .تو گفتی با گذشت سالیان دلم از خون  پر از زنگار شده.نشیند

این تیرگی، چھ پیچم سخن را بدین تیرگی؟

ترا  گفتم  از  دانش   آسمان        زدایم  دلت  تا  شوی  بی گمان

ولی داننده .کندر گفتار حکیم را پسندید و بھ او سیم و زر و گنجور فراوان داداس

من گوھری در نھان دارم کھ دشمنی ندارد و در شب نیازی بھ پاسبان ندارد :گفت

و از دزدان ھراسی ندارم

*کھ  دانش  بشب  پاسبان  منست              خرد  تاج  بیدار جان  منست

*مانی     کنم              برین  خواستھ  پاسبانی  کنمببیشی    چرا    شاد

*بفرمای  تا  این   برد  باز   جای             خرد  باد  جان  مرا  رھنمای

از این پس رای و پند و سخن :اسکندر از این گفتار در شگفت شد و بھ او گفت

.گفتن سودمند  ترا ھمیشھ  خریدارم

تو کھ از اشک چشم بھ درد پی میبری، :از او پرسیدآنگاه پزشک را پیش خواند و 

بگو کیست از ھمھ بیمار تر کھ بر دردش باید گریست؟
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*بدو گفت ھرکس  کھ  افزون  خورد           چو بر خوان نشیند خورش ننگرد

*نباشد  فراوان  خورش   تن درست           بزرگ آنک او تن درستی  بجست

پس از .روئی میسازم کھ با خوردن آن ھمیشھ تندرست باشیاما من از گیاھان دا

آن اسکندر فرمود جام زرد را پر از آب سرد بیاورند و ھمھ از آن آب نوشیدند 

راز این جام را از ما :اسکندر در شگفت شد و بھ فیلسوف گفت.ولی آب کم نشد

ان دراز در اخترشناسان بسیاری سالی!شھریارا:فیلسوف پاسخ داد.پوشیده مدار

ساختن آن رنج برده اند تا طبع این جام چنین شده و ھمچنان کھ مغناطیس آھن را 

اسکندر .بھ خود می کشد، این جام آبھای خوش روی زمین را بھ خود می کشد

تا ھستم، ھرگز پیمان خود را :گفتار دانا را پسندید و بھ پیرمردان شھر میالد گفت

کندر تمام گنجھایش را بار دویست شتر کرده و در اس.با کید از یاد نخواھم برد

کوھستان پنھان کرد و از میالد لشکرش را بسوی قنوج کھ فور سپھدار آنجا بود 

نامھ ای تند بھ فور نوشت و از او خواست کھ، .روان کرد

ز  تخت  بلندی  باسپ  اندر   آی              مزن  رای  با موبد  و رھنمای

واند فور سترگ              بر آشفت  زان  نامدار   بزرگچو آن نامھ بر خ

مگر تو خرد و شرم نداری؟ تو از پیروزی بر دارا دلیر :و پاسخ تندی نوشت

شاید رزم کید کھ برایت بَدَل بھ بزم شد بھ مذاقت خوش آمده کھ ھمھ شاھان .شدی

اه من راه را برتو با ما اینگونھ سخن مگو کھ ژنده پیالن و سپ.را صید خود میدانی

.ما نیکوئی ترا خواستیم تا دلت را روشن کنیم!از گزند روزگار بترس.می بندند

اما .ھمین کھ اسکندر نامھ فور را خواند با سپاھی چون دریا بسوی فور ھند تاخت

ولی اسکندر .سپاھیانش از دشواری راه و خستگی اسبانشان لب بھ شکایت گشوند

ون شما و با کمک یزدان و سپاه ایران بھ جنگ فور خواھم من بد:بھ رومیان گفت

اسکندر لشکر را آرایشی نو .سپاه از گفتھ خود پشیمان و پوزش خواستند.رفت

صد ھزار سوار ایرانی در پیش و چھل ھزار جنگجوی رومی در پس آنھا و .داد

و دوازده ھزار خنجرگزار از دلیران مصر و بربر را در پشت سپاه قرار داد 

شصت اختر شناس وموبد را ھم برداشت و با چنین سپاه بیکرانی بسوی نبرد فور 
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چون آگاھی بھ فور رسید کھ سپاه اسکندر بھ قنوج رسیده، لشکر انبوھش را .آمد

پیالن جنگی چون کوه در جلو و پشت .بھ دشت کشید و در چھار میل بھ صف کرد

 از آنسو جاسوسان خبر بھ اسکندر بردند .آنھا سواران جنگجو آماده رزم ایستادند

اسکندر دانش .کھ اسبان تو تاب خرطوم فیالن جنگی فور را نخواھد داشت

ھزار و دویست .پژوھان را فراخواند و پس از گفتگوی بسیار چاره کار را یافتند

آھنگر پارسی، رومی و مصری را گرد آوردند و از آھن ھزار مرد آھنی ساختند 

.را با میخ و مس بستند و درون آنھا را بھ نفت سیاه آکندندو درزھای آن 

فیالن از .جنگجویان اسکندر آتش بھ نفت زدند و آنھا را میان فیالن جنگی راندند

خروش از لشکر ھند برخاست و .اسبھای آتشین رمیدند و روی از نبردگاه بتافتند

ختند تا شب شد و دست لشکریان اسکندر در پی آنھا تا.ھمگی روی بھ گریز نھادند

در .فردای آن روز اسکندر فور را بھ جنگ تن بھ تن دعوت کرد.از نبرد کشیدند

حین نبرد خروشی از سپاه بلند شد و فور یک لحظھ چشم و دل بھ آن خروش 

سپس .سپرده و اسکندر از آن سود برد و چون باد ضربھ ای با خنجر بر او زد

دلیران ھندوستان کھ سر فور را دیدند بھ .فکندسرش را برید و تنش را بھ زمین ا

من :اسکندر سالحشان را بھ آنھا پس داد و با مھربانی گفت.زینھار در آمدند

گنجھای فور بر سپاھیان من .شاھی مھربانتر از فور برایتان خواھم بود 

.حرامست

*چنین  است  رسم  سرای  سپنج          بخواھد کھ  مانی بدو در  برنج

*خور ھرچ   داری  منھ  بازپس          تو  رنجی  چرا ماند  باید  بکسب

سپس سورگ را کھ از پھلوانان نامور ھند .اسکندر دو ماه بر تخت فور نشست

کھ دینار ھرگز مکن در نھفت:بود، بجای فور بر تخت شاھی نشاند و بھ او گفت

   و  تخت   سپنجی   منازببخش  و بخور ھرچ  آید  فراز            بد ین   تاج

کھ گاھی سکندر بود  گاه   فور            گھی درد و خشمست و گھ کام و سور

اسکندر چون لشکرش را از خواستھ بی نیاز کرد از طریق جھرم و قادسیھ بسوی 

نصر قتیب کھ از .جاایکھ خداوند بیت الحرام می خواندش.خانھ ابراھیم رفت
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چون اسکندر آگاه شد کھ نصر نواده .ھ پیشباز اسکند آمدبزرگان مکھ بود ب

ای نصر جز تو چھ کسی :اسماعیل پسر ابراھیم است او را نوازش کرد و پرسید

بزرگ این دیار است؟ نصر پاسخ داد پس از آنکھ اسماعیل در گذشت، قحطان با 

ھ ب.لشکری بزرگ و شمیر زن بر دودمان ما تاخت و روز روشن برما تیره گشت

پس از مرگ او خزاعھ آمد و از حرم تا .فرمان یزدان بخت از قحطان برگشت

.ھمھ از ظلم و بیدادش در رنجند.یمن و دریای مصر، جھان در کف اوست

اسکندر چون این را شنید ھرکھ را از خاندان خزاعھ دید، کشت تا یک تن از آنان 

.و بھ نصر گنج و درم بخشیدحجاز و یمن را بھ اسماعیلیان سپرد .زنده باقی نماند

.آنگاه پیاده بھ زیارت بیت الحرام آمد

بھر پی کھ برداشت قیصر ز راه           ھمی  ریخت  دینار گنجور شاه

اسکندر از آنجا بھ جده رفت و دستور داد تا کشتی و زورق بسازند و بسوی مصر 

.فرمانبری کردقیطون بھ پیشباز اسکند آمد و .کھ قیطون حاکمش بود روی نھاد

در آن زمان در اندلیس زن .اسکندر از پذیرائی او شاد شد و یکسال در مصر ماند

قیدانھ نقاشی چیره دست را بھ مصر فرستاد .خردمندی پادشاھی میکرد بنام قیدانھ

اسکندر نامھ ای بھ قیدان نوشت و پس از .و او تصویر اسکندر را برایش آورد

قیدان جواب داد کھ فر و .دارا و فور عبرت بگیردآفرین، از او خواست کھ از 

اسکندر .بزرگی و لشکر من فزونتر از آنست کھ بھ فرمانبرداری قیصر گردن نھم

در مرز اندلیس بھ شھری رسید .خشمگین از پاسخ قیدانھ لشکر بسوی او راند

ھم استوار کھ سرباره دژ آن از دید عقاب باالتر و بر پھنای دیوارش چند سوار با

پادشاه این شھر فریان بود و پس از یک ھفتھ محاصره، با منجنیق و .میگذشتند

اسکندر بھ لشکریان دستور داد تا دست بھ غارت و .عراده دژ را گشودند

از قضا قیدروش پسر قیدانھ دختر فریان را بھ زنی خواستھ و .خونریزی نزنند

پس .سکندر تدبیری اندیشیدا.برای بردن عروس بھ آن شھر آمده بود کھ اسیر شد

وزیر خردمندش بیطقون را بجای خود نشاند تا کھ او دستور دھد قیدروش و 

پس از آن اسکندر با خواھش و البھ تقاضای بخشش .عروس را بھ دژخیم بسپرند
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.آنھا را کرد، بعدًا با ده سوار بعنوان فرستاده اسکندر آنھا را نزد قیدانھ برد

قیدانھ با سپاھی بھ .بیطقون با ده مامور رومی بھ اندلیس رسیداسکندر بھ نام 

پیشباز پسرش آمد و قیدروش از مادرش خواست کھ با فرستاده اسکندر مھربان 

قیدانھ اسکندر را شناخت و در خلوت .باشد چھ او زندگیش را مدیون او میباشد

 را ھنر خود تو پیروزیھایت!ای شاه شیروش:تصویرش را برابر او نھاد و گفت

مدان و از خرد و دانشت غره مشو کھ این نیکوئیھا از یزدان بھ تو رسیده، پس او 

تو در اینجا ایمنی و من رازت را .آئین من کشتن و خونریزی نیست.را سپاس دار

ولی پسرم طینوش کھ داماد فور .آشکار نمیکنم و ترا نزد ھمھ بیطقون می نامم

مبادا از دور و . و دل بھ پند و دانش من نداردھندی است بسیار زود خشم است

بامداد فردا، .نزدیک بشنود کھ تو اسکندری کھ بھ کین فور، تو را خواھد کشت

آنگاه رو بھ .قیدانھ دو فرزند را در دو سو و بزرگان گرداگردش انجمن کردند

ای قیطون اکنون بگو اسکندر از ما چھ می خواھد؟ اسکندر:اسکندر کرد و گفت

اسکندر بھ من فرمود برو، باژ بخواه و اگر زود باز :چون فرستاده ای پاسخ داد

نگردی من  سپاھم را بھ اندلیس میاورم و نھ کشوری برجای میگذارم ونھ تخت و 

طینوش از گفتھ اسکندر خروشید و گفت اگر بخاطر فّر مادرم نبود .تاج شاھی را

 مادر برآشفت و برای چنین .بی درنگ سر ترا چون ترنج از تنت می کندم

آنگاه اسکندر چاره ای اندیشید  و چون .گستاخی طینوش را از کاخ بیرون کرد

طینوش را بھ بارگاه باز خواندند با او قرار گذاشت کھ اسکندر را بی سپاه نزد 

بامداد اسکندر نزد قیدانھ آمد و .طینوش بیاورد و باھم دست دادند و پیمان بستند

بھ دین مسیح، بھ گفتار راست و بھ صلیب و روح القدس سوگند کھ !ای شاه:گفت

بدان کھ از امروز .از این پس خاک اندلیس مرا و سپاه مرا بھ خود نخواھد دید

پس اسکندر ھمراه .فرزندان و خویشانت دوستان من و بدخواھت دشمن من است

اسکندر بھ . ای رسیدندطینوش با ھزار سوار و گنج بسیار بھ راه افتادند تا بھ بیشھ

.تو با لشکرت ھمین جا بمان تا من برم و پیمان خود را بجای آورم:طینوش گفت

اسکندر رفت و ھزار سواره زره دار از لشکریان خود برگزید و بھ جایگاه 
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آن ھزار مرد گرداگرد بیشھ صف بستند و.طینوش بازگشت

می  جنگ  رای  آیدت  گر گریزسکندر  خروشید  کای  مرد  تیز           ھ

بلرزید  طینوش  بر جای خویش           پشیمان شد از دانش و رای خویش

بیم بھ خود راه مده کھ اینجا در امانی، منھم ھرگز از پیمان :اسکندر خندید و گفت

اسکندر دست او را گرفت و گفت .طینوش زمین را بوسید .مادرت نخواھم پیچید

اسکندر خلعتی .ن نبود کھ دست اسکندر را در دستت بگذارممگر پیمان ما ای

:بھ قیدانھ پیام داد.شاھانھ بھ طینوش داد و او را نزد مادر باز فرستاد

بدارم   وفای   تو  تا    زنده ام             روان  را  بمھر  تو  آگنده ام

کاران رازھای اسکندر از آن جایگاه بھ شھر برھمنان لشکر کشید تا از آن پرھیز

برھمنان کھ از آمدن اسکندر آگاه شدند بھ او نامھ ای نوشتند کھ ای .کھن را بپرسد

شھریار سترگ، در این سرزمین بی ارِز پرستندگان خدا چکار داری؟ ما دراین 

.سرزمین جز شکیبائی و دانش چیزی نداریم کھ  بتوانی آنھا را از ما بگیری

پاه را برجای گذاشت و ھمراه فیلسوفان رومی بھ اسکندر چون آن نامھ را دید، س

مردمی دیدند الغر و با تن و پای برھنھ، با جانی آکنده از .دیدار برھمنان رفتند

دانش و پوششی از برگ و خوراکی از تخم گیاه و میوه، آسوده از رزم و روز 

ره از خورد و خوراک و آسایش و خوشی جھان چھ بھ:اسکند از آنھا پرسید.نبرد

دارید؟

*ز  پوشیدنی    و   ز    گستردنی          ھمھ   بی نیازیم  از خوردنی

*چنو  بگذرد  زین  سرای  سپنج           ازو بازماند زر و تاج و گنج

*چنان دان کھ نیکیست ھمراه اوی        بخاک اندر آید سر و گاه  اوی

ده زنده شود و از آن پس در جھان، نھان آشکار می شود اگر مر:اسکندر پرسید

.کسی بھ چیزی نیازمند نباشد

*چنین  داد  پاسخ  کھ  ای شھریار          تو گر مرده را  بشمری  صدھزار

*ازان صدھزار یکی  زنده  نیست           خنک آنک در دوزخ افگنده نیست

* سپردبباید  ھمین  زنده  را  نیز   مُرد            یکی  رفت  و نوبت  بدیگر 
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برھمن جواب .اسکندر پرسید اگر آفتاب دائمًا بتابد، خشکی از آب بیشتر میشود

در روی زمین چھ کسی از :اسکندر پرسید.آب راھم خشکی نگھ می دارد:داد

ھمھ بیدارتر و چھ کسی گناھکارتر است؟

* بردچنان   دان   کھ  بیدار  آنکس  بود            کھ  از  گیتیش  اندکی  بس

*گنھ  کار تر   چیره   مردم     بود             کھ از کین و آزش خرد گم  بود

*چو خواھی کھ این را بدانی درست            تن  خویشتن  را نگھ کن  نخست

*کھ روی زمین سربسر پیش  تست            تو گوئی سپھر روان خویش تست

*   ز خاک  سیھ  مغز   بیرون  کنیھمی رای داری  کھ افزون    کنی          

*روان   ترا  دوزخ  است   آرزوی             مگر زین سخن باز گردی بخوی

بر جان ما شاه کیست؟  آنچھ ھمواره جان را بھ کژی می کشاند :اسکندر پرسید

چیست؟

*چنین داد  پاسخ  کھ  آز است  شاه             سرمایھ    کین   و  جای    گناه

خود گوھر برای چیست؟ آیا برای بیشتر شدنش بایست گریست؟:سیدپر

*چنین  داد  پاسخ  کھ  آز  و    نیاز            دو  دیوند  بیچاره  و  دیو  ساز

*یکی  را  ز کمی  شده  خشک لب            یکی از فزونیست بی خواب شب

*ش  پذیرد  خردھمان ھر دو را  روز می بشکرد              خنک  آنک  جان

ھر حاجت و آرزوئی :اسکند چون گفتار ایشان را شنید، دگرگونھ شد و گفت

اگر می توانی در مرگ و پیری را بر ما :یکی از برھمنان گفت.دارید، بخواھید

.ببند

*چنین  داد  پاسخ   ورا    شھریار              کھ  با مرگ خواھش نیاید بکار

*اژدھا               کھ   گرز آھنی  زو نیابی  رھاچھ  پرھیزی  از تیز چنگ 

تو کھ میدانی از مرگ و پیری چاره و گریزی !ای پادشاه دانا:برھمن بھ او گفت

نیست، این ھمھ کوشش برای جھانجوئی چرا؟ کھ تنھا رنج آن برای تو میماند و 

.دشمنت را پس از تو کامیاب میکند

*         ز  کم    دانشی   باشد  و  ابلھیزبھر  کسان  رنج بر تن  نھی     
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*پیامست از مرگ  موی سپید              ببودن چھ داری تو چندین امید

اگر بخشش کردگار و تدبیر آسمان از من برگردد، من :شھریار بیدار دل گفت

کھ مرد فرزانھ و پرخاشگر نمی تواند کوشش کند کھ از .ھمین گونھ خواھم شد

!دیگر اینکھ، ھرکس در جنگ با من کشتھ شده تقدیرش این بوده.گذردبخشش ب

!اسکندر بھ آنھا بسیار چیز بخشید ولی آنھا نپذیرفتند کھ نھ آز داشتند و نھ نیاز

از آن جایگاه اسکندر راه خاور را در پیش گرفت تا بھ دریائی ژرف و بی کران 

خوراکشان .ی پر نقش و نگاررسید با مردمانی بسان زنان روی پوشیده و جامھ ھا

ناگھان کوھی زرد .ماھی و زبانشان نھ رومی نھ عربی نھ ترکی و نھ پھلوی بود

.اسکندر کشتی خواست تا برود ببیند آن چیست.چون آفتاب سر از آب بیرون آورد

پس سی رومی و پارسی در کشتی .یکی از فیلسوفان او را از این کار باز داشت

ناگھان کوه کھ ماھی عظیمی بود .ه درخشان نزدیک شدندنشستند و بھ آن کو

.دھانش را گشود و کشتی را بلعید

بدو گفت رومی کھ دانش بھست         کھ داننده برھرکسی بر مھست

از آنجا بھ آبگیری رسیدند و بعد از آن دریای ژرف دیگری را دیدند کھ بسیار 

شھ کژدم برنگ آتش بیرون وقت خواب از آب مارھای پیچان و از پی.خرم بود

آمده و بسیاری از دلیران را ھالک کرده و از یک سو، گرازھا با دندانھای دراز 

چون الماس و شیر بزرگتر از گاو پدید آمدند کھ سپاھیان بھ میانشان افتادند و 

از آن جایگاه بھ سرزمین حبشھ .چندان از آنان کشتند کھ راه بر سپاه تنگ شد

دلیران .ش چون پر زاغ سیاه و چشمانی چون چراغ داشتندتاختند کھ مردمان

اسکندر بر آن سپاه برھنھ کھ بجای نیزه استخوان بدست داشتند تاختند و افزون بر 

اسکندر لشکر را از آن جایگاه ھم .ھزار تن از آنان کشتھ و بقیھ را پراکنده کردند

ھری رسید کھ مردمانش از آنان بسیار کشت و بش.راند تا بھ شھر نرم پایان رسید

مردم آنجا بھ اسکندرگفتند کھ در پس کوه .گشاده دل و بی نیاز بھ پیشبازش آمدند

اسکندر فرمود پنج گاو آوردند و .اژدھا ایست کھ ھرروز باید بھ او پنج گاو بدھند

.شکمشان را پر زھر و نفت کردند و گاو ھا را از سر کوه جلوی اژدھا انداختند
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ون گاوھا را بلعید، زھر در اندامش پراکنده شد و از درد سرش را بسنگ اژدھا چ

از آنجا بھ کوھی دیگر آمد کھ مرده ای بر تخت زرین خوابیده .زده در دم جان داد

در حال نظاره بھ آنھمھ گوھر و سیم زر بود .و گردا گرد او سیم و زر ریختھ بود

:کھ صدای بلندی شنید

  تباه          ز  گیتی  کنون  بازگشتست  گاهبسی  دشمن و دوست  کردی

با نامدان روم ھمینطور رفت .رنگ از رخ شاه پرید و از کوه با داغ دل بازگشت

نامھ ای بھ آنان .تا بھ نزدیکی شھری بنام ھروم رسید کھ تمام مردمانش زن بودند

نوشت کھ ھرکس از فرمان من سرپیچی کند، بجز خاک تیره چیزی نسیبش نمی

فرستاده زنان جوابی آورد کھ از ھرسو کھ بھ این برز وبوم بیائی جز دریای .شود

اسکندر .ژرف نمی بینی و اگر بھ صلح بیائی تاج زرین بر سرت خواھیم گذاشت

اسکندر با .جواب داد کھ من با زنان جنگی ندارم و فقط میخواھم شھر شما را ببینم

ی برخاست و بسیاری از لشکریان را سپاه بھ طرف شھر آمد کھ باد و برف سخت

تباه کرد و ناگھان دود و آتشی برخاست کھ کتف جنگجویان از گرمای زره 

بازھم در میان دود و آتش رفتند تا بھ شھری رسید کھ مردمانش بسان شب .سوخت

ببردند پس تاجھا پیش اوی، ھمان .تیره سیاه بودند و از آنجا بسوی شھر زنان آمد

اسکندر با خرمی آنھا را پذیرفت و از آن سو لشکر . رنگ وبویجامھ و گوھر و

بھ شھری رسید با مردمانی سترگ با روی سرخ و موی زرد و .بھ مغرب کشید

اسکند پرسید در اینجا چھ چیز شگفت انگیز دارید؟ بھ .در خور جنگ و روز نبرد

ر آن او گفتند در آنطرف شھر آبگیری ھست کھ چون خورشید بھ آنجا برسد د

ناپدید می شود و چون از آنجا بگذری تاریکی پیش می آید و در پس آن تاریکی 

ھرکس از آب حیوان بخورد نمی میرد و .چشمھ ایست کھ آنرا آب حیوان می نامند

.باید با کره اسب بھ آن چشمھ رسید.اگر تن در آن بشوید ھمھ گناھانش می ریزد

.از باغ و میدان و ایوان و کاخ رسیداسکندر از آنجا حرکت کرد و بھ شھری پر 

سپاه را آنجا گذاشت و خودش تنھا بھ نزدیک چشمھ رفتھ تا خورشید در آب فرو 

اسکندر دومھره .شد، آنجا ماند و آن شگفتی را نظاره کرد وبھ لشکرگاه باز گشت
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روز بعد یکی از مھره ھا را خود .داشت کھ در شب چون آفتاب می درخشید

ھزار .و دیگری را بھ خضر کھ سرآمد تمام نامدران و دانایانش بود سپردبرداشت 

کره اسب چھار سالھ و مردان باطاقت از میان لشکر برگزید و آذوقھ چھل روزه 

.برداشت و بھ راھنمائی و پیشروی خضر بھ تاریکی اندر شدند

چو لشکر سوی آب حیوان گذشت           خروش  آمد  اهللا اکبر  ز  دشت

.دو روز و دوشب بدون خوراک و آسودن رفتند تا روز سوم بھ دو راھی رسیدند

خضر پیامبر بھ راھی افتاد کھ بھ چشمھ آب .شاه در تاریکی پی خضر را گم کرد

اما اسکندر از راه .حیوان رسید و از آن آب خورد، سر وتن شست و جاودانھ شد

بر باالی کوه چھار .بلند دیددر آنجا کوھی .دیگری رفت تا بھ جای روشنی رسید

ستون از چوب عود برپا بود، سر ھر ستونی آشیانھ ای و در ھر آشیانھ مرغ 

مرغان بھ زبان رومی اسکندر را فرا خواندند و بھ او .سترگ سبزی نشستھ بود

ای دالرای رنج، چھ جوئی ھمی زین سرای سپنج؟:گفتند

*ن  باز  گردی  ازو  مستمنداگر  سر  برآری  بچرخ   بلند            ھما

و بھ اسکندر پندھا دادند و بھ او گفتند بھ تنھائی بھ قلھ کوه برود تا ببیند بر سر کوه 

اسکندر از کوه باال رفت و اسرافیل را دید کھ بوقی بدست گرفتھ و سر .چیست

چو رعد خروشان فغان برکشیداسرافیل چون اسکندر را دید، .برافراشتھ بود

*بنده  آز  چندین     مکوش          کھ روزی بگوش آیدت یک خروشکھ  ای  

*کھ چندین مرنج از پی تاج و تخت            برفتن  بیارای  و  بر بند       رخت

بھره من از روزگار ھمین بود کھ گرد جھان بگردم و شگفتی :شھریار پاسخ داد

 و با نالھ فرود آمد و در آنگاه از آن کوه غمگین.ھا و آشکار و نھان راببینم

کھ ھرکس از سنگھای :خروشی از کوه سیاه برآمد.تاریکی بھ لشکریان پیوست

پس بعضی .اینجا بردارد، پشیمان می شود و اگر ھیچ برندارد باز پشیمان می شود

.چند سنگ برداشتند و برخی از کاھلی تنھا سنگ ریزه و دیگران از آن گذشتند

 روشن رسیدند، دیدند آنچھ با خود آورده اند یاقوت و گھر چون از تاریکی بھ دشت

.پشیمان تر آنکس کھ خود بر نداشت. پشیمان شد آنکس کھ کم داشت اوی.است
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دو ھفتھ در آن جایگاه آسوده ماند و پس از آن  لشکر بھ سوی باختر راند تا بھ 

از یاجوج و ماجوج مردم بھ پیشبازش آمدند و ھمھ .شھری پاکیزه و آراستھ رسید

اسکندر بھ کوه نگاھی کرد و فیلسوفان را آورد و بھ کمک .لب بھ شکایت گشودند

آھنگران، با گچ و سنگ و ھیزم بی شمار در دو پھلوی کوه دیواری ساختند بھ 

میان دو دیوار یک رش ذغال و یک رش .بلندی پانصد رش و پھنای صد رش

کندند و بھمین ترتیب تا سر کوه، رده رده آھن ریختند و میانشان مس و گوگرد پرا

آنگاه نفت و قیر بھم آمیختند و بر مواد ریختند و آتش زدند و .از آن مواد انباشتند

آن ده ھزار آھنگر با دَمھای خود آن چنان بر آن آتش دمیدند کھ تف آن ستاره ھا را 

ار پدید آمد و بستوه آورده و مواد درآن گرما گداختھ و بھم آویختند تا سدی استو

ھمھ بر شاه آفرین خواندند و آنچھ در آن .گیتی از یاجوج و ماجوج رھانیده شد

اسکندر .اسکندر نپذیرفت و از آنجا نیز براه افتاد.مرز بوم یافت میشد پیش آوردند

تا یک ماه ھمچنان میرفت تا بھ کوھی رسید کھ در آن نھ مردم دیده می شد و نھ دد 

وردی کوه خانھ ای بود سردرش از یاقوت زرد و قندیلھای بر قلھ الج.و دام

بر آن چشمھ دوتخت زرین نھاده و بر آن دو .بلورین و درونش چشمھ ای آب شور

تخت، شور بختی بر بستری از کافور خفتھ و گوھری سرخ بجای چراغ ھمھ جا 

ھمینکھ اسکندر نزدیک شد، خروشی از میان چشمھ آب شور .را روشن کرده

تو بسیار چیزھا دیده ای کھ دیگران ندیده !ای آرزومند چندین منشور:تبرخاس

اسکندر ترسید و نام !اند، اکنون عنانت را بپیچ و برگرد کھ عمرت بھ سر رسیده

.یزدان را خواند و زود بازگشت

و ازان  کوه  راه  بیابان   گرفت            غمی گشت و اندیشھ جان گرفت

ریان ز جای            سپاه از پس و پیش او رھنمایھمی راند پر درد و گ

بزرگان .اسکندر از راه بیابان بھ شھری رسید آباد و پر باغ با مردمی شاد و خرم

گفتند یک جفت درخت .شھر بھ پیشبازش آمدند و اسکندر از شگفتیھای آنجا پرسید

گویا و بویا اینجا ھست کھ یکی ماده، شبھا سخن می گوید و دیگری نر کھ روزھا 

چون خورشید بر تیغ گنبد .اسکندر با یاران بھ دیدن درخت گویا رفت.می شود
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ز شاھیش چون سال شد :رسید، خروشی از درخت برخاست و بھ اسکندر گفت

سکندر زدیده  ببارید  خون، دلش گشت .بر دو ھفت، ز تخت بزرگی ببایدش رفت

.پر درد از رھنمون

درخت دیگر از آن شاخھ ھای ماده  راز نھفت را چنین پاسخ نیمھ شب برگھای 

:داد

*از  آز  فراوان  نگُنجی  ھمی           روان  را  چرا  بر  شکنجی  ھمی

*نماندت  ایدر  فراوان  درنگ           مکن  روز بر خویشتن تار و تنگ

 درخت اسکندر پرسید آیا پیش از چنین روز شومی مادرم مرا زنده می بیند؟ 

.نھ مادرت بیند نھ خویشان بھ روم، نھ پوشیده رویان آن مرز و بوم:گفت

اسکندر دل خستھ از شمشیر زدن بھ لشکرش بازگشت و بزرگان آن شھر جوشن 

اسکندر آنرا پذیرفت و افسرده از آن شھر لشکر .بی مانندی برایش ھدیھ آوردند

دبیر نامھ ای نوشت و .دچھل روز ھمی راند تا بھ دریا رسی.بسوی چین کشید

خودش چون فرستاده نزد فغفور رفت و از او خواست کھ از کار دارا و فور و 

فغفور بخندید و .فریان پند گیرد و سر از فرمانش نتابد و باژ و ساو او را بپذیرد

.کجا شد فریدون و ضحاک و جم،  فراز آمد از باد و شد سوی دم:گفت

و .من یزدان پرستم نھ خسرو پرست.ر ھم نیستممن از تو نمی ترسم و جنگ آو

بیشتر از آنکھ منش داری برایت گنج وگوھر می فرستم کھ مرا بخاطر بخشش 

خاقان پنجاه تاج و ده تخت عاج و جواھر بار ھزار .کسی سرزنش نخواھد کرد

اسکندر چون بھ لشکرش رسید بھ .شتر کرد و ھمراه فرستاده نزد اسکندر فرستاد

برو پیش فغفور چینی و بگو تو نزد ما : تخت نشست و بھ فرستاده گفتآرامی بر

ھمھ چین از آن توست و من پس از آنکھ قدری آسودم از اینجا .آبروی یافتی

.خواھم رفت

اسکندر یکماه در آن جایگاه ماند و از دریا راه بیابان در پیش گرفت تا بھ حلوان 

اسکندر پرسید در اینجا چھ چیز .ش رفتنددر آنجا بزرگان با ھدیھ بھ پیشباز.رسید

بھ او پاسخ دادند کھ در شھر ما جز رنج و درویشی چیزی .شگفت انگیز دارید
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سپاھیان سند با .پس اسکندر آنجا نماند و سپاه را بسوی سند کشید.نخواھی یافت

و پنج سندیان بزودی شکست یافتند و اسکندر ھفتاد .یاری ھندیان بھ مقابلھ آمدند

آنگاه بسوی نیمروز .فیل وگنج وشمشیر بھ غنیمت گرفت و ھمھ را اسیری کرد

شاه یمن با ھدایای زیاد بھ پیشباز اسکندر .آمد و از نیمروز بھ سوی یمن تاخت

او ھمھ ھدایا را پسندید و پذیرفت، برشاه یمن آفرین خواند و از آنجا لشکر .آمد

.بسوی بابل کشید

با سختی از کوه باال . ھمچنان رفتند تا بھ کوه بلندی رسیدندیکماه بدون آسایش

رفتھ و در آنسوی کوه بھ دریای ژرفی رسیدند و سپاھیان از دیدن آب و دشت شاد 

ناگھان مردی سترگ با اندامی تیره و پر مو و گوشھای .شدند و بھ شکار پرداختند

:او بھ اسکندر گفت.او را نزد اسکندر بردند.بزرگ چون دوگوش فیل پیش آمد

پوشش ھمھ خانھ ھا .نامم گوش بستر است و در خاور دریا شھریست چون بھشت

از استخوان است و بر استخوانھا تصویر جنگ افراسیاب و چھره کیخسرو 

گوش بستر بھ آن شھر رفت وھشتاد تن از بزرگان شھر را با جامھ .نگاشتھ شده

در گفتند کھ گنج کیخسرو نزد ماست و آنھا بھ اسکن.ھای فاخر نزد اسکندر آورد

اسکندر چون این سخن بشنید بھ آن شھر رفت و تمام گنج را کھ از .برازنده توست

آنشب را در آنجا ماندند و .اندازه بیرون بود برداشت و بسوی لشکر خویش آمد

.سپیده دم با بانک خروس و آوای کوس، اسکندر لشکر بسوی بابل کشید

  نزدیک  شد         بروبر  ھمی  روز تاریک  شدبدانست کش  مرگ

فکری در سرش پدید آمد و این اندیشھ را با ارسطالیس در میان نھاد کھ ھمھ 

.بزرگان و شاھزادگان ایران را ازمیان بردارد تا روم از گزند آنھا در امان باشد

ما :ارسطالیس از این اندیشھ دلش شکست و با اشک چشم پاسخ او را چنین نوشت

ھرکھ .ھمھ بیچاره مرگیم و کسی تا کنون نتوانستھ بزرگی و شاھی را با خود ببرد

پس خون بزرگان را مریز و نفرین ابدی را بر خود .رفتھ جای بدیگری سپرده

از سوی دیگر اگر ایران از بزرگان خالی بماند، از ھند و ترک و سقالت و .مپسند

ی در برابرشان نباشد بھ روم سرازیر چین نخست بر ایران می تازند و اگر کس
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تو بھ ھیچکس گزندی مرسان و آن ھمھ بزرگان و آزادگان کھ جھان .خواھند شد

را بھ رایگان از آنھا گرفتی، بھ جشن و سور نزد خود فرا خوان و بدون آنکھ 

شاھی برگزینی یا یکی را بر دیگری برتری نھی بھ ھریک  شھر و کشوری 

اسکندر رای .ا سپر روم کن تا دست ھیچ لشکری بھ آن شھر نرسدبسپار و آنھا ر

او را پسندید و ھمھ بزرگان را پیش خواند و عھد نامھ ای نوشت تا ھریک از آنان 

.از دیگری فزون تر نباشد

بران  نامداران   جوینده   کام          ملوک الطوایف    نھادند   نام

سر نوزاد چون سرشیر .ودک عجیبی زائیدشبی کھ اسکندر بھ بابل رسید، زنی ک

کودک ھمان دَم .سم برپای و دمی مانند گاو داشت.و بازو و کتفش چون آدم بود

اسکندر آنرا بھ .کھ بدنیا آمد، مُرد و چون شگفت آور بود او را نزد اسکندر بردند

ن، ای نامور، تو در برج اسد زاده شدی و اکنو:فال بد گرفت و اخترشناسان گفتند

اسکندر غمگین شد .سر بچھ مرده بینی چو شیر، بگردد  سر  پادشاھی  بھ  زیر

.مرگ را چاره نیست و دیگر دلم را در این باره پر اندیشھ نمیکنم:و گفت

مرا  بیش  از  این  زندگانی  نبود           زمانھ  نکاھد  نخواھد   فزود

ا رسیده پس دبیر را پیش در این ھنگام اسکندر رنجور شد و دانست مرگش فر

.کھ آگاھی مرگ نتوان نھفت:خواند و آنچھ در دل داشت بھ مادر نوشت

زگیتی مرا بھره این بد کھ بود           زمان چون نکاھد نشاید فزود

بھ بزرگان ایران نیز کشور و شھری .سفارش کردم کھ بھ فرمان تو گردن نھند

اگر فرزند روشنک .ر و بوم تو آسوده بماندسپرده ام کھ نیازشان بھ روم نباشد و ب

اما .پسر بود، او نام پدر را زنده خواھد کرد و شاه روم جز فرزندم نخواھد بود

اگر دختر بود، یکی از فرزندان خاندان فیلقوس را بھ دامادی برگزینید و داماد را 

و تاج نزد دختر کید را بھ آئین شاھوار و باھمان افسر و گوھر .فرزند خود بدانید

تو .مرا درتابوت زرین بگذارید و در خاک مصر بھ خاک سپارید.پدر فرستید

سپس بر .ھمیشھ بر من مھر ورزیدی، اکنون آمرزش روانم را از یزدان بخواه

.نامھ مھر نھاد
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ز بابل  بروم  آورند  آگھی          کھ تیره شد آن  فر شاھنشاھی

شاه آگاه شدند، جھان در نظرشان تیره و تار شد و لشکریان چون از بیماری و درد 

اسکندر دستور داد تا تختش را از ایوان بھ دشت .ھمھ رو بسوی تخت شاه نھادند

.بردند و لشکریان ھمھ نزدش گرد آمدند

چنین  گفت  قیصر  بآوای  نرم          کھ  ترسنده باشید  با رای و شرم

   شد آن  نامور شاه  لشکر  شکنبگفت این و جانش برآمد ز تن        

اسکندر :پارسیان می گفتند.میان رومیان و پارسیان اختالف و مشاجره پیش آمد

اینجا خاک شاھنشھان است و رومیان می گفتند کھ .را باید در ایران بھ خاک سپرد

پیر خردمندی گفت اینجا کوھی .اسکندر در ھمان خاکی خاک شود کھ رستھ است

پس بھ آن بیشھ .ت کھ اگر از او بپرسید پاسخ شما را خواھد داددر بیشھ ایس

.شتافتند و پاسخ آمد کھ خاک اسکندر در اسکندریھ است کھ او خود آنرا بنا نھاد

بر تابوت او زن و .پس تابوت اسکندر را بھ اسکندریھ بردند و در دشت نھادند

 پیشاپیش ھمھ آمد، حکیم ارسطالیس.مرد و کودک، افزون بر صد ھزار جمع شدند

ای شاه یزدان پرست،:دست بر تابوت نھاد و گفت

*کجا  آن  ھش  و دانش و رای  تو           کھ این تنگ  تابوت شد  جای  تو

*دگر  گفت  چندین  نھفتی  تو   زر           کنون   زر  دارد   تنت  را    ببر

*ی شاه با مرگ دستدگر گفت کز دست تو کس نرست            چرا سودی ا

*دگر گفت کآسودی از درد و  رنج            ھم  از  جستن  پادشاھی  و    گنج

*دگر گفت  چون  پیش  داور  شوی          ھمان  بر  کھ  کشتی  ھمان بدروی

*خنک  آنکسی  کز  بزرگان  بمرد            زگیتی  جز  از  نیک نامی    نبرد

*    سپنج            چرا  داشتی   خویشتن  را    برنجدگر  گفت  کاندر  سرای 

*کھ  بھر  تو  این  آمد از  رنج   تو           یکی   تنگ   تابوت   شد  گنج  تو

مادر رخ بر تابوت مالید و .از آن پس مادر اسکندر و روشنک دوان دوان رسیدند

مھ جنگیدی و خون تو این ھ:روشنک نیز پر از درد گفت.از مرگ فرزند نالید

پس .ریختی تا جھان از تاجداران تھی شد و درختی کھ کاشتھ بودی بھ بار نشست
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چرا تاج را افکندی و بھ خاک شدی؟

بزرگان چون از گفتار سیر شدند تابوت اسکندر را در خاک نھفتند کھ جھان را از 

.آن گریزی نیست، از باد می آورد و بھ باد می دھد

* ایدر  ز  تو  نام   زشت             بدانجا  نیابی  تو  خرم   بھشتاگر   ماند 

*چنین  است   رسم    سرای   کھن             سکندر  شد  و  ماند  ایدر سخن

*چو او سی و شش پادشا را بکشت            نگر تا  چھ دارد  ز گیتی  بمشت

*ک  اندر   آید   سر انجام کاراگر  صد  بمانی   و  گر  صد  ھزار            بخا

==================================

:فردوسی میفرماید

اال   ای   برآورده  چرخ  بلند           چھ داریی   بپیری مرا مستمند

چھ بودم جوان در برم داشتی            بپیری  چرا   خوار    بگذاشتی

       خروشان بسر بر پراکنده خاکبنالم  ز تو  پیش  یزدان  پاک     

 گوینده  بی گزندچنین  داد    پاسخ   سپھر   بلند            کھ  ای  مرد 

 سزدچرا بینی از من ھمی نیک و بد           چنین  نالھ  از دانشی  کی

تو از  من  بھر باره یی  برتری            روان را  بدانش ھمی   پروری

ی  مرا راه نیست           خور و ماه زین دانش آگاه نیستبدین  ھرچ گفت

     آفریننده اممن  از داد چون  تو یکی بنده ام            پرستنده      

جز او  را مخوان  کردگار سپھر           فروزنده  ماه  و ناھید  و  مھر

===================================
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اینده  فرتوت  مرد            سوی  گاه  اشکانیان  باز  گردکنون  ای  سر

آنچھ گوینده راستگو ازآن دوران باستان بھ یاد می آورد فقط اینست کھ پس از 

:روزگار اسکندر چھ کسانی صاحب تاج و تخت بودند

   کزان پس کسی را نبد تخت عاج چاچ     دھقان دانندهگفتچنین 

 بدند و سرکش سبکبار   دلیر و بدند    آرش تخم ازکھبزرگان 

 اندکی کشوریھر ز   گرفتھ بر یکی      گوشھ یی بھربگیتی

 خواندند ھمی    ملوک الطوایف بنشاندند      شاد تختشان برچو

اه نیست  تو گفتی کھ اندر زمین شبرین گونھ بگذشت سالی دویست      

بھرحال این .اوضاع ھمینطور بود و ھیچکس از گذشتھ و آینده یادی نمیکرد

حاکمان یونانی ایرانی شدند تا ولی.وصیت اسکندر بود تا کھ روم محفوظ بماند

آنکھ،

نخست  اشک  بود  از  نژاد  قباد          دگر   گرد شاپور  خسرو  نژاد

   چو بیژن  کھ  بود  از نژاد کیانز یک  دست  گودرز   اشکانیان       

چو نرسی و چو اورمزد  بزرگ          چو آرش کھ  بد  نامدار  سترگ

چو  زو  بگذری  نامدار  اردوان         خردمند و با رای و روشن روان

چو   بنشست بھرام  ز  اشکانیان          ببخشید     گنجی       بارزانیان

.بود)اشک بیست و نھم( اردوان آخرین پادشاه اشکانیان

ورا   خواندند  اردوان     بزرگ          کھ از میش بگسست چنگال گرگ

ورا  بود  شیراز    تا     اصفھان         کھ داننده  خواندش  مرز    مھان

باستخر بد بابک از دست  اوی          کھ تنین خروشان بد از شست اوی

:و تاریخشان کم میدانیم وفردوسی میگویددر باره  شاھان اشکانی 

کزیشان   جز از   نام   نشنیده ام         نھ  د ر  نامھ    خسروان   دیده ام
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فقط پسری از .چون دارا در جنگ با اسکندرکشتھ شد، بخت از دودمان او برگشت

کودک از ساسان .او بھ جا ماند بنام ساسان کھ بھ ھندوستان رفت و در زاری مرد

ساسان .خردسالی بجا ماند و چھارنسل بعد نام نخستین پسر را ساسان نھادند

او بھ دنبال .روزگارش بھ سختی میگذشت و بکار شبانی و ساربانی مشغول بود

ساسان با صداقت تمام کار می کرد و مدتی نگذشت .کار بھ استخر نزد بابک رفت

اسان بر پیلی غران نشستھ، تیغ شبی از شبھا بابک خواب دید س.کھ سرشبان شد

بابک ساسان را خواست .ھندی در دست و مردمان در برابرش بر خاک می افتند

ساسان بھ بابک گفت کھ او نبیره اردشیر شاه و .و از او اصل و نژادش را پرسید

بابک بر او جامھ پھلوی پوشانید و دخترش را بھ .یادگار اسفندیار و گشتاسب است

، کھ او را  ماه بگذشت بر ماه چھر، یکی کودک آمد چو تابنده مھرچونھ.او داد

بھ اردوان از فرھنگ و .اردشیر جوانی دانا و شیر دل شد.اردشیر بابکان نامیدند

ھنر و رزم آن جوان خبر دادند و اردوان بھ بابک نوشت تا اردشیر را نزد او 

 خودش داشت و در می اردوان او را ھمچون فرزند  سالھا و ماھھا پیش.بفرستد

روزی .اردوان چھار فرزند داشت.خوردن و خوان و نخجیرگاه از او جدا نمیشد

ناگاه از میان دشت یک .در شکارگاه پسر اردوان و اردشیر از یاران جدا ماندند

تیرش .جفت گورخر پدید آمدند و اردشیر چون بھ گورخر نر رسید آنرا شکار کرد

اردوان نزدیک گور آمد و .یکان و پر آن بر زمین نشستاز بدن گور رد شد و پ

کھ این گور را اردشیر بھ شاه پاسخ داد، .بر کسی کھ آن تیر را انداختھ آفرین گفت

ھمان جفت را نیز پسر اردوان گفت کھ این را من با تیر زدم، .من فکندم بھ تیر

اگر راست .ندشت فراخ است و گور خر فراوا:اردشیر بھ او گفت.جوینده ام

میگوئی گورخر دیگری را اینطوری شکار کن، کھ دروغ گفتن نامداران گناھی 

اردوان از گفتار اردشیربھ خشم آمد وگفت برو در طویلھ اسبھا .بزرگ است

.اردشیر با چشمانی گریان بھ آخُر اسبھا آمد و نامھ ای بھ بابک نوشت.خدمت کن

مراه  نامھ ای برای اردشیر فرستاد و بابک با دلی پر رنج، ده ھزار دینار ھ

کار او از .فراموش کرده ای کھ تو پرستنده اردوان ھستی نھ فرزند او:نوشت
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اردشیر از .دشمنی نبوده و تو باید کاری کنی کھ  دوباره از تو خشنود شود

خواندن آن نامھ خرسند شد و نزدیک طویلھ اسب ھا خانھ ای گرفت کھ در خور او 

شب و روز خوردن بدی کار اوی، می و جام و ولی جای زندگی بود و نبود 

.رامشگران یار اوی

اردوان بنده ای داشت بنام گلنار کھ بسیار زیبا و مانند وزیرش بود و کلید گنج ھای 

روزی گلنار بر بام خانھ رفت و در سرای ھمسایھ جوانی خندان دید .شاه را داشت

ندی را بر کنگره بام گره زد و بھ سرای اردشیر شبانھ کم.کھ در دلش جای گرفت

کنون گر پذیری ترا .گنج شاه اردوان نزد من است:فرود آمد و بھ اردشیر گفت

دیری نگذشت خبر آوردند کھ بابک در .بنده ام، دل و جان بمھر تو آگنده ام

جھان در چشم اردشیر تیره .اردوان پسر بزرگ خود را پادشاه پارس کرد.گذشت

در آن روزھا اردوان اختر شناسان را فرا خواند تا . و بھ فکر گریز افتادشد

.آنھا در ایوان گلنار اختر شماری کردند.بگویند گردش روزگار چگونھ خواھد بود

گلنار سخنان ایشان را شنید کھ در .سھ روز گذشت و طالع اردوان محاسبھ شد

اومردی از نژاد کھن .گریختسالھای نھ چندان دور بنده ای از سروری خواھد 

اردوان دلش پر غم شد و ندانست آن کس .است کھ شھریاری بزرگ خواھد شد

چون شب شد کنیزک نزد اردشیر رفت و گفت اختر شناسان در کاخ من .کیست

اندیشھ فرار در دل اردشیر بیشتر زبانھ .بودند و آینده اردوان را چنین بیان کردند

کنیزک بھ ایوان .ی اردشیر،  کھ فردا بباید شدن ناگزیرچنین گفت با ماھروزد و 

شبانھ دو اسب تیزرو زین .خودش بازگشت و از گنجھا یاقوت و دینار برداشت 

.از ایوان سوی پارس بنھاد روی، ھمی رفت شادان دل و راه جویکرده، 

اردوان چون از خواب بیدار شد، گلنار را ندید و دبیر بزرگ بھ او خبر داد کھ 

اردوان برآشفت و با سواران جنگی فراوان بھ .گنجور او با اردشیر رفتھ است

در راه از مردم پرسید، شب پیش صدای پای اسب نشنیدید؟  .دنبال آنھا رفتند

.چرا، دو سوار بودند کھ قوچی کوھی چون اسب بدنبال ایشان میدوید:گفتند

 قوچ کوھی بخت او و :قوچ کوھی چرا؟  وزیر گفت:اردوان از وزیرش پرسید
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بعد از کمی .اگر قوچ بھ اردشیر برسد کار مشکل خواھد شد.فرّه ایزدی است

از آنطرف  اردشیر آنقدر تاخت تا بھ .استراحت دوباره اردشیر را دنبال کردند

ای جوانمرد :دو مرد درکنار چشمھ ایستاده بودند و بھ او گفتند.چشمھ ای رسید

.از دست اژدھا رھا شده ای و آب خوردن ارزش نداردزود حرکت کن کھ 

مردم زیادی .اردوان از پی آنھا بھ شھری رسید.اردشیر پیاده نشد و براه ادامھ داد

دو تن سوار از اینجا :نزدیکش آمدند و از آنھا پرسید آیا سواری را دیده اند؟  گفتند

. بودیم نشستھ بوددر پشت یکی از ایشان قوچی کوھی کھ ھرگز ندیده.گذشتند

نامھ .باید برگردی و سپاه را آماده کنی:وزیر اردوان چون این سخن را شنید گفت

ای بھ پسرت بنویس، بلکھ قبل از آنکھ اردشیر از بختش بھره بگیرد، کارش را 

.یکسره کند

سپاه انجمن شد بران از این سو اردشیر بھ دریا رسید و پس از عبور از آب، 

.و فرزانگان دور اردشیر جمع شدنداز ھرس.آبگیر

ھرآنکس کھ بد بابکی در ستخر         بآگاھی    شاه   کردند     فخر

بر مھتران .چو پاسخ  بدان  گونھ  دید  اردشیر، سرش  برتر  آمد  ز ناھید و تیر

موبدی بھ اردشیر .آفرین گفت و در نزدیک دریا  پی  یک شھرستان را کندند

ارس را از آن خود کنیم و پس از آن عازم جنگ با اردوان نخست باید پ:گفت

چون صبح شد، .آنموقع دیگر کسی نخواھد توانست با تو دشمنی کند.شویم

او با دلی پردرد .خبر بھ بھمن اردوان رسید.اردشیر از پیش آب  سوی استخر آمد

.آوردو روانی ناراحت، بی درنگ سپاھی با ساز و برگ جنگی بھ مقابل اردشیر 

ز جھرم بیامد .در شھر جھرم مردی دانا بنام سباک پادشاه بود کھ ھفت پسر داشت

اردشیر از ھیبت لشکر سباک .سوی اردشیر، ابا لشکر و کوس و با  دار و گیر

بیمناک شد، ولی سباک با اوستا و زند در دستش، با یاد ساسانیان بھ پایبوسی 

اردشیر از این سخنان شاد شد و او را .مرا بنده خودت بدان:اردشیر آمده و گفت

چون لشکر آماده نبرد گردید، روانھ جنگ با بھمن .چون پدری عزیز نگاه داشت

گریزان بشد در نخستین روز برخورد،  .دو سپاه برابر ھم رسیدند.اردوان شدند

193



بھ اردوان خبر دادند کھ بھمن از .بھمن اردوان، تنش خستۀ تیر و تیره روان

اردوان سپاھی بزرگ آماده کرد و روانھ جنگ با اردشیر .برابر اردشیر گریختھ

در میدان جنگ ، اردوان بدست پھلوانی بنام خرّاد دستگیر و نزد اردشیر برده .شد

.اردشیر بھ دژخیم فرمود تا او را بھ دو نیم کند تا دل بد سگاالن پر از بیم شود.شد

*           چھ با اردوان و چھ با اردشیرچنین است کردار این چرخ  پیر   

*اگر   تا  ستاره   برآرد      بلند               سپارد  ھم  آخر  بخاک  نژند

دو فرزند دیگر .دو فرزند اردوان ھم گرفتار شدند و اردشیر آنھا را زندانی کرد

پس از اردشیر از دختر اردوان خواستگاری کرد و .اردوان بھ ھندوستان گریختند

کاخ و باغ بزرگی در راه ساخت کھ آنرا خوره .دو ماه از ری بسوی پارس آمد

از استخر لشکری بھ رزم کُردان برد ولی لشکر کُرد پارسی یک بھ .اردشیر نامید

شبانی .سی فزونتر بود و پس از یک روز و شب نبرد، سپاھیان اردشیر گریختند

در .ی خوره اردشیر راھنمائی کردبھ اردشیر خوراک و پناه داد و او را بسو

استخر اردشیر سی ھزار سوار شمیرزن جمع کرد و با ھزاران کماندار شبانھ بھ 

سپاه کُرد کھ در خواب بودند حملھ کرد و بسیاری از ایشان را کشت و کارشان را 

.یکسره و مطیع حکومت مرکزی کرد

:ا می گشایداما این شگفتی را از زبان دھقان بشنو کھ رازی نھفتھ ر

بھ  شھر کجاران  بدریای  پارس           چو  گوید  ز  باال  و  پھنای  پارس

.شھر کجاران مردمی فقیر داشت کھ پسران آن اندک و دختران  فراوان بودند

دختران ھرروز صبح با پنبھ و دوکدان بھ کوھی در نزدیک شھر میرفتند و شب 

در آن شھر بی چیز و خرم نھاد، .یگشتندبا نخ و ریسمان بھ خانھ ھایشان باز م

روزی کھ دختران مشغول .مردی بود بنام ھفتواد کھ ھفت پسر و یک دختر داشت

دختر آنرا برداشت و با .ریسیدن بودند بادی وزید و سیبی از درخت فرو افتاد

با انگشت کرم را از میان .دندان آنرا بھ دو نیم کرد و در میان سیب کرمی دید

وقتی دوباره شروع بھ رشتن .برداشت و در پنبھ دوکدان خودش جای دادسیب 

کرد و از دوکدان پنبھ برداشت، نیت کرد کھ من امروز بھ طالع این کرم پنبھ رشتھ 
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در شامگاه دختر دید دو برابر .دختران ھمھ اینرا شنیدند و شادمانھ خندیدند.میکنم

م بیشتر و بیشتر پنبھ رشتھ تا آنکھ دیگر روزھای بعد ھ.ھرروز پنبھ رشتھ است

کرم را با خودش بھ کوه نمی برد، بلکھ ھر بامداد چون بلند می شد اول کرم را 

غذا می داد و تکھ سیبی نزد او می نھاد و بعد دوکدان را پر از پنبھ می کرد و بھ 

چنان شد کھ روزی مادر و .کوه می رفت و ھرچھ پنبھ می برد تا شب می رشت

آنچھ من می :در بھ دختر گفتند مگر پریان ترا یاری می دھند؟ دختر بھ مادر گفتپ

ھفتواد ھم کرم سیب را بھ فال .کنم از طالع آن کِرم سیب است کھ نگھ داشتھ ام

.نیک گرفت و از آن پس ھرکاری کھ می خواست بکند بھ طالع کرم سیب می کرد

.ر شھر مردی توانگر و دادگر شدزندگی ھفتواد  بھ طالع کرم ھرروز بھتر و د

.کرم کھ بزرگتر شد، ھفتواد صندوقی سیاه درست کرد و کرم را در آن جای داد

در آن شھر امیری بود صاحب لشکر و نیرو و ھرروز از ھفتواد بھانھ میگرفت 

ھفت پسر ھفتواد مردم را بسیج کردند و با نیزه و تیغ و تیر .کھ پولی از او بستاند

ھفتواد . آن امیر ظالم رفتھ و او را کشتھ و گنجش را صاحب شدندبھ سوی ارک

بر سر کوھی نزدیک کجاران دژی بنا کرد و دری آھنین بر آن گذاشتند کھ زندگی 

چشمھ ای کھ در آن کوھسار بود میان دژ قرار .در آن ھم راحت بود و ھم امن

 تنگ میشد، چون صندوق برای آن کرم.گرفت و مردم را از آب بی نیاز کرد

کرم ھرروز غذا می .حوضی در سنگ کوه کندند و کرم را آھستھ در آن گذاشتند

خورد و فربھ تر میشد تا بعد از پنج سال بھ اندازه یک پیل شد با شاخک ھا و 

.صورتی بزرگ

چو  یک  چند  بگذشت بر ھفتواد            بر آواز  آن  کرم  کرمان   نھاد

ار   کرم            پدر  گشتھ  جنگی  سپھدار کرمھمان  دخت  خرّم   نگھد

پسران ھفتواد با ده ھزار سپاھی از دژ .از دریای چین تا کرمان سرزمین کرم بود

.حفاظت می کردند

چون اردشیر از داستان ھفتواد آگاه شد، سپاھی را برای سرکوبی ھفتواد بھ بسوی 

ز کمینگاه بھ  سپاه اردشیر حملھ ولی ھفتواد در کوھستان کمین کرده وا.او فرستاد

195



خبر کھ بھ اردشیر رسید، خودش سپاھی را جمع کرد و .و آنھا را تار و مار کردند

پسر بزرگ ھفتواد، شاھوی کھ از رزم پدر آگاه شد، از .بتندی بھ سوی ھفتواد آمد

ه دو سپا.آنطرف دریای پارس بھ کمک او آمد و در میمنھ لشکر ھفتواد قرارگرفت

اردشیر .برھم زدند و جنگ گروھی کردند و ھفتواد بر سپاه اردشیر پیروز شد

.بقیھ سپاه خود را فرا خواند و کنار آبگیری جایشان داد

مھرک چون از رفتن .در شھر جھرم مردی بد نژاد بود بنام مھرک نوش زاد

اردشیر و گرفتاری سپاه او خبردار شد سپاھی اطراف خود جمع کرد و بھ کاخ

چو آگاھی  آمد  بشاه  .اردشیر رفت و در گنج را گشوده و ھرچھ داشت تاراج کرد

.اردشیر،  پر اندیشھ  شد بر لب  آبگیر

ھمی  گفت  نا ساختھ   خانھ   را        چرا   ساختم   رزم   بیگانھ  را

ناگھان تیری از آسمان .شب سفره گستردند و گوسفند و بره پختھ در سفره نھادند

بر آن تیر .بزرگان لشکر دست از خوردن برداشتند.بدن بره پختھ فرود آمدبر 

اگر این تیر .تمام آرامش دژ و پیروزی ھفتواد از بخت کرم است:نوشتھ شده بود

فردا اردشیر سپاه را از کنار آبگیر .بھ شما برسد نشان پیروزی ھفتواد است

اردشیر را دیدند از ھر سو راه سپاه ھفتواد کھ رفتن .برگرفت و روانھ پارس شد

اردشیر با گروھی اندک بھ سوی .را بر شاه گرفتند و بسیاری از آنان را کشتند

سر راه در خانھ ای کوچک مھمان  جوانی نا آشنا شد و او بھ .پارس گریخت

بدان کھ آن کرم یک دیو جنگیست کھ مغز اھرمن دارد و با جھان :اردشیر گفت

شیر بعد از چند روز استراحت در پارس بھ جھرم رفت و با ارد.آفرین دشمن است

شمشیر ھندی گردن مھرک را زد و ھرکس را کھ با او نسبتی داشت نابود کرد، 

.مگر دختر مھرک کھ ھرچھ در شھر دنبالش گردیدند پیدایش نکردند

در سپاه .اردشیر از آنجا با یک لشکر دوازده ھزار نفری بھ جنگ کرم رفت

نگھبان و :اردشیر بھ او گفت.ی پھلوان و فرزانھ بود بنام شھرگیراردشیر مرد

پاسبانی قرار بده کھ روز و شب بیدار باشد تا من چون جدم اسفندیار کیمیائی 

اگر در روز دودی ببینید و یا در شب آتشی از .بسازم کھ در نابودی کرم بکار آید
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اردشیر این را .یده و من موفق شده امدژ زبانھ زد، بدانید کھ کار کرم بھ پایان رس

گفت و ھفت مرد از سرداران خود را انتخاب کرد و در لباس مردی بازرگان، با 

ده خر کھ بارشان زر وسیم بود با یک دیگ و دو روستائی راھنما بسوی دژ 

کھ پرستاری کرم نیز با .در دروازه دژ شصت مرد نگھبانی می کردند.رفتند

ھمھ گونھ :فریاد کرد در صندوقت چھ داری؟ اردشیر پاسخ دادیکی .ایشان بود

پرسید کیستی؟ پاسخ .جامھ، زینت، دیبا، دینار، خز، گوھر.کاالئی در بار دارم

از بخت کرم مال فراوان .بازرگانی خراسانی ام با خستگی تا اینجا آمده ام:گفت

خر بار وارد حصار نگھبان در دژ را باز کرد و اردشیر و یارانش با ده .دارم

اردشیر بھ ھریک از نگھبانان چیزی بخشید و سفره ای گسترده و خود بھ .شدند

.نگھبانان چون از خوردن شراب مست شدند بی ھوش افتادند.خدمت ایشان ایستاد

اردشیر سرب و قلع را در آن دیگ کھ آورده بود گرم کرد و ھنگام غذا خوردن 

کرم ناتوان شد و از درون .ر گلوی کرم ریختندکرم، سرب و قلع جوش آمده را د

اردشر اول آن شصت نفر مست را از بین برد و بعد در بام دژ آتش .ترکید

شاھوی و .شھرگیر با دیدن آتش سپاه را حرکت داد تا بھ پای دژ رسید.افروخت

در آنجا آتشکده ساختند و .ھفتواد را کشتند تا مردم فقط خدای یگانھ را بپرستند

اردشیر تاج و تخت کرمان را بھ مردی شایستھ .شن مھرگان و سده  برپا کردندج

.داد و از آن جایگاه تا طیسفون تمام بدخواھان را سرنگون کرد

*چنین  است  رسم  جھان  جھان           ھمی  راز  خویش  از تو  دارد  نھان

*است و روزی  فرازنسازد  تو  ناچار  با  او    بساز           کھ روزی نشیب 

 بنشست  بر  تخت عاج                 بسر   بر  نھاد آن   دلفروز  تاجببغداد

دو فرزند اردوان بھ .چون اردوان کشتھ شد، اردشیر دخترش را بھ زنی گرفت

در ھندوستان، بھمن، پسر .ھندوستان گریختند و دو پسر دیگر بھ زندان افتادند

نا را نزد خواھر فرستاد و در پنھان بھ او کمی زھر بزرگتر مردی عاقل و دا

اینک اگر دل با ما داری زھر ھالھل ھندی را بھ اردشیر :ھالھل داد و گفت
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روزی اردشیر در نیمھ روز .بخوران و انتقام پدر و برادر و خاندانت را بگیر

.زد شاهسوی دختر اردوان شد ز راه، دوان ماه چھره بشد نخستھ از شکارگاه، 

بیامیخت با شکّر و .بیاورد جامی ز یاقوت زرد، پر از شکّر و پست با آب سرد

چو بگرفت شاه اردشیر آن بدست،  ز .پست زھر، کھ بھمن مگر یابد از کام بھر

زن از ترس برخود لرزید و دلش گوئی بھ دو نیم .دستش بیفتاد و بشکست پست

.تور داد تا چھار مرغ خانگی آوردنداردشیر از آن لرزش بدگمان شد و دس.شد

اردشیر .مرغھا را برزمین نھادند و تا بر زمین نوک زدند، جا بھ جا بمردند

:موبد گفت.فرمود تا موبد حاضر شود و پرسید چھ مجازاتی در خور اوست

چنان :اردشیر بھ موبد گفت.سرش بر گنھ بر بباید برید، کسی پند گوید نباید شنید

موبد با دختر شاه کھ میلرزید رفتند و در راه، دختر .و را زنده نبیندکن کھ کسی ا

چو .کودکی از اردشیر در شکم دارم، او گناھی نکرده!ای مرد دانا:بھ موبد گفت

موبد بازگشت و آنچھ را .این گردد از پاک مادر جدا، بکن ھرچ فرمان دھد پادشاه

 او ھیچ سخنی مشنو، بدان سان کھ از:اردشیر گفت.کھ شنیده بود بھ اردشیر گفت

بھتر است وقتی کودک .موبد با خود گفت، اردشیر پسری ندارد.فرمانت دادم بکن

موبد دختر اردوان را نزد خود نگاه داشت و .بھ دنیا آمد، فرمان شاه را اجرا کنم

چون ھنگام زادن فرا رسید، آن راز را با کسی در میان نگذاشت تا دختر اردوان 

.شاپور ھفت سال پنھان بود.زائید و او را شاپور نام نھادپسری 

پنجاه و :اردشیر گفت.روزی وزیر نزد اردشیر آمد و اشک در چشمان شاه دید

اکنون باید پسری .یک سال از عمر من می گذرد، موھایم چون کافور سفید شده

ھ جان در امان اگر بدانم کھ ب:موبد گفت.می داشتم کھ نیروده و راھنمای من باشد

دستور بده تا .خواھم بود، رازی سربستھ  و دربستھ دادم، تا در گنج خانھ بگذارند

چون دختر :موبد بدو گفت.در این بستھ چھ نھادی:اردشیر پرسید.آن را بیاورند

.اردوان را بمن سپردی فرزندی در شکم داشت، از خداوند ترسیدم و او را نکشتم

مادرش .او را شاپور نام نھادم. پسر تو نزد من استاکنون ھفت سال است کھ

برو :اردشیر از موبد تشکر کرد و گفت.زنده است و فرزند را راھنمائی میکند
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صد پسر ھمسال او را یک جور لباس بپوشان و بھ ایشان گوی و چوگان بده تا در 

ل من خواھد ھرکدام کھ فرزند من باشد مھر او در د.دشت و میدان بازی کنند

اردشیر بھ میدان آمد و .چون گوی زدن آغاز شد شاپور از ھمھ چاالکتر بود.جنبید

اردشیر بھ یکی از ھمراھان گفت برو و گوی ایشان را بگیر .شاپور را شناخت

کودکان دویدند .مرد رفت و گوی را پیش پای اردشیر انداخت.ببینم چھ می کنند

شاپور پیش .بر اردشیر رسیدند بر جای خود ایستادندتا گوی را ببرند، اما چون برا

.اردشیر از شادی بار دیگر گوئی جوان شد.آمد و گوی را ربود و  بھ کودکان داد

خدا را شکر گفت و دستور داد کاخی برای او آماده کردند .شاپور را در برگرفت

 و بھ مشکوی اردشیر گناه او را بخشید.و بعد فرمان داد دختر اردوان را آوردند

.نوشتن پھلوی آموخت و جنگاور شد.برای شاپور معلم آوردند.خود فرستاد

نام شاه اردشیر، بروی دگر نام اردشیر دستور داد سکھ تازه زدند، یک روی آن با 

.فرخ وزیر

نگھ  کرد  جایی کھ  بد خارستان            ازو  کرد خرم  یکی  شارستان

دی   ورا            جزین  نام  نامی  نراندی   وراکجا    گند شاپور  خوان

اردشیر حتی لحظھ ای از شاپور  جدا نمی شد و او را ھمچون وزیر در کنار 

.خودش نگھ می داشت

از دور دشتی فراخ پدید آمد و .روزی در شکارگاه سواران بھر سو می تاختند

دختری . آن باغ شدشاپور تاخت تا نزدیک دھی، باغی سرسبز و خرم بود و وارد

چون آن ماھرخ شاپور را دید، .فرو ھشتھ از چرخ دلوی بچاهزیبا را دید کھ، 

در ده ما آب شور است، اجازه بده .بی گمان اسب تو تشنھ باشد:سالم کرد و گفت

شاپور گفت کھ ای ماه روی، زحمت نکش، ھمراه من .تا از چاه برایش آب بکشم

 روی خود را پوشانید و کنار چشمھ نشست تا ھمراه دختر.از چاه آب خواھد کشید

اردشیر دلو را بھ چاه انداختھ و ھرچھ زور زد نتوانست دلو را از چاه بیرون 

شاپور جلو آمد و خودش دلو را از چاه کشید و چون سنگینی آنرا دید، از .بکشد

دختر پرسید تو کی ھستی؟ دختر از شاپور بجان زینھار خواست و
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  بدو  گفت  کز راه  داد              منم   دختر  مھرک نوش زادکنیزک

  پارسائی مرا بھ این ده آورد و من از ترس خاندان تو بھ کار آبکشی مشغول 

شاپور آن دختر را خواستگاری نمود و بھ آیین آتش پرستان با او ازدواج .ھستم

 از نھ ماه کودکی بعد.روزگاری نگذشت کھ سرو سھی چون گل آمد ببار.کرد

.نام نھادند)ھرمز(آن کودک را اورمزد .بدنیا آمد کھ تو گفتی اسفندیار باز آمده

ھفت سال گذشت و شاپور ھرمز را از ھرکس پنھان میداشت تا اردشیر نداند کھ 

تا روزی اردشیر روانھ شکار شد و .اورمزد از دختر مھرک نوش زاد است

ھرمز را بدون آنکھ کسی وی را بشناسد :ر گفتشاپو.شاپور را ھمراه خود برد

روزی کھ اردشیر روانھ شکار بود چشمش بھ کودکی افتاد کھ .بھ ھمراه ببرند

کمانی در دست ھمراه با دو چوبھ تیر وارد میدان شد و در ھمان زمان ھم اردشیر 

و کودکان کھ گوی بازی می کردند چوگان بر گوی زدند .از شکارگاه بھ میدان آمد

اما .ھمھ کودکان از ترس اردشیر قدمی برنداشتند.گوی نزدیک پای اردشیر رفت

.ھرمز از میان ایشان خارج شد، گوی از نزد اردشیر ربود و بھ کودکان داد

.ازان پس خروشی برآورد سخت          کزو خیره شد شاه پیروز بخت

پس .وشی برگزیدندنگاه کنید کھ آن کودک از نژاد کیست؟ ھمھ خام:اردشیر گفت

کھ نام و ؟ کودک نترسید و گفت، ترا از نژاد کھ باید شمرد:شاه از کودک پرسید

.نژادم نباید نھفت

منم  پور  شاپور  کو  پور  توست         ز  فرزند  مھرک  نژاد   درست

فرمود تا .اردشیر از کار روزگار در شگفت شد و خندید و در فکر فرورفت

:شاپور ترسید و رنگ از رخسارش پرید و گفت.ز او پرسش کردشاپور بیاید و ا

آری او فرزند من است کھ وی را اورمزد نام نھادم و مادرش دختر مھرک است و 

اردشیر دست ھرمز را گرفت و بھ ایوان خود .سپس داستان چاه آب را بیان کرد

یش رفت و اردشیر خود پ.برد و آنقدر جواھر بر او ریختند کھ سرش ناپدید شد

ھرمز را از میان زر و جواھر بیرون آورد و دستور داد تا بھ درویشان کمک کنند 

یاد دارم کھ یک ھندی کھ !ای بزرگان:اردشیر گفت.و در آتشکده ھا نذر کردند
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ستاره شماری دانا بود بھ من گفت در سرزمین تو ھرگز شادی و خرمی گسترده 

.مھرک نوش زاد با نژاد تو بیامیزدنخواھد شد مگر زمانی کھ نژاد 

حال می دانم .اکنون ھفت سال است کھ جھان جز بھ آرزوی من نگردیده است

.ھرچھ یافتھ ام از برکت تولد این کودک، از نژاد مھرک نوش زاد است

وزان  پس  بر  کارداران  اوی              شھنشاه      کردند  عنوان  اوی

ی    اردشیر          سخن  بشنو  و  یک  بیک  یادگیرکنون   از   خردمند

.درزمان او مردمان آرامش یافتند و در زمان او بود کھ کارنامھ ھا نوشتھ شد

  شاپور را نزد خود خواست .بدیوانش کارآگھان داشتی، ببی دانشی کار نگذاشتی

بھ نیکی و از او پیمان گرفت تا در گسترش دین و آیین خدایی بکوشد، با مردم 

.رفتار کند، دادگر باشد، مردم نادان و بی مایھ را از مردم ھنرمند مقام بیشتر ندھد

*نباید   کھ مردم  فروشی    بگنج               کھ  برکس  نماند  سرای  سپنج

*اگر   کشور  آباد   داری      بداد               بمانی  تو  آباد  وز  داد      شاد

از طمع دوری کن، زیردستان را .ای شاپور تو نگھبان گنج نیستی:اردشیر گفت

.اگر با مردم نیکی کنی، ھرجا کھ گنج بود در اختیار تو خواھد بود.آزار مده

تو نگھبان گنج تمام مردم این سرزمینی .ھرکس ھرچھ دارد دسترنج خودش است

.نھ پرکننده گنج خودت

. بزرگی فقط سزاوار خداوند است و بساز ھیچ چیز واھمھ نداشتھ باش و بدان کھ

* گریز کھ   شد  دشمن  بد کنش درچو  پیروز گردی  ز کس خون مریز      

*چو  خواھد  ز  دشمن  کسی   زینھار        تو  زنھارده     باش  و  کینھ مدار

ھرگز از .از دروغگویان راستی مخواه، اگر سخنی گویند یا خبری آرند باور نکن

.ن دانش باز نایستآموخت

*ز  دانا   سخن  بشنو   ای  شھریار             جھان  را  برین  گونھ    آباد  دار

شش شھر ساختم چون خره .اکنون چھل سال و دوماه است کھ حکومت می کنم

.اردشیر، گندشاپور، میسان، برکھ اردشیر، رام اردشیر و اورمزد اردشیر
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 شادن     بداد             کھ  پیروز  بادی  تو بر تخت روان   مرا  شاد    گردا

بگفت این و تاریک شد بخت اوی             دریغ  آن  سر و افسر  و تخت اوی

 نھاد  سر  بر  دِلَفروز   کاله چو شاپور بنشست  بر تخت  داد      

نم پاک فرزند شاه م:شاپور فرزانگان و موبدان را جمع کرد و بھ آنھا گفت

بھ فرمان من گوش کنید و اگر سخن نادرستی .اردشیر، سراینده دانش و یادگیر

من راه و رسم اردشیر را ادامھ میدھم و از دھقانان بیشتر .گفتم مرا نکوھش کنید

ھمھ برخاستند و .از یک سی ام درآمدشان برای نگھداری لشکر مالیات نمی گیرم

آنطرف رومیان در قیدافھ از دادن باژ خودداری کردند و از .شاه را ستایش کردند

فرمانده سپاه روم .چون شاپور آگاه شد، سپاھی آماده کرد و آنرا بھ التوینھ فرستاد

در این جنگ برانوش .سرداری بنام برانوش و فرمانده سپاه شاپور گرزسپ بود

قیصر از .نداسیر شد و از رومیان سھ ھزار کشتھ و ھزار و سیصد نفر اسیر شد

شاپور ھفت روز در التوینھ ماند و .شاپور پوزش خواست و باژ شاپور را پذیرفت

.از آنجا بھ اھواز رفت

شھری را بنام شاپور برای اسیران رومی در نظر گرفت تا دروازه خوزستان 

در سیستان شھری را کھ اردشیر نیمی از آنرا ساختھ بود تکمیل کرد و در .باشد

در تمام این سفرھا برانوش را ھمراه خودش میبرد و بھ .ژی ساختشھر نشاپور د

در شوشتر رود پھنی بود کھ ماھی نمیتواست از یکطرف .سخنان او گوش می داد

بھ برانوش دستور داد با کمک مھندسان رومی، روی این .بھ طرف دیگر آن برود

رای رفاه مردم شاپور ب.رود، پلی بنا کند و پس از آن بھ مملکت خودش بازگردد

شوشترگنجی را خرج پل کرد و وقتی این پل بھ طول ھزار گام ساختھ شد، 

.برانوش شادمانھ بھ خانھ خودش بازگشت

چو سی سال بگذشت بر سر دو ماه          پراکنده شد فر و اورنگ شاه

بجز داد و خوبی مکن : شاپور فرمود تا اورمزد پیشش برود و بھ او وصیت کرد

.این را گفت، رخش زرد شد و در گذشت. پناه کھان باش و فّر مھاندر جھان،
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*چھ سازی ھمی زین سرای  سپنج            چھ نازی بنام و چھ نازی بگنج

*ترا  تنگ  تابوت  بھرست و  بس            خورد  گنج  تو  نا سزاوار  کس

 اکنون  چو  ماه  اورمزدسرگاه  و  دیھیم     شاه   اورمزد            بیارایم 

بکوشیم تا خوبی و دادگری را :ھرمز چون بر تخت نشست، بھ خردمندان گفت

ھمان رسم شاپور شاه اردشیر، .گشترش دھیم، ھمانگونھ کھ پدرم مرا پند داد

ھرمز چون دانست کھ از مرگ نمیتواند بگریزد، .ھمی داشت آن شاه دانش پذیر

:م بھ پیشش آمده و گفتفرمود تا پاک زاده پسرش، بھرا

چو  روز  تو آمد جھاندار  باش          خردمند  باش  و بی  آزار  باش

زبان را مگردان بگرد دروغ، چو خواھی کھ تاج از تو .گناه ستمکارگان را نبخش

او را پند فراوان داد و دستور داد تا دبیری این پندھا را بنویسد و چون .گیرد فروغ

.خرین نفس را کشید و رنگ لعل رخسارگانش زرد شدنوشتن تمام شد، آ

چو  بھرام  بنشست بر تخت زر        دل  و  مغز جوشان ز مرگ  پدر

برو خواندند آفرین خدای، کھ تا جای ھمھ نامدارن ایران کمر بستھ نزد او رفتند و 

:بھرام اورمزد بھ مھتران و سواران جنگی و کنداوران گفت.باشد تو مانی بجای

بدانید   کاین   چرخ      ناپایدار             نھ  پرورده  داند   نھ  پروردگار

سراسر  ببندید  دست  از   ھوا                 ھوا   را   مدارید    فرمانروا

فرزند را در آخر عمر کنار .بھرام پسری داشت کھ او را بھرام بھرام نام نھاده بود

بھرام سھ سال و سھ ماه و سھ روز .تخت را بھ اوسپردخود نشاند، پند داد و تاج و

.سلطنت کرد

چو  بھرام در سوک  بھرامشاه                چھل  روز  ننھاد  بر  سر    کاله

بھرام بھرام.بزرگان عزادار بھ خدمتش رفتند و بعد از یک ھفتھ بر تخت نشست

م  برو زندگانی  گریستچو شد پادشاھیش بر سال بیست                یکی  ک
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.بھرام بھرام پسری داشت کھ او را بھرام بھرامیان نام نھادند

چو  بنشست   بھرام بھرامیان         ببست از پی  داد و بخشش میان

این سرای .از خدای دادگر خرد و داد می خواھیم:در روز تاجگذاری گفت

چون شصت و سھ .کوئی استسپنجی برای کسی نمی ماند و تنھا فریاد رس نی

.سالھ شد تخت و تاج را بھ فرزندش نرسی سپرد

چو نرسی  نشست از بر تخت عاج          بسر  بر نھاد آن  سزاوار   تاج

ھمھ بزرگان، سوگوار بھ حضور نرسی بھرام آمدند و سپھدار بر ایشان آفرین 

.مند او بھره برداو نھ سال با درایت سلطنت کرد و جھان از سخنان سود.خواند

:در آخر عمر فرزندش اورمزد بھ بالینش آمد و پدر بھ فرزند گفت

*چنان  رو کھ  پرسند  پاسخ  کنی          بپاسخ گری  روز  فرخ  کنی

.و چادر بسر در کشید، یکی باد سرد از جگر برکشیداین را گفت 

 جنگ گرگچو  برگاه  رفت  اورمزد  بزرگ          ز نخجیر کوتاه  شد 

چون نھ سال از سلطنت با عدل و داد ھرمز نرسی گذشت، چھره ھمچو گلنارش 

چھل روز .برنگ گل زرد شد و ھمھ غمگین شدند چون او پسری نداشت

آن .شبستان شاه، یکی اللھ رخ دید تابان چو ماهسوگواری کردند تا کھ موبد در 

کی بدنیا آمد کھ موبد او را بعد از چھل روز کود.پری چھره از ھرمز حاملھ بود

تاج شاھنشاھی را روی سرش آویختند و او را بر تخت پدر .شاپور نام نھادند

.نھادند

بشاھی   برو   آفرین      خواندند            ھمھ   مھتران    گوھر  افشاندند

 در پنج سالکی، .موبدی دانا و خردمند بعنوان وزیر راھنمای سپاه و مملکت بود

 شاپور کنار وزیرانش درایوان طیسفون نشستھ بود، از راه اروند رود برایش شبی
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شاپور دستور داد تا پل .خبر آوردند کھ پل دجلھ برای رفت و آمد مردم  تنگ است

ھمھ موبدان شاد گشتند .یکی برای رفتن و دیگری برای آمدن.دیگری بسازند

اپور ھم از چنین رشد فکری مادر ش.سخت، کھ سبز آمد آن نارسیده درخت

در ھفت .کودک پنج سالھ شادمان شد و بزودی از آموزگاران ھم جلو تر می بود

در ھشت سالگی آیین سلطنت را بخوبی .سالگی رسم میدان و چوگان را آموخت

چندی . و پایتخت خود را بھ استخر بردتو گوئی کمربستۀ بھرام بودمی دانست، 

یان، شمشیر زنی بنام طایر سپاھی از رومیان و از قادسی و گذشت تا از قبیلھ غسّان

.بحرین  و از کرد و پارسی جمع کرده طیسفون را تاراج کردند

انوشھ بعد از .یکی از بازماندگان نرسی بنام انوشھ را با خود بھ اسارت بردند

شاپور چون بیست و .یکسال صاحب دختری زیبا شد کھ او را مالکھ نام نھادند

الھ شد با لشکری شامل دوازده ھزار یل برگزیده بھ دنبال شاه غسانیان شش س

طایر پس از کشتھ شدن بیشتر از نیمی از لشکرش، با باقیمانده سپاه بھ یمن .رفت

:توسط دایھ اش پیامی برای شاپور فرستادمالکھ.فرار کرد و در دژی پنھان شد

کھ خویش توام دختر .اورمبگویش کھ با تو زیک گوھرم،  ھم از تخم نرسی کند

زمن ھیچ بد نشنود گوش تو،  نجویم :شاپور پاسخی برای مالکھ فرستاد.نوشھ ام

پاسی از شب گذشتھ،  طایر و ھمراھان پس از باده نوشی در .جدایی ز آغوش تو

شاپور مالکھ را بھ پرده سرای خودش .خواب بودند، کھ نھانی در دژ را گشودند

شاپور بھ دژخیم .دشمنان را کشت و طایر را اسیر کردندفرستاد و بسیاری از 

و ھر عربی .دستور داد  سر طایر را از تن جدا کرده و تنش را در آتش بسوزانند

.ز دو دست او دور کردی دو کفت،  جھان ماند از کار او در شگفترا کھ یافتند، 

. دادندشاپور ذواالکتافاز آن پس اعراب بھ او لقب 

آنان گفتند کھ کاری با . شناسان را فرمود تا آینده را پیشگوئی کنندشاپور ستاره

چاره چیست کھ بتوان از آن بی خطر :شاپور گفت.درد و رنج در پیش است

 ستاره شمار گفت کای شھریار، ازین  گردش چرخ  ناپایدار،گذشت؟ 

بمردی و دانش نیابی  گذر           خردمند  گر  مرد  پرخاشخر
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*اشد  ھمھ   بودنی  بی   گمان        نتابیم   با   گردش   آسمانبب

شاپور کھ ھمھ مرز بوم را در آرامش و آباد دید، تصمیم گرفت کھ بھ روم رفتھ و 

ببیند آیا قیصر سزاوار فرمانروایی ھست؟  پس زر و دینار بار ده کاروان شتر 

 شناخت و با چرم خر قیصر شاپور را.کرده، بعنوان بازرگان  نزد قیصر رفت

کلید خانھ را بھ پیر .دست و پایش را بستھ در خانھ ای تاریک و تنگ زندانی کرد

زنی داد و سفارش کرد کھ بھ او آنقدر غذا بدھند کھ فقط زنده بماند و فکر تخت و 

قیصر چون شاپور .زندانبان شاپور دختری زیبا از نژاد ایرانی بود.تاج را نکند

بعد از مدتی، .بھ ایران حملھ کرد و تا آنجا کھ توانست کشتار کردرا دربند کرد، 

دخترک وشاپور، روزی کھ مردم  بھ تماشای جشن رفتھ و شھر خلوت شده بود، 

آن دو، شب و روز اسب تاختند تا بھ شھر خورستان در .باھم از آن خانھ گریختند

ا شاپور پیام بھ بزرگان در خانھ باغبانی میھمان شدند و از آنج.سورستان رسیدند

ایران فرستاد و لشکری فراھم آورد و با سھ ھزار دالور بھ دو فرسنگی طیسفون 

شاپور دستور داد تا .سرانجام  قیصر گرفتار  شد، وزو اختر نیک بیزار شد.آمد

با خنجر دو شاخ در گوشھای قیصر جا دادند و بینی او را بیاد ھمان چرم خر 

برادر .شاپور پس از آن بھ روم لشکر کشید.ن انداختندسوراخ کرده و بھ زندا

بدانست یانس کھ :قیصر کھ نامش یانس بود با سپاھی بھ مقابل شاپور آمد ولی

شاپور مردی خردمند بنام برانوش از .پایاب  شاه،  ندارد گریزان  بشد  با  سپاه

وم مھتر تو بدو گفت لشکر کھ قیصر تو باش،  براین لشکر و بتخمھ قیصران را، 

برانوش چون بر تخت نشست دبیری خردمند را پیش خواند و نامھ ای بلند .باش

درباره کین خواھی کھ از زمان ایرج شروع شده و بی نتیجھ بودن آن بھ شاپور 

.شاپور کھ نامھ را خواند شاد شد و از برانوش خواست بھ دیدنش بیاید.نوشت

شاپور آنان را بنواخت .ھ دیدن شاپور رفتندبرانوش با صد مرد از نامداران روم ب

قرار شد روم  .خسارت آن خرابیھا را می خواھم:ولی گفت.و رومیان را بخشید

از آن پس در کشور .سالی سھ بار برای جبران خرابیھا باژ و ساو بپردازد

. نامیدندخرم آبادخوزیان، برای اسیران در جائی خرم، شھری ساخت کھ آنرا 
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.ھری در شام بنا کرد و در اھواز شھری با کاخ و بیمارستان ساختش

از شاھی شاپور پنجاه سال گذشتھ بود کھ مردی از چین بنام مانی از او بار 

مانی .فرمود تا موبدان آمدند و با او سخن فراوان گفتند.خواست و گفت پیغمبرم

 تا پوست او را کنده و پس شاه دستور داد.در گفتار با موبدان زرتشتی فرو ماند

.در آن کاه کردند و بردر دروازه شھر آویختند

بھ برادرش .شاپور برادر کوچکتری داشت بنام اردشیر و یک پسر خردسال

زمانی کھ فرزندم بھ سن مردی برسد ، تاج و تخت را :اگر بامن پیمان کنی:گفت

و شاپور او را پند اردشیر پذیرفت .بھ او خواھی سپرد، من ترا پادشاه می کنم

فراوان داد و در شسصت و سھ سالگی سلطنت را بھ اردشیر داد و دیده از جھان 

.فرو بست

چو  بنشست  بر گاه  شاه  اردشیر         بیاراست   آن  تخت  شاپور  پیر

اردشیر ده سال با عدالت سلطنت کرد و از کسی باژ و خراج نخواست و بھمین 

او نیز بھ پیمان خود وفادار ماند و چون شاپور .ندندجھت  او را نکوکار خوا

.بزرگ شد، تاج و تخت را بھ او سپرد

چو  شاپور بنشست  بر جای  عم           از ایران  بسی شاد و بھری  دژم

بدانید کان کس کھ گوید دروغ،  نگیرد ازین پس بر ما :بھ ناموران و دانایان گفت

ه گذشت، روزی در شکارگاه سھ جام می چون پنج سال و چھار ما.فروغ

ناگھان باد سختی از دشت برخاست .خسروانی نوشید و در استراحتگاھش خوابید

.و شاخھ درختی را کنده برسر شھریار کوبید و او را کشت

*میاز  و  مناز  و  متاز  و   مرنج              چھ تازی بکین و چھ نازی بگنج

*گوی              ھنر جوی و راز جھان را مجویکھ بھر تو اینست  زین تیره 

*کھ  گر  باز یابی  بھ  پیچی  بدرد              پژوھش مکن  گِرد رازش  مگرد

*چنین است  کردار  این چرخ  تیر             چھ  با  مرد  برنا  چھ  با  مرد پیر
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 پدر    چند گاهخردمند  و  شایستھ   بھرامشاه           ھمی  داشت  سوک 

بھرام پنج دختر داشت و صاحب پسر نشده .چون چھارده سال گذشت بیمار شد

.تخت و تاج را بھ برادر کوچکترش سپرد و درگذشت.شده بود

چو شد پادشاه  بر جھان  یزدگرد            سپھ  را  ز  دشت  اندر آورد  گرد

ز مرگ اندوھناک برادرش ھنگامیکھ تاج برادر را بر سر می نھاد، در درون ا

چون پادشاھیش بر جھان استوار شد، خود را بزرگ دیده و از مھرش بھ .شاد بود

سال ھفتم .خردمند نزد او خوار و رسم شاھی را از یاد برد.زیردستان کاستھ شد

پادشاھیش، ھمھ از او در رنج بودند و سال ھشتم صاحب فرزندی شد کھ پدر او را 

ستاره شناسان در طالع بھرام شھریاری خرم نھان دیدند کھ پادشاه .بھرام نام نھاد

موبدان چاره اندیشیدند، اگر این کودک خوی پدر را .ھفت کشور خواھد شد

پس نزد شاه آمدند و برایش دایگان گزیدند و از .بگیرد، جھان در عذاب خواھد بود

را برای آموزش او میان بزرگان روم و ھند و چین، نعمان شاه یمن و منذر عرب 

چون منذر بھرام را بھ شھر یمن آورد، از دروازه تا بارگاه ھمھ جا .انتخاب کردند

دو زن عرب و دو زن دھقان از .را آزین کرده، مرد و زن ھمھ بھ استقبالش آمدند

ز من :چون ھفت سالھ شد بھ منذر گفت.تخم کیان را برای دایگی بھرام برگزیدند

مرا بھ استادان با فرھنگ بسپار و اینگونھ مرا خوار .زکودک شیرخواره مسا

بھرام پاسخ .منذر گفت کھ تو ھنوز کودکی، بھتر است بیشتر بازی کنی.مدار

درست است کھ من خردسالم ولی ھمانند پھلوانان می فھمم و باید ھرچھ را کھ :داد

.در خور پادشاه است بیاموزم 

       خنک آنک با دانش  و  بخرد یستسر  راستی  دانش   ایزدیست       

پس سھ .منذر با تعجب بھ او نگاه کرد و خیره ماند و زیر لب نام یزدان را خواند

چنان گشت بھرام موبد فرھنگ جوی را برگزید تا بھ بھرام دبیری بیاموزند و 

دالور گوی چون ھیجده سالھ شد،  .خسرو نژاد،  کھ اندر ھنر داد مردی بداد

در جستجوی اسب، منذر بھ . و بھ موبد دیگر نیازی نداشترشید فشگشت خو
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.نعمان گفت تا صد اسب آوردند و از میان آنھا بھرام اسب باد پائی را برگزید

رخ مرد از اندوه زرد میشود، کھ درمانش تفریح :روزی بھرام جوان بھ منذر گفت

.است

بزن   گیرد  آرام   مرد  جواناگر   تاجدارست  اگر  پھلوان              

پس منذر فرمود تا چھل کنیز زیبای رومی آوردند و بھرام از میانشان دو تن را 

کھ یکی چنگ زن بود و دیگر اللھ رخی، با باالئی چون سرو و :انتخاب کرد

بھرام کاری .بھرام خندید و صورتش از خجالت قرمز شد.گیسوانی  چون کمند

.از اینرو او بھ بھرام گور شھرت یافت.ور نداشتجز گوی بازی و شکار گ

روزی در شکارگاه دو آھو را دید و کنیز چنگ زن بھ او گفت اگر می توانی با 

بھرام  بسوی آھو تاخت و مھره ای در .تیر، سر و پا و گوش آھو را بھم بدوز

و آھو خواست گوشش را با پا بخاراند کھ بھرام با یک تیر سر .گوش آھو انداخت

ھفتھ دیگر با بزرگان لشکر بھ شکار رفت و آنجا .گوش و پای آھو را بھم دوخت

بھرام با یک تیر گور و شیر را بھم .شیری را دید کھ پشت گوری را دریده

ھفتھ بعد نعمان و منذر با بھرام بشکار رفتند و با خودشان تعدادی از .دوخت

ت تا سواری و زور خودش را منذر از بھرام گور خواس.ناموران عرب را بردند

بھرام با چھار تیر تمام آن گلھ .گلھ شتر مرغی را دیدند.بھ آنھا نشان دھد

ھمی آفرین خواند منذر بدوی، ھمان نیزه داران شترمرغ را بھم دوخت و 

منذر نقاشان یمن را جمع کرد و تصویری از بھرام با شکارھایش را .پرخاشجوی

.ا برای یزدگرد فرستادبر حریر نقاشی کردند و آنر

پدر  آرزو  کرد  بھرام     را         چھ  بھرام  خورشید  خودکام   را

از شھر یمن ھدایای فراوان گرد آورده و شاھزاده ھمراه نعمان بھ شھر استخر 

یزدگرد از دیدن بھرام و آن فرھنگ و باالی او در شگفتی فرو ماند  و او .آمدند

.ب و روز بھرام پیش پدر، ھمی از پرستش نخارید  سرش.را نزدیک خود نشاند

یزدگرد شبانھ او .چون نعمان یک ماه نزد شاه بود، از او اجازه بازگشت خواست

منذر در تربیت بھرام زحمت زیادی کشیده و پاداش او نزد :را احضار کرد و گفت
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نامھ ای بھ منذر .در گنجھا را گشوده و یکایک بھ نعمان و منذر سپرد.من است

.نوشت کھ بخاطر تربیت فرزندش، شاه یمن اکنون خویشاوند او شده است

پس از مدتی بھرام گور نامھ ای از شور بختی و تباھیش در دربار یزدگرد بھ 

چون نامھ بھ یمن رسید،  دبیر نامھ را برای .نعمان نوشت و از رفتار پدر گلھ کرد

. نامھ، بھرام را پند داد کھ از راه پدر سر نپیچدمنذر در پاسخ.نعمان و منذر خواند

بنیک  و بد  شاه خرسند  باش             پرستنده  باش  و  خردمند  باش

و از بابت دینار و گوھر ھم  نگران نباش کھ ھرچھ الزم داشتی برایت خواھم 

وانی تو خوی بد را از شاه جھان نمی ت.فرستاد و اکنون ده ھزار دینار می فرستم 

بھرام  از آن نامھ شاد شد و از آن پس پند .پرستنده باش  و ستاینده باش.جدا کنی

چنان بود کھ یک .شاه عرب را بکار بست و شب و روز کارش پرستش پدر بود

روز در بزمگاه، بھرام در پیش شاه مدت طوالنی  ایستاده بود و چون خوابش 

 دید بخشم آمد و دژخیم را فرا خواند و پدر چون اینرا.گرفت، چشمانش را بھم برد

بھرام را در خانھ .دستور داد بھرام را ببرند و او دیگر رنگ تاج و کمر را نبیند

زندانی کردند و او در آن سال روی پدر را ندید تا نوروز و جشن سده کھ فرستاده 

 کند بھرام از او خواست کھ از شاه خواھش.ای از روم برای پرداخت باژ آمده بود

تا او را ببخشد و او را سوی دایگانش  بفرستد کھ منذر برایش از پدر و مادر بھتر 

.بوده

بھرام از آن بند  بی مایھ آزاد شد و چون بنزدیک شھر یمن رسید، کودک و مرد و 

منذر از شنیدن داستان او گریست و از .زن و نعمان و منذر بھ استقبالش آمدند

.او خودش نیست و آینده شومی در انتظارش است:فتبھرام گ.آینده شاه پرسید

*کھ  ھر کو نیابد  براه   خرد           ز کردار ترسم  کھ  کیفر  برد

.بجز بزم و میدان نبودیش کاربھرام آنجا ماندگار شد و مثل گذشتھ،  

چندی گذشت تا یزدگرد از شاھی خود پراندیشھ  شد و ستاره شناسان را فرا خواند 

ھنگام نگون بختی بطرف :د مرگ او کی خواھد بود؟ ستاره شمار گفتو پرسی

شاه سوگند خورد نھ در ھنگام .چشمھ سو برو ولی این راز در پرده ایزدیست
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از این نیز سھ .شادی و نھ در ھنگام خشم، ھرگز چشمھ سو را بچشم نخواھید دید

.ماه گذشت کھ مردم از ظلم شاه بھ ستوه آمدند

دگر  شد شبان  با  رمھ             بدو   باز   گردد   بدیھا   ھمھچو بیدا

پزشکان یک .یک روز شاه خون دماغ شد و پزشکان از ھر سو برای مداوا آمدند

ھفتھ بھ او دارو خوراندند ولی ھنوز خون از دماغش می آمد تا کھ موبد بھ او 

 از چنگ مرگ می ای شھریار، تو از راه پروردگار برگشتھ ای و گفتی:گفت

لب چشمھ .چاره تو اینست کھ از راه دریای شھد بطرف چشمھ سو بروی.گریزی

کمی استراحت کرد و .سو، شاه لختی آب بر سرش ریخت و خون دماغش بند آمد

جای نشستن نیست، :غذا خورد و دوباره خودستائی را شروع کرد و گفت

.برگردیم

با پای کوتاه، خروشان و پرخشم از دریا ناگھان اسبی  با سر گرد چون گورخر و 

چوپان و لشکر ھمھ از گرفتن .یزدگرد دستور داد تا آن اسب را بگیرند.بیرون آمد

شھریار برآشفت و خودش زین و لگام را برداشت و نزدیک .اسب فرو ماندند

اسب بی حرکت ایستاد تا شاه بر او زین نھاد و گذاشت تا دمش راھم .اسب رفت

.اگھان اسب بغرید و جفتکی بھ سینھ شاه زد و او را بخاک انداختن.ببندد

*چو  از گردش  او  نیابی  رھا             پرستیدن   او     نیارد    بھا

*بیزدان  گرای  و  بدو  کن پناه            خداوند گردنده خورشید  ماه

ن چنین شگفتی چون شاه کشتھ شد، اسب در میان آب ناپدید گردید و کسی در جھا

پس از دخمھ کردن شھریار تمام آن بزرگانی را کھ او خوار .را ھرگز ندیده بود

:گردانیده بود جمع شدند و گفتند

از  این شاه  ناپاک  تر کس  ندید         نھ  از نامداران  پیشین  شنید

.کزین تخمھ کس را بشاھنشھی،  نخواھیم با تاج و تخت ومھی:سوگند خوردند

 خبر مرگ شاه در جھان پراکنده شد، در ھرگوشھ کشور ھمھ ادعای شاھی چون

ایرانیان در پارس گردھم آمدند و مردی پیر، جوانمرد .کرده و جھان پر آشوب شد

.و روشن دل و شادکام را بنام خسرو انتخاب کردند و تاج و تخت را بھ او سپردند
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و نیز بھ بھرام . را آب شورپس آگاھی آمد ببھرام گور، کھ از چرخ شد تخت

خبردادند، بزرگان ایران گفتھ اند کھ بھرام ھمچون پدر است و ما از تخمھ او 

بھرام یکماه در سوک پدر نشست تا نعمان و منذر و .ھرگز شاه نخواھیم خواست

پس سپاھی از شیبان و از قیسیان شامل ده .بزرگان عرب یمن بھ دیدنش رفتند

.و از راه شورستان بطرف طیسفون رھسپار شدندھزار نفر گرد آورده 

از آنطرف چون آگاھی بھ روم و چین و ترکستان و ھند و مکران زمین رسید کھ 

تخت ایران از خسرو تھی شده، ھمھ بھ ایران تاختھ و ھمھ جا بیدادگری شروع 

پس موبدان فرستاده .چو ایرانیان آگھی یافتند،  یکایک سوی چاره بشتافتند.شد

شاه .ی پھلوان و سخنگو و بینا دل و آزاده بنام جوانوی را نزد منذر فرستادندا

این سخنھا را کھ بھ من گفتی، بھ :عرب سخنھای او را شنید، پاسخی نداد و گفت

جوانوی از برز و باالی بھرام شگفت زده شد و آنچھ را .شاھنشاه بھرامشاه بگو

 را درک کرد و با مھربانی کنار خود بھرام حالت او.میخواست بگوید از یاد برد

نشاند و پرسید علت رنجش ایرانیان از من چیست؟ و بعد از آن با منذر جواب نامھ 

چو آگاھی این .از تازیان سی ھزار سپاھی گزیدند وبسوی ایران رفتند.را نوشتند

چو منذر بنزدیک جھرم رسید،  برآن .بایران رسید،  جوانوی نزد دلیران رسید

بھرام بھ آیین شاھان .منذر بزرگان ایران را فرا خواند. بی آب لشکر کشیددشت

در یکطرف او منذر و طرف .آنچنان بر تخت نشست گوئی کھ شاه جھان است

ای بزرگان جھاندیده و :بھرام گفت.دیگر نعمان با شمشیری در دست نشستند

ا بھ چھ حقی پادشاھی سران سالخورده، پدر در پدر پادشاھی از آن من بوده و شم

سھ .کزین تخمھ پر داغ و دودیم و درد:مرا بھ دیگری می بخشید؟ ایرانیان گفتند

روز این گفتگوھا بھ طول انجامید تا کھ موافقت کردند شھریاری برای ایران 

.الجرم صد نام نامور را نوشتند و از آن میان نام بھرام نخست بود.انتخاب کنند

از پنجاه بھ سی ایرانی و .را نوشتند کھ نام بھرام نخست شدسپس نام پنجاه نفر 

از آن سی، موبد دانا نام .رومی و پارسی شدند و از آن سی نیز بھرام پیشرو بود

بھرام بھ مھتران ایران .چھار نفر را نوشت و از این چھار، بھرام بود شھریار
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ن ھم از دست او بھ منذر خود م.ھرچھ در نکوھش پدرم گفتید، راست گفتید:گفت

.پناه بردم و ھرگز نوازشی از شاه ندیدم

لئیمی  و  کژی  ز  پیچارگیست            ببیدادگر   بر   بباید     گریست

جھان را  یکسر آباد دارم  بداد            شما یکسر  آباد  باشید  و  شاد

از با یکدیگر گفتند کھ بزرگان و موبدان از گفتھ ھای گذشتھ پشیمان شدند و بھ آو

:خسرو ھم گفت.شاھی سزاوار بھرام است

کھ    من   پیرم  و  او  جوان              بچنگال    شیر   ژیان     ناتوان

چو بر تخت بنشست  بھرام گور           برو  آفرین کرد بھرام و  ھور

بندگی  را  میانزبان   برگشادند         ایرانیان            کھ بستیم  ما  

بھرام ھرروز .ما ھمھ بندگانیم و پرستش تنھا سزاوار ایزد یکتاست:بھرام گفت

روز ھشتم جوانو را بھ حضور .بزرگان را فرا میخواند و آنھا را نصیحت میکرد

پذیرفت و بھ او فرمان داد تا کھ نامھ ای بھ بزرگان و نامداران کشورھا بنویسد و 

ورث دادگر، من بر آیین طھم:بگوید

بداد  از  نیکان  فزونی  کنم         شما  را  بدین   رھنمونی   کنم

.بران دین زردشت پیغمبرم،  ز راه  نیکان  خود  نگذرمھمچنین، 

.روز نھم ھم از راست گوئی پیغمبر ابراھیم گفت

روز دیگر گروھی نزد منذر رفتھ و از او خواستند تا کھ از شاه خواھش کند 

بعد از سھ روز جشن و می و سور، شاه بھ آنان گفت کھ آن .ان را ببخشدگناھانش

دو پاک زاده مرد برایش چکار کرده اند و خزانھ را گشود و توسط جوانو آنچھ را 

شاھنشاه از تخت برخاست و بھ نزدیک .شایستھ بود بھ نعمان و منذر بخشید

آنگاه گشسب .و سپردصندلی برادر کوچکترش نرسی آمد و سپاه ایران را بھ ا

دبیر را فرمود تا با جوانو کھ حساب خزانھ را داشت، باھم  نود و سھ بار دارائیھا 

بعدًا بھ آتشکده، .را شمارش کرده و مقادیر زیادی از آن گنج را بھ مردم بخشید

.ایوان نوروز و جشن سده رفتند و مشک بر آتش افشاندند
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ان فرستاد تا ھرکجا کسی را یزدگرد از خانھ اش بھرام کارآگاھانی بھ سراسر جھ

بھ این ترتیب تمام شھر ھای .رانده بود، پیدا کرده و دلجوئی کنند و خلعت بدھند

ایران از شاھنشاھی بھرام خوشحال و از آن پس بھرام کار دیگری جز شکار 

.نداشت

در این شھر مردی :روزی در شکارگاه پیرمردی عصا بدست بھ بھرام گفت

ھودی بنام براھام زندگی می کند کھ خیلی ثروتمند و بدگوھر است و دیگر لنبک ی

لنبک روزھا آب میکشد و ھرچھ دارد خرج مھمان می .آبکش کھ کارش سقا ایست

بھرام صبر کرد تا آفتاب زرد شد و چون باد خودش را بھ منزل لنبک رسانید .کند

ب تیره شد جا ماندم و اگر و آواز داد کھ من یک سپاھی ایران ھستم و چون ش

زود داخل شو کھ شھریار از تو :لنبک جواب داد.اجازه دھی امشب اینجا بمانم

بھرام .خشنود باد و اگر با تو ده نفر دیگر ھم بودند،  قدم ھمھ آنھا روی چشمم

چون نشست، لنبک دوید و صفحھ شطرنج را مقابلش گذاشت تا بازی کند و رفت و 

 و چون نان خورده شد می آورد و بھرام از آن ھمھ مھمان انواع خوردنی آورد

:روز بعد کھ بھرام بیدار شد، لنبک گفت.نوازی و روی خوش او در شگفت شد

.یک امروز ھم مھمان باش و اگر یار می خواھی برایت فراھم خواھم کرد

لنبک رفت و .شھریار گفت کھ کار زیادی ندارم و امروز نزد تو خواھم ماند

پس پیراھنش را فروخت و از پول .ی آب کشید ولی خریداری برای آبش نیامدچند

لنبک برای مخارج روز سوم مشک و .آن گوشت و می خرید و بھ خانھ آورد

وسائل آبکشی خودش را گروگان گذاشت و خوردنی خرید و شادمانھ نزد بھرام 

وانی دو ھفتھ در روز چھارم لنبک گفت اگر از شاه ایران ھراسان نیستی می ت.آمد

بھرام از آن خانھ شاد بھ شکارگاه بازگشت و تا .این خانھ تنگ و تار من بمانی

در زد و گفت کھ از سواران .شب شکار کرد و از آنجا بطرف خانھ براھام رفت

خدمتکار نزد .شاه ھستم و از لشکر جا مانده ام و امشب در این خانھ پناه میخواھم

براھام گفت کھ او را مرنجان و بگو .شنیده بود بھ او گفتبراھام رفت و آنچھ را 

.بھرام گفت راه را نمیدانم و باید اینجا بمانم.در این خانھ پناه نمی توانی بگیری
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براھام جواب داد کھ این خانھ تنِگ جھودیست درویش کھ روی زمین برھنھ می 

.ر مرا بھ داخل راه ندھیبھرام گفت ناچارم کھ ھمین جلوی در بخوابم اگ.خوابد

براھام گفت اگر کسی چیزی از تو بدزدد من مسئول نخواھم بود واگر از این خانھ 

بدو گفت .یک خشت کم شود تاوان آنرا از تو خواھم گرفت و خوردنی ھم ندارم

  از اسب فرود آمد، شمشیرش را .بھرام پیمان کنم، برین رنجھا سر گروگان کنم

 زین را روی زمین پھن نمود و زین را بالش کرده، دراز آویزان کرد، نمد زیر

پس بھ .براھام در خانھ را بست و خوردنی آورد و مشغول خوردن شد.کشید

کسی :ای سوار، داستانی کھن را برایت میگویم کھ بیاد داشتھ باشی:بھرام گفت

ز پس ا.در جھان کھ چیزی برای خوردن دارد، بھ مردم بینوا نگاه نمی کند

کھ ھرکس کھ دارد دلش روشن ست،  درم پیش او چون نوشیدن می، جھود گفت 

چون .!بگیتی مرین یاد باید گرفت:بھرام در شگفتی بھ او گفت.یکی جوشن ست

آفتاب برآمد و بھرام اسبش را زین کرد، براھام بھ او گفت کھ قول داده بودی 

را جارو کرد و بھ براھام بھرام با دستار حریرش آنجا .جایت را جارو می کنی

اگر پادشاه داستان آزادی مرا بشنود، ترا از جھان بی نیاز می کند و نزد :گفت

بھرام بایوان خودش بازگشت و پراندیشھ آن شب .بزرگان سرافرازی می دھد

مرد پاکدلی را گفت .خوابید و روز بعد لنبک آبکش و جھود بداندیش را فراخواند

مرد بینا در آنجا ثروتی .رود و ببیند کھ او چھ در پنھان داردتا بھ خانھ براھام ب

از گنج براھام .بھرام در شگفت شد و در اندیشھ فرو رفت.بیشتر ازگنج شاه دید

خواند و صد شتر  زر و درم و گستردنیھا بھ لنبک داد و پس از آن براھام را 

رت چھ میدانی و از ،  درباره زندگی پیغمبگفت، کھ ای در کمی گشتھ با خاک جفت

ضمنًا آن سوار آمد و درباره داستانھای کھن .زشت کاریت بحالت باید گریھ کرد

کھ گفتھ بودی با من سخن گفت کھ ھرکس کھ دارد می خورد و ھرکس کھ ندارد 

.حاال دست از خوردن بکش و بھ خوردن آبکش نگاه کن.باید از گرسنگی بمیرد

د و گفت این را مایھ دست و سرمایھ کن کھ بیش پس از آن چھار درم بھ براھام دا

.خروشان ھمی رفت مرد جھود.از این سزاوار تو نیست
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بھرام بھ فکر شکار افتاد و بھ بیشھ ای پردرخت بسان بھشت کھ در آن خبری از 

کمان را بزه کرد و تیری انداخت .نره شیری پدید آمد.مردم و چارپای نبود رفت

شیر ماده بھ بھرام حملھ کرد ولی بھرام با .با دلش بھم دوختکھ پھلوی شیر را 

از میان بیشھ، پیرمردی شیرین سخن کھ نامش .شمشیر حیوان را بھ دونیم کرد

مرد دھقانی ھستم با گاوان و خران و :بھ شاه گفت.مھربنداد بود بیرون آمد

ایزد بوده کھ من از دست این شیران مستمند شده بودم و اکنون خواست .گوسفندان

و بھ بیشھ کھ سرسبز و بھرام از اسب پیاده شد.بدست تو از این ناراحتی رھا شوم

مھربنداد رامشگران بیاورد و از دِه بزرگان آمدند و .با آب روان بود نگاه کرد

چون نان خوردند و از می شادان شدند، مھربنداد بھ بھرام .گوسفندان فربھ کشتند

نان دان کھ ماننده ای شاه را، ھمان تخت زرین و ھم گاه چ:ای گو نیک پی:گفت

نگارنده بر چھرھا پادشاست،:بھرام بھ او گفت.را

چنان  آفریند  کھ   خواھد   ھمی            مر آن را گزیند کھ  خواھد ھمی

.سپس آن بیشھ و جایگاه را بھ مھربنداد داد و خرم و مست روانھ ایوان خود شد

.تھ ھای دوستان بھ خواب رفتآنشب در فکر گف

از بامداد، بھرام چون بر تخت نشست، شراب خواست و بزرگان لشکر ھمھ شادان 

مردی بنام کبروُی، از بزرگان با چندین شتر بار میوه خدمت .دورش جمع بودند

کبروی دو من شراب را .بھرام او را پذیرفت و در میان پھلوانان نشاندش.رسید

 چون از دیدار شاه خرم شده بود گفت کھ اگر ھفت جام دیگر بھ یکبار سرکشید و

ھم می بخورم با ھوشیاری بھ ده می روم و کسی نخواھد دانست کھ من مست 

پس از خروج از آن بارگاه  خرم  بھ دشتی رسید و در سایھ کوه بھ خواب .ھستم

.آورداز کوه کالغی سیاه فرود آمد و دو چشمش را در آن خوابگاه بیرون .رفت

بھرام غمگین شد و .نگھبانان کبروی خروشان شده و خبر را بھ شاه رسانیدند

:فرمانی صادر کرد

حرامست می در جھان سر بسر            اگر  زیردست است اگر  نامور

یکسال گذشت و ھمھ شراب را حرام می دانستند و شاه وقتی مجلسی را برپا
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.می کرد بھ آن دستور عمل میکرد

چنین بود تا روزی فرزند کفشگری زن گرفتھ بود و نزد مادرش از ناتوانی شب 

مادر بھ جوان ھفت ھشت جام می خوراند و او گستاخ بھ حجلھ .زفاف میگفت

آنروز از خانھ شیران شاه، شیری گریختھ .رفت و از آن جایگاه دلشاد بیرون آمد

گرمست دو گوش شیر کفش.بود و با آن جوان کفشگر مست در کوچھ روبرو شد

را گرفت و بر پشت شیر ھمچو خر سوار شد تا شیربان شاه با زنجیر و کمند 

بھرام در شگفتی بماند و .رسیدند و شیر را گرفتھ و خبر آن دلیری را بھ شاه دادند

چون سخن بھ درازا کشید مادر .بھ موبد گفت تا ببیند این جوان از نسل کیست

شاه از این .راندن شراب بھ فرزندش را بازگو کردجوان، داستان شب زفاف و خو

داستان بھ خنده افتاد و گفت سزاوار نیست کھ این داستان بھ ھمھ گفتھ نشود و از 

و باید آنقدر شراب خورد کھ شیر را بھ زیر آورد و نھ .این پس شراب حالل است

.آنقدر خورد کھ کالغ چشمتان را در بیاورد

*  خورید             بآغاز  و  فرجام  خود   بنگریدباندازه  بر ھر کسی  می 

*چو می تان  بشادی بود  رھنمون             بکوشید  تا   تن  نگردد  زبون

درحالیکھ ھرمز در دست چپش و موبد .سھ روز بعد شاه با سپاه بھ شکارگاه آمد

ھ گور در دست راست سخن از جم و فریدون می گفت، آنروز تا غروب نھ آھو و ن

بھرام ناراحت در بازگشت بھ جای سرسبزی رسید، پر از .در آن شکارگاه ندیدند

شاه از اینکھ بزرگان ده بھ استقبالش نیامده بودند تنگدل شده، .مردم و چارپای

چھ کارگر و چھ کدخدا ھمگی در یک .فرمان داد تا کھ ھمھ یکسر بزرگ ده باشند

چون یکسال گذشت .رو بھ ویرانی آوردچیزی نگذشت کھ تمام ده .مقام باشند

درختان .بھرام بار دیگر از آن راه بھ شکار رفت و در آن جای آباد، دھی را ندید

دل شاه بھرام ناشاد  گشت،  ز یزدان بترسید و .ھمھ خشک و بی مردم و چارپای

.بھ موبد چنین گفت کای روزبھ،  دریغست ویران چنین خوب ده.پر داد گشت

 مرد سالخورده ای را یافتند و از او سوال کردند کھ این ده آباد را چھ کسی در آنجا

ویران کرد؟ او پاسخ داد کھ روزی شھریار از اینجا گذر میکرد و موبد بی خردی 
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این را گفت و ده پرآشوب و .بھ ما گفت کھ شما ھمھ بطور یکسان بزرگ ده ھستید

ازین گفتھ پر درد شد روزبھ،  .اید گریستغارت و کشتن شد و چنین شد کھ بر ما ب

بپرسید و گفت از شما کیست مھ؟  چنین داد پاسخ کھ مھتر بود،   بجایی کھ تخم 

.بدو روزبھ گفت مھتر تو باش،  بدین جای ویران بسربر تو باش.گیا بر بود

ت گنج و دینار بھ او داد و گفت اگر کمکی از درگاه شاه خواستی، ھرچھ باشد برای

سھ سالی گذشت و بھنگام بھار، شھریار برای شکار با روزبھ .خواھم فرستاد

چھ کردی کھ ویران :بھرام ھمھ جا را آباد و خرم دید و پرسید.بطرف آن ده رفت 

:؟    پاسخ داد کھ از یک اندیشھ کھن این ده آباد شدبُد این خوب ده

* ایشان  نماند  بجایھمان چون بیک شھر دو کدخدای             بود  بوم 

  و او را خلعت سزاوار تاجی تو ای روزبھچوبشنید شاه این سخن گفت زه،

.خسروی داد

ھفتھ دیگر شھریار پس از گرفتن شکار بیش از اندازه،  شادان بسوی شھر می 

بھ نزدیک آسیای ده کھ .آمدند کھ از دور آتشی دیدند و از سوی دیگر دھی پدید آمد

کھ جاوید مانادبرپا بود و دختران زیبا آواز می خواندند، رسیدند، چشنی 

.بھرامشاه

شکارش نباشد جز از شیر و گور          ازیراش  خوانند  بھرام  گور

بھرام کھ آواز ایشان را شنید، عنان اسب را بسوی آنان پیچاند و فرمود تا 

سوسنک با میگساران می آورند و چھار دختر  بنام ھای مشک، سیسنک، نار و 

بھرام کھ از ھر چھار دختر دلش بھ شور افتاده بود .دستبد بھ نزدیک شاه رفتند

 پدرمان کای سرو باال سوار،:؟  یکی گفتکھ ای گلرخان دختران کھ اید:پرسید

.آسیابان پیری است کھ شبھا برایمان شکار می آورد

دید، آن پیر آزاده، در ھمان زمان آسیابان از کوه با شکار رسید و چون بھرام را 

شاه فرمود تا یک جام زرین پر از شراب بھ او دادند و .پیشانی بر خاک مالید

:پیر مرد آفرین کرد و گفت.پرسید این چھار خورشید روی وقت شوھرشان است

.آنھا شوھر ندارند و تا بھ این سن رسیده اند، دوشیزه و پاکیزه اند
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          بمن  ده  وزین  بیش  دختر مکاربدو گفت  بھرام کاین  ھر  چھار

بدو گفت بھرام .پیر مرد موافقت کرد و گفت من سیم زر و جھاز برایشان ندارم

فرمود تا خادمان آن بتان را بھ .کاین ھر چھار، پذیرفتم  از  پاک  پروردگار

شھنشاه :فردای آن روز بزرگ ده بھ دیدن آسیابان آمد و گفت.مشکوی شاه ببرند

.بھرام داماد توست،  بھر کشوری زین سپس یاد توست

سواری ھم چون باِد .ھفتھ دیگر شاه با موبدان و سرداران سپاه در شکارگاه بود

دمان با گرازی در دست بھ میان سپاه آمد و پرسید بھرام شاه کجاست کھ با او 

بھرام لشکریان را از اطراف خود دور کرد و سوار .صحبتی خصوصی دارم

بھ دنبال آب، چاه میکندم کھ  گنجی را پیدا .در این مرز دھقانم و کدخدا:فتگ

بھرام با او بھ محل گنج در آن دشت خرم رفتھ و فرمود تا کارگران آمدند و .کردم

از میان خاک چیزی چون کوه .چون شب شد آتش روشن کردند و زمین را کندند

موبد آن در .ر زدند درش پیدا شدخانھ ای بود از خشت پختھ و چون تب.پدید آمد

.خانھ ای دید پھن و دراز با دو گاومیش زرین با یاقوت سرخ آمیختھ.را باز کرد

موبد چون آنھمھ گنج را .شیر و گور، یکی دیده یاقوت و دیگر بلوردر اطراف آن 

.خیز، کھ آمد ھمی گنجھای را جھیز:دید، نزد شاه آمد و بنرمی بھ شاه جھان گفت

بران گاو موبد رفت و .رام بھ او گفت تا ببیند نام چھ کسی بر گنجھا نوشتھ شدهبھ

من گنج خودم را دارم واین گنج سزاوار من و سپاه من :شاه گفت.مھر جمشید دید

پس ھرچھ بود بین مردم از زن بیوه گرفتھ تا یتیم و تھی دستان و کارگران، .نیست

از آن جایگاه سوی گنج خودش باز گشت و .،  تقسیم کردبمزد روان جھاندار جم

.درم داد یکسالھ لشکرش راپھلوانان گشورش را جمع کرد و 

مجلس بزم براه انداختند و چون می لعل رخشان در جامھای بلورین نوشیده و شاد 

بیاران چنین گفت کای سرکشان،  شنیده  ز تخت  و خرم شدند، بھرام گور، 

 نامدار کھ یادگار آفریدون بود و حتی کیقباد کھ از ھوشنگ تا نوذربزرگی  نشان، 

تاج فریدون را بر سر نھاد، ببینید از آن بزرگان چھ چیز باقی ماند، بجز آفرینی کھ 

.برآنھا میگوئیم
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.سخن ماند زان مھتران یادگارچون دستشان از این روزگار کوتاه شد فقط 

ا  نکوھش  دگر  را  ستودکھ این را منش بود و آن را نبود         یکی  ر

*یکایک   بنوبت  ھمھ  بگذریم             سزد گر  جھان  را  ببد  نسپریم

*نبندم  دل  اندر  سرای   سپنج             ننازم   بتاج   و   نیازم     بگنج

*چوروزی بشادی ھمی  بگذرد             خردمند  مردم  چرا  غم    خورد

*ان  ما             ز  دھقان  و از  در  پرستان  ماھرانکس کزین زیر دست

*بنالد  یکی  کھتر  از  رنج  من            مبادا  سر  و  افسر  و  گنج   من

پیر مردی بنام ماھیار کھ صد و شصت و چھار سال داشت، چون این سخنان را 

 اینگونھ از فریدون و جم تا کنون شاھی چون تو نبوده و:شنید، بپا خاست و گفت

.سخنان را از کھان و مھان کسی نشنیده

بسی دفتر خسروان زین سخُن              سیھ   گردد  و ھم  نیاید   ببُن

از میان صد و .سھ روز بعد شاه با بزرگان ایران و سیصد سوار بھ شکارگاه رفتند

اه شصت باز شکاری، بھرام یکی از این بازھا را گرامی تر می داشت کھ بدنی سی

شکارگاه نزدیک دریا بود کھ شاه .و منقاری زرد داشت و او را طغری میخواند

چون بھ نزدیک دریا رسیدند بر طبل زدند و .ھر ھفت سال یکبار بھ آنجا می رفت

شاه بھ دنبال طغری بھ .طغری بھ پرواز در آمد ولی ناگھان از دیده ھا ناپدید شد

ت نشستھ و سھ دختر زیبایش با تاج باغی رسید کھ در آنجا پیر مردی بر تخ

بھرام از دیدن آن دختران زیبا، باز و .پیروزه برسر درکنارش نشستھ بودند

پیر مرد زمین را بوسید و بھ بھرام گفت در اینجا دویست .طغری را فراموش کرد

در این باغ اگر شاه میل داشتھ باشند مھمان من .سوار دارم و نامم برزین است

برزین بھ شاه گفت آن .م گفت کھ بھ دنبال باز شکاریم طغری ھستمبھرا.باشند

کسی را بھ دنبال طغری فرستادند و او .مرغ سیاه، با منقار زریر را اکنون دیده ام

شادمان از بازگشت .را بر شاخ درختی نشستھ پیدا کردند و نزد بھرام آوردند

برزین بھ سھ .ام گورازان پس بیاورد جامی بلور، نھادند بر دست بھرطغری، 

.بدین باغ بھرامشاه آمد ست، نھ گردنکشی با سپاه آمد ست:دخترانش گفت
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شاه پرسید این دختران .برفتند ھرسھ بنزدیک شاه،  نھادند بر سر ز گوھر کاله

.کیند؟ برزین پاسخ داد این دلبران پسندیده دختران منند

 چشیده  زگیتی  بسی  گرم و سردبدو  گفت  شاه  ای  سرافراز  مرد       

می و :برزین گفت.نیابی تو دامادی بھتر زمن، گو شھریاران سر انجمن

اگر مرا بپذیری، تاج وتخت ترا پرستش خواھم کرد و .میگسار برتو شاد باشد

اکنون آنچھ دارم .این سھ دختر پرستنده ات خواھند بود و پیش پای تو چون بنده

:بھرام خندید و گفت.م کرد و ھمراه دخترانم تقدیم شاه میکنمبار دویست شتر خواھ

دختران برزین، ماه .تو با جام می سوی رامش گرایھرچھ داری ھمین جا بماند، 

آفرید و فرانک و شنبلید را بر تخت زرین سوار و بمشکوی شاه فرستادند و بھرام 

ینگونھ سالھا بد.بسی خورد و بخشید و شادی نمودیک ھفتھ در مشکوی خود، 

.بھرام درشکار و بخشش و شادی و خوشگذرانی بود

پس  آگاھی  آمد  بھند  و  بروم             بترک  و  بچین   و بآباد   بوم

کھ  بھرام  را دل ببازیست  بس             کسی را  ز گیتی  ندارد  بکس

 و رو چون خاقان چین این سخنان را شنید، از چین و ختن لشکری جمع کرد

ھمھ پیش .از آن سو قیصر روم ھم لشکربھ ایران کشید.بسوی ایران گذاشت

.بھرام گور آمدند،  پر از خشم و پیکار و شور آمدند

بگفتند  با  شاه چندی  درشت         کھ  بخت  فروزانت  بنمود  پشت

دل شاه.کھ دادار کیھان مرایاورست، کھ از دانش برتران برتراستبھرام گفت 

پس آگھی آمد ببھرامشاه،  کھ آمد .بھرام بیدار بود،  ازین آگھی پر از تیمار بود

.جھاندار گستھم را پیش خواند، ز خاقان چین چند با او براند.ز چین اندر سپاه

پھلوانان دیگر مھرپیروز بھزاد و مھربرزین خرداد و بھرام پیروز بھرامیان و 

 یکی شاه ری بودند و ھمچنین دادبرزین رزم خزروان رھام کھ یکی شاه گیالن و

آزمای  کھ شاه زاولستان بود، ھمراه قارن برزمھر و دادبرزین، سی ھزار سپاه از 

بھرام تخت شاھی را بھ برادرش نرسی .ایرانیان برگزیدند و آماده کارزار شدند

بزرگان فکر کردند کھ بھرام قصد.سپرد و از آن جایگاه بسوی آذرآبادگان رفت
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چون لشکر بھ دریا رسید، رسولی .فرار دارد و از این بابت لب بھ شکایت گشودند

از آنطرف نرسی با سپاه اندکش چاره آن دید، موبدی کھ .از طرف قیصر آمد

نامش ھمای بود با نامھ و ھدیھ و باژ نزد خاقان فرستاد کھ ما با ترکان جنگ 

:اقان چون گل برشکفتھ، بھ ترکان گفتو خ.دل شاه ترکان بدان گشت شاد.نداریم

ایران را بی جنگ بدست آوردیم و چون با سپاه بھ مرو برسم، آنجا خواھم ماند تا 

سپاه خاقان در مرو سر بھ خوردن نھادند و کسی از بھرام یادی .باژ ایران برسد

بساط چنگ و رباب انداختھ و بھ شکار و می و مجلس شب و روز ایمن .نمیکرد

از آنطرف بھرام شب و روز توسط کارآگاھان وضعیت . مشغول بودنداز جنگ

تا آنکھ لشکر را از آذرگشسب از طریق اردبیل بھ آمل .خاقان را زیر نظر داشت

کارآگاھان خبر دادند .و گرگان آورد و از گرگان بھ نسا، تا بنزدیک مرو رسید

 رزمگاه استراحت بھرام یک روز در آن.کھ خاقان بی خیال در شکارگاه است

.ھمھ گوش پر نالھ بوق شدکرد و بھنگام روز، 

چو خاقان ز نخجیر بیدار شد          بدست خزروان گرفتار شد

سیصد تن از نامداران چین را اسیر کردند و بھرام از آن شکارگاه تا مرو، ھمراه 

.اندقارن فارسی درپشت سپاه، تاخت تا آنجا کھ در مرو از چینیان کسی باقی نم

بزرگان ترک نزد .دلش رای رزم بخارا گزیددر مرو کمی استراحت کرد و 

تو خون .بھرام رفتھ و بھ او گفتند کھ خاقان گناھکار بود و اکنون اسیر توست

شاه دلش سوخت و باژ .بیگناھان را مریز و اگر از ما باژ می خواھی، خواھیم داد

رب آمد و یک ھفتھ آنجا ماند و بزرگان از آنجا بھ شھر ف.ھرسالھ آنان را پذیرفت

چین را فراخواند و جیحون را مرز قرار داده و مرد خردمندی بنام شمر را شاه 

.ھمھ شھر توران بدو گشت شادتوران زمین تعیین کرد و 

چون خیال بھرام از توران زمین راحت شد نامھ ای بھ نرسی نوشت و بھ بزرگان 

کھ او رزم خاقان ندید،  ازین جنگجویان بباید ھرآنکس ایران ھم پیغام داد کھ 

نامھ چون بھ نرسی رسید، او .دیگر آنکھ بدخواھان باژ ما را پذیرفتند.شنید

نرسی پوزش آنان را .خوشحال شد و بزرگان بھ پوزش نزد موبد موبدان رفتند

222



آنرا پس نامھ را زود پاسخ داد و .کھ کین از دل شاه بیرون کنمپذیرفت و گفت 

بھرام از آنجا خرامان بشھر استخر .یکی از بزرگان بنام برزمھر بھ شاه رسانید

فرمود تا دیوار آتشکده را با جواھر تاج خاقان .کھ فخر شاھنشاھان بود بازگشت

در طیسفون نرسی و بزرگان بھ .بیاراستند و از آن جایگاه بسوی طیسفون رفت

دبیر را فرا خواند و نوشت کھ از جھان بھرام در روز سوم .استقبال شاه آمدند

از گنج ما مردم را بی نیاز کنید و کودکان را بھ .ھفت سال خراج نمی خواھم

.فرھنگیان بسپارید

بدانش  روان  را  توانگر  کنید                  خرد را زتن بر سر افسر  کنید

رگان  و   پرمایگانمجویید        آزار   ھمسایگان                  ھم  آن  بز

:یک روز دیگر شاه بھ نرسی گفت.و این نامھ را بھ سراسر کشور فرستاد

چون از رفتن نرسی بھ .خراسان ترا دادم آباد کن،  دل زیردستان بما شاد کن

خراسان ھفتھ ای گذشت، شاه بھ موبد موبدان و بزرگان فرمود کار قیصر بھ درازا 

موبد گفت کھ نام فرستاده قیصر انوشھ و از .یرمکشیده و اکنون رسولش را می پذ

چون فرستاده نزد شاه آمد، بامھربانی بھ او .شاگردان افالطون و مرد خردمندیست

اکنون کھ روزگار برایم نو شده، ھر چھ .رزم خاقان مرا از تو بازداشت:گفت

.گوئی ترا پاسخ خواھم داد

ھ فرستاده قیصرم ولی چاکر شاه را فرستاده پیر بعد از آفرین بھ شاه گفت اگر چ

.درود  قیصر را بھ شاه می رسانم و دیگر اینکھ ھفت سوال دارم.چاکرم

اندرون چھ چیز است؟  و آنکھ بیرون میخوانی؟ زبر چیست؟ زیر چیست؟ بیکرانھ 

چیست؟ و خوار کیست؟  آنکھ نامش فراوان است کدام است کھ در ھرجا فراوان 

است؟ 

سخن در درون و .پاسخ این کھ گفتی یکی است:ه فرزانھ گفتموبد بھ فرستاد

.برون آسمان و درونش ھواست، زبر فر یزدان فرمانرواست.برون اندکیست

بھشت زبر و دوزخ در زیر است و بد آنست کھ با .بیکران در جھان ایزد است

دیگر آنکھ چیزی کھ نامش ھمھ جا ھست  و بھرجا میرود.یزدان درگیر شوی
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*خرد   دارد  ای  پیر  بسیار   نام    رساند  خرد   پادشا   را   بکام

*یکی  مھر  خوانند  و  دیگر  وفا    خرد  دور  شد  درد  ماند و جفا

*زبان  آوری    راستی   خواندش     بلند   اختری     زیرکی   داندش

*     کھ  باشد   سخن  نزد  او   پایدارگھی  بردبار  و   گھی    راز دار

*پراکنده        اینست    نام   خرد     از  اندازه  ھا   نام   او    بگذرد

*تو چیزی مدان کز خرد  برترست    خرد  بر  ھمھ  نیکویھا   سرست

*  نبیند    نھانخرد  جوید  آگنده  راز    جھان     کھ  چشم     سر  ما

ای :سخن دان قیصر چون این پاسخ را شنید، زمین را بوسید و بھ بھرام گفت

.جھاندار شاه، سراسر گیتی بفرمان تو است و در جھان پادشاھی چون تو نیست

بھرام فرستاده .اگر باژ خواھی زقیصر رواست، کھ دستور تو بر جھان پادشاست

غ شد، بھرام بھ فکر سپاه افتاد و بھ ھمھ درم را خلعت داد و چون از کار روم فار

:داد و بھ موبد فرمود

کھ با خاک چون جفت گردد تنم     نگیرد      ستمدیده ای      دامنم

ای خسرو داد و راست، شنگل از ھندوستان کھ :وزیر خردمندی برخاست و گفت

بگیرد؟ بھرام چون با دزدان در زمین آشوب میکند، چرا باید از چین و سند باژ 

این را شنید در اندیشھ شد و گفت کھ این کار پنھان من خواھد بود کھ پیش او 

.بعنوان فرستاده ای خواھم رفت و بھ تنھائی از روش  شاھی او آگاه خواھم شد

.نامھ ای نوشت پر از پند و نصیحت و در پایان گفت کھ بھ روزگار خاقان نگاه کن

یا باژ بفرست یا جنگ و درود بر آنکس کھ خرد .یستیتو با دلیران من ھمپای ن

بر آن نامھ مھر شاه را گذاشت وبھرام با نامھ از بر آب جادوستان .تار پودش باشد

چون بھ بارگاه شنگل رسید بھ پرده داران گفت کھ از نزد .بھ ھندوستان رفت

 را خواستار شنگل چون این را شنید، نامھ.پیروز بھرامشاه آمده و نامھ ای دارد

کسی با .ای مرد چیره سخن، شاه تو بسیار مغرور است:شد و در شگفتی گفت

ھشتاد شاه با تاج زر در .زمین سپاه مرا بر نمی تابد.ستاره جنگ نمی کند

نام من، نام دیگری را در چین و ھند و ختن بجز.ھندوستان کمر بستھ من ھستند
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.کاوس و کیقباد کسی از این بوم و بر یاد نکردهاز ھنگام .کس بر زبان نمی آورد

من آنچھ را :بھرام گفت.اگر پایبند آیین آزاده ام نبودم، سر از تنت جدا می کردم

می توانی صد سوار ھندی را بایک تن از ما بھ کارزار .شاه گفتھ بود گفتم

د اگر مردانگی خودت را بھ او نشان بدھی، بھرام از تو باژ نخواھ.بفرستی

.بھرام را در ایوانی خرم جای دادند و او تا ظھر روز بعد استراحت کرد.خواست

اگر :خوانی گستراندند و بزرگان چون از باده خرم شدند، شنگل خندید و گفت

بھرام بھ شنگل گفت اگر قرار باشد .پھلوان مرا بزیر آوردی خون او را بریز

ای خاست و کمر پھلوان را گرفت و بھرام بر پ.کشتی بگیرم اجازه بده مست نشوم

ھمچون شیری کھ گوری را گرفتھ باشد آنچنان بر زمینش زد کھ استخوانش 

شنگل بھ ھندی نام یزدان بخواند و فھمید  .شکست و رنگ از رخسارش پرید

بھرام کمان .از آنجا بھ میدان چوگان رفتند.بھرام می تواند حریف چھل مرد بشود

 بھ اسب سپرده، تیری بسوی چوب نشانھ انداخت و آنرا را بزه کرد و عنان را

شنگل در فکر فرو رفت و.شکست کھ تمام حاضرین بر او آفرین خواندند

ز بھرام شنگل  شد   اندر  گمان         کھ این فّر و این برز و تیر و  کمان

  رانماند  ھمی   این   فرستاده   را          نھ  ھندی   نھ ترکی  نھ  آزاده

.اگر او از خانواده شاه باشد یا کھ بزرگی باشد بھتر است او را برادر شاه بخوانم

.تو با این زور و تیر و کمان، بی گمان باید برادر شاه باشی:با خنده بھ بھرام گفت

ای شاه ھند، برای فرستاده این ناپسند خواھد بود، چون از تخمھ :بھرام گفت

بمن اجازه بازگشت بده . است اگر مرا برادر شاه بخوانییزدگرد نیستم و برایم گناه

.عجلھ نکن کھ با تو ھنوز کار دارم:شنگل گفت.قبل از آنکھ شاه خشمگین شود

پس از مدتی، شنگل وزیرش را خواند و درباره بھرام با او صحبت کرد و گفت 

زد ما اگر او خویش شاه نیست بھ او قول گنج و درم و سپھداری والیت بده تا ن

اگر من ز فرمان او :بھرام چون اینرا شنید رنگ چھره اش پرید و گفت.بماند

نماند بر و بوم ھندوستان،  بایران کشد .بگذرم،  بمردی سرآرد جھان بر سرم

.شنگل چون اینرا شنید بھ فکر چاره دیگر افتاد.خاک جادوستان
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و حتی کرکس در آسمان از در بیشھ ای نزدیک شھر گرگی زندگی میکرد کھ شیر 

.شنگل از بھرام  خواست کھ آن گرگ را از بین ببرد.آن گرگ فرار میکردند

بھرام کمان را بزه .یک راھنما بمن بده کھ جای گرگ را نشانم بدھد:بھرام گفت

چون گرگ بی حال .کرد و نزدیک گرگ رفت و چون تگرگ بر او تیر انداخت

فرمود تا گاو و گردون آوردند .ا از تن جدا کردشد، شمیر را کشید و سر گرگ ر

شنگل چون از دور آنرا دید، ایوان را آراست و بھرام را در .و سر گرگ را بردند

شنگل شادمان ولی در نھان .بزرگان ھند ھمھ بر او آفرین کردند.کنار خود نشاند

 دریا اژدھائی در آب و خشکی بود بھ بزرگی فیل کھ از او در.ناراحت بود

شنگل بھ یاران خود گفت کھ از این فرستاده .موجی چون رود نیل برمی خاست

اگر این مرد یکی از زیر دستان .بھرام زمانی خوشحال و زمانی نگران میشوم

بھرام باشد، باید نگران بزرگان او باشم کھ مرز و بوم من از آنان در امان نخواھد 

اگر بتوانی چاره شر :شنگل بھ بھرام گفت.مفردا او را بھ جنگ اژدھا میفرست.بود

بھرام .بایران بری باژ ھندوستان،   ھمھ مرز باشند ھمداستاناژدھا را بکنی، 

ھمراه سی سوار ایرانی و راھنما تا نزدیکی دریا رفتند و در تاریکی اژدھا را 

.دیدند

 شیرکمان را بزه کرد و بگزید تیر            کھ پیکانش را داده بد زھر

دھانش را با .بران اژدھا تیر باران گرفت،  چپ و راست جنگ سواران گرفت

با شمشیر دل اژدھا را درید و .فوالد تیر دوخت و تن اژدھا از آن تیرھا سست شد

با گردون سر اژدھا .با تیغ و تبر گردنش را زد و تن بیجانش را بھ زمین انداخت

آواز آفرین بھ سرزمین ایران برخاست کھ را برای شنگل فرستاد و از ھندوستان 

دلی پر ز درد، ھمی داشت شنگل .چنین سواری پرورده کھ شایستھ شھریاریست

اگر او بھ ایران برود، بھ بھرام خواھد گفت :بھ یارانش گفت.از کار او روی زرد

فرزانھ ای بھ .کھ در ھند سپاھی کارآمد وجود ندارد و چاره اینست کھ او را بکشم

کشتن او نشانھ بیدانشی و برای بزرگان تو زشت نامی ببار خواھد :شنگل گفت

.او ما را از دست اژدھا و گرگ رھانیده و کشتن دستمزد او نیست.آورد
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.شنگل بھ بھرام پیشنھاد کرد از میان سھ دخترش یکی را بھ ھمسری برگزیند

.بھرام در فکر فرو رفت

ست       ز  پیوند  شنگل  مرا  ننگ  نیستابا خویشتن گفت کاین جنگ نی

ببودند یک .بھرام چاره در آن وصلت دید و شنگل دخترش سپینود را بھ او داد

چون از این ازدواج فغفور .ھفتھ با می بدست، ھمھ شاد و خرم بجای نشست

بھرام .چین آگاه شد، نامھ ای بھ بھرام  نوشت و او را دعوت کرد کھ بھ چین برود

اختر شاه بھرام بود، کھ با فر و اروند و بانام بوداین : دادپاسخ

ھنر  نزد    ایرانیانست  و  بس            ندارند   گرگ  ژیان  را  بکس

ولی بھ چین خواھم آمد اگر او .دیگر اینکھ مرا شاه ایران بھ ھند فرستاده است

مرا از مال دنیا بی یزدان .دیگر اینکھ گفتی مرا خواستھ خواھی داد.دستور دھد

.نیاز کرده

ز  بھرام  دارم  ببخشش  سپاس        نیایش کنم روز و شب در سھ پاس

این ستایش را از تو، شاه چین، می پذیرم و آنرا بھ شاه .چھارم اینکھ مرا ستودی

چون بھرام با .نامھ را مھر کرد و برای شاه چین فرستاد.ایران زمین خواھم گفت

زندگی کرد و شنگل از مھرشان آگاه شد، خیالش از بدگمانیھا راحت سپینود مدتی 

یکی راز خواھم ھمی با تو گفت،  چنان کن کھ ماند :بھرام بھ سپینود گفت.شد

در ایران کار من بھتر است و در ھرجا نام تو بانو خواھد بود، .سخن در نھفت

پیمان کرد کھ راز او را سپینود با بھرام .بطوریکھ پدر پیش تختت زانو خواھد زد

.پس بھرام از او خواست چاره ای بیاندیشد تا بھ ایران بروند.نگھ خواھد داشت

.جشنگاھی ھست کھ از اینجا زیاد دور نیست و پدرم بھ آنجا میرود:سپینود گفت

بھرام خوشحال شد .چو از شھر بیرون رود شھریار،  برفتن بیارای و برساز کار

در راه .تمام ایرانیان بھ آن محل کھ نزدیک دریا بود رفتندو روز بعد ھمراه 

بازرگانان ایرانی را دید کھ او را شناختند و می خواستند تعظیم کنند کھ شاه لب را 

وقتی بھرام عازم سفر .بدندان گرفت و از آنھا خواست کھ نشان ندھند او کیست

.بود بھ سپینود گفتھ بود کھ این راز را بھ مادرش بگوید
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 بدین . شنید این سخن شنگل از نیک خواه، چو آتش بیامد ز نخجیرگاهچون،

ای بد :بھ دخترش گفت.گونھ تا پیش دریا رسید،   سپینود و بھرام یل را بدید

اکنون .نژاد تو با این مرد می خواھی از ایوان خرم من بھ ایران ویران بروی

 آزمودی و میدانی کھ صد ھزار از تو مرا:بھرام گفت.زخم ژوبین مرا ببین

شنگل می دانست کھ بھرام راست می .ھندوان برای من کمتر از یک سوار ھستند

چرا بھ جای .فرزندم را بھ تو دادم و از دیده عزیزترت داشتنم:گوید و بھ او گفت

اگر حقیقت را بدانی مرا سرزنش نخواھی :وفا، جفا را گزیدی؟  بھرام پاسخ داد

.کرد

نشاه  ایران  و  توران   منم              سپھدار   و  پشت  دلیران  منمشھ

سزای تو نیکی خواھد بود، بدخواھانت را نابود خواھم کرد، ترا پدر می نامم و 

از این گفتار شنگل در .دخترت شمع خاور خواھد بود.باژ از تو نخواھم خواست

سبش زد و برای پوزش بھ شگفت شد، دستار ھندی را از سرش درآورد و بھ ا

با .شھنشاه را شاد در برگرفت، وزان گفتھا پوزش اندر گرفت.نزدیک بھرام آمد

.ھم نشستند و می خوردند و قرار گذاشتند برای ھمیشھ نسبت بھم وفادار باشند

پدر با سپینود خداحافظی کرد و

رشتابیکی سوی خشکی و یکی سوی آب          برفتند   شادان   دل  و   پ

.چون آگاھی بھ ایران آمد کھ شاه از قنوج بازگشتھ در شھر و راه آزین بستند

نخست از جھان فرزندش یزدگرد و برادرش نرسی از او اسقال کردند و بھرام 

.آفرین یاد کرد، ز وام خرد گردن آزاد کرد

*یکی  گنج  خواھم  نھادن  ز  داد           کھ  باشد روانم  پس از مرگ شاد

در تنگ زندانھا باز کرد، بھرسو درم دادن .بھ سپینود دین و آیین بھی را بیاموخت

رسولی را نزد بھرام .پس از مدتی شنگل آرزوی دیدار ایران را کرد.آغاز کرد

یکی شاه کابل و دیگرھند شاه و شاه .فرستاد و ھفت شاه را با خود ھمراه کرد

چون آگاھی بھ بھرام رسید . ایران آمدندسندل و شاه مندل و شاه جندل ھمھ بھ سوی

تا نھروان بھ استقبال آمد و دوشاه گرانمایھ یکدیگر را ببر گرفتند و شنگل دو ماه 
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در ایران بھ خوشی و شکار ماند و روز آخر قلم و کاغذ خواست و نوشت کھ چون 

منشور من از این سرای سپنجی بگذرم، گنجم را بھ بھرامشاه بسپارید و ھمچنین 

در موقع باز گشت از ھر چیزی کھ در ایران یافت .ھند را بھ دخترش سپینود داد

می شد و دیبا و جامھ بھ یاران شنگل دادند و بھرام خشنود تا سھ منزل شاه ھند را 

.بدرقھ کرد

چون بھرامشاه بھ دربار بازگشت، از مرگ و روز بد در اندیشھ شد، چھ ستاره 

فرمود تا خراج جھان .ھ شصت و چھار سال عمر می کندشمار بھ او گفتھ بوده ک

و کارآگاھانی بھ سراسر کشور فرستاد تا کشور در .را از کھان و مھان نگیرند

بر این سان تا شصت و سھ سالگی زندگی کرد و سر سال .امن و امان و داد باشد

ه ام دبیر خردمند کھ وزیرش بود خدمت رسید و گفت کھ گنج شاه خالی است و آمد

چنین پاسخ آورد کھ این خود مساز،  کھ ھستیم زین ساختن .تاچھ فرمان میدھی

بی نیاز

ھمی  بگذرد  چرخ  و یزدان  بجای             بنیکی  ترا  و  مرا  رھنمای

.آن شب خوابید و بامداد، بزرگان ھمراه پسر شاه، یزدگرد بھ دیدار بھرام آمدند

. بھ یزدگرد سپرددر حضور بزرگان تاج و تخت را

*چنین  بود  تا  بود و  این بود  روز              تو  دل  را  بآز و فزونی مسوز

.بھرام را در دخمھ ای شاھوار نھادند و بر مرگش خلق سوکوار شدند

چو  شد  پادشا  بر  جھان   یزدگرد               سپاه  پراکنده  را   کرد   گرد

ھرکس کھ دلش از رشک پاک :موبدان و بزرگان گفتبر تخت زرین نشست و بھ 

باشد ھمیشھ سالم خواھد بود و آنچھ را کھ برخود نمی پسندید بر دیگران نیز 

مپسندید

*ھر آن  چیز  کآنت   نیاید    پسند                 دل دوست و دشمن بر آن برمبند

*بر  سر دانش   افسر   بودمدارا  خرد    را    برابر     بود                  خرد  

*بجای  کسی  گر  تو  نیکی   کنی                 مزن  بر سرش  تا دلش  نشکنی
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بھر سو .اگر بخت یار باشد، در بارگاه من خبری از کژی و کاستی نخواھد بود

ھیجده سال با داد و عدل سلطنت .سپاه فرستاد کھ مرزھا از دشمن در امان باشد

 بھ پائیز عمر رسید بزرگان و دانندگان را خواند و تاج ولشکر وگنج کرد و چون

.این را گفت و یک ھفتھ بعد در گذشت.ایران را بھ ھرمز سپرد

چو  ھرمز  برآمد   بتخت    پدر                   بسر  برنھاد  آن   کیی  تاج  زر

اه ھیتال  کھ برادرش پیروز از او خشمگین و با آب رشک در چشمانش بھ سوی ش

دو فرزند بودیم و پدر تاج شاھی را بھ برادر :نامش فغانی بود رفت و بھ او گفت

فغانی سی ھزار شمشیر .اگر بھ من لشکر بدھی تراگنج خواھم داد.کوچکترم  داد

ھرمز گرفتار شد ولی پیروز دلش .زن از ھیتالیان بھ او داد تا با ھرمز دگیر شود

.ا بھ ایوان خودش فرستادبحال او سوخت و برادر ر

بیامد   بتخت    کیی   برنشست            چنانچون  بود  شاه  یزدان  پرست

پیروز اولین سال سلطنت را با داد و پند بھ پایان آورد و سال بعد خشکسالی 

دستور داد تا انبار ھا را بگشایند و اگر بینوائی از بی .سراسر کشور را فرا گرفت

برین گونھ تا ھفت سال از جھان،  .ن انبار دار را خواھد ریختنانی بمیرد خو

سال ھشتم در ماه فروردین ابری پدید آمد و باران .ندیدند سبزی کھان و مھان

باریدن گرفت و چون پیروز از آن روزھای تنگ رھا شد، آرام بر تخت شاھی 

از آن پس .دنشست و ساختن شھری را آغاز کردند و فرمود آنرا اردبیل نام نھادن

درم داد با لشکر نامدار،  سوی جنگ جستن .بھ آبادانی شھر ھای دیگر پرداخت

ایرانیان بھ چین لشکر کشیدند و در آن جنگ ھرمز پیشرو و .برآراست کار

.فرزندش قباد از پس و پشت پیروز شاه با لشکر و گنج بھ پیکار خوشنواز رفتند

فرزند خاقان چون شنید کھ شاه از .شاندشاه  فرزند کوچکترش بالش را بر تخت ن

جیحون گذر کرده و عھد بھرام گور شکستھ شده،  دبیری جھاندیده با ھدایای بسیار 

:نزد او فرستاد و در نامھ نوشت
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کنون تا لب رود جیحون تراست         بلندی و پستی و ھامون تراست

 را تا نزدیک سمرقند چون نامھ خوشنواز خوانده شد، شاه خشمگین شد و لشکر

در آن جنگ ھمھ بزرگان و شاھان کشتھ شدند و پای قباد را بھ آھن .پیش راند

، ھم گوشت بازو بدندان خبر کھ بھ بالش رسید.بستھ و سپاه و بنھ بھ تاراج رفت

.بکند، ھمی ریخت بر تخت خاک نژند

چو بنشست با سوگ ماھی بالش        سرش پر ز گرد و رخش پر خراش

سپاھیان و موبد موبدان و خردمندان بھ بالش پند زیادی داده و او را بر تخت 

او ھم سخنان آنان را پذیرفت و ھمھ خشنود از ایوان شاه رفتند و .سلطنت نشاندند

وقتی پیروز بھ جنگ میرفت، پھلوانی جھاندیده از شھر .او را بھ یزدان سپردند

ت بالش جوان کرد کھ ھمچنین مرزبان شیراز را بنام سوفزای نگھبان تاج و تخ

چو آگاھی آمد سوی .زابلستان بوده و از غزنین و کابلستان نیز مواظبت کند

، از مژگانش اشک بر رخش چکید و سوفزای، ز پیروز بی رای و بی رھنمای

آنگاه صدھزار تیغزن کھ ھمھ جنگجویان در کارزار بودند .جامھ خود را درید

 داغ و درد بھ بالش نوشت کھ شاھا تو از مرگ پیروز گرد آورد و نامھ ای پر

.غمگین مباش

*ز  باد  آمده  باز  گردد  بھ  بدم          یکی  داد  خواندش   و  دیگر  ستم

اکنون من بھ دستور آن شھریار، برای کارزار، سپاه را بسیج کرده ام کھ انتقام 

ان بسوی مرو حرکت داد و سوفزای لشکر را از زابلست.خون پیروز شاه را بگیرم

نامھ ای بھ خوشنواز نوشت کھ ای بیخرِد روباِه دیوساز، اکنون زور تیغ جفا را 

من اینک بمرو آمدم کینھ خواه،  .بخاطر آن بیوفائی کھ بھ شاه کردی، خواھی دید

خاک توران زمین را بھ مرو خواھم کشید و فرزندان و .نماند بھیتالیان تاج و گاه

خوشنواز پاسخ نوشت کھ من نامھ ای .در جھان نابود خواھم کردخویشان ترا 

پندمند بھ شاه نوشتم و از او خواستم کھ قرارداد بھرام گور را نشکند ولی چون او 

کینھ ور گشت من چاره ای جز دفاع از خودم نداشتم و باور کن کھ از کشتھ شدن 
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فرستاده نامھ .ھم آماده جنگ ھستیمولی اگر تو بھ جنگ ما بیائی ما .شاه تو متاسفم

پھلوان چون نامھ را خواند زبان بھ .را سریع ظرف یک ھفتھ برای سوفزای آورد

.بکشمیھن آورد چندان سپاه،  کھ بر چرخ خورشید گم کرد راهدشنام گشود و 

 دو لشکرھمی جنگ را ساختند،  درفش  خوشنواز ھم سپاھش را بدشت آورد و

. زمین پر خون شد و از ھرسو مردان زیادی کشتھ شد.بزرگی  برافراختند

سوفزای شمشیری بر سر خوشنواز زد ولی خوشنواز عنان را پیچید و پشت بھ 

.سوفزای ھمچو باد دمان نیزه بسوی او پرتاب کرد.سپاه بطرف بلندی فرار کرد

د پس فرستاده ای نز.از آن باال خوشنواز بھ سپاھش نگاه کرد و ھمھ را کشتھ دید

سوفزای روانھ کرد و از او خواھش کرد کھ بھ جنگ و خون ریزی پایان دھد و 

.بھ عھد وپیمان بھرام گور گردن نھند

شھنشاه  گیتی ببخشید  راست        مرا ترک و چین است و ایران تراست

خروشی از ایران برآمد و .بند از پای قباد باز کردند و سپاه از جیحون گذر کرد

.زرین پائین آمد تا کھ قباد بر آن بنشیندبالش از تخت 

بفرمود  تا  خوان  بیاراستند           می و رود و رامشگران خواستند

چھار .چشم بزرگان ھمھ بھ سوفزای دوختھ شده و از او ھمھ شاد و خرسند بودند

قباد از تو در کار دانا ترست،  :سال گذشت تا کھ با تعریف از بالش بھ او گفت

.بالش بھ ایوان خودش رفت.ادشاھی توانا ترستبدین پ

چو بر تخت  بنشست  فرخ قباد          کاله   بزرگی    بسر    بر   نھاد

از شھر استخر کھ مایھ فخر آزادگان بود بھ طیسفون رفت و بر تخت نشست و 

:سخن بسیار گفت

*خواند  بسیچو  عیب تن خویش داند  کسی                ز  عیب  کسان  بر  ن

*ستون   خرد   برد باری     بود                چو تندی  کند  تن  بخواری   بود

*چو  خرسند  گشتی  بداد   خدای                توانگر  شدی  یکدل  و   پاکرای

*گر  آزاد  داری   تنت را  ز رنج                تن  مرد   بی  رنج  بھتر  ز  گنج
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سوفزای کار جھان را می .نی شانزده سالھ بود و از تجربھ شاھی کم بھرهقباد جوا

سوفزای اجازه گرفت و با لشکر .راند و چنین بود تا کھ شاه بیست و سھ سالھ شد

او از ھر کشور و ھر نامدار و ھر مھتری باژ .خودش بھ شیراز بازگشت

و را از بیداد نزدیکان قباد ا.میگرفت چون قباد را مدیون خودش می دانست

سوفزای آگاھی می دادند ولی او نمیدانست چکار باید بکند از آن جھت کھ در تمام 

تا آنکھ .ایران کسی را نمی شناخت کھ  قدرت مقابلھ با سوفزای را داشتھ باشد

فرزانھ ای درباره  شاپور رازی و پھلوانیش بھ شاه گفت و قباد از این سخنان نیرو 

مھ ای دو اسبھ چون باد خزان در ماه دی، نزد او فرستادند تا گرفت و کسی را با نا

نامھ .ای شھریار، دلت را بدین کار رنجھ مدار:شاپور گفت.از ری بھ دربار بیاید

ای تند بھ سوفزای بنویس کھ گنجت تھی شده و اکنون پھلوانی را فرستاده ام تا 

ور با نامھ مھر شده و لشکر شاپ.باژھا ایرا کھ بنام شاه  گرفتھ ای نزد ما بیاورد

چو آگاه شد زان سخن سوفزای،  ھمانگھ بیاورد بسوی شیراز حرکت کرد و 

زمانیکھ دو سپاه بھم رسیدند، شاپور با سوفزای نشستند و از نیک و .لشکر زجای

نامھ را کھ خواند، .بد سخن فراوان گفتند و شاپور نامھ شھریار را بھ سوفزای داد

شاه فرمان .گفت،  کھ اکنون سخنرا نباید نھفتشاپور .ره شدپژمرده و روانش تی

پس از آن  نشست سوفزای خدمات خودش را برشمرد و.داده کھ ترا بھ بند بکشم

بیاوردش از پارس پیش قباد،  قباد  از  گذشتھ  نکرد ایچ  .تا شاپور پایش را بست

یراز بود بھ طیسفون فرمود تا او را بھ زندان ببرند و ھرچھ در خزانھ ش.یاد

بعد از یک ھفتھ، دستور داد او را بکشند و چون خبر بھ مردم رسید، .آوردند

سپاھی و .خروشی برآمد ز ایران بدرد،  زن و مرد و کودک ھمی مویھ کرد

بآھن  ببستند  پای  قباد،  زفّر  و شھری ھمھ یکی شدند و بھ ایوان شاه رفتھ و 

سوفزای .چکتر قباد، جاماسب را بر تخت نشاندندبرادر کو.نژادش نکردند  یاد

شاِه دست بستھ را بھ او سپردند تا کھ .فرزندی خردمند و فرزانھ بنام زرمھر داشت

ولی زرمھر یزدان پرست، کار بد شاه را ھیچ .کینھ سوفزای را از او بستاند

قباد از کارش درشگفت شد و پوزش .برویش نیاورد و بھ او احترام گذاشت
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پدرم .ای شھریار، زبان را بدین باز رنجھ مدار:ولی زرمھر گفت.خواست

بسوگند پیمان کاری کرده کھ نمی بایست میکرد و من بنده و پرستنده تو ھستم و 

قباد چون از زرمھر ایمنی یافت، راز خود را با .کنم، کھ ھرگز وفای ترا نشکنم

زرمھر بند از پای .رازدار من ھستنداو در میان گذاشت و گفت پنچ نفر ھستند کھ

قباد باز کرد و آن پنج تن را آورد و شبانھ از شھر بیرون رفتھ تا بسوی شاه ھیتال 

آن ھفت مرد تازان چو گرد بھ اھواز رسیدند و در آنجا یک ھفتھ مھمان .بروند

دھقان دختری زیبا داشت کھ قباد از دیدن او، خرد از مغز جوانش .دھقانی شدند

بھ زرمھر گفت کھ پیش دھقان رفتھ، آن دختر را برایش خواستگاری .ناپدید شد

قباد انگشتری را کھ ارزشش را در جھان کسی نمی دانست بھ دختر داد و .کند

قباد با شاه ھیتال عھد .یک ھفتھ آنجا ماندند و روز ھشتم بھ طرف شاه ھیتال رفتند

شاه ھیتال . مرز بوم او نداشتھ باشدکرد کھ اگر پادشاھی را پس بگیرد، کاری بھ

سی ھزار شمشیر زن با رمھ و اسلحھ بھ قباد داد و او از ھیتال بھ سوی اھواز 

چون بھ نزدیکی خانھ دھقان رسیدند، مردم زیادی از خانھ ھایشان .روانھ شد

قباد .بیرون دویدند و بھ شاه مژده دادند کھ ھمسرش فرزندی بدنیا آورده است

از آن دھقان سوال . خانھ وارد شد و ھمانگاه  فرزندش را کسری نام نھادشادکام بھ

.کرد کھ نژاد از کھ داری؟ دھقان گفت کھ پدرم گفتھ نژاد ما از آفریدون است

زگفتار  او  شا دتر   شد   قباد        ز  روزی کھ  تاج  کیی بر نھاد

 از میان دو بزرگان و سالخوردگان.پس لشکر بھ سوی طیسفون روانھ شد

قباد گناه آنان را و .شاھزاده، قباد را برگزیدند و با عذرخواھی بھ پیشباز او آمدند

.ھمچنین جاماسب را بخشید و بر تخت شاھی نشست

برین گونھ  تا گشت کسری  بزرگ            یکی  کودکی  شد  دلیر  و  سترگ

و بھ روم لشکر کشید و آنان ا.قباد ھمھ کارھای ایران و توران را سر و سامان داد

بھ ساکنان دو شھر مندیا و فارقین  .را چون موم در دست فرمانبردار خود کرد

دین زرتشتی آموختھ و در آنجا آتشکده بنا کرده و چشن نوروز و سده برگزار 

پی مداین را ساختند و بین اھواز و پارس شھری بنا کرد کھ در آن  .کردند
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آن شھر را قباد نام نھاد کھ این روزھا اعراب بھ آن .ردندبیمارستان درست ک

رودخانھ ھای زیادی درست کردند کھ ھمھ جا زمینھا آبیاری .حلوان میگویند

.شدند

بیامد  یکی  مرد  مزدک  بنام          سخنگوی  با  دانش  و رای و کام

نج و گنجور خود قباد دالور بھ این مرد گرانمایھ گوش می داد و او را نگھبان گ

مزدک از شاه .خشکسالی در جھان گسترده شد و ابری در ھوا دیده نمی شد.کرد

کسی را مار می گزد کھ جان از تنش :سخنی پرسید و از او پاسخی خواست

حال سزای این مرد چیست کھ پادزھر دارد .دیگری پادزھر دارد.بیرون می پرد

ر پاسخ داد کھ این مرد تریاک دار یک شھریا.و بھ آن دیگری نمی دھد تا بمیرد

ای شاه پیروز بخت، سخن :مزدک گفت.انسان جنایت کار است و او را باید کشت

مزدک بھ مردم .با این پاسخ  دَِر بستھ را برایم باز کردی.گفتم و پاسخش را دادی

ھر جائی کھ گندم را پنھان کرده اند، تاراج کنید چھ در انبار شھر و چھ در:گفت

کارآگاھان بھ شاه خبر دادند کھ مردم انبار شاه را تاراج کرده اند و .انبار قباد

قباد مزدک را پیش خواند و از تاراج انبارش بھ او .گناھش گردن مزدک است

بشاه .مزدک پاسخ داد من ھرچھ از شاه سخن  شنیدم آنرا بھ مردم گفتم.گفت

شاه فرمودند کھ خون .ک دارد بشھرجھان گفتم از مار و زھر،  ازان کس کھ تریا

اگر شاه دادگر .گرسنگی زھر است و نان تریاک.مرِد تریاک دار را باید ریخت

زگفتار او تنگ دل شد قباد،  بشد تیز مغزش ز .باشی، انبار گندم الزم نداری

از آن پس گفت و شنود زیادی با مزدک داشت و مزدک.گفتار داد

بود         تھی  دست  با  او  برابر  بودھمی  گفت ھر کو  توانگر  

چون این سخنان را قباد از او شنید، از گفتارش شاد شد و بھ دین او گروید و 

درویشان و کارگران بدور او جمع شدند .مزدک را در دست راست خودش نشانید

دین :چنان شد کھ روزی مزدک بشاه گفت.و دین تازه مزدک در جھان منتشر شد

فرمود . ما نمیتوانند در ایوان خدمت شاه برسند چون این جایگاه تنگ استپرستان
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تا تخت شاھی را بیرون بردند و در دشت صد ھزار مزدکی شادان بھ دیدار شاه 

:مزدک بشاه گفت.آمدند

چنان دان کھ کسری نھ بر دین ماست     زدین سر کشیدن ورا  کی سزاست

رشک و کینھ و خشم .ھ انسان را منحرف می کندو از راه راست پنچ چیز است ک

.اگر بر این پنچ دیو چیره باشی راه پادشاھی کیھان را یافتھ ای.و نیاز و پنجم آز

و از این دو .علت این پنچ، مال دنیا و زن است کھ باعث کاستی دین بھی می شوند

کسری چو این گفتھ شد دست .رشک و آز و نیاز با خشم و کین بوجود می آید

کسری با خشم دست خود را کشید و .گرفت،   بدو مانده بد شاه ایران شگفت

اگر بھ من فرصت بدھید بھ شما خواھم گفت کھ دین مزدک یکسر کژی :گفت

مزدک گفت چقدر فرصت از شاه گیتی فروز می خواھی؟ کسری بھ او گفت .است

و بھر جا کھ داننده و پنج ماه و بر این قرار گذاشتند و کسری از ایوان خارج شد 

آنھا باھم نشستند و بھ کسری .خردمندی بود کسی را فرستاد و دانش پژوھان آمدند

.پس از آن کسری نزد قباد رفت و مزدک را فرا خواند.دانش خود را آموختند

مزدک ھم آمد و .کھ اکنون فراز آمد آن روزگار،  کھ دین بھی را کنم خواستار

بمزدک گفت کھ ای مرد دانش پژوه، با این دین نو کھ زن و کسری در پیش گروه 

مال دنیا را بمیان آوردی، پدر چگونھ پسرش را می شناسد و ھمینطور پسر 

اگر مردم ھمھ یکسان باشند چگونھ بزرگان و زیردستان .چگونھ پدر را می شناسد

مھ کدخدا اگر کسی بمیرد، ارث او بھ چھ کسی می رسد؟ اگر ھ.را میتوان پیدا کرد

باشند پس کارگر کجا خواھد بود؟ اگر ھمھ گنج دار باشند پس گنجور کیست؟  تو 

قباد چون اینرا شنید .ھمھ را بھ دوزخ می فرستی و کار بد را بد نمی شماری

ھمانگاه مزدک را بھ کسری سپرد کھ با او و .برآشفت و از دین مزدک بیزار شد

کسری باغی داشت کھ دیوار آن .بکندسران آن صدھزار مزدکی ھرچھ می خواھد 

سران مزدکی را در آن باغ ھمچون درخت بزیر خاک .بلند تر از دامنھ کوه بود

مزدک .آنگاه بھ مزدک گفت کھ بھ آن باغ برود.کرد با سرھایشان بیرون خاک

.کسری فرمود داری بلند درست کردند.وقتی در باغ را گشود از ھوش رفت
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نده  بر دار  کرد           سر مرد بی  دین  نگون سار کردنگون  بخت را ز

سپس کشتن مزدکیان را شروع کرد و از آن پس بزرگان کھ اموال و زن و 

قباد چندی شرمسار بود و از نفرین .فرزندشان ایمن شد، باغھایشان را آراستند

ز ا.بدرویشان بخشش کرد و برای آتشکده ھا خلعت فرستاد.مزدک یاد میکرد

کسری چنان شاد شد کھ از آن پس با او مشورت میکرد و ھرچھ  میگفت گوش 

از شاھیش چون چھل سال گذشت، غم روز مرگ را بیاد آورد و نامھ ای بر .میداد

حریر نوشت کھ تخت و تاج را بھ کسری می سپارم تا بعد از مرگم، یزدان از این 

.بد روز پیری ھم از مرگ شادبھشتاد شد سالیان قباد،  ن.پور من خوشنود باشد

تن او را بھ دیبا آراستند و گل و مشک و کافور بر آن افشاندند و در دخمھ شاھی با 

چون موبد سوگواری را تمام کرد، نامھ قباد را خواندند و .تاج بر تخت مھی نھادند

.بشاھی کسری آفرین خواندند

 مھتر جوان بود  و دولت جوانورا   نام    کردند    نوشین روان             کھ 

چوکسری نشست از بر تخت عاج             بسر  بر  نھاد  آن  دل  افروز  تاج

کردگار از :بزرگان گیتی در دربار جمع شدند و کسری خطاب بھ ایشان گفت

.بفرمان اویست بر چرخ مھر.سپھر، دل ما پر از آفرین باد و مھر

ھمھ .ید، این نشانھ بی خردی و دشمنی با شاه استاگر بھ زیردستان بیدادگری کن

شاھنشاه دانندگان را بھ پیش .یکسر از جای برخاستند،  برو  آفرین  نو  آراستند

نخستین خراسان کھ قم و اصفھان جزئی از .خواند و کشور را بھ چھار بخش کرد

 خزر از سیوم پارس و اھواز و مرز.آذرابادگان از ارومینیھ تا اردبیل.آن بود

.چھارم عراق آمد و بوم روم،  چنین پادشاھی و آباد بوم.شرق تا غرب

در این مرزھا ھرکس صاحب دسترنج خود خواھد بود و بجای یک سوم مالیات 

.کھ قباد وضع کرده بود، کسری مالیات را یک دھم تعین کرد

د و ویرانیھا در جھان کارآگھان خود را پراکنده کرد کھ نیک و بد از او پنھان نباش

.آباد شود
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بجز  داد  و  خوبی  نبد  در  جھان             یکی   بود  با    آشکارا   نھان

*اگر    دادگر     باشدی      شھریار             بماند     بگیتی   بسی   پایدار

نبوده و از )انوشیروان(در میان شاھان ایرانی، کسی دادگرتر از نوشین روان 

.او موبدی داشت ھشیار و دانا دل و شادکام بنام بابک.ر و فرزانگی سرآمد بودھن

انوشیروان دیوان عرض و سپاه را بھ او داد و برایش جائی فراخ و بلند درست 

بآواز گفت آن زمان .کرد کھ تمام امور سپاه و کشور در آنجا رسیدگی می شد

.شھریار، کھ جز پاک یزدان مجویید یار

 ھرگز ز تخت و  کاله        گشادست  بر ھرکس  این  بارگاهمترسید 

.در جھان کسی غمی نداشت و باران ھم بھ موقع میبارید و ھمھ جا سبز و خرم بود

پس اخبار خوش ایران و بزرگی لشکر انوشیروان بھ ھند و روم می رسید و ھمھ 

 شاه جھان آمدند، چھ بدرگاهآنھا .میدانستند کھ تاب مقاومت در برابر او را ندارند

برین نیز بگذشت چندی سپھر، ھمی رفت با شاه ایران .با ساو و باژ مھان آمدند

کسری تصمیم گرفت بھ سیر و سیاحت برود تا رازھای نھان برایش گشوده .بمھر

از گرگان در فصل آواز بلبل بھ .از این رو با لشکری بھ گرگان رفت.شوند

جا در و دشت ھمھ بیشھ بود و از آن دشت بھ کوھی در آن.ساری و آمل روانھ شد

.در سر کوه بھ دشت نگاه کرد و ھمھ جا را گل و سنبل و آب و شکار دید.بلند آمد

تویی آفریننده ھور و ماه،  گشاینده و ھم نماینده :بھ راز و نیاز با کردگار گفت

 کو جز از کسی.جھان آفریدی بدین خرمی،  کھ از آسمان نیست پیدا زمی.راه

تو پرستد ھمی،  روان را بھ دوزخ فرستد ھمی

ازیرا  فریدون  یزدان   پرست          بدین بیشھ بر ساخت جای نشست

گوینده بھ اوگفت کھ ای دادگر، اگر از ترکان بگذری، چیزی جز رامش در اینجا 

.ھر گزندی کھ بھ سپاه ایران رسیده از راه خوارزم آمده است.باقی نمی ماند

اکنون از بھر دادگستری تو، دھقانان و پارسازادگان این مرز بوم در شھری ھستند 

اندیشھ درست آنست کھ راه دشمن را باید .کھ در ھیج جای دنیا مثل آن وجود ندارد

انوشیروان دستور داد تا از ھند و روم و ھر کشوری استادان آمدند و با .بست
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موبدی را بھ آن کار .من آسیبی بایران نرسدسنگ و گچ  سد ساختند کھ از دش

گمارد و ھمھ روی کشور را نگھبان نشاند و چون منطقھ ایمن شد لشکر را از راه 

از لشکر خود فرستاده ای سخن گو ودانا را برگزید و بھ آن .دریا بھ االنان  برد

ی چھ باک؟  کھ از کارآگاھان شنیده ام کھ گفتید ما را از کسر:مرزبانان پیام فرستاد

سپاه االنی جمع شدند و بزرگان آنھا با باژ و ساو نزد .اکنون ما نزد شما آمده ایم

بر ایشان ببخشود بیدار شاه،  ببخشید یکسر گذشتھ .شاه رفتھ و زمین را بوسیدند

فرمود ھرچھ ویران شده، آشیانھ پلنگان و شیران گردیده و ھرچھ زودتر .گناه

از .دیوارھای بلند باشد تا از دشمن گزندی بھ آن نرسدشھری بنا شود کھ اطرافش 

بزرگان ھمھ پیش .آن جایگاه لشکر را بطرف ھندوستان راند و مدتی آنجا ماند

کسری با آنھا مھربانی کرد و از .شاه آمدند، زدوده  دل و نیک خواه آمدند

 روان نوشین.آنھا شاه را از کشتن و غارت بلوجی آگاه کردند.احوالشان پرسید

بھ او گفتند کھ ای شھریار، در باغ ھیچ گلی را بدون خار پیدا .سخت غمگین شد

از گفتار دھقان .اردشیر ارجمند ھم کوشید کھ کار این بلوج را یکسره کند.نمیکنی

چون از خشم شاه آگاه شدند، بلوجی چھ .شاه برآشفت و سپاه را بسوی بلوج راند

ز آن جایگھ سوی گیالن کشید،  چو رنج آمد از و.آشکار و چھ نھان باقی نماند

اینجا :سپاه را در گیالن پراکنده کرد و بھ بزرگ و کوچک گفت.گیل و دیلم پدید

در گیالن ھرکس کھ جنگی بود، دستھای خود .نباید یکی میش باشد و یکی گرگ

کھ ما.را بستھ و با زنان در پس و کودکان در پیش، خروشان نزد شھریار آمدند

نوا خواست شاه جھان آنھا را بخشید و .از بدکنشی بازگشتھ ایم تا شاه ما راببخشد

از گیالن راه مدائن را پیش .از گیل و دیلم دو صد،  کزان پس نگیرد یکی راه بد

اگر شاه ایران تویی و :در راه، منذر عرب خدمت رسید و بھ شاه گفت.گرفت

ریاری می کنند؟ شاه از گفتار منذر نگھدار پشت دلیران تویی، چرا رومیان شھ

برآشفت و از لشکر زبان آوری را برگزید و گفت از اینحا بھ روم برو و بھ قیصر 

اگر من سپاھی فرستم بھ .بگو مگر خرد نداری کھ با تازیان بھ کین برخاستھ ای

قیصر پاسخی فریبکارانھ داد کھ حرف منذر .روم،  ترا تیغ پوالد گردد چو موم
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کسری از شنیدن پاسخ برآشفت و گفت کھ مغز قیصر با .کم خرد را باور نکن

پس سی ھزار .من بھ او نشان خواھم داد کھ شھریار کیست.خرد جفت نیست

فرستاده ای چرب گوی را با نامھ .سوار شمشیر زن بھ منذر سپرد تا بھ روم برود

ن بیش با تازیان تو گر قیصری روم را مھتری، مک:نزد قیصر فرستاد و گفت

 از گفتار .وگر سوی منذر فرستی سپاه، نمانم بتو لشکر و تاج و گاه.داوری

نویسنده را خواند و پاسخ .کسری، ابروان قیصر پرچین و رخسارش زرد شد

 ولی بھ تاریخ نگاه کن کھ رومی نژاد ھرگز سر مشتری زیر فرمان توست:نوشت

 شھریاری این بھ آن معنی نیست کھ من اگر تو.بھ فرزندان کیان باژ نداده اند

مایھ افسوس خواھد بود کھ از ترس پیل و آوای کوس بھ شما باژ و ساو .کوچکترم

گفت، کھ با تو صلیب و مسیحست وقتی قیصر مھرش را بر نامھ گذاشت، .بدھم

.کسری ھمھ موبدان و ردان را بخواند و سھ روز با آنان مشورت کرد.جفت

شد رای شاه          کھ  راند سوی جنگ  قیصر سپاهچھارم بران راست 

در راه روم، پیش آتشکده خیمھ زد و بھ مرزبانان ایران زمین نامھ نوشت کھ بیدار 

.چون نزدیک روم رسید، فرمانده سپاه شیروی بھرام بود.و مواظب دشمن باشید

قرار گرفت مھران در قلب سپاه .چپ لشکر را بھ فرھاد و میمنھ را بھ پیروز داد

کارآگاھان بھرسو رفتند و کسری .و پیشروان سپاه را بھ ھرمز خراد  سپرد

از آنان خواست کھ بھ .را بخواند،  بسی پند و اندرز نیکو براندجھاندیدگان لشکر 

منادیگری کھ نامش رشنواد بود سخنھای کسری .مردم رنج و زحتمی وارد نشود

.بھ سپاھان گفتھ ھای شاه را بازگو کردرا یاد گرفت و بھ میان لشکر رفتھ و 

ھمینطور کھ سپاه بھ پیش میرفت بھ شھری رسیدند بنام شوراب، پر از مردم و 

دور .ساز و برگ جنگی با دیوارھای سر بھ ھوا از خارا کھ پی آن در آب بود

خورشید کھ .حصار شھر سپاھیان پراکنده شدند و از چھار سو منجنیق برپا کردند

 خروش سواران برآمد و چون  تیرباران شروع شد، کمی بعد کودک و طلوع کرد

مرد و زن، ھمھ، پیر و برنا، پیش گرانمایھ شاه آمدند و گفتند کھ دستور و فرمان و 

پس فرمود تا دیگر جنگ نکنند و بھ مردم بسیار بخشش کرد و .گنج از آن توست
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رد کھ سپاه قیصر نزدیک می پیک کارآگاھان خبر آو.از آن جایگاه حرکت کرد

چو این گفتھ شد پیش بیدار .شود و پھلوانی سترک بنام فرفوریوس در پیش آنست

بھر سو ز رومی دو سپاه با ھم درگیر شدند و .شاه،  پدید آمد از دور گرد سپاه

در آنجا دژی .فرفوریوس از جنگ خستھ و درفشش نگونسار شد.تلی کشتھ شد

ھربزرگی در کنارش کھ جنگجویان رومی زیادی در آن بود بنام قالینوس و ش

چون خورشید تابنده زرد شد، آن شھر تقریبًا ویران شده بود کھ شاه بھ .بودند

سپاھیان دستور داد از شھر خارج شده و اگر فریاد زن و مرد پیر و یا غارت 

روز بعد، مردم آن .بگوش برسد، بدن غارت کننده را پر از کاه خواھد کرد

:رستان و دژ، مرد و زن بھ درگاه شاه آمدند و گفتندشھ

چو قیصر  گنھکار شد ما  کھ ایم          بقالینوس اندرون  بر چھ ایم

سھ روز در آنجا .رومیان را شاه بخشید و از آن جایگاه لشکر را بھ انطاکیھ راند

.درنگ کرد و روز چھارم در آن شھر جنگی شروع شد کھ سھ روز طول کشید

اسیران و آن گنج .بشاه جھاندار دادند گنجزرگان و آنکس کھ گنجور قیصر بود، ب

شاه بھ موبدان گفت کھ انطاکیھ چون خرم بھشت است و .را شاه بھ مدائن فرستاد

دستور داد بند از دست و پای اسیران باز کردند و شھری ساختند و نامش را زیب 

یک رومی مسیحی را در آن شھر مال فراوان بھ مردم بخشید و .خسرو نھاد

قیصر فیلسوفی .از انطاکیھ لشکر را بسوی قیصر برد.فرمان و گنج و کاله داد

کسری آن باژ و ساو را پذیرفت .بنام مھراس را با گنج فراوان نزد کسری فرستاد

ازان مرز چون رفتن آمدش و از آنجا بسوی شام رفت و روزگاری آنجا بماند و 

.از آنجا درفش سپاه بسوی اردن آورده شد.ام بسپرد جایرای، بشیروی بھر

چنین  بود آن  شاه  خسرو نژاد        بیاراستھ  بد  جھان را  بداد

این .زن پارسا و ھوشمند گنج است بویژه اگر اندام و صورت زیبا داشتھ باشد

آنھا صاحب کودکی شدند خورشیدچھر کھ او .چنین بود ھمسر شاه کھ مسیحی بود

.ز دین پدر کیش مادر گرفت، زمانھ بدو مانده اندر شگفت.ا نوش زاد نامیدندر

شھریار آنچنان از او تنگدل بود کھ او را در کاخ جند شاپور زندانی کرده تا از
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آنگاه کھ شاه از روم باز میگشت، از ناتندرستی در اردن .ایران و باختر دور باشد

ز مرگ پدر شاد شد .برد کھ کسری مرده استماند و کسی خبر برای نوش زاد 

میگویند کھ سی و چھار سال داشت و .نوش زاد، کھ ھرگز ورا  نام نوشین مباد

نامھ ای بھ قیصر .در کاخ را گشود و سپاھی از مسیحیان دور خود جمع کرد 

خبر بھ مدائن رسید و نگھبان مرز مدائن .نوشت کھ بزرگ جندشاپور تویی

شاه غمگین و عصبانی . فرستاد و او را از کار نوش زاد آگاه کردسواری نزد شاه

کھ دشنام او ویژه دشنام ماست،  کجا از پی و خون :نامھ ای با داغ و درد نوشت

سرش را .گرفتنش بھتر از کشتن است مگر آنکھ کینھ ورزی کند.و اندام ماست

رام برزین چون آنچھ .داز بالین ناز بردارید و گرز و شمشیر را از او دریغ نداری

مسیحیان آن مرز و بوم .را کھ کسری گفتھ بود شنید، با سپاه از مدائن بیرون شد

رام برزین نوش زاد را .بھ سپھداری شماس در برابر رام برزین صف کشیدند

نصیحت کرد ولی نوش زاد پاسخ داد کھ ای پیر فرتوِت سر پر زباد، من تسلیم بشو 

بگرد اندرون خستھ شد نوش جنگ آغاز شد و . برنمیگردمنیستم و از دین مادرم

مرا :او نالید و گریان، اسقف را خواست و گفت.زاد، بسی کرد از پند پیروز یاد

.این را گفت و لب برھم نھاد.برسم مسیحیان خاک کنید و دخمھ و تخت الزم ندارم

.کش سپردنداو را درتابوت گذاشتھ و سھ فرسنگ روی دست نگھداشتند و بھ خا

ھمھ   جند شاپور  کریان   شدند                 ز  درد  دل  شاه  بریان   شدند

*چھ  پیچی  ھمی  خیره  در   بند  آز              چو  دانی  کھ  ایدر  نمانی  دراز

*گذر جوی و چندین جھان را  مجوی              گلش  زھر  دارد  بسیری مبوی

*سستی  مکن              گزافھ   مـــــپرداز  مغز    سخننشاط و طرب جوی و  

شبی در خواب انوشیروان دید پیش تختش درختی خسروانی روئیده و خوش از 

چون خورشید طلوع .می و رود رامشگران ولی گرازی تیز دندان آنجا نشستھ بود

ابش کرد وآواز خوش پرندگان شنیده شد، شاه غمگین بر تخت نشست و تعبیر خو

از دانایان پاسخی نیافت، پس چاره در آن دید کھ بھ ھرسو .را از موبدان پرسید

242



یکی از .کسی را با ده ھزار درم بفرستد تا خوابگزاری دانا  برایش پیدا کنند

.حکیمان دربار کھ نامش آزادسرو بود برای اینکار بھ مرو رفت

. و تندی بھ کودکان درس میداددر مرو موبدی را با زند و اوستا دید کھ با خشم

کودکی ھوشیار و بزرگتر از دیگران در کالس بنام بوزرجمھر درس اوستا می 

استاد جواب داد کھ این .افسار را پیچاند و از استاد تعبیر خواب را پرسید.خواند

بوزرجمھر بھ آزادسرو گوش .کار من نیست و دانش من فقط در زند و اوستا است

نگویم من این ولی،  . کار منست، گزاریدن خواب کار من استاین:می داد و گفت

پس آزادسرو اسب و درم بھ .گفت جز پیش شاه،  بدانگھ کھ بنشاندم پیش گاه

بوزرجمھر داد و باھم از مرو بیرون رفتند تا بھ جائی رسیدند کھ چشمھ ای بود و 

ردند و در آن سایھ زیر درختی پیاده شدند و چیزی خو.ھنگام خوردن و خواب بود

مار سیاھی از سر تا پای بوزرجمھر .بوزرجھر خوابید و چادری روی خود کشید

کودک کھ از خواب بیدار شد، مار برآن شاخھ .را بویید و آرام از درخت باال رفت

آزادسرو کھ بیدار بود و ھمھ چیز را در شگفتی می دید، .باریک درخت ناپدید شد

 بدل گفت کین کودک ھوشمند،  بجایی ر بر زبان آورد ونام یزدان را چندین با

.وزان بیشھ پویان براه آمدند،  خرامان بنزدیک شاه آمدند.رسد در بزرگی بلند

.آزادسرو داستان رفتن بھ مرو و یافتن کودک و مار سیاه را بھ شاه گفت

بوزرجمھر پاسخ .کسری بوزرجمھر را پیش خواند و از خواب خودش سخن براند

اد کھ در میان بتان شبستان تو، مردی برنا ھست کھ خود را آرایش کرده و لباس د

کسری دستور داد تا کھ زنان شبستان با ناز و شرم ھمھ مقابل او راه .زنانھ پوشیده

چھره را از زیر .اینطور نمی شود:گزارنده خواب گفت.بروند و مردی دیده نشد

اینبار غالمی بباالی سرو و چھره . برویدچادر شرم بیرون آورید و بار دیگر راه

.تن غالم  بھ لرزه افتاد.کیان پیدا شد

دختریکھ صاحب آن غالم بود بھ شاه گفت کھ این .در آن شبستان ھفتاد کنیز بود

چون نوشین روان این .برادر کوچک من است و این جامھ را از شرم شاه پوشیده

. بھ گزارنده خواب کیسھ پول دادرا شنید ھردوی آنان را بھ دژخیم سپرد و
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او سخن گوی ھفتاد .فروزنده شد نام بوزرجمھر،  بدو روی بنمود گردان سپھر

ھمی دانش آموخت و .دانشمند شد و روز و شب از ھرموبدی چیزی می آموخت

چنان بود کھ روزی موبدان و .اندر گذشت،  وزان فیلسوفان سرش برگذشت

 خردمندان جمع بودند و بعد از خوردن شام، جام می ردان و ستاره شناسان و

از ایشان .خواستند و شاه بھ آن دانندگان گفت کھ ھر دانشی دارید برایم بگوئید

چون بوزرجمھر سخنھا را شنید، برپای خاست .ھرکس کھ داناتر بود چیزی گفت

 اگر ھرچند بی مایھ ام و در دانش در کمترین پایھ ام ولی نکوھش نباشد:و گفت

کھ دانش چرا باید :گفتکسری بھ او نگاه کرد و .نزد نوشین روان دھان باز کنم

.اندر نھفت

*بدو  گفت  روشن  روان  آن  کسی            کھ  کوتاه   گوید   بمعنی   بسی

*کسی  را کھ  مغزش  بود  پرشتاب            فراوان  سخن  باشد  و  دیریاب

* ایزد سـت           چو  دانسـتیش  زو نترسی بد ستســـــر راستی   دانش   

*ز نیرو   بود   مرد   را   راســـتی            ز سـستی  دروغ   آید  و  کاستی

*ز دانش چو جان  ترا  مایھ  نیست            بھ از خامشی ھیچ  پیرایھ  نیست

*ر جان  چو افسـر  بودمدارا   خرد    را    برادر      بود             خرد بر س

*چو  دانا  ترا   دشمن   جان    بود            بھ از دوست مردی کھ نادان بود

*مگو آن سخن  کاندرو  سود نیست            کزان  آتشت بھره جز دود نیست

از گفتار بوزرجمھر حکیمان ھمھ چھره ھایشان باز شد و در شگفت شدند کھ 

میان  مھان  بخت  بوزرجمھر،  .نین مقام بزرگی یافتھچگونھ آن مرد جوان این چ

در پیشگاه شاھنشاه ھمھ برخاستند و بر او آفرین .چو خورشید تابنده شد بر سپھر

مرد جوان کھ مغز و دلش با خرد جفت بود .گفتند و شروع کردند بھ پرسش از او

 فرا خواند ھفتھ دیگر شھریاِر روشندل، حکیمان را.بھ پرسش آنان جواب می داد

.و از بوزرجمھر درباره قضا و قدر، ھنر ھنگام نبرد پرسش شد و جواب شنیدند

چکار باید کرد کھ .یکی گفت کھ در این خانھ موقت، خردمند بی درد و رنج نیست
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آغاز و فرجام زندگی نیکو باشد؟

*واهبدو  گفت  شو دور باش از گناه             جھان را ھمھ چون تن خویش  خ

*ھران   چیز  کانت  نیاید  پســند             تن  دوست  و دشمن  دران  بر  مبند

چون یک ھفتھ از این پرسش و جواب گذشت، دوباره شاه دانایان را فرا خواند و 

و ھمینطور ادامھ دادند تا یک ماه و یک ھفتھ .بوزرجمھر بھ پرسشھا پاسخ داد

ف موبد کھ وزیرش بود و در طرف گذشت و شاه بر تخت نشست در یک طر

دیگر یزدگرد دبیر و گردا گرد آنھا موبدان تا بھ سخنان بوزرجمھر جوان گوش 

آن سھ عیب کدامند کھ مردم دارند و نیازی بھ آن :پس یزدگرد دبیر پرسید.بدھند

.چنین داد پاسخ کھ باری نخست،  دل از عیب جستن ببایدت شستنیست؟  

اگر بزرگ باشی .ب نیست، چھ در آشکار و چھ در نھانھیچ کس در جھان بی عی

سوم .بر تو رشک میبرند و اگر زیردست باشی از آن بابت درماتم خواھی بود

مدتھا این چنین بود کھ کسری بھ گفتار بوزرجمھر گوش می .سخن چین دوروی

.داد و دلش بدیدار او خرم بود

رزند مھبود آشپزان شاه بودند و دو ف.انوشیروان وزیری خردمند بنام مھبود داشت

یکی از بزرگان دربار بنام زروان بھ .شاه بجز از دست این دو چیزی نمی خورد

چنان بود تا یک روز مرد جھودی بھره .مھبود و دو فرزندش حسادت می کرد

پولش را از زروان طلب میکرد و در میان صحبتشان از جادو و افسون سخن 

بھ مرد جھود گفت و نقشھ کشیدند کھ مھبود را از میان زروان راز دلش را .گفتند

روزی کھ دو فرزند مھبود خورشھا را روی سر گذاشتھ، پیش شاه .بردارند

جوان پارچھ .میبردند، زروان با خنده بھ آن دو گفت کھ این بوی خوش چیست

روی خورش را کنار زد و ھمینکھ چشم آن جھود بھ خورش افتاد، آنرا با جادو 

خورشگر بیامیخت با زروان سریع بھ سر سفره شاه رفت و گفت کھ .م کردمسمو

نوشین روان بھ دو جوان نگاه کرد و .شیر زھر،  بد اندیش را باد زین زھر بھر

جوانان ھم از روی پاکی و راستی از کاسھ شیر .میدانست کھ مادرشان آشپز بوده

چون شاه این .الک تیر شده اندنوشیدند و ناگھان روی زمین افتادند، تو گوئی کھ ھ
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را دید برآشفت و فرمود تا مھبود و کسان او در جھان باقی نمانند و اموالشان 

بھ این ترتیب زروان بکام خودش رسید و نزد او ھم جھود مقامی .تاراج شود

.ارجمند یافت

 را مدتی گذشت تا روزی در شکارگاه، شاه داغ مھبود را روی اسبی دید و یاد او

دبیران و زروان و وزیر شاه از جادو و افسون  می گفتند کھ زروان سخن از .کرد

روزگار کھن بر نوشین روان تازه شد و از .جادو و شیر و زھر بھ میان آورد

.شاه بھ زروان نگاه کرد، ولی او خاموش بماند.مھبود و دو پسرش یاد کرد

 زروان بھ پرده سرای آمد، شاه شھریار با دلی پر درد و غم بمنزل رسید و چون

چو پاسخ .درباره  جادو و شھد و زھر سخن گفت و از مھبود و پسرانش پرسید

کسری بھ او گفت کھ راست .ازو لرز لرزان شنید،  ز زروان گنھکاری آمد پدید

کسی را دنبال جھود .او ھم یکسره گناه را بھ گردن مرد جھود انداخت.بگوید

جھاندار . زنھار خواست و راز نیرنگ را آشکار ساختفرستادند و چون آمد،

فرمود تا آنھا را بھ دارکشیدند، .بشنید خیره بماند، رد و موبد و مرزبان را بخواند

.سنگ باران و تیرباران کرده و سرھایشان را جلوی شیر انداختند

*بد  رسدجھان   را  نباید  ســـپردن   ببد           کھ  بر  بد گمان  بی گمان  

از خویشان مھبود چند نفری را پیدا کردند وھرچھ اموال زروان و مرد جھود بود 

.بھ آنان داده و از یزدان طلب بخشش کردند

*اگر  بد  دل  سنگ  خارا  شود             نماند    نھان     آشکارا      شود

*مھ  راز  تووگر  چند  نرمست  آواز     تو             گشاده   شود   زو  ھ

*ندارد  نگھ  راز  مردم    زبان             ھمان  بھ  کھ نیکی کنی در جھان

*چو بیرنج  باشی و پاکیزه رای             ازو  بھره  یابی  بھ ھر دو سرای

پس از آنکھ این چنین براه راست آمد، در این جھان، بزرگی  را بجز در خوبی 

،  بزرگ و کوچک، گرگ و میش با ھم بھ جھانی کھ در دشت ھای آن.ندید

بند زره را از گردن باز کرده و پھلوانان گره جوشن ھایشان را .آبشخور می آیند

از .شھری بنا کرد بھ آیین روم کھ پھنای آن از دو فرسنگ ھم بیشتر بود.گشودند
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کرد تا روم و ھند ھرکھ استاد بود و ھنری داشت از ایران و نیمروز ھمھ را جمع 

اسیران بربر و روم و ھرجای دیگر را در آن شھر خانھ ای .در آن شھر کار کنند

شھر چون بھشت .داد و در ھرسوی آن کشتزارھا و باغھای میوه درست کردند

و .آراستھ شد، کسری آنرا سورستان نامید تا جھاندار جشن ھایش را آنجا برپا کند

.ر جھان کار دیگری نداشتبھ این ترتیب جز آبادانی و دادگستری د

خاقان چین کھ از شھرت کسری با خبر شده بود بھ فکر دوستی با او افتاد و 

در .ھدایای فراوان با نامھ ای بر حریر بسوی شاه ایران با صد ھزار آفرین فرستاد

چون از کار خاقان آگاه شد بھ سرکشان .ھیتال پھلوانی بنام غاتفر ساالرشان بود

اگر شاه ایران و خاقان باھم دوستی کنند، شھرھای ما را میتوانند ھیتال گفت کھ 

لشکر غاتفر گنج و خواستھ ھای خاقان را کھ برای کسری فرستاده .ویران کنند

چون آگاھی بھ خاقان رسید، سپاھی را از قجغارباشی، با .بود در راه تاراج کردند

یک .زخشم  روانھ کردخویشان ارجاسب و افراسیاب  بسوی گلزریون با دلی پر ا

ھفتھ جنگ طول کشید و روز ھشتم جھان برای غاتفر چون شب الجورد سیاه شد 

شاه چغانی .و ھیتالیان شکست خورده و آنھا کھ باقی ماندند بھر سو فرار کردند

کسری با موبد موبدان .فرستاده ای حضور کسری فرستاد و از او کمک خواست

ھمھ مزر ھیتال آھرمنند،  :آنھا بھ شاه گفتند.رداردشیر و یزدگرد دبیر مشورت ک

ولی .برسر ایشان  ھرچھ آمده سزاوارش ھستند.دو رویند  و این مرز را دشمنند

جھان را .بسوی خراسان کشم لشکری،  بخواھم سپاھی ز ھر کشوری:شاه گفت

 لشکر بھ .از بدان پاک می کنم و با بخشش و دادگری کشوری نو بنا می کنم

ن رسید و چندی بیاسود و چون خبر بھ سغد کھ خاقان چین آنجا بود رسید، گرگا

زمین توان مقامت با سپاه مرا ندارد و ھمھ خاک ایران را بھ چین می :خاقان گفت

ولی چندی بعد از سپاه ایران آگاھی بیشتری بھ او رسید و خاقان در اندیشھ .آورم

سپھدار خاقان بھ وزیرش .دفرو رفتھ و بزرگان لشکر برای مشورت جمع شدن

مردی خردمند بھ خاقان گفت تو با .گفت کھ این آگاھی را نمی توان دست کم شمرد

کسری از ھند و روم باژ .شاه ایران جنگ نکن و لشکر و پادشاھی را بباد نده
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خاقان از لشکرش ده سخنگوی دانا .خداوند تاجست و زیبای تختمیگیرد و 

.با آفرین بھ شھریار نوشت و دخترش را بھ او تقدیم کردبرگزید و نامھ ای 

.و با احترام و نامھ شاه بازگشتند.فرستادگان خاقان یک ماه نزد شاه مھمان بودند

خاقان سھ مرد گرانمایھ و ھوشمند با سھ کیسھ دینار چون سی ھزار و دیبای چین 

د تو، بویژه ز مرا شاد شد دل ز پیون:کسری پاسخ داد.برای شھریار فرستاد

اینک راز دار خودم، مھران را می فرستم کھ دخترت را ببیند و .پوشیده فرزند تو

خاقان چون نامھ کسری را خواند کلید شبستان خود را بھ مھران داد .برایم بیاورد

.و با چھار پرستار او را نزد دخترانش فرستاد تا یکی را برای کسری انتخاب کند

 تاج نشستھ بودند مگر دختر خاتون کھ تاج و گردنبند و جواھر آنجا پنج  پریچھر با

خاقان شگفت زده شد و .مھران دختر بی تاج را برای کسری انتخاب کرد.نداشت

چنین است راز سپھر بلند، ھمان .ستاره شناسان آمدند و موبد بھ اختر نگاه کرد

.گردش اختر سودمند

  بیاید   یکی  شاه   زیبای  گاهکزین  دخت  خاقان  وز پشت  شاه         

سیصد پرستار چھل شتر از دیبای زربفت و صد اسب و صد شتر از گستردنی با 

تا لب رود جیحون عروس را بدرقھ .با ماھروی، برفتند شادان دل و راه جوی

بــبستند آذین بشــھر و براه،   درم ریختند از کردند و چون خبر بھ ایران رسید، 

از آموی و مرو تا بسطام و گرکان ھمھ جا در مسیر راِه بت .نو بر تخت شاه

چون خاقان از شادمانی شاه و پیوند .چینی، مرد وزن جمع شده شادی میکردند

خرم او آگاه شد، از سغد و سمرقند و چاج لشکرش را بھ قجغارباشی فرستاد و 

از آن، از پس .جھان شد پر از داد نوشین روان،  بخفتند بر دشت پیر و جوان

ھیتال و ترک و ختن در گلزریون جمع شدند و بزرگان  نزد نوشین روان رفتھ 

در راه .بنده ایم، بفرمان تو در جھان زنده ایمترا :یک دل و یک زبان گفتند

طیسفون در آذرابادگان از ھرکشوری از گیالن و دیلم و کوه بلوچ و دشت سروچ، 

در راه، شاه ھمھ جا را آباد و . شھریار آمدندسپاھیان با نثارھدیھ  بھ پیش سراپرده

فرستاده .در ھر خانھ ای چند فرزند می دید و شاخھ درختان زیر بار میوه خمیده
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.قیصر ھم از راه رسید و ھدیھ و جامھ و زر وسیم و دیبای رومی تقدیم کرد

.وزانجا بیامد سوی طیسفون،  زمین شد ز لشکر کُھ بیستون

ــــید           کھ   آنجا  بدی   گنجھا  را کلیدوزان  شھر سو ی مداین کـش

جھاندار روزی بر تخت نشست و بوزرجمھر در کنارش چنین گفت کھ ای خجستھ 

شاھنشاه پیروزگر، سخنی چند را بھ پھلوی بر روی کاغذ خسروی نوشتم و بھ 

.گنجور سپردم تا نھ از روی راز، بلکھ بسادگی باز گفتھ شود

* ریا  ھرچ    گرد    آورد             ز صد  سال  بودنش   بر   نگذردز  روی 

*ز  گیتی  دو چیزست  جاوید  بس              دگر  ھرچ    باشد   نماند   بکس

*سخن  گفتن  نغز  و   کردار نیک             نگردد  کھن  تا  جھانســت  ریگ

آز، نیاز، خشم، رشک، :اسخ دادده دیو کدام ھستند؟ بوزرجمھر پ:کسری پرسید

.ننگ، کین، سخن چین، دوروی و ناپاک دین

دھم  آنک  از  کس ندارد  سپاس               بنیکی  و ھم  نیست  یزدان شناس

بزرگی بھ کوشش است یا بھ بخت؟  پاسخ داد کھ بخت و :پس از آن کسری پرسید

.ست و جان در نھانھنر با یکدیگر جفت ھستند مثل تن و جان کھ تن پیدا

*بکو ـشش  نیابد  بزرگی    بجای        مگر  بخت  نیکش   بود    رھنمای

*و دیگر کھ گیتی فسانھ ست و باد         چو خوابی  کھ   بیننده  دارد    بیاد

*چو بیدار   گردد   نبیند     بچشم         اگر  نیکویی  دید  اگر درد  و خشم

 کجاست؟کسری پرسید شھر آباد

*چنین  داد  پاسخ  کھ  آباد  جای          ز  داد   جھاندار   باـشـــد   بپای

کسری پرسید مرد  دانا و ھوشیار کیست؟

*چنین  داد  پاسخ  کھ  دانای  پیر         کھ   با   آزمایش    بود     یاد گیر

د؟شاه پرسید چھ کسانی زندگی راحتی دارند ولی  در دل ناراحت ھستن

*بدو  گفت  با  دانشــی    پارسا          کھ   گردد  برو   ابلھی      پادشا

پرسید شگفت انگیزترین چیزی کھ دیده ای کدام است؟  گفت مردی را ببینم کھ 

ص نمی دھد و  کالھش بھ ابر بلند میرسد ولی دست راستش را از چپ تشخی
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برایت می گوید و دیگری دانائی کھ گردش آسمان و ستارگان را 

فلک  رھنمونش  بسختی  بود             ھمھ  بھر  او  شوربختی   بود

یک روز شاه بر تخت عاج نشست و فرستاده شاه ھند با ھزار بار شتر از مشک و 

پس آن فرستاده نامھ ای از شاه ھند، ھمراه .عنبر و سیم زر جویای شرفیابی شد

مھره ھای شطرنج، .ج را بھ نوشین روان دادپیغامی بھ زبان ھندی و تخت شطرن

پیاده و پیل و رخ و اسب و وزیر و شاه را گفتھ و جای آنان را در خانھ خودشان 

:پس از آن شاه ھند می گوید.بھ کسری نشان داد

ھمان باژ  و ساوی کھ  فرمود شاه          بخوبی   فرستم  بران   بارگاه

دانش بھ ستوه آمده و تاب مقاومت با دانش ما را ولی اگر نامداران ایران از این 

.نداشتھ باشند، از بوم و بر ھند نباید  باژ و ساو بخواھند

بوزرجمھر .گفتھ شد کھ یک ھفتھ زمان الزم باشد و روز ھشتم  پاسخ می دھیم

بوزرجمھر .من این نغز بازی بجای آورم،   خرد را بدین رھنمای آورم:گفت

ھمی جست بازی چپ و دست .بگشاد چھراندیشھ نشست و شطرنج را آورد و پر

یکروز و یک شب چون فن بازی را .راست،  ھمی راند تا جای ھر یک کجاست

رزمگاه شطرنچ را .دریافت، بسوی شاه ایران شتافت و فرستاده ھند را پیش خواند

،  چپ و راست صف برکشیده سوار.آراستند و جای شاه را در قلب سپاه جای دادند

وزیر ھوشیار در کنار شاه تا کھ راه زرم را بھ .پیاده بپیش اندرون نیزه دار

.شاھنشاه نشان دھد و اسبان مبارز در دوطرف و در دست چپ پیل پرخاشجوی

فرستاده ھندی .چون بوزرجمھر حرکت سپاه را شروع کرد ھمھ در شگفت شدند

.غمگین شد و مات و مبھود بماند

   ھندوان                نگھ کرد و  بفزود  رنج  روانبشطرنج   و  اندیشھ

از عاج فرمود دو مھره .بوزرجمھر خرد را بکار گرفت و تخت نرد را اندیشید

.درست کردند و زرمگاھی ساخت شطرنج وار

شاه فرمود تا دو ھزار شتر گنج از روم و چین وھیتال و مکران و ایران  آماده 
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دگر گفت کای نامور شاه .ھند را پیش خواند و نامھ ای نوشتفرستاده شاه .کردند

.،  تخت شطرنج و پیغام شما را شنیدمھند،  ز دریای قنوج تا پیش سند

اکنون موبد ھوشمندم را ھمراه دوھزار شتر بار گران می فرستم کھ امیدوارم  

 ھم پشت تخت شطرنج، تخت نرد درست کردیم تا بھ بازی با.مورد پسند شما باشد

بوزرجمھر کھ بھ ھند رسید، برھمن با شادی از او استقبال کرد و نامھ .نبرد کنیم

تخت نرد را پیش آورد و ناموران ھند ھفت روز .نوشین روان را بھ شاه ھند داد

زمان خواستند و در کشور تیزھوشان جمع شدند و روز ھشتم گفتند کھ کسی سرتا 

ر دانشی از بوزرجمھر پرسش کردند و از ھ.پای این مھره بازی را نمی داند

خروشی از ھمھ دانایان برآمد،.یکایک ھمھ را پاسخ داد

کھ  اینت  سخنگوی  داننده  مرد          نھ  از  بھر شطرنج  و بازی  نرد

.پس دوھزار شتر آوردند و باژ یکسالھ را یکسر بدرگاه شاه ایران فرستادند

 بازگشت با دلی شاد و نامھ شاه ن سپھربرافراختھ سربگردابوزرجھر از قنوج 

.ھند کھ بھندی نوشتھ شده بود

شگفتی  تر  از  کار  بوزرجمھر           کھ  دانش  بدو  داد  چندین  سپھر

او .راویان شاھنامھ میگویند کھ در ھند مردی بود سرافراز با لشکر و بزرگمنش

.یر از او فرمان میبردنددر ھمھ جا معروف بھ جمھور بود و از مرز چین تا کشم

پسری از این .او در شھر سندل زنگی میکرد و زنی ھوشمند و بادانش داشت

مای، برادر .ناگھان جمھور بیمار شد و مرد.کدبانو زاده شد کھ او را گو نامیدند

جھاندیدگان او را بھ شاھی برگزیدند و او با مادر .جمھور در شھر دنبر شاه بود

این کودک دو .صاحب فرزندی شدند کھ نامش را طلخند نھادندگو ازدواج کرد و 

بزرگان انجمن کردند و پس از .سالھ بود و گو ھفت سالھ کھ مای بیمار شد و مرد

:رایزنی تصمیم گرفتند

ھمان  بھ کھ  این زن بود  شھریار            کھ او ماند  زین  مھتران  یاد گار

ولی با . تا کھ ھردو بھ سن مردی رسیدنددو موبد برای تریبت کودکان گزیدند
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.ز رشک اوفتادند ھردو برنج، بر آشوفتند از پی تاج و گنجراھنمایی بد، 

مردم شھر دو دستھ شدند و بزرگان نزد مادر رفتھ و نگرانی خودشان را بھ آن زن 

ا بطلخند بسپار گنج و سپاه،  من او ر:گو پرمایھ بھ مادر گفت.فرزانھ گفتند

:باید اندیشید و بھ آنھا گفت.مادر بھ او گفت کھ تندی مکن.کھترم نیکخواه

مریزید  خون از پی تاج  و گنج             کھ  برکس نماند  ســرای سپنج

چون طلخند پند مادر راشنید، از گفتھ ھای او خوشش نیامد و بمادر گفت اگر 

من در این .بزرگی او نمی شودبرادر بھ سال از من بزرگتر است ولی این دلیل 

آن دو از ایوان مادر با دلی جستجوگر و پر از غم  .لشکر کسان زیادی دارم

.نظر عده ای از بزرگان بھ گو بود و عده دیگر بسوی طلخند.بیرون رفتند

*خردمند گوید  کھ در یک  سـرای               چو فرمان دو  گردد نماند  بجای

ی برادر مگر نشنیدی کھ جمھور تا زنده بود برادر کوچکترش ا:گو بھ طلخند گفت

طلخند پاسخ داد کھ .مثل بنده اش بود و او را ھمچون جان و تن خود می دانست

من این تاج و تخت را از پدر یافتھ ام و از این پس پادشاھی را با شمشیر بدست 

 گروھی .یسپاھی و شھری ھمھ جنگجوی،  بدرگاه شاھان نھادند رو.می آورم

گو مردی .دو لشکر مقابل ھم در دو میل صف کشیدند.با طلخند و گروھی با گو

سخنگو را انتخاب کرد و پیش برادر فرستاد و پیام داد کھ بیا و آشتی کن و تاج 

الزم نیست .تو نھ برادر من ھستی و نھ دوست:طلخند پاسخ داد.وتخت برای تو

گو چون پاسخ برادر را شنید .ست می آورممن آنرا با جنگ بد.چیزی بمن ببخشی

مرد فرزانھ ای را پیش خواند و پرسید چطور گنج و تاج را باو بدھم .غمگین شد

پس پیش طلخند برو و بگو کھ گو در رنج وعذاب است و تاج .کھ جنگی در نگیرد

زبانت با شمشیر بریده باشد و تنت در :طلخند پاسخ داد.و تخت را بتو می سپارد

گفتار خام ترا شنیدم و اکنون سپاه در دومیل ایستاده و .ش آتشکده بسوزدآت

:گو بھ فرزانگان گفت.آواز کوس و خروش کرنا بلند شد.روزگارت بسر آمده

درفش را برپا دارید و تیغھا کشیده ولی یک قدم ھم جلو نروید و پیاده ھم از جای 

از آنطرف طلخند .اھد کردخودش تکان نخورد تا ببینیم طلخند چگونھ حرکت خو
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، و اگر پیروز شدیم، گو را دست بستھ ھمھ تیغھای کینھ را برکشیمدستور داد، 

خروش .دو پیل ژیان شاھزاده دو شاه،  براندند ھردو ز قلب سپاه.نزد او ببرند

جنگ برآمد و تا غروب جنگیدند تا کھ آواز گو برآمد، کھ اگر کسی زینھار 

سپاھیان طلخند زینھار خواستند و او بر پشت پیلش تنھا .گ نکنیدخواست با او جن

طلخند با ننگ .گو او را بھ آواز خواند، کھ ای برادر بھ ایوان خودت برگرد.ماند

بازگشت و در گنج را باز کرده و بھ سپاھیانش خلعت و دینار فراوان داد و پیامی 

بھ آتش .ز در باغ استنزد گو فرستاد، کھ تخت و تاج برای تو چون علف ھر

چو بشنید گو آن پیام درشت،  .شوی ناگھان سوختھ، روان آژده چشمھا دوختھ

کھ این گو اندوھگین شد و فرزانھ ای بھ او گفت .دلش را ز مھر برادر بشست

  تو در پاسخ با او .نامور تا نگردد ھالک،  بگردد چو مار اندرین تیره خاک

سپھبد فرستاده را پیش خواند،  پس گو .عوت کندرشتی نکن و او را بھ آشتی د

برو و بھ برادرم بگو این زیبنده شھریار :بھ او گفت.بخوبی فراوان سخنھا براند

من ھر چھ گنج دارم برایت می فرستم و اگر جز .نیست کھ اینطور حرف بزند

ازین مرز آباد ما بگذریم،  سپھ را ھمھ پیش دریا جنگ چیز دیگری نمی خواھی، 

دور سپاه گودالی بسازیم و آب دریا را در آن بریزیم تاکھ ھرکس شکست .بریم

این چنین کردند و دو لشکر برابر ھم صف کشیدند و .خورد راه فرار نداشتھ باشد

از دریا باد وموجی .دو شاه گرانمایھ  بر پشت پیالن در قلب سپاه جای گرفتند

بادھا ھمھ . را مثل دریای نیل دیدبرخاست و طلخند از پشت پیل نگاه کرد و زمین

بسوی طلخند وزیدن گرفتند و او نھ از راه آب و نھ از راه خشکی راه گریز 

.بران  زین زرین  بخفت و بمرد، ھمھ  کشور ھند گو را ســپرد.داشت

*نھ آن  ماند ای مرد دانا  نھ این            ز  گیتی  ھمھ   شادمانی   گزین

*از  رنج   گنج            ھمان  گنج  گیتی    نیرزد  برنجاگر  چند بفزاید  

پس سواری را فرستاد تا میل .از قلب سپاه گو کھ نگاه کرد درفش برادرش را ندید

سپھبد فرود آمد .فرستاده برگشت و خبرناخوش را آورد.بھ میل دنبالش بگردند

ج ساختند و تابوت تابوتی از عا.از پشت پیل،  پیاده ھمی رفت گریان دو میل
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جایگاه لشکر را براه منزل گو از آن.طلخند را بقیر و کافور و مشک پوشاندند

ای مھربان گوش دار،  :چون بھ ایوان مادر رسید، گریان بھ او گفت.مادر براند

بدو گفت مادر کھ ای بد کنش،  ز چرخ بلند آیدت .کھ ما بیگناھیم زین کارزار

ترا بھ رزمگاه می برم و .د کھ ای مھربان بھ من بدگمان مشوپاسخ دا.سرزنش

بدو گفت مادر کھ بنمای راه،  کھ چون مُرد .نشانت می دھم کھ برادرم چطور مرد

در میدان دو مرد گرانمایھ ھمانند آن کنده و رزمگاه در قلب .بر پیل طلخند شاه

 دو رخ مبارز در .صف  لشکر و آرایش کارزار بیاراستند.سپاه قرار گرفتند

کسی .سھ خانھ پیل پیش رفت و سھ خانھ ھم شتر جلو آمد.دوصف و پیاده در پیش

ولی رخ .برگرد:بآواز بھ شاه گفتند.کسی حرکتی نکرد.پیش رخ کینھ خواه نرفت

شاه بھ چھار سو نگاه کرد و از .و اسب و وزیر و پیاده راه را برشاه بستھ بودند

.بودھر طرف راه براو بستھ 

شد از رنج وز تشنگی شاه  مات           چنین یافت از چرخ گردان  برات

ز   شطرنج  طلخند  بد   آرزوی            گو  آن  شاه  آزاده  و   نیکخوی

شب و روز با درد و خشم .مادر بھ بازی نگاه کرد و دلش برای طلخند پرخون شد

یش بشطرنج بود،  ز طلخند ھمھ کام و رابھ این بازی شطرنج چشم دوختھ و 

.جانش پر از رنج بود

بدین  گونھ  بد  تا چمان و چران            چنین  تا  سر آمد  بر و بر زمان

در آن میان پزشکی .درگاه نوشین روان بھ موبدان با ھر دانشی آراستھ بود

م روزی بھنگا.سخنگوی و آزموده بود بنام برزو کھ از ھر دانشی بھره ای داشت

بار عام بھ شاه گفت کھ در دفتر ھندوان نوشتھ ای دیده کھ در کوه ھند گیاھی چینی 

اکنون اگر .ھست چون حریر رومی و اگر آنرا بر مرده بریزند زنده می شود

شاه .شھریار دستور دھد این راه دشوار را خواھم پیمود و آنرا بدست خواھم آورد

نامھ ای از طرف من بھ ھند ببر و در .این نشدنی است، مگر آزمایش بشود:گفت

در ھند، برھمن ھرکھ را کھ .گنج را گشود و برزو را با سیصد شتر بھ ھند فرستاد
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از گیاه خشک و تر .در کوه بود بھ کمک گرفت و پیاده ھمھ کوھساران را پیمودند

 دلش برزو کھ.و پژمرده و روئیده ھرچھ بود بر تن مرده پاشیدند و یکی زنده نشد

آیا دانائی را میشناسید :از تشویر شاه سوزان گشتھ بود از خردمندان ھندی پرسید

کھ پاسخی برای این داشتھ باشد؟  بھ او گفتند کھ پیر مردی ھست از ما بزرگتر و 

پیر .برزو را نزد او بردند و از آن نوشتھ ھندی کھ خوانده بود پرسید.با دانش تر

 دانشی سخن راند و ادامھ داد چون از آن ھمھ رنج دانا زبان برگشاد و از ھر

گیاه چون سخن دان .چیزی پدید نیامد، ناچار بھ آن از زاویھ دیگر باید نگاه کرد

.است و دانش چون کوه کھ ھمواره شکوه آدم بھ دانش اوست

*تن  مرده چون  مرد  بیدانش است             کھ  دانا  بھر جای  با  رامش است

*ود  بی گمان  زنده   مرد             چو  دانش  نباشد  بگردش  مگردبدانش  ب

*چو  مردم  ز  دانایی  آید  ســـتوه             گیا چو کلیلھ ست و دانش چو کوه

*کتابی   بدانش   نماینده         راه             بیابی  چو  جویی  تو از گنج  شاه

ه برگشت و آنچھ را دیده و شنیده بود باز گو کرد برزو با این شنیده از قنوج نزد شا

در ھند کتابی ھست کھ بھ ھندی آنرا :کھ بجای گیاه، دانش پیداه کرده است و گفت

خواھشی و آرزوئی از شھریار دارم کھ بفرمان آن  پیروزگر .کلیلھ می نامند

و را کھ این آرز:شاه بھ بوزرجمھر گفت.شھریار رنج من در جھان پنھان نماند

.برزو بدستور و با کمک شاه با خط پھلوی آن زمان کلیلھ را نگاشت.نشاید نھفت

و چنین بود تا زمان اعراب کھ چون مامون روشن روان بھ قدرت رسید، کلیلھ را 

تا زمان نصر کھ ابوالفضل وزیر او بود، فرمود تا بھ .بھ عربی  ترجمھ کردند

.پارسی دری نوشتھ شود

یش  بنـشــــــــاندند               ھمھ  نامھ   بر رودکی     خواندندگزارنده  را  پ

ـــفت   اینچنین   دّر  آگنده  را بــپیوســــت   گویا   پراکنده    را               بـس

*از  اندیشھ  دل را  مدار ایچ  تنگ              کھ  دوری  تو  از  روزگار  درنگ

آنقدر تاخت تا میشھای کوھی و . مدائن خارج شدکسری روزی بقصد شکار از
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خستھ .آھوان پراکنده شدند و تنھا با بوزرجمھر از دشت بھ مرغزاری رسیدند

شاه بازو بندی  داشت کھ چند گوھر روی آن .سرش را برزمین گذاشت و خوابید

رد مرغی سیاه کنار بازوان برھنھ کسری فرود آمد و گوھرھا را یکایک بخو.بود

شاه .بوزرجمھر ناراحت و از کاِر گردان سپھر فرو مانده بود.و از بالین او پرید

شاه خشمگین بر .چون بیدار شد بھ او پرخاش کرد ولی بوزرجمھر خاموش بماند

چون بھ کاخ رسیدند دستور داد بوزرجمھر را در کاخ .اسب نشست و حرفی نزد

خدمتکار شاه بود و آداب خدمت بھ بوزرجمھر خویشاوندی داشت کھ .زندانی کنند

.کسری روزی بعد از نھار حال بوزرجمھر را پرسید.شاه را بھ او یاد می داد

خدمتکار پاسخ .بوزرجمھر پاسخ فرستاد کھ حال من از حال شاه بھتر است

بوزرجمھر را برای شاه آورد و شاه از آن پاسخ برآشفت و فرمود تا او را ببندند و 

روز بعد کسری پرسید کھ حال آن کم خرد چطور است؟ .نددر چاه بیانداز

فرستاده برگشت و .بوزرجمھر پاسخ فرستاد کھ روز من آسانتر از روز شاه است

از آن پاسخ، شاه مثل پلنگ برآشفت و روز چھارم پیغام داد کھ پیراھنت را با میخ 

.و آھن گداختھ میپوشانم

از گفتار او روی . نوشین روان استبوزرجمھر پاسخ داد کھ روزمن بھتر از روز

شاه زرد شد و بھ دژخیم گفت برو و بھ او بگو کھ اگر چنین پاسخ بدھی گردش 

زندان و تنور پر از میخ با بند در :بوزرجمھر گفت.رستاخیز را نشانت می دھم

.چاه بھتر از تخت شاه است وقتی کھ بخت از ما برمیگردد

*ت           بـــــبند یم   ھر دو  بناکام  رختچھ با گنج و تختی چھ با رنج  سخ

*نھ  این  پای  دارد  بگیتی  نھ     آن           سرآید  ھمی  نیک و بد بی گمان

*ز  سختی  گذر  کردن    آسان   بود           دل   تاجداران    ھراسان     بود

 از آن جای تنگ، چون شھریار این پاسخ را شنید، بھ فکر افتاد و دستور داد تا

چندی گذشت تا کھ رسولی از طرف قیصر .بوزرجمھر را بھ ایوان خودش بردند

قیصر گفتھ بود اگر .نزد شاه آمد با نامھ و ھدیھ و جعبھ ای کھ قفلی برآن بود

موبدان شما بگویند در این جعبھ چیست بدون آنکھ دست بھ فقل آن بزنند، باژ را 
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شما ناگزیر بماند، نباید کھ از ما باژ دانش موبد تیزھوشمیفرستم و اگر از این 

،  شاد باش، برامش دل آرای و آزاد باشیک ھفتھ :شاه بھ فرستاده گفت.بخواھید

موبدان کھ بھ جعبھ و قفل بی کلید نگاه کردند، .تا کھ فرزانگان من جواب را بیابند

.بنادانی خویش خستو شدند

بوزرجمھر چون داستان را .و کسی را نزد او فرستادشاه بھ فکر بوزرجمھر افتاد 

در راه خانھ .شست، بپیش جھانداور آمد نخستشنید از زندان آمد و سر و تن را 

تو نگاه کن کھ چھ .بوزرجمھر بھ ھمراھش گفت کھ چشمم از این زنجھا تیره شده

می زنی خوب چھر را دیدند کھ بھ تندی راه .کسی پیش می آید، حالش را بپرس

زن دیگری پدید آمد و گفت کھ .زن گفت کھ شوھر دارد و حاملھ است.رفت

.زن سومی پدید آمد کھ گفت ھرگز شوھر نداشتھ.شوھر دارد ولی بچھ ندارد

بفرمود تا رفت نزدیک بوزرجمھر چون این سخنان را شنید بھ فکر فرو رفت و 

قفل و زان درج زبان برگشاد، ھمی کرد زان شاه از او پوزش خواست و .تخت

در این :بوزرجمھر گفت.موبدان و ردان و فرستاده قیصر را پیش خواندند.یاد

یکی سوراخ شده، دیگری نیم سوراخی دارد .صندوق سھ مروارید رخشان ھست

دانای رومی کلید را آورد و در آن جعبھ سھ گوھر بود، .و سومی دست نخورده

اه بی تاب شد و از گذشتھ دلش تنگ شد، شھنش.آنچنان کھ دانای ایران گفتھ بود

.چرا با بوزرجمھر جفا کرده، درحالیکھ جز مھر و وفا از او چیز دیگری ندیده

این بودنی کار بود، ندارد پشیمانی بوزرجمھر ازآن بازوبند و مرغ سیاه گفت کھ 

.و درد سود

*مھرچو آرد  بد  و نیک رای ســـپھر         چھ شاه و چھ موبد چھ  بوزرج

وزیران باید .کار شاه باید شکار و رزم باشد و می و شادی و داد و بخشش و بزم

این چنین بود نوشین روان کھ ھم شاه بود .در رنج کدخدائی و نگھداری گنج باشند

.در ھرجا کارآگاھانی داشت و ھمھ کارھا را بھ وزیرش نسپرده بود.و ھم پھلوان

یکخواه بھ او گفت کھ گاھی گنھکار پوزش می یکی از کارآگاھان کھ موبدی بود ن

منشور و فرمان من آنست کھ :در پاسخ شاه گفت.خواھد و دوباره گناه میکند
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اگر یک دارو .آنکس کھ خستو شود برگناه، چون بیمار است و ما چون پزشک

سپھدار :موبد دیگر گفت.کارگر نشد، ما از پزشکی دست بر نخواھیم داشت

بتوقیع پاسخ .بیشھ ای خوابش برده و بارو بنھ او را بسرقت برده اندگرگان در 

کجا پاسبانی کند برسپاه، ز بد .چنین داد باز،  کھ ھستیم ازان لشکری بی نیاز

اسیران رومی را کھ آورده اند در میان :موبد دیگر گفت.خویشتن را ندارد نگاه

کودکان را اسیر نباید شمرد :بتوقیع و فرمان گفت.آنھا کودکان شیرخوار ھستند

ھر کارآگاھی گزارشی داد و فرمان شاه را .باید آنھا را نزد مادرانشان بفرستید

فراخان ساالر در بلخ سیصد ھزار درم از مردم بزور :شنید تا کھ موبدی گفت

ما از کسی کھ مردم از او ناراحت ھستند درم :شاه گفت.گرفتھ و در گنج نھاده

. ازھرکس کھ پولی گرفتھ شده بھ او پس بدھید.قبول نمیکنیم

*کھ  درد   دل  مردم      زیردست     نخواھد  جھاندار  یزدان   پرست

*پی    کاخ   آباد  را     بر    کنید     بگل   بام  او  را    توانگر   کنید

*نفرین و دودشود کاخ  ویران تر از ھرچ  بود     بماند  پس از مرگ  

نھادیم :کسری نامھ ای بھ ھرمز، فرزندش نوشت و او را پند فراوان داده و گفت

.تو بیدار باش و جھاندار باش.بر سر ترا تاج زر،  چنان ھم کھ ما یافتیم از پدر

ھمیشھ یکی دانشی .زبان را مگردان بگرد دروغ.بدانش فزای و بیزدان گرای

مده مردم بی نام را ساز جنگ،  کھ .ن و تن خویش دارپیش دار،  ورا چون روا

بکردار شاھان پیشین نگر، .ھزینھ باندازه گنج کن.چون باز جویی نیاید بچنگ

کھ نفرین بود بھر بیداد شاه،  تو جز داد مپسند و .نباید کھ باشی مگر دادگر

از .خ مھانکجا آن سر و تاج شاھنشھان،  کجا آن بزرگان و فر.نفرین مخواه

گزافھ مفرمای خون .ایشان سخن یادگار است و بس،  سرای سپنجی نماند بکس

.ریختن،  وگر جنگ را لشکر انگیختن

.بھ این پند نامھ من نگاه کن و دلت را بھ این  سرای سپنجی مبند

*بھ گیتی نگر کین ھنرھا کراست    چو دیدی ستایش مر او را سزاست
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پرسید زیبایی تخت کدامست؟.ز نوشین روان فراوان پرسید و پاسخ شنیدموبد ا

چنین داد پاسخ کھ یاری نخست          بباید  ز  شاه  جھاندار   جست

ششم آنکھ .دیگر بخشش و دانش و رسوم بارگاه و دلی پر از بخشایش و دادخواھی

ھفتم کھ نیک و بد .کسی بھ سِمَت باال منصوب نشود مگر لیاقت آنرا داشتھ باشد

چون خرد و دین و بخت داشتھ باشد، سزاوار تاج و تخت .جھان از او پنھان نباشد

.ھشتم آنکھ دشمن بداند از دوستی با شھریار آزاری نخواھد دید.باشد

نماند  پس از  مرگ  او  نام   زشت         بیابد    بفرجام    خرم    بھشـــــــت

ید و شاه چنین پاسخ داد کھ آز و نیاز دو دیو بد گوھر و موبد از مردم بد کنش پرس

.دیرساز ھستند

ھرکس کھ بیش از حد آرزو داشتھ باشد این دیو بھ خوی او باز میگردد و کسی کھ 

.پستی را بدون کوشش برگزیند، خاک را بر گنج  ترجیح داده و این ھردو دیوند

؟پرسید در باره آنکس کھ بد کرد و مرد چھ میگوئید

*چنین  داد  پاسخ کھ   کردار نیک          بیابد     بھر    جای    بازار     نیک

*نمُرد  آنک  او  نیک  کردار مرد          بیاسود  و   جان   را   بیزدان   سپرد

*نیاسود   ھرکس   کزو   باز ماند           وزو   در   زمانھ   بد    آواز    ماند

گ چیست؟پرسید بد تر از مر

ھرآنکس کھ در بیم و اندوه زیست          بران زندگی زار باید گریست

پرسید بھ نیکی یزدان گراینده کیست؟

*اگر   دادگر    باشدی     شھریار          ازو   ماند    اندر   جھان    یاد گار

کسری پر .تو زنده باشی کھ قیصر مرد:بھ سر زمین آباد کسری آگاھی آمد

دیشھ شد و فرستاده ای جھاندیده را با نامھ ای پر سوگ و درد نزد فرزند برومند ان

فرستاده کھ .مسیحا روان ترا یار باد.کھ یزدان ترا زندگانی دھادقیصر فرستاد، 

بھ درگاه قیصر رسید، او را در جای دوری نشاندند و بعد از یک ھفتھ کھ ھمھ بھ 

.ران  آمد و پاسخ نامھ را خواستحضور قیصر رسیدند، فرستاده شاه ای
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بدو  گفت  قیصر  نھ  من  چاکرم            نھ  از  چین  و  ھیتالیان    کمترم

شاه از گفتار او تنگدل .فرستاده برگشت و آمد دمان،  بمنزل زمانی نجستی زمان

چون آگاھی بقیصر رسید، با سیصد .شد و سپاھی از مداین بسوی دشت روان شد

از .ر سوار رومی از عموریھ  بھ حلب آمده و در ھر دری منجنیق برپا کردندھزا

خندقی .آنجا با سی ھزار بھ مقابل شھریار آمدند و در دو ھفتھ بسیاری کشتھ شدند

مدتی .کندند و شبانھ در آن آب انداختند کھ سپاه شاه نمیتوانست از آن عبور کند

خندق،  پولشان برای ادامھ  جنگ گذشت و سیصد ھزار سپاھی متوقف شده پشت 

کسری بھ بوزرجمھر گفت بھ مازندران برود و از گنج آنجا بار کرده .کم شده بود

در این شھرھای اطراف، بازرگانان و .بوزرجمھر گفت این راه درازیست.بیاورد

دریکی از شھرھا کفشگری بود کھ چھل .دھقانان با خوشحالی بما وام خواھند داد

وزن کرده و بھ فرستاده شاه داد ولی گفت کودکی دارم کھ میخواھم من درم را 

کسری چون این درخواست را شنید، فرمود تا بار شترھا را بھ .دبیر شاه بشود

پر از درد و ولی فردای آن شب پیامبری از طرف قیصر آمد، .کفشگر  بازگردانند

 پیچان و لرزان بھ فرستادگان کھ چھل فیلسوف رومی بودند.پوزش کنان از گناه

حضور شاه رسیدند و شاھنشاه با مھربانی آنھا را پذیرفت و گفت از قیصر جوان 

کینھ ای در دل ندارد و ھرچھ باژ گذشتھ بوده می بخشد و عھدی تازه درست 

فرستادگان زمین را بوسیدند و ده چرم گاو پر کرده از درم، بھ گنج شاه .میکنیم

.سپردند

سـوی    طیسفون            سپاھی   پس  پشت  و  پیش  اندرونوز آنجا   بیامد  

انوشیروان کھ ھفتاد و چھار سالھ شده بود، شش پسر گرانمایھ داشت کھ ھمگی راد 

از ایشان خردمند و مھتر بسال،   گرانمایھ ھرمزد بد .و بینا دل و شاه فش بودند

ای فرزندان خردمندی کھ بر:شاه بھ بوزرجمھر گفت  رازی در دل دارم.بی ھمال

او را بخوان .دارم، از یزدان سپاسگزارم و از ایشان ھرمز را تیزھوشتر می بینم

بیک .موبدان و بوزرجمھر جمع شدند و از ھرمز پرسشھا کردند.و آزمایش کن

شاھنشاه کسری از او خیره .روز تا شب برآمد زکوه،  ز گفتار دانا نیامد ستوه
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از این گفتگو انجمن شاد شد و دل شھریار .رین کیانی بر او بخواندماند و بسی آف

.از غم آزاد شد

نبشــــتند   عھدی   بفرمان   شاه             کھ    ھرمزد   را  داد  تخت  و  کاله

آنگاه .چون مرکب کاغذ از باد خشک شد، آنرا مھر کردند و بھ موبد سپردند

و کاری و دادگستری کرد و گفت قباد ھشتاد انوشیروان ھرمز را نصحیت بھ نیک

سالھ بود کھ در پادشاھی یاد مرا کرد و اکنون من ھفتاد چھار سالھ ھستم کھ ترا 

.شھریار جھان می کنم

فراوان بران نامھ ھر کس گریست             پس از عھد یک سال دیگر بزیست

از :خ بود پرسیدماز مرزبان پیرھرات، مردی جھاندیده و سخن دان کھ نامش ما

ھرمز چھ بیاد داری؟ آن پیر خراسان تعریف کرد کھ وقتی ھرمز بھ تخت نشست، 

و بھ این .جھان را بداریم در زیر پر،  چنانچون پدر داشت با داد و فر:گفت

و .، خردمند و درویش زان ھرک بود،   بدلش اندرون شادمانی فزودترتیب

ھرکس را کھ نزد .از راه پدر برگشتاینطور بود تا جایگاھش مستحکم شد و 

سھ مرد از دبیران .پدرش ارجمند بود از خود رنجانید و یکایک از بین برد

انوشیروان، چون ایزد گشسب و برزمھر و ماه آذرش کھ مقام وزیری داشتند را 

ایزدگشسب در زندان با موبد پاک سرشت کھ نامش .بیھوده بھ زندان انداخت

جاسوسان آنچھ را .د و از او خواست تا شاه را پند بدھدزردھشت بود گفتگو کر

شاه از ایزدگشسب خشمگین شد و کسی را بھ زندان .شنیده بودند بھ ھرمز گفتند

ھرمز موبد را نیز بھ نھار دعوت کرد و در غذای او زھر .فرستاد واو را کشت

چان برفت،  بخورد و ز خوان زار و پی.ریختھ و با اصرار لقمھ ای بھ او خوراند

بخت از :موبد کسی را نزد ھرمز فرستاد و گفت.ھمی راند تا خانۀ خویش تفت

بدرود .تو برگشتھ و شکایتت را پیش یزدان می برم، جائیکھ ھردو برابر ھستیم

جھاندار خونریز و نا .باش ای بداندیش و بدان کھ روزکارت سیاه خواھد شد

 آذرمھان را خواست و بھ او گفت فردا سازگار از بد روزگار یادی نکرد و بھرام
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.من درباره دوستت از تو سوالی میکنم و تو جواب بده کھ او بدکار و اھرمن است

روز بعد در میان موبدان شاه درباره سیمای برزین پرسید و بھرام گفت کھ ویرانی 

. مدهسیمای برزین گفت تو یار منی، بھ بد  بر تن من گواھی.شھر ایران از اوست

بھرام آذرمھان گفت بیاد داری کھ کسری از من و تو و ایزد گشسب و برزمھر 

تخت شاھی را بھ کی بسپارم و ھمھ ما گفتیم ھرمز از نژاد خاقان ترک :پرسید

از این جھت .است و بد گوھرست و تو گفتی کھ ھرمز سزاوار تخت شاھیست

رام آذرمھان را بھ زندان ھرمز چون اینرا شنید، بھ.چنین لب بھ دشنامت گشودم

بھرام از زندان بھ شاه پیغام داد کھ در خزانھ صندوقی سیاه ھست و در آن .فرستاد

ھرمز دستور داد آن صندوق را .نوشتھ ای از انوشیروان نگھداری می شود

آوردند و نگاه کرد بھ خط انوشیروان نوشتھ شده بود کھ ھرمز دوازده سال سلطنت 

آشوب می شود و از ھرسو دشمنی و بدنژادی سربلند می کند و می کند و جھان پر 

.دو چشمش را خویشاوند  زنش کور خواھد کرد

*ز خوی  بد  آید   ھمھ       بدتری        نگر  تا  سوی  خوی  بد   ننگری

ھرمز از آن پس زندگیش خوش نبود و سالی دو ماه بھ استخر می رفت کھ شھری 

انونی وضع شد کھ اگر اسبی بھ مرغزاری رفتھ و ق.بود خنک با ھوای روشن

صدمھ ای بھ محصول برساند، گوش و دم اسب بریده بشود و صاحب اسب بھ 

ھرمز پسری داشت کھ او را پرویز نام نھاده و گاھی او .کشاورز خسارت بدھد

روزی اسب پرویز بھ .را خسرو صدا می کرد و لحظھ ای از او جدا نمیشد

چون پرویز این را شنید، پوزش کنان نزد پدر رفت تا .کشتزاری خسارت زد

ولی موکل از بیم ھرمز دوان بھ کشتزار رفتھ و با خنجر دم و .گناھش را ببخشد

.گوش اسب را بریده و از گنجینھ خسارت را بھ کشاورز دادند

از .چون ده سال از پادشاھی ھرمز گذشت، از ھر کشوری آواز بدخواھان بلند شد

 ساوه شاه با چھار صد ھزار سپاھی و ھزار و دویست فیل جنگی از راه ھرات

از آن سو قیصر با صد ھزار سپاھی، .مرو رود تا ھرات را باسپاه خود پوشانید

سپاھی از خزر آمد کھ از ارمینیھ .شھری را کھ انوشیروان گرفتھ بود پس گرفت
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عباس و حمزه بود، تا طرف سپاھی کھ پیشرو آن .تا اردبیل لشکرشان  پراکنده شد

موبدی .نامداران و موبدان جمع شدند تا چاره کار کنند.آبھای فرات نزدیک شدند

از اعراب .با رومیان داستانھا داریم.سپاه خزر جنگ نمی کنند:کھ وزیر بود گفت

فقط قیافھ ھای زشت و ناراحت .ترسی نداریم چون آنھا مار و سوسمار می خورند

.و جایگاه جنگی ندارندکننده دارند 

*ندارم      بدل  بیم    از    تازیان              کھ  از دیدشان  دیده  دارد  زیان

*کھ ھم مار خوارند و ھم سوسمار              ندارند   جنگی    گھ      کارزار

ساوه شاه نزدیکتر است و خطر از راه خراسان است کھ لشکر و گنج ایران را 

چون ترکھا از جیحون وارد جنگ شوند، باید بی درنگ .ھد کردویران خوا

پس صد ھزار سپاھی آماده کردند و برای قیصر پیغام فرستاد و .مقابلشان ایستاد

آن شھرھا را کھ انوشیروان گرفتھ بود پس داده و دیگر باژ از روم نخواست و 

رد جنگ اندران ز ره بازگشت آن زمان شاه روم،  نیاوچون پیغام بھ قیصر رسید، 

سپاه ایران بھ فرماندھی خراد بھ ارومیھ رفت و تعداد زیادی از سپاه .مرز و بوم

خزر را کشتھ و آنھا را شکست داد و بھ این ترتیب بجز کینھ ساوه شاه نگرانی 

.دیگری برای ھرمز باقی نماند

سید از شاه از او پر.مھران ستاد، پیر مردی بود کھ داستانھای کھن را می دانست

این ترک جنگی چھ بیاد داری؟  مرد پیر پاسخ داد من با صد و شصت مرد بھ 

من از میان آن پنج دختر زیبا، .خواستگاری مادرت نزد خاقان بھ چین رفتم

خاتون بمن گفت دختر دیگری از .مادرت را کھ تاج بر سر نداشت انتخاب کردم

ستاره . این یکی عروس شاه شودولی گفتم باید.میان آن چھار زیبارو انتخاب کنم

آنھا دیدند کھ از شاه ایران صاحب .شناسان آمدند تا گردش اختر دختر را نگاه کنند

 سیھ چشم و پرخشم و نابردبار،  پدر بگذرد او کودکی چون شیر ژیان میشود،

از ترکان شاھی سترک با سپاھی بزرگ بھ ایران حملھ خواھد کرد و .بود شھریار

اما سواری سرافراز از دوردست ھای ایران با قدی .ان شود دردمندازو شاه ایر

بلند و اندامی خشک مثل چوب و مومشکی و سخن آور و بینی بزرگ و سیھ چرده 
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و تندگو و سترگ و از اعقاب پھلوانان با لقب چوبینھ، این مرد چاکر با سپاھی 

 شنید، کسی را از او خاقان کھ این را.اندک سپاه ترک را درھم خواھد شکست

پس دخترش را بھ انوشیروان داد و با گنج و گھر تا لب .شادتر ھرگز ندیدم

آنچھ دیدم .جیحون آمد و عروس شاه را در کشتی نشاند و با دلی پر ازغم بازگشت

کھ پیروزی شاه بر دست اوست، بدشمن ممان گفتم و اکنون این مرد را پیدا کن، 

 اینرا گفت و جانش زتن برآمد و حاضران ھمھ پیرمرد.این سخن گر بدوست

از یزدان :شاھنشاه در شگفتی گریان شد و بھ ایرانیان گفت.گریان شدند

یکی از بزرگان بنام .سپاسگزارم کھ این مرد پیر آنچھ را میدانست بما گفت

 جلو آمد و گفت این نشانیھا از بھرام بھرام پورگشسب مرزبان بردع و رادفرخ

.تاردبیل اس

فرستاد  و بھرام  را  مژده  داد           سخنھای  مھران  برو  کرد  یاد

ھرمز بھرام را ساالر بر لشکرش کرد و او دوازده ھزار نفر جنگجو کھ سنشان 

حدود چھل سال بود انتخاب کرد و میمنھ و میسره را بھ ایزدگشسب و پشت سپاه 

شاه .سب جنگی بود آوردنداز اھواز و پارس ھرچھ ا.را بھ ھمدان گشسب داد

پرسید چرا دوازده ھزار چھل سالگان را جمع کردی؟ پاسخ داد کھ ای شاه نیک 

:اختر و راستگوی آیا آن داستان بزرگان را نشنیده ای

کھ چون  بخت پیروز  یاور بود           روا    باشد   ار   یار  کمتر بود

ر مرد شایستھ کاوس کی را در رستم با دوازده ھزا:براین داستان گواه دارم

گودرز کشوادگان بکین خواھی .ھاماوران از دست لشکری بیکران نجات داد

اسفندیار پرمایھ با دوزده ھزار جنگجو .سیاوش با دوازده ھزار نفر پیروز شد

دیگر آنکھ گفتی چرا مردان چھل سالھ؟  آنھا .لشکر ارجاسب و قلعھ او را گرفت

جوان آزمایش نشده و چیزی برای از .چھ خواھند جنگیدبرای بازگشت بھ زن و ب

.چو دیدش جھاندار کرد آفرین،  سپھبد ببوسید روی زمین.دست دادن ندارد

بیاورد  پس  شھریار  آن  درفــش         کھ  بد  پیکرش  اژدھافش  بنفش

کھ در پیش رستم بدی روز جنگ          سبک شاه ایران گرفت آن بچنگ

264



م سپاه را از طیسفون بیرون برد و ھرمز بھ موبد گفت اگر او بر ساوه شاه بھرا

بھرام بخاطر دور بودن از چشم .پیروز شود سزاوار است بھ او تخت تاج بدھم

ھرمز در اندیشھ .جاسوسان، سپاه را از طرف خوزستان و اصفھان بھ ھرات برد

د برزین گفت برو ببین پس بھ خرا.بھرام و لشکر و گنج ساوه روانش غمگین بود

نامھ ای با ھدایای شاھانھ بھ ھرات .سپاه دشمن چطور است و پھلوانانشان کدامند

خراد .فرستاد و بھ بھرام پیغام داد کھ نقشھ ای دارد تا کھ ساوه شاه را بدام بیاندازد

برزین از آنجا بسوی ساوه شاه رفت و بر او نماز گزارد و پیغامش را داده و از 

ساوه .دیده بان سپاه بھرام را دیده و بھ ساوه شاه خبر دادند. سخن گفتندھر دری

شاه بھ خراد برزین گفت ای مکار فریبکار مگر لشکر پارسی را در مرغزارھای 

آنھا قصد جنگ .ھرات نمی بینی؟  خراد پاسخ داد از این سپاه کوچک بدگمان مشو

از . او ساوه شاه خوشحال شداز گفتار.ندارند و بھرام یک مرزبان ساده است

شنیده ام از :آنطرف فغفور کھ فرزند ساوه شاه بود بطرف بھرام رفت و پرسید

من برای رزم بفرمان شاه از بغداد .بھرام گفت اینطور نیست.پارس گریختھ ای

در .فغفور فورًا نزد پدرش رفتھ و آنچھ را شنیده بود بھ او گفت.بھ اینجا آمده ام

خراد برزین با تمام اطالعات لشکر ساوه شاه گریخت و نزد بھرام ھمین موقع 

ساوه شاه مرد پیری را نزد بھرام فرستاد و گفت آبروی خود را مبر و اینرا .رفت

بھرام چون اینرا شنید خندید و .بدان کھ پادشاھت ترا برای مرگ بھ اینجا فرستاده

شوم کھ خاک باالی بدنم اگر شاه جھان مرگ مرا بخواھد من خوشحال می :گفت

دوباره ساوه شاه پیغام فرستاد کھ ھرچھ بخواھی از گنج و پول بھ تو .ریختھ شود

دوباره ساوه شاه پیغام داد کھ من با .بھرام پاسخ داد اینقدر بھانھ مجوی.خواھم داد

تو جنگ ندارم و از کشتنت لذت نمیبرم چون شاه تو از من کوچکتر و کوچکترین 

بھرام پاسخ داد اگر من کوچکترم پس شکست برایم . از تو بزرگترندچاکران من

.ننگ نخواھد بود

چو  بشنید  گفتارھای    درشت         فرستادۀ    ساوه  بنمود   پشت

ساوه شاه دستور داد فیل ھای جنگی را بھ دشت ببرند و از گرد سُم آنھا، آسمان 
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ساوه شاه بھ آرایش رزمگاه .کر را آراستبھرام ھم میمنھ و میسره لش.تیره شد

از تنگی جا فقط چھل ھزار در میمنھ .ھرات از پس پشت بھرام بود.نگاه کرد

لشکر ساوه شاه قرار گرفتھ و شمشیرداران در پشت آنھا و از لشکر بسیاری بیکار 

ساوه شاه از تنگی دشت برای آن .و دیوار پیالن، در پیش سپاه راه را بستھ بودند

بخت با تو یار :مھ سپاه غمگین بود و فرستاده ای را نزد بھرام فرستاد و گفتھ

نیست اگر من شاه جھان باشم با یک فرزند فرخ نژاد، ترا کدخدائی و دختر می 

چون شاه ایران در جنگ کشتھ شود، تاج و تخت او را بتو میدھم و از آنجا .دھم

بھرام پاسخ داد از .بتو خواھم دادمن بسوی روم خواھم رفت و این گنج و سپاه را 

مگر نشنیده ای کھ .گفتی ترا شاه می کنم.این سخنھای ناسودمند زیاد شنیده ام

سرت .درویش را چطور می شود از ده بیرون کرد؟ این کار یکی دو روز نیست

دیگر گفتی کھ دختر و گنج بمن .را بر سر نیزه نزد شاه گردنکشان می فرستم

.میدھی

ی سر و تاج و گنجت مراست          ھمان دختر و برده رنجت مراستچو رفت

بفرزند گفت ای .فغفور بھ پدر گفت این البھ برای چیست باید حملھ را شروع کرد

بھرام تمام شب بھ فکر جنگ بود و .گزین سپاه،  مکن جنگ تا بامداد پگاه

در میسره سواران صبحگاه سھ ھزار نفر سوار کارآزموده را بر میمنھ شمردند و 

در یک طرف آذرگشسب ھمراه ایزدکشسب و در دست چپ .جنگی و مردان کین

.پیداگشسب و در پیش سپاه ھمدان گشسب و با ھرکدام سھ ھزار سوار جنگی

جادوگران ساوه شاه در ھوا آتش انداختند و ابر و باد سیاھی برآمد و از ابر تیر 

بدین جادویھا مدارید  این جادو است و بھرام در سپاه خروشید کھ.باریدن گرفت

ساوه شاه بھ رزمگاه نگاه کرد و دید کھ جادو کارگر نیافتاده و لشکر را .چشم

بھرام نگاه کرد و دید تعدادی گریزان .بسوی میسره آورد کھ بھ قلب سپاه دست یابد

آمد و سھ تن را با نیزه از اسب بر زمین کوبید و گفت شرم ندارید از.شده اند

از آن جایگاه با درفش سپھدار بسوی میمنھ و بعد بھ سوی قلبگاه .خدای جھان

.کھ دیوار ما آھنینست پیشسپاھش آمد و بھ سپاھیان گفت 
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ھمھ  دل بخون ریختن بر نھید          سپر بر سر آرید و خنجر دھید

ساوه شاه دستور داد پیالن در پیش سپاه حرکت کنند

 پیالن  بدید          غمی گشت و تیغ از میان برکشیدچو  از  دور بھرام 

کھ ای نامداران و جنگ آوران،:پس از آن بھ بزرگان گفت

کمانھای   چاچی  بزه  بر  نھید        ھمھ  یکسره  ترگ  بر  سر نھید

.ھرکس کھ تیر و کمان دارد، کمان را بزه کرده و خرطوم فیل ھا را نشان بگیرد

 تیرباران  گرفت         کمان  را چو  ابر بھاران  گرفتبــــپیل اندرون

از آن زخمھا، فیلھا .خرطوم پیالن از باران تیر پرخون و دشت ھمچون آبگیر شد

.وسپھ برھم افتاد و چندی بمردبخودشان پیچیدند و برگشتند 

سپاه اندر آمد پس پشت پیل          زمین شد بکردار دریای نیل

تخت زرین، سپاھش را دید کھ چون کوه آھن مذاب ساوۀ رزمجوی روی 

.پر از آب شد دیدۀ ساوه شاه.سرگردان و آن پیالن مست آنرا می کوبیدند

نشست از بر تازی اسب سمند         ھمی تاخت ترسان ز بیم گزند

خدنگی کھ بر روی آن .بھرام او را دید و ھمچون شیر درنده بھ دنبالش تاخت

 کمان چاچی گذاشت و چرم گوزن را با شست کشید و چون چھار پرعقاب بود بھ

.پیکان از انگشت او گذشت، بدن ساوه بھ روی خاک افتاد

*چــنینـست  کردار  گردان  سپھر         نھ  نامھربا نیش  پیدا  نھ   مھر

*نگر  تا   ننازی    بتخت     بلند         چو ایمن شوی دور باش از گزند

روی سرش رسید، از روی زمین بلندش کرد و سر شاھوارش چون بھرام جنگی 

از آنطرف .ترکان کھ نزدیک شاه رسیدند تن بی سر او را دیدند.را از تن جدا کرد

خراد بھر .بھرام بھ خراد برزین گفت تا نگاه کند و ببیند از ایرانیان کی کشتھ شده

ش بود، نشانی از او خیمھ ای سر زد و از لشکر یک نامور را کھ از نوادگان سیاو

.ندید

یک جادوگر ترک با چشمانی مثل گربھ و سرخ روی بھ بھرام گفت من در جنگ 

بھرام اندیشھ کرد و گفت از آن .برایت مفید خواھم بود و آن خواب بد کار من بود
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ھمھ نیکویھا ز یزدان بود،  کسی را جادوی سیاه چھ سودی بھ ساوه شاه رسید؟  

چون او را کشتند .فرمود تا سرش را از تن جدا کردند. بودکجا بخت خندان

بزرگی و پیروزی و فرھی و بلندی و نیروی شاھنشاھی و :برپای خاست و گفت

.انوشھ دلیری کھ راه نو جستنژندی و شادمانی از توست،  

بھرام سر ساوه شاه و اسیران جنگی و گنج ھرچھ بود را ھمراه نامھ ای برای 

 و از او پرسید کھ آیا سپاه را بھ جنگ پرموده ببرد یا نھ؟ھرمز فرستاد

از آنطرف ترکان برھنھ و فراری خودشان را بھ توران زمین رسانیده و بھ پرموده 

. ز رستم فزونست ھنگام جنگ،  دلیران نگیرند پیشش درنگبھرام :شاه گفتند

ی یزدان لشکرش صد بھ یک ما بود و ابتدا جنگ بچھ بازی بنظر می رسید ول

پرموده رخسارش زرد شد و .یارش بود و بیش از این حرفی برای زدن نداریم

.سپاھی با صد ھزار مرد جنگی بھ دشت نزدیک رود جیحون فرستاد

کھ از آنطرف ھرمز دو ھفتھ خبری از بھرام نداشت و نگران بود تا مژده دادند 

ای خاست و بر پیش شاھنشاه چون این را شنید بر پ.بھرام بر ساوه پیروز گشت

:ھمی گفت کای داور رھنماییزدان، 

سپھبد نکرد این نھ جنگی  سپاه         کھ یزدان بُد این جنگ را نیک خواه

پس از آن صد و سی ھزار از گنج یادگار پدرش آورد و یک سوم را بھ درویش و 

یک سوم را بھ آتشکده برای جشن نوروز و سده داد و یک سوم را خرج مرمت 

خراج چھار سال را بخشید و بھر نامدار و کشوری نامھ  .رانیھا و آبادانی کردوی

ھمچنین فرستاده پھلوان را پیش .نوشت کھ بھرام بر سپاه ساوه شاه پیروز شد

خواند و نامھ بھرام را با تخت سیمین و دونعلین زرین و ھرگونھ چیز پاسخ داد

ام    بخشید  و  بنوشت  چکز ھیتال   تا  پیش  رود  برک           ببھر

و فرمود ھرچھ غنیمت بدست آورده ای بھ سپاه ببخش اما گنج ویژه ساوه شاه را بھ 

دربار بفرست و تو خودت درباره پرموده تصمیم بگیر و نگذار دشمن گردن فراز 

.شود

چون پرموده از فرمان ھرمز آگاه شد، آنچھ گنج و درم داشت در قلعھ ای گذاشت 
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دو منزل مانده بھ بلخ  دو لشکر بفاصلھ دو . سپاھش از جیحون گذر کردو با

پرموده بھرام را دید و غمگین بھ خود گفت کھ این .فرسنگ از ھم قرار گرفتند

باید بھ او .پھلوان پیشرو یک شیر درنده است و شمار سپاھش ھم معلوم نیست

ر بخت یار باشد انتقام او سرمست از پیروزی بر ساوه شاه است و اگ.شبیخون زد

.خون پدرم را خواھم گرفت

آنروز چھار شنبھ بامداد .ستاره شمار بھ بھرام گفتھ بود روز چھارشنبھ جنگ نکند

می و رود رامشگر و خوردنی بھ باغی برده و چون خبر بھ پرموده رسید، با شش 

فت حفره بھرام آگاه شد و بھ یالن سینھ گ.ھزار مرد جنگی باغ را محاصره کردند

از آن باغ تا جای .در دیوار درست کند و ھمراه ایزدگشسب از باغ بیرون رفتند

پرموده شاه تن و سر دشمن بر زمین افکنده و چون بھ لشکر خودش رسید ھمان 

خاقان از بیم .نیمھ شب چون شیر خروشید و از چپ و راست بھ ترکان حملھ کرد

درنگ جایز :بھرام بھ یالن سینھ گفت.تیغ بھرام بھ قلعھ گریخت  و در را بست

نیست، تا سھ ھزار از جنگیان را برگزیند و با چھار پھلوان و آذرگشسب  ھرکھ را 

سھ روز این کار را ادامھ دادند .یافتند گردن بزنند شاید پرموده از قلعھ بیرون بیاید

:و روز چھارم پیامی برای پرموده فرستاد

          ز  گیتی  چرا کردی  این دز  گزینکھ  ای مھتر و شاه  ترکان  چین

اگر تو نوی، ھست  گستاخ مشو، .کھ راز جھان تا توانی مجویپرموده پاسخ داد 

راز این جھان را کسی نمی داند، و ھرگز چھره خودش را بما نشان .گیتی کھن

اگر دمار ترکان را درآوری، مطمئن باش فرجام کار کین خواھی .نخواھد داد

تو یک بنده ای .من ناگھان پیش تو نخواھم آمد، چون تامین جانی ندارم.ودخواھد ب

اگر از شاه تو زینھار .بر بنده من کی شوم زار و خوارو من یک شھریار، 

.بخواھم برایم عار نخواھد بود و پس از آن گنج و قلعھ من از آن تو خواھد بود

شت کھ خاقان چین زینھار می بھرام از این پیغام شاد شد و نامھ ای بھ ھرمز نو

.خواھد

ھرمز دبیران را فراخواند، نامھ ای بر حریر نوشتند و بر مھر ومنشور یزدان گواه
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کھ  پرموده خاقان چو یار منست         بھرمزد  در  زینھار  منســــــت

ھرچھ در حصار بود صورت برداری کردند و خاقان سرافراز با لشکر از قلعھ 

بھرام ننگش آمد ھرچند کھ شاھی را .ت ولی بھ بھرام یل ھیچ نگاه نکردبیرون رف

اکنون :پرموده گفت.فرستاد و خاقان را پیاده پیش سپاه آوردند.بھ چنگ آورده بود

کھ شاه ایران بمن زینھار داده و مرا برادر خطاب کرده، گنج و تختم را بھ تو 

بھرام از گفتار پرموده .ری نداریسپرده ام و نزد شاه میروم و تو دیگر بامن کا

.بخشم آمد و تازیانھ ای بر او زد و پایش را بستند و در خرگاه تنگی جای دادند

و نزد دبیر .کھ این پھلوان را خرد نیست جفت:خراد برزین کھ این را دید گفت

آمد و گفت این پھلوان سترگ،

.س نشمردبیک  پّر پشھ  ندارد   خرد           ازیرا کسی را بک

بند از پای خاقان باز کرده وبر اسبی با زین .بھرام متوجھ شد کھ کار زشتی کرده

بھرام در کنار او براه افتاد و .و یراق زرین نشاند وبا تیغ ھندی در غالف زرین

خاقان گفت .در ھنگام خداحافظی خواھش کرد از بی ادبی او با شاه صحبت نکند

.گردون مرا بند کرده نھ بنده.نممن از بختم بھ یزدان گلھ میک

*کھ  تخم  بدی  تا  توانی   مکار              چو کاری برت بر دھد روزگار

خراد برزین و خردمندان نامھ ای بھ شاه نوشتند و ھرچھ در آشکار و نھان بود بھ 

بھرام بخشم آمد و دستور داد بروند و از اموال قلعھ صورت برداری .او  گفتند

ھ شب و روز ھم نتوانستند  آنھمھ گنج را کھ از زمان ارجاسب و افراسیاب س.کنند

گوشواره کھ نظیرش .کمر بند سیاوش با مھره ھای گوھر.آنجا بود شمارش کنند

در جھان دیده نشده ھمانکھ کیخسرو بھ لھراسب داد و از او بھ گشتاسب رسید و 

.ارجاسب آنرا در قلعھ نھاد

ھرمز .ھ شاه رسید ھردو پیاده دست در دست ھم انداختنداز آنطرف پرموده وقتی ب

چو آسوده پرموده از .دستور داد سزاوار مقامش جایگاھی برای خاقان ساختند

ھرمز بھ خاقان گفت تو از من رنج .رنج راه،  بھشتم یکی سور فرمود شاه

بیا تا سوگند ھای کھن را نو کنیم و بتاج و خوشید و ماه و.فراوان دیده ای
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سوگند خوردند و .آذرگشسب سوگند بخوریم کھ وقتی برگشتی با من دشمنی نکنی

چون آفتاب زد شاه برای خاقان خلعت فرستاد و او .برخاستند و بھ خوابگاه رفتند

بھرام چون از بازگشت خاقان مطلع شد پوزش کنان و .را دو منزل بدرقھ کرد

خاقان .د آفرین کرد و با خاقان براه افتادپرشرم بھ پیشواز او رفت و چون او را دی

ھیچ بھ او نگاه نمی کرد و بدینگونھ سھ روز با او راه آمد و روز چھارم خاقان 

بھرام ھم  بتندی بھ بلخ بازگشت و مدتی غمگین و .کسی را فرستاد کھ برگردد

.پشیمان از کرده خود بود

ا از فرمان من سرپیچیدی و ھرمز نامھ ای بھ بھرام نوشت کھ ای دیو ناسازگار چر

آنگاه دوکدانی سیاه با دوک و پنبھ .اکنون خلعتی کھ سزاوار توست برایت میفرستم

با رنگ و بوی ناخوش و پیراھنی سیاه و عمامھ سرخ و شلوار زرد برایش 

پس آن .شکیبائی و خاموشی برگزیدبھرام چون نامھ و خلعت را دید، .فرستاد

د و دوکدان را درپیش خود نھاد  و گفت تا تمام بزرگان جامھ سرخ و زرد را پوشی

پیر و جوان در شگفت بودند و بھرام گفت کھ این خلعت شاه .بھ دیدنش بروند

کھ ای نامور پرھنر پھلوانھمھ گفتند .است

چو ارج تو اینست  نزدیک  شاه         سگا نند   بر   بارگاھش    سپاه

او دھنده است . ھمھ سربسر بندگان اوھستیم.برویاز شاه گیرد سپاه آ:بھرام گفت

بھرام در بیشھ ای پردرخت گوری را دید و .چند ھفتھ ای گذشت.و ما گیرنده

بدنبال گور رفت تا بھ جای تنگی رسید و از آنجا دشتی پدید آمد و در آن قصری 

د یالن سینھ آمد و پرسی.افسار اسبش را بھ ایزدگشسب داد و وارد کاخ شد.بود

کاخی فرخنده کھ مثل .ساالر ما کجاست؟  پس بھ دنبال بھرام بھ داخل کاخ پا نھاد

،  بباال  چو سرو  و برخ  چون  بھارآنرا در ایران ھم ندیده بود پدیدار شد، با زنی، 

چون .نشستھ بر تخت زرین و بھرام در کنارش  با بتان پری روی بر گِرد تخت

برو و بھ دوستت بگو نگران بھرام نباشد و ھم :فتآن زن یالن سینھ را دید بھ اوگ

سفره ای پھن کردند و خوردنی آوردند و چون نان خورده .اکنون او بر میگردد

بھرام چون از کاخ .کھ با تاج تو مشتری باد جفتشد، بھرام بھ آن زن گفت، 
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  و بشھر از پی گور از آن بیشھ بیرون.تو گفتی ببارید از چشم خونبیرون آمد، 

خراد برزین بھ بھرام نگاه کرد و پرسید این شگفتی شکارگاه چھ بود؟  .آمدند

روز بعد بھرام فرشی از .پھلوان پاسخی نداد و ناراخت بھ سوی ایوان خود رفت

نھاده بسر بر کاله دیبای چین گستراند و بر کرسی زرین مثل شاھنشاه نشست،  

 دید بھ خراد برزین آنچھ را کھ فھمیده بود  دبیر بزرگ کھ این کار بھرام را.مھی

بھرام چون آگاه شد، .گفت و چاره را در گریختن از بلخ یافتند و شبانھ فرار کردند

یالن سینھ توانست دبیر را دستگیر و .یالن سینھ را با صد سوار دنبالشان فرستاد

د و حتی منصب ولی بھرام بعدًا آنچھ را کھ از او گرفتھ بو.نزد بھرام باز گرداند

ھمھ رازھا برگشاد از خراد برزین خود را بھ ھرمز رسانید و .او را پس داد

آن کاخ جادوستان و آن .کھ آن گور دیوی بود در نھانموبد بھ شاه گفت .نھفت

اکنون چاره .زن جادوگر است کھ چون بھرام از او برگشت، پرمنش و مست شد

ھرمز از فرستادن دوکدان و جامھ .بیاوریاینست کھ آن سپاه را از بلخ بھ اینجا 

ھای ناھنجار پشیمان بود تا آنکھ بعد از مدتی بھرام سبدی پر از خنجر برای شاه 

شاه دستور داد تا خنجرھا را شکستھ و در سبد گذاشتھ و برای بھرام پس .فرستاد

ک و یک روز دو.ببینید و این را مدارید خوارھدیھ شاه را :بھرام گفت.فرستادند

بیدار باشید کھ خراد .جامھ زرنگار برایمان می فرستد و یک روز خنجر شکستھ

از .یک بیک چاره جان کنیدبرزین سخنھای پوشیده را آشکار کرده و اکنون باید 

این مدتی گذشت تا کھ بھرام گرانمایگان چون ھمدان گشسب و دبیر بزرگ و یالن 

خواھر بھرام کھ .رت فرا خواندسینھ و بھرام گرد و پیداگشسب را برای مشو

نامش گردیھ بود از پشت پرده گفتار آنان را شنید و بھ آن انجمن وارد شد و سخن 

مدتھا گفتگو کردند و در پایان رامشگر با می و رود آمدند و بیاد اسفندیار و .گفت

.می،  کھ آباد بادا برو بوم ریھفتخوان بخوردند 

:پوزش کنان گفتبھرام نامھ ای بھ خاقان نوشت و 

تو باید کھ  دل  را  بشویی  ز  کین          نداری  جدا  بوم  ایران  ز  چین

بھرام پھلوانی کھ ساالر خراسان بود از بلخ سوی ری فرستاد و ھمچنین سکھ بنام 
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خسرو پرویز زده ھمراه بازرگانان و خلعت فراوان، نامھ ای برای ھرمز فرستاد 

. خسرو نشیند بتخت،  پسرت آن گرانمایۀ نیکبختھرآنگھ کھ:و نوشت

 کنم ز دشمن چو جیحون کنم           بیابان کوه ھامون اوبفرمان

در نھان مردی . چون ھرمز نامھ را خواند و سکھ ھا را دید بھ پسرش بد گمان شد

مرد پاسخ داد بھتر است بجای .را خواست و فرمان داد تا خسرو را از بین ببرد

دربان این گفتگو را شنید و بھ خسرو .ون ریختن زھر در جام شرابش بریزمخ

چون این خبر .خسرو پرویز شبانھ از طیسفون بھ آذرابادگان فرار کرد.آگاھی داد

بھ بزرگان کشور مثل بادان پیروز، شیرزیل وھمچنین شیران و وستوی و از 

و از شیران سام عمان چون خنجست و پیل مست، از کرمان چون بیورد گرد 

ھمھ .یکایک بخسرو نھادند روی،  سپاه و سپھبد ھمھ شاھجویاسفندیار رسید، 

گفتند کھ ای فرزند شاه، تو زیبنده این تاج و تخت ھستی و اگر بخواھی از 

.شھرھای ایران سیصدھزار سوار نخواھند گذاشت گزندی بھ تو برسد

ن او بھ اینجا آمده ام و اگر شما در خسرو بھ آنھا پاسخ داد کھ از بیم شاه و اطرافیا

یالن چون .مقابل آذرگشسب سوگند بخورید، من از اھریمن ترسی نخواھم داشت

 خسرو وقتی خیالش راحت شد .شنیدند گفتار اوی،  ھمھ سوی آذر نھادند روی

.کارآگاھانی فرستاد تا ببیند پدرش چھ میخواھد بکند

الش فرستاد و دو تن از نزدیکان او، ھرمز چون شنید خسرو رفتھ، کسانی را دنب

گستھم و بندوی را بدون دلیل بھ زندان فرستاد و ھرکس را کھ با خسرو نسبتی 

.داشت زندانی کرد

آیین گشسب ھم از .شاه بھ آیین گشسب دستور داد با سپاھی بھ جنگ بھرام برود

و در شاه خواست تا ھمشھری او را کھ مردی ناپاک بود، از زندان آزاد کرده 

وقتی لشکر بھ شھر ھمدان رسید، در آنجا توقف و استراحت .سپاھش بگمارد

گفت کاین مرد کیست، کھ از زخم او برتو باید پیرزنی اختر شناس بھ او .کردند

  آیین گشسب چون اینرا شنید، داستانی کھن بیادش آمد کھ تو برای گریست؟

.و خونت را خواھد ریختھمسایھ ای دزد و بیکار و بی مایھ زاری میکنی و ا
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اشتباه بود این ھمسایھ کھ بدتر از تخم اژدھاست از :پس نامھ ای بھ شاه نوشت

نامھ را مھر کرد و .اگر فرمان دھی باید سر از تنش جدا کنند.زندان آزاد می شد

در راه ھمسایھ نامھ را باز کرد و خواند و فورًا از .بھ ھمسایھ داد تا بھ شاه بدھد

با شمشیر .در خیمھ آذرگشسب را تنھا و بدون سالح دید. طیسفون بازگشتراه

بھرام پرسید این .گردن او را زد و سرش را برداشت و بسوی بھرام رفت

بھرام گفت این .آیین گشسب است کھ بجنگ تو آمده بود:سرکیست؟ بھ بھرام گفت

گون بخت را زنده بھ فرمود ھمسایھ ن.مرد پارسا میخواست شاه را با ما آشتی دھد

ھرمز .سواران آذرگشسب بیشترشان پیش بھرام ماندند و بقیھ  برگشتند.دار کردند

 سر   در طیسفون.ببست،  ندیدش کسی با می بدستپس از آن در را روی خود 

در زندانھا را شکستند و .بندگان پر شد از درد و کین،  گزیدند نفرینش بر آفرین

.یا را کنار گذاشتنددر شھر و بازار شرم و ح

کھ ھرمز بگشتست از رای و راه         از این پس مر او را مخوانید شاه

.کجا دست یازد بخون پسربا گستھم سپاھیان ھمصدا شدند کھ نفرین بر این شاه، 

نھادند پس داغ بر چشم شاهمردم بھ ایوان شاه ریختند و تاج از سرش برداشتند و 

.ده اش نگھداشتندواو را کور کردند ولی زن

*کسی  کو  خریدار  نیکو     شود          نگوید   سخن   تا  بدی    نشنود

.گستھم و بندوی سواری را با دو اسب بھ آذرگشسب فرستادند تا نزد خسرو شود

ھمھ شھر ز آگاھی آرام شاه نو با سپاه از بردع و اردبیل و ارمینیھ بھ بغداد آمد و 

.وارد شھر شد و نزد پدر رفتخسرو اندوھگین .یافت

چو خسرو نشست از بر تخت زر        برفتند  ھرکس  کھ  بودش    ھنر

پیشھ من جز راستی نخواھد بود و از یزدان این : گرانمایگان را فرا خواند و گفت

 ھرکس کھ .نباشد شما را جز از ایمنی،  نیازد بکردار آھرمنی.تخت را می پذیرم

خسرو پرویز ھر شب بھ دیدن ھرمز . بر او آفرین خواندگفتار شاه را شنید

ای یادگار انوشیروان، می دانی اگر پشت من بودی :شبی بھ پدرش گفت.میرفت
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ھرمز بھ خسرو گفت از .حتی پشت انگشتت ھم از سوزن خراشی بر نمی داشت

انائی از دیگر آنکھ د.کنی گوش ما را بآواز شادھر بامداد،  :تو سھ خواھش دارم

سوم آنکھ در سوک چشم من بھ .رزم دیرینھ و شھریاران گذشتھ برایم سخن بگوید

.کسی خشم نکنی

بھرام چون داستان  کور کردن ھرمز و نشستن خسرو بھ تخت را شنید، شگفت 

 بنھ بر نھاد و سپھ برنشست،  بپیکار خسرو .زده شد و غمگین در فکرفرو رفت

ن لشکرکشی آگاه شد، جاسوسانی فرستاد و برایش خسرو کھ از ای.میان را ببست

 ازان پس .کار بزرگی در پیش داریم:خسرو بھ وزیرانش گفت.خبر آوردند

سن من از شما کمتر .ببندوی و گستھم گفت،  کھ ما با غم و رنج گشتیم جفت

بگستھم و بندوی .بگویید تا چاره چیست؟ پس سپاه را از بغداد بیرون کشید.است

.ھمی راند تا چشمھ نھروانلشکر را .اه،  کھ تا برنھادند ز آھن کالهفرمود ش

.بھرام و خسرو بھم رسیدند کھ یکی گشاده روی بود و دیگری غمگین

ای :چون بھرام روی شاھنشاه را دید، از خشم رنگ چھره اش عوض شد و گفت

.رد آمدهسرکشان این روسپی زادۀ  بد نشان از پستی بھ مردی رسیده و حاال بھ نب

بدو مانده بد لشکر .این را گفت و سر اسب سیاه وسفیدش را پیچاند و برگشت

شاه از میدان جنگ ھمراه تنی چند از ایرانیان بھ نھروان آمد و پرسید .اندر شگفت

چھ کسی بھرام چوبین را خوب می شناسد؟ گردوی گفت ای شھریار آن مرد با 

ازان پس بھ بندوی و .ابلق را نگاه کنقبای سپید و حمایل سیاه، سوار بر اسب 

.گستھم گفت،  کھ بگشایم این داستان از نھفت

*کھ  گر  خر نیاید  بنزدیک    بار            تو  بار  گران  را  بنزد  خر  آر

*چو بفریفت  چوبینھ را نرّه  دیو            کجا   بیند او  راه  کیھان  خدیو

*ند             نیایدش   کار   بزرگان    پسندھرآن دل کھ از آز  شد   دردم

ولی باید با او سخن گفت و در پرسش .چوبینھ جز جنگ چیز دیگری نمی خواھد

این جنگ بھ آشتی منتھی .پیش دستی کنم، ازان بھ کھ در جنگ سستی کنماز او 

خسرو خرامان بھ پیش سپاه آمد و بھ .می شود و در آشتی سودمندی خواھد بود
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.ترا با سپاه مھمان می کنم و سپھدار ایرانت می خوانم:بھرام گفت

مرد ابلق سوار پاسخ داد بزرگی بر تو مباد کھ چیزی از داد و شاھی نمی دانی و 

بھرام چون این پاسخ را شنید  رخسارش .از من تلخی روزگار را خواھی چشید

چگونھ است کھ .اسکھ ای ناسپاس، نگوید چنین مرد یزدان شنسرخ شد و گفت 

مھمانی از دور برایت بیاید و تو بجای سور بھ او دشنام بدھی؟ کسری پدربزرگم و 

چھ کسی را شایستھ تر از من برای شاھی میدانی؟  بھرام بھ .ھرمز پدرم بوده اند

کھ ای بدنشان، ترا با سخنھای شاھان چکار، نھ فرزانھ ای نھ جنگی او گفت 

ندانم کھ آمختت این بدتنی، .ز مغز تو خرد گسستھ شدها:خسرو بھ او گفت.سوار

 خسرو تاج از سرش برداشت و نیایش کنان سر سوی .ترا با چنین کیش آھرمنی

گنجی ندارم و .ای روشن دادگر، درخت امید از تو آید ببر:خورشید کرد و گفت

.ده ندهتو سپاه مرا پیروز گردان و تاج و تخت را بھ بن.وقت نیایش گلیم می پوشم

پس از جای برخاست و بھ بھرام چوبینھ بھ آواز .دل موبد و ھیربد را خوش میکنم

اگر من سزاور .کھ ای دوزخی بندۀ دیونر، خرد دور و دور از تو آیین و فر:گفت

بھرام پاسخ داد کھ تو سزاوار فرزندی .شاھی نیستم، ھرگز زیر دست نخواھم بود

این مجادلھ خیلی طوالنی شد و .ن گذاشتھ ایتو داغ بر چشم شاھا.ھرمز نیستی

بھرام از اعقابش، اشکانیان و آرش گفت و خسرو از داستان باستان یاد کرد

*کھ ھرگز بنادان و بی راه و خرد         سلیح    بزرگی  نباید  ســــــــپرد

*کھ چون باز خواھی نیاید   بدست        کھ دارنده زان چیز گشتست مست

باز ھم ادامھ دادند .و نام مرا بر سکھ زدی و حاال می خواھی مرا بکشیو گفت ت

.تا آنکھ با تنی پرگداز بھ لشکرگاه خود باز گشتند

از جوانی شود تیز و تند،  مگردان تو در بھ او گفت اگر خسرو خواھر بھرام

:خواھر دانا بھ او گفت.کھ او را زشاھان نباید شمردبھرام گفت .آشتی رای کند

*نگر تا چھ گوید  سخن گوی بلخ          کھ  باشد سخن  گفتن راست  تلخ

زندگی و شھر .ھرکسی کھ عیب ترا با تو بگوید حقیقت را بر تو آشکار میکند

تخت و تاج ساوه شاه و بزرگی در جھان را تو مدیون .خودت را ویران نکن

276



م را شاه کنند ولی،وقتی نوذر بیدادگر شد ھمھ خواستند سا.ھرمز ھستی

بران  مھتران  گفت ھرگز مباد            کھ  جان   سپھبد    کند   تاج   یاد

کھ  خاک  منوچھر  گاه  منست            سر   تخت   نوذر   کاله    منست

برادر، این را بھ آن دلیل گفتم کھ تخت را فقط پیروز بخت خواھد یافت کھ فّر و 

.دمند و روشن دل و پر از داد باشدنژاد داشتھ باشد و خر

بھرام گفت راست میگویی ولی دیگر کار از کار گذشتھ و اگر خودم را کوچک 

.کنم، سر بھ مرگ خواھم گذاشت

از آنطرف شھریار جوان وقتی از پل نھروان گذشت در جمع بزرگان بھ مشورت 

 مھر را نشست و از شبیخون ھم صحبت کردند ولی گستھم بھ او گفت  کھ شبیخون

:گردوی ھم گفت.از دلھا بیرون میکند

بدین رزمگھ امشب اندر مباش        ممان تا شود گنج و لشکر بھ الش

درآن میان بزرگانی چون خراد برزین و گستھم و . خسرو گفتار آنھا را پسندید

.شاپور و اندیان و بندوی و نستود بودند

ردند کھ خسرو می خواھد شبیخون از اینطرف بھرام با بزرگانش نشست و خبر آو

پس در تمام لشکر آتش افروختند و از لشکر صد ھزار دلیر شمشیرزن را .بزند

گزیده و از خاقانیان سھ ترک سترک را فرمانده آنان کرد تا بھنگام بانگ خروس 

چون صبح شد، یکی از آن ترکان بسوی خسرو تاخت .جنگ را آغاز کنند

بزیر سپر  ولی خسرو سپر را باالی سر گرفت و وخواست بر سر شھریار بزند

تا رسیدند جنگ ادامھ پیدا کرد .تیغ زھرآبگون،  بزد تیغ و انداختش سرنگون

برھم چون پیالن جنگی آشوفتند .بھرام و خسرو بھم، دالور دو جنگی دو شیر دژم

و بر سر ھم کوفتند، ولی سالح بھرام بر خسرو کارگر نبود تا خورشید غروب 

کھ باما کسی نیست در جنگ :خسرو بھ گستھم گفت.و جنگجویان برگشتندکرد 

.ما ده تنیم در مقابل سپاھی بزرگ.جفت

ھزیمت  بھنگام  بھتر   ز   جنگ          چو تنھا شدی  نیست جای  درنگ

جوان بی تجربھ  بطرف پل نھروان رفت و بھرام ھم با سری پر ستیز بھ دنبالش 
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پیاده سپھبد .روی پل ھمچون تگرگ بسوی بھرام تیر انداختخسرو از .رفت

سپاه از روی پل برگشت و خسرو .سپر برگرفت،  ز بیچارگی دست بر سر گرفت

.ھمی راند غمگین سوی طیسفون،  دلی پر ز غم دیدگان پر زخون

بردش نماز، ھمی بود پیشش در شھر را بستند و از آنجا بھ پیش پدر رفت و 

.سرو بھ ھرمز گفت کھ ھرچھ توانستم بھ بھرام گفتم ولی فایده نکردخ.زمانی دراز

بجز عربھا یاور دیگری .اکنون تمام سپاھم بھ او گرویده و او را شاه می خوانند

.اگر فرمان دھی از اعراب سواران بی شماری تھیھ کنم.ندارم

بھ دشمن آنھا برای پول ترا .اعراب یاور تو نیستند.ھرمز گفت این درست نیست

.از این مرز و بوم بسوی قیصر برو.یزدان پشت تو خواھد بود.خواھند فروخت

خسرو چون این را شنید زمین را .چھ آنھا از نسل فریدون و خویش تو ھستند

.بوسید و بھ بندوی و گردوی و گستھم گفت، بار بنھ را ببندید و نزد قیصر برویم

ژدھاست بھ نھروان رسیده و چون خسرو خبر رسید درفش سیاه بھرام کھ پیکرش ا

.ھمی شد سوی روم برسان گرد،  درفشی پس پشت او الژورداین را شنید، 

چون چوبینھ بھ .کای شھریار، دلت را ببھرام رنجھ مدار:در راه بندوی گفت

ایوان شاه وارد شود، تاج و تخت را بھ ھرمز خواھد داد و مثل وزیر کنارش 

بھرحال باید . داد کھ از بخت بد ھر اتفاقی خواھد افتادخسرو پاسخ.خواھد نشست

آن دو بیدادگر برگشتند و بھ ایوان شاه آمده و چون .بھ یزدان امیدمان را ببندیم

.نزدیک تخت رسیدند، کمندی در گردنش افکندند و تن گرامی شاه را آویختند

 زان کاخ راه جفا بیشھ گستھم و بندوی تیز، گرفتنددرفش بھرام کھ پدیدار شد، 

پس راه . تا بھ خسرو رسیدند و از قیافھ آنھا خسرو فھمید کھ ھرمز کشتھ شدهگریز

.دراز بیابان را گزیده و بسرعت حرکت کردند

.چون بھرام بھ ایوان شاه وارد شد سی ھزار شمشیر زن را بھ دنبال خسرو فرستاد

جائی برای .داز آنطرف خسرو بھ کاروانسرائی رسید کھ نامش یزدان سرا بو

در آنجا نان فطیر با تره جویبار .سوکواری و سکونت راھبان و پیشوای آنھا

خوردند و خسرو بعد از آشامیدن سھ جام می کھ راھبان از خرما در فصل گرما 
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ھنوز بندوی سر بر زمین نگذاشتھ بود کھ راھب .درست میکردند بھ خواب رفت

بندوی بھ خسرو گفت تاج و .ھیان معلوم شدهآمد و خبر داد کھ از دور گرد سپا

وقتی خسرو رفت، .قبای خودت را بمن بده بپوشم و با شتاب از اینجا دور شو

بعد .بندوی با آن جامھ زرنگار روی بام رفت و ھمھ گفتند کھ این خسرو است

بندوی پایین آمد و لباس خودش را بتن کرد و دوباره باالی بام رفت و بھ آواز بلند 

فرمانده شما کیست کھ پیغامی از طرف شاه جھان دارم؟  پور سیاوش کھ او :فتگ

جھاندار شاه :بندوی گفت.من فرمانده ھستم و اسمم بھرام است:را دید گفت

میگوید من خستھ راه ھستم و با پنج یارم در این خانھ سوکواران امشب استراحت 

.فراز خواھیم رفتمیکنیم و سپیده دم فردا با شما نزد بھرام گردن 

چو ساالر بشنید زو داستان         بگفتار او گشت ھمداستان

روز بعد بندوی باالی بام رفت و گفت کھ وقتی خسرو شما را دید بسوی روم رفت 

.و اگر شما مثل عقاب ھم بپرید او را بجز روم جای دیگری پیدا نخواھید کرد

رام بھ او گفت کھ ای بد کنش تو وقتی پور سیاوش بندوی را نزد بھرام آورد، بھ

بر پایش بند نھاده و او .سپاه مرا فریب دادی و برای این گناھت ترا نخواھم کشت

.را بھ زندان انداختند

کسی کھ :روز دیگر بھرام بزرگان را بزانو جلوی تخت نشاند و ببانگ بلند گفت

دارنده آفتاب بلند ب.برای شاھی پدرش را کشتھ بھ روم رفتھ و در جھان ناپدید شده

کسی مخالفتی نکرد و پیرمردی کھ نامش شھران گراز .قسم کھ یار شما خواھم بود

سپھبد خراسان پیش آمد و .کنون تخت ایران سزاوار توست:بود بپاخاست و گفت

ولی داستانی .گفت این داننده کھن کھ این نیکویھا را گفت، دل انجمن را شاد کرد

ید اگر کسی را یکسال پند بدھید و بعد از یکسال نغز ھست کھ زرتشت میگو

:پس از آن فرخ زاد برپای خاست و گفت.اصالح نشود، بفرمان شاه او را بکشید

خزروان خسرو مثل شیر جلو آمد و بھ بھرام .دست و زبان بَدان از تو دور باد

.کسی را دنبال خسرو بفرست و از کار گذشتھ پوزش بخواه:گفت

 باشد  جھاندار  شاه          نباشد   سپھبد     سزاوار     گاهکھ  تا  زنده 
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واگر از خسرو بیم داری از پارس و طیسفون دل بکن و در خراسان آسوده زندگی 

کسی در جھان این :سپس زاد فرخ از تاریخ و گردش روزگار سخن گفت.کن

ه بھ دشمن پناه شگفتی را ندیده کھ خسرو از تخت و تاج گریختھ و از دست سپا

سنباد  با شمشیر در .از گفتار او بھرام زرد شد.این را گفت و گریان نشست.ببرد

.کاین نامور پھلوان، بزرگست و با داد و روشن رواندست برپای خاست و گفت 

بابوی، پھلوان ارمنی کھ این .او از نژاد کیان است و بھتر است او برتخت بنشیند

:ید و گفترا شنید، شمشیر را کش

کھ  بھرام  شاھست  و  ما  کھتریم          سر  دشمنان  را  بپی   بســـپریم

بھرام کھ این سخنان را شنید شاد شد و چون شب شد قلم و کاغذ خواست و دبیر 

آمد تا تمام ایرانیان عھد نامھ ای بنویسند،

تکھ بھرام شاھست و پیروز بخت          سزاوار تاج است و زیبای تخ

، بھرام شاه برتخت نشست و کاله کیانی را جھان شد ز دیدار خورشید زردچون 

برسر نھاد و دبیرش عھد کیان را آورد کھ بر صفحھ پرنیان،

گوایی  نوشتند  یکســـــر  مھان        کھ  بھرام   شد  شھریار  جھان

وز در ھرکس کھ با ما ھمداستان نیست بیشتر از سھ ر:بھرام بھ ایرانیان گفت

نھ از تھ دل بر او آفرین خواندند و .ایران نماند و روز چھارم نزد خسرو برود

ھرکس کھ از پادشاھی دلخستھ بود، از آن مرز بوم پراکنده شده و بطرف روم 

.رفتند

بندوی بعد از ھفتاد روز در زندان بھ زندان بانش بھرام، ھمان کسی کھ فریب داده 

.این تاج وتخت برای بھرام باقی نخواھد ماند.ید مشواز شاه ایران نا ام:بود گفت

بانگشت بشمر کنون تا دو ماه       کھ  از روم بینی  بایران  سپاه

بھرام گفت اگر بھ اوستا و زند سوگند بخوری کھ خسرو بمن زینھار خواھد داد، 

پس چون .برای چوبینھ دامی خواھم گستراند و او را در بزمگاه ھالک میکنم

د بندوی را شنید، بند از پای او باز کرده و گفت بھرام امروز چوگان بازی سوگن

بھرام زندان بان زنی ناپاک داشت کھ آرزوی .میکند و دمارش را در خواھم آورد
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کسی را نزد بھرام .مرگ شوھر را میکرد و در دل از چوبینھ خوشش می آمد

.ره پوشیده و قصد جانت را داردچوبینھ فرستاد کھ مواظب باش بھرام زیر لباس ز

بدوگفت .چوبینھ گفتار زن را شنید و روز چوگان زره را در زیر لباس بھرام دید

اینرا گفت و شمشیر کشیده، سرو .ای بتّر از خار گز، بمیدان کھ پوشد زره زیر خز

بھرام .بندوی چون باخبر شد، از آن شھر بسوی اردبیل گریخت.پایش را درید

کای شھریار، ولی او گفت .میدان آمد بھ مھروی گفت نگھبان بندوی باشدچون از 

.او بعد از کشتھ شدن یارش فرار کرده.دلت را ببندوی رنجھ مدار

*چنین  گفت کانکس کھ دشمن ز دوست        نداند  مبادا  ورا  مغز و  پوست

*راز       اندرون   بماند   براه  دکسی   را   کجا   کور   بد  رھنمون      

*   شد  او کشتھ  و اژدھا  زو رھاھرانکس   کھ  گیرد  بدست   اژدھا      

*  ازان خوردنش درد و مرگست بھر زھر     خورد وگر آزمون  را کسی

بندوی با اندک سپاھی کھ توانست جمع کند گریخت و در راه بھ موسیل ارمنی 

وسیل بھ او گفت از این راه مرو تا ببینیم خسرو در براو نماز گزاشت و م.رسید

.بندوی آنجا ماند و از آنجا یاران خود را فراخواند.روم آیا آشتی میکند یا نبرد

.از آنطرف خسرو بدون راھنما از بیابان بی آب و علف بھ شھر باھلھ رسید

د کھ بھ در ھمان زمان پیکی از طرف چوبینھ رسی.بزرگان شھر او را پذیرا شدند

خسرو چون .بزرگ باھلھ نوشتھ بود، سپاھش را بھ دنبال خسرو خواھد فرستاد

گرسنھ بودند و بھ دنبال شکار رفتند .ھمی تاخت تا پیش آب فراتاین نامھ را دید، 

بدو گفت من قیس بن حا رثم،  آن ساربان چون خسرو را دید، .تا کاروانی را دیدند

ختند و گاوی را کباب کرده خوردند و زمانی آتش افرو.ز آزادگان عرب وارثم

شتر و آذوقھ گرفتند و .مرد تازی گفت ھفتاد فرسنگ بیابان در پیش داری.بخفتند

.براه ادامھ دادند تا بھ بازرگانی از خره اردشیر رسیدند کھ نامش مھران ستاد بود

فظی از بازرگان خداحا.خسرو از دور خراد برزین را دید کھ بطرف او می آمد

در راه بھ .کرده  و وقتی بھ خراد برزین رسید باھم بطرف روم رھسپار شدند

مسیحیان کھ از دور سپاه .شھری رسیدند کھ قیصر آنرا کارستان نام نھاده بود

281



خسرو سھ روز بیرون شھر .خسرو را دیدند بھ داخل شھر رفتھ و درھا را بستند

ا فرستاد کھ ما لشکری نیستیم، ما را گرسنھ و خستھ ماند و روز چھارم کسی ر

آن شب ابر تیره ای بر آسمان آمد و مثل شیر جنگی .ولی فایده نداشت.یاری دھید

.غرید و در ھر برزنی بانک و فریاد برخاست و ھمھ شھرستان در شگفت ماندند

اسقفھا از یزدان پوزش خواستھ و سھ راھب پیر را نزد شاه فرستادند و او را بھ 

خسرو نامھ ای بھ قیصر نوشت و از آن شھر بسوی  شھری .عوت کردندشھر د

مانویان و راھبان ھمھ با ھدیھ و نثار .کھ جھاندار آنرا مانوی خوانده بود رفت

خسرو سھ روز آنجا بود و بسوی شھری بنام اوریغ کھ کلیسا .بسوی شھریار رفتند

بی :اھب بھ خسرو گفتدر بیراھھ بھ دیری رسیدند و ر.و بیمارستان داشت رفت

از گفتار او در شگفتی بماند و گفت من یک .گمان، ز تخت پدر گشتھ ای ناشادمان

.سپاھی کوچک ھستم کھ پیامی نزد قیصر می برم

بدو گفت راھب کھ چونین مگوی          تو شاھی مکن خویشتن شاه جوی

از .جا رسیده ایتو سختی زیادی دیده ای کھ بھ این.در دین تو دروغ جائی ندارد

.گفتار او خسرو در شگفت ماند و خجالت زده پوزش خواست

بدو گفت راھب کھ پوزش مکن          بپرس از من از بود نیھا سخن

قیصر بھ تو اسلحھ و سپاه می دھد .شاد و گستاخ باش کھ یزدان ترا بی نیاز میکند

خسرو پرسید .ریختو دخترش را بتو خواھد داد و سرانجام آن بد نژاد خواھد گ

خسرو پرسید در این جمع چھ .این چھ مدت طول میکشد؟ پاسخ داد دوازده ماه

خسرو بھ بستام برآشفت .کسی بمن آزار میرساند؟ پاسخ داد آنکھ نامش بستام است

گستھم بھ شھریار .کھ مادرت ترا گستھم نامید ولی تو میگویی در نبرد بستام ھستم

.کھ ھرگز نسازم بدی در نھان و ماه قسم بآذرگشسب و بخورشید:گفت

خسرو چون بھ آن شھر رسید، سواری پیغام از طرف قیصر آورد کھ در این شھر 

شاد و امن باش و ھر چھ میخواھی مال توست و تمام روم کوچک تو ھستند اگر 

تا برایت اسلحھ و سپاه تھیھ نکم آرام نخواھم .چھ رومیان بزرگ و گردنکش ھستند

رو گستھم و بالوی و خراد برزین و شاپور را ھمراه نامھ ای نزد قیصر خس.گرفت
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:قیصر فرستادگان شاه را با مھربانی پذیرفت و بھ خسرو پاسخ داد.فرستاد

اگر  دیده  خواھی  ندارم   دریغ         کھ  دیده  بھ ز گنج و دینار و تیغ

قیصر با .ھ او باز گو کردندفرستادگان نزد خسرو بازگشتند و سخنھای قیصر را ب

راھنمایان و موبدان خود بھ گفتگو نشست و ھمھ سخنھای دیرینھ را بھ یاد آوردند

کھ ما تا سکندر بشد زین  جھان         ز   ایرانیانیم    خســـــــتھ   نھان

ھم اندر زمان باژ خواھد ز روم،  بپا اندر آرد اگر خسرو پادشاھی را بدست آورد، 

قیصر چون سخنان ایشان را شنید فکر دیگری بھ نظرش آمد و .ز و بومھمھ مر

دلش تنگ شد، رخانش خسرو چون نامھ را دید .سواری با نامھ نزد خسرو فرستاد

خسرو پاسخ داد کھ نیاکان ما ھمھ نامدار بودند و اگر من .ز اندیشھ بی رنگ شد

ر چون نامھ خسرو را قیص.از رومیان فریاد رس نیابم، نزد خاقان چین می روم

:خواند، فرمود تا اختر شناسان آمدند و گفتند

برین گونھ تا سال بر سی و ھشت          برو  گرد   تیره   نیارد   گذشت

اگر خسرو بطرف خاقان برود، از کین او ھرگز آسوده نخواھی بود و اگر بھ او 

سرو نوشت کھ در قیصر نامھ ای بھ خ.لشکر بدھی ھمیشھ با تو دوست خواھد بود

ولی نیای تو انوشیروان عادل، .قسطنتنیھ سپاه مورد نیازت را فرام خواھیم آورد

سی و نھ شھرستان ما .روم را سراسر خراب کرد ھمانگونھ کھ افراسیاب ایران را

اگر از رومیان نا مھربانی دیدی نباید شگفت زده .را بھ خارستان تبدیل کرد

.سخن گفتم و دیگر کسی از گذشتھ سخن نمی گویدمن با ستمدیگان روم .بشوی

ھمھ دوستدار و .باید در آینده از رومیان باژ نخواھی و شھرھای ما را پس بدھی

.برادر شویم،  بود نیز گاھی کھ کھتر شویم

ازین پس یکی باشد ایران و  روم          جدایی  نجوییم  زین  مرز و  بوم

بدان وقتی صاحب فرزندی . رسم و آیین ماستدختری دارم پاک، ھمانگونھ کھ در

سخنان مرا خودت بخوان و .با نژاد قیصر بشوی، کینھ ایرج را بیاد نخواھد آورد

خسرو در پاسخ  نامھ ای بھ زبان .نمی خواھم دبیر این راز را بداند.پاسخ بده

.از روم باژ نخواھم خواست:پھلوی برآیین شاھان با خط خسروی نوشت
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دختر قیصر را .رستانھای رومی را یک بھ یک بھ قیصر خواھم سپردشھ

.ھمداستان پدر خواھم خواست

بدین  نامھ  ما  بی  بھانھ   شدیم          ھمی   روم  و ایران  یگانھ  شدیم

یک روز صبح قیصر از نیرنگ ساز خواست با طلسم بزرگان ایرانی را آزمایش 

 دختری زیبا داشتم کھ او را بھ جوانی دادم و آن :گستھم را پیش خواند و گفت.کند

دخترم شب و روز در سوک او نھ پند مرا می پذیرد و نھ سخن .جوان زود مرد

گستھم او را پند فراوان داد ولی فایده .او را ببین شاید پند ترا بپذیرد.می گوید

فت، سوی چاره نیاروز دیگر بھ بالوی گفت و بعد از او بھ شاپور و چون .نداشت

خراد برزین زمانی دراز پیش دختر بود و بسی گفت ولی .خراد برزین شتافت

در او نگاه کرد و دید کھ اشک ریختن دختر با حرکت دست و پایش .پاسخی نشنید

نزد قیصر آمد و بخنده گفت کھ این طلسم است کھ بالوی و گستھم .ناھماھنگ است

خانھ ای دارم . سزاوار وزارت ھستیزنده باد، تو:قیصر گفت.متوجھ آن نشدند

خراد برزین گفت این .کھ در ایوان آن اسب و سواری در ھوا طلسم شده اند

درباره دین ھند و عیسی سخن گفتند و .مغناطیس است کھ در دفتر ھندی آمده

.بسیار کرد آفرین،  کھ آباد باد از تو ایران زمینقیصر 

ر مرد کارزار با اسلحھ و اسبان جنگی سپاه چون آمد، از میان رومیان صد ھزا

قیصر با آنھا دو منزل .انتخاب کرد و مریم، دخترش را با آیین دین بھ خسرو سپرد

نیاطوس برادر قیصر ساالر لشکر بود و لشکر .رفت و با دخترش خداحافظی کرد

خسرو کھ از آمدن سپاه خبر دار شد جلو آمد و نیاطوس .بھ طرف وریغ براه افتاد

ر بر گرفت و از آنجا بسوی عماری حرکت کردند و در داخل پرده روی مریم را د

در عماری یک ماه پرده سرای .دست او را بوسید و از دیدارش شاد شد.را دید

بعد از سھ روز گفتگو، نیاطوس و سرگس و کوت جنگی را پیش .برپا کردند

.ا کنمزمین را بکوکب ثریاگر کردگار مرا یار باشد، :خواند و گفت

سراپرده .پیامی بھ آذرابادگان فرستاد و دو ھفتھ بعد سپاھیان زیادی بھ او پیوستند

بسوی دریاچھ ارومیھ .در دشت دوک زدند و نیاطوس را بزرگ سپاه تعین کرد
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از دور سواری را دیدند کھ بھ تاخت می .حرکت کردند، جائیکھ موسیل ارمنی بود

بندوی چون رسید، نماز گزارد و داستان .دوی استگستھم گفت آن سوار بن.آمد

خسرو پرسید این مرد کیست؟ گفتند .آنچھ بر او گذشتھ بود برای خسرو بازگوکرد

موسیل پا و رکاب شاه را بوسید و خسرو از آن .موسیل کھ سپاھی فراوان دارد

در آنجا چندی نیاش کرد و بھ دشت دوک .دشت تنھا بسوی آذرگشسب تاخت

.بازگشت

چون بھرام آگاه شد کھ فّر شاھنشاھی تازه شده، دبیر دانشمند خودش بنام داناپناه را 

فراخواند و نامھ ای بھ بزرگان چون گستھم و گردوی و بندوی و شاپور و اندیان و 

:سایر پھلوانان نوشت

بساسانیان   تا    ندارید     امید              مجویید   یاقوت   از  سرخ   بید

دیک من  جایتان  روشن ست             بر  و آستی ھم  ز   پیراھن ستبنز

فرستاده در لباس بازرگانان رفت اما وقتی بزرگی سپاه خسرو را دید در دلش گفت 

.این چنین شھریاری از بھرام زینھار نخواھد خواست و نامھ را نزد خسرو برد

در حرف :ھ بھرام نوشتخسرو دبیر را کنار خودش نشاند و از طرف پھلوانان ب

اگر لشکر بھ این مرز و بوم بیاوری .با خسرو ھستیم ولی در نھان دل بھ تو داریم

پس .شمیشیر می کشیم و رومیان را می کشیم و خسرو مثل روباه فرار می کند

خواند، ھوا را بخواند چوبینھ چون نامھ را .نامھ را مھرکرده و نزد چوبینھ فرستاد

 ایرانیان در شگفت ماندند و پیران بھ او گفتند اینکار را نکن، اگر .و خرد را براند

این سخنھا بر او .خسرو بھ ایران بیاید جز گرز و شمشیر چیز دیگری نخواھی دید

چون خورشید .ھمی تاخت تا آذرآبادگان، سپاھی دالور ز آزادگانکارگر نیامد و 

. میمن و میسره را آراستنداز سر کوه باال آمد، از ھر دو گروه خروشی برآمد و

یالن سینھ در قلبگاه سپاه بھرام قرار گرفت و نیاطوس و بندوی و گستھم و شاه بھ 

کوت از میان سپاه رومیان .ازان کوه لشکر ھمی دید شاهباالی کوه دوک رفتھ و 

بھ آن بنده دیوساز نگاه کن کھ با او نبرد کردی و چون :دمان آمد و بھ خسرو گفت

خسرو چون اینرا از کوت شنید کھ گفت از دست بنده .ن شد تو گریختیاو کامرا
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برو :پس بھ کوت گفت.فرار کردی،  دلش پردرد شد و پاسخی بھ آن سخن نداد

کوت کھ بھ .پیش آن مرد ابلق سوار و فرار نکن تا ننگ از زبانت پاک شود

 کرد و با شمشیر تنش نزدیک بھرام رسید نیزه انداخت ولی بھرام با سپر آنرا رد

گفت نیاطوس خشمگین شد و بھ خسرو .آواز تیغ را کھ خسرو شنید خندید.را برید

من از کشتھ شدنش :خسرو گفت.کای نامدار، نھ نیکو بود خنده در کارزار

.بمن گفت کھ از بنده بگریختی.نخندیدم

ازان بنده بگریختن نیست ننگ       کھ زخمش بدین سان بود روز جنگ

خسرو بدن او را .بھرام دستور داد تا کوت را پشت اسب بستھ بھ لشکرش بفرستند

.با کرباس پوشانیده و زره بھ تن نزد قیصر فرستاد

بھرام .ده ھزار از مسیحیان رومی حملھ کردند و تعداد زیادی از آنان کشتھ شد

 میشود و گفت، اگر رومیان دوباره این چنین حملھ کنند، لشکر خسرو از آنان تھی

شھریار بھ سرگس گفت فردا تو بیاسای تا من با .ھمان تیغ پوالد را موم دان

.ایرانیان بھ جنگ برویم

خسرو در .سپیده دم خروشی برآمد و ایرانیان صف کشیدند با تیغ ھندی در دست

قلبگاه و گردوی در میمنھ با نامدار ارمنی در چپش و مبارزینی چون شاپور و 

بھرام کھ رومیان را ندید، بر پشت پیل سفید نشست و . در کنار شاهاندیان و گستھم

خسرو .تا میمنھ تاخت تا بھ شاپور رسید و برای آن نامھ دروغین بھ او بد گفت

بھرام برآشفت و از پیل پیاده شد و بھ .دستور داد بر خرطوم پیل تیر باران کنند

 را درھم درید و سوی میسره آمد قلبگاه.قلبگاه، جایی کھ شاه شاید تنھا باشد تاخت

کای بی پدر،  بخون برادر بھرام بھ او گفت .کھ برادرش گردوی نگھبان آن بود

:کای پیسھ گرگ، تو نشنیدی آن داستان بزرگ؟ گردوی بھ او گفت چھ بندی کمر

کھ ھر کو برادر بود دوست بھ           چو دشمن بود بی پی و پوست بھ

خسرو کسی را نزد .منی و دشمن جھان آفرین ھستیتو ھم دشمنی و ھم اھری

اگر بھرام شکست :شھریار بھ گستھم گفت.شاپور فرستاد تا فریادرس موسیل باشد

نمی خواھم کھ رومیان .بخورد و یا کشتھ شود سر رومیان بھ آسمان میرسد
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رده نفر چھا.بھتر است من با سپاه اندکی خودم بھ نبرد بھرام بروم.سرافراز شوند

:را برگزید و گفت

برزم  اندرون  کشتھ  بھتر  بود         کھ  در  خانھ ات  بنده  مھتر  بود

بھرام .سپاه را بھ بھرام فرخ سپرد و با  آن چھارده پھلوان بھ جنگ بھرام رفت

شما چارده یار و :خسرو گفت.چون آنان را دید با چھار نفر بسویشان تاخت

نیاطوس با لشکر رومیان بطرف کوه .کھ بینید ھرگز شکنایشان سھ تن، مبادا 

.رفتند تا جنگ دو گروه را نگاه کنند

.خسرو از یارانش جدا شد و بھ غاری رسید کھ پشت سرش سھ مرد جنگی بودند

در این بیچارگی .آخر غار ھم بستھ بود و نھ جای درنگ بود و نھ جای گریز

با جامھ ای .د آمد از راه فرخ سروشخروشی پدیخسرو نیایش کرد و ھمان لحظھ 

سبز و شلوار سفید و از دیدار او خسرو دلیر شد و پرسید نام تو چیست و چندی 

فرشتھ بھ او گفت نامم سروش و از این پس تو برجھان سی و ھشت سال .گریست

بھرام چون اینرا دید خیره ماند و بھ .این را گفت و ناپدید شد.پادشاه خواھی بود

:فتخودش گ

.برآنم کھ جنگم کنون با پریست       برین تخت تیره بباید گریست

نیاطوس از آنطرف کوه چون روی خسرو را ندید بمریم گفت کھ می ترسم شاه 

ھمھ ھم آنگاه خسرو روی کوه پدیدار شد و .ایران زمین کشتھ شده باشد

ی ماه کاخسرو بھ مریم گفت .لشکرنامور شاد شد،  دل مریم از درد آزاد شد

.قیصر نژاد،  مرا داور دادگر داد داد

فریدون فرخ ندید این بخواب           نھ تور و نھ سلم و نھ افراسیاب

از آنطرف بھرام بھ .خسرو گفت من کینھ خواه نیستم و ھمھ در زینھار من ھستند

یارانش گفت اکنون وقت گریز است و سھ ھزار شتر از ساروان خواست و ھرچھ 

خسرو سھ .ار کرده و چون صبح شد در پرده سرای بھرام کسی نبودگنج بود ب

بھرام از راه و بیراه  .ھزار مرد جنگی را بھ نستود داد تا بھ دنبال بھرام برود

بھرام پرسید از کار .پیرزنی بھ آنھا نان کشک و می داد.رفت تا بھ دھی رسیدند

287



بھرام پرسید .بینھ گویند و بسھمی جنگ چو:جھان چھ آگاھی داری؟ پیرزن گفت

چرا دیو چشم :فکر میکنی کھ این از خرد بھرام بود یا ھوی و ھوس؟ پیرزن گفت

مگر نمیدانی ھرکسی کھ خرد داشتھ باشد بھ نبرد بھرام پورگشسب .ترا تیره کرده

.کسی او را از گردنکشان نمی شمارد.با پور ھرمز می خندد

. بعد در نیستانی با سواران نستود روبرو شدبھرام یک شب استراحت کرد و روز

بھرام نستود را با .نیستان را سراسر آتش زدند و سواران یا کشتھ و یا سوختند

از اینجا نزد خسرو .کمند گرفت  و بھ او گفت بریدن سرت برای من ننگ است

کمی آنجا ماند و .از آن بیشھ بھرام بسوی ری رفت.برو و ھرچھ دیدی بھ او بگو

.استراحت کرد و بطرف خاقان حرکت کرد

از این سو خسرو نامھ ای بر حریر بھ قیصر نوشت و چون خبر خوش بھ قیصر 

رسید، سی شتر بار دینار و دّر و یاقوت بسیار با صلیبی گوھرنگار و یک خفتان 

وقتی ھدایا بھ .سبز رنگ زربافت با چھار فیلسوف رومی برای خسرو فرستاد

اگر .ت ماند کھ چگونھ جامھ مسیحیان را با صلیب بپوشدخسرو رسید در شگف

تو بر دین زرتشت ھرچند بزرگان بھ او گفتند کھ .نپوشد قیصر آزرده خواھد شد

ولی جامھ را پوشید و کسانی کھ دانا بودند می .پیغمبری، اگر چند پیوستھ قیصری

.سیحی شدهدانستند کھ این ھدیھ قیصر است و دیگران گفتند کھ شھریار جھان م

روز دیگر بارگاه را آراستند و رومیان با نیاطوس و فیلسوفان نشستھ و خسرو با 

نیاطوس کھ این .جامھ گوھرنگار رومی آھستھ آھستھ تصنیفھای زرتشت را خواند

ھمی گفت واژ و چلیپا بھم،  زقیصر بود بر مسیحا را دید نان را زمین انداخت و 

نیاطوس ھم بلند شد .بھ صورت صلیب پرست زدبندوی کھ این را دید سیلی .ستم

رومیان زره پوشیده وسواری چون باد .و نیمھ مست بھ لشکرگاه خود باز گشت

خسرو برآشفت و بھ .نزد خسرو آمد کھ چرا بندوی سیلی بھ مرد یزدان پرست زده

ندیدی کھ با شاه برو و بھ برادر پدرت بگو ای بداندیش پرخاشگر :مریم گفت

.گفت، ز بھر بزرگی ورا بود جفتقیصر چھ 

*ندانی  کھ  دھقان ز  دین  کھن          نپیچد   چرا  خام  گویی   سخن
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چون مریم  رفت و این سخنان را بھ نیاطوس گفت، او نزد خسرو آمد و پوزش 

.گفت ای جھاندیده شاه،  خردمندی از مست رومی مخواهخواست و 

لشکر رومیان را بشمر و بھ تمامشان درم و خلعت شاه بھ خرّاد برزین گفت برو و 

عھد نامھ ای نوشت و تمام شھرھاایرا کھ قباد و ھرمز و انوشیروان از روم .بده

پس رومیان سوی روم بازگشتند و ھفتھ دیگر خسرو .گرفتھ بودند بھ نیاطوس داد

ده رفت بھ گنبد نگاه کرد و از اسب پایین آمد و پیا.با ده سوار بھ آذرگشسب رفت

با اشک در چشمانش و

چو از در بنزدیک آتش رسید               شد از آب دیده رخش ناپدید

ھفتھ ای اوستا و زند خواند و روز ھشتم از آتشکده بیرون آمد چون روزگار سده 

از آنجا بھ شھر اندیو در مرز شورستان کھ خاکش ارزشی نداشت .نزدیک بود

.رفت

 ساختھ بود بر تخت پدر نشست و فرمود تا دبیر منشور در ایوانی کھ انوشیروان

سراسر خراسان .در این کار بندوی کدخدا بود.ایرانیان را برسم بزرگان بنویسد

کلید  .کشور دیگری را بھ گردوی داد و بھ بالوی شھر چاچ را.را بھ گستھم داد

.برزین شدندگنجھا را بھ پور تخواره سپرد و فرمود تمام بزرگان بفرمان خرّاد 

.ھمھ را خلعت داد

ھمھ  پادشاھند  بر گنج  خویش        کسی را کھ گرد آمد از رنج خویش
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:فردوسی ھمزمان نوشتن این داستان تنھا پسرش را از دست میدھد و میگوید

مرا سال  بگذشت بر شصت و پنج             نھ  نیکو بود گر  بیازم    بگنج

 برگیرم  از  پند خویش             براندیشم از مرگ فرزند خویشمگر بھره 

مرا بود  نوبت  برفت  آن    جوان             ز دردش منم چون تن بی روان

شتابم    ھمی   تا    مگر    یابمش            چو  یابم بھ  بیغاره     بشتابمش

ا رفتی و بردی   آرام   منکھ  نوبت  مرا  بود  بی  کام    من             چر

ز  بدھا  تو  بودی     مرا  دستگیر            چرا چاره جستی ز ھمراه  پیر

مگر   ھمرھان      جوان     یافتی             کھ از پیش من تیز    بشتافتی

جوان را چو شد سال بر سی وھفت            نھ بر آرزو یافت گیتی  برفت

با  من   درشت            برآشفت و یکباره بنمود پشتھمی  بود  ھمواره  

برفت و  غم و رنجش  ایدر   بماند             دل و دیده من بخون در نشاند

کنون   او  سوی   روشنایی  رسید             پدر را ھمی جای خواھد گزید

شتند بازبرآمد    چنین     روزگار     دراز               کزان ھمرھان کس نگ

ھمانا  مرا    چشم      دارد   ھمی              ز دیر آمدن   خشم دارد  ھمی

ورا سال سی بد مرا شصت و ھفت              نپرسید زین پیر و تنھا برفت

وی  اندر شتاب و من اندر  درنگ              ز کردارھا تا چھ آید   بچنگ

           خرد پیش جان تو جوشن کنادروان   تو   دارنده   روشن   کناد   

ھمی  خواھم  از  کردگار    جھان               ز روزی ده آشکار و     نھان

کھ    یکسر   ببخشد     گناه   مرا              درخشان   کند   تیرگاه   مرا
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اکنون داستان بھرام چوبینھ، 

 بنزد  دلیر  و  بزرگان   رسیدکھ چون او سوی شھر ترکان رسید       

با پسر و برادرش وقتی بھ .ده ھزار سوار از پھلوانان بیدار دل بھ استقبال او رفتند

خاقان چون او را دید برپای .برو آفرین کرد و بردش نمازتخت خاقان رسید، 

چون بھرام .از رنجھا و کار و پیکارش با شاه پرسید.جست و رویش را بوسید

ای سپھدار ترکان و :ین نشست، دست خاقان را بدست گرفت و گفتبرتخت سیم

اگر مرا پذیرا باشی در .ساالر چین، میدانی کھ از شھریار جھان کسی ایمن نیست

خاقان بھ او گفت .وگرنھ بھ ھندوستان میرم.این مرز بوم ترا یار و غمگسار باشم

.رام سوگند خواستبھ.ترا ھمچون فرزند خودم میدانم و ترا سرفرازی میدھم

پس ایوان .خاقان بھ برتر خدای سوگند خورد کھ تا زنده است یار او خواھد بود

آراستند و خاقان برایش ھرگونھ وسایل راحتی فراھم کرد و در مجلس و چوگان و 

.شکار ھمیشھ باھم بودند

یکی از پھلوانان خاقان کھ نامش مقاتوره بود ھر روز از خاقان ھزار دینار 

روز .بھرام بھ خاقان گفت فراد کھ او برای گرفتن دینار آمد پاسخی نده.فتمیگر

این بزرگ پارسی کھ :بعد کھ خاقان بھ او نگاه نکرد مقاتوره خشمگین شد و گفت

بھرام گفت تو کھ سیصد سوار .با سی یار بھ اینجا آمده ترا از عدل و داد دور کرده

مقاتوره خشمگین شد و .اه بخواھیداری، نباید ھرروز یک خروار دینار از ش

بھرام یک تیر خدنگ بھ او .کمانش را بھ بھرام نشان داد و گفت این نشان من است

فردا در میدان نبرد .داد و گفت این یادگار من است، شاید روزی بدردت بخورد

مقاتوره تیر بھ کمر بند بھرام زد و پنداشت کارش را تمام کرده، از میدان بیرون 

 بھرام .بدو گفت بھرام کای جنگجوی،  نکشتی مرا سوی خرگھ مپوی.رفت

دوپای او را با تیر بھ زین دوخت و نزد خاقان آمد و گفت کھ مقاتوره گورکن می 

پس گوھر .در نھان،  شگفت آمدش زان سوار جھانخاقان خندید ولی .خواھد

.شاھوار بگنجور بھرام فرستاد

حیوانی بود .م بیش از حد گمان وجود داشتدر کوھستان چین، حیوان وحشی و دا
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بھ بزرگی اسب با تنی زرد و گوش دھان سیاه و با چنگانی مثل شیر کھ آنرا شیر 

روزی دختر زیبای .مردم از کشتن این حیوان درمانده بودند.کپّی می خواندند

تر خاقان پیاده در دشت و خاقان در دشت دیگر مشغول شکار، کھ شیر کپّی بھ دخ

بیک دم شد او از جھان در نھان،  سرآمد بران خوب چھر خاقان حملھ کرده و 

بھرام لباس .خاتون بدیدار بھرام رفت و خواھش کرد شیر کپّی را بکشد.جھان

.رزم پوشید

کمند و کمان برد و شش چوبھ تیر      یکی  نیزه  دو شاخ    نخجیرگیر

و چون نزدیک شیر کپّی .گردنندچون نزدیک کوه رسید بھ راھنمایان گفت باز

با تیر اول .کمان را بمالید و بر زه نھاد، ز یزدان نیکی دھش کرد یادرسید، 

تیر دوم را بر .حیوان غرید و با دست بھ سنگ کوبید کھ آتش از سنگ بلند شد

سرش زد و تیر سوم و چھارم را بر دھانش زد بطوریکھ دھان و زبانش را بھم 

پس از نیزه با .ا بھ چنگش زد کھ نیرو و جھش را از او گرفتدوخت و تیر پنجم ر

.سر از تنش جدا کرد و از کوھسار فرود آمد.شمشیر تن اژدھا را بھ دو نیم کرد

ھمھ  ھم  زبان   آفرین   خواندند          ورا  شاه  ایران  زمین  خواندند

رمان او شد ھمھ بف:خاقان دخترش را بھ بھرام داد و منشور نو بر حریر نوشت

بھرام کاری جز داد و خورد و شکار نداشت و ھمھ چین بنده او بودند تا .کشورش

خسرو با بزرگان مشورت کرد و نامھ ای بھ خاقان نوشت .خبرھا بھ ایرن رسید

بنده بی خرد و ناسپاس و بیکار و بی نام کھ :کھ تو گفتی با خنجر نامھ را نوشتھ

چو پوشیده نیست، نزد تو آمد و تو او را پذیرفتھ و کردار او در جھان برکسی 

اگر آن بنده را با دست و پای بستھ نزد ما بفرستی .پرمایگان دست بگرفتیش

سودمند خواھد بود وگرنھ از ایران بھ توران سپاھی خواھم فرستاد کھ روز روشن 

.را سیاه کند

من نمیتوانم . شما نیستخاقان پاسخ داد کھ این چنین سخن گفتن زیبنده خاندان کھن

نامھ را چون شھریار خواند، بزرگان را .باکسی کھ عھد کرده ام پیمان شکنی کنم

فراخواند و آنھا گفتند این کار با نامھ نگاری عملی نیست باید مرد پیر و دبیری را 
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باید .چون بھرام داماد خاقان است، از او بد گفتن آسان نیست.نزد خاقان بفرستی

.خوبی و در نھان سخن گفتب

ازآن سو بھرام کھ از نامھ آگاه شد، بھ خاقان گفت سپاھی بمن بده و ترا شاه ایران 

خاقان پراندیشھ شد و دانندگان و پیران را فرا خواند و گفتار .و روم خواھم کرد

فرزانگان و خویشان نزدیک بھ خاقان گفتند کھ سرآمدن .بھرام را بھ آنھا گفت

خاقان دو نفر از بزرگان چین بنام حسنوی و .نیان کار دشواریستحیات ساسا

زنگوی را ماموریت داد کھ مواظب بھرام باشند و سپاھی بھ آنھا سپرد کھ گذرھای 

.جیحون را پاک نگھدارند و در ماه اسفند روی بسوی ایران نھادند

ت چون آگاھی بھ شاه رسید کھ گرگ از بیشھ بیرون آمده بھ خراد برزین گف

در گنج را گشودند وبا .چھارماه وقت صرف کن و ھرچھ میخواھی بھ خاقان بگو

خاقان بارگاه را آراست و گوینده پس از .ھدایای فراوان راه چین را درپیش گرفتند

سخنان شیرین، یاد اسفندیار و کیخسرو و رستم را کرد کھ ھمگی از جھان 

.نسیبشان یک دخمھ بود

 توست      ھمھ شاد و غمگین بکم بیش توستکنون شاه ایران بتن خویش

خاقان بھ او گوش داد و ھدایا را آوردند و جایی خرم برایش درست کردند و مدتی 

بھرام بد گوھر است و :روزی بھ خاقان گفت.بھ شکار و بزم با خاقان گذراند

.ھمانطوریکھ پیمان خود را با شاه شکست فرجام کار ھم با تو ھمین خواھد بود

خاقان گفت از این .ر او را نزد شاه بفرستی، ھمھ چین و ایران مال تو خواھد شداگ

خراد برزین فھمید کھ بھرام امید فتح ایران .سخنھا نگو کھ من پیمان شکن نیستم

مردی را پیدا کرد کھ با .پس چاره دید کھ با خاتون صحبت کند.را بھ خاقان داده

آن مرد بھ خراد برزین .با او تکرار کردخاتون خیلی نزدیک بود و سخنھا را 

یک ترک .بھرام داماد خاتون است و او را مغز و پوست خودش می داند:گفت

پیر کھ نامش قلون بود و ھمیشھ پوستین می پوشید و غذایش کشک و برزن بود بھ 

اگر دختر خاتون را سالمت کنی دل .دختر خاتون بیمار است:خراد برزین گفت

.خواھی آورداو را بدست 
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پس .بنزدیک خاتون شد آن چاره گر،  تبھ دید بیمار او را جگرخراد برزین 

یک ھفتھ بعد حال .فرمود تا انار آوردند و تره جویبار آوردند و بھ دختر خوراند

خاتون در گنج را گشود تا خلعت بھ خراد برزین بدھد اما او گفت .دختر خوب شد

. از تو خواھشی بکنماین را نگھدار تا بھ موقع

خاقان .خبر بھ خاقان دادند.از آنطرف بھرام بھ مرو رفت و لشکری بیاراست

با .گفت اگر بدون مُھر من کسی بھ ایران حملھ کند او را بھ دو نیم خواھم کرد

ناراحتی قلون را خواست و گفت خنجری زیر پوستینت پنھان کن و بھ بھانھ 

بزن کارد و نافش سراسر بدر،  زدیک بھرام شو و رسانیدن پیغام از طرف دخترم ن

تا راز قلون ھمین کار را کرد و نزدیک بھرام شد .وزان پس بجَھ گر بیابی گذر

خون از تن بھرام روان شد و .گوید بگوش، بزد دشنھ و ز خانھ برشد خروش

:خواھرش بر بالین او آمد و سر خستھ او را در آغوش گرفت و نالید

    خسرو  انجمن          کھ شاخ وفا را تو از بن  مکنھمی  گفتم  ای

کھ از  تخم  ساسان اگر  دختری          بماند   بسر   بر   نھد   افسری

ای خواھر پاک و راد، پند تو :بھرام زخمی، بزاری و سستی زبان گشود و گفت

تو برمن پندھای .ولیکن من خودم زندگیم را بھ سر آوردم.ھیچ کم وکاستی نداشت

.یالن سینھ را گفت یکسر سپاه،  سپردم ترا بخت بیدار خواه.کارگر نبود

ھمھ پیش خسرو بروید و .مواظب خواھر من باش و در این سرزمین دشمن نمانید

مرا در شھر ایران دخمھ .جز او را مخوانید خورشید وماهاگر او شما را بخشید، 

.کنید

خاقان . تنش را بھ دیبای جنگی بیاراستندبھرام را در تابوت زرین نھادند و

جھاندیدگان را پیش خواند و آنچھ را کھ بر بھرام گذشتھ بود، بھ آنھا گفت و ھمھ 

خاتون صاحب گنج .ھمھ چین از مرگ بھرام زار و گریان شدند.گریان شدند

و ھرچھ دنبال خراد برزین گردید او را پیدا .بھرام شد و ھیچ یادی از او نکرد

بندگان بھرام در چین جامھ ھای کبود پوشیدند.دنکر

بیک  چند با  سوک  بھرام  بود            کھ  خاقان ازان  کار  بد نام  بود
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چون خراد برزین بھ خسرو رسید، آنچھ را کھ دیده و شنیده بود برایش تعریف 

ان کھ دارای دارنده یزد خسرو بھ قیصر و بھ ھر پادشاھی نامھ نوشت .کرد

یک ھفتھ مجلس آراستند و در ھر برزنی .چکرد، ز دشمن چگونھ برآورد گرد

.ساز و می برپا بود

بخرّاد  برزین  چنین گفت  شاه             کھ زیبد ترا گر دھم تاج  و  گاه

مردم مرا نکوھش :خاقان پس از مدتی بیاد اقوام بھرام افتاد و بھ خودش گفت

فرمود . سوگند و پیمان من ارزشی قائل نخواھد شدخواھند کرد و دیگر کسی برای

من خود جگر خستھ ام،  بدین :تا برادرش خویشان بھرام را ببیند و بھ آنھا بگوید

نامھ ای جداگانھ بھ گردیھ نوشت و گردیھ از خاقان .سوک تا زنده ام بستھ ام

 از چھار خود من عالقھ ای بھ رفتن ایران ندارم ولی بعد:سپاسگزاری کرد و گفت

.  و ھرچھ شاه بگوید گوش خواھم دادسواری فرستم بنزدیک شاهماه سوکواری، 

اما .او شاه بزرگ توران است.و از آن پس گردیھ گفت کھ عیب از خاقان نیست

بھ داستان .چون ترک و ایرانی بخواھند خویشی کنند، عاقبت خوشی نداشتھ اند

من نامھ ای بھ گردوی .انی بھ ایران برویمبیائید پنھ.سیاوش و افراسیاب نگاه کنید

پس ھزار و صد شصت یل برگزید و .نوشتھ ام کھ درد و رنج ما را بھ شاه بگوید

ھمی راند چون باد لشکر براه، برخشنده روز و بنھ را بار سھ ھزار شتر کردند و 

خاقان .از لشکر بسیاری گریان نزد خاقان رفتھ زینھار خواستند.شبان سیاه

درش را با شش ھزار ترکان جنگی دنبال گردیھ فرستاد و گفت مرو را برا

.روز چھارم دو سپاه بھم رسیدند.گورستان آنھا کن

ھمھ پس از سخن گفتن گردیھ، ایزد گشسب و یالن سینھ بھ لشکر چین تاختند و 

چون پیروز شدند بسوی .سراسر ھمھ شد رود خون و لشکر چین بھم برشکست

از آموی سپھدار بھ خاقان نامھ ای نوشت کھ اکنون در آموی .دایران حرکت کردن

.خواھم نشست تا بفرمایید چکار کنم

کھ اندیشھ تا کی بود در وقتی خسرو خیالش از بھرام راحت شد، بھ وزیرش گفت 

پس خوان .قاتل پدرم را ھرروز می بینم، مثل اینکھ خویش من است.نھفت
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ندوی را در بند کرده دست و پایش را بریدند تا گستراندند و می خوردند و ب

پس خسرو کسی را بھ خراسان فرستاد و گفت بھ .روانش را بھ خسرو سپرد

گستھم از ساری و آمل بھ گرگان .گستھم بگو تا این نامھ را خواندی بھ اینجا بیا

خروشان از آنجا بھ .رسید و خبردارشد کھ خسرو، بندوی را بھ کین پدر کشتھ

چون یالن سینھ و ایزدگشسب را .شھ نارون برگشت تا کھ بھ سپاه گردیھ برخوردبی

دید از اسب پیاده شد و گریان آنچھ را بر بندوی گذشتھ بود، بھ ایشان گفت و آنھا 

.از یالن سینھ، گردیھ را خواستگاری کرد.را از رفتن نزد شاه بازداشت

یری خاقان را با گردیھ بھ او از آنطرف گردوی چون نزد شاه رسید، داستان درگ

.چنین تا برآمد برین چند گاه،  زگستھم پردرد شد جان شاه.گفت

برآشفت روزی بگردوی گفت          کھ گستھم با گردیھ گشت جفت

گستھم را زیر سنگ آوری،  دل و باید بھ گردیھ نامھ ای نوشت کھ اگر :شاه گفت

.خانۀ ما بچنگ آوری

زن چاره گر نامھ .ای این کار زن خودم را نزد او میفرستمبر:بھ شاه گفتگردوی

ھمی تاخت تا بیشھ نارون،  فرستادۀ زن بنزدیک را گرفت و سخنھا را شنید و 

گردیھ کھ نامھ را با خط شاه خواند، آنرا با پنج تن از یارانش در میان گذاشت .زن

.و شبانھ بر سر گستھم ریختند و او را کشتند

وشت آنچھ فرمودید انجام شد و شاه ھم در پاسخ، آن گرانمایھ زن را گردیھ بھ شاه ن

خسرو کسی را نزد برادرش فرستاد و بر آیین دین گردیھ را .بدرگاه خواند

.دو ھفتھ بعد در میدان گردیھ با زره و نیزه ھنرنمایی کرد.خواستگاری کرد

یال و کفتبدو مانده خسرو اندر شگفت            بدان برز و باال و آن 

روزگاری دراز براینگونھ .پس گردیھ را بجای چھار ساالر نگھبان جان خود کرد

.گذشت و گردیھ بھ چیزی نیاز نداشت

خسرو خواست بر و بوم ری را با پیالن بکوبد و مردم را از آنجا بیرون کند ولی 

او فرمان داد .بجای این کار شخصی زشت روی و بد اندیش را حاکم شھر کرد

شھر پر از موش شد و .ودان خانھ ھا را کندند و گربھ ھای شھر را ھمھ کشتندنا
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بزرگان ببازی بباغ در ماه فروردین، .آن شھر آباد، یکسر خراب شددر بارندگی

گردیھ با بچھ گربھ ای در بغل بھ شاه گفت آن بد اندیش را از ری بیرون کن .آمدند

ازان پس چو گسترده شد دست ور شد و پس ھمین ط.و آن شھر را بمن بسپار

تمام شاھان ایران توانگر و بنده شاھنشاه .شاه،  سراسر جھان شد ورا نیک خواه

.شدند

خسرو از ایرانیان چھل و ھشت ھزار پھلوان جھاندیده و سوار جنگی برگزید تا 

.دوازده ھزار را بھ مرز روم فرستاد.برای نگھبانی بھ چھار گوشھ ایران بروند 

دوازده ھزار را بھ زابلستان و لشکر دوازده ھزارنفری را بھ االنان و دوازده 

.ھزار را بھ خراسان فرستاد تا از مرز ھیتال و چین نگھداری کنند

چو  بر پادشاھیش  شد  پنج  سال          بگیتی  نبودش  سراسر ھمال

نام نھاد ولی سال ششم از دختر قیصر فرزندی بھ دنیا آمد کھ خسرو او را قباد 

شاه سھ شب بعد از تولدش از اخترشناسان آینده او را .شیروی صدایش میکردند

:ستاره شمار پاسخ داد.پرسید

ازاین کودک آشوب گیرد زمین         نخواند   سپاھت   برو  آفرین

بھ قیصر نامھ ای .ز گفتار ایشان مکن ھیچ یاد:شاه غمگین شد و بھ موبد گفت

 قیصر ھم ھدایای .کھ ھرگز ندیدی چنو کودکییم پسری زائیده نوشت، کھ مر

فراوان باندازه چھار بار باژ ساالنھ را ھمراه چھل مرد رومی کھ پیشرو آنھا 

بعد از سخنان فراوان، قیصر از .فرزانھ مردی بنام خانگی بود بھ ایران فرستاد

نج خسرو خسرو خواھش کرد صلیبی کھ مسیح را با آن بھ دارکشیدند و در گ

نگھداری میشود برای او فرستاده شود و خسرو بداند کھ او را روز و شب سھ بار 

:شاه پاسخ داد.فرستادگان یک ماه نزدیک شاه خرم بودند.نیایش خواھد کرد

و ادامھ داد کھ .نخست بر خداوند مھر آفرین گفت و برای ھدایا سپاسگزاری کرد

تو تنھا بجای پدر دند و خوار شمردند، فراموش نکرده وقتی ھمھ بھ او پشت کر

ھرچھ در مورد دین پاک و روزه یکشنبھ گفتی .بودیم، ھمان از پدر بیشتر بودیم

.و سخنھای دلپذیر دیگر، دبیر ھمھ را یکایک برای من خواند
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*در  اندیشۀ  دل  نگنجد   خدای          بھستی  ھمو  باشدت  رھنمای

 یک قطعھ چوب است و اگر آنرا بھ روم بفرستم در ھمھ دیگر اینکھ دار مسیح فقط

آنچھ را فرستادی بھ شیروی دادم تا در گنج خودش .مرز و بوم بما  خواھند خندند

.روز و شب نگران ھستم کھ کین کھن بین ایران و روم تازه گردد.نگھداری کند

بر مھر شاه را .دخترت در دین مسیحی کوشاست و کمتر بھ من گوش می دھد

نامھ نھاده و در گنج را باز کرده صد وشصت بنداوسی کھ در پارس برابر پنج 

دینار بود و سیصد شتر بار ھریکی دوھزار درم  و دیبای چینی و دّر خوشاب و 

.یاقوت

برفتند شادان ازان مرز و بوم             بنزدیک قیصر ز ایران  بروم

:ین این چنین گلھ میکندفردوسی قبل از پرداختن بھ داستان خسرو شیر

بیست شش ھزار و ده ھزار .داستانھای قدیمی و کھن را با این سخنان نو کرده ام

بیت بد .سخنھای شایستھ و غمگسار ھمراه با صد و سی نامھ ھای غمگین پارسی

معذالک بعلت بد گوئی و حسد دیگران درکار .را درآن کمتر از پانصد خواھی دید

 و بخشندگان جھان کسی بھ این داستانھا واشعار نگاه نکرد من، درمیان شھریاران

.و ھمین بدگوئیھا رابطھ مرا با شاه بھم زد

*چنین  گفت داننده  دھقان  پیر             کھ دانش بود مرد را دستگیر

وقتی خسروپرویز جوان بود و پدرش زنده، با شیرین دوستی داشت و دختری جز 

رفتاری و رزم بھرام، شیرین را فراموش کرده بود تا کھ بعلت گ.او را نمی پسندید

نیزه .روزی ھوس شکار کرد و مثل شاھان با سیصد سوار عازم شکارگاه شد

داران و شیران و پلنگان رام شده و دویست مرد برنا در پیش حرکت می کردند کھ 

دی شیرین کھ از آمدن سپاه و شاه آگاه شد پیراھن زر.ناگھان گردبادی برخاست

.خسرو وقتی ببام ایوان آمد او را دید.پوشید و تاجی بر سر نھاد

 کھن روزگار زان گفت سخن        ھمیزبان کرد گویا بشیرین
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از دیده خوناب زرد،  ھمی ریخت بر بیاد آن ھمھ روزھای خوش و پیوند گذشتھ 

 مشکوی او خسرو چھل خادم رومی را فرستاد تا شیرین را بھ.جامۀ الژورد

سپاھیان و بزرگان از شنیدن این خبر غمگین و پردرد شدند و سھ روز نزد .ببرند

.مگر در ایران زنی جز این نبود:روز چھارم بھ خسرو گفتند.خسرو نرفتند

ولی روز بعد موبدان را جمع کرد و در تشتی خون گرم .شاھنشاه ھیچ پاسخی نداد

پس تشت را شست و با می و گالب .پلیدریخت و پرسید این چیست؟ گفتند خون 

شیرین را من بدنام کردم نھ از کردار :خسرو گفت.آنرا بی رنگ چون آفتاب کرد

.اکنون مثل این تشت او پاک شده و سزاوار رفتن بھ مشکوی من است.خودش

ھمھ مھتران خواندند آفرین              کھ بی تاج و تختت مبادا زمین

شیرین بھ مریم .ه فزونی گرفت و ھمیشھ با دختر قیصر بوداز آن پس بزرگی شا

از مرگ مریم کسی خبر نداشت و .حسادت می ورزید و باالخره بھ او زھر داد

شیرویھ شانزده سالھ شد ولی .شبستان زرین بشیرین سپردخسرو بعد از یکسال 

و علم خسرو فرزانگان را آورد تا بھ او ھنر .قد و قامت مرد سی سالھ را داشت

با دفتری در جلویش کھ کلیلھ روی .اما شیرویھ فقط در فکر بازی بود.بیاموزند

آن نوشتھ شده و در دست چپش چنگال بریده گرگ و در دست راست شاخ گاو و 

.موبد با تاسف، رفتار ناھنجار شیرویھ را بھ اطالع شاه میرسانید.آنھا را بھم میزد

ھمی گفت تا کردگار سپھر،  چگونھ نماید رد و خسرو گفتار ستاره شمار را بیاد آو

چون از پادشاھی خسرو بیست و سھ سال گذشت، شیرویھ مرد .بدین کرده چھر

او را در ایوان بزرگی کھ کاخھای .بزرگی شده ولی درفکر کودک و جوان بود

دیگر بھ آن متصل بودند ھمراه دوستان کھ شمار آنھا بھ سھ ھزار میرسید زندانی 

.و چھل مرد را بھ نگھبانی ایشان گماشتندکردند 

کنون  داستان  گوی  در داستان           ازان یک دل و یک زبان راستان

تختی بود شبیھ طاق کھ آنرا طاق دیس می نامیدند و خسرو آنرا در میدان اسبدوانی 

ھ این تخت از زمان ضحاک ناپاک و ناپارسا باقی مانده بود کھ فریدون ب.نھاده بود
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مردی در دماوند بنام جھن برزین سی ھزار درم داد تا یک تاج زرّین و دو 

منوچھر و ایرج ھفت چشمھ .گشواره را طبق عھدنامھ ساری و آمل برآن بگذارد

.فراوان بیفزود باالی تختگوھر بھ آن افزودند و چون نوبت بھ کیخسرو رسید، 

ان اسکندر،لھراسب و بعد از او گشتاسب، ھمینطور تا زم

ھمی  برفزودی  برو  چند  چیز            ز زّر  و ز سیم و ز عاج و ز شیز

اسکندر از بی دانشی یکباره ھمھ را پاره کرد ولی بزرگان آنرا در نھان نگھداشتند 

بدستور خسرو با آن جواھرات فرشی بافتھ شد .تا بھ دوران خسرو پرویز میرسیم

. و ھفتزربفت، برش بود و باالش پنجاه

بروبر  نشان  چل  و ھشت  شاه        پدیدار   کرده  سر  تاج  و  گاه

بزرگان  برو   گوھر    افشاندند        کھ  فرش بزرگش ھمی خواندند

او بھ .باربد شنیده بود اگر بھ درگاه شاه راه یابد سرش بھ آسمان خواھد رسید

چون نومید بازگشت، عود خود .دساالر و دربان درم داد تا بتواند خدمت شاه برس

او باربد را دو ھفتھ .باغبان مردی بنام مردوی بود.را برداشت وبھ باغ شاه رفت

در کنار سروی پنھان شد و .آنجا نگھداشت تا بھنگام نوروز شاه بھ آن باغ رفت

سرودی بآواز خوش برکشید، کھ بھنگام غروب کھ شاه شراب خرما را سرکشید، 

تمام مجلس در شگفت ماندند و شاه دستور داد تا .یش داد آفریداکنون تو خوان

شاه جام .سرتاسر آن جشنگاه را جستجو کنند، ولی اثری از خواننده پیدا نکردند

شاه گفت این .دیگری خواست و وقتی شراب را سرکشید آواز باربد دوباره بلند شد

تمام باغ را جستجو پس شاه گفت .حتمًا فرشتھ است چون دیو سرود نمی خواند

باربد چون این .دھان و برش پر زگوھر کنم،  برین رود سازانش مھتر کنمکنید تا 

بدو گفت را شنید از میان شاخھ ھای سرو فرود آمد و صورت را برخاک مالید و 

شاه از دیدار او شاد شد و تا ھنگام .شاھا یکی بنده ام،   بآواز تو در جھان زنده ام

.د و باربد آواز خواندخواب شراب نوشی

ـــران         یکی   نامداری  شد  از مھتران ببد   باربد   شاه   رامشـگ
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اکنون از مدائن سخن میگویم کھ خسرو افرادی را بھ روم و ھند و چین و شھرھای 

از میانشان صد نفر استاد کار رومی و .آباد فرستاد و سھ ھزار کارگر آوردند

از بیرون آورد کھ سی نفر از آنھا را گزید و از آن سی نفر دو ایرانی و اھل اھو

پس خسرو بھ مھندس رومی گفت کھ میخواھم .رومی و دو پارسی را انتخاب کرد

ساختمانی بنا کنی کھ فرزندان من تا دویست سال، خرابی در اثر برف و باران 

ه شاه رش، مھندس پذیرفت و فنداسیونی ساخت بھ عمق د.وآفتاب در آن نبینند

چون دیوار ایوان باال آمد، از شاه خواست .حدود بیست متر و پھنای پنج شاه رش

کھ موبد و صد نفر کاردان با ریسمان ابریشمی، بلندی دیوار را اندازه گرفتھ و 

پس از آن مھندس بھ .ریسمان را در جائی محفوظ در گنج شاھنشاه نگھدارند

شاه . در کار ضرب ایوان شتاب کردخسرو گفت چھل روز صبر کنید و نباید

ای بدگمان، چرا از من این ھمھ زمان میخواھی؟ فرمود تا ھزار درم بھ او :گفت

شب آمد بشد کارگر ولی چون .دادند کھ خیالش از بابت دستمزد راحت باشد

خسرو کھ شنید معمارش، فرعان .ناپدید،   چنان شد کزان پس کس او را ندید

ان رومی را بھ زندان انداخت و تا سھ سال اثری از آن معمار گریختھ تمام کارگر

سال چھارم  کھ معمار پیدا شد از شاه خواست تا او را با ھمان ریسمانی کھ .نبود

چون بلندی دیوار .در گنج شاه گذاشتھ ھمراه چند کاردان  بھ محل ساختمان بفرستد

.، نشست دیوار شدندرا دوباره اندازه گرفتند، متوجھ ھفت رش، حدود دو متر

نھ دیوار ماندی معمار گفت اگر ضرب طاق را چھار سال پیش شروع میکردم، 

خسرو دانست کھ او راست می .نھ طاق و نھ کار،  برآوردمی  بر  سرای شھریار

.مر او را یکی بدره دینار داد،  بزندانیان چیز بسیار داد.گوید

دۀ   خسرو   پاک   رایچو شد ھفت سال آمد ایوان بجای       پسندی

نھ کسی در جھان چنین طاقی دیده بود و نھ کسی از پیشینیان مشابھ آنرا بیاد 

تاج شاھنشاه با یک زنجیر زرین کھ بر ھر مھره آن گوھری نشانده بودند .داشت

بر روی تخت عاج آویختھ شده و بھنگام نوروز موبد نزدیک شاه ایستاده و پائین 

.ن بازاریان و آخر جای کارگران بودتر بزرگان و بعد از آ
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اکنون از بزرگی خسرو سخن میگویم کھ از توران و ھند و چین و روم و ھر 

ثروت و گنج ھای  بی کران او بی نظیر .کشور آبادی برای این شاه  باژ می بردند

در مشکوی او دوازده ھزار کنیزک .و معروف بھ گنجھای ھفت گانھ خسرو است

دو ھزار و دویست پیل و شانزده ھزار اسب جنگی و . بھار بودبکردار خرم

دوازده ھزار شتر بارکش،

ھرگز کس اندر جھان آن ندید           نھ  از  پیر  سر  کاردانان  شنیدکھ

*اگر  تخت  یابی  اگر  تاج  و  گنج          وگر  چند  پوینده  باشی   برنج

*   جز از تخم نیکی نبایدت  کشتسرانجام جای تو خاکست و خشت       

چون شاه عادل بیدادگر میشود، آفرین ھای گذشتھ بھ نفرین تبدیل میگردد و مردم 

در مرز روم مردی بی ھنر .اجنبی و شھرھای دشمن میرونداز ایران بسوی

در .نگھبان بود بنام گراز و در دربار، زاد فرخ  نزد خسرو بسیار گرامی بود

:گراز نامھ ای بھ قیصر نوشت.رویز این دو باھم متحد شدنداواخر عمر خسرو پ

برخیز و ایران را بگیر           نخستین  من  آیم  ترا    دستگیر بدو گفت

خسرو چاره ای زیرکانھ اندیشید .قیصر لشکری از روم بسوی مرز ایران فرستاد

.اسگزاری کردو نامھ ای بھ گراز نوشت و از او بخاطر بھ دام انداختن قیصر سپ

نامھ را بھ مردی سخن دان و دانا داد و بھ او گفت نامھ را مثل جاسوسان ببر و 

قیصر وقتی نامھ را دید، .سعی کن رومیان دستگیرت کنند و ترا نزد قیصر ببرند

مرا خواستی تا بخسرو :از آن جایگاه لشکرش را عقب کشید و بھ گراز نوشت

 خسرو نامھ ای نوشت و گراز را با سپاھش .دھی،  کھ ھرگز مبادت بھی و مھی

گراز از ایرانیان و خارجیھا دوازده ھزار سوار را گزین کرد و تا خرۀ .فرا خواند

شما :خسرو فرمود تا زاد فرخ نزد آن سپاه برود و بھ آنھا بگوید.اردشیر آمد

اھیان سپ.چرا از پیمان خود برگشتید و با قیصر ھم پیمان شدید.نیکخواه من بودید

ولی زادفرخ کھ با گراز .چون پیغام خسرو را شنیدند رنگ از رخسارشان پرید

.یکدل بود، در نھان بھ آنھا گفت از شاه نترسید او گناھی از شما آشکارا ندیده

زادفرخ نزد شاه بازگشت و شاه از او خواست کسانی را کھ با قیصر  ھمکاری
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:زگشت و بھ سپاھیان گفتزادفرخ با.کرده اند، نزد او بیاورد

شما را  چرا  بیم  باشد  ز شاه           بگیتی   پراکنده  دارد   سپاه

.از آزار من مترسید و برمن و بر شاه دشنام دھید

ھرآنکس کھ بشنید زو این سخن       بدانست  کان  تخت  نو شد  کھن

فرخ بھ شاه گفت کھ زاد.شنام  لبھا  بیاراستندھمھ یکسر از جای برخاستند،  بد

.ھمھ لشکر برعلیھ او شورش کرده اند و از ترس جانش بھ آنجا باز نخواھد گشت

خسرو می دانست کھ او دروغ میگوید ولی از بیم برادرش رستم کھ ده ھزار 

زادفرخ کھ پیرمرد زیرکی بود، بھ .شمشیرزن تحت فرمانش بود چیزی نگفت

گفت باید شیروی را برتخت نشاند و از بزرگان و تخوار کھ فرمانده سپاه بود 

.پس تخوار بھ زندان شیروی رفت و بھ او آواز داد.بدیھای خسرو ھمھ یاد کرد

.بدو گفت گریان کھ خسرو کجا ست،  رھا کردن ما نھ کار شما ستولی شیروی 

تخوار گفت اگر شاھی را نمی خواھی برادر کوچکترت کھ پانزده سال دارد بر 

ھمان شب شیرین چون .شب ھنگام، شھر و بازار شلوغ شد.تتخت خواھد نشس

خسرو چاره را این دید کھ .آواز پاسبانان را شنید، خسرو را از خواب بیدار کرد

نیمروز، شاه گوھری از کمرش باز کرد و بھ باغبان کھ او را .در باغ پنھان شود

نوا داد، نانوا فھمید باغبان تا گوھر را بھ نا.نمی شناخت داد تا گوشت و نان بخرد

باغبان گفت کھ شاه در .کھ از گنج خسروی آمده و باغبان را نزد زادفرخ بردند

چون خسرو .ز درگاه رفتند سیصد سوار،  چو باد دمان تا لب جویبارباغ است و 

سپاھیان از دیدن شاه بھ گریھ .از دور سپاه را دید شمشیرش را از غالف کشید

زادفرخ خودش .کھ ما بندگانیم و او خسروستزادفرخ گفتند افتاده بازگشتند و بھ 

ھمھ شھر ایران ترا دشمنند،   بھ پیکار تو یکدل و یک :نزد شاه رفت و گفت

چون این سخنان را از زادفرخ شنید، پیشگویی ستاره شمار بیادش آمد کھ .تنند

بر پیل بھ از آنجا  او را سوار .مرگت میان دو کوه و بدست بنده ای خواھد بود

قباد بھ وزیر فرمود چیزی از بدیھای خسرو گفتھ نشود و از او .طیسفون فرستادند

سال سی و ھشتم سلطنت خسرو پرویز بود کھ قباد تاج بر سر نھاد و .مراقبت کنید
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.آرام برتخت نشست

چو  شیروی  بنشست  بر تخت  ناز          بسر   بر  نھاد  آن  کیی  تاج  آز

رگان بر او آفرین خواندند و او از دانا و گوینده پیر، اشتاگشسب و خرّاد برزین بز

خواست پیامی شامل اندرز و پوزش برای پدرش فرستاده و از قول او بگویند کھ 

من این تخت و تاج را بھ میل خودم بدست نیاوردم، بلکھ ایرانیان آنرا بخاطر 

: بدی ھا از این قرار استمکافات بدی ھای تو بھ بمن دادند کھ شرح آن

دیگر اینکھ دسترنج بسیاری از .یکی اینکھ پاک زاده پسر خون پدر را نمی ریزد

سوم اینکھ دلیران این مرز و بوم از .کشورھای جھان گنج ھای تو را پر کرده

فرزندان خود و پیوندشان شاد نبوده اند، چون ھمھ را بین چین و روم پراکنده 

در مقابل دار مسیح را کھ .یصر بھ تو سپاه و دختر و گنج داددیگر اینکھ ق.کردی

دیگر اینکھ شانزده پسر داری کھ .در گنج تو ارزشی ندارد، خواست و بھ او ندادی

آنچھ را کھ پیش آمده از یزدان بدان و بھ کردار .شب و روز ایشان در زندان است

.زشت خود بنگر

اکنون پوزش .ن دنبال تاج و تخت نبوده امبھ یزدان قسم کھ این گناه من نبوده و م

.این گناھان را بھ این نامداران ایران بگو

دو مرد دانا این پیغام را کھ شنیدند با دلی پرداغ  و درد تا کشور طیسفون تاختند و 

کلینوش از .طبیب شاه را زره پوشیده بر در منزل با لشکری آراستھ دیدند

: برزین گفتخراد.دیدارشان شاد، برپای خاست

بایران و توران و روم آگھی ست        کھ شیروی بر تخت شاھنشھی ست

اول بگو برای چھ کاری :چرا این جوشن و خود را پوشیده ای؟ گلینوش پرسید

.خراد برزین گفت پیغامی از طرف فرخ قباد دارم.اینجا آمده ای تا پاسخ بشنوی

ن  تا  بگویم  پیامش   ز شاهتو اکنون ز خسرو برین بار خواه       بدا

جھاندار بر تخت .دو مرد خردمند وقتی خسرو را دیدند، پیشش نماز بردند

پادشاھی بزرگی کھ بر پیکرش نقش میش و گرگ حک شده و مزین بھ زر و 
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چون آن دو مرد گرانمایھ .گوھر بود تکیھ داده و اوستای قطوری در دست داشت

ن نھاد و گفت از آن کودک زشت کاِم بی منش آنچھ پیام را دید، اوستا را بھ بالی

.داری بگو

گشادند  گویا  زبان  این  دو مرد           بر آورد  پیچان  یکی  باد  سرد

.این عیبھای دروغین نزد بزرگان فروغی نمیگیرد:خسرو بھ آن ناموران گفت

ن از ھرمز سخن نخستی.اکنون پاسخ مرا بشونید تا پس از مرگم یادگاری باشد

از بدگوییھا، پدرم  برآشفت و من از ترس جانم بھ بردع فرار کردم و شنیدم .گفتی

بھرام گناھکار بھ جنگ من آمد و از او روز جنگ .کھ با شاه بدرفتاری شده

ولی بفرمان یزدان وقتی ایران و توران آرام شد و از چوبینھ خالص شدم .گریختم

داختم و بندوی و گستھم کھ گناھکار بودند بفرمان ما نخستین بھ کین خواھی پدر پر

.دیگر از زندان خودت سخن گفتی.کشتھ شدند

یکی  کاخ  بُد  کرده  زندانش  نام           ھمی    زیستی   اندرو      شادکام

از گفتار اختر شناشان و نامھ ای کھ از ھند برایم فرستادند، میدانستم کھ در سال 

زندان ما . چھ بر سرم خواھد آمد و تخت شاھی را بتو سپردمسی ھشتم سلطنت

.جای دیوان بوده چون در اندیشھ ما کشتن نبوده است

.دیگر از ثروت و گنج ما گفتی

ز کس ما  نجستیم جز باج و  ساو        ھر آنکس کھ او داشت با  باژ  تاو

 ما بیست و شش چون دیھیم.چون دشمنان ما پراکنده شدند، گنج ما ھم جمع شد

این را بدان کھ گنج من پشت توست و .سالھ شد، از ھر گوھری گنج ما پر شد

ثروت آرایش پادشاھی است و جھان بی درم در .زمانھ اکنون در مشت توست

شاه بی درم بیدادگر میشود و تھی دست ھوش و ھنر نخواھد .تباھی خواھد بود

.داشت

این را .این از بی دانشی توست.پراکنده کردمدیگر از کار سپاه گفتی کھ آنھا را 

سپاه و .بدان کھ ایران چون باغیست خرم بھار و پر از نرگس و نار و سیب و بھی

اگر دیوار باغ را خراب کنی، فرقی بین باغ و دشت و راغ .اسلحھ دیوار باغ است
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.نیست

.ماد از بال دور شدقیصر با انتخاب پرویز بعنوان دا.دیگر اینکھ از قیصر گفتی

از این رو بمن سپاه داد و من .میدانست کھ بھرام کمر بھ از میان برداشتن او بستھ

در روز جنگ با سپاه ایرانیان و کمک یزدان پیروز شدم و پاداش نیاطوس را بھ 

.زادفرخ و گشسب میدانند کھ چھ گنج بزرگی را بھ رومیان دادم.خوبی دادم

خن            بگنج اندر افکنده چوبی کھنز دار مسیحا کھ گفتی س

از آن ھمھ فیلسوفان و موبدان رومی در شگفتم چرا آن کشتھ را یزدان می خوانند 

.کھ روی چوب خشک تباه شد

گر  آن  دار   بیکار  یزدان   بدی          سر مایۀ  اورمزد  آن   بدی

یزدان بر سر من .ن بیاتو توبھ کن و براه یزدا.دیگر اینکھ گفتی پوزش بخواھم

از روی دانائی آنرا پس دادم، وقتی باز .آنرا پذیرفتم و شاد بودم.تاج گذاشت

من از یزدان پوزش خواھم خواست نھ از کودکی کھ فرق نیک و بد را .خواست

.نمی شناسد

مرا بود شاھی  سی و ھشت سال            کس  از شھریاران  نبودم ھما ل

ین نزد شیرویھ رفتند و یکایک پیغام شاه را بھ شیروی بی مغز و اشتاد و خراد برز

.بی دستگاه دادند

.شیروی چون آن پیام را شنید سخت گریست و دلش از تاج و تخت ترسان شد

شیروی بھ آشپز خسرو گفت بھ او خورشھای چرب و شیرین بدھد ولی خسرو از 

کھ یار و غمخوارش غذای آنھا نمی خورد و فقط دستپخت شیرین را می خورد 

باربد چون از وضع شاه آگاه شد از جھرم بھ طیسفون آمد و زمانی نزد شاه .بود

کجا آن ھمھ برز و :ماند و از آواز او نگھبانان ھم بھ گریھ می افتادند و می خواند

کجا .کجا اسپ شبدیز و زرین رکیب.کجا آن ھمھ بزم و ساز و شکار.باال و تاج

.بزمآن ھمھ بخشش  روز 

پسر خواستی  تا بود یار و پشت             کنون  از پسر  رنجت  آمد  بمشت

.باربد انگشتان خودش را برید و چون بھ خانھ رسید تمام آالت موسیقی را سوزاند
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نشستھ بیک شھر بزرگان در درگاه قباد بی پرده بھ او گفتند این درست نیست کھ  

بجویید تا :شیروی ترسید و گفت.یکی زیرگاهبی بر دو شاه،  یکی گاه دارد 

مردی زشت روی نزد زادفرخ .کیست اندر جھان، کھ این رنج برما سرآرد نھان

زاد فرخ .بدو گفت کاین رزم کار منست،  چو سیرم کنی این شکار منستآمد و 

بدو گفت کای زشت چون نزد خسرو آمد، .یک کیسھ دینار و خنجری تیز بھ او داد

گفت نام من مھرھرمزد و در شھر . چیست، کھ زاینده را بر تو باید گیستنام تو

مھرھرمزد جنجر .خسرو چادری بر سر کشید تا صورت قاتلش را نبیند.غریبم

.بدست، دِر خانھ پادشاه را بست و جگرگاه شاه جھان را درید

*پنجاگر گنج  داری  وگر گرم و  رنج            نمانی  ھمی  در  سرای   س

*بی  آزاری  و  راستی  بر  گزین            چو خواھی کھ یابی  بداد  آفرین

چون آگاھی بھ کوچھ و بازار آمد کھ خسرو را آنگونھ کشتھ اند، ھر مظنونی را بھ 

.زندان انداختند

.پانزده فرزند گرامی شاه را در زندان بی گناه کشتند

ھ  شد  کشتھ  آن  شاه  با  آفرینچو پنجاه و سھ روز بگذشت زین          ک

شیروی کسی را نزد شیرین فرستاد کھ ای جادوگر بد خوی، تو گنھکارترین در 

شیرین از پیغام شیروی بر آشفت و لختی زھر کھ  در .نزد من بیا.ایران ھستی

صندوق داشت، برداشت و پاسخی بھ شیروی فرستاد، کھ از چنین گفتاری شرم 

شیرین پاسخ داد فقط با حضور .ھ چاره ای جز آمدن نداریشیروی گفت ک.دارم

شیروی پنجاه مرد دانا و سالخورده را جمع کرد و از .بزرگان نزد تو خواھم آمد

شیرین با لباسی کبود و سیاه آمد و در پشت پرده نشست، .شیرین خواست بیاید

ز سوک شاه کسی را نزد شیرین فرستاد کھ ا.آنچنان کھ رسم مردم پارساست

:شیرین گفت.خسرو دو ماه گذشتھ و اکنون ھمسر من باش

بسی  سال  بانوی  ایران   بدم             بھر کار  پشت  دلیران  بدم

.بزرگان ھمھ گفتند کھ در جھان زنی مثل او نیست چھ در آشکار و چھ در نھان

رم و اول آنکھ با ش.شیرین گفت کھ ای مھتران سھ چیز نشانھ بزرگی زن است
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در .دیگر اینکھ پسر بزاید و سوم باال و روی خوب داشتھ باشد.خانھ دار باشد

دوم، چھار پسر آوردم و سوم .مدتی کھ ھمسر خسرو بودم کسی مثل من را ندید

از دیدار صورت زیبای .اینست روی من کھ تا کنون کسی موی مرا ندیده است

.شیرین پیران آب دھانشان را فرو بردند

چو  شیروی  رخسار  شیرین  بدید           روان   نھانش  ز  تن  بر  پرید

:زن خوب رخ پاسخ داد.بھ او گفت بجز تو ھمسر دیگری در ایران نخواھم یافت

.شیروی گفت جانم تراست، ھرچھ آرزو داری بخواه.از شاه سھ حاجت دارم

شاه .ھ او بدھدشیرین ثروت خودش را از شاه خواست کھ با دستخطی آنرا ب

موافقت کرد و شیرین بھ ایوان خودش آمد و تمام آن ثروت را بھ بندگان و درویش 

.و آتشکده و آرامگاه ویران و رباطی کھ استراحتگاه پھلوانان بود بخشید

بمزد  جھاندار  خسرو   بداد            بنیکی  روان  ورا  کرد شاد

کرد و ھمھ از گفتار او گریان شدند و بھ باغ آمد و از بندگان خودش خداحافظی 

.گویندگان نزد شاه رفتھ آنچھ را کھ از آن زن بی گناه شنیده بودند بھ شاه گفتند

شیروی پرسید آرزوی دیگرت چیست؟   شیرین پاسخ داد

گشایم  در  دخمۀ   شاه   باز            بــدیدار  او  آمـــد ستم   نیاز

شیرین چھره بر چھره خسرو نھاد و از .را باز کنندشیروی فرمان داد تا در دخمھ 

.گذشتھ ھا یاد کرد و آنگاه زھر ھالھل را خورد و روانش بھ آسمان رفت

چو بشنید  شیروی  بیمار گشت             ز دیدار او  پر ز تیمار گشت

بشومی زاده شد و بھ .شیروی را بعدًا زھر دادند و عمر او ھم بھ پایان رسید

.د و تخت شاھی را بعد از ھفت ماه پادشاھی بھ پسرش سپردشومی مر

چو  بنشست  بر  تخت شاه  اردشیر             از  ایران  برفتند  برنا  و  پیر

 و سپاه را بھ بر آیین شاھان پیشین رویماردشیر جوان بھ بزرگان زبان گشود کھ 

وم نزد بزرگان چون گراز فرایین با خبر شد، کسی را از ر.پیروزخسرو سپرد

اکنون با سپاھی گران .ایران  فرستاد کھ من از کشتن پرویز شاه اطالعی نداشتم
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.نامھ ای ھم بھ پیروزخسرو نوشت.خواھم آمد تا ببینیم کدخدا کیست

چو پیروزخسرو  چنان نامھ دید        ھمھ پیش و پس رای خودکامھ دید

 نیمھ شب کھ اردشیر مست بود و ھمھ فرمود تا بساط می و رود پھن کردند و

آنگاه نامھ ای دراز بھ .یاران بد اندیش رفتھ بودند، شاه را پیروزخسرو خفھ کرد

.گراز بعد از دریافت نامھ، با سپاه بھ طیسفون آمد و لشکر ھم دم نزد.گراز نوشت

 یادفرایین  چو  تاج  کیان  بر   نھاد             ھمی   گفت  چیزی  کھ  آمدش 

گراز گفت کھ شصت سال بنده بودم و اکنون پسرم بعد از من تاج شاھی را بسر 

اکنون شاه جھان ھستی ولی ایمن :پسر بزرگش نھانی بھ او گفت.خواھد گذاشت

فرایین از .مباش کھ از نسل شاھان اگر کسی پیدا شد، در این جایگاه نخواھی ماند

ھیان را فرا خواند و از شب تیره سپا.سخن پسر خوشش نیامد و گفت خامی مکن

خلعت ھای بی مورد بسیار بھ سپاه داد، بطوریکھ از گنج .تا روز بھ آنھا دینار داد

ھمھ با می در باغ و ایوان بھ خوشگزرانی مشغول و .اردشیر چیزی باقی نماند

سواری گزیده از .ھمھ شب بدی خوردن آیین اوی،  دل مھتران پرشد از کین اوی

:ر کھ مایھ فخر بزرگان بود، بنام ھرمزد شھران گراز بھ ایرانیان گفتشھر استخ

ھم اکنون بنیروی یزدان پاک         مر او را ز باره درآرم بخاک

بشورشگری تیر با شھران گراز .ھمھ لشکر امروز یار توایم:ایرانیان پاسخ دادند

 وزه ببست

  تازانھ   از  مشت  اوبزد  تیر  ناگاه  بر  پشت  او           بیفتاد 

آن سپاه بزرگ پراکنده شد و مردم بھ جستجوی فرزندی از شاه پرداختند ولی کسی 

.را پیدا نکردند

یکی  دختری  بود  پوران   بنام          چو زن  شاه  شد  کارھا گشت خام

بران  تخت  شاھیش    بنشاندند          بزرگان   بـــرو   گوھـــر افشاندند

بدخواه را از کشور دور می کنم و بر آیین شاھان پادشاھی :ران دخت گفتپو
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پیروزخسرو را پیدا کرد و در حضور بزرگان لشکر دستور داد کرّه اسبی .میکنم

آوردند و اورا ھمچون سنگی بھ ران اسب بستند و در میدان کرِّه زین ندیده می 

.بخواری بدادسرانجام جانش .تاخت و اورا برزمین میکوبید

ھمی داشت این زن جھان را بمھر       نجست   از  بر  خاک  باد   سپھر

یک ھفتھ بعد مُرد و نام نیکی از خود بھ .چون شش ماه گذشت ناگھان بیمار شد

.یادگار گذاشت

یکی  دخت  دیگر  بد  آزرم  نام         ز  تاج  بزرگان   رسیده       بکام

  برنشـســت         گرفت این  جھان  جھان  را بدستبیامد  بتخت   کیان 

.آزرم دخت چھار ماه پادشاھی کرد و ماه پنجم او نیز رفت و تخت بی شاه ماند

.کار چرخ گردنده این چنین بنظر می رسید کھ از پرورده خودش پرکین بود

دز  جھرم   فرخ زاد   را  خواندند         بران   تخت   شاھیش   بنشاندن

من فرزند شاھنشھان ھستم و جز ایمنی در جھان چیز دیگری را :فرخ زاد گفت 

چون یکماه از پادشاھی او گذشت، بنده ای در می او زھر ریخت و او .نمی خواھم

.خورد و یک ھفتھ بعد مُرد

چنین  است  کردار گردنده  دھر           نگھ  کن  کزو چند  یابی  تو بھر

فردا  مپای           کھ فردا مگر دیگری آیدش  رایبخور ھرچھ  داری  ب

چو بگذشت زو شاه شد  یزدگرد             بماه  سفندار  مذ  روز  ارد

زمانھ طوریست :در ابتدای روز بیست و پنجم اسفند کھ یزدگرد بتخت نشست گفت

ھمھ را بزرگ خواھم شمرد و آزارم بھ.کھ کسی نمیتواند درباره آن داوری کند

.بزرگان نخواھد رسید

برین گونھ تا سال شد بر دو ھشت        ھمی ماه و خورشید  بر سر گذشت

عمر، سعد وقاس را با سپاھی بھ جنگ شاه ایران فرستاد و چون یزدگرد آگاه شد، 
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از ھرسو سپاه گرد آورد و فرمود تا فرزند ھرمزد کھ نامش رستم بود فرمانده سپاه 

خردمند و ستاره شمار و باھوش بود و جنگ در قادسیھ سی ماه رستم مردی .باشد

:از ھر دو سوی بسیاری کشتھ شدند و رستم کھ ستاره شناس بود گفت.طول کشید

اسطرالب آورد، .راه آب در جوی شاھان نیست و این رزم بھ کام ما نخواھد بود

نامھ ای .بھ ستارگان نگاه کرد و از دیدن روز بال، سرش را با دو دست گرفت

نخست آفرین کرد بر :دردناک بھ برادرش نوشت و ھرچھ را میدانست بازگو کرد

کردگار و بعد از گردش آسمان نوشت

گنھکارتر     در    زمـانھ    منم                ازیـرا    گرفتـار       آھریمنـم

ھیستکھ این خانھ از پادشاھی تھیست               نھ ھنگام پیروزی و فّر

از بھرام .خورشید بھ زمین نگاه میکند آنچنانکھ از این جنگ بما بدی خواھد رسید

کیوان و تیر در یک خط و عطارد ببرج دوپیکر شده .و  زھره بما گزند میرسد

ھمھ چیز را .کار بزرگی در پیش داریم بطوریکھ دل از جان سیر خواھد شد.است

.می بینم ولی خاموشی را خواھم گزید

  ایرانیان  زار و گریان  شدم               ز ساسانیان   نیز  بریان  شدمبر

از .دریغ از این بزرگی وشکوه و بخت.دریغ از این عظمت و تاج و تخت و داد

این پس شکست از تازیان خواھد بود و چھارصد سال طول خواھد کشید تا نشانی 

.از این نسل پیدا شود

بزرگانی .قادسیھ تا لب رودخانھ را بخشیدم با باژ و ساوبھ فرستاده آنھا زمینھای 

کھ بامن ھستند از افغانھا و مازندرانیھا و ارمنی ھا و سوریھا می پرسند کھ اینھا 

کی ھستند و با ایران و مازندران چکار دارند؟ ما کوشش خود را خواھیم کرد ولی 

.کسی راز سپھر گردان را نمی داند

ی ھمھ را جمع کن و بھ آذرآبادگان ببر بطرف گنجور چون این نامھ را خواند

از زابلستان و ایران سپاه را جمع کن و منتظر گردش چرخ سپھر .آذرگشسب

میدانم کھ شھریار را .ھرچھ گفتم بمادر بگو کھ میدانم دیگر او را نخواھم دید.باش

.او را نگھداری کن.او تنھا یادگار ساسانیان است.ھم دیگر نخواھم دید
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چو با  تخت  منبر  برابر  کنند               ھمھ  نام  بوبکر  و  عمر  کنند

چو روز  اندر آید  بروز  دراز               شود  نا سزا  شاِه  گردن  فراز

و آینده .گروھی از ایشان سیاه میپوشند و از پارچھ دیبا کاله سرشان میگذارند

.ژی و کاستیگرامی شود ک:چنین خواھد بود

کشاورز جنگی شود بی ھنر         نژاد و ھنر کمتر آید ببر

 بداندیش گردد پدر . نھان بدتر از آشکارا شود.رباید ھمی این ازان آن ازین

.بر پسر

شود    بندۀ  بی  ھنر  شھریار              نژاد  و  بزرگی  نیاید     بکار

             روان  و  زبانھا  شود   پرجفابگیتی   کسی   را  نماند   وفا  

از ایران  وز  ترک  وز تازیان               نژادی    پدید   آید  اندر  میان

ھمھ  گنجھا  زیر  دامن  نھند                 بمیرند و کوشش بدشمن دھند

. پدر با پسر کین سیم آورد.نھ جشن و نھ رامش نھ کوشش نھ کام

ن از پی سود خویش                بجویند و دین اندر  آرند پیشزبان کسا

نباشد  بھار  و  زمستان  پدید                  نیارند  ھنگام   رامش   نبید

چو بسیار از این داستان بگذرد               کسی  سوی  آزادگی    ننگرد

ر  مھان   کاستھبریزند  خون  از  پی    خواستھ              شود  روزگا

دل من پرخون و رویم زرد است چون تا من سپھدار ایران شدم این چنین بخت 

این قادسیھ گورستان من است،  جوشنم کفن و خون کالھخود .ساسانیان تیره شد

.نامھ را مھر کرد تا نزد برادر ببرند.من است

ص فرستاد با نامھ ای نوشتھ بر ح .ریر سفیدھمچنین فرستاده ای نزد سعد وقا

:نامھ را با نام یزدان آغاز کرد کھ برپایی جھان از اوست و پرسید

بمن باز گوی آنک شاه تو کیست              چھ مردی و آیین و راه تو چیست

کسی را کھ سخنگو و داناست نزد ما بفرست تا بما بگوید اندیشھ و ھدف تو چیست 

 می فرستیم و ھرچھ میخواھی سواری نزد شاه.و چگونھ میخواھی پادشاھی کنی

.تو با چنین شاھی جنگ نکن و بھ نامھ و پند من نگاه کن.از او خواھیم خواست
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سعد وقاص چون پیام رستم را از پیروز شنید و نامھ را خواند از جّن و حضرت 

آدم و پیغمبر ھاشمی و توحید و قرآن و وعده و وعید و رسوم جدید و قطران و 

زمھریر دوزخ و بھشت و حوری بھشت و جوی شیر شتر و عسل آتش جھنم و 

دو عالم بشاھی و شادی سخن گفت و ادامھ داد کھ اگر شاه این دین را بپذیرد، 

.وراست

شفیع  از  گناھش  محمّد       بود               تنش  چون  گالب  مصعّد  بود

دار  یک  موی  حورھمھ تخت گاه و ھمھ جشن و سور              نخَرّم   بدی

اگر بھ جنگ من بیائی جز دوزخ و گور تنگ چیز دیگری نخواھی دید و اگر بمن 

.بر کاغذ مھر عربی گذاشت و درود بر محمد فرستاد.بگروی جای تو بھشت است

اگر اسالم بیاوری مرا خوشحال خواھی :نامھ را شعبھ مغیره آورد و بھ رستم گفت

اسان را بر سر داشت جنگ کردن با او برای من رستم گفت اگر سعد تاج س.کرد

.آسانتر بود ولی چھ میشود کرد کھ اختر با ما بی وفا بوده و امروز روز بالست

بگویش  کھ در جنگ  مردن  بنام               بھ  از زنده دشمن  بدو  شادکام

روشی سھ روز در آن جایگاه جنگ بود تا خ.پس دو سپاه چون دریا بھم اندر آمدند

ھچون رعد برآمد از یک سو رستم و از سوی دیگر سعد بھ قلبگاه سپاه آمده، تن 

رستم شمشیری بھ اسب سعد زد و چون سعد بھ زمین افتاد رستم .بھ تن جنگیدند

خواست تن از سرش ببرد کھ در گرد وخاک او را ندید و سعد بھ کالھخود رستم 

 بر گردنش زد و  رستم  بھ خاک  تیغ دیگری.کھ خون اندر آمد ز تارک برویزد 

ھزیمت گرفتند ایرانیان،  بسی سپاھیان کھ تن پر خون رستم را دیدند، .افکنده شد

فرخ . یزدگرد در بغداد بود و سپاه ایران بسوی او رفتند.نامور کشتھ شد در میان

پس نزد شاه آمد .زاد  بار دیگر از اروند رود و کرخھ حملھ کرد ولی فایده نداشت

.بھتر است بھ بیشھ نارون بروی.از نسل کیان فقط تو باقی مانده ای:و بھ او گفت

وزان جایگاه چون فریدون برو             جوانی یکی کار بر ساز نو

بآمل پرستندگان تواند،  :شاه بزرگان را جمع کرد و فرخ زاد در آن جمع گفت

. بھتر از ننگ استولی شاه گفت جنگ با دشمن.بساری ھمھ بندگان تواند
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بزرگان بر او آفرین خواندند و شاه بھ بزرگان چنین پاسخ داد کھ از اندیشھ دل من 

ماھوی .تباه میشود و ھمانا بسوی خراسان میرویم چھ در آنجا سپاه فراوان داریم

شب آنجا بودند و .مرزبان مرو لشکر و پیل فراوان دارد و پیشکار شبانان ماست

.اه عزیمت کردندبامداد پگ

ز  بغداد راه  خراسان  گرفت          ھم رنجھا  بر دل  آسان  گرفت

از ری .منزل بھ منزل بھ ری رسید و در آنجا چندی با می و رود استراحت کرد

از گرگان نامھ ای بھ ماھوی نوشت کھ .بھ گرگان آمد کھ ھم شاد بود و ھم غمگین

 این نامھ نزد تو خواھم آمد، ای مرد پاک و لشکرت را آماده کن و من اینک از پس

نامھ دیگری بھ طوس بھ مرزبانان شمیران و رویین دژ و رابھ کوه و کالت .راد

:نوشت کھ البد خبر دارید

از این مار خور اھرمن  چھرگان              ز دانایی  و  شرم  بی    بھرگان

 داد خواھــند   گیتی     ببادنھ گنج و نھ نام و نھ تخت و نژاد            ھمی 

انوشیروان در خواب دیده بود کھ تازیان صد ھزار از اروند رود گذر کرده و تار

:اکنون خواب تعبیر شده.و پود این مرز و بوم را نابود خواھند کرد

شود خوار ھرکس کھ ھست ارجمند          فرومایھ    را   بخت   گردد  بلند

ی   در    جھان          گزند  آشکارا   و   خوبی    نھانپراکنده    گردد   بد

بھر  کشوری   در     ستمگاره یی           پدید   آید   و  زشت     پتیاره یی

نشان   شب   تیره     آمد       پدید          ھمی   روشنایی    بخواھد   پرید

فرخ زاد در . چھ میگویداکنون ما بھ خراسان آمده ایم تا ببینیم گردش روزگار

.التونیھ خراسان سپاه را جمع کرده و از اینجا بھ جنگ دشمن خواھد رفت

بھ ماھوی خبر رسید کھ شاه با سپاه .یزدگرد از آن جایگاه بھ نشاپور و طوس رفت

ماھوی با سپاھی گران بھ استقبال شاه رفت و چون او را دید .از طوس خواھد آمد

فرخ زاد از دیدن .ش نماز،  ھمی بود پیشش زمانی دراززمین را ببوسید و برد

کھ این شاه را  از نژاد کیان،  سپردم :ماھوی خوشحال شد و او را پند بسیار داد

.نباید باد بھ صورت او بخورد.ترا تا ببندی میان
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.من از اینجا بھ بسوی ری خواھم رفت و نمی دانم کی دوباره شاه را خواھم دید

فرخ زاد بفرمان شاه از آنجا بھ ری .شاه چشم و روان من است:گفتماھوی 

.چندی گذشت و ماھوی ھوس شاھی بھ سرش زد.رفت

ماھوی چون خودکامھ شد، نامھ ای بھ بیژن .در سمرقند پھلوانی بود بنام بیژن

نوشت کھ ای پھلوان زاده بی گزند، اگر با سپاھی اینجا بیائی این تاج و گاه یزدگرد 

بیژن کھ بھ نامھ نگاه کرد، اندیشید اگر بھ یاری ماھوی بروم .آن تو خواھد بوداز 

پس پاسخ نوشت .شاه چین ناراحت میشود و اگر نروم، خواھند گفت از ترس بوده

من از اینجا تکان نمی خورم و بھ برسام فرمود با ده .کھ این مایھ ننگ خواھد بود

.ھزار سوار بمرو برود

شاه برآشفت و .ی بھ شاه خبر داد سپاھی از ترکان در راه استسپیده دمان سوار

.جوشن پوشید

چو بر لشکر ترک بر حملھ برد        پس پشت او در نماند ایچ گُرد

شاه کھ در جنگ ناشکیبا شده بود از ترکان .شاه فھمید کھ این نیرنگ ماھوی بوده

آنجا . آن آسیاب پنھان شدعده ای را کشت و از آنجا تاخت تا بھ آسیابی رسید و در

آسیابان کھ نامش خسرو بود وقتی شاه را با کفش و لباس زرین .ماند تا شب شد

دید، خیره شد و پرسید مردی با این فر و برز و چھره دراین جای خاکی چکار 

.میکند؟ شاه گفت از ایرانیان ھستم کھ از دست سپاه توران ھزیمت گرفتھ ام

ن کشک و سبزی برای شاه آورد و شاه سھ روز آنجا آسیابان در سبد چوبی نا

ماھوی بھر سوی کسی را بھ جستجوی شاه فرستاده بود و آنھا آسیابان .پنھان بود

ماھوی بھ آسیابان گفت شتاب کن و سر از بدن .را پیدا کرده نزد ماھوی آوردند

 این کار بزرگان ماھوی را پند دادند کھ.وگرنھ ھم اکنون ببُرّم سرتشاه جدا کن 

را نکند و داستانھای کھن را بھ او گفتند ولی

.شبان زاده را دل پر از تخت بود          ورا پند آن موبدان سخت بود

  نزدیک شاه آمد .بر شاه شد دل پر از شرم و باکآسیابان با دو دیده پرآب، 

.چنانکھ می خواھد چیزی درگوشی بھ او بگوید
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اه  شاه           رھا  شد بزخم اندر از شاه  آهیکی  دشنھ  زد  بر تھیگ

برین  گونھ   بر  تاجداری  بمرد           کھ  از لشکر او سواری  نبرد

سواران ماھوی شبانھ تن برھنھ یزدگرد را در آب افکندند و چون روز شد مردم 

چھار راھب برھنھ شدند و تن شھریار جوان، نبیره .آمدند و سوکواری کردند

.بسی مویھ کردند و در باغی او را دخمھ کردند.شیروان را از آب گرفتندانو

بران  خوابگھ  رفت  ناکام   شاه           سرآمد برو رنج و تخت و کاله

:ماھوی ھمھ  رازدارانش را پیش خواند و گفت

نھ گنجست بامن نھ نام و نژاد            ھمی داد خواھم سر خود بباد

بگو :چرا خون شاه جھان را ریختم؟  بھ او گفتند.اه نخواھند خواندمردم دانا مرا ش

تو این انگشتر و تاج را نگھدار تا روز مبادا .شاه این پادشاھی را بھ من داده

ماھوی چون این را شنید برتخت شاھی نشست و بھ خیال خودش .بکارت بیاید

ا بھ پسر بزرگش ھرات و بلخ ر.خراسان را بدست آورده و شروع کرد بھ بخشش

بھ پیشرو سپاھش کھ مردی جھاندیده بنام .داد و لشکر بھ ھر طرف فرستاد

سمرقند و چاچ را شاه با این مھر و تاج بمن داده و  از بیژن :گرستون بود گفت

.آنرا بھ زور شمشیر خواھم گرفت

چنین بود تا بھ بیژن خبر رسید کھ ماھوی برتخت شاھی نشستھ و اکنون بسوی 

:بیژن پرسید چھ کسی بھ او تاج و تخت داده؟  برسام بھ بیژن گفت.ن می آیدجیحو

حاال ماھوی جفابیشھ .ماھوی گفتھ بود کھ گنج و تاج یزدگرد را بھ چاچ میفرستد

بیژن سپاه .حرفش را عوض کرده و گنج خداوند خودش را بدون رنج بدست آورده

توگفتی اھوی چون سپاه را دید، م.را جمع کرد و از قجقار بھ نزدیک بخارا رسید

  برسام در روی ریگزار رود خانھ فرب، کمربند ماھوی .کھ جانش ز تن برپرید

.را گرفت و او را از روی زین بر زمین زد و دست او را بست و نزد بیژن برد

.چرا کشتی آن دادگر شاه را،  خداوند پیروزی و گاه راای بد نژاد، :بیژن گفت

بعد دو پاش را بریدند و بعد از آن گوش و بینیش را و . را بریدنددستور داد دستش

.فرمود بر روی ریگ گرم رودخانھ بگذارند تا از شرم خوابش ببرد
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.سھ  پسر جوانش را در ھمانجا با پدر سوزاندند تا نسلی از او باقی نماند

د بدادکھ نفرین برو باد و ھرگز مباد           کھ او را نھ نفرین فرست

*کنون  زین  سپس دور  عمّر  بود          چو  دین  آورد  تخت  منبر  بود
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:در پایان شاھنامھ فردوسی می گوید

چو بگذشت سال از برم شصت و پنج         فزون  کردم  اندیشۀ  درد و رنج

مھ، آنرا برایگان در اختیارم بزرگان دانشمند ھ.نیازمند دانستن تاریخ شاھان بودم

از این ناموران یکی علی دیلمی .گذاشتند و جز احسنت چیزی از ایشان نشنیدم

.حسین قتیب کھ بمن کمک مالی کرد.است

چو  سال  اند ر آمد  بھفتاد  و     یک         ھمی   زیر  بیت  اندر آرم  فلک

.کھ جاوید باد آن خردمند مردتخت محمود آباد باشد 

سر   آمد   کنون   قصۀ       یزدگرد            بماه     سفندار  مد  روز    ارد

ز ھجرت   شده    پنج    ھشتاد   بار            بنام      جھانداور         کردگار

چو   این   نامور    نامھ   آمد   ببن             زمن روی کشور شود پر  سخن

 من  زنده ام            کھ  تخم   سخن    من  پراکنده امازان   پس   نمیرم  کھ 

ھران کس کھ دارد ھش و رای و دین          پس  از مرگ  بر من  کند آفرین
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