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 تاج و سرير كارهمى بود بى اندر بمرد اردشيربيمارى ه ب

 يكى راه و آيين ديگر نهاد هماى آمد و تاج بر سر نهاد

 در گنج بگشاد و دينار داد سپه را همه سر بسر بار داد

 همى گيتى از دادش آباد گشت داد از پدر بر گذشته راى و به ب

 مژده دادجهان را بداد و دهش  نخستين كه ديهيم بر سر نهاد

 دل بدسگاالن ما كنده باد كه اين تاج و اين تخت فرخنده باد

 مبيناد كس رنج و تيمار ما همه نيكويى باد كردار ما

 رنج تن خويش بوده نيازش ب توانگر كنيم آنك درويش بود

 رنجه نداريم زان نيكويها ب مهان جهان را كه دارند گنج

 لشكر همى داشت راز ز شهر و ز چو هنگام زادنش آمد فراز

 جهان داشتن سودمند آمدش همى تخت شاهى پسند آمدش

 همى داشت آن نيكويى در نهفت نهانى پسر زاد و با كس نگفت

 يكى پاك پر شرم و بامايه را بياورد آزاده تن دايه را

 چنان شاه شاخ برومند را نهانى بدو داد فرزند را

 گفت كان پاك زاده بمردچنين  كسى كو ز فرزند او نام برد

 همى بود بر تخت پيروز و شاد همان تاج شاهى بسر بر نهاد

 فرستاد بر هر سوى لشكرى ز دشمن بهر سو كه بد مهترى

 نبودى بد و نيك ازو در نهان ز چيزى كه رفتى بگرد جهان

 

 )سی و دوسال بود(پادشاهی همای چهرزاد

 گذاشتن همای پسر خود داراب  را به دریای فرات در صندوقی  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جهان را سراسر همى داشت راست گيتى بجز داد و نيكى نخواسته ب

 كشور نبودى بجز ياد اوه ب ايمن از داد اوجهانى شده 

 رفته شاه ۀپسر گشت مانند بدين سان همى بود تا هشت ماه

 يكى تخته جست از در كار نغز بفرمود تا ُدرگرى پاك مغز

 بكردند و برزد برو قير و مشك يكى خرد صندوق از چوب خشك

 مومبراندوده بيرون او مشك و  ديباى رومه درون نرم كرده ب

 ميانش پر از در خوشاب كرد زير اندرش بستر خواب كرده ب

 عقيق و زبرجد بر آميخته بسى زّر سرخ اندرو ريخته

 بازوى آن كودك شيرخواره ب ببستند بس گوهر شاهوار

 چرب دست ۀخروشان بشد داي بدانگه كه شد كودك از خواب مست

 بپوشيد گرمچينى پرندش ه ب صندوق در نرم نرمه نهادش ب

 مشكه قير و به عنبر به دبق و به ب سر تنگ تابوت كردند خشك

 يكى بر دگر نيز نگشاد لب ببردند صندوق را نيم شب

 آب فرات اندر انداختنده ب ز پيش همايش برون تاختند

 كه تا آب با شيرخواره چه كرد پس اندر همى رفت پويان دو مرد

 نگهبان آن را گرفته شتاب چو كشتى همى رفت چوب اندر آب

 بگرديد صندوق بر رود بار سپيده چو برزد سر از كوهسار

 سر جوى را كارگه كرده تنگ گازرگهى كاندر و بود سنگه ب

 بپوييد و ز كارگه بر كشيد يكى گازر آن خرد صندوق ديد

 بماند اندران كار گازر شگفت بر گرفت هاچو بگشاد گسترده

 پر اّميد و شادان و روشن روان آمد دمان جامه بپوشيد وه ب

 ز صندوق و گازر بگفت آنچ ديد پيش مامش دويد بانسبك ديده

 كه چيزى كه ديدى ببايد نهفت جهاندار پيروز با ديده گفت
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 بدو جفت او گفت هست اين درود چو بيگاه گازر بيامد ز رود

 بدين كار كرد از كه يابى درم نيم نم هاكه باز آمدى جامه

 يكى كودك زيركش مرده بود دل گازر از درد پژمرده بود

 خليده رخان تيره گشته روان زن گازر از درد كودك نوان

 ترا زشت باشد ازين پس خروش گازر كه باز آر هوشبدو گفت 

 پيش سزاوار جفته بگويم ب كنون گر بماند سخن در نهفت

 آب افگنمه چو پاكيزه گردد ب بسنگى كه من جامه را برزنم

 نهفته بدو اندرون كودكى دران جوى صندوق ديدم يكى

 بديدار آن خردم آمد نياز چو من بر گشادم در بسته باز

 نبودش بسى زندگانى بمرد اگر بود ما را يكى پور خرد

 دينار و ديبا بياراستهه ب كنون يافتى پور با خواسته

 سر تنگ صندوق را برگشاد بر زمين بر نهاد هاچو آن جامه

 بروبر جهان آفرين را بخواند زن گازر آن ديد خيره بماند

 ديدار ماننده اردشيره ب رخى ديد تابان ميان حرير

 پايين اوه عقيق و زبرجد ب پر از در خوشاب بالين او

 سوى راست ياقوت شهوار بود بدست چپش سرخ دينار بود

 ببد شاد زان كودك دلپذير بدو داد زن زود پستان شير

 دل او ز غم گشت پيراسته ز خوبى آن كودك و خواسته

 

 پادشاهی همای چهرزاد

 پروردن گازر داراب را   – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 خريدار باشيم تا جاودان بدو گفت گازر كه اين را بجان

 گر او در جهان شهريارى بود كه اين كودك نامدارى بود

 بپرورد چونانك فرزند خويش زن گازر او را چو پيوند خويش

 كز آب روان يافتندش كنام سيم روز داراب كردند نام

 سخن گفت هر گونه با كدخداى چنان بد كه روزى زن پاك راى

 دانشت رهنمونكه باشد بدين  كه اين گوهران را چه سازى كنون

 چه خاك و چه گوهر مرا در نهفت زن گفت گازر كه اى نيك جفته ب

 هامون شويمه ز تنگى و سختى ب همان به كزين شهر بيرون شويم

 كه خواريم و ناشاد گر دست رس شهرى كه ما را ندانند كسه ب

 برفت و نكرد از بر و بوم ياد شبگير گازر بنه بر نهاده ب

 نكردند جز گوهر و زر ببار داراب را در كنارببردند 

 شهرى دگر ساخت جاى نشسته ب بپيمود زان مرز فرسنگ شست

 كدخداى تربران سان كه پر مايه بيگانه شهر اندرون ساخت جاىه ب

 فرستاد نزديك او گوهرى شهرى كه بد نامور مهترىه ب

 از گهرچنين تا فراوان نماند  ازو بستدى جامه و سيم و زر

 نماند از بد و نيك صندوق چيز بخانه جز از سرخ گوگرد نيز

 چنين گفت يك روز با كدخداى زن گازر از چيز شد رهنماى

 توانگر شدى گرد پيشه مگرد زين كار كرد نيازيمكه ما بى

 كه اى جفت پاكيزه و رهنماى چنين داد پاسخ بدو كدخداى

 هميشه ز هر كار پيشه است پيش همى پيشه خوانى ز پيشه چه بيش

 بدان تا چه بار آورد روزگار تو داراب را پاك و نيكو بدار

 كه از تند بادى نديدى گزند همى داشتندش چنان ارجمند

 يكى كودكى گشت با فّر ويال چو بر گشت چرخ از برش چند سال
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 كسى را نبودى تن و زور اوى كوىه كشتى شدى با بزرگان به ب

 بيكبارگى زو ستوه آمدند كودكان همگروه آمدندهمه 

 همى تيره شد تيز بازار او فرياد شد گازر از كار اوه ب

 كه از پيشه جستن ترا نيست ننگ سنگه بدو گفت كاين جامه برزن ب

 همى گازر از ديده خون ريختى چو داراب زان پيشه بگريختى

 شهره بدشت و بنشان خواستى زو  شدى روزگارش بجستن دو بهر

 آيين گشاده بر و بسته شسته ب بجاييش ديدى كمانى بدست

 كه اى پر زيان گرگ پرخاش جوى كمان بستدى سرد گفتى بدوى

 بدگمان اىبخردى چرا گشته چه گردى همى گرد تير و كمان

 چرا تيره گردانى اين آب من گازر چنين گفت كاى باب منه ب

 چو آموختم زند و استا درست نخستفرهنگيان ده مرا از ه ب

 كنون از من اين كدخدايى مجوى ازان پس مرا پيشه فرماى و جوى

 فرهنگيانش سپرده ازان پس ب بدو مرد گازر بسى بر شمرد

 برآمد ز پيغاره و سرزنش بياموخت فرهنگ و شد بر منش

 نيايد ز من گازرى كارگر بدان پروراننده گفت اى پدر

 ز گيتى سوارى مرا پيشه كن كن انديشهمهرت بىز من جاى 

 عنان پيچ و اسپ افگن و نيك نام نگه كرد گازر سوارى تمام

 بياموخت هرچش بدان بد نياز سپردش بدو روزگارى دراز

 آوردگه باره برگاشتنه ب عنان و سنان و سپر داشتن

 هنر جوى دور از بد بدگمان همان زخم چوگان و تير و كمان

 آورد با او پلنگه نسودى ب بران گونه شد زين هنرها كه چنگ
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 اين نهان دارم از انجمنهمى  گازر چنين گفت روزى كه منه ب

 چهر تو هم چهر منه نماند ب نجنبد همى بر تو بر مهر من

 بدّكان بر خويش بنشانيم شگفت آيدم چون پسر خوانيم

 دريغ آن شده رنجهاى كهن بدو گفت گازر كه اينت سخن

 پدر جوى را راز با مادر است ترا گر منش زان من برتر است

 ز خانه سوى رود يازيد تفت گازر برفتچنان بد كه يك روز 

 شمشير يازيد دسته بيامد ب در خانه را تنگ داراب بست

 هرآنچت بپرسم سخن راست گوى زن گفت كّژى و تارى مجوىه ب

 نزديك گازر ز بهر چيمه ب گوهر كيمبه شما را كه باشم 

 خداوند داننده را يار خواست زن گازر از بيم زنهار خواست

 بگويم ترا هرچ گفتى بگوى گفت خون سر من مجوى بدو

 بكوشيد و ز كار كّژى نبرد بر شمرد سخنها يكايك برو

 ز دينار و ز گوهر شاهوار ز صندوق و ز كودك شير خوار

 نه از تخمه كامكاران بديم بدو گفت ما دستكاران بديم

 ز پوشيدنى جامه و برنشست ازان تو داريم چيزى كه هست

 نگر تا چه بايد تن و جان تراست پرستنده ماييم و فرمان تراست

 انديشه اندر نشانده روان را ب چو بشنيد داراب خيره بماند

 وگر گازر آن را همه برفشاند بدو گفت زين خواسته هيچ ماند

 

 پادشاهی همای چهرزاد

 پرسیدن داراب نژاد خود را از زن گازر و جنگ آوردن به رومیان  – 3بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بدين روز كندى و بيچارگى كه باشد بهاى يكى بارگى

 درخت برومند و باغ و زمين چنين داد پاسخ كه بيش است ازين

 بماند آن گران گوهر نابسود بدو داد دينار چندانك بود

 يكى كم بها زين و ديگر كمند دينار اسپى خريد او پسنده ب

 بزرگ و پسنديده و رهنماى يكى مرزبان بود با سنگ و راى

 پر انديشه بد جان تاريك اوى خراميد داراب نزديك اوى

 ز گيتى نيامد بروبر گزند ارجمند همى داشتش مرزبان

 غارت بران مرز آباد بومه ب چنان بد كه آمد سپاهى ز روم

 سر لشكرش زان سخن گشته شد رزم اندرون مرزبان كشته شده ب

 كه رومى نهاد اندرين مرز پاى نزد هماىه چو آگاهى آمد ب

 سپهبد بد او هم سپهبد نژاد يكى مرد بد نام او رشنواد

 شمشير ويران كند روى بومه ب تا بركشد سوى روم بفرمود

 عرض گاه بنهاد و روزى بداد سپه گرد كرد آن زمان رشنواد

 نزديك او رفت و بنوشت نامه ب چو بشنيد داراب شد شادكام

 همى آمد از هر سوى لشكرى سپه چون فراوان شد از هر درى

 راىخود و مرزبانان پاكيزه  بيامد ز كاخ همايون هماى

 تن و نام و ديوانها بشمرند بدان تا سپه پيش او بگذرند

 چو لشكر فراوان برو بر گذشت همى بود چندى بران پهن دشت

 گردن برآورده پوالد گرزه ب چو داراب را ديد با فّر و برز

 زمين زير پوينده باالى اوست تو گفتى همه دشت پهناى اوست

 پستان مادر بپالود شيرز  چو ديد آن بر و چهره دلپذير

 بدين شاخ و اين برز و باالى راست بپرسيد و گفت اين سوار از كجاست

 خردمند و جنگى سوارى بود نمايد كه اين نامدارى بود
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 و ليكن سليحش نه اندر خور است دلير و سر افراز و كنداور است

 سپه را سراسر پسند آمدش چو داراب را فّرمند آمدش

 ز بهر سپهبد چنانچون سزيد يكى روزگارى گزيدز اختر 

 ببردند لشكر ز پيش هماى چو جنگ آوران را يكى گشت راى

 بدان تا نماند سخن در نهان فرستاد بيدار كار آگهان

 ز بدها گمانيش كوتاه بود ز نيك و بد لشكر آگاه بود

 زمين پر سپاه آسمان پر ز ماه منزل سپاهه همى رفت منزل ب
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 برآمد غمى گشت زان رشنواد چنان بد كه روزى يكى تند باد

 زمين پر ز آب آسمان پر خروش يكى رعد و باران با برق و جوش

 ساختند هادشت اندرون خيمهه ب باران همى تاختند هر سو زه ب

 ز باران همى جست راه گريز غمى بود زان كار داراب نيز

 ميانش يكى طاق بر پاى ديد نگه كرد ويران يكى جاى ديد

 يكى خسروى جاى پر پرده بود بلند و كهن بود و آزرده بود

 چارپاىنه خيمه نه انباز و نه  نه خرگاه بودش نه پرده سراى

 و جفت يارچو تنها تنى بود بى بران طاق آزرده بايست خفت

 بران طاق آزرده اندر گذشت سپهبد همى گرد لشكر بگشت

 كزان سهم جاى خروش آمدش ز ويران خروشى بگوش آمدش

 برين شاه ايران نگهدار باش كه اى طاق آزرده هشيار باش

 زير تو اندر بخفته بيامد ب نبودش يكى خيمه و يار و جفت

 كه اين بانگ رعدست گر تند باد چنين گفت با خويشتن رشنواد

 كه اى طاق چشم خرد را مپوش دگر باره آمد ز ايوان خروش

 ز باران مترس اين سخن ياد گير كه در تست فرزند شاه اردشير

 شگفتى دلش تنگ شد زان خروش گوشه سيم بار آوازش آمد ب

 يكى را سوى طاق بايد شدن چه شايد بدن فرزانه گفت اينه ب

 چنين بر تن خود برآشفته كيست ببينيد تا اندرو خفته كيست

 

 پادشاهی همای چهرزاد

 آگاه شدن رشنواد از کار داراب  – 4بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پهلوان ۀخردمند و با چهر برفتند و ديدند مردى جوان

 ز خاك سيه ساخته جايگاه همه جامه و باره تّر و تباه

 دل پهلوان زان سخن بردميد پيش سپهبد بگفت آنچ ديده ب

 خروشى برين سان كه يارد شنود بفرمود كو را بخوانيد زود

 ازين خواب بر خيز و بيدار گرد برفتند و گفتند كاى خفته مرد

 شكسته رواق اندر آمد ز جاى اسپ اندر آورد پاىه چو دارا ب

 سر و پاى داراب را بنگريد چو ساالر شاه آن شگفتى بديد

 برتر انديشه نتوان گرفتكزين  چنين گفت كاينت شگفتى شگفت

 همى گفت كاى دادگر يك خداى پرده سراىه بشد تيز با او ب

 نه از كار ديده بزرگان شنيد كسى در جهان اين شگفتى نديد

 خرگاه جايى بياراستنده ب خواستند هابفرمود تا جامه

 بسى عود با مشك و عنبر بسوخت بكردار كوه آتشى بر فروخت

 سپهبد برفتن برآراست كار برزد از كوهسارچو خورشيد سر 

 يكى دست جامه ز سر تا بپاى بفرمود تا موبدى رهنماى

 زّرين نيامه كمندى و تيغى ب يكى اسپ با زين و زّرين ستام

 كه اى شير دل مهتر نامجوى داراب دادند و پرسيد ز وىه ب

 سزد گر بگويى همه راه راست چه مردى تو و زاد بومت كجاست

 گذشته همى برگشاد از نهفت چو بشنيد داراب يك سر بگفت

 سخنها همى گفت با رشنواد بران سان كه آن زن برو كرد ياد

 پهلوى خويشه ز دينار و ديبا ب ز صندوق و ياقوت و بازوى خويش

 ز خواب و ز آرام و خورد و نهفت يكايك بساالر لشكر بگفت

 فرستاده را گفت بر سان باد هم انگه فرستاد كس رشنواد

 بياريد بهرام و هم زهره را زن گازر و گازر و مهره را
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 گرفتازان مرز تا روم لشكر  بگفت اين و زان جايگه بر گرفت

 زهر آب داده طاليه سنان را ب داراب داده سپهبد طاليه ب

 وزين سو نگهدار اين مرز و بوم هم انگه طاليه بيامد ز روم

 برآمد هم آنگاه گرد نبرد ز ناگه دو لشكر بهم باز خورد

 چو رود روان خون همى ريختند همه يك بديگر بر آميختند

 اندر آمد بكردار گردپيش ه ب چو داراب ديد آن سپاه نبرد

 مشته كه گفتى فلك تيغ دارد ب ازان لشكر روم چندان بكشت

 زيره چنگ اژدهايى به نهنگى ب همى رفت زان گونه بر سان شير

 همى تاخت بر سان شير ژيان لشكرگه روميانه چنين تا ب

 جهانجوى را تيغ شد رهنمون زمين شد ز رومى چو درياى خون

 نزديك ساالر گردنفرازه ب روميان گشت بازپيروزى از ه ب

 مباد توكه اين لشكر شاه بى بسى آفرين يافت از رشنواد

 آباد بومه سپاه اندر آيد ب چو ما باز گرديم زين رزم روم

 ز اسپ و ز مهر و ز تيغ و كاله تو چندان نوازش بيابى ز شاه

 سليح سواران بپيراستند همه شب همى لشكر آراستند

 زمين شد بكردار روشن چراغ خورشيد بر زد سر از تيره راغ چو

 شد از گرد خورشيد تابان سياه هم باز خوردند هر دو سپاهه ب

 اسپ تگاور سپرده عنان را ب چو داراب پيش آمد و حمله برد

 

 پادشاهی همای چهرزاد

 رزم داراب با سپاه روم  – 5بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز گردان شمشير زن بس نماند پيش صف روميان كس نمانده ب

 پراگنده كرد آن سپاه بزرگ قلب سپاه اندر آمد چو گرگه ب

 بياورد چندى سليح و بنه و زان جايگه شد سوى ميمنه

 كسى از يالن خويشتن را نديد همه لشكر روم بر هم دريد

 همى تاختند از پس اندر دلير دليران ايران بكردار شير

 كه گل شد ز خون خاك آوردگاه بكشتند چندان ز رومى سپاه

 مشته بيامد صليبى گرفته ب بكشتچهل جاثليق از دليران 

 ز شادى دل پهلوان بردميد چو زو رشنواد آن شگفتى بديد

 بران آفرين مهربانى فزود برو آفرين كرد و چندى ستود

 همى بازگشتند يك سر ز جنگ شب آمد جهان قيرگون شد برنگ

 برآسود و بگشاد بند ميان لشكرگه روميانه سپهبد ب

 شد از خواسته لشكر آراسته خواستهببخشيد در شب بسى 

 كه اى شير دل مرد فريادرس فرستاد نزديك داراب كس

 وزين خواسته سودمند تو چيست نگه كن كنون تا پسند تو چيست

 ببخش آنچ دل رهنماى آيدت نگه دار چيزى كه راى آيدت

 تو نامى ترى از خداوند رخش هر آنچ آن پسندت نيايد ببخش

 يكى نيزه برداشت از بهر نام داراب شد شادكامچو آن ديد 

 بدو گفت پيروز بادى و شاد فرستاد ديگر سوى رشنواد

 بپوشيد ديباى مشكين سپهر چو از باختر تيره شد روى مهر

 طاليه پراگند بر گرد دشت همان پاسى از تيره شب در گذشت

 همى شد چو آواز شير يله غو پاسبان خاست چون زلزله

 سر جنگ جويان بر آمد ز خواب زّرين سپر بر گرفت آفتابچو 

 همى تاختند از پس روميان ببستند گردان ايران ميان
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 همه شهرها را همى سوختند شمشير تيز آتش افروختنده ب

 كس از بوم و بر ياد ديگر نكرد ز روم و ز رومى برانگيخت گرد

 دالرام بومكه بگذاشتند آن  زارى برآمد ز رومه خروشى ب

 شد رنگرخ نامدارانش بى قيصر بر از كين جهان تنگ شده ب

 كه گر دادگر سر نپيچد ز داد فرستاده آمد بر رشنواد

 زيره سر بخت روم اندر آمد ب شدند آنك جنگى بد از جنگ سير

 نّوى يكى باز پيمان كنيمه ب كه گر باژ خواهيد فرمان كنيم

 بدره بسيار نيز هاابا برده فرستاد قيصر ز هر گونه چيز

 ز دينار و ز گوهر نابسود سپهبد پذيرفت زو آنچ بود
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 پسنديده داراب با رشنواد و زان جايگه بازگشتند شاد

 كه داراب را اندرو خفته ديد منزل بران طاق ويران رسيده ب

 شده هر دو از بيم خوارى دژم همه زن گازر و شوى و گوهر ب

 يزدان پناهيد و رفتند پيشه ب از آن كس كشان خواند از جاى خويش

 ز هر گونه پرسيد و كردند ياد چو ديد آن زن و شوى را رشنواد

 ز صندوق و ز گوهر نابسود بگفتند با او سخن هرچ بود

 ز تيمار و ز گردش روزگار ز رنج و ز پروردن شيرخوار

 كه پيروز باشيد همواره شاد چنين گفت با شوى و زن رشنواد

 نه از موبد پير هرگز شنيد كه كس در جهان اين شگفتى نديد

 يكى نامه بنوشت نزد هماى هم اندر زمان مرد پاكيزه راى

 هم از جنگ او اندران رزمگاه و آرامگاهز داراب و ز خواب 

 هم انگاه طاق اندر آمد ز جاى اسپ اندر آورد پاىه و زان كو ب

 ز تنگى كه شد رشنواد از خروش از آواز كامد مر او را بگوش

 ز صندوق و ز كودك خرد و چيز ز گازر سخن هرچ بشنيد نيز

 چو گرد برون كرد آنگه هيونى نامه درون سر بسر ياد كرده ب

 كه با باد بايد كه گردى تو جفت همان سرخ گوهر بدو داد و گفت

 بياورد ياقوت نزد هماى فرستاده تازان بيامد ز جاى

 شنيده بگفت از لب رشنواد شاه جهاندار نامه بداده ب

 

 پادشاهی همای چهرزاد

 شناختن همای پسر را   – 6بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رخ بر چكيده سرشكش ز مژگان ب چو آن نامه بر خواند و ياقوت ديد

 بفرمود تا پيش لشكر گذشت بدانست كان روز كامد بدشت

 باال بلنده رخ چون بهار و به ب بديد آن جوانى كه بد فّرمند

 گرانمايه شاخ برومند اوى نبودست جز پاك فرزند اوى

 كه آمد جهان را يكى كدخداى فرستاده را گفت گريان هماى

 پر از درد بودم ز شاهنشهى نبود ايچ ز انديشه مغزم تهى

 كجا گشته بودم ازو ناسپاس دلم پر هراس ز دادار گيهان

 كسى يافت گر سوى دريا شتافت را كه يافت گنهو زان نيز كان بى

 آب فرات اندر انداختمه ب كه يزدان پسر داد و نشناختم

 پسر خوار شد چون بميرد پدر بازوش بر بستم اين يك گهره ب

 رشنواد پيروز نام و پىه ب من باز داده كنون ايزد او را ب

 مى و مشك و گوهر برآميختند ز دينار گنجى فرو ريختند

 دگر هفته گنج درم كرد باز ببخشيد بر هرك بودش نياز

 و گر زند و استا و جشن سده ست بجايى كه دانست كاتشكده ست

 هر كشورى بر پراگند چيزه ب ببخشيد گنجى برين گونه نيز

 نزديك شاهه سپهبد بيامد ب روز دهم بامداد پگاهه ب

 كسى را نگفتند از بيش و كم همه بزرگان و داراب با او ب
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 بيك هفته كس را ندادند راه ز درگاه پرده فروهشت شاه

 دو كرسى ز پيروزه و الژورد جهاندار زّرين يكى تخت كرد

 دو ياره يكى طوق گوهرنگار يكى تاج پر گوهر شاهوار

 درو بافته چند گونه گهر زره همه جامه خسروانى ب

 ز اختر همى كرد روزى نگاه نشسته ستاره شمر پيش شاه

 جهاندار داراب را بار داد شهريور بهمن از بامداده ب

 يكى ديگرى پر ز ياقوت زرد جام پر سرخ ياقوت كرديكى 

 هماى آمد از دور و بردش نماز نزديك ايوان فرازه چو آمد ب

 فرو ريخت از ديده خون بر كنار برافشاند آن گوهر شاهوار

 چنگه ببوسيد و ببسود رويش ب پسر را گرفت اندر آغوش تنگ

 او خيره مانددو چشمش ز ديدار  بياورد و بر تخت زّرين نشاند

 هماى آمد و تاج شاهى بدست چو داراب بر تخت شاهى نشست

 ديهيم او مژده داده جهان را ب بياورد و بر تارك او نهاد

 هما اندران كار پوزش گرفت چو از تاج دارا فروزش گرفت

 چنان دان كه بر ما همه باد گشت داراب گفت آنچ اندر گذشته ب

 زن راىپدر مرده و شاه بى زنجوانى و گنج آمد و راى 

 كه جز تخت هرگز مبادت نشست اگر بد كند زو مگير آن بدست

 كه تو هستى از گوهر پهلوان مادر جوانه چنين داد پاسخ ب

 

 پادشاهی همای چهرزاد

 برتخت نشاندن همای داراب را   – 7بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 يك بد تو چندين چه دارى خروشه ب نباشد شگفت ار دل آيد بجوش

 دل بد سگاالنت پر دود باد جهان آفرين از تو خشنود باد

 دفتر كهنه كه هرگز نگردد ب من يادگارى بود اين سخنز 

 كه تا جاى باشد تو بادى بجاى برو آفرين كرد فّرخ هماى

 بخواند ز هر كشورى بخردان بفرمود تا موبد موبدان

 سر افراز شيران خنجرگزار هم از لشكر آن كس كه بد نامدار

 زمينشاهى بران نامدار ه ب بفرمود تا خواندند آفرين

 بران تخت بر گوهر افشاندند چو بر تاج شاه آفرين خواندند

 ازان كرده بسيار غم خورده بود بگفت آنك اندر نهان كرده بود

 جزين نيست اندر جهان يادگار بدانيد كز بهمن شهريار

 كه او چون شبانست و گردان رمه فرمان او رفت بايد همهه ب

 كرد بايد همى پشت راستبدو  بزرگى و شاهى و لشكر وراست

 كه نورسته ديدند فرخنده شاخ بشادى خروشى برآمد ز كاخ

 كه شد ناپديد اندران شهريار ببردند چندان ز هر سو نثار

 كسى را نيامد ازان رنج ياد جهان پر شد از شادمانى و داد

 كه اى نامور با گهر بخردان هماى آن زمان گفت با موبدان

 سپردم بدو پادشاهى و گنج رنجه آنك كردم ببسى و دو سال 

 ابى راى او يك نفس مشمريد شما شاد باشيد و فرمان بريد

 آرام ديهيم بر سر نهاده ب چو داراب از تخت كى گشت شاد

 بگفتند كاى شهريار جوان زن گازر و گازر آمد دوان

 سر بد سگاالن تو كنده باد نشست كيى بر تو فرخنده باد

 بيارند پر مايه جامى گهر داراب ده بدره زربفرمود 

 بدادند آن را كه او ديد رنج تخته فرمود پنج يىز هر جامه
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 انديشه داره هميشه روان را ب بدو گفت كاى گازر پيشه دار

 چو دارا بدو اندرون كودكى مگر زاب صندوق يابى يكى

 ز دادار بر شهريار زمين برفتند يك لب پر از آفرين

 دّكان شد و برد ُاشنان بدشته ب كنون اختر گازر اندر گذشت

 


