پادشاهی

داراب(دوازده سال بود)

بخش  – 1ساختن داراب شهر دارابگرد را
دفتر پنجم

متن شاهنامه ( بر اساس نسخه مسکو ) اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی

كنون آفرين جهان آفرين

بخوانيم بر شهريار زمين

ابو القاسم آن شاه خورشيد چهر

بياراست گيتى به داد و به مهر

نجويد جز از خوبى و راستى

نيارد بداد اندرون كاستى

جهان روشن از تاج محمود باد

همه روزگارانش مسعود باد

هميشه جوان تا جوانى بود

همان زنده تا زندگانى بود

چه گفت آن سراينده دهقان پير

ز گشتاسپ و ز نامدار اردشير

و زان نامداران پاكيزه راى

ز داراب و ز رسم و راى هماى

چو دارا به تخت مهى بر نشست

كمر بر ميان بست و بگشاد دست

چنين گفت با موبدان و ردان

بزرگان و بيدار دل بخردان

كه گيتى نجستم به رنج و به داد

مرا تاج يزدان بسر بر نهاد

شگفتىتر از كار من در جهان


نبيند كسى آشكار و نهان

ندانيم جز داد پاداش اين

كه بر ما پس از ما كنند آفرين

نبايد كه پيچد كس از رنج ما

ز بيشى و آگندن گنج ما

زمانه ز داد من آباد باد

دل زير دستان ما شاد باد

ازان پس ز هندوستان و ز روم

ز هر مرز با ارز و آباد بوم

برفتند با هديه و با نثار

بجستند خشنودى شهريار

چنان بد كه روزى ز بهر گله

بيامد كه اسپان ببيند يله

ز پستى برآمد به كوهى رسيد

يكى بىكران ژرف دريا بديد
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بفرمود كز روم و ز هندوان

بيارند كار آزموده گوان

بجويند زان آب دريا درى

رسانند رودى به هر كشورى

چو بگشاد داننده از آب بند

يكى شهر فرمود بس سودمند

چو ديوار شهر اندر آورد گرد

ورا نام كردند داراب گرد

يكى آتش افروخت از تيغ كوه

پرستندۀ آذر آمد گروه

ز هر پيشهاى كارگر خواستند

همى شهر ايران بياراستند

به هر سو فرستاد بىمر سپاه

ز دشمن همى داشت گيتى نگاه

جهان از بد انديش بىبيم كرد

دل بدسگاالن بدو نيم كرد
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پادشاهی داراب
بخش  –2شکستن داراب سپاه شعیب
دفتر پنجم

متن شاهنامه ( بر اساس نسخه مسکو ) اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی

چنان بد كه از تازيان صد هزار

نبرده سواران نيزهگزار

برفتند و ساالر ايشان شعيب

يكى نامدار از نژاد قتيب

جهاندار ايران سپاهى ببرد

بگفتند كان را نشايد شمرد

فراز آمدند آن دو لشكر به هم

جهان شد ز پرخاش جويان دژم

زمين آن سپه را همى بر نتافت

بران بوم كس جاى رفتن نيافت

ز باران ژوپين و باران تير

زمين شد ز خون چون يكى آبگير

خروشى بر آمد ز هر پهلوى

تلى كشته ديدند بر هر سوى

سه روز و سه شب زين نشان جنگ بود

تو گفتى بريشان جهان تنگ بود

چهارم عرب روى برگاشتند

به شب دشت پيكار بگذاشتند

شعيب اندران رزمگه كشته شد

عرب را همه روز برگشته شد

بسى اسپ تازى به زين خدنگ


جنگ
هم از نيزه و تيغ و خفتان

ازان رفتگان ماند آنجا بجاى

بنزد جهاندار پور هماى

ببخشيد چيزى كه بد بر سپاه

ز اسپ و ز رمح و ز تيغ و كاله

ز لشكر يكى مرزبان بر گزيد

كه گفتار ايشان بداند شنيد

فرستاد تا باژ خواهد ز دشت

ازان سال و آن سال كاندر گذشت
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پادشاهی داراب
بخش  – 3رزم کردن داراب با فیلقوس و به زنی گرفتن دخترش را
دفتر پنجم

متن شاهنامه ( بر اساس نسخه مسکو ) اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی

شد از جنگ نيزه وران تا به روم

همى جست رزم اندر آباد بوم

به روم اندرون شاه بد فيلقوس

كجا بود با راى او شاه سوس

نوشتند نامه كه پور هماى

سپاهى بياورد بىمر ز جاى

چو بشنيد ساالر روم اين سخن

بياد آمدش روزگار كهن

ز عمّ وريه لشكرى گرد كرد

همه نامداران روز نبرد

چو دارا بيامد بزرگان روم

بپرداختند آن همه مرز و بوم

ز عمّ وريه فيلقوس و سران

برفتند گردان و جنگاوران

دو رزم گران كرده شد در سه روز

چهارم چو بفروخت گيتى فروز

گريزان بشد فيلقوس و سپاه

يكى را نبد ترگ و رومى كاله

زن و كودكان نيز كردند اسير

بكشتند چندى به شمشير و تير

چو از پيش دارا به شهر آمدند

ازان رفته لشكر دو بهر آمدند

دگر پيشتر كشته و خسته بود

پس پشتشان نيزه پيوسته بود

بعمّ وريه در حصارى شدند

از يشان بسى زينهارى شدند

فرستادهيى آمد از فيلقوس


خردمند و بيدار و با نعم و بوس

ابا برده و بدره و با نثار

دو صندوق پر گوهر شاهوار

چنين بود پيغام كز يك خداى

بخواهم كه او باشدم رهنماى

كه فرجام اين رزم بزم آوريم

مبادا كه دل سوى رزم آوريم

همه راستى بايد و مردمى

ز ّ
كژ ى و آزار خيزد كمى
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چو عمّ وريه كان نشست منست

تو آيى و سازى كه گيرى بدست

دل من به جوش آيد از نام و ننگ


جنگ
به هنگام بزم اندر آيم به

تو آن كن كه از شهرياران سزاست

پدر شاه بود و پسر پادشاست

چو بشنيد آزادگان را بخواند

همه داستان پيش ايشان براند

چه بينيد گفت اندرين گفت و گوى

بجويد همى فيلقوس آب روى

همه مهتران خواندند آفرين

كه اى شاه بينا دل و پاك دين

شهنشاه بر مهتران مهتر است

ز كار آن گزيند كجا در خور است

يكى دخترى دارد اين نامدار

به باالى سرو و برخ چون بهار

بتآراى چون او نبيند به چين


ميان بتان چون درخشان نگين

اگر شاه بيند پسند آيدش

به پاليز سرو بلند آيدش

فرستادۀ روم را خواند شاه

بگفت آنچ بشنيد از نيكخواه

بدو گفت رو پيش قيصر بگوى

اگر جست خواهى همى آب روى

پس پردۀ تو يكى دختر است

كه بر تارك بانوان افسر است

نگارى كه ناهيد خوانى ورا

بر اورنگ ز ّرين نشانى ورا

به من بخش و بفرست با باژ روم

چو خواهى كه بىرنج ماندت بوم

فرستاده بشنيد و آمد چو باد

به قيصر بر آن گفتها كرد ياد

بدان شاد شد فيلقوس و سپاه

كه داماد باشد مر او را چو شاه

سخن گفت هر گونه از باژ و ساو

ز چيزى كه دارد پى روم تاو

بران بر نهادند سالى كه شاه

ستاند ز قيصر كه دارد سپاه

ز زر خايۀ ريخته صد هزار

ابا هر يكى گوهر شاهوار

چهل كرده مثقال هر خايهاى

همان نيز گوهر گرانمايهاى

ببخشيد بر مرزبانان روم

هرانكس كه بودند زآباد بوم

از آن پس همه فيلسوفان شهر

هرانكس كه بودش از آن شهر بهر
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بفرمود تا راه را ساختند

ز هر كار دل را بپرداختند

برفتند با دختر شهريار

گرانمايگان هر يكى با نثار

يكى مهر ز ّرين بياراستند

پرستنده تا جور خواستند

ده استر همه بار ديباى روم

بسى پيكر از گوهر و ز ّر بوم

شتروار سيصد ز گستردنى

ز چيزى كه بد راه را بردنى

دالراى رومى به مهد اندرون

سكوبا و راهب ورا رهنمون

كنيزك پس پشت ناهيد شست

از آن هر يكى جامى از زر بدست

به جام اندرون گوهر شاهوار

بتآراى با افسر و گوشوار


سقف خوب رخ را به دارا سپرد

گهرها به گنجور او بر شمرد

از آن پس بران رزمگه بس نماند

سپه را سوى شهر ايران براند

سوى پارس آمد دالرام و شاد

كاله بزرگى به سر بر نهاد
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پادشاهی داراب
بخش  –4بازفرستادن داراب ناهید را و زادن سکندر از او
دفتر پنجم

متن شاهنامه ( بر اساس نسخه مسکو ) اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی

شبى خفته بد ماه با شهريار

پر از گوهر و بوى و رنگ و نگار

همانا كه برزد يكى تيز دم

شهنشاه زان تيز دم شد دژم

بپيچيد در جامه و سر بتافت

كه از نكهتش بوى ناخوش بيافت

از آن بوى شد شاه ايران دژم

پر انديشه جان ابروان پر زخم

پزشكان داننده را خواندند

به نزديك ناهيد بنشاندند

يكى مرد بينا دل و نيك راى

پژوهيد تا دارو آمد بجاى

گياهى كه سوزندۀ كام بود

به روم اندر اسكندرش نام بود

بماليد بر كام او بر پزشك

بباريد چندى ز مژگان سرشك

بشد ناخوشى بوى و كامش بسوخت

بكردار ديبا رخش بر فروخت

اگر چند مشكى شد آن خوب چهر

دژم شد دالراى را جاى مهر

دل پادشا سرد گشت از عروس

فرستاد بازش بر فيلقوس

غمى دختر و كودك اندر نهان

نگفت آن سخن با كسى در جهان

چو نه ماه بگذشت بر خوب چهر

يكى كودك آمد چو تابنده مهر

ز باال و اروند و بويا برش

سكندر همى خواندى مادرش

به ف ّر خ همى داشت آن نام را

كزو يافت از ناخوشى كام را

همى گفت قيصر به هر مهترى

كه پيدا شد از تخم من قيصرى

نياورد كس نام دارا به بر

سكندر پسر بود و قيصر پدر

همى ننگش آمد كه گفتى به كس

كه دارا ز فرزند من كرد بس
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بر آخر يكى ماديان بد بلند

كه كار زارى و زيبا سمند

همان شب يكى ك ّرهاى زاد خنگ

برش چون بر شير و كوتاه لنگ

ز زاينده قيصر بر افراخت يال

كه آن زادنش ف ّر خ آمد به فال

به شبگير فرزند را خواستى

همان ماديان را بياراستى

بسودى همان ك ّره را چشم و يال

كه همتاى اسكندر او بد بسال

سپهر اندرين نيز چندى بگشت

ز هر گونهيى ساليان برگذشت

سكندر دل خسروانى گرفت

سخن گفتن پهلوانى گرفت

فزون از پسر داشتى قيصرش

بياراستى پهلوانى برش

خرد يافت لختى و شد كاردان

هشيوار و با سنگ و بسيار دان

ولى عهد گشت از پس فيلقوس

بديدار او داشتى نعم و بوس

هنرها كه باشد كيان را بكار

سكندر بياموخت ز آموزگار

تو گفتى نشايد مگر داد را

وگر تخت شاهى و بنياد را

و زان پس كه ناهيد نزد پدر

بيامد زنى خواست دارا دگر

يكى كودك آمدش با ف ّر و يال

ز فرزند ناهيد كهتر به سال

همان روز داراش كردند نام

كه تا از پدر بيش باشد به 
كام

چو ده سال بگذشت زين با دو سال

شكست اندر آمد به سال و به مال

بپژمرد داراب پور هماى

همى خواندندش بديگر سراى

بزرگان و فرزانگان را بخواند

ز تخت بزرگى فراوان براند

بگفت اين كه داراى دارا كنون

شما را به نيكى بود رهنمون

همه گوش داريد و فرمان كنيد

ز فرمان او رامش جان كنيد

كه اين تخت شاهى نماند دراز

بخوشى رود زود خوانند باز

بكوشيد تا مهر و داد آوريد

بشادى مرا نيز ياد آوريد

بگفت اين و باد از جگر بر كشيد

شد آن برگ گلنار چون شنبليد
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