شاھنامه فردوسی  -پادشاھی دارای داراب چھارده سال بود
گنجور  -ادامه بخش ) ٣يورش اسکندر به ايران(

چو از پادشاھيش بگريختم
نديديم ماننده او به روم
ھمی برگرايد سپاه ترا
چو گفت فرستاده بشنيد شاه
سکندر بدانست کاندر نھان
ھمی بود تا تيره تر گشت روز
بيامد به دھليز پرده سرای
چنين گفت پس با سواران خويش
که ما را کنون جان به اسپ اندرست
ھمه بادپايان برانگيختند
چو دارا سر و افسر او نديد
نگھبان فرستاد ھم در زمان
چو رفتند بيداردل رفته بود
پس او فرستاد دارا سوار
چو باد از پس او ھمی تاختند

شب تيره اسپان برانگيختم
دلير آمدست اندرين مرز و بوم
ھمان گنج و تخت و کاله ترا
فزون کرد سوی سکندر نگاه
چه گفتند با شھريار جھان
سوی باختر گشت گيتی فروز
دالور به اسپ اندر آورد پای
بلند اختر و نامداران خويش
چو سستی کند باد ماند به دست
ز پيش جھاندار بگريختند
به تاريکی از چشم شد ناپديد
به نزديکی خيمه بدگمان
نه بخت چنان پادشا خفته بود
دليران و پرخاشجويان ھزار
شب تيره بد راه نشناختند

طاليه بديدند گشتند باز
چو اسکندر آمد به پرده سرای
بديدند شب شاه را شادکام
به گردان چنين گفت کاباد بيد
که اين جام پيروزی جان ماست
ھم از لشکرش برگرفتم شمار
ھمه جنگ را تيغھا برکشيد
چو در جنگ تن را به رنج آوريد
جھان آفريننده يار منست
بزرگان برو خواندند آفرين
فدای تو بادا تن و جان ما
ز شاھان که يارد بدن يار تو
چو خورشيد برزد سر از کوه و راغ
جھاندار دارا سپه برگرفت
بياورد لشکر ز رود فرات

نبد سود جز رنج و راه دراز
برفتند گردان رومی ز جای
به پيش اندرون پرگھر چار جام
بدين فرخی فال ما شاد بيد
سر اختران زير فرمان ماست
فراوان کم است از شنيده سوار
وزين دشت ھامون سر اندرکشيد
ازان رنج شاھی و گنج آوريد
سر اختر اندر کنار منست
که آباد بادا به قيصر زمين
برينست جاويد پيمان ما
به مردی و باال و ديدار تو
زمين شد به کردار زرين چراغ
جھان چادر قير بر سرگرفت
به ھامون سپه بيش بود از نبات
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 گنجور بخش ۴
)رزم نخست اسکندر با دارا(

 ۵دسامبر ٢٠١٢

شاھنامه فردوسی  -پادشاھی دارای داراب چھارده سال بود
گنجور  -ادامه بخش ) ۴رزم نخست اسکندر با دارا(

سکندر چو بشنيد کامد سپاه
دو لشکر که آن را کرانه نبود
ز ساز و ز گردان ھر دو گروه
ز خفتان وز خنجر ھندوان
دو رويه سپه برکشيدند صف
به پيش سپاه آوريدند پيل
سواران جنگ از پس و پيل پيش
تو گفتی ھوا خون خروشد ھمی
ز بس ناله ی بوق و ھندی درای
ز آواز اسپان و بانگ سران
تو گفتی زمين کوه جنگی شدست
به يک ھفته گردان پرخاشجوی
بھشتم برآمد يکی تيره گرد
بپوشيد ديدار ايران سپاه
سپاه سکندر پس اندر دمان

بزد کوس و آورد لشکر به راه
چو اسکندر اندر زمانه نبود
زمين ھمچو دريا بد و گرد کوه
ز باال و اسپ وز برگستوان
ز خنجر ھمی يافت خورشيد تف
جھان شد به کردار دريای نيل
ھمه برگرفته دل از جان خويش
زمين از خروشش بجوشد ھمی
ھمی کوه را دل برآمد ز جای
چرنگيدن گرزھای گران
ز گرد آسمان روی زنگی شدست
به روی اندر آورده بودند روی
بران سان که خورشيد شد الژورد
گريزان برفتند از آن رزمگاه
يکی پرغم و ديگری شادمان

سکندر بشد تا لب رودبار
سپاه از لب رود برگاشتند
به پيروزی آمد بران رزمگاه
چو دارا ز پيش سکندر برفت
از ايران سران و مھان را بخواند
سر ماه را لشکر آباد کرد
دگر باره از آب زان سو گذشت
سکندر چو بشنيد لشکر براند
سپه را چو روی اندرآمد به روی
سه روز اندران رزمشان شد درنگ
فراوان ز ايرانيان کشته شد
پر از درد برگشت ز آوردگاه
سکندر بيامد پس او چو گرد
خروشی برآمد ز پيش سپاه
شما را ز من بيم و آزار نيست

بکشتند ز ايرانيان بی شمار
بفرمود تا رود بگذاشتند
کجا پيش بود آن گزيده سپاه
به ھر سو سواران فرستاد تفت
درم داد و روزی دھان را بخواند
سر نامداران پر از باد کرد
بياراست لشکر بران پھن دشت
پذيره شد و سازش آنجا بماند
زمان و زمين گشت پرخاشجوی
چنان گشت کز کشته شد جای تنگ
جھانگير را روز برگشته شد
چو ياری ندادش خداوند ماه
بسی از جھان آفرين ياد کرد
که ای زيردستان گم کرده راه
سپاه مرا با شما کار نيست
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 گنجور بخش ۵
)رزم دويم اسکندر با دارا(

 ۵دسامبر ٢٠١٢

شاھنامه فردوسی  -پادشاھی دارای داراب چھارده سال بود
گنجور  -ادامه بخش ) ۵رزم دويم اسکندر با دارا(

بباشيد ايمن به ايوان خويش
به جان و تن از روميان رسته ايد
چو ايرانيان ايمنی يافتند
سکندر بيامد به دشت نبرد
ببخشيد بر لشکرش خواسته
ببود اندران بوم و بر چار ماه
جھاندار دارا به جھرم رسيد
ھمه مھتران پيش باز آمدند
خروشان پسر چو پدر را نديد
ھمه شھر ايران پر از ناله بود
ز جھرم بيامد به شھر صطخر
فرستاد ھيی رفت بر ھر سوی
سپاه انجمن شد به ايوان شاه
چو دارا بران کرسی زر نشست
به ايرانيان گفت کای مھتران

به يزدان سپرده تن و جان خويش
اگر چه به خون دستھا شسته ايد
ھمه رخ سوی روميان تافتند
ھمه خواسته سربسر گرد کرد
به نيرو سپاھی شد آراسته
چو آسوده شد شھريار و سپاه
که آنجا بدی گنجھا را کليد
پر از درد و گرم و گداز آمدند
پدر ھمچنين چون پسر را نديد
به چشم اندرون آب چون ژاله بود
که آزادگان را بران بود فخر
به ھر نامداری و ھر پھلوی
نھادند زرين يکی زيرگاه
برفتند گردان خسروپرست
خردمند و شيران و جنگاوران

ببينيد تا رای پيکار چيست
چنين گفت کامروز مردن به نام
نياکان و شاھان ما تا بدند
به ھر کار ما را زبون بود روم
ھمه پادشاھی سکندر گرفت
چنين ھم نماند بيايد کنون
زن و کودک و مرد گردند اسير
مرا گر شويد اندرين يارمند
شکار بزرگان بدند اين گروه
کنون ما شکاريم و ايشان پلنگ
اگر پشت يکسر به پشت آوريد
کسی کاندرين جنگ سستی کند
مداريد ازين پس به گيتی اميد
ھمی گفت گريان و دل پر ز درد
بزرگان داننده برخاستند

ھمی گفت با درد و چندی گريست
به از زنده دشمن بدو شادکام
به ھر سال باژی ھمی بستدند
کنون بخت آزادگان گشت شوم
جھاندار شد تخت و افسر گرفت
ھمه پارس گردد چو دريای خون
نماند برين بوم برنا و پير
بگردانم اين رنج و درد و گزند
ھمه گشته از شھر ايران ستوه
به ھر کارزاری گريزان ز جنگ
بر و بوم ايشان به مشت آوريد
بکوشد که تا جان پرستی کند
که شد روم ضحاک و ما جمشيد
دو رخساره زرد و دو لب الژورد
ھمه پاسخش را بياراستند
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 ۵دسامبر ٢٠١٢

شاھنامه فردوسی  -پادشاھی دارای داراب چھارده سال بود
گنجور  -ادامه بخش ) ۵رزم دويم اسکندر با دارا(

خروشی برآمد ز ايران به زار
ھمه روی يکسر به جنگ آوريم
ببنديم دامن يک اندر دگر
سليح و درم داد لشکرش را
سکندر چو از کارش آگاه شد
سپه برگرفت از عراق و براند
سپه را ميان و کرانه نبود
پذيره شدن را بياراست شاه
که گفتی ستاره نتابد ھمی
سپاه دو کشور کشيدند صف
برآمد چنان از دو لشکر خروش
چو دريا شد از خون گردان زمين
پدر را نبد بر پسر جای مھر
سيم ره به دارا درآمد شکست
جھاندار لشکر به کرمان کشيد

که گيتی نخواھيم ب يشھريار
جھان بر برانديش تنگ آوريم
اگر خاک يابيم اگر بوم و بر
ھمان نامداران کشورش را
که دارا به تخت افسر ماه شد
به رومی ھمی نام يزدان بخواند
ھمان بخت دارا جوانه نبود
بياورد ز اصطخر چندان سپاه
فلک راه رفتن نيابد ھمی
ھمه نيزه و گرز و خنجر به کف
که چرخ فلک را بدريد گوش
تن بی سران بد ھمه دشت کين
بريشان نبخشيد گردان سپھر
سکندر ميان تاختن را ببست
ھمی از بد دشمنان جان کشيد

سکندر بيامد زی اصطخر پارس
خروشی بلند آمد از بارگاه
ھرانکس که زنھار خواھد ھمی
ھمه يکسره در پناه منيد
ھمه خستگان را ببخشيم چيز
ز چيز کسان دست کوته کنيم
که پيروزگر دادمان فرھی
کسی کو ز فرمان ما بگذرد
ز چيزی که ديد اندران رزمگاه
چو دارا ز ايران به کرمان رسيد
خروشی بد اندر ميان سپاه
بزرگان فرزانه را گرد کرد
ھمه مھتران زار و گريان شدند
چنين گفت دارا که ھم بی گمان
شکن زين نشان در جھان کس نديد

که ديھيم شاھان بد و فخر پارس
که ای مھتران نماينده راه
ز کرده به يزدان پناھد ھمی
بدانيد اگر نيک خواه منيد
ھمان خون دشمن نريزيم نيز
خرد را سوی روشنی ره کنيم
بزرگی و ديھيم شاھنشھی
ھمی گردن اژدھا بشکرد
ببخشيد يکسر ھمه بر سپاه
دو بھر از بزرگان لشکر نديد
يکی را نديدند بر سر کاله
کسی را که با او بد اندر نبرد
ز بخت بد خويش بريان شدند
ز ما بود بر ما بد آسمان
نه از کاردانان پيشين شنيد
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 گنجور بخش ۶

) رزم سيم اسکندر با دارا(

 ۵دسامبر ٢٠١٢

شاھنامه فردوسی  -پادشاھی دارای داراب چھارده سال بود
گنجور  -ادامه بخش ) ۶رزم سيم اسکندر با دارا(

زن و کودک شھرياران اسير
چه بينيد و اين را چه درمان کنيد
نه کشور نه لشکر نه تخت و کاله
ار ايدونک بخشايش کردگار
کسی کز گرانمايگان زيستند
به آواز گفتند کای شھريار
سپه را ز کوشش سخن درگذشت
پدر بی پسر شد پسر بی پدر
کرا مادر و خواھر و دختر است
ھمان پاک پوشيده رويان تو
چو گنج نياکان برترمنش
کنون مانده اندر کف روميان
ترا چاره با او مداراست بس
کسی گويد آتش زبانش نسوخت
تو او را به تن زيردستی نمای

وگر کشته خسته به ژوپين و تير
که بدخواه را زين پشيمان کنيد
نه شاھی نه فرزند و گنج و سپاه
نباشد تبه شد به ما روزگار
به پيش شھنشاه بگريستند
ھمه خسته ايم از بد روزگار
ز تارک دم آب برتر گذشت
چنين آمد از چرخ گردان به سر
ھمه پاک بر دست اسکندر است
که بودند لرزنده بر جان تو
که آمد به دست تو بی سرزنش
نژاد بزرگان و گنج کيان
که تاج بزرگی نماند به کس
به چاره بد از تن ببايد سپوخت
يکی در سخن نيز چربی فزای

ببينيم فرجام تا چون بود
يکی نامه بنويس نزديک او
ھم اين چرخ گردان برو بگذرد
از ايشان چو بشنيد فرمان گزيد
دبير جھانديده را پيش خواند
يکی نامه بنوشت با داغ و درد
ز دارای داراب بن اردشير
نخست آفرين کرد بر کردگار
دگر گفت کز گردش آسمان
کزو شادمانيم و زو ناشکيب
نه مردی بد اين رزم ما با سپاه
کنون بودنی بود و ما دل به درد
کنون گر بسازی و پيمان کنی
ھمه گنج گشتاسپ و اسفنديار
فرستم به گنج تو از گنج خويش

که گردش ز انديشه بيرون بود
پرانديشه کن جان تاريک او
چنين داند آنکس که دارد خرد
چنان کز دل شھرياران سزيد
بياورد نزديک گاھش نشاند
دو ديده پر از خون و رخ الژورد
سوی قيصر اسکندر شھرگير
که زو ديد نيک و بد روزگار
خردمند برنگذرد بی گمان
گھی در فراز و گھی در نشيب
مگر بخشش و گردش ھور و ماه
چه داريم ازين گنبد الژورد
دل از جنگ ايران پشيمان کنی
ھمان ياره و تاج گوھرنگار
ھمان نيز ورزيده ی رنج خويش
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)نامه دارا باسکندر به آشتی(

 ۵دسامبر ٢٠١٢

