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 بخش بیست و هفتم

 داستان ضحاک و فریدون، یک داستان پهلوانی
 

رد که بسیار خیراندیش، نجیب و  کمینام مرداس سلطنت  روزی شاه قدرتمندی به      

بخشید. فرزند او ضحاک نام داشت که  ای گوسفند میهه خداترس بود. او به فقرا غذا و گل

ملقب به پیوراسپ، به معنی صد هزار در زبان پهلوی بود زیرا شجاع اما خسیس بود. او 

او صد هزار اسب اصیل عربی با لگام و دهنۀ طالئی داشت. او شب و روز در حال  

 سوارکاری بود تا اینکه سوارکار ماهری شد. 

  روزی اهریمن در لباس مرد فهمیده و دادگری در قصر به خدمت او رسید و گفت     

گوش کنی و سوگند یاد کنی که به آن عمل کنی من به تو اسراری خواهم "اگر نصایح مرا  

داند. من راه به قدرت رسیدن و خوشبختی را به تو  کس دیگر آنها را نمی یچ ه هآموخت ک 

نشان خواهم داد". ضحاک سوگند خورد که به نصایح او عمل کند. اهریمن به او گفت در  

تنهائی در آن به مناجات مشغول   آفتاب بهمرداس هر روز هنگام طلوع  باغ قصر که 

ود چاهی حفر کند و روی آن را با شاخ و برگ بپوشاند. صبح روز بعد که مرداس شمی

 باغ رفت در آن چاه افتاد و مرد. در تاریکی برای مناجات با خدا به

پروراند. او ملبس به لباس  ای ناپاک دیگری برای ضحاک در سر میهه اما اهریمن نقش      

پزها به عنوان بهترین آشپز جهان به خدمت ضحاک رسید. ضحاک با خوشحالی تمام او  آش

مرغ تهیه کرد که به ضحاک  را به خدمت گرفت. زمانیکه اهریمن غذائی از زردۀ تخم 

قدرت و سالمت بخشید، او نهایت رضایت خود را از آشپز جدید اعالم نمود. غذای دیگر 

قدری خوشمزه و عالی بود که ضحاک پس از خوردن  آشپز که از کبک تهیه شده بود به 

خواهی بگو تا من به تو اهدا کنم". آشپز پاسخ داد من از تو  "هرچه می آن به آشپز گفت 

 ایت ندارم. هه هیچ درخواستی به جز بوسیدن شان

ای ضحاک زد و از نظرها ناپدید  ههای بر شانچون شاهزاده اجازه داد، اهریمن بوسه      

ای ضحاک روئیده و به دور سر او پیچیدند.  هه همان لحظه دو مار سیاه رنگ بر شانشد. در  

ضحاک بسیار ترسید، خنجر خود را بر گرفت و آنها را از ته برید. اما بالفاصله دو مار  

تر بودند. او دستور داد تمامی جدید در جای آنها رشد کرد که از مارهای پیشین هم پرقدرت

ا و فهمیدگان کشور در قصر او حضور یابند تا از آنها برای مبارزه با این  ههتحصیلکرد
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جوئی نماید. هر یک از آنها سعی داشتند شاهزاده را به طریقی مداوا کنند. آنها  جادو چاره 

ای دادند اما هیچیک مؤثر واقع نگشت. در نهایت پزشک مجربی وارد دستورهای پیچیده 

"مارها را قطع نکن   داند. او گفتچارۀ این بال را می قصر ضحاک شد و اظهار نمود که 

ستند آنها را رام کن. اگر هر روز غذائی از مغز انسان به آنها  ه هتا زمانی که زند بلکه

رد تا نسل بشر  کمی بدهی آنها باالخره نابود خواهند شد". این اهریمن بود که این نصایح را  

 را از روی زمین برچیند. 

ملک او دستیازی نمود.   رکشی کرده و به کشاه لش سرزمین جمشید  روزی ضحاک به      

های  شاه را اسیر کرد و چند شقه نمود. او دو دختر جمشید به نام وکشور وی را تاراج 

را که مانند ماه زیبا بودند اسیر و بردۀ خود کرد. ضحاک شگردهائی   2رنوازاو  1شهرناز

 خت. به آن دو آموخت و از آنها جادوگرانی سا

ردند. کمی را غذای مارهای دوش ضحاک  مامی این مدت هر روز مغز دو جواندر ت     

گرفتند روزانه یکی از زندانیان    ردند و تصمیمکمی ضحاک زندگی  دو ایرانی در سرزمین 

نام    ٣د، رهائی بخشند. یکی ارمائلشمیضحاک را که مغز آنها غذای مارهای سر دوش او  

. کردگوئی می پیش که آینده را    بود  ۴دیگری گرمائلنام  مرد بسیار باگذشتی بود و    کهداشت  

ردند کمی را تهیه  آنها در آشپزخانۀ ضحاک مشغول خدمت شدند. هنگامیکه آنها غذای مارها  

ردند. آنها هر روز یکی از کمیها از مغز گوسفند استفاده در عوض مغز یکی از انسان 

فتند که در نهایت سکوت به سمت کویر فرار کند تا  گمیزندانیان را نجات داده و به او 

ه  بآزادشدگان کسی از کار آنها آگاهی نیابد و آنها از تعقیب دور باشند. به زودی تعداد 

 هاکوه گذاری کردند که در کویرها و ای را پایه صدها نفر رسید. آنها با هم متحد شده قبیله 

قبیلۀ کردها پدید آمد که در هیچ جائی   ،"از این گروه ویدگمی در حرکت بودند. فردوسی 

 ه در قلب آنها ترس از خدا جائی ندارد".ک  میمسکن ندارند و چادر خانۀ آنهاست. مرد

جنگجو    ٣زمانیکه ضحاک در حرم خود در خواب بود دچار کابوسی شد. او  یک شب       

سال بوده و  تن از آنها میان  2در مقابل او ایستاده بودند.  از نوادگان پادشاهی را دید که 

د، در میان گرفته بودند. او  شمینشان شاهی در چهرۀ او دیده  بلندی سرو را که جوانی به 

ای بر سر ضحاک فرود آورد. سپس او را ر گاو نر پیش آمده و ضربه با گرزی به شکل س

طوق سنگینی به گردن او انداخت   . آنگاهدست و پای او را بست و در میان چرمی پیچید 

 دماوند برد. ضحاک در این حال از خواب پرید و فریاد وحشتناکی کشید که و او را به 

الر را لرزاند. ارنواز از خواب بیدار شد و با  های تاصدای آن در تمام قصر پیچید و ستون 

حالت وحشتناکی از ضحاک سؤال کرد که چه خواب دیده است؟ هنگامیکه او کابوس خود  

کشور را  هایبین را بیان کرد ارنواز از ضحاک خواست تا تمامی منجمین، ناموران و فال 

هیچیک جرأت تعبیر خواب او   خبر کند و از آنها بخواهد تا این خواب را تعبیر نمایند اما

 از اتفاقات پیش آمد و او را    ۵نام زیرک  های معروف به را نداشتند. روز سوم یکی از رمال
1 .Scharnaz 2 .Arnavaz ٣ .Ermael ۴ .Germael  ۵ .Zirak 
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ناگواری با خبر کرد. ضحاک بسیار عصبانی شد و با غضب از او سؤال کرد که چرا 

"اگر شما عاقل بودید، متوجه   ود؟ زیرک پاسخ دادشمی ها نصیب او تمامی این بدبختی

ود و  شمیماند. پدر آن جوان به دست شما کشته  یچ کاری بدون مجازات نمی ه هدید کشمی

شم و غضب خود را بر سر شما خالی کند. یک گاو از نژاد این باعث خواهد شد او تمام خ

شید و این باعث خشم بیشتر آن جوان  کمیاصیل به او شیر خواهد داد که شما آن را هم 

سخنان خود   شده و او گرز خود را به روی شما بلند خواهد کرد". زیرک پس از اتمام 

 را پیدا کنند.  غیب شد. ضحاک تمام عوامل خود را اجیر کرد تا این جوان

رد. همسر او فرانک برای او کمیزندگی در ایران در این حال مردی به نام آبتین      

ضحاک    دست سربازان  پسری آورد و او را فریدون نام نهادند. پس از مدت کوتاهی آبتین به 

کشته شد و فرانک از ترس کشته شدن فرزند خود او را به باغ و قصری برد که یک گاو  

پرمایه در آنجا به چرا مشغول بود. هر کدام از موهای بدن پرمایه به رنگی بود.  نام  به 

برد  فریدون مدتی در این قصر به سر برد و از شیر این گاو تغذیه کرد. زمانیکه فرانک پی

ای البرز برده و به پیرمرد  هه باشد او را به کواین قصر محل امنی برای فریدون نمی 

تاهی پس از آن سربازان ضحاک به قصر آمدند و پرمایه را کشته  مهربانی سپرد. مدت کو

 و قصر را با خاک یکسان کردند. 

سالگی رسید از البرز به زیر آمد. او به جستجوی مادر   1۶هنگامیکه فریدون به سن      

پرداخت و از او از سرنوشت پدر و آبا و اجداد خود پرسید. فرانک به فریدون گفت که  

شته شده تا مغز او غذای مارهای سر شانۀ وی شود. سپس ادامه  پدرش به دست ضحاک ک

اند. فریدون سوگند  داد که به دستور ضحاک پرمایه نیز کشته شده و قصر را ویران نموده

برد مگر  نمی"شیر هرگز به قدرت خود پی   یاد کرد انتقام خود را از ضحاک بگیرد و گفت 

 ".زمایدآبیآن را 

تمامی وزیران خود را احضار کرده بود تا در مورد فریدون  حال ضحاک در این      

مشورت کرده و راهی برای یافتن وی پیدا کنند. در این جلسه آهنگری به نام کاوه حضور  

پسر خود بخشایش خواست. گذشته   برایداشت. او با سرعت خود را به ضحاک رساند و 

خسارت نمود. چون شاه   پسرش برای غذای مارها طلب  1۶از آن از ضحاک برای کشتن 

به او پاسخی نداده و او را مورد غضب قرار داد کاوه با خشم از قصر خارج شد. او به  

بازار رفت، با صدای بلند داستان خود را بیان کرد و به خاطر اتفاقاتی که بر سر او آمده  

ردند. بود، تقاضای دادخواهی نمود. به زودی چند تن دور او جمع شدند و او را همراهی ک

مراه اطرافیان خود نزد فریدون رفت. او از فریدون جوان خواست سالح برگیرد  ه  هکاوه ب

آشام بروند. فریدون خود را آماده کرد و از مادر خداحافظی جنگ ضحاک خون   تا با هم به 

نمود. او در بازار سفارش ساختن گرزی به شکل سر گاو نری را داد. آنگاه با همراهان  

ای نشسته و به سمت پایتخت ضحاک به راه افتاد. در اردوی شب اول فرشتهاسب  خود به 

سنگی  به دیدار فریدون آمد و چند هنر جادوئی به او آموخت. سپس فریدون در پناه تخته 

دو برادر داشت که از شدت حسد آسایش نداشتند و دائمأ در پی قتل او بودند.  اونشست. 
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و سنگ بزرگی را به جانب چادر فریدون غلطاندند. تا فریدون  سنگی رفته  آنها به روی تخته 

با جادوی  او او فنونی آموخته بود رفت و  صدای سنگ را شنید به خدمت جادوگری که به 

 خود سنگ را هنگام رسیدن به چادر فریدون تبدیل به بخار کرد. 

یدون فریاد زد  سپس آنها به راه خود ادامه داده و به زودی به دجله و فرات رسیدند. فر     

تا قایقرانان به خدمت او آمده و او و همراهان را از رود عبور دهند اما آنها به خواست  

ندهند.   عبوراز رود  راای یچ غریبه ه وی اهمیتی نداده و گفتند خلیفه به آنها دستور داده تا 

رود  سمتآن   آب انداخت و به فریدون غضبناک شد، مهمیز بر اسب زد، اسب خود را به

رسید. همراهان وی هم از او تبعیت کردند. کاخ ضحاک در این منطقه قرار داشت که مانند  

رسید. گروه فریدون نگهبانان را ستارۀ مشتری درخشان بود و دیوارهای آن به کیوان می

 ه وارد قصر ضحاک شدند. به قتل رساند

تا نگاه فریدون به دو دختر جمشید شاه افتاد نزد آنها رفت و در کنار آنها جای گرفت.       

یکی از پیشخدمتان حرم ضحاک تا صحنه را دید، خود را به سرعت به ضحاک   1یکندر

ندوستان رفته بود، رساند. او گفت که امیر جوانی  ه ه که از ترس عملی شدن کابوسش ب 

مراه او  ه هزرین وی نشسته است. دو مرد میان سال هم ب  کاخ شده و روی تخت  وارد

باشند. امیر گرزی شبیه سر گاو نر در دست دارد. ضحاک بسیار وحشت کرد و جزئیات  می

ادامه داد که او به درون حرم وی رفته و   یخود را به خاطر آورد. اما چون کندر کابوس 

اک بسیار غضبناک شد، به خروش آمد و عزم وی در کنار دختران جمشید نشسته، ضح

ری از دیوان و جنگجویان شجاع به سرعت به  کمراه لشه ه نمود. او زره به تن کرد و ب 

زور قشون وارد قصر شد. نبرد شدیدی در گرفت و تمامی همراهان   پایتخت خود آمد و به 

حرم رساند و   ه ضحاک پس از مدتی تار و مار شدند اما او مانند ببر زخمی خود را ب

فریدون را نشسته بر تخت شاهی یافت. شهرناز در سمت راست و ارنواز در سمت چپ  

. ضحاک از روی خشم و حسد نیزۀ سنگین خود را به سمت فریدون پرتاب  ندوی نشسته بود

سمت او آمد، گرز خود را بر گرفت، باالی سر برد و با قدرت تمام به    کرد. اما فریدون به

پیش از   .پیشانی ضحاک کوبید. ولی ضربه به خاطر کاله خود و زره ضحاک کارگر نشد

 آنکه فریدون ضربۀ دیگری بر سر ضحاک وارد کند یکی از همراهان وی پیش آمد و گفت

ای دماوند در بند کنی". فریدون از این  هه از چا"او را نکش، بهتر است او را در یکی

آشام را در نوارهائی از پوست شیر چنان  ستبد و خون پیشنهاد استقبال کرد و ضحاک م

های وحشی هم قدرت نداشتند او را  محکم پیچید که به قول نویسندۀ این داستان "حتی فیل 

از این بند نجات دهند". فریدون ضحاک را به دماوند برد و چاه عمیقی پیدا کرد که قعر آن  

 هو خم این چاه، آنجائیکه دو تخته سنگ ب د. او را در یکی از راهروهای پر پیچ  شمی دیده ن

سنگ و پیشانی او  های ضحاک را به یک تخته م نزدیک شده بودند به بند کشید. او دست ه

اعتقاد ایرانیان هنوز هم  سنگ دیگری میخکوب نمود. به را با حلقۀ فلزی سنگینی به تخته 

 و روز به   ح خبیثه شببرد و دیوان و ارواضحاک در این چاه در عذاب جهنمی به سر می 

1 .Kenderev 
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خورد تا خود را نند. او هر از گاهی تکانی میکمیردند و او را مسخره گمیدور سر او 

ها و حلقه بسیار محکم می باشند. ولی ود زیرا میخ شمیاز بند آزاد سازد اما هرگز موفق ن

دماوند   ،به لرزه در می آید سنگ دهد آن دو تخته هرگاه او با تمام قدرت خود را تکان می 

 ردد.گمی خورد و دود از قلۀ آن خارج از درون تکان می


