
 

 

و نام و  از بین رفتراه و رسم دانایان  -2وقتی ضحاک شاه جهان شد سالیان عمرش به هزار رسید.  -1

راستی و درستی پنهان  .ارزش و جادوگری ارزشمند شدهنر بی  -3آوازه دیوانگان همه جا را فرا گرفت. 

 -5تنگنا افتاد.  در ،پیکراژدها  دی گذشت. ضحاکِزمان زیااز آن ماجرا،   -4گشت.  نمایانو آسیب و بال 

بزرگان همه  ،ضحاک -6آورد. شب و روز نام فریدون را بر لب می ،ای بود که ضحاکوضعیت به گونه

پس  -7تر کند. خواست )به کمک آنان( پادشاهیش را مستحکمزیرا می .خود فراخواند نزدکشورها را به 

من یک دشمن پنهان   -8هنرمندان بانژاد خردمند، از آن به موبدان)روحانیان زرتشتی( چنین گفت: ای 

گر این بنویسید نشانباید یک گواهی   -9 دارم. واین سخنی است که معنی آن برای  دانایان، آشکار است

کردار از ترس همه بزرگان راست - 10 کاری جز خوبی انجام نداده است. که سپهساالر )ضحاک( هیچ

را  آن اژدها )ضحاک(پیر و جوان از روی ناچاری، پای برگه گواهی ِ  -11 ضحاک با آن کار موافقت کردند.

 -13 در آن لحظه ناگهان از دربار شاه )ضحاک( صدای فریاد کاوه دادخواه بلند شد.  -12 امضا کردند.

شاه با خشم به  -14بزرگان دربار نشاندند.  )ضحاک( فرا خواندند و در کنار ستم دیده را به نزد او یِکاوه

فریاد برآورد و با دست بر سر خودش  زد و گفت  )کاوه(-15او گفت که چه کسی به تو ستم کرده است؟ 

شاه بر سر من  گریآتش ستم  امایک مرد آهنگر بی آزار هستم   من-16ای شاه این منم کاوه دادخواه! 

اگر تو شاه هفت کشور )همه  -18 یکی باید در این باره، داوری کند. تو شاه هستی یا اژدها، -17بارد. می

و باید آن چنان حسابی به من پس بدهی  -19 شده است؟ مانصیب  تنها جهان( هستی چرا رنج و سختی

در این بازجویی، نمایان شود که چگونه نوبت به فرزند من  مگر -20  زده شوند.که جهانیان از آن شگفت

ضحاک  -22 که چرا باید در هر مجلسی مغز فرزندان من به خورد مارهای تو داده شود؟ -21 رسیده است؟

فرزندش را به او  -23داد و از شنیدن آن سخنان شگفت زده شد. فرا او  به دقت گوش  به سخنان

پادشاه )ضحاک(  پس از آن،  -24بازگرداندند و سعی کردند به هر طریقی شده، دل او را به دست آورند. 

را خواند فورًا  نامهآن گواهیوقتی کاوه همه  - -25 را امضا کند. نامهگواهیپای آن که به کاوه دستور داد 

ترسید،  فریاد بر آورد که ای یاریگران شیطان و ای گروهی که از خدا نمی -26بزرگان کشوری کرد،  رو به

دهم من بر محتوای این نامه شهادت نمی -28اید. همه به جهنم می روید زیرا فریفته سخنان او شده -27

لرزید به پا خاست و خود میفریاد بر آورد و در حالی که از خشم بر  -29هراسم. هرگز از پادشاه نمی و 

گشت همه بازازیان بر گرد او جمع وقتی کاوه از نزد پادشاه باز -30. انداختنامه را پاره کرد و زیر پا گواهی

چرمی آن از  - -32خواند. خواست. جهانیان را به دادگری فرا میآورد و یاری میفریاد بر می -31شدند. 

پس از و  کردکاوه همان )چرم( را بر سر نیزه  -33 بندند،ود میبه پای خ چکش زدنکه آهنگران هنگام 

 رفتدر دست داشت پیش می را نیزه آن در حالی که  -34جمعیت از بازار بلند شد.  غبارگرد و  بود که آن

ضحاک  دل از بندو  هستندکه هواخواه فریدون  کسانی را -35خداپرست،  آورانِخروشید که ای ناممی و

مرد  -37.  داردبا خدا دشمنی  ، شیطان است و در دلزیرا این شاهبجویید )و بیابید(  -36 اند.آزاد کرده

 -38نه کوچک جمع شد.  و سپاهی بزرگبر گرد او و  کردحرکت میجمعیت  پیشاپیش )کاوه( پهلوان

به کاخ شاه  -39 و راست به آنجا رفت. باال گرفتدانست از این رو سرش را جای فریدون را می



 

 

فریدون وقتی  -40جدید)فریدون( آمد همه او را )فریدون را( در آنجا دیدند و فریاد شادی سر دادند. 

ایستگاه به مثل باد  -41 فهمید که روزگار ضحاک به سر آمده است دید، (به سود خودجهان را آن گونه )

هر چه جوان در  -42از دادگری بود. در حالی که سرش پر از کینه و دلش پر  تاختمیپیش ایستگاه 

آزاد  ضحاکو خود را از افسون به سپاه فریدون پیوستند  همگی -43، شناسهمه پیران جنگ شهر بود و

 کردند.


