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 ۱طاووس 

 

پادشاهی حکومت  ،دستدر سرزمینی دور ،روزگار قديم در

نیروی عدل و درستکاری پادشاه  .که عادل و درستکار بود کردمی

تمامی سرزمین او را احاطه کرده بود و همه در صلح زندگی 

های مجاور از اين نیروی عظیم برخوردار حتی سرزمین .کردندمی

ها سرزمین يکی از اين سرزمین .کردندمیبوده و در امنیت سپری 

پرندگان در آن سرزمین  ترينزيباترين و کمیاب .پرندگان بود

 .کردندزندگی می

حق ورود به آنجا را  هاپرندهسرزمین پرندگان جايی بود که فقط 

داشتند سرزمین زيبا با يک برکه زيبا و درختان سربه فلک کشیده و 

 تیز بین نگهبان اين سرزمین بودند. هایعقابدشتی سرسبز. 
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او  .شدمیها داشت صاحب فرزندی پادشاه بعد از سال 

خوشحال بود اما بیشتر از همیشه نیروی اهريمنی را در نزديکی 

 و اين موضوع او را نگران کرده بود. کردمیخود احساس 

او تمام سربازها را از تاالر بیرون  .رسیدمیپادشاه عصبی به نظر 

فقط وزير اعظم بود که ساکت آن گوشه ايستاده و به  .کرده بود

 .همان بچگی دوست و همراه پادشاه بود او از کردمیپادشاه نگاه 

 .کردنمیپادشاه بدون نظر او کاری 

 خطر من» و گفت: پادشاه در جای خود ايستاد و روبه وزير کرد

دانم اگر بچه پسر باشد می .کنممیو در يک قدمی خودم احساس ر

 .«يک ساعت هم زنده نخواهد ماند

 .«سربازها را بیشتر کنیم توانیممیما »وزير گفت: 

ها قادرند آن .مارها در اين قصر رخنه کردند ولی» پادشاه گفت:

آه که چقدر نادان  .انجام دهند ،خواهدمی امزادههرکاری که برادر

 .«را جانشین خودم کردم امبرادرزادهبودم که 

يادتان  .جز اين نداشتید ایچاره اما شما در آن زمان»وزير گفت: 

از داشتن فرزند محروم بوديد در آن زمان  هاشما سال !نیست؟

 ،افتادمیاگر برای شما اتفاقی  .بوديد دچار بیماری سختی شده

در  کردمیزيادی پیدا  هایمدعیچون وارثی نداشتید اين حکومت 
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زاده خود را به جانشینی ترين کار اين بود که برادرآن زمان درست

 «انتخاب کنید.

اما حاال بايد چه کرد؟ چند روز ديگر »پادشاه با ناراحتی گفت: 

و آن هم بعد از اين همه سال ولی من  آيدمیفرزندم به دنیا 

ها خیلی در اين سال امبرادرزاده .امنیت او را فراهم کنم توانمنمی

مارها را به فرمان خود  اشاهريمنیاو حتی با نیروی  .قدرتمند شده

آلود خود را در نیش زهر ،اگر فرزندم پسر باشد رسمتمی .در آورده

 .«فرو کنند امنورسیدهبدن فرزند 

اما اگر دختر »وزير که انگار چیزی به فکرش رسیده بود گفت: 

 «باشد چه؟

بکشیم اما فرقی هم  اینقشهوقت کمی فرصت داريم که آن»

در  ،در هر صورت جان فرزندم چه دختر باشد چه پسر ،کندنمی

 .«است خطر

من »آمد و کمی به پادشاه نزديک شد و گفت:  جلوتروزير 

 .«فکری کردم

 «چه فکری؟»پادشاه گفت: 

او يک  .دو روز پیش دومین فرزند من به دنیا آمده»وزير گفت: 

برای  .او زودتر از موعد به دنیا آمد و دختر کوچک و نحیف است
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فرزندمان را با هم عوض  توانیممیما  .همین خیلی کوچک است

و مانند فرزندم از او  برممیکنیم و من شاهزاده را به جای دوری 

 .«آورممیقوی شد او را به قصر  تا وقتی بزرگ و کنممیمراقبت 

اما جان »خوشحال شد اما بعد با ناراحتی گفت:  اول پادشاه

 .«افتدفرزند تو به خطر می

جان »یره شده بود گفت: وزير در حالی که به چشمان پادشاه خ

 .«من فدای شما سرورم یخانوادهمن و 

وزير را  ،پادشاه در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود

 .در آغوش گرفت

را با  هابچهدور از چشم مارها  شودمیاما چطور »پادشاه گفت: 

 .«هم عوض کرد

سرورم دستور بدهید يک اتاق از »و گفت:  کرد وزير کمی فکر

و آهن درست کنند و يک اتاق مخفی هم پشت اين اتاق  پوالد

و  دارممیطوری من فرزندم را در اتاق مخفی نگه اين .بسازند

ها را با هم عوض آن ،بالفاصله بعد از به دنیا آمدن فرزند شما

 .«فقط اتاق مخفی بايد يک راه مخفی برای فرار داشته باشد .کنیممی

زها را خبر کرد تا دستور جديد و بعد سربا پادشاه کمی فکر کرد

ها با دستور پادشاه در عرض چند روز اتاق .ها اعالم کندرا به آن
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 .پسر بود ،فرزند پادشاه .فرزندش را به دنیا آورد ،و ملکه ساخته شد

  .چیز طبق برنامه پیش رفتهمه

کس حتی هیچ .پسرتازه متولد پادشاه با دختر وزير عوض شد

تنها کسانی که اين  .با خبر نشد هابچهملکه هم از عوض شدن 

پادشاه به . قابله و پادشاه و وزير اعظم بودند ،دانستندمیموضوع را 

 اين» و گفت: و او را بوسید و رو به وزير کرد فرزندش نگاه کرد

هاست که دنبال اين سال امزادهبرادر .انگشتر نشان پادشاهی است

اين را بگیر و  کند انگشتر است تا تخت پادشاهی را تصاحب

وقت پسرم بزرگ و نیرومند شد او را به او بده تا بتواند به اين هر

 .« قصر بازگردد

و شاهزاده از  اشخانوادهوزير انگشتر را گرفت و شبانه با 

 .جانشین شاهزاده شد ،شهرخارج شد و آن دختر زيبا و کوچک

آن جشن  پادشاه دستور داد جشنی برپا شود و تمام بزرگان شهر در

 .حضور يابند

 .کردمیو اين پادشاه را نگران  رسیدمیچیز خوب به نظر همه

همه در جشن جمع  .در راه باشد ایفتنهچون ممکن بود در خفا 

زاده پادشاه وارد رسیده هديه آوردند که برادرشدند و برای نوزاد نو

در . سالن شد و جلوی پادشاه تعظیم کرد و نگاهی به نوزاد کرد
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 هداگر پادشاه اجازه بد»گفت:  و آرام به او کنار پادشاه ايستاد

 .«کنممینامزدی خودم را با اين دختر زيبا اعالم 

 .«اما فرزندم هنوز يک نوزاد است»پادشاه گفت: 

قدر صبر برای ازدواج ندارم آن ایعجلهاشکالی ندارد من هم »

ف کرد مارها در پادشاه نگاهی به اطرا.« تا نامزدم بزرگ شود کنممی

جز اين نداشت  ایچارهاو  اطراف دخترک آزادانه در حرکت بودند

شب دختر کوچک و زيبا کشته همان حتماً کردنمیاگر موافقت 

 .شدمی

 .«اشکالی ندارد»و گفت:  پادشاه آه سردی کشید

زادگان که از دور و دوستان و اشراف»جانشین بلند گفت: 

شکوه دانم در اين جشن بزرگ و باالزم می ،نزديک به اينجا آمديد

 .«کوچک اعالم کنم یشاهزادهنامزدی خود را با اين 

پادشاه  دانستندمی هاآن .همه مات و مبهوت به او نگاه کردند

در  همه مجبور شدند به او تبريک بگويند و .مجبور به اين کار شده

د حاال هديه من به فرزندم اين گردنب»آخر پادشاه گفت: 

  .«بهاستگران

 .گردنبد را باال گرفت تا همه ببینند
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به فرزندم قدرت زندگی  بها بودن، اين گردنبدعالوه بر گران»

 ایصدمهبه او  تواندنمیکس بعداز اين در هیچ زمانی هیچ دهدمی

 .بزند

 ،کوچک که مايعی سفید درونش بود ایشیشهبه آن گردنبند، 

 .رسیدمیگوش صدای همهمه از گوشه و کنار سالن به .وصل بود

 یجاودانهاين مايع همان اکسیر  حتماً» :گفتندمیحاضرين در جشن 

 .پادشاه آن را به گردن دخترک آويخت .«حیات است

چند روزی از جشن نگذشته بود در آن شب طوفانی پادشاه 

او در اتاق را باز کرد ملکه در  .دويدمیهراسان به طرف اتاق ملکه 

و کنار شومینه ايستاده بود  حالی که کودک را در آغوش گرفته بود

 یزمان زياد .زنان به سمت او رفتطرف در برگشت پادشاه نفسبه

به سرعت  ایکالسکهنوزاد با طول نکشید که پادشاه و همسر و آن

تمام نزديکان زاده پادشاه در آن شب نحس برادر .از قصر دور شدند

هان لشگر را مطیع خود مار از بین برده بود و فرماندهاو را با زهر

ها نقشه داشتند که آن شب پادشاه را از میان بردارند آن .بود کرده

ولی پادشاه زودتر از موعد متوجه اين فتنه شد و چون کار از کار 

افتاد که خودش و ملکه و آن کودک را نجات  گذشته بود به فکر

 .دهد
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در دشت پرندگان هم اتفاقی عجیب  ،در آن شب نحس و شوم

ها بود که زير سايه پادشاه در امنیت زندگی پرندگان سال .رخ داد

هايش در اثر سرعت زياد چرخ که کالسکه پادشاه که بر کردندمی

 .رفت و آن کالسکه به پرتگاه عمیق و مرگبار پرت شد

 یسردستهکه  بزرگو بسیار  به رنگ زرد ماری با دو سر 

پرندگان که  .دشت پرندگان حمله کردبه ،مارهای قصر بود

به مار  هايشانتخمبرای دفاع از  انتظارهجوم هیچ ماری را نداشتند

تر از آنی بودند که و ضعیف ترکوچک هاآنهجوم آوردند اما 

 .تعداد زيادی از آنها زخمی و کشته شدند .بتوانند با مار مقابله کنند

حیف که من االن بايد از »مهیبی سرداد و گفت:  یخنده مار

بعد از اين به .رسیدممیرا  شما یهمهاينجا بروم وگرنه حساب 

اين دشت را  ،زنده بمانید خواهیدمیاگر  .اينجا خانه مارهاست

برای همیشه ترک کنید چون وقتی من بار ديگر برگردم هیچ 

  .«آمدزنده از اينجا بیرون نخواهد  ایپرنده

زخمی  جان پرندگان انداخت پرندگان کهبه یمار رفت و هراس

گشای او همیشه مشکل .و هراسان بودند نزد شتر مرغ دانا رفتند

 .هرکاری بود
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از حال پرندگان مطلع شد در حالی که  و دانا مرغ پیروقتی شتر

و دو  برويد» و گفت: کمی فکر کرد ،رسیدمیخیلی غمگین به نظر 

 .«بین از نگهبانان دشت را به اينجا بیاوريدعقاب تیز

نزد  ،با دو عقاب جوان و نیرومند چند پرنده به آنجا رفتند و

 .شتر مرغ پیر بازگشتند

موريت شما اين است که به جنگل برويد ام»شترمرغ پیر گفت: 

کالسکه  ،و درون پرتگاهی که نزديک به آبشار بزرگ است

جا را به اين او .آن افتاده است کودکی کنار که بینیدمی ایشکسته

فقط يادتان نرود که گردنبندی که همراه کودک است را . ديبیاور

که يک روز بیشتر وقت با کودک به اينجا بیاوريد و اين حتماً

و ديگر امیدی به  رودمیدر غیر اين صورت کودک از بین  .نداريد

 .«نجات نخواهید داشت

پرواز در آمدند و با شتاب خود به  هاآسمانآن دو عقاب برفراز 

ها خیلی سريع آن کودک را پیدا کردند عقاب .را به پرتگاه رساندند

کودک در کنار کالسکه  .و روی زمین کنار کودک فرود آمدند

 .پادشاه افتاده بود و پادشاه و ملکه از دنیا رفته بودند یشدهمتالشی 

ره کرد و به قنداق کودک گ یگوشهها پايش را به يکی از عقاب
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من اين کودک را با خود »پرواز در آمد و به عقاب ديگر گفت: 

 .«بعد دنبالم بیا تو هم اينجا را خوب دنبال گردنبند بگرد و برممی

 هایپارهداخل تکه  .عقاب اطراف را گشت اما چیزی پیدا نکرد

جا را ديد اما نتوانست گردنبند را همه .کالسکه آنجا که کودک بود

ناگهان خورشید از پشت ابرهای تیره بیرون آمد و نورش  .ندپیدا ک

وقتی نور خورشید به گردنبند که میان  .را نثار تمام سرزمین کرد

باعث شد عقاب  انعکاس نور ،ها مخفی شده بود خوردعلف

 ،عقاب .را به منقار گرفت و به پرواز در آمد آن .گردنبند را پیدا کند

مرغ اول کودک را به دشت پرندگان آورد و او را جلوی پای شتر

مرغ به تعدادی پرنده دستور داد که دنبال غذا شتر. دانا گذاشت

بروند و به تعداد ديگر گفت که پرهای کوچک جمع کنند و با آن 

با شادی و ذوق فراوان  هاپرنده .برای دخترک لباس آماده کنند

ماده کردند با با پر برای کودک لباس آ هاآن .کار کردند شروع به

ديگر را  هایمیوهآب نارگیل و  ،نک بودگیاهی که شبیه پستا

 .دادندمیو به او  گرفتندمی

دور کودک جمع شدند و هر يک برای اسم او  هاپرندهروزی 

هر کدام دوست داشتند اسم  .شدمیها دعوا بین آن .نظر داد داشت

 .مرغ از راه رسیدبگذارند که شترخود را روی آن کودک زيبا 
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که با چه اسمی او را صدا  دانیمنمیما » :به او گفتند هاپرنده

 .«اسمی برای او بگذاريم خواهیممیبه خاطر همین  .کنیم

 .«گذاريممیاسم او را طاووس » :و گفت کرد شترمرغ کمی فکر

موافقت کردند و طاووس در دشت پرندگان به  هاپرنده

 .ادامه داد اشزندگی
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 ۲طاووس 

 

او تبديل به يک  .طاووس بزرگ و بزرگتر شد .چند سال گذشت

خبری از ها هیچدر اين سال .بود و زيبا و مهربان شده دختر شاد

حمله مارها به سرزمین پرندگان نشد و پرندگان وجود طاووس را 

و همه او را  دانستندمیدر کنار خودشان باعث امنیت و آرامش 

تا خود را  رفتمیطاووس گاهی به کنار برکه  .دوست داشتند

او ديگر تفاوت خودش با پرندگان را احساس  .درون آب برکه ببیند

لک و مرغ لک .کردمینشست و فکر ها آنجا میمدت او .کردمی

جلوی پايش  ،که کنار برکه نشسته دديدنمیخوار وقتی او را ماهی

 .گرفتمیو او ماهی را در دستانش  ردندکمیماهی پرت 

وقت آن .خوردندمیو تکان  کردمیبه او عاجزانه نگاه  هاماهی

آرام ماهی را درون  ،خوارماهی بود که طاووس دور از چشم مرغِ



            آناهیتا شکرالهی                                                            
  

17 

خوار او را ببیند از ماهی که اگر مرغِ  دانستمیاو  .کردمیبرکه رها 

دم  ،تشکر ماهی کوچولو برايش از سرِ .شودمیدستش ناراحت 

 .اين کار هر روز طاووس بود .شدمی و در آب محو تکان می داد

درختان جنگلی  هایمیوهو از  رفتمیباالی يک درخت  ،بعد از آن

 .وجود آمدکم طاووس فکرهای عجیبی در سرش بهکم .خوردمی

 !خبر استپرندگان چه طرف دشتِنآ درکه اين

که چرا او ازه نداشت که از دشت بیرون برود يا اينولی او اج

 بارها و بارها از شترمرغِ  نبود.يک از موجودات آن دشت شبیه هیچ

که تا اين رفتمیاو هر بار از گفتن حقايق طفره . پیر پرسیده بود

 .او يک طوطی بود .عجیب به دشت پرندگان آمد ایپرندهروز يک

پیر بود که اجازه  اين شترمرغِ ،شدمیکه به دشت وارد  ایپرندههر 

همه برای ديدن تازه وارد پشت  .کردمیرفتن يا ماندن او را صادر 

جا زنان به آنطاووس هم نفس .پیر جمع شدند شترمرغِ یخانهدر 

او  .طرف دشت بپرسدآن یدربارهاز تازه وارد  خواستمیاو  .رفت

 .او هستند بداند آيا موجودات ديگری شبیه به خواستمی

پیر بیرون آمد با ديدن طاووس  شترمرغِ یخانهوقتی طوطی از 

کار هجا چاين انسان اين»گفت:  هاپرندهتعجب کرد و به بقیه 
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؟ من شنیده بودم که در اين دشت هیچ موجودی غیر از کندمی

 پرنده نیست؟ 

 !«من پرنده هستم ديگر»طاووس گفت: 

اين انسان »طوطی جلو آمد و چرخی دور طاووس زد و گفت: 

  «چطور ممکن است؟ .کندمیدارد به زبان ما صحبت 

 .کنممیمعلوم است که به زبان شما صحبت »طاووس گفت: 

 ! امپرندهچون من يک 

 «؟!ایپرندهتو  تو...»طوطی خنديد و گفت: 

در  .دلش را گرفت و روی زمین پهن شد و خنديد و خنديد و

چرا پر  ؟بالت کجاست ایپرندهاگر »حال خنده بود که گفت: 

 «؟نداری

او بال  .گفتمیاو راست  .خود نگاهی انداختطاووس به

پرندگان ديگر درست  از پرِ ،لباسی هم که به تن داشت .نداشت

 .شده بود

 «اگر پرنده نیستم پس چه هستم؟»طاووس گفت:  

بیرون آمد  ،شنیدمیهای او را در حرف پیر که از پشتِ مرغِشتر

  .«اين خائن را دستگیر کنید و به زندان بیندازيد» :و فرياد زد
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اما چرا؟ من چه خیانتی »طوطی که شوکه شده بود گفت: 

  !«کردم؟

تو » :طاووس فرياد زد .جمع شدن و او را دستگیر کردند هاپرنده

 .«به من بگو کنممیخواهش  ؟هستم یدانی که من کمی

طاووس روی  .اما پرندگان فرصت حرف زدن به طوطی ندادند

او »پیرگفت:  مرغِزمین زانو زد و شروع به گريه کرد و به شتر

اجازه  کنممیخواهش  ...کنممیخواهش  .هستم یمن ک دانستمی

 .بده که من با او حرف بزنم

گوش کنی  هاغريبهکه به حرفای به جای اين»شتر مرغ گفت: »

او  .پرنده نرو آنوقت نزديک گوش کن و ديگر هیچبه حرف من 

چه خوب شد که زودتر متوجه شدم  .تو را گول بزند خواهدمی

 .«قبل از اينکه دير شود

او راست  .من که هستم دانستمیاما او » :طاووس گفت

 .«من بال و پر ندارم ببینید .نیستم هاپرنده شبیه اصالًمن  .گفتمی

فردا با هم  .استراحت کن ات وانهبرو به خ»شترمرغ گفت: 

 .«کنیممیصحبت 

ها آنجا نشست و کمی فکر رفت طاووس مدت اشخانهو به  

 یهمهکرد تا  کمی صبر .رفت اشخانهکرد و بعد بلند شد و به 
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سمت جايی که بعد آرام بیرون آمد و به .پرندگان بخواب رفتند

قدر طاووس آن .ها بیدار بودندنگهبان .رفت ،طوطی زندانی بود

شان پرت شد به ها حواسآنجا ايستاد و منتظر ماند تا نگهبان

به  کنممیمن تو ر آزاد »سرعت به سمت طوطی دويد و گفت: 

نوعانم شرطی که بگويی من که هستم و من را به جايی ببری که هم

 «.هستند

 .«باشه منو آزاد کن و دنبام بیا» :طوطی گفت

طی به پرواز در آمد و طاووس طاووس او را آزاد کرد طو

های که با هزار سختی از حصار ديد عقابدنبالش رفت تا اين

وقتی از دشت دور شدند  .تیزبین بیرون رفته و به جنگل وارد شدند

؟ رويممیزنان در جايش ايستاد و گفت: ما کجا داريم طاووس نفس

مگر »طاووس پرواز کرد و گفت:  سرِ یطوطی برگشت و باال

نوعانت من هم دارم تو را به آنجا بروی پیش هم خواستینمی

 .«برممی

 «اول بگو من کی هستم.»طاووس گفت: 

 «!که کی هستی؟ دانینمی واقعاًيعنی »طوطی گفت:  



            آناهیتا شکرالهی                                                            
  

21 

من نبايد  گفتمیشترمرغ راست »و گفت:  طاووس عصبانی شد

دنبالت  هاو من مثل احمق دانینمیتو هیچی  .کردممیبه تو اعتماد 

 «.راه افتادم

 .تو يک انسانی .دانم تو کی هستیصبرکن من می»طوطی گفت: 

در همین نزديکی سرزمینی هست که خیلی انسان در آن زندگی 

چون  .شان را ياد بگیریاما قبل از رفتن به آنجا بايد زبان کندمی

 «.دکننبه زبان پرندگان صحبت نمی هاآن

 .«جا ببرپس من را به آن»و گفت:  طاووس به طوطی نگاه کرد

لحظه جسمی به سرعت به او  در يک .طوطی به هوا پرواز کرد

طاووس به  .خورد و او را با خود به يک شاخه از درخت کشاند

او عقاب بود که طوطی را در چنگ خود اسیر کرده  .دقت نگاه کرد

  .«رها کن او را کنممیخواهش » :طاووس گفت .بود

من فرمان دارم که شما را به دشت پرندگان »عقاب گفت: 

 .«برگردانم

بگذار برويم من  .کنممیخواهش »طاووس با عجز و ناله گفت:  

  .«برگردم خواهمنمیمن  .بايد به اين سفر بروم

موريت دارم که امن م .پیر بگو مرغِها را به شتراين» :عقاب گفت

چنگالش اسیر بود  عقاب در حالی که طوطی در .شما را برگردانم
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ها به سمت دشت ناچار دنبال آنبه پرواز در آمد و طاووس به

 .«پرندگان به راه افتاد

تمام پرندگان دور  ،طاووس وقتی به دشت پرندگان رسید

 ها رها کردطوطی را وسط آن ،عقاب .پیر جمع شده بودند شترمرغِ

 :زد شترمرغ فرياد .زمین و جلوی پای شترمرغ پرت شدطوطی به و

 .«اين خائن را بگیريد و بکشید»

طاووس که تازه به آنجا رسیده  .پرندگان به طوطی نزديک شدند

 .«و نکنیدر کاراين ،نه» :فرياد زد ،بود

شما  ،نه» :طاووس گفت. طرف او برگشتندپرندگان به یهمه

 توانیدنمیوقت شما هیچ .و ظالمی نیستید موجودات ستمگر

 .«نکنید را کاراين کنممیخواهش  .بکشیدگناهی را موجود بی

 کردندمیشتر مرغ از میان پرندگان که مات و مبهوت به او نگاه 

ما برای زنده ماندن »رد شد و جلوی طاووس ايستاد و گفت: 

 .کارها را انجام دهیممجبوريم اين

فقط يک  آنمجبور کرده؟  اچه کسی شما ر» :طاووس گفت

 ااين چرا شما ر د.شت به من کمک کنکوچیکه که سعی دا یپرنده

 «؟دناراحت می کن
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 .پیر نگاه غمگینش را به زمین دوخت و کمی فکرکرد مرغِشتر

بعد دوباره سرش را باال آورد و به طاووس نگاهی کردو گفت: 

 «بگويم.به تو  را رسیده که حقايق آنانگار وقت  ،خب یخیل»

 «چه حقايقی؟»طاووس گفت: 

مارها را برای طاووس تعريف کرد و  مرغ جريان حملهشتر

او به  .اندشدهکه پدر و مادر طاووس به فرمان يک انسان کشته اين

اگر تو از اينجا  .خوب به اين پرندگان نگاه کن»طاووس گفت: 

چون  ،ن نخواهند داشتاندهیچ امیدی به زنده م رديگ هاآنی وبر

  .برندمیو همه ما را از بین  آيندمیمارها 

که من باعث شدم مارها به  کنیدمیچرا فکر : »س گفتطاوو

چون تو گردنبدی داری که »شترمرغ گفت:  .«اينجا حمله نکنند

وجود تو و آن گردنبند  د.دارمارها را از اين سرزمین دور نگه می

به اينجا تواند قدرتی به اين سرزمین داده که هیچ متعرضی نمی

 «د.تجاوز کن

من بايد  .کنممیخواهش »طاووس روی زمین زانو زد و گفت: 

 ام.آمدهم تا بفهمم کی هستم و از کجا وبه سرزمین مادری خودم بر

ديگران حامی  دنانمی تو د،به خودش کمک کن اندکسی که نتو

 ونم از شما حمايت کنماپیدا کنم تا بتو را من اول بايد خودمباشد. 
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پیدا  را نم خودماه من بده که بتواين فرصت را ب کنممیخواهش 

برای  انم رام خیلی زود برگردم و جدهقول می  .کنم و بشناسم

 .مروب یدهفقط به من اجازه بد .امنیت شما فدا کنم

جا شود تو را اينو گفت: انگار نمی شتر مرغ کمی فکر کرد

ن ما امجبور به کاری کنیم اما بد انیم تو راتوما نمی .داشتنگه

که تو زنده بمانی و خوشحال باشی ما برای اين .تو هستیم دوستان

 .«زود برگرد کنممیخواهش  تو از .خیلی تالش کرديم

ها طولی نکشید که طاووس و طوطی راهی سرزمین انسان

دور طاووس جمع شدند تا از  هاپرنده یهمه ،قبل از رفتن. شدند

ا از طاووس موقع خداحافظی گردنبند ر .او خداحافظی کنند

 اين بهتر»گردنش در آورد به گردن شترمرغ انداخت و به او گفت: 

و حمله مارها به اينجا  داگر حرفت درست باش د.پیش تو باش است

کمک بزرگی به شما  دناپس اين گردنبند می تو است، از وجود من

 باشد.

  .«صبرانه منتظريم تا برگردیبی»مرغ گفت: شتر

حتی  .خوب مراقب طاووس باش»و گفت:  و روبه طوطی کرد

روزگار سختی  ،افتدچون اگر اتفاقی برای او بی .از جانت هم بیشتر

 ،جا برگردانیسالمت اينولی اگر او را به .در پیش خواهی داشت
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تا آخر عمر در اين دشت در آسايش و امنیت زندگی  توانیمی

 .«کنی

 .طوطی روی شانه طاووس نشست و راهی سفر دور شدند

تا اگر خطراتی جلوی پای طاووس  کردمیفقط گاهی پرواز  طوطی

 ایچشمهبه  ها از جنگل گذر کردند وآن .از آن مطلع شود ،بود

به طاووس  رو .و کنار چشمه نشست طوطی پرواز کرد .رسیدند

ها را آموزش دهم اما به تو زبان انسان خواستممی» :و گفت کرد

فرصت چندانی نداريم اما اگر از آب اين چشمه يک جرعه بنوشی 

 .«ها صحبت کنیمثل انسان توانیمی

طاووس جلو رفت و خود را درون آب چشمه نگاه کرد و 

 «؟چنین کاری کند تواندمیيعنی اين آب »گفت: 

اما مراقب باش » :طوطی گفت .و دستش را درون آب فرو برد

جرعه از اين آب بیشتر ننوشی چون ممکن است به کلی  که يک

 .«ها شوی و ديگر زبان پرندگان را متوجه نشویشبیه انسان

طاووس يک جرعه از آن آب را نوشید و با طوطی راهی شهر 

باران شديدی در حال  .شب بود ،شهر رسیدندبه وقتی .شدند

ديکی من در اين نز .يموزود باش بر» :طوطی گفت .باريدن بود

نیم شب با خیال راحت در آن بخوابیم اتوکه می شناسممیاصطبلی 
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به خواب  هاکاهها خیلی راحت به اصطبل رسیدند و در میان آن

 .عمیقی فرو رفتند
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 ۳ طاووس

 

 اشهمیشگیخود را در جای  .از خواب بیدار شد طاووسوقتی 

دقايقی به  .کجاست افتد کهکمی طول کشید تا يادش بی .نديد

او را  ،اطراف نگاه کرد و بعد وقتی طوطی را در اطراف خود نديد

 «؟طوطی مهربان کجايی ،بیانطوطی خوش ،طوطی» صدا زد:

 .دلهره به جانش افتاده بود .اما هیچ خبری از طوطی نبود

 .چرخیدمیفکرهای بدی در سرش 

 .«رها کرده و رفته را من دنکن»

 !شايد هم اسیر شده .دامکان ندار ،نه» :فتگبعد دوباره با خود 

 «؟کار کنمهوای بايد چای

آری طوطی  .طرف صدا برگشتطاووس به .ناگهان صدايی آمد

طاووس  .آمدمیو به طرف او  ايش آويزان بودپ هب ایپارچهبود که 

فکر کردم که  ؟طوطی مهربان کجا بودی» :و گفت خوشحال شد

از  مگر !رها کنم؟ امن تو ر» :منو رها کردی و رفتی طوطی گفت

 .«ت لباس پیدا کنميرفته بودم برا ؟امشدهنم سیر اج
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که از پر پرندگان درست شده بود  شوس نگاهی به لباسوطا

 «؟ه اشکالی داردلباسم چ رمگ» :و گفت کرد

لباست خیلی زيباست اما اين لباس جلب توجه »گفت:  طوطی

 آزادانه در شهر بگردی بايد شکل مردم باشی خواهیمیاگر  کندمی

از کجا  را اين» طاووس لباس را در دستش گرفت و گفت:

 «آوردی؟

شهر دزديدم  هایخانهرخت يکی از  از بندِ»طوطی گفت:  

 «؟آيدمیبپوش ببین خوشت 

بود که يک کاله  ایکهنهشنل  س کهلبا .لباس را پوشید سطاوو

زياد هم خوب » :طاووس نگاهی به خود کرد و گفت .هم داشت

 .«نیست

 و اين خوب اندازدمیراه  ان رامهم نیست کارم»طوطی گفت: 

 .«است

همه  خواستمیطاووس و طوطی راهی شهر شدند طوطی 

از ذوق  دانستنمیجای شهر را به طاووس نشان دهد طاووس 

زدن در شهر بودند که طوطی ها مشغول گشتآن .کندکار هچ

قدر غمگین هستی؟ نيپس چرا ا»نگاهی به طاووس کرد و گفت: 

 «؟ها را ببینیانسان خواستینمیمگر 
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همیشه فکر »طاووس با تاسف سرش را تکان داد و گفت: 

ولی وقتی  .از من هستند ترخوشحالنوعان من هم حتماًکه  کردممی

ناراحت  ،رسندمیکه غمگین و افسرده به نظر  بینممیاين مردم را 

که مارها ها با اينآن .دلم برای دوستانم تنگ شده .شوممی

 .«اما خیلی خوشحالند کنندمیتهديدشان 

طاووس  .ها غمگین هستندچطور فهمیدی آن»طوطی گفت:  

نگاه کن آنجا چند مرد »و گفت:  آن طرف خیابان اشاره کردبه

چطور مادر فرزندش  ببین ،طرف را نگاه کناين .افتادند جان همبه

اينجا را دوست  اصالًمن  .کشدمیرا با حرص به دنبال خودش 

 .«ندارم بیا زودتر از اينجا برويم

 .«اما تو که زياد نگشتی و با مردم آشنا نشدی»طوطی گفت:  

نیازی »گفت:  رفتمیطاووس در حالی که راه خودش را  

بس  بینممیهمین که رفتار مردم را  .کسی آشنا شومنیست که با 

 .«است

عده زيادی  .خواستنمیو ناگهان داخل مسیری افتاد که خود 

خود را از  خواستمیطاووس  .در حال رفتن به سمتی بودند دختر

سربازانی  و شدنمی ،کردمیآن جمعیت بیرون بکشد اما هر کاری 

در اين  .ها جايی بروندآن دگذاشتننمیکه  ها بودنددر اطراف آن
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و از آن باال دنبال طاووس  وسط طوطی هم طاووس را گم کرد

طاووس هم  .قصر رسیدند هایدروازهکه دخترها به تا اين گشتمی

طاووس ديد که مردی روی تخت  .ناچار وارد قصر شدها بهبا آن

او با  .زدندمیتک جلوی او زانو سلطنت نشسته و دخترها تک

 .آمدمیو آن  رفتمیو اين  کرددست اشاره می

از اين کار سررفته بود و راهی هم برای  اشحوصلهطاووس که 

کم از سالن را پیدا کرد و نشست کم ایگوشهبیرون رفتن نداشت 

 .خوابش برد

 .و از خواب پريد طاووس فريادی شنید .هوا تاريک شده بود

داشت فرياد  ،روی تخت نشسته بوداطراف کرد آن مرد که نگاهی به

 .کشیدمی

 .همسرم را انتخاب کنم هاايیمگر نگفته بودی از میان روست»

؟ بینیمی امنکردهو من هنوز انتخاب  اندرفتهها آن یهمهببین 

های سرزمین یشاهزادهحاال مجبورم با  .آنها را رد کردم یهمه

مجبور  ؟در راه است ایفاجعهدانی چه می .ديگر ازدواج کنم

ام را به پادشاه آن سرزمین بدهم وحق قسمتی از ملک شوممی

دنیا رو  توانیممیطوری جنگ با آن سرزمین را نخواهیم داشت اين

 «تصرف کنیم؟
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و  با دوسر از پشت تخت پادشاه بیرون خزيد ماری غول پیکر

 .«کنینمیتو با شاهزاده ازدواج  .نگران نباش»گفت: 

ازدواج چیست و پادشاه دنبال چه کسی  دانستنمی طاووس که

 .آن قسمتی که طاووس خوابیده بود .از جايش بلند شد است

 .قسمت تاريک سالن بود

من  .اندنیاوردهسربازها همه دخترها را به اينجا  حتماً»مار گفت: 

من وجود او را در اين  .را بگردند هاخانهتا تمام  فرستممیمارها را 

 .«کنممینزديکی احساس 

طاووس . پادشاه متوجه حضور او شد .آمد جلوترطاووس 

به خاطر همین خسته بودم و  .متاسفم من از راه دوری آمدم» :گفت

گويید راه خروج کجاست؟ چون من بايد به من می .خوابم برد

 .«خیلی زود دوستم را پیدا کنم

و سرش را بلند  طاووس نزديک شد فیش بهمار با صدای فیش

روی چشمان او قرار گرفت و به و چشمانش درست روبه کرد

و دور صندلی او  بعد به پادشاه عالمت داد .چشمان طاووس زل زد

و نگاهی به سرتا پای طاووس کردو با  پادشاه جلو آمد .حلقه زد

و  «.کنممیمن با تو ازدواج  .نیست ایچارهانگار »میلی گفت: بی

 .«هانگهبان»فرياد زد: 
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 ازدواج! ازدواج چیه؟»طاووس گفت:  .به سالن آمدند هانگهبان

 .«اشتباه شده من بايد برم انگار

او را ببريد و برای مراسم ازدواج »ها گفت: پادشاه به نگهبان

جا جار بزنید که پادشاه همسرش را انتخاب کنید و همه اشآماده

 .«بريدکرد حاال او را از اينجا ب

خواهش » :طاووس فرياد زد .دست طاووس را گرفتند هانگهبان

ها قول دادم به آن .دوستانم منتظر هستند .بگذاريد من بروم کنممی

 .«شان برگردمکه پیش

توجه به سخنان طاووس او را به اتاقی بردند و در ها بینگهبان

و  کوبیدمیزنان به در طاووس فرياد .را پشت سرش بستند و رفتند

جلوی در  .شنیدنمیولی انگار کسی حرف او را  .کردمیالتماس 

طرف در نگاه طاووس به .که در باز شدتا اين گريه کردزانو زد و 

اوه دختر »و گفت:  شد زنی میانسالی در چارچوب در ظاهر .کرد

 «بیچاره!

من بايد پیش  .بگذاريد من بروم کنممیخواهش »طاووس گفت: 

 «برگردم!دوستانم 

اگر »و بازوی طاووس را گرفت و گفت:  زن روی زمین زانو زد

اما من اجازه چنین کاری را  .کردممیتو را رها  حتماً توانستممی
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 .«ندارم من فقط به اينجا آمدم تا تو را برای مراسم ازدواج آماده کنم

انجام دهی وگرنه جان تو و  ،گويمتو بايد هر کاری که من می

و باز اصرار کرد اما  طاووس اصرار کرد .افتده خطر میدوستانت ب

آن زن طاووس را به حمام برد و او را شست  .نداشت ایفايدههیچ 

و بعد لباس زيبايی به تن او کرد و او را به اتاقی زيبا و مجلل برد و 

 .«بعد از اين تو بايد اينجا زندگی کنی .اين اتاق توست»گفت: 

او آن شب روی تخت نرم و . شدمی ترافسردهطاووس هر لحظه 

و  برداشت و دور خود پیچید ایملحفه .نخوابید ،زيبايی که آنجا بود

خواب نرفته هنوز درست به .از اتاق روی زمین خوابید ایگوشهدر 

از جايش پريد و به  .خش به گوشش رسیدبود که صدای خش

و باز روی زمین ا .صدا قطع شد .اطراف نگاه کرد ولی چیزی نديد

 .شنید دراز کشید و دوبار تالش کرد که بخوابد اما باز صدا را

و با دقت بیشتری به  بار با سرعت بیشتری از جايش بلند شداين

به رختخوابش  خواستمی .اطراف نگاه کرد اما باز چیزی نديد

به سرعت به طرف  .خش از پنجره استبرگردد که متوجه شد خش

 .ا باز کردپنجره رفت و آن ر

طوطی را ديد که سعی داشت پنجره را  ،وقتی پنجره را باز کرد

طاووس از ديدن طوطی خیلی  .باز کند و به داخل اتاق بیايد
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که از يکی خیلی دنبالت گشتم تا اين»طوطی گفت: . خوشحال شد

زود بیا بیرون تا با هم به  .ایشدهاز مستخدمین شنیدم اينجا اسیر 

ارتفاع آن  طاووس نگاهی به پايین کرد .«ديمدشت پرندگان برگر

اما چطور؟ من » :و گفت پنجره تا زمین خیلی زياد بود آهی کشید

 راست»طوطی گفت:  .«درها به رويم بسته است امشدهاينجا اسیر 

کار کنیم؟ طاووس که انگار فکری به سرش هپس بايد چ .گويیمی

بکنی اين است که به  توانیمیکاری که  تنها»گفت:  ،رسیده بود

 .دشت پرندگان بروی و موضوع را برای شتر مرغ پیر تعريف کنی

 .«فرار کنم از اينجا توانممیچطور  داندمیاو عاقل و دانا است و 

را  کاراين توانمنمیمتاسفم من » و گفت: طوطی کمی فکر کرد

طوطی سرش را  «چی؟ آخه برای چی؟»طاووس گفت: .« کنمب

 رآخ»پايین انداخت که به چشمان عاجز طاووس نگاه نکند گفت: 

 .کشته خواهم شد حتماًگفته بود اگر بدون تو برگردم  شترمرغ پیر

 .«توانمنمیمن  .توانمنمیمن 

و  طاووس هر چه فرياد کشید .و به سرعت از آنجا دور شد

ت طوطی از برگش کامالً وقتی طاووس .او برنگشت ،التماس کرد

ناامید شد پنجره را بست و به رختخوابش رفت و شروع به گريه 

 .کرد
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 ۴طاووس 

 

دادند طاووس چند روزی است  به پادشاه خبر .چند روز گذشت

که درست غذا نخورده و افسرده و گريان است پادشاه در حال 

مار گفت: . او به مار نگاه کرد .آماده شدن برای رفتن به شکار بود

 .«است که او را با خودت ببری بهتر»

کنید او هم با ما به  اشآماده» و گفت: پادشاه رو به نگهبان کرد 

 .«آيدمیشکار 

او را سوار اسبی کردند  .ها لباس زيبايی برتن طاووس کردندآن

زيادی سرباز و پیشخدمت همراه با پادشاه راهی شکار  یعدهو 

 .ه وسط جنگل رسیدندتا ب رفتندها مسافت زيادی را آن .شدند

وجد آمده بود اما حیف امکان فرار طاووس با ديدن طبیعت به

آن  .پادشاه و سربازانش خواستند در جايی مستقر شوند .نداشت

طاووس را از روی اسب پايین  خواستمیهنگامی که نگهبانی 
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طاووس رم کردو  صدای مهیبی در کل جنگل پیچید و اسبِ .بیاورد

سربازان  .و از پادشاه و سربازهايش دور شد شروع به دويدن کرد

طاووس که خیلی  .برسند نتوانستند به آن اسب، کاری کردند هر

و بعد به يک  اسب مسافتی را دويد .ترسیده بود به اسب چسبید

پرتگاه رسید و ايستاد طاووس نتوانست خودش را روی اسب 

وقتی چشمانش را باز . ب به پرتگاه پرت شددارد و از روی اسنگه

 .دختری زيبا با لبخندی مهربان باالی سرش ايستاده بود ،کرد

کار هجا چهستم؟ اين من کجا»زده گفت: طاووس وحشت 

 «؟کنممی

تو را برادرم بیهوش کنار رودخانه  نگران نباش»دختر گفت:  

راحت کن بخواب و است .چند روز است که بیهوش هستی .پیدا کرد

 .«برگردانیم اتخانوادهتا خوب شوی و ما بتوانیم تو را نزد 

 «اما شما که هستید؟ اينجا کجاست؟»طاووس گفت:  

تو  کنیممیمن و برادرم توی اين جنگل زندگی »دختر گفت:  

 .«ها ديديماولین انسانی هستی که بعد از سال

 .و پسری جوان وارد شد ناگهان در کلبه باز شد

 .«ببین باالخره به هوش آمد !آمدی برادر»دختر گفت:  
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را روی زمین گذاشت و جلوتر آمد و به  هاهیزمپسرجوان 

کار هوسط جنگل چ ؟تو کی هستی سالم»طاووس نگاه کردو گفت: 

 «شد که از پرتگاه پرت شدی؟ ؟ چطورکردیمی

من  ؟گويیدشما داريد چه می»و گفت:  کرد طاووس کمی فکر 

 «.آيدنمیدم چیزی يا

 دختر با نگرانی گفت: .خواهر و برادر به همديگر نگاه کردند

بايد تو را زودتر  .نگران تو هستند اتخانواده حتماً  ،فکر کن کمی»

 «برگردانیم. اتخانوادهنزد 

سرش  .اما چیزی را به خاطر نیاورد طاووس دوباره فکر کرد 

بگذاريد  لطفاً .آورمنمیياد من چیزی را به»گفت:  .درد گرفته بود

 .«بخوابم

چند روز طول کشید . و به خواب رفت و روی تخت دراز کشید

در آن چند روز آن خواهر و  .خوب شد کامالًکه طاووس حالش 

شان پرنیا و داريا بود به طاووس خیلی محبت کردند و برادر که اسم

بعد از  .بود یداريا مرد قوی هیکل. مند شدها عالقهطاووس به آن

نسبت به او پیدا کرده اما  مدتی طاووس متوجه شد که احساسی

داريا يک مرد سرسخت و مقاوم بود که به آسانی احساسش را به 

 دانستمی ،ها با او زندگی کرده بوداما پرنیا که سال آوردنمیزبان 
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روزی پرنیا به  .مند شدهکه برادرش چقدر به طاووس عالقه

طاووس  .ها به جنگل بروده همراه آنطاووس پیشنهاد کرد ک

داريا هر روز به جنگل  .ها به راه افتادو همراه آن موافقت کرد

بداند که او  طاووس کنجکاو بود .گشتو آخر شب برمی رفتمی

ها راه زيادی را طی کردند تا به وسط آن .کندمیکار هدر جنگل چ

 .جنگل رسیدند

ا عالمت داد که پشت درخت هبه آن رفتمیداريا که جلوتر راه 

همراه خود به  پرنیا دست طاووس را گرفت و او را را .پنهان شوند

داريا باالی يک درخت رفت  .طرف درخت تنومندی هدايت کرد

او دنبال »طاووس به پرنیا گفت:  .وشروع به نگاه کردن اطراف کرد

 «چیست؟

 .«فهمیمیکمی صبر کن »پرنیا گفت: 

ها پشت سرش به راه آن .عالمت داد و آمدداريا از درخت پايین 

ناگهان طاووس متوجه گوزن زيبايی شد که عاجزانه به  .افتادند

گوزن از  .ها ايستادند و به او نگاه کردندآن .کردمیها نگاه آن

به طرف  .اش را بیرون آوردداريا آرام چاقو .خوردنمیجايش تکان 

 .گوزن رفت
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ترسیده بود که داريا  .زدمید قلبش تن .طاووس متوجه چاقو شد

گوزن زيبا از جايش کمی تکان  .به آن گوزن زيبا آسیب برساند

شد  ،که گوزن در آن گرفتار شده بود ایتلهطاووس متوجه  .خورد

طاووس ديگر نتوانست  .داريا آرام به او نزديک شد .و بیشتر ترسید

به تو نه من » :دويد و جلوی داريا ايستاد و گفت .طاقت بیاورد

 .«که به او آسیبی برسانی دهمنمیاجازه 

تو »طاووس گفت: . داريا فقط به او نگاه کرد و چیزی نگفت

پس  .حیوان زبان بسته که به تو آسیبی نرسانده اين رحمی!خیلی بی

 ؟او را بکشی خواهیمیچرا 

تو »گفت:  کردمیطور که در چشمان طاووس نگاه داريا همان

 !«مثل بقیه نیستی

 .«کنیمیاما تو اشتباه »در اين میان پرنیا گفت: 

داريا طاووس را کنار کشید  .طاووس نگاهش را به پرنیا دوخت

آهنی کرد و آن را باز  یتلهچاقو را داخل  .و به سمت گوزن رفت

مرهمی از کیفش  .کرد و پای گوزن را از داخل آن بیرون کشید

آرامی گوزن به .بیرون آورد و روی پای گوزن گذاشت وآن را بست

 جاو لنگان لنگان از آن نگاه پر از قدردانی به داريا کرد .بلند شد

 .دور شد
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سرش را پايین انداخت  ،طاووس که از کارش شرمنده شده بود

 «...من فکر کردم خواهممیمعذرت » و گفت:

به نظر  نست که برادرم سرد و خشدرست ا»پرنیا گفت: 

 .«اما قلب مهربانی دارد رسدمی

 حیواناتِ  ،هاست که پادشاه ستمگر و نااليقسال»داريا گفت: 

من هم  .کندمیشکار  ،شکم مارهايش اين جنگل را برای سیر کردنِ

حاال بهتر . کنممیها را آزاد آن ،ها بیايندکه به سراغ آنقبل از اين

 .«وقت زيادی نداريماست که برويم 

طاووس در فکر بود او هر روز عالقه و  .راه افتادندبه هاآن

داريا مرد اليقی بود که هر دختری  .شدمیاحترامش به داريا بیشتر 

ولی روی  رفتمی هاآنطاووس دنبال  .کردمیمند را به خود عالقه

پايش  .که با فرياد داريا به خود آمد بردمیابرها و در رويا به سر 

پای  .داريا و پرنیا به طرف او دويدند .تیر کشید و روی زمین افتاد

طاووس از درد  .آهنی گیر کرده بود هایتلهطاووس روی يکی از 

 .فرياد کشید

 .پای طاووس را بیرون آورد .داريا به آرامی تله را باز کرد

او تمام حواسش  .نبود ،طاووس حواسش به زخمی که برداشته بود

ريا بود که با چه آرامش و مهربانی روی پای او مرهم گذاشت به دا
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پرنیا و داريا دستان او را گرفتند و او را از زمین بلند  .و آن را بست

 یتلهطاووس به پرنیا تکیه کرد و داريا جلوتر رفت تا اگر  .کردند

بهتر است به خانه برگرديم بايد »داريا گفت  .ديگری بود آن را ببیند

 .« استراحت کنیکمی 

من باعث  .متاسفم»طاووس که باز هم شرمنده شده بود گفت: 

 .«عقب بیافتد شدم کارهايتان

جا به اين رسانممینگران نباش شما را که به خانه » :داريا گفت

 .«دهممیگردم و به کارم ادامه برمی

وقتی به خانه رسیدند داريا به جنگل برگشت و طاووس هم 

فکر داريا  .خوابش نبرد ،هر کاری کرد او .استراحت کرد

زمان زيادی گذشت تا باالخره خوابش  .که او بخوابد گذاشتنمی

 .برد

روی شومینه، پرنیا روبه ،يک شب که طاووس در خواب بود

چوب تکهروی يک  کنار برادرش که مشغول درست کردن مجسمه

برادر يک چیزی »و گفت:  کمی به داريا نگاه کرد .نشست ،بود

  «گويی؟بپرسم به من راستش را می
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در اين هنگام طاووس . داريا به عالمت تايید سرش را تکان داد

دقت حرکت در جايش ماند و بهطور بیاز خواب بیدار شد اما همان

 .های آن دو گوش کردبه حرف

 «مند شدی؟تو به اين دختر عالقه»پرنیا گفت: 

داريا دست از کار کشید و نگاهش را به پرنیا دوخت و گفت: 

آخه رفتارت عجیب شده »پرنیا گفت:  «؟پرسیمیچرا اين را »

 «؟کنینمیبرادر، اگر دوستش داری چرا به او پیشنهاد ازدواج 

را  اشگذشتهاما او که هنوز »و گفت:  داريا نفس عمیقی کشید

را به ياد  اشگذشتهاگر روزی به اين فکر کردی که  .به ياد نیاورده

 اشخانوادهو يا حتی  هعاشق کس ديگری بود قبالًبیاورد و بفهمد 

ها مرا به عنوان همسرش قبول نکنند چه اتفاقی را پیدا کند و آن

جا آوردم لباس گرانبهايی وقتی او را به اين نیست که يادت افتد؟می

وقت هیچ هاآن اگر از خانواده اشراف باشد چه؟ .به تن داشت

 .«دخترشان با پسری مثل من زندگی کند گذارندنمی

اما  .برادر فهمممی»پرنیا دست داريا را گرفت و فشرد و گفت: 

را به دست نیاورد  اشحافظهاگر او تا ابد  ؟کنیمب توانیممیکار هچ

 چه؟ 
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و گوشی به آب  تا سر روممیمن فردا به شهر »داريا گفت: 

 ،و او از خانواده اشراف باشد ن درست باشدمااگر حدس .دهمب

 .«پیچدمیدر تمام شهر خبر گم شدن او  حتماً

پتو را روی سرش کشید ، طاووس که سخنان آن دو را شنیده بود

که ولی از اين .بداند از کجا آمده خواستمیاو هم  .و آرام گريست

 .غمگین بود ،ها را ترک کندروزی ممکن است مجبور شود آن

غروب بود که  .فردای آن روز صبح زود داريا راهی شهر شد

قدر که داريا را آنطاووس از اين .با عصبانیت وارد کلبه شد داريا

را جلوی طاووس  ایبرگهداريا  .خیلی تعجب کرد ،عصبانی ديد

طاووس دستش را دراز کرد و برگه را گرفت و به آن نگاه  .گرفت

خوشحال شدو گفت:  ،را ديد خود یشدهوقتی عکس نقاشی  .کرد

 .«اين من هستم»

 .تو قرار بود که همسر پادشاه شوی .تو هستی بله.»داريا گفت:  

پادشاه برای بازگرداندن تو جايزه تعیین  .جنگل گم شدی اما توی

همین روزهاست که مردم گروه گروه برای پیدا کردن تو به  .کرده

 .«جنگل هجوم بیاورند

درست  گفت: اما اين واقعیت ندارد ،طاووس که گیج شده بود

هیچ  اما مطمئن هستم که آورمنمیمن چیزی را به ياد  است که
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بار است که دوست دانم اولینمی .کس نتپیدهوقت قلبم برای هیچ

 .«داشتن را تجربه کردم

و گفت:  و رو به پرنیا کرد اشک از چشمان طاووس جاری شد

که با اين تپدمیتان بم برایشما دو نفر تنها کسانی هستید که قل»

اما مطمئنم چنین احساسی را  آورمنمیچیز از گذشته به ياد هیچ

 .«وقت تجربه نکردمهیچ

زود آماده »گفت:  شدمیديده  اشچهرهکه در  یداريا با عصبانیت 

 .«من بیرون منتظرم .من بايد تو را به قصر برگردانم .شو

پرنیا که تا آن موقع ساکت ايستاده بود  .داريا به بیرون کلبه رفت

تو با آمدنت به اين خانه  .خوب فکر کن کنممیخواهش »گفت: 

برادرم به تو  کنممیاحساس  .خوشبختی را به اينجا آوردی

حالت اولش چیز بهاگر تو از اينجا بروی همه .مند شدهعالقه

ی عشق چون نیرو .دانم که توعاشق پادشاه نبودیگردد من میبرمی

قلبت فراموش  ،طوری است که حتی اگر ذهنت فراموشش کرد

در کار باشد که بخواهند برادرم را از اينجا  ایحیلهشايد  .کندنمی

وقت از پدرم در هنگام مرگ از ما قول گرفت که هیچ .بیرون بکشند

 .«اينجا بیرون نرويم

 «؟کجاستجا مگر اين»طاووس با تعجب گفت:  
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 تواندنمیکه هیچ ماری  کنندمیجا گیاهانی رشد اين»پرنیا گفت:  

وقتی پادشاه االن با  .پدرم وزير پادشاه بود .به اينجا نزديک شود

پدرم ما را برداشت و به  ،لشگری از انسان و مار به قصر حمله کرد

من  .افتدجانش به خطر می اگر داريا به قصر برگردد. اينجا فرار کرد

جا بروی قلبش به او تو را دوست دارد و اگر از اين کنممیاحساس 

 .«آيدمیدرد 

داريا را ديد که کنار جوی  .طاووس از پنجره به بیرون نگاه کرد

اما چیزی به خاطر نیاورد او بیرون  .او بیشتر فکر کرد .آب نشسته

داريا متوجه حضور او نشده بود او  .رفت و کنار داريا نشست

 .کردمیود و به آن نگاه انگشتری در دستانش ب

 «چه انگشتر زيبايی!»طاووس گفت:  

طور که به انگشتر نگاه داريا متوجه حضور طاووس شد و همان 

او به من گفت که هر وقت  .اين را پدرم به من داده»گفت:  کردمی

دستم کنم اما  اين انگشتر را ،به قدرت و شهامت خودم ايمان آوردم

برای چیزی که دوست  توانمنمیمن  .وقت جرات نداشتممن هیچ

دانم چون می .متاسفم که بايد تو را به قصر برگردانم .دارم بجنگم

قدرت اين را ندارم که از خواهرم مراقبت کنم و جانش را در برابر 

 .«نجات دهم ماندشمنان
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که به خاطر من  خواهمنمی»و گفت:  طاووس آهی کشید 

من  ،رسیدمیمن شما به امنیت  ناگر با رفت .خودت را سرزنش کنی

 .«حاضرم تا هرجا که تو بگويی همراهت بیايم

 روی .سرخود نگاه کرد یطاووس به باال .داريا سکوت کرد

ها ايستاده بودند و با دو پرنده زيبا باال سرآن ،همدرختان پیچیده در

 .کردندمیهم صحبت 

هم جا را نگاه کن اين دو چقدر بهآن»پرنده بزرگتر گفت: 

به هم  شودنمیآنها عاشق همديگر هستند و رويشان  .آيندمی

 «وبگويند

چون ممکن است خیلی  .گفتممیاگر من بودم »آن يکی گفت: 

 .«دير شود

من  .شوممیمن متوجه »طاووس از جای پريد و گفت:  

 .«فهمممی

 «؟فهمیمیچی؟ تو چی را »داريا گفت: 

پرندهايی که باالی نگاه کن من صدای آن »طاووس گفت:  

آنها داشتند در  .گويندسرمان ايستادند را شنیدم و فهمیدم چه می

 .«کردندمیمورد ما صحبت 
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خیاالتی  حتماً»داريا که انگار دوباره ناامید شده بود گفت: 

 .«شدی

ها باورکن من فهمیدم آن .نه من خیاالتی نشدم»طاووس گفت: 

 .«گويندچه می

او  یشانهرد و آن دو پرنده آمدند و روی را صدا ک هاپرندهاو  

 «؟فهمیمیتو حرف ما را » :گفتند هاپرنده .نشستند

 .«که هستم دانمنمیولی  !بله»طاووس گفت:  

بار از يک پرنده اما يک دانیمنمیما هم : »پرنده دوم گفت

که زبان  کندمیشنیديم که يک انسان در دشت پرندگان زندگی 

طاووس با شنیدن دشت پرندگان همه  .فهمدمی ار هاپرندهتمام 

 .«چیز را به ياد آورد

که به دشت پرندگان برويد و  خواهممیاز شما »طاووس گفت: 

 ؟ کنیدمیرا  من را از احوال دوستانم با خبر کنید اين کار

ما خیلی ضعیف هستیم و قدرت اين را نداريم » :گفتند هاپرنده

 .«که اين همه راه را پرواز کنیم

هست که بتواند  ایپرندهاما » :گفتند هاپرنده .طاووس ناامید شد

 .«آوريممیما او را نزد تو  .را برای تو انجام دهد اين کار
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 .چیز را برای داريا تعريف کردرفتند طاووس همه هاپرندهوقتی 

د شاهین پیام طاووس را گرفت و به .ها با خود شاهینی آوردنآن

 .پرواز در آمد
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 ۵طاووس 

 

بازگشت اما با خبرهای بد! او گفت که  ،شاهین جوان و پرقدرت

 .کنندمیزودی به دشت پرندگان حمله مارها در راه هستند و به

او موضوع را با پرنیا و داريا در  .طاووس نگران دوستانش شده بود

 توانمنمیدوستان من هستند و من  هاآن»میان گذاشت و گفت: 

من بايد به دشت پرندگان بروم و آنها را نجات  .تنهايشان بگذارم

 .«دهم

 توانینمیاما تو چه کاری از دستت ساخته است تو »پرنیا گفت: 

چطور  دانمنمیمن هم » طاووس گفت: .با آن همه مار مبارزه کنی

با مارها مبارزه کنم اما به دوستانم قول دادم که تنهايشان  توانممی

و دستان او را در دستش فشرد و  پرنیا رو به برادرش کرد .«نگذارم

چطور است شما دو تا باهم به آنجا برويد اينطوری احتمال »گفت: 

 .«پیروزی بیشتری داريد
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اما »داريا سرش را پايین انداخت و کمی فکر کرد و گفت:  

 «چطور تو را اينجا تنها بگذارم؟

برادر! در ضمن در اين من با تنهايی مشکل ندارم »پرنیا گفت:  

فهمیدی که اينجا خیلی امن  ،چند سالی که اينجا زندگی کرديم

 .«است

و  گردندمیاما پادشاه و مردم دارند دنبال طاووس »گفت:  داريا

 .«اگر به اينجا بیايند ممکن است برای تو خطر ايجاد کنند

اگر  گويدمیراست  داريا» و گفت: طاووس رو به پرنیا کرد 

وجود داريا در  .بخشمنمیمن هرگز خودم را  ،برای تو بیافتد اتفاقی

 .«است ترواجباينجا 

داريا خود را از چشم طاووس پنهان  .زمان خداحافظی فرا رسید

 .طاووس با ناراحتی به اطراف نگاه کرد اما داريا را نديد .کرده بود

 او منتظر بازگشت داريا بود و داريا در. نفس پر از افسوسی کشید

با طاووس  کشیدمیاو خجالت  .پشت درختی پنهان شده بود

 .طاووس مجبور بود آنجا را ترک کند .وقت رفتن بود .رو شودروبه

 .خداحافظی گرمی با پرنیا کرد



            آناهیتا شکرالهی                                                            
  

51 

 .آن دو احساس عمیق و عجیبی نسبت به هم پیدا کرده بودند

به دست  ایکیسهپرنیا . برای آن دو جدايی از هم خیلی سخت بود

 .طاووس داد

. اين کنندمیاين همان گیاهی است که مارها از آن فرار »گفت: 

همراهت  توانمنمیافسوس که  .کندمیت برای مبارزه با مارها کمک

 .ت کنمبیايم و کمک

افتد هر اتفاقی که بی»طاووس او را در آغوشش فشرد و گفت: 

 .«شما دوستان خوب من هستید

دو عقاب برای  .سفر دور آماده کرد طاووس خود را برای يک

ها دو بازوی طاووس را گرفتند و از زمین آن .بردن او آمده بودند

 .بلند کردند و با خود به دشت پرندگان بردند

وقتی طاووس به دشت پرندگان رسید همه را دور خود جمع 

را در قسمتی که او  هايشانتخمپرندگان  یهمهکرد و دستور داد 

که امید داشتند طاووس  هاپرنده .جمع کنند ،ودمشخص کرده ب

ها از عذاب است با اشتیاق فراوان به فرمان او عمل رهايی بخش آن

هايی ريخت که از همان علف هاتخمطاووس در اطراف  .کردند

بزرگی به دشت  سردو مارِ . چند روز گذشت. پرنیا به او داده بود

مار گاهی به  .مار حلقه زدندباال سر  هاپرنده .پرندگان حمله کرد



طاووس                                      
 

52 

ها با آن»گفت: . طاووس جلو رفت .ها را اسیر کندتا آن پريدمیباال 

 .«تو با من طرف هستی .نداشته باش یکار

در چشمانش  .روی چشمان طاووس قرار گرفتمار درست روبه

 .طاووس او را شناخت .زل زد

 «..؟تو .»گفت: 

 .د االن توی قصر باشیتو باي .کردممیدرست فکر »مار گفت:  

ولی انگار دوست داری که  .من به تو فرصتی دادم تا زنده بمانی

 .« بمیری

  «من را بکشی؟ خواهیمیتو »طاووس گفت:  

طاووس میان آن حلقه گیر افتاده  .مار به دور طاووس حلقه زد

درست  توانستنمیديگر  طاووس .تر کردمار حلقه را تنگ .بود

ها که پرنده. خورد شدن بود هايش در حالاستخوان .نفس بکشد

که تیری از جايی نامعلوم  امید شده بودندنا ديدندمیاين صحنه را 

طاووس  .و حلقه باز شد به گردن مار اصابت کرد مار به زمین افتاد

خود را بیرون  ایگوشهکه داريا از  ديدنمیهنوز چشمانش جايی را 

 .به طاووس نزديک شد کشید و

 «؟حالت خوبه»گفت: 
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داريا  .و به عالمت آره سرش را تکان داد طاووس به او نگاه کرد

بازوی او را گرفت و سعی کرد او را از روی زمین بلند کند که 

او مار  .در بدن داريا فرو رفت ،آلود مار که هنوز نمرده بودنیش زهر

هوش که بیداريا قبل از اين .دوسر بود و هنوز يک سر زنده بود

مار را متالشی کرد و روی  سر ،که در دست داشت اینیزهشود با 

طاووس که از اين اتفاق در شوک بود به طرف داريا  .زمین افتاد

 .داريا بیهوش روی زمین افتاده بود .دويد

کار کنم اگر داريا بمیرد من هم هحاال بايد چ»طاووس گفت:  

 .«بلند شو کنممیداريا خواهش  .يکی به دادم برسد .میرممی

چون  .کرد شودنمیکاری ديگر هیچ دانستمیاما او هم خوب 

ديگر همه ناامید شده بودند و از گريه  .زهر آن مار خیلی کشنده بود

اشک در چشمان همه پرندها حلقه زده بود که شترمرغ از  ،طاووس

 .میان جمعیت پرندگان خود را به طاووس رساند

وقتی طاووس  .جلوی صورتش قرار داداو گردنبند طاووس را 

حاال ديگر  وديگر به اين گردنبند نیازی ندارم»گردنبند را ديد گفت: 

 .«چیز احتیاج ندارمبه هیچ

 «را دوست داری؟ او» شترمرغ گفت: 
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حدی که بیشتر از جانم! به»و گفت:  طاوس به شترمرغ نگاه کرد

 «.داشت ديگر هرگز امیدی به زندگی نخواهم ،اگر او بمیرد

 .«اين اکسیرو به او بده پس» شترمرغ گفت:

 «داخل اين شیشه چیست؟»طاووس گفت: 

دانم که پدرت اما اين را می دانمنمیمن هم »شترمرغ گفت: 

گردنت انداخت تا هیچ موجودی  اين گردنبند را به ،موقع تولد

عمر  ،اين اکسیر .اين را در دهانش بريز .نتواند به تو آسیب برساند

 .«دهدمیدوباره به او 

و چند قطره  طاووس گردنبند را گرفت و در شیشه را باز کرد

العملی نشان داخل دهان داريا ريخت و منتظر شد داريا هیچ عکس

و  قطره اشک از چشمانش سرازير شد .طاووس گريان بود شت.ندا

و به طاووس  داريا چشمانش را باز کرد. روی صورت داريا افتاد

به  ایخندهکار کند هاز خوشحالی چ دانستنمیطاووس  .کردنگاه 

 .«به زندگی خوش آمدی»لب آورد و گفت: 

 «چه اتفاقی افتاده؟»داريا گفت: 

نزديک بود تو را از دست بدهم خیلی »طاووس گفت: 

 .«خوشحالم که به زندگی برگشتی
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کس از زهر هیچ حالبهاما چطور ممکن است؟ تا »داريا گفت: 

 .«جان سالم به در نبرده آن مار

مهم اين است که تو و  .مهم نیست» :طاووس خنديد و گفت

 .«دوستانم سالم هستید

بلند نشو تو بايد کمی »طاووس گفت: . داريا از جايش بلند شد

 .«استراحت کنی

موقع آمدن به اينجا  .برای استراحت نیست یوقت»داريا گفت:  

هنوز خطر رفع نشده بايد  .آمدندمیديدم که مارها به اين طرف 

 .«کاری کنیم

 .«توانیم انجام دهیممی کارهاما چ»طاووس گفت: 

داريا به سختی روی پاهايش ايستاد و خطاب به پرندگان فرياد  

مارها در راه هستند تا اين  یگلهطور که معلوم است اين»زد: 

 ها را کشتیم امادرست است که رئیس آن .سرزمین را از شما بگیرند

سنگ  توانیدمیو تا آنجايی که  زود برويد .خطر هنوز وجود دارد

 .«اينجا تبديل به کوه سنگ شود خواهممی .جمع کنید

همه پرندگان شروع کردند به جمع کردن سنگ طولی نکشید که 

 .شد کوهی از سنگ پديدار
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از  .مارها خیلی زياد بودند .مارها به دشت پرندگان حمله کردند

اما هیچ موجودی را در دشت  آوردندمیهجوم  هر طرف به دشت

جمع  ،شان که کشته شده بودشان به رئیسناگهان حواس .نیافتند

داريا از پشت کوه سنگ بیرون آمد و  .جمع شدند دور مار .شد

زود از اينجا  ،دچار نشويد به سرنوشت او خواهیدمیاگر »گفت: 

 .«برويد

ما با  ؟ما را از اينجا بیرون کند تواندمیچه کسی »مارها گفتند:  

 .«بريممیيک اشاره، تو را از بین 

از پشت  هاپرندهداريا سوت زد و  .به طرف داريا حمله کردند

ها را کوه به پرواز در آمدند و باال سر مارها قرار گرفتند و سنگ

در  ایزندهطولی نکشید که ديگر هیچ مار  .روی مارها پرت کردند

 .ندگان به خوشحالی و شادمانی و پايکوبی پرداختندپر .دشت نماند

 اتخانوادهوقت خوشحالی ما زمانی است که انتقام »داريا گفت: 

پادشاه را از  .ها ظلم شده را بگیريمتمام کسانی که به آن و

 .«مان بیرون کنیم و تو را به تخت بنشانیمسرزمین

 «اما چرا من؟»طاووس گفت: 
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و گردنبند طاووس که در گردنش بود  داريا دستش را جلو آورد

اين همان نشانی است که پادشاه موقع »را به دست گرفت و گفت: 

 .«تو فرزند پادشاه هستی .تولد فرزندش به او داده بود

 وو من هم خدمتگزار شما هستم»روی زمین زانو زد و گفت:  و

امیدوارم من هم بتوانم به شما  .پدرم از ياران وفادار پادشاه بودند

 .«خدمت کنم

خداحافظی کرده و  هاپرندهطولی نکشید که طاووس و داريا از 

 .راهی سفری دور شدند
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 ۶طاووس 

 

بالفاصله داريا مردم را  ،وقتی داريا و طاووس به شهر رسیدند

مردانی بودند که  ها زنان وآن .مخفیانه در رستوران جمع کرد

ای مردم تا کی »داريا گفت:  و سربازهای پادشاه بودند ،شانفرزندان

با  خواهیدمیتا کی  ؟ظلم و ستم پادشاه را تحمل کنید خواهیدمی

 «؟اين سختی و رنج زندگی کنید و حرف نزنید

را به سکوت  هاآندر میان مردم شروع شد داريا  ایهمهمه

 توانیممیاگر همه ما دست به دست هم دهیم »دعوت کرد و گفت: 

 .«آرامش را دوباره به اين سرزمین برگردانیم

آرامش را  توانستمیاو فقط  .اما پادشاه قبلی مرده» :مردم گفتند

ما از کجا بدانیم اگر پادشاه را شکست دهیم  .به اين سرزمین بیاورد

 «؟پادشاه بعدی ستمگرتر از اين پادشاه نباشد
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و گردنبند را از او گرفت و گفت:  طاووس نزديک شد داريا به

؟ اين همان گردنبدی است که پادشاه شناسیدمیاين گردنبند را »

درست است که پادشاه از  .موقع تولد فرزندش به او هديه داده بود

 .«ها پیدا شدهدنیا رفته اما فرزندش بعد از سال

فرزند پادشاه  ماًحت» :داريا ادامه داد .طاووس نگاه کردند همه به

عدالت را به اين سرزمین برگرداند چون خون پادشاه  تواندمی

 .«های اوستمحبوب ما در رگ

يکی از میان جمع گفت: . مردم دوباره شروع به همهمه کردند

 .ما مردم ضعیفی هستیم .اما پادشاه دارای قدرت زيادی است»

 «؟با پادشاه مبارزه کنیم توانیممیچطور 

؟ از لشکريانش که فرزندان آيدمیقدرت او از کجا »داريا گفت:  

که هم  مارها  و کنندنمیوقت به شما حمله ها هیچآن. شما هستند

 توانندمیپس تنها کسانی که  .ها کشته شدندتعداد زيادی از آن

 .«شما هستید ،پادشاه را شکست دهند

راه داريا آن شب اکثر مردم راضی شدند و فردای همان شب هم

صدا پاهايشان را به زمین ها يکنآ .به طرف قصر به راه افتادند

 .ها رعشه به تن اهالی قصر انداخته بودو صدای پای آن کوبیدندمی

دستور داد  .پادشاه خبردار شد که مردم به طرف قصر در حرکتند
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ها شروع به قصر را ببندند و سربازها در باالی برج هایدروازه

اندازی شده بودند که تیر یآماده سربازها .تیراندازی به مردم کنند

اما میان اين شورشیان پدر و مادر من »يکی از سربازها گفت: 

 .«من هستند یخانوادهآنجا هم » :يک سرباز ديگر هم گفت .«هستند

سربازها با دقت بیشتری نگاه کردند و طولی نگذشت که  یبقیهو 

 .ها فرياد زدنآفرمانده  .روی زمین گذاشتند هايشان راهمه کمان

کس حاضر به تیراندازی متوجه شد که هیچ اما .تیراندازی کنید

 .نیست

يک کنده به  یوسیلهمردم خود را به دروازه قصر رساندند و به 

 هايشانخانوادهسربازهايی که  .باز شد هادروازهدرواز کوبیدند تا 

 اما پادشاه سربازهای ديگری هم داشتبه داريا پیوستند  ،آنجا بودند

همه را » :پادشاه از باالی برج فرياد زد .که تعدادشان خیلی زياد بود

 .« کسی را زنده نگذاريد !عام کنیدقتل همه را !بکشید

ناگهان  ،خواستند به داريا و يارانش حمله کنند وقتی سربازها

نور امید در دل داريا روشن  .آسمان سیاه شد همه به باال نگاه کردند

را حمل  هايیسنگ هاآن .به کمک داريا آمده بودند هاپرنده .شد

و همه را به  کردندمیسر سربازان پادشاه رها  که بر کردندمی

 .داريا به نزد پادشاه رفت .هالکت رساندند
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جانت را  تو برای چی»ديدن او بلند خنديد و گفت:  پادشاه با 

 «وقت سهمی از پادشاهی نخواهی داشت.تو هیچ ؟به خطر انداختی

دانم که قرار نیست پادشاه شوم اما خوب می»داريا گفت:  

ها او را آواره تو سال .همیشه آرزو داشتم انتقام پدرم را از تو بگیرم

 .«کردی

 «پدر تو؟»پادشاه گفت  

او هستم و  من پسر .من وزير اعظم بود آری پدر» :داريا گفت 

 .«تو را به هالکت برسانمآمدم که 

 .پادشاه که شمشیری در دست داشت به طرف داريا حمله کرد

که پادشاه از باالی برج به جنگ سختی بین آن دو رخ داد تا اين

 .«پايین سقوط کرد و صدای پیروزی برتمام سرزمین طنین انداخت

آن روز داريا  .گذاری فرا رسیدروز تاج .همه مردم جمع بودند

او به آرامی انگشتری که پدرش به او داده  .از همه بود ترخوشحال

از روی رضايت برلبانش نقش  ایخندهبود را در دستش کرد و 

ها خواستند تا طاووس از او خواست که کنارش بايستد آن .بست

اران سرزمین جلو زگاما قانون هم ازدواج کنند با قبل از تاجگذاری،

طبق قوانین، پادشاه اين سرزمین حق ازدواج با يک » :آمدند و گفتند
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اطراف ازدواج  هایسرزمیناز  ایشاهزادهرعیت را ندارد او بايد با 

 .«کند

 .«اما داريا فرزند وزير اعظم دربار است»طاووس گفت: 

فرزند وزير هم رعیت محسوب » :اران گفتندزگاما قانون

 .«شودمی

طاووس فرياد  .ا را دستگیر کنندها فرمان داد تا داريو يکی از آن

 .«نه او را نبريد» :زد

طاووس که ديد کاری از  .کس به حرف او گوش ندادولی هیچ

شان که سربازان چشمدستش ساخته نیست شروع به گريه کردتا اين

فوری به فرمانده خود خبر دادند  .به انگشتر در دستان داريا افتاد

ز قصر هم دزدی کردی و اين تو حتی ا»فرمانده جلو آمد و گفت: 

 .«تو بايد به دار آويخته شوی .قابل بخشش نیست

واقعی است همه به  یشاهزادهکسی از جمع فرياد زد نه او 

ملکه  یقابلهمن »طرف او برگشتند آن زن پیر جلو آمد و گفت: 

که شاهزاده پسر بود و برای اين .من شاهزاده را به دنیا آوردم .بودم

باشد با دختر وزير عوض شد و وزير اعظم او را به  جانش در امان

 .از اين راز فقط من و وزير و پادشاه خبر داشتیم .برد یجای دور
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که فرزندش بتواند ثابت کند که پادشاه است پادشاه برای اين

 .« انگشتری که مهر مخصوص پادشاه است به او داد

داريا  همه به طرف ،که سخنان آن پیرزن تمام شدبعد از اين

طاووس که هنوز اشک  .طرف طاووس رفتداريا به .تعظیم کردند

 .اليق اين تخت هستی تو» گفت: ،شدمیدر چشمانش ديده 

خوشحالم که شجاعت اين را پیدا کردی که اين انگشتر را در 

 .«انگشتت کنی

من همین االن »و گفت:  به حاضرين کرد داريا لبخندی زد و رو

و اگر کسی اعتراض کند سرش را از  مکنمیبا طاووس ازدواج 

 .«تنش جدا خواهم کرد

من اعتراض » :يک نفر فرياد زد .اران سکوت کردندزگقانون

 .«دارم

بدون حضور » :پرنیا جلو آمد و گفت .همه به طرف او برگشتند

آخه من خواهر هردوی شما ؟ ازدواج کنید خواستیدنمیمن که 

 .«هستم

طولی . را در آغوش گرفتندطاووس و داريا خنديدند و او 

نکشید که آن دو عروسی با شکوهی برپا کردند و از آن به بعد در 
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و نیروی صلح و امنیت  تمام سرزمین صلح و عدالت بر پا شد

 .پادشاه حتی سرزمین پرندگان را احاطه کرد


