
1 / دختر آفتاب و ديو سياه    
 

  دختر آفتاب و ديو سياه

  محمدحسين محمدي
  

در روزگاران قديم در كوهستاني بسيار دور شهري بود كه هميشـه  . بود، نبود؛ بودگار بود
دور ديـو    در آن كوهسـتان . نديـده بودنـد   وقـت روشـنايي روز را   تاريك بود و مردمش هيچ

كـس و    ديـو سـياه هـيچ   . بسيار كالني داشـت   هاي بسيار كرد كه دست گي مي سياهي زنده
كه آفتـاب را فقـط    بدتر اين  از همه. كرد چيزي را دوست نداشت و با همه دشمني مي  هيچ

سياهش را  هاي بسيار كالن و شد، ديو سياه دست صبح كه مي. خواست براي خودش مي
قدر تاريك كه چشـم   تاريك؛ آن شد، تاريك ك مييجا تار وقت همه آن. گرفت روي شهر مي

همـه  . كس به ياد نداشت كه آفتاب را ديده باشد  در شهر، هيچ. توانست چشم را ديده نمي
ه وقت نديد  كردند و روشنايي روز را هيچ مردم در زير نور ماه كار مي. او را از ياد برده بودند

 . بودند

خـانم بـر    گذاشـت خورشـيد   هاي سال هميشه كارش همين بـود و نمـي   ديو سياه سال
بنـدان بـود و بـاد كوهسـتان سـوز و       جا سرد و يـخ  براي همين همه. ها و بر شهر بتابد كوه

جـا را بـرف و    و همه. شد يي ديده نمي در شهر هيچ سبزه. آورد سرما را با خود به شهر مي
هـا رويـش    چون درختـي نبـود كـه آن   . جا كوچ كرده بودند ها از آن رندهيخ پوشانده بود و پ

  .ها را از ياد برده بودند مردم هم پرنده. النه بسازند
آمد، خيلي زود همه از تولـدش بـاخبر    در اين شهر تاريك، هر وقت دختري به دنيا مي

ه بـود؛ امـا   شـان يـك رسـم شـد     ايـن بـراي  . رفتند تا او را از نزديك ببيننـد  شدند و مي مي
شـوند و   هـا جمـع مـي    ي پدر و مادر آن دانستند چرا هنگام تولد دخترها همه در خانه نمي

  .گويند تبريك مي
. كننـد  دانستند كه مردم از كـي ايـن كـار را مـي     ها مي فقط بعضي از پيرمردها و پيرزن

شـان   هـاي  ها و مـادركالن  ها هنوز به ياد داشتند كه پدركالن فقط بعضي پيرمردها و پيرزن
ي عمـر ديـو    تواند شيشه آيد كه فقط او مي گفتند يك روز در شهر دختري به دنيا مي مي

هـا مـردم    سياه را بشكناند و آفتاب و مردم شـهر را نجـات بدهـد؛ امـا در طـول ايـن سـال       
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  . گيرند فراموش كرده بودند كه چرا تولد دخترها را جشن مي
ي يك زن و  دل يك شب مهتابي، در خانهكه در  هاي سال گذشت تا اين طور سال همين

هاي سال در آرزوي داشتن فرزندي بودند، دختري به دنيا آمـد؛ يـك    شوهر فقير كه سال
خبر به دنيـا آمـدن   . سياه هاي سياه هاي زرد و طاليي و چشم دختر بسيار مقبول با موي

هـا و   زن. طاليي، خيلي زود دهان به دهان در شهر گشت و به گوش همه رسـيد  دختر موي
ي كوچـك زن و مـرد فقيـر     دخترهاي زيادي براي ديدن دختر تازه به دنيا آمـده در خانـه  

هـا جمـع شـده بودنـد تـا شـايد دختـر         ي آن هـا نيـز در كوچـه    مردها و بچـه . جمع شدند
طاليـي نگـاه    ها و دخترها با تعجب به دختر موي زن. طاليي را يك نظر ديده بتوانند موي
وقت در چشم هـيچ دختـر تـازه     ديدند كه تا آن اي او برق عجيبي ميه در چشم. كردند مي

طـور   هـايش را ببـين، چـه    چشـم «: ديگـر گفتنـد   ها به يـك  آن. يي نديده بودند به دنيا آمده
  ».درخشد مي

پيـرزن كـه عصـاي بلنـدي بـه دسـت داشـت،        . شد  ها ي آن تر پيرزني وارد خانه پسان
اش چرخيـد و ورد و دعـا    دفعـه دور گهـواره   چنـد . طاليـي رسـاند   خودش را به دختر موي

  »!اين دختر، دختر آفتاب است؛ دختر آفتاب«: بعد گفت. خواند
  »!دختر آفتاب«: همه با تعجب گفتند

  .ديگر نگاه كردند و به يك
. اش را از مـادركالنم شـنيده بـودم    مـن قصـه  ! آري، دختـر آفتـاب  «: پيرزن دوباره گفت

تنها دختـر آفتـاب اسـت كـه     : گفت مادركالنم مي. ه بودمادركالنم هم از مادركالنش شنيد
  ».آزاد كند  ي عمر ديو سياه را بشكناند و آفتاب را تواند شيشه مي

آفتاب كيست؟ آفتاب چيست؟ ديو سياه كيست؟ آفتـاب  «: صدا پرسان كردند همه يك
  »كجا است؟

ز مـادركالنش  يي را كه از مادركالنش شنيده بود و مادركالنش هـم ا  وقت پيرزن قصه آن
. گذارد آفتاب بـر شـهر بتابـد    او گفت كه ديو سياه نمي. ها تعريف كرد شنيده بود، براي آن

گفت كه آفتاب در آسمان است و اگـر ديـو سـياه نباشـد،     . بينند ها او را نمي براي همين آن
  .دانست، گفت و خودش رفت ي چيزهايي را كه مي پيرزن همه. كند جا را روشن مي همه

ي دختر آفتاب بيرون رفتند و تنهـا   كنان از خانه پچ ها هم پچ كه پيرزن رفت، زن آن بعد از
ي دختر آفتاب چرخيدند و  ها دست در دست هم دادند و دور گهواره دختر. دخترها ماندند

  :برايش آواز خواندند
  دختر آفتاب آمد

  شاداب آمدو حال  خوش
  بند و بارش مرواري

  كاري  اش طال گهواره
  مهمان است پيش ما

  مهمان ما خندان است
  شهر ما شده چراغاني

  ها گرم مهماني خانه
  ي الهي است او هديه
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  ... روشنگر سياهي است
  .ي دختر آفتاب چرخيدند و آواز خواندند دخترهاي شهر تمام شب را دور گهواره

. حـال بودنـد   هـا خـوش   آن. ي كوچك زن و مرد فقير، غرق در شادي بـود  آن شب خانه
  .ي مردم دخترشان را دوست دارند ديدند همه چون مي

  
  

. اش هـاي طاليـي   ي مـوي  قصه. ي دختر آفتاب بود رفتي قصه از آن به بعد، هر جا كه مي
  .ي عمر ديو سياه ي شكستن شيشه هاي آشنايش و قصه ي نگاه قصه

از ديدنـد،   زدند و هر جا كه او را مي صدا مي» آفتاب ننه«طاليي را  مردم شهر، مادر موي
خوب است؛ روز بـه روز  «: گفت كرد و مي آفتاب هم خنده مي ننه. كردند دخترش پرسان مي

  ».شود تر مي كالن
ي دختري  قصه. ي دختر آفتاب و ديو سياه ها شده بود قصه ي مادركالن ي همه قصه

كـه بـه بـازي     شكست و دخترهاي شهر پـيش از آن  ي عمر ديو سياه را مي كه بايد شيشه
  .خواندند طاليي آواز مي رفتند و براي موي آفتاب مي ي ننه به خانهبروند، اول 

خـانم را   ي آفتـاب  خوابانـد، قصـه   اش مـي  طاليـي را در گهـواره   آفتـاب وقتـي مـوي    ننه
اش را از همـان   او هـم قصـه  . گفت از گرمي و خوبي آفتاب و از بدي ديو سياه مي. گفت مي

كـرد تـا دختـر آفتـاب      خانم قصه مـي   اني آفتابقدر از مهرب آفتاب آن ننه. پيرزن شنيده بود
  . هاي خوش ببيند بخوابد و خواب

. اش هـاي طاليـي   رنـگ مـوي   هـاي هـم   هـاي دختـر آفتـاب پـر از گـل بـود، گـل        خواب
نور بسيار . هايش پر از نور بود خواب. هاي نرم و لطيف سبزه. هايش پر از سبزه بود خواب

بينـد،   دانسـت چيزهـايي كـه در خـواب مـي      يزد؛ امـا او نمـ   هايش را مي روشني كه چشم
  .دانست كرد؛ او هم نمي آفتاب هم كه تعريف مي براي ننه. چيست
كـم كـالن و    كه دختر آفتـاب كـم   هاي سال ادامه داشت تا اين آفتاب سال هاي ننه قصه

آفتاب چيست؟ كجـا اسـت؟   «: كرد اش پرسان مي ها از ننه كم بعضي وقت تر شد و كم كالن
  »زنند؟ ت؟ چرا مردم مرا دختر آفتاب صدا ميچي رنگي اس

دانسـت   فقـط مـي  . دانست آفتاب چي شكلي دارد و چي رنگي است آفتاب هم نمي ننه
. شـد آفتـاب را ببينـد    آفتـاب هـم دلـش مـي     ننـه . او را ببينند مگذارد مرد كه ديو سياه نمي

ا هـم دوسـت   ي دختر او زيبا اسـت يـا نـي؛ امـا دختـرش ر      خواست ببيند كه به اندازه مي
خواست هميشه پهلويش باشد، كالن شود و در كارهاي خانـه كمكـش    داشت و دلش مي

  ... كند و
  

قـدر كـالن    وقتـي او آن . گفت تر قصه مي اش كم شد، ننه تر مي دختر آفتاب هر چي كالن
وقت برايش  كرد، ننه آفتاب ديگر هيچ و بازي مي برآمد شد كه همراه دخترها به كوچه مي

  .قصه نگفت
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ديد هـر جـا كـه     مي. ديد كه به دنبال او است رفت، پيرزني را مي دختر آفتاب هر جا كه مي
او پيــرزن را . دارد آيــد، هميشـه مواظـب او اســت و چشـم از او برنمـي     رود او هـم مـي   مـي 
ترسـيد،   از پيـرزن مـي  . خواهد چي كار دارد و از او چي مياو دانست با  شناخت و نمي نمي
شـد او خـودش را بـه دخترهـا      هر وقت پيرزن به او نزديك مـي . ارش بدهدترسيد كه آز مي
  .گرفت رساند و از پيرزن فاصله مي مي

شد، درست مثل شبي كه دختـر آفتـاب    يك شب كه ماه كامل در آسمان شب ديده مي
دختــر آفتــاب از دخترهــا جــدا شــده بــود و . بــه دنيــا آمــده بــود؛ پيــرزن او را تنهــا يافــت

 پيـرزن صداي يك وقت . ستادانست كه پيرزن به دنبالش  نمي. نه برودخواست به خا مي
  :را از پشت سرش شنيد

  ».دختر آفتاب صبر كن! دختر آفتاب«
. كردند هايش حركت نمي پاي. خواست بگريزد ولي نتوانست دختر آفتاب ترسيد، مي

سـت  دختر آفتاب ترسيد در بـيخ ديـوار نش  . شد ميپيرزن فانوس به دست به او نزديك 
رنگ فانوس صورت مهربان پيرزن را ديد كه در زير نور مهتاب  ولي وقتي در روشنايي كم

هاي مهربان و پر از راز پيرزن افتاد، ديگر  چشمش كه به چشم .آمد تر به نظر مي مهربان
كمي كه بـا هـم حـرف    . پيرزن نزديك شد، او را در آغوش گرفت و با او حرف زد. نترسيد

تر پيش او بمانـد؛ ولـي ديـر     شد زياد  ز پيرزن خوشش آمد و دلش ميزدند، دختر آفتاب ا
بــراي همــين زود از پيــرزن مهربــان . اش نگــران شــود د كــه ننــهيترســ شــده بــود و مــي

  .شان رفت خداحافظي كرد و به طرف خانه
  
  
دختر آفتاب از يادشان رفت . را از ياد بردند  هاي سال گذشت و مردم دوباره ديو سياه سال
ها ديگر از دختر آفتـاب و ديـو سـياه     مادركالن. گرفتند آفتاب نمي ر سراغش را از ننهو ديگ

  .گفتند شان قصه نمي هاي براي نواسه
كرد، هنوز از ديو سـياه و   پيرزن صدايش مي فقط پيرزن مهربان كه دختر آفتاب خاله

آفتـاب  تابيـد، دختـر    ماه كامل بود و بر شهر مي هايي كه قرص شب. زد آفتاب حرف مي
  پيچاند و به كوچه گردنش را دور بيني و دهانش مي شيد، شالوپ هاي گرمش را مي لباس
اش عصازنان  پيرزن با آن كمر خميده وقت خاله آن. ماند پيرزن مي برآمد و منتظر خاله مي

نشسـت و   پهلوي دختر آفتـاب مـي  . گذاشت فانوسش را زمين مي. آمد از آخر كوچه مي
هـايي را كـه    ها و سـبزه  ي گل قصه. گفت ي ديو سياه را مي  قصهگفت،  مي برايش قصه

هـايي را كـه از شـهر كـوچ كـرده بودنـد و        ي پرنـده  شدند؛ قصـه  ديگر در شهر سبز نمي
. دانرا بشـكن  سـياه  ي عمـر ديـو   توانسـت شيشـه   ي دختـري را كـه فقـط او مـي     قصه
  .گفت گفت و قصه مي پيرزن هميشه قصه مي خاله

دانست  مي الاو حا. سپرد شنيد و به خاطر مي پيرزن را مي ي خالهها دختر آفتاب قصه
شـوند،   ها دوباره سـبز نمـي   ها و سبزه شود، گل تا آفتاب به شهر نتابد؛ شهرشان زيبا نمي

  .كنند گي مي گردند و مردم براي هميشه در تاريكي و سرما زنده ها برنمي پرنده
گفـت، دختـر آفتـاب پرسـان      را مي هاي ديو سياه ي بدي پيرزن قصه يك شب كه خاله

  »روند؟ چرا مردم به جنگ ديو سياه نمي! پيرزن خاله«: كرد
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! طالي مـن  دختر موي«: بعد آهي كشيد و گفت. هاي او را نوازش كرد پيرزن موي خاله
من هم آفتـاب  . اند خانم را نديده مردم هنوز آفتاب. اند مردم ديو را از ياد برده! دختر آفتاب

 ام و او هـم از مـادركالنش شـنيده    هايي كه از مـادركالنم شـنيده   م و فقط با قصها را نديده
داننـد اگـر بـه شـهر بتابـد،       و نمي دشناسن خانم را نمي مردم آفتاب. اسمنش بوده، او را مي 

  ».گردند ها برمي رويند و پرنده ها مي شود، سبزه همه جا گرم مي
  »بكنيم تا مردم آفتاب را ببينند؟چي كار بايد ! پيرزن خاله«: دختر آفتاب گفت

اين كـار را  ! طاليي من دختر نازنين من، موي«: پيرزن او را در بغلش گرفت  و گفت خاله
  »....آن هم يك دختر، يك دختر. تواند انجام بدهد فقط يك نفر مي

 د،پيرزن را از پشت دروازه شـنيده بـو   هاي خاله او كه گپ. از راه رسيدفتاب آ وقت ننه آن
طـالي مـن چـي كـار      آخر به مـوي ! پيرزن«: طاليي را گرفت و با ناراحتي گفت ت مويدس

ي ديگر به دخترم نزديك بشـوي و   گويي؟ اگر يك دفعه ها را به او مي داري؟ چرا اين گپ
  »....دانم و تو ها برايش بگويي، من مي از اين قصه

بـراي   اب نگران بود كهآفت ننه. ش كشيد و به خانه برددفتاب را از پشت خوآبعد دختر 
گذاشت دختر آفتـاب پـيش    براي همين ديگر نمي. اش اتفاق بدي بيفتد دختر موي طاليي

گذاشت كه دختر آفتاب از خانـه بيـرون    مدتي كه گذشت حتا نمي. پيرزن مهربان برود خاله
دانسـت كـه فقـط دختـر      آفتاب مـي  ننه. برآيد و هميشه مواظب بود تا او به كوچه نبرآيد

اش را از  چــون قصــه. دانعمــر ديــو ســياه را بشــكن ي توانــد شيشــه طاليــي او مــي مــوي
شـد هـر چـي زودتـر او را      او هم آفتاب را دوست داشت و دلش مي. پيرزن شنيده بود خاله
دانست  چون مي. ترسيد و شهرشان گرم شود؛ ولي مي دها آب شون شد يخ دلش مي. ببيند

جنـگ ديـو سـياه بـرود، هـيچ وقـت پـيش او        اش بـه   طاليـي   كه اگـر بگـذارد دختـر مـوي    
خواسـت   ترسيد و دلـش نمـي   مي. بيند اش را نمي دانه يك گردد و او ديگر دختر يكي برنمي

. هـاي سـال انتظـار، خـدا بـه او داده بـود، از دسـت بدهـد         دختر نازنيني را كه پس از سال
  .كند اش پيشش باشد و كمكش طاليي  شود، دختر موي دوست داشت وقتي كه پير مي
خـانم شـنيده بـود،     فتابآي  هرپيرزن دربا هاي زيادي از خاله ولي دختر آفتاب كه قصه

ها در كـنج   زد و زيادتر وقت ي فكرش شده بود، آفتاب و ديو سياه و بسيار كم گپ مي همه
بـا  . كرد شد يا از پشت كلكين به آسمان نگاه مي نشست و به يك نقطه خيره مي خانه مي

آفتـاب هـر كـاري     ننـه . كـرد  بـازي نمـي   هايش خانـه   عروسكبا . زد پ نميفتاب هيچ گآ ننه
رفت؛ خنده بـه   هايش نمي غصه از چشم ،شد حال نمياش خوش طاليي  كرد دختر موي مي
  .كرد خيره نگاهش مي داد و فقط خيره اش را نمي هاي ننه آمد؛ جواب سوال هايش نمي لب

كـرد   ها با خودش فكر مـي  بعضي وقت. كندآفتاب مانده بود چي كار بكند، چي كار ن ننه
شـايد اشـتباه كـرده كـه     . شايد اشتباه كرده كه نگذاشـته دختـر آفتـاب بـه كوچـه برآيـد      

: گفت افتاد، با خودش مي ولي بعد كه به ياد ديو سياه مي ،پيرزن گپ بزند نگذاشته با خاله
  ».ني، بايد تنها باشد تا ديو سياه و آفتاب از يادش برود«

اش از خانه نبرآيد؟ تا  طاليي توانست مواظب باشد دختر موي آفتاب تا كي مي ولي ننه
فرامـوش كنـد؟ غـم و    را توانسـت آفتـاب    توانست خودش را بازي بدهد؟ تا كي مي كي مي
توانسـت هـم مواظـب دختـر      او كـه نمـي  . طال بود، هزار تا كار ديگر هم بود ي موي غصه
  .جام بدهداش باشد و هم كارهايش را ان طاليي موي
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قدر غرق كار شده بود كه هـم دختـرش    آفتاب سرگرم كارهايش بود، آن شب كه ننه  يك
  .اندم طاليي مي ها منتظر موي پيرزن را كه در كوچه را از ياد برده بود و هم خاله

بعـد  . ديد سرگرم كار است و به او هيچ توجه نـدارد . اش كرد دختر آفتاب نگاهي به ننه
  . دا از خانه برآمد تا خاله پيرزن را پيدا كندسر و ص آهسته و بي

از كوهسـتان بـاد سـردي    . تاريـك بـود   جـا تاريـك   آن شب ماه در آسمان نبود و همـه 
خواست  يمقتي كه وچون . دختر آفتاب يخ كرده بود. انداخت وزيد و آدم را به لرزه مي مي

مـدتي در  . اش بفهمـد  هترسـيده بـود، ننـ    .هاي گرمش را نپوشيده بود يد، لباسآاز خانه بر
پيـرزن را ديـد كـه فـانوس بـه       يي ديگر رفت تا خاله يي به كوچه ها گشت و از كوچه كوچه

 پيرزن وقتي دختـر  خاله. يي كه به كوهستان راه داشت، ايستاده است دست در آخر كوچه
  ».ستماجا منتظرت  جان بسيار وقت است كه اين خاله«: آفتاب را ديد، گفت

  »پيرزن؟ چرا خاله«: تآفتاب گف  دختر
: وقـت گفـت   طرف را نگاه كرد تـا كسـي نباشـد؛ آن    آن ،طرف را نگاه كرد پيرزن اين خاله

  »اند؟ داني چرا نامت را دختر آفتاب مانده تو مي! جان خاله«
دانسـت چـرا نـامش دختـر آفتـاب       چون نمي. دختر آفتاب مانده بود چي جوابي بدهد

بـراي همـين   . آفتاب چيزي نگفته بود سان كرده بود، ننهآفتاب پر دفعه كه از ننه هر. است
  . ساكت ماند
  »آفتاب كجا است؟ آفتاب چي شكلي است؟! پيرزن خاله«: بعد گفت

ي عمر ديو  تواني شيشه ستي كه مياتو تنها كسي «: يي كرد و گفت خاله پيرزن خنده
. نزديـك اسـت  وقـت نـابودي ديـو    ! جـان خالـه   .سياه را بشكناني و مردم را نجات بدهي

 خانم چي شكلي است؛ بايد خودت ببيني، من هم تـا هنـوز   بيني آفتاب وقت خودت مي آن
مادركالنم هم از مـادركالنش شـنيده   . ام اش را از مادركالنم شنيده فقط قصه. ام او را نديده

ي عمـر ديـو سـياه را بشـكناني،      تو بايد شيشه. من هم بسيار دوست دارم ببينمش. بوده
  ».بيني خانم را  آفتابتواني  ميوقت  آن

. سـتم ا؟ من كه فقـط يـك دختـر كوچـك      طور چه«: دختر آفتاب با تعجب پرسان كرد
  »ي عمر ديو سياه را بشكنانم؟ مي توانم شيشه  طور چه

ستي و بـا  اني، تو دختر آفتاب «: ي دختر آفتاب را ماچ كرد و گفت همپيرزن كو خاله
خوب گوش كن، تو بايـد هفـت شـب ديگـر هـم       !جان خاله. دخترهاي ديگر فرق داري

كـه شـده     بعـد هـر طـور   . هايت را ببافد آفتاب بگويي تا موي وقت به ننه صبر كني و آن
قدر الاليـي بخـواني تـا ديـو سـياه بـه        شب خودت را به باالي كوه برساني و آن  همان

ايـن كـار را   تواني  يادت باشد تنها تو مي. گي برود و آفتاب بر شهر بتابد خواب هميشه
ولـي در راه   ؛تو بايد تنها به جنگ ديو سـياه بـروي  . گپ نزنكس  دخترم به هيچ. بكني

  ».كنند كساني هستند كه به تو كمك مي
  .هايش را گفت و رفت پيرزن گپ خاله

شـان   وقتي به خانه. عمر ديو سياهي  شيشهن اندي شكست و دختر آفتاب ماند و قصه
ر كـ خـر ف آ. ترسيد بيند؛ اما كمي مي خانم را مي ي آفتابحال بود كه به زود برگشت، خوش

  .داده نتواند مكرد شايد به تنهايي اين كار را انجا مي
هـر شـب بـه حـويلي     . سـمان بيايـد و بـرود   آبار بـه    تا ماه هفت فتاب صبر كردآدختر 
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يم هـا  ي مو! جان ننه«: اش آمد و گفت هفتم پيش ننه  شب. كرد برآمد و ماه را تماشا مي مي
  »بافي؟ را مي
خواهـد بـه جنـگ     طاليش مي دانست موي نمي و چيز خبر نداشت  آفتاب كه از هيچ ننه

او از . هـاي طاليـي دختـرش    مـوي  ديو سياه برود، بسيار خوش شد و شروع كرد به بافتن
 نبراي همـي . چيز را از ياد برده طال همه كرد موي چون فكر مي. خواند حالي آواز ميخوش

ــا خيــا ــراي  او مــي. دادن كارهــايش شــد مل راحــت مشــغول انجــاآن شــب ب خواســت ب
برآيد، دختـرش دامـن را بپوشـد و     شد وقتي كه ماه مي دلش مي. طاليش دامن بدوزد موي

 .برود همراه دوستانش بازي كند

هـاي گـرمش را پوشـيد و     اش گرم كار است، بلند شد؛ لبـاس  دختر آفتاب وقتي ديد ننه
مطمـين بـود   . هـايش انـداخت و بـه كوچـه برآمـد      روي شـانه اش را  هاي بافته شده موي

ها را يكـي يكـي پشـت     كوچه. پيرزن گفته بود اين را خاله. كساني هستند كه كمكش كنند
  . پايه رساند سر گذاشت و خودش را به كوه

م و خطرناك كوه در پيش رويش بود و هوا هر لحظـه سـردتر و سـردتر    خَ و ر پيچراه پ
داد؛ ولـي سـردي هـوا و آزار بـاد سـرد كوهسـتان        هسـتان آزارش مـي  باد سرد كو. شد مي
خواسـت   او مي. دختر آفتاب تصميم خودش را گرفته بود. توانستند جلو او را بگيرند نمي

ي مـردم آفتـاب را    خواست همه مي. خواست شهر را نجات بدهد مي. آفتاب خانم را ببيند
  .آواز بخوانند  برگردند وبه شهرشان  ها ها سبز شوند و پرنده خواست سبزه مي. ببينند

راه، اول خـوب بـود و همـوار؛ ولـي هـر چـي       . دختر آفتاب شروع كرد به باال رفـتن از كـوه  
طـور بـاال    ولي او همـين . شد و هوا هم رو به سردي بود تر مي رفت، خراب و خراب تر مي پيش
هـاي   نـور مـاه بـا مـوي     دختر آفتاب زيـر . كرد رنگ، راهش را روشن مي يي رفت و ماه نقره مي

  .اش بسيار مقبول شده بود طاليي
كـه يـك تكـه ابـر سـياه       يي از كوه بـاال رفـت تـا ايـن     مدتي در زير روشنايي ماه نقره

 جا تاريـك  ماه كه پشت ابر ماند، همه. اش راه او را روشن كند يي نگذاشت ماه با نور نقره
ولـي  . توانسـت  خوب ديده نمـي  قدر تاريك كه دختر آفتاب پيش پايش را تاريك شد؛ آن

تـاريكي كـه   . رفـت  طـور از كـوه بـاال مـي     او همين. تاريكي هم نتوانست جلو او را بگيرد
يي دوباره از پشت ابر سياه بيرون آمد و راه دختـر آفتـاب    نتوانست كاري بكند، ماه نقره

ن كه باد سرد كوهستا. وقت باد سرد كوهستان زوزه كشيد و حمله كرد آن. را روشن كرد
كـرد؛ از پـيش رو، از پشـت     خواست جلو دختر آفتاب را بگيرد، از هر طرف حمله مي مي

  .سر، از راست و از چپ؛ ولي فايده نداشت كه نداشت
ي فكـرش پـيش آفتـاب خـانم بـود و       در راه همه. رفت دختر آفتاب هنوز از كوه باال مي

شوند و روشـنايي روز را   حت ميبيند و مردم از دست ديو سياه را كه به زودي او را مي اين
 هايش از سـرما سـرخِ   دختر آفتاب كومه. كرد كشيد و حمله مي باد سرد زوزه مي. بينند مي

در فكر تاريكي و سرما بود . توانست راه برود هايش يخ زده بود و نمي سرخ شده بود؛ پاي
  .ي غاري يافت كه خودش را در مقابل دهانه

  
   

دختـر آفتـاب بـه    . كـرد  قل مي ي كوچكي قل يي از آن چشمه وشهغار تاريك، گرم بود و در گ
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قـدر كـه    آب چشمه گرم بود، گرم گرم؛ آن. هايش را در آب فرو برد طرف چشمه رفت و دست
هايش باال رفـت و بـه تمـام     گرمي آب از نوك انگشت. كرد هايش حس نمي سرما را در دست

اول ترسـيد؛ ولـي بعـد بـه     . كي را شـنيد بعد صداي ناز. يي به او داد جانش رسيد و جان تازه
  ».ي عمر ديو سياه را بشكنانم توانم شيشه اگر از اين چيزها بترسم كه نمي«: خودش گفت

: م همان صـدا را شـنيد  باز ه. بعد از جايش برخاست و در بين غار به دنبال صدا گشت
  ».سنگ روي اين تخته. ستم، پشت سرتجا ا من اين«

وقـت   او كـه تـا آن  . ي قشـنگي را ديـد   در پشت سـرش پرنـده  دختر آفتاب دور خورد و 
  »كني؟ جا چي كار مي ايندر ستي؟ اتو كي «: يي نديده بود؛ پرسان كرد پرنده

  ».هاي سال آواز نخوانده يك بلبل كه سال. ستمامن يك پرنده «: پرنده گفت
  »!تو هم بايد دختر آفتاب باشي«: بعد پر و بالش را تكان داد و گفت

  »شناسي؟ تو مرا از كجا مي! ي كوچك پرنده«: فتاب گفتدختر آ
  ».ستماها است كه منتظر تو  من سال«: بلبل گفت

  »با من چي كار داري؟. ستماخوب، حاال كه پيشت «: دختر آفتاب گفت
خـواهي بـه جنـگ ديـو سـياه       تو مي«: هايش را باز و بسته كرد و گفت البلبل دوباره ب

  »بروي؟
  »!تو از كجا خبر داري؟«: پرسان كرددختر آفتاب با تعجب 

كسـي نيسـت كـه تـو را      هـيچ . شناسم گفتم كه تو را مي«: يي زد و گفت بلبل چهچهه
  ».نشناسد
: طال خيـره شـد و پرسـان كـرد     هاي سياه موي ي كوچك سكوت كرد و به چشم پرنده

  »ي عمر ديو سياه را بشكناني؟ طور بايد شيشه داني چه مي! دختر آفتاب«
  ».قدر الاليي بخوانم تا ديو سياه به خواب برود بايد آن«: تاب جواب داددختر آف

من هم براي همين منتظرت بودم تا از قشنگي صـدا و آوازم  . درست است«: بلبل گفت
  ».به تو بدهم

  »ي كوچك؟ پرنده   طور چه«: حالي پرسان كرد دختر آفتاب با خوش
هاي روي  برو و شبنم. تر گلي است شكمي پي«: بلبل به طرف آخر غار نگاه كرد و گفت

  ».آوازترين دختر روي زمين شوي هايش را بخور تا خوش برگ
او . گل قشنگي بود. گفت، پيدا كرد دختر آفتاب در غار پيش رفت تا گلي را كه بلبل مي

هـا را ديـد كـه روي     وقت گل نديده بود، غـرق در تماشـاي گـل شـد و بعـد شـبنم       كه تا آن
طور  همين. ها را بخورد قدر غرق تماشا شد كه از ياد برد شبنم آن. زدند هايش برق مي برگ

تـو بايـد   ! دختـر آفتـاب  «: كـرد كـه صـداي بلبـل را شـنيد      ايستاده بود و گل را تماشا مي
  ».ها را بخوري شبنم
ها را جمع كرد و خورد؛ ولـي گـل پژمـرده شـد و روي زمـين       وقت دختر آفتاب شبنم آن
ها پشيمان شد و بـا غصـه    گي گل را ديد، از خوردن شبنم ي پژمردهدختر آفتاب وقت. افتاد

  .پيش بلبل برگشت
ي عمـر ديـو سـياه بشـكند، هـزار هـزار تـا گـل          غم نخور، وقتـي شيشـه  «: بلبل گفت

  ».رويد مي
از بلبـل  . خـانم افتـاد   دختر آفتاب بـا شـنيدن ايـن حـرف بـه يـاد ديـو سـياه و آفتـاب         
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ولي هر چي  ،ور شد باد سرد كوهستان دوباره حمله. مدخداحافظي كرد و از غار بيرون برآ
بـه  ! آهاي دختر زيبا«: آخرش هم خودش مانده شد و گفت. كرد، نتوانست او را نااميد كند

  »روي؟ كجا مي
به خـواب بـرود و   سياه روم الاليي بخوانم تا ديو  مي«: دختر آفتاب ايستاد شد و گفت

  ».ها برويند و بادهاي گرم بوزند سبزه ها و وقت گل آفتاب به شهر بتابد؛ تا آن
راسـتش را بگـويم از   . كنم من هم كمكت مي«: باد سرد كوهستان هوهويي كرد و گفت

هـا   خـواهم گـرم باشـم و بـه دشـت      مـي . ام اين همه سرد بودن و سوز داشتن مانده شـده 
الي شاخ  بهبسيار وقت است در ال. ها بازي كنم ها را برقصانم و با پروانه گي بدهم، گل زنده

  ».ام هاي نرم ندويده بسيار وقت است روي سبزه. ام ها نپيچيده و برگ درخت
ـ دختـر آفتـاب ق  . هاي طاليي دختر آفتاب را به بـازي گرفـت   و موي تكش آمـد و بـا   تق

  »كني؟ كمكم مي  طور تو چه! باد كوهستان«: حالي پرسان كردخوش
تـوانم آواز   مـن مـي  «: زد و گفـت  آفتاب چرخـي  با سرد كوهستان در دور و پيش دختر 

صداي تو بهتر بـه گـوش     طور اين. قشنگ تو را با خودم ببرم و به گوش ديو سياه برسانم
  ».رسد او مي

هـاي   كمي كه رفتند، زمـين زيـر پـاي   . بعد آرام شد و به دنبال دختر آفتاب به راه افتاد
   .آفتاب لرزيد  دختر

  ».كنم تان مي من هم كمك«: صدايي گفت
  .كس را نديد تر آفتاب ايستاده شد و به چهار طرفش نگاه كرد؛ اما هيچدخ

  »ستي؟اتو كي «: پرسان كرد
زده  كوه يـخ . اي همين كوهي كه رويش ايستاده شده. ستمامن كوه «: صدا دوباره گفت

شـود   دلـم مـي  ! هاي سال زيـر بـرف بـوده، دختـر آفتـاب      ترك شده، كوهي كه سال و ترك
  ».شوند و دامنم پر از سبزه و گل باشدها در من جاري  چشمه

تـو هـم   . خوب است«: برداشت، گفت آهسته قدم مي طور كه آهسته دختر آفتاب همان
  ».كمك كن

  .هاي دختر آفتاب آرام گرفت و كوه در زير پاي
هـاي   باد سرد كوهسـتان مـوي  . ي كوه رسيد دختر آفتاب رفت و رفت و رفت تا به قله

هايش آرام گرفته بـود تـا او راحـت     درآورده بود و كوه در زير پاياش را به رقص  شده  بافته
دفعـه   تر شـده بـود؛ ولـي يـك     چيزي از شب نمانده بود و هوا كمي روشن. الاليي بخواند

  .تر از شب تاريك شد؛ تاريك جا دوباره تاريك همه
ان تـا  بخوان، بخو! دختر آفتاب. ديو سياه بيدار شده و جلو آفتاب را گرفته«: كوه گفت

  ».تواني الاليي بخواني سعي كن تا مي. ديو باز بخوابد
. باد آواز قشنگش را برد و برد و به گوش ديـو سـياه رسـاند   . آفتاب الاليي خواند  دختر

بـراي همـين   . خـوب گـوش داد و از آن خوشـش آمـد    . ديو سياه آواز دختر آفتاب را شنيد
ر آفتاب را روي دسـت بگيـرد و بهتـر    هاي بسيار بسيار كالنش را پايين آورد تا دخت دست
هـايش   ديو سياه او را به چشم. دختر آفتاب روي دست كالن ديو سياه ايستاده شد. ببيند

كـه ديـو    خواند و براي اين آفتاب تا هنوز آواز مي دختر . نزديك كرد تا بتواند بهتر ببيندش
  :كرد سياه خوش شود، از او تعريف مي
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  ديو سياه كاكل داره
  ل دو گل دارهبين كاك

  ديو سياه الال كنه
  الال، الال، الال كنه

  
هايش را پايين آورد تـا دختـر آفتـاب را ببينـد؛ آفتـاب خـانم بـر         ديو سياه وقتي دست

هـا   هـاي آب از كـوه   ها آب شـدند و جـوي   از نور گرمش يخ. ها نورافشاني كرد ها و كوه دره
ا نديده بودنـد، همـه بـا ديـدن او بـه      وقت روشنايي آفتاب ر سرازير گشتند و مردم كه تا آن

  .طرف كوه دويدند
  :خواند مي يوز الاليندختر آفتاب ه

  و دارهديو سياه تَ
  و دارهديو سياه خَ

  ديو سياه الال، الال
  الالالال، الالالال

  
كم سـنگين شـد و بـاز بـه      هايش كم هاي دختر آفتاب چشم ديو سياه با شنيدن الاليي
تـر   جا روشـن شـده بـود و گـرم و گـرم      كرد و همه افشاني ميخواب رفت و آفتاب خانم نور

  :خانم خواند آفتاب براي آفتاب  بعد دختر. شد مي
  آفتاب كن خانم  خورشيد

  كم آب كن ها را كم برف
  خانم بيدار شو آفتاب

  مشغول كار و بار شو
  آفتاب باالي سنگ است

  آفتاب خيلي قشنگ است
  

دفعـه ديـو سـياه تكـاني      خواند كه يـك  ز ميطور براي خورشيد آوا دختر آفتاب همين
باز كرد و نزديك بود بيدار شود كه باد كوهستان كه حاال گـرم   هايش را نيمه خورد و چشم
  ».ديو سياه بيدار نشود! دختر آفتاب«: شده بود، گفت

  :و دختر آفتاب باز براي ديو سياه خواند
  ديو سياه كاكل داره
  ...بين كاكل دو گل داره

  
ب شـدند و  آهـا   يـخ . دوباره به خواب رفت و آفتاب خانم تابيد و تابيد و تابيـد  ديو سياه

  .ها پر كرد جا را سبزه و گل و بوي خوش گل همه
ي مـردم   همـه . خوانـد  دختر آفتاب هنوز براي ديو سـياه الاليـي مـي   . چند روز گذشت

همـه آمـده   ... پيرزن، دوستان دختـر آفتـاب و   آفتاب، خاله ننه. شهر نزديك كوه آمده بودند
  .بودند و جشن گرفته بودند
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طور الاليي بخوانـد؛ امـا او ديگـر تـوان      كردند تا همان آفتاب را تشويق مي  مردم دختر
  .خواند مي  ييآرام الال بسيار مانده و ضعيف شده بود؛ ولي هنوز هم آرام. خواندن نداشت

هـاي آفتـاب    اشـك . طـال را ديـد، غمگـين شـد و گريـه كـرد       گي مـوي  آفتاب كه خسته
يـي يافـت ولـي از خوشـي      طـال نيـروي تـازه    موي. طال و مردم افتاد قطره روي موي قطره

دستش را . دستش را پيش برد تا يك قطره از اشك آفتاب را بگيرد. خواندن از يادش رفت
اشك آفتاب در ميان دسـتش سـرد   . خانم در آن چكيد يي از چشم آفتاب كه دراز كرد قطره
  .رنگي درآمد ي سياه هشد و به شكل دان

آفتاب تا خواست دوباره براي ديو سياه الاليي بخواند، ديـو سـياه بيـدار شـد و       دختر
وقـت   آن. اند جا سبز و خرم است و مردم جشن گرفته كند و همه ديد آفتاب نورافشاني مي

قـدر   ديـو سـياه آن  . طال با آواز قشنگش او را بازي داده اسـت  فهميد كه دختر زيباي موي
  .خشمگين شده بود كه نزديك بود از عصبانيت بكفد

دختـر  . هاي كالنـش لـه كـرد    ديو خشمگين دختر آفتاب را به زمين انداخت و زير پاي
  . خانم به دل زمين فرو رفت رنگ آفتاب آفتاب همراه اشك سياه

  . دار شدند مردم دوباره خوشي را از ياد بردند و غصه
چيـز تمـام شـده اسـت؛      كـرد همـه   بود و فكـر مـي   حال ديو سياه كه از كار خودش خوش

هاي كالنش جلو آفتاب خانم را بگيرد؛ ولـي از همـان جـايي كـه      خواست دوباره با دست مي
رنگ آفتاب به زمين فرو رفتـه بودنـد؛ گيـاهي روييـد و بسـيار زود       دختر آفتاب و اشك سياه

در نـوك گيـاه گلـي    . قدر بزرگ شد و بزرگ شد كه به نزديكـي صـورت ديـو سـياه رسـيد      آن
ديـو سـياه تـا    . مثل اين بود كه آفتاب به زمين آمده باشـد . شكل آفتاب شكفت رنگ و هم هم

تـر خشـمگين شـد و خواسـت آن را بكنـد و دور       شكل آفتاب را ديـد، بـيش   رنگ و هم گل هم
هـاي ديـو سـياه     هاي گل به شكل تيغ و خنجر درآمدند و بـه طـرف چشـم    بيندازد؛ اما برگ

بعـد بـه طـرف    . ديو از درد به خودش پيچيد و باال و پايين پريد و نعـره كشـيد  . دپرتاب شدن
ولي كوه كـه از دسـتش خسـته و ناراحـت شـده بـود، تكـان        . گاهش بود، دويد غاري كه پناه

  .ي عمرش شكست سختي به خودش داد و ديو سياه را به پايين دره انداخت و شيشه
. شان نبود آفتاب ديگر در بين  ولي دختر ،دحال شدن بعد از مردن ديو سياه مردم خوش

خـاطر   مـردم هـم بـه   . ريخت هايش بر سر مردم مي كرد و اشك خانم هنوز گريان مي آفتاب
رنـگ آفتـاب را گرفتنـد و در     هـاي سـياه   آفتاب را هيچ وقت از ياد نبرند، اشك كه دختر  اين

شـكل آفتـاب پـر     هـم  و رنگ  به زودي شهر از گل هم. همه جاي شهر و كوهستان كاشتند
حـاال هـم اگـر كسـي بـه آن كوهسـتان دور       . ماندند» گردان آفتاب«مردم نام اين گل را . شد

  .گردان است هاي آفتاب جا پر از گل بيند كه همه برود، مي
  

 


