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قطه دیوی زندگی میکرد ،خانه ی دیو در اخرین ن روزی روزگاری در جنگلی سبز و قدیمی

رنمیزد جنگل بود و حیوانات زیادی انجا نمیرفتند ، و دیو هم زیاد به بخش ها دیگر جنگل س

ط بود ، دیو برای خودش یک خانه گرد وس و اکثرا به قول معروف سرش توی کار خودش

ی داشت و حال و بدون اشپزخانه زیرا دیو اشپز طاقپرچین ساخته بود خانه ای که چند ا

ای قرمز نمیکرد ، البته شاید هم اصال بلد نبود با اتش کار کند ، دیو داخل حیاطش را گل ه

رمز به پیچک گل های ق و یک طاق نصرت هم انجا زده بود که زیبا و خوشبویی کاشته بود

 ان پیچیده بودند 

یی و دیو از بس که تنها بود و هیچ دوست و رفیقی نداشت اخالقش عوض شده بود و تنها

ش مینشست تاریکی را بیشتر میپسندید ، او اکثر مواقع زیر طاق سایه تاریک گل های قرمز

میکردو به صدای پرندگان و دیگرصداهایی که از جنگل به گوش میرسید گوش   

 اوهیچوقت از تنهایی خسته نمیشد زیرا به آن عادت کرده بود و اصال هیچ وقت احساس

ه اون البتنمیکردکه باید با کسی دوست شود و اصال معنی دوست و محبت را نمیدانست 

ز بعضا پرنده ها را میدید که بعضا جفت جفت روی درختان مینشینند و برای هم اوا

جا نبال هم می افتند ، ولی همیشه به خودش میگفت که آخر اینمیخوانند و یا در اسمان د

ن بلد دیوی نیست که منهم کنار او بنشینم و برایش اواز بخوانم و اصال من که اواز خواند

 نیستم ، و یا اینکه اگر هر روز برایش اواز بخوانم حوصله مان سر میرود

یش فارغ شده بود وکنار گل هااما یکی از روزهایی که دیواز سر زدن به کندوهای عسلش 

ه زیر طاق نصرت نشسته بود و به مورچه ها که در روی چمن ها به صف شده بودند نگا

را میکرد ، ناگهان احساس کرد که صدای جدیدی به گوشش میخورد که قبال هیچ وقت آن

گهان بلند نشنیده است ، صدای ضعیفی بین صدای پرنده های باالی سرش گم میشد ، دیو نا

می بلند شد و سرجای خود ایستاد و پرنده ها را پرواز داد تا بهترگوش کند صدای ضعیف ک

ی در تر شد ، دیو با خود فکر کرد که این یک صدای تازه است ، و ممکن است که اتفاق

ون حال وقوع باشد ، بعد به خود گفت بهتراست همینجا بنشینم و خودم را زحمت ندهم چ

 هددین سال است که با ارامش زندگی کرده ام و حاال دلم نمیخواحوصله دردسر ندارم ، چن

 بیخودی این ارامش را به هم بزنم



دا مال هم که نمیشود ، شاید کسی در خطر است ، شاید اصال صاما بعد گفت : نه اینطوری 

خبراست  یک دیو دیگر باشد ، بهتر است بروم و الاقل از دور یک نگاهی بندازم و ببینم چه

گذاشت ،و  مین و نه یک قدم جلوترپس با همین تصمیم بود که پایش را از قصر بیرونفقط ه

شامش به سمت صدا رفت هر چه جلوتر میرفت صدا بلندتر میشد و بو های ناآشنایی به م

میرسید در البالی صداها صدای گرگ ها را هم میشنید و این یک زنگ خطر برای اون 

رفت  با دماغ بلند کرده به سمت بخشی که صدا می امد بود ،کم کم قدم هایش را تندکرد و

شد که  بعد از چند قدم به سمت بوته ای رسید و وقتی بوته را کنار زد با صحنه ای روبرو

موهای  تاکنون هیچ وقت نظیر ان را ندیده بود خیلی متعجب شد ، یک انسان یک دختر با

دنبال او  اشت فرار میکرد و چند گرگسیاه و چهره ای زیبا و درخشانو لباس بلند و سفید د

قلبش به  افتاده بودند ، دیو ناگهان پشت تنه درختی پنهان شد با اینکه زیاد ندویده بود اما

و دوباره  شدت میزد و انگار داشت از جایش بیرون میپرید دیو دستش را روی قلبش گذاشت

این  به زدن کرد دربیشتری شروع  نگاهی به چهره دخترک انداخت و باز قلبش با شدت

دخترک  هنگام ناگهان یکی از گرگ ها پرید و با دندان گوشه از لباس دخترک راکشید لباس

ی را پیدا پاره شد و او بر زمین افتاد و خود را کشان کشان تا زیردرخت رسانید و کنده چوب

 اکرد تا گرگ ها را بترساند دیو همچنان پشت درخت قایم شده بود ، از طرفی گرگ ه

ود و میترسید یعنی اصال بل گرگ ها روبرو نشده بود البته دیو هیچ وقت نخواسته ب

رگ ها نمیدانست که دیو ها چه قدرتی دارند و اصال از چه چیزی میترسند و نمیدانست که گ

یا او کدام قوی تر هستند ، در همین حال که دخترک داشت با تکه چوب گرگ ها را 

گر انش قاپید  و کناری انداخت و گرگ دیچوب را با ده میترساند یکی از گرگ ها تکه

ان دندان نشان داد و خواست به سمت گرگ بپرد که دخترک از ترس از هوش رفت ، ناگه

گرگ  دیو بدون اینکه اراده ای داشته باشد از جای خودش بیرون پرید و فریاد زد : نـــــــه ،

ی را سنگیو دور و اطرافش را نگاه کرد و با دیدن از حرکت ایستادند و متوجه او شدند ، د

یاید از زمین برداشت تا با ان گرگ ها را بترساند یکی از گرگ ها  خواست به طرف او ب

 که دیو سنگ را پرتاب کرد و به کله گرگ خورد و گرگ ها هر دو زوزه ای کشیدند و

دیو متوجه  کردند ،دندان نشان دادند و سپس عقب عقب رفتند و پشت بوته ها پریدند و فرار 

به  دخترک شد او همچنان چشمانش بسته بود ، دیو خم شد و در صورت او نگاه کرد وقتی

ابل صورت او نگاه میکرد انگار چیز جدیدی درمغزش شکل میگرفت که برای خودش هم ق

غش را توصیف نبود ، دیو او را بویید و دید که انگار بویی شبیه بوی گل های سرخ با

ید دنبالش ولی یدانست چه کند با خود گفت حتما این بشر دوستی رفیقی دارد که بیامیدهد و نم

فت او پس با خود گ ،سروقتش  من نمیوانم او را رها کنم ممکن است گرگ ها دوباره بیایند

رود و را به خانه ام میبرم و وقتی حالش بهتر شد او را برمیگردانم همینجا تا به خانه اش ب

کی پارچه بریده ای از لباس دخترک را برداشت و به عنوان نشانه به  یبرای همین خاطر 



، ردو سپس دخترک را به دوش گرفت و به سمت قصرش باز شاخه های بلند درخت بست 

رنده در راه هم با خودش فکر میکرد که چه خوب است که این دختر پیش او میماند تا مثل پ

یشه خواندو بعد وسوسه شد که شاید هم برای  همو دیو برای او آواز بها کنار هم بنشینند 

... و هزاران فکر دیگر دخترک را پیش خودش نگه دارد  

 باالخره دخترک را به حیاط قصرش آورد و او را داخل خانه وسط هال روی زمین گذاشت
ر و از حیاط پارچه ای را خیس کرد و چند قاشق عسل در کاسه ای کشید و آورد سپس س

ش را نویش گذاشت و پارچه خیس را روی پیشانی دخترک کشید و دستزادخترک را روی 
روی موهای دخترک برد و قطره ای از عسل را در دهان دخترک دخترک چکاند ، در 

 همین لحظه دخترک به هوش امد و چشمانش را باز کرد ولی با دیدن چهره دیو که روی او
ت میدانم هر کدام از ما هم که از دسخم شده بود ناگهان جیغ بلندی کشید و عقب پرید ، ن

لی  چه احساسی داشتیم  و گرگی فرار میکردیم و در اغوش دیوی از خواب بیدار میشدیم
گر کی دیو هم با جیغ دخترک ترسید و او هم چند قدمی عقب رفت ، دخترک فریاد زد تو دی

ال تو چطور جرئت کردی من را بدزدی حتما گرگ ها هم مهستی ای موجود زشت پلید 
ه ام بودند ، برو عقب و به سمت من نیاد نمیگذارم دستت به من بخورد ، همین االن شاهزاد

وید نه ! دنبال من است اگر تو را ببیند با شمشیرش گردن تو را خواهد زد ، دیو خواست بگ
اما دید دخترک از حرف های او چیزی نمیفهمد، دیوهر چه خواست توضیح بدهد دید 

زند و ود ، دیو بیچاره نمیدانستکه نمیتواند به زبان انسان ها حرف بدخترک بدتر میش
ایی دخترک حرف های او را نمیفهمد ، و درواقع دیو اصال نمیتوانست حرف بزند و هر صد

سیده که در می اورد شبیه صدای خشن توی گلو بود و نعره و خرناس بود ، دخترک که تر
را دید  ان گلی را که داخل آن گل سرخ رنگی بودبود به دور و اطرافش نگاه کرد و یک گلد

را میکشم  و آنرا برداشتو به سمت دیو گرفت و تکان داد و گفت اگر جلو بیایی با همین تو
ورش او بگیرد اما چون زاما دیو که عصبانی شده بود به سمت دخترک رفت تا گلدان را از 

عقب  شید و دخترک از پشتخیلی زیاد بود دست دخترک را گرفت و گلدان را بیرون ک
 عقب رفت و دیوار خورد و پایش لغزید و از هوش رفت ؛ دیو باالی سر او امد و با خود

 یاوردها ببرم تا بالیی سر خودش و همچنین سرمن ن طاقگفت بهتر است او را به یکی از ا
ه الفهاکه خالی بود برد ،دیو رفت و یک پتو و م طاق، به همین خاطر او را به یکی از ا

اوردو دختر را روی آن خواباند و سپس بیرون رفت و در حیاط نشست و به گل های 
سرخش خیره ماند و به پرنده هاکه دوباره روی طاق نصرت جمع شده بودند و آواز 
میخواندند ، پس از چند ساعت دوباره صدای دخترک که داد و فریاد میکرد و کمک 

د و که من میخواهم به او کمک کنم چرا اینهمه دامیخواست بلند شد دیو با خود فکر کرد 
سل هم فریاد میکند ، دیگر داشت شب میشد دیو کاسه ایرا از عسل پر کرد و یک شربت ع

اد دخترک را باز کرد ، دخترک که تا آن لحظه داد و فری طاقدرست کرد و با کلید در ا
سل را دیو متعجب کاسه عپناه برد ،  طاقمیکرد با شنیدن صدای کلید از ترس به گوشه ا

من  جلوی در گذاشت و لیوان را به سمت دخترک گرفت دخترک فریاد زد نه نه بههمانجا 



ورده نزدیک نشو ، نمیخواهم دست کثیفت به من بخورد من از این غذاها که دستت به آن خ
شت است حالم به هم میخورد دیو ترسید و بیرون رفت و در را قفل کرد ، ولی لحظه ای پ

در ایستاد از حرف های دخترک احساسی به او دست داده بود مثل زمانی که خاِر گل های 
ی که سرخ در دستش فرو میرفت دیو بیچاره تازه داشت ناراحتی را درک میکرد ، از زمان

ود بیاد داشت در همین جا زندگی میکرد و هیچ وقت کس دیگری را ندیده بود اما االن وج
رفت  داشت دیو فانوس را در دستش گرفت و به سمت سطل اب یک دختر برایش تازه گی

و در داخل آن خودش را نگاه کرد اخر او در خانه اش اصال آینه نداشت ، او مهنی کلمه 
زشت را نمیفهمید مثل بقیه دو تا چشم و دو تا گوش و دماغ و دهن داشت ، او به دست 

در آب رودخانه و چشمه همیشه آن ها هایش هم نگاه کرد اما دستانش هم همیشه تمیز بود و 
ر را میشست ، این ماجرا فردا صبح هم تکرار شد و دختر داد و فریاد کرد و ظرف های پ

فانوس  عسل همانجا تلنبار شده بود آن شب دیو با خودش گفت بهتر است برای دخترک یک
ک در خواب د دخترببرد تا شاید بتواند ببیند که ظرف ها تمیز هستند ، اما وقتی وارد شد دی

ورت ظرف ها پر هستند ، پاورچین پاورچین به باالی سر دخترک رفت و صاست ولی باز 
 او را زیر فانوس دید ، دخترک خوابیده بود و چهره معصومانه اش در زیر نور زرد رنگ

بحانه ای صفانوس درخشان شده بود ، دیو فانوس را زمین گذاشت و بیرون رفت ، فردا بر
را  و شربت اورد و جلوی در ایستاد ، دخترک تا سایه روی دیوار را دید خودشباز عسل  

ت خزید این بار دیو مکث کرد و با خودش گف طاقجمع و جور کرد و به گوشه تاریک ا
بهتر است داخل نشوم و غذا را از زیر در به داخل هل داد و برگشت ، وقتی دیو ظهر ان 

همه ی ظرف ها را به بیرون در هل داده اند ولی  روز ظرف دیگری را برای غذا برد دید
ل داخل هعجیب این بود که یکی از ظرف ها خالی بود دیو خوشحال شد و ظرف تازه را به 

را  داد و بقیه ظرف ها را بیرون برد و خودش رفت زیر طاق نصرتش نشست و چشمانش
د ، ش چرتش پاره شبست تااستراحت کند ، اما چند لحظه بعد با افتادن چیزی روی دماغ

ید ، بوی غنچه گل سرخی از شاخه باالی سرش افتاده بود پایین دیو غنچه را برداشت و بوی
ا به خوبی می داد و ناگهان به یاد بوی عطر دخترک افتاد با خود گفت بهتر است این ب

 عنوان هدیه به دخترک بدهم ،آن شب دیو همراه کاسه غذا این غنچه را هم گذاشت و از زیر
 طاق به دخترک داد و رفت

ن هل صبح وقتی سطل اب و کاسه صبحانه را برای دخترک میبرد دید کاسه غذا را بیرو
نچه باز خوشحال شد و بقیه وسایل را به همراه یک غ داده اند ولی غنچه گل داخل آن نیست 

 نگل دیگر به داخل هل داد . آن شب دیو دوباره به دخترک سر زد ولی دید دخترک غمگی
 نیز ادامه داشت و، این وضعیت یکی دو روز دیگر  شده است از پیش تر  و الغر تر

ده بود دیو هیچ فکری به ذهنش نمیرسید  و نگران ش ز الغر تر شده بوددخترک روز به رو
 طاقیکبار که شب داخل انگران شده است ،و خود او هم متعجب بود که چرا این همه 

رخ پشتش یعنی از حال روی قسمتی از از غنچه های گل سدخترک شده بود به نوری که از
را  و آن ها را تازه نگاه میداشت خیره شد و تقریبا موضوعمی تابید  طاقروی میز داخل ا



و دار شد بلندی بیصبح زود دخترک با صدای تاپ تاپ متوجه شد و فکری به ذهنش رسید 
تواند و دخترک میبه داخل می تابد دید که از باالی سرش پنجره ای ایجاد شده است که نور 

ایه حال دخترک بهتر میشد و دیو هم در سآسمان و خورشید را ببیند آخر از آن روز به بعد 
ضی می نشست و بعضی وقت ها که دخترک حواسش نبود او را نگاه میکرد ، دخترک بع

این  یخواستیکبار که موقت ها غنچه ها را روی پنجره میگذاشت تا نور به آن ها بخورد ، 
د اما کار را بکند همزمان  کبوتری آمد و همانچا نشست دخترک ترسید و دستش را کشی

له همین ها ناگهان فکر کرد ممکن است این کبوتر ها نامه بر باشند و دخترک بتواند به وسی
ما دوباره دستش راجلو برد ابه کسی خبر دهد که او اینجا زندانی است ، به همین خاطر 

و ه آمد رید و رفت دخترک دوباره غمگین شد اما پس از چند دقیقه کبوتر دوبارکبوتر پ
صمیم گرفت این شد که تنشست ولی بازتا دخترک دستش را درازمیکرد کبوترفرار میکرد ، 

گیرد و بعدش او را بتا اول کبوتر را جلد کند و به او بفهماند که او انسان بی آزاری است 
بوتر را ، ابتدا پای کش کرد و در آخر موفق شد کبوتر را بگیرد به همین خاطر چند بار تال

ریاد بزنی دخترک گفت : هیس اگر ف گرفت و کبوتر بال و پری زد اما نتوانست فرار کند ،
وتر میدهم این دیو تو را بخورد ! فهمیدی حاال ساکت باش چون من باهات کاری ندارم و کب

بوتر زیبا کبوتر را ناز و کرد و گفت :  میدانی ک ساکت شد به همین خاطر دخترک بال و پر
دمن اینجا در دست این دیو اسیر هستم مطمئن هستم او دارد به من غذا میدهد تا مرا بخور  

دور  یا مرا کنیز خود کند انهم مرا که دختر پادشاه هستم ، و خودم هزار هزار کنیز و کلفت
رواز من باهات کاری ندارم فقط خواهش میکنم به سمت قصر پادشاه پو برم هستند ،

کن و به شاهزاده عزیزم خبر بده که من اینجا هستم حتما او تا بحال کل هفت 
ز با همین حرف ها بود که دخترک پارچه ای را ا، پادشاهی را زیر پا گذاشته است

ها کرد دامن خودش پاره کرد و به پای کبوتر بست و کله کبوتر را بوسید و او را ر
گل  ش تنها مینشست وطاقکبوتر جستی زد و به آسمان پرید از آن روز شاهزاده در ا

ری قتی خبهای سرخ را پرپر میکرد و از پنجره کوچک به اسمان چشم میدوخت و و
دنبال من  شاید کبوتر به قصر برگشته و شاهزاده دارد نمیشد آه میکشید و میگفت :

ای شاید در راه شکار پرنده ه شاید کبوتر اصال راه قصر را بلد نبوده ،می آید ،
ن دیو شکاری شده است ، آه بهتر است خودم دست به کار شوم تا کی باید زندانی ای

روز  به همین خاطر بود که صبح و خونم را در شیشه کند ، سیاه شوم که مرا بخورد
یاه اهای دیو س بعد دیو با صدای داد و فریادی بلند شد ، دخترک بود که داد میزد :

حاضر شد اما دخترک تا دیو را دید  طاقمن میخواهم به حمام بروم ، دیو جلوی در ا
ت پیدا اه کشاند و دخترک جرئترسید و قایم شد ، دیو خودش را در پناه سایه های سی

رچه دیو گحمام ! من میخواهم به حمام بروم ،کمی جلوتر بیاید و دوباره گفت : کرد
مام همیشه در چشمه و رودخانه آب تنی میکرد ولی هر چی فکر میکرد معنی کلمه ح

 باالخره دخترک حوصله اش سر رفت و نزدیکرا نمی فهمید و هر فکر میکرد ،
اند دستانش را به آب زد و به سر و صورت خود کشید و به دیو فهمسطل آب شد و 



در  دیو که تازه ماجرا را فهمیده بود کمی فکر کرد و در آخر که منظورش چیست ،
 اطاق را باز کرد اما چون خودش جلوی در اطاق ایستاده بود دخترک جلو نمی امد و

فت و راه تو جلو راه بیا میترسید به همین خاطر کمی عقب رقت دخترک به دیو گفت
ت دیو البته این اخری را در دلش گف حمام را نشانم بده هم اینکه قیافه ات را نبینم ،

د بعد جلو افتاد و دخترک پشت سرش از خانه بیرون امدند در حیاط خانه نور خورشی
شد از چند روز به صورت دخترک خورد و دخترک انگار که جان تازه ای گرفته با

ته و چشمانش را از شدت نور آفتاب چند بار باز و بسصی به بدنش داد ،کش و قو
ست کردو نگاه کاملی به دور و برش انداخت و طاق نصرت گل های دیو را دید نتوان

و  عالقه اش به گل های سرخ را پنهان کند و به سمت آن ها رفت و زیر طاق ایستاد
 کن است حوصله دیو سر برود وگل ها را بویید اما در همین لحظه احساس کرد مم

ای به همین خاطر سریع به دنبال دیو به راه افتاد دیو که فکر میکرد حمام یک ج
اما هر آبتنی است به سمت باالی رودخانه به راه افتاده بودو دخترک هم پشت سرش ،

ین چند قدم دخترک خودش را یک قدم عقب می انداخت تا این که حس کرد االن بهتر
ت به پشی فرار است و برای همین باز لحظه ای درنگ کرد و اینبار سریع موقع برا

 دیو کرد و با اخرین سرعت و توانی که داشت فرار کرد دیو هم که از همه جا بی
خبر فکرش دباره مشغول درخت ها و پرنده ها شده بود یک لحظه دید صدایی از 

ک کرد که باز دختر به همین خاطر چند لحظه ایستاد و فکر پشت سرش نمی آید
از آن طرف هم  مشغول چیزی شده است اما هر چه منتظر شد صدایی نیامد ،

شید و هر دخترک تا کیتوانست دویده بود و اکنون توان و جرئتش با هم داشت ته میک
 خسته میشد و می ایستاد و استراحت میکرد ، درختان اطرافش در نظرش شکل

ه دیگر ر صدای کوچکی از جایش میپرید دیو کوحشتناکی به خود میگرفتند و با ه
ترک واقعا نگران شده بود نتوانست صبر کند و برگشت و دید که ای دل غافل دخ
ده و گم نیست اما تنها فکری که به ذهنش میرسید این بود که حواس دخترک پرت ش

یع شده است و باز وقتی ماجرای گرگ ها را به یاد آورد وحشتش بیشتر شد و سر
گران و نی که آمده بود را برگشت تا شاید دخترک را پیدا کند اما خبری نبود مسیر

ا گوش دست پاچه ایستاد و به دور و اطرافش نگاهی انداخت و بعد ایستاد تا به صداه
دهد دخترک همچنان که فرار میکرد ناگهان به محوطه بازی رسید که دورش را 

تا تا  انگار که چنگ انداخته اند ودنددرختان سیاهرنگ با شاخه های آویزان گرفته ب
ینکه دخترک را بگیرند ، دخترک مانده بود چکار کند هم راه فرار را نمیدانستو هم ا

به  از فریاد زدن و کمک خواستن میترسید، ممکن بود کسی صدایش را بشنود و
و  کمکش بیاید ولی ممکن بود که دیو هم صدای او را بشنود و یا حیوانات وحشی

ها  خب ایندفعه حدس سومش درست از آب درامد چون در همان لحظه از گرگ 
و  کرد پشت بوته ها خرس سیاه رنگی پا به بیرون گذاشتو پوزه اش را در هوا بلند

ک دخترو دخترک را دید و نعره ای کشید و به سمت او قدم برداشت ،هوا را بویید 
اد که فریو تصمیم گرفت که از دیدن خرس خشکش زده بود ناگهان به خودش امد 



ه خودش را پس تمام توان باقی ماند بزند چون هیچ اتفاقی بدتر از این نمیشد بیافتد
ردان ، دیو که در جنگل سرگ : کــــــــــــمــــــــــــــک !!!جمع کرد و بلند فریاد کشید 

د که یو به سمتی که صدا از آن می امد دوید و دشده بود صدا را شنید و تشخیص داد 
ه بله دخترک فقط چند قدم با خرس و در واقع مرگش فاصله دارد ، دیو دوباره ب

د خودش جرئت داد و پرید وسط ماجرا ، از روی زمین تکع چوبی برداشت و فریا
زنان به خرس گفت برو ، اما خرس با گرگ خیلی فرق دارد و به غرورش 

پس  ارچی دیگر دفاع کندبرمیخورد که اگر نتواند از طعمه اش در برابر یک شک
ه همانجا ایستاد و نعره ای کشید دیو چوب را سمت خرس پرت کرد و چوب به پوز
خرس خورد اما این خرس را عصبانی تر کردو خرس به سمت دیو دوید و روی 
ا دوپا ایستاد و پنجه اش را به سمت دیو پرت کرد ولی دیو جا خالی داد اما خرس ب

 و زخمی کرد دیو از خشمش به سمت خرس مشت پرتدندان بازوی دیو را گرفت 
کرد و خرس هم دیو را زمین زد اما دیو همین که روی زمین غلت میخورد دستش 

که  به سنگی گیر کرد و سریع آن را برداشت و به کله ی خرس زد ، اخر سر خرس
دیو  دید نمیتواند از پس دیو بر بیاید او را ول کرد و پا به فرار گذاشت ، اما االن

رار ؛ دخترک دید که االن بهترین فرصت برای فمانده بود با تن و بازوی زخمی 
ته است اما یک لحظه نگاهش به دیو خیره ماند معلوم نبود که دلش به حال دیو سوخ

اد و به است و یا اینبار از فرار کردن و گیرافتادن میترسد چند لحظه همانطور ایست
دامنش  ، ناگهان جلو رفت و کنار دیو نشستو ازکرد دیو که از درد ناله میکرد نگاه 

 پارچه ای برید و بازوی دیو را بست و در این لحظه دیو و دخترک چشم در چشم
یای شدندو دخترک برای اولین بار در تاریکی چشمان دیو خیره شدو نگاه رد و دن

ند شد نهایی بل، اما ناگهان دوباره به خود امد دیو به تسیاه تاریک چشمان دیو را دید 
را به  دیو اینبار دخترکو اینبار دخترک کنار دیو به سمت خانه دیو به راه افتاد 

به اتاقش ماند که الزم نیست بروداتاقش نبرد و در حیاط قصر ایستاد و به دخترک فه  

یاط دخترک در حیاط تنها ایستاده بود و باد عصرگاهی هم میوزدید و برگ های افتاده در ح
یاط ولی دخترک درح دیو پا به عقب گذاشت و از آنجا بیرون رفتمیداد ،را تکان 
ت دخترک زیر طاق نصرو میدانست که دیو در همین اطراف پرسه میزند  مانده بود

انش و در دستو آن ها رو بویید وچندتایی از آن ها را چید و به گل ها نگاه کرد رفت 
ی حمام کردن به سمت رودخانه گذاشت فردای آن روز دیو دخترک را دوباره برا

خانه دیو آمد  دیو در انتهای جنگل که به رودبرد ایندفعه دخترک درست پشت سر 
دیو  رسید ایستاد و جلوی آن ها نیز قسمتی از رودخانه بود ، دخترک انجا ایستاد و

در نقطه  دیو برگشت وهم کنار دخترک ایستاده بود ، دیو ناگهان فهمید که باید برود 
و به  مت قرصش برگشتدورتر ایستاد اما لحظه ای فکری به ذهنش رسید و بهسای 

سمت طاق نصرتش رفت و یک بغل گل چید البته دت هایش هم از خار گل بی 
د و نصیب نماند اما از این راضی بود گل ها را برداشت و به سمت اتاق دخترک بر



 پر کرد و در آخر به فانوس را درست کرد و سطل اب راآن ها را روی میز گذاشت 
چند تار  سمت بستر دخترک رفت تا آن را مرتب کند اما دید که آنجا چند پر کبوتر و

ر مو دیو بدون توجه به پرها آن ها را کنار زد و تا مویبلند سیاه رنگ افتاده است ،
ردن نشست و چند دقیقه به آن ها نگاه کرد با هر بار نگاه ک ها را در دستش گرفت 

گشت اما به خودش امد و گل ها را روی بستر ریخت و بر ا قلبش تند تر میزد به انه
عد به و بتا باالخره دخترک کارش تمام شد وبرگشتفت و کمی دورتر منتظر شد رو

بی وقتی به حیاط قصر رسیدند دخترک چیز عجی سمت خانه دیو به راه افتادند ،
ید و کبوتر های سرخ و سف رها ،از انواع کبوتمشاهده کرد تمام آسمان پر شده بود 

صحنه  دخترک با دیداین سیاه رنگی که پرواز میکردند و به هر سمتی سر میزدند ،
د که دیو این اولین باری بود که میخندید و این اولین باری بو و خندید ، دلش شاد شد

شتر لبخند یک نفر را در عمرش میدید، با دیدن اینصحنه دلش خواست دخترک بی
د و به همین خاطر دوباره از آنجا دور شد و به سمت جنگل رفت ، دخترک بخند

اما از یک طرف هم نگران بود چون نمیتوانست چطور شادیش را پنهان کند 
پس به همان خاطر  میدانست که دیو در همان نزدیکی درجنگل دارد او را میبیند

رد آن ده اش را بگیسعیکرد خودش را آرامتر نشان دهد ولی بازنمیتوانست جلوی خن
بعد  روز دخترک زود به اتاقش رفت اول با دیدن بستر پر از گل خوشحال شد ولی
نوس نگران شد که نکند دیو همه ماجرای کبوتر ها را فهمیده باشد به همین خاطر فا

ک و منتظر کبوتر ها شد حدس دختررا خاموش کرد و به گوشه تاریک اتاق خزید 
اده ها ت بود و مثل اینکه کبوتر شکار شاهین های شاهزدر مورد اولین کبوتر درس

 ود راشده بود اما شاهزاده دخترک پارچه لباس او را که به پای کبوتر بسته شده ب
و همه  قفس کنندو به همین خاطر دستور داده بود تا کل شاهین ها را در شناخته بود 

اورد و ری از شاهزاده بیکبوترهای نامه بر قصر را ازاد کنند و هر کس که بتواند خب
آن روز هر چند ساعت  یا اصال خود او را پیدا کند اندازه وزنش به او طال بدهند 

ای یکبارکبوتریمی آمد لب پنجره و دخترک پارچه ای از دامنش را میبرید و به پ
 کبوتر میبست و کبوتر را پرواز میداد

نگاه  وا از جیبش بیرون می آورد البته آن شب هم دیو هر چند دقیقه یکبار موهای دخترک ر
ه بفهمد ، آن صبح دیو سعی کرد برای اینکمیکرد تا اینکه فردای آن روز فرا رسید 

ل جنگکه این همه کبواتر ا زکجا آمده از قصر پایش را بیرون گذاشت و به طرف 
ردد اما رفت و پس از چند ساعت گشتن در جنگل به نتیجه ای نرسید و خواست برگ

کتر ارس سگ هایی را شنید که هر لحظه نزدیه میخواست برگردد صدای پموقعی ک
داها تا فرار کند اما هر چه میدوید صمیشدند به همین خاطر قدم هایش را تندتر کرد 

ش کردیم ! بلندتر میشد تا اینکه کم کم صدای آدم ها که فریاد میزدند اینجاست ! پدای
ر به ها که بلندتر از هر صدای دیگ از این طرف به گوشش رسید و بعد صدای اسب

ند ، گوش مرسید ، دیو دست پاچه شده بود ولی سعی کرد به سمت قصرش فرار ک



رد دیو اما در حین فرار که نزدیک قصرش هم رسیده بود تیری به کتفش اصابت ک
ترک نعره بلندی کشید اما باز خودش را جمع کرد و به حیاط قصرش فرار کرد ، دخ

ه َو ناگهان از میان جنگل شاهزاده ای با  زره و کالدیو به حیاط آمد به صدای نعره 
و  ، دیو تمام زورش را جمع کردخود بیرون پرید و خواست به سمت دیو حمله کند 

چوب بزرگی را از زمین برداشت تا به سمت شاهزاده حمله کند . اما دخترک که 
!  وسط حیاط ایستاده بود فریاد کشید : نـــــــــــــه  

ز ، اما در همین لحظه شمشیر شاهزاده ادیو برگشت تا نگاهی به سمت دخترک بیاندازد 
رنده ها کتف تا قلب دیو را شکافت ، اینبار دیو از شدت درد ناله ای کشید که همه پ

افتاد  و سپس روی زانو روی زمینبه آسمان پریدند ناله ای که در کل جنگل پیچید   

و را مت شاهزاده دوید و شاهزاده او را بغل کرد و بوسید سپس اآنگاه بود که دخترک به س
کر فافتاده بود  دیو که روی زانوهای خودپشت اسبش سوار کرد و از آنجا دور شد 

یچوقت میکرد شاید دخترک برای آخرین بار برگردد و او را نگاه کند اما این اتفاق ه
 کرد و دیو همانطور که و در همین لحظه قطره اشکی از چشم دیو سقوطنیافتاد 

وی سیاه در حالی که چند تار مچشمش به مسیر رفتن دخترک بود به سنگ تبدیل شد 
گرچه دخترک  ، رنگ در بادی که میوزیددر دستان سنگی دیو تکان میخورد

ل میشوندهیچوقت نمیدانست که دیو ها طلسم شده اندکه اگر گریه کنند به سنگ تبدی   

ه دیو ها کست نمیتوانست کاری بکند زیرا این پایان تمام ماجراهاست اما شاید اگر هم میدان
به هر حال از آن ماجرا چنین سال باید بمیرند و شاهزاده ها با هم ازدواج بکنند 

ذری به البته اگر مسیر رهگمیگذرد و دیگر قصر و خانه ای از دیو باقی نمانده است 
های  میشود که دور و برش را گلروبرو  ان طرف ها بیافتد با مجسمه سنگی دیوی

نتظار سرخ گرفته اند نگاه چشمان بازش به یک جاده باستانی است ، انگار که در ا
 ده استچیزی است البته از این بخش ماجرا چیزی در تاریخ انطور که باید گفته نش

ر بلکه فقط تاریخ و اشعار رشادت های شاهزاده جوان را در ازاد کردن دخترک اسی
دیو ظالم را به شعر کشیده اند  در دست  

ی اما صدای نعره دیو هر شب در گوشه ای از جنگل شنیده میشود و گاهی که یک شکارچ
یک دیو  شبی را در جنگل سپری کرده باشد برای بچه هایش تعریف میکند که چطور
ا تکه را دیده است که در جنگل زیر درختی نشسته بود ، زیر درختی که دستمال ی

ی بر یکی از شاخه های ان آویزان است و در باد تکان میخوردپارچه ا  
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