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دختـر ماه، پسـر خورشـید برگرفتـه از کتاب سـمک عیار 
اسـت کـه در سـده ی ششـم هجـری نوشـته شـده و بـه 
روایتـی اولین داسـتان مکتوب فارسـی اسـت. ایـن کتاب 
سـه جلدی بـه دسـت فرامـرز بـن خـداداد بـن عبـداهلل 
کاتـب ارجانـی جمـع آوری شـده اسـت. وی داسـتان ها را 
از زبـان یـک راوی بـه نـام صدقه ی ابوالقاسـم بیـان کرده، 
داسـتان عیـاری بـه نام سـمک، مـردی ریز جثـه که چین 
و ماچیـن از حیله هـای رندانه ی او در عجبند. شـاهزادگان 
عاشـق، پادشـاهان و وزیـران مـکار شـخصیت های اصلـی 
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ایـن داسـتان هسـتند. کتاب سـمک عیـار از ابتدا تـا انتها 
پـر اسـت از ماجرا، کشـمکش، نیرنگ، بـرادری و مردانگی. 
بخشـی از داستان روایت شـهزاده ی حلب، خورشید، است 
کـه دل بـه شـهدخت چین، مه پـری، می بنـدد. این کتاب 
داسـتان عشـق ایـن دو بـه هم با کمـی تغییـرات در اصل 
داسـتان اسـت. گرچـه زنـان جادوگـر و باغ هـای مخفـی 
در ایـن داسـتان جـوالن می دهنـد، امـا خبـری از دیـو و 
پری نیسـت و نویسـنده بـا تکیه بر منطـق دنیای حقیقی 

دسـت به بـاز آفرینش داسـتان زده اسـت.  

 

پری ناز قاسمی
در سـال 1371 متولـد شـد. او دانـش آموختـه ی رشـته ی 
روزنامه نـگاری اسـت. ادبیـات کـودکان را بـا شـرکت در 
جلسـات قصه خوانی انجمن نویسـندگان کودک و نوجوان 
آغـاز کـرد و در سـال 1391 عنـوان داسـتان برگزیـده ی 
سـال را از طـرف انجمن به دسـت آورد. لذت بـردن از این 
دنیـا را بـا دیگـران در برگـزاری جلسـات داسـتان خوانی و 
نشسـت های ادبـی »شـنبه های خـوب ما« سـهیم شـد و 
در سـری کالس هـای مرکـز آفرینش های ادبی قلمسـتان 
دروازه ی دنیـای جادویـی قصه ها را بـرای بچه های کوچک 
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بـاز کـرد و قلـم دستشـان داد. دختـر ماه، پسـر خورشـید 
نخسـتین کتاب او بـرای نوجوانان اسـت.

شاهزادگان دیاِر ناکجا

کمـان  حلـب،  دیـار  شـاهزاده ی  خورشیدشـاه، 
بـه دسـت رو بـه سـراپرده ی شاهنشـاهی نگران 
از  خرخرکنـان  گـرازی  بـود.  ایسـتاده  دودل  و 
 الی درختـان جنـگل بیـرون آمـد و در صحـرا 
پشـت  سـر شـاهزاده ایسـتاد. خورشـید چشم از 
سـراپرده برداشـت و بـه اطـراف نگاهـی انداخت. 
میـان جنگلـی کـه در آن مشـغول شـکار گـراز 
بـود، صحـرای بـی آب و علفـی پیـدا کـرده بود و 
میـان صحرا، سـراپرده ای شاهنشـاهی دیـده بود. 
پارچه هـای اطلسـی و نخ هـای زریـن سـراپرده را 
نـگاه کـرد و ندیـد گـراز پشـت  سـرش به آرامـی 
تغییـر شـکل داد و بـه زنـی بـا موهـای سـیاه و 
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باالپوشـی سـرخ رنگ تبدیـل شـد.
زن، خیره به خورشـید، چشم  تنگ کرد. خورشید 
آب دهانش را سـخت قورت داد. احسـاس تشنگی 
می کـرد و از الی چـادر نسـیم خنکـی می وزیـد. 
نـوک کمـان را جلـو بـرد و لبـه ی چـادر را کنـار 
زد. زن پشـت  سـر خورشـید لبخنـد کم رنگی زد. 

خورشـید داخـل رفت.
درون چـادر، روی تختـی سـلطنتی، شـاه دختی 
خوابیـده بـود. لباسـی از حریـر و ابریشـم بـه تـن 
داشـت و موهـای بلوطی رنگـش زیـر نـور آفتابـی 
می درخشـید.  می تابیـد،  چـادر  بـاالی  از  کـه 
خورشـید خیـره بـه دختـر از حرکـت بـاز مانـد. 
کمـان به آرامـی از بیـن انگشـتانش سـر خـورد و 
کـف چـادر افتـاد. دختر و خورشـید هـر دو از جا 

پریدنـد. دختـر آهسـته نشسـت. با تـرس و لرز به 
خورشـید خیـره شـد و خـودش را جمـع کـرد.

خورشـید یـک دسـت را کمی بـاال آورد تا نشـان 
دهـد قصـد آسـیب  رسـاندن بـه او را نـدارد. بـار 
دیگـر آب دهانـش را قـورت داد. آهسـته گفـت: 

»مـن تشـنه ام.«
صدایـش خـش دار و کلفـت شـده بود. گلـو صاف 
کـرد. دختـر طره مویـی کـه نیمـی از صورتـش را 
پوشـانده بـود کنـار زد. جامـی برداشـت و از تنگ 
کنـار تخت شـربتی پـر کرد. خورشـید قدمی جلو 
آمـد و جلـوی تخت زانو زد. قطرات سـرخ شـربت 
و کـف  انگشـتان دختـر سـر می خـورد  روی  از 
چـادر می ریخت. خورشـید جام را آهسـته گرفت 
و کمـی از آن نوشـید. دختـر در نظـرش تیـره و 
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تـار شـد. لحظـه ای بعـد چشـم هایش چرخیـد و 
بیهـوش روی زمیـن افتاد.

پیمان برادری

سـمک بـه پشـتی اندرونـی خانـه اش تکیـه داد. 
یـک زانو در شـکم جمـع کرد و نـوک چپق چوب 
گردویـش را بیـن لب هـا گذاشـت. عّیارهـا را کـه 
در اتـاق ایسـتاده یا نشسـته بودند از نظـر گذراند. 
کسـی حـرف نمـی زد. نگاهش سـر خـورد و روی 
پسـر جوانـی مانـد کـه جلـوی سـمک، دوزانـو، 
نشسـته بـود و ناراحـت و آشـفته او را خیـره نگاه 

می کـرد.
سـمک گلو صاف کرد و سـکوت را شکسـت: »بعد 

چـه اتفاقی افتاد؟«
- فرخ روز، برادرم و بقیه ی درباری ها من رو وسـط 
جنـگل بیهوش پیـدا کردنـد. به هوش کـه اومدم 
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از مجموعه ی

منتشر شده است:

• صفوار َاره و غالم بهونه گیر

• روشنک و سپهرداد

• انیسه خاتون و توپازخان

• بهرام و گل اندام
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• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• اربعه و بکتاش

• ویس و ارمین


