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پیام ابراهیمی



فخرالدیـن اسـعد گرگانی شـاعر داستان سـرای قرن پنجم 
هجـری اسـت. او هم زمـان بـا سـلطان ابوطالـب طغـرل 
می زیسـت. وی در فتـح اصفهـان بـا طغـرل همـراه بـود و 
بعـد از آن در اصفهـان مانـد. گفتگوهای گرگانـی با عمید 
ابوالفتح مظفر نیشـابوری، حاکم اصفهان، به نظم داسـتان 
ویـس و رامیـن انجامیـد. ویـس و رامین کـه در کنار چند 
بیـت پراکنـده ی دیگر تنها اثـر باقیمانده از گرگانی اسـت

نخستین منظومه ی عاشقانه ی تاریخ ادبیات ایران است.
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در ۵ آذرمـاه ۱۳۶۷ متولد شـد. او دانش آموخته ی رشـته ی 
فیزیک هسـته ای اسـت. داستان نویسـی را از ده سـالگی با 
احمـد اکبرپـور آغـاز کرد و از سـال ۱۳۸۵ به طنزنویسـی 
روی آورد. اولیـن کتـاب او بـا عنـوان  فـرودگاه لطفـاً! در 
در  رسـید.  چـاپ  بـه  پایـان  نشـر  توسـط  سـال ۱۳۹۰ 
سـال های ۱۳۹۱ تـا ۱۳۹۴ داسـتان هایی بـرای کودکان و 
نوجوانـان نوشـته  و تعـدادی کتاب نیز ترجمه  کرده  اسـت. 
بررسـی آثار شـاعران جهـان، نقد فیلم، داستان نویسـی در 
مطبوعـات و نوشـتن فیلمنامه ی انیمیشـن از فعالیت های 

بـه اواخر دوره ی اشـکانی اسـت و پیش از آنکـه فخرالدین 
اسـعد گرگانـی آن را به نظم درآورد میان ایرانیان شـهرت 
داشـت. گرگانـی در نوشـتن ایـن منظومـه ابتـدا آن  را از 
پهلوی به فارسـی َدری برگرداند و سـپس به نظم کشـید. 
سـبک سـرودن اشـعار ایـن مثنـوی بـه  دور از هرگونـه 
پیچیدگـی اسـت. بـه همین سـبب بـه داسـتانی لطیف و 

مؤثـر در زبـان و ادبیات فارسـی تبدیل شـده اسـت. 
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دیگر پیـام ابراهیمی اسـت.
پیـام ابراهیمـی دربـاره ی شـروع داستان نویسـی اش برای 
کـودکان گفتـه: »هیچ وقـت دوسـت نداشـتم در رشـته  ی 
تحصیلـی ام کار کنـم و جز نوشـتن کار دیگـری بلد نبودم. 
بـه همین دلیـل وقتی با پیشـنهاد نوشـتن داسـتان برای 
کـودک و نوجـوان مواجـه شـدم بـر خـاف میـل باطنـی 
چـاره ای جـز پذیرفتـن آن نداشـتم. داستان نویسـی برای 
کـودکان در ابتـدا سـخت، دشـوار و حتـی بیهـوده به نظر 
مي رسـید، امـا بـا گـذر زمـان روز بـه روز بـر شـیرینی 
آن افـزوده شـد، طـوری کـه بـه بخـش غیـر قابـل حذف 

زندگـی ام تبدیل شـد.«

فصل اول 

وقتـی گـرد پیـری بـر ریش هـای کسـی می نشـیند، 
چین و چروک بر صورتش و رعشـه بر دسـت و پایش 
می افتـد و دلـش از رعشـه بـاز می ایسـتد یعنی وقت 
آن رسـیده کـه خود را بـرای وداع با زندگی آماده 
کنـد. آدم هـا این جـور مواقـع نه تنهـا خودشـان را 
بـرای وداع آمـاده نمی کننـد که برعکـس، هر کس 
را به شـان سـام کنـد می نشـانند کنـار خودشـان تا 
تجربیـات تلـخ و شیرینشـان را بـه او منتقـل کننـد. 
مـن هـم هرچند هنـوز آن قـدر پیر نشـده ام کـه دلم 
از رعشـه بایسـتد، امـا جدا از ایـن قاعده هم نیسـتم. 
پـس نوبتـی هم باشـد نوبت من اسـت تـا از تجربیاتم 

برایتـان بگویم. 



عشق های فراموش شده

۸
ویس و رامین

۹

اولیـن فضیلتی که دوسـت دارم درباره ی آن برایتان 
حـرف بزنم عشـق اسـت. در زندگـی پربارم عشـق را 
آن قـدر تجربه کرده ام که گفتن از آن سـالیان سـال 
وقـت خواهـد بـرد. البته رسـم بر این اسـت کـه آدم 
این جـور چیزهـا را به همـه نگوید یا اگـر می گوید 
توی کتاب نگوید. توی کتاب ها به شـما می گویند 
که آدم فقط یک بار عاشـق می شـود، عشـق یک بار در 
خانـه ی آدم را مي زند، عشـق شتری سـت کـه یک بار 
روی آدم می افتـد و امثـال ایـن  حرف هـا. صادقانـه 
بگویـم کتاب هـا همه شـان در مـورد عشـق دروغ 
می گوینـد. می خواهنـد ذهـن شـما را از اصـل ماجرا 
منحـرف کننـد. امـا شـما گـول آن هـا را نخورید و 
اگـر کتابـی را دیدیـد که ایـن حرف هـای بی ربط را 
بلغـور می کند فـوراً آن  را پـاره کرده و بسـوزانید. 

بعـد بیاییـد و بنشـینید پای داسـتان من تـا برایتان 
بگویم عشـق واقعی چیسـت.

سـال ها پیـش، آن وقت ها کـه ریش هایم هنوز سـپید 
نشـده بـود، حتـی می توانـم بگویـم سـیاه هـم نبود 
یـا البته درسـت بگویـم اصاً ریـش نداشـتم از پدرم 
پرسـیدم: »بابـا! ایـن عشـق که می گـن  چیـه؟« پدرم 
گفـت: »ایـن غلط ها به تـو نیومده فرزنـد دلبندم. تو 
باید َدرسـت  رو بخونی.« پنج سـال بعد که هفت سالم 
شـد و سـواد خوانـدن و نوشـتن مختصـری آموختم 
تصمیـم گرفتم به جـای درس خواندن بروم و عاشـق 
شـوم. اما قبل از عاشـق شـدن الزم بود با تحقیق در 
داسـتان های موجود معنـای واقعی عشـق را دریابم. 
اولین داسـتانی کـه نظرم را جلب کرد داسـتان ویس 
و رامیـن بـود. در ایـن کتـاب خاصه ای از داسـتان 
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و نتایـج تحقیقاتـم را برایتان نقل می کنـم. امیدوارم 
شـما هم مثل من بفهمید عشـق چیسـت.

شهرو، ملکه ی مهاباد، روی تخت سلطنتی نشسته 
بـود و بـا بادبزنـی خـود را باد مـی زد. کنـار پایش 
روی زمین فرزندش، ویرو، نشسـته  بود و مشـغول 
چسـباندن تکه های یک کوزه ی سـفالی شکسـته  
بـود. غـروب بود و او از صبح هـر کاری کرده  بود تا 
بـه مادرش ثابـت کند بزرگ شـده و برای خودش 
مردی شـده اسـت. تمرین تیراندازی کـرده بود، با 
چندتـن از سـربازان جنگیده و آن هـا را از پای در 
آورده بـود، بـا بادبـزن بزرگـی که هدیه ی پادشـاه 
چین بود و سـه متر طول و سـه متر عرض داشـت 

تمـام ظهـر شـهرو را بـاد زده  و کل قصـر را خنک 
کـرده بـود، کلید اتاق های مختلف قصـر را از کیف 
مـادرش پیـدا کرده بـود، چاه گرفته ی مسـتراح را 
بـاز کـرده بود، غذای ظهر را آمـاده کرده و با ملکه 
دسـتور خرید وسـایل مورد نیاز برای کاخ را صادر 
کـرده بـود و در حالـی  کـه فکـر می کـرد خـود را 
بـه مـادرش ثابت کـرده، با کوزه ی شکسـته ای که 
شـهرو به او داد مواجه شـد. حاال یک سـاعت تمام 
می شـد که نشسـته بود و سـعی می کرد تکه های 
کوزه  را به هم بچسـباند تا ثابت کند برای خودش 

مردی شـده است. 
شـهرو همین طور کـه با بادبزن دسـتی اش خود را 
بـاد مـی زد گاهـی نیم نگاهی بـه ویـرو می انداخت 
تا پیشـرفت کارش را بررسـی کند. کار کوزه رو به 
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از مجموعه ی                                              منتشر شده است:

• صفوار َاره و غالم بهونه گیر

• دختر ماه، پسر  خورشید

• روشنک و سپهرداد

• بهرام و گل اندام



• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• اربعه و بکتاش

• انیسه خاتون و توپازخان


