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 داستان کوتاه

 رؤیا َحسرِت بازنویسِی آن

  بیژن بیجاری 

 

که این داستان  ، ساکن جنوب کالیفرنیا، 1 ارجمند، بیژن بیجاری ۀبا سپاس از نویسند

.کوتاه را در اختیار آرمان قرارداد  

 

رؤیا حَسرتِ بازنویسیِ آن  

هایی متفاوت، خودِ ی این رؤیا سبز ست ــ منتها سبزهایی که با سایه/ روشنسبز در سبز... همه

تر؛ تر؛ یا کمی بیشتر روشنکمی تاریک شوند به هزاران سبزِ تاریک؛ روشن؛سبزها، تبدیل می

ها، هزاران طوریترست... و، اینسبزِ سیر؛ سبزِ اندکی سیرتر؛ سبزی که اندک اندکی تاریک

چشمِ این رؤیای رنگیِ سبز: آسمان، زمین، حَشره، انسان، حیوان، اشیا... و  سبز، سبزشده در

                                                 
1

هایش از سال  داستاناست که  یایران داستان نویسان مطرحاصفهان، از  ۱۳۳۰بیژن بیجاری متولد   

 بیجاری از .دنیای سخن و تکاپو منتشر شدند ،مجالت آدینه ،نگین ،در مجالتی چون فردوسی ۱۳۵۱

 های نشر آموت با عنوان توسط بیژن بیجاریدو اثر از تازگی به ساکن آمریکا شد.  ۱۳۷۷سال 
" منتشر شده های مکرر های کسالت / پرگار/ قصه عرصه"و  "تماشای یک رویای تباه شده / باغ سرخ"

 است.
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سنجاقکِ بزرگ هم هست که،  ، آنست. و ای سراسر سبزی مَنظر، سبزیدهخالصه همه

وارِسبزش، از صورت، دست و پاهای دراز و الغرش، گرفته تا منقارِ بلندِ های تنِ گیاهاستخوان

هایی از های این سنجاقک، رگهاند، و در رَگای و شفافهایی سبز و شیشهاش، همه ساقهعَلَفی

دَوَد ــ انگار که آن نور... و می نَبضِ تَپددرلحظه میای هم جریان دارد و زنده و همنُورِ نُقره

 دَوَد در رَگ.دویدنِ نُوری سبزتر در رَگی که سبز ست و انگار که خونی سبزتر دارد می

ش، چتری گشوده دارد، باالی سَرِ این دخترکِ سپید های نازکو این سنجاقکِ سبز، با آن بال 

کُنَد: ترمیدخترک ست که، رؤیایم رنگینگیسو که نشسته باالیِ سفره ای از خاکستر... و همین 

رنگ ی خونیای آتشِ گداختههـُلـی خاکسترِ گشوده در برابرش، گدخترک، از میانِ سُفره

طرف / های در پروازِ اینکُنَد آن پَرِ خاکسترهای پروانهی خاکستر و فُوت میدارد از سُفرهبرمی

 غالِ سرخ و آن خاکسترها...زد  بر آن گُله کُنَغالِ سُرخ... و هِی فُوت میزطرفِ آن آن

ها و آن عطرِ نُوبَر، در آن شبِ ای، لبریز کرده بود آن فُوت کردنو، وَه که چه عطرِ جادویی

ام  ــ همان عطری که توأم شده بود با حضور و تماشای تریاک کشیدنِ سنجرخان و نوجوانی

و، هنوز  آن عطر... شد در روحِ منِ مجنونپراکنده میآفرینی که مشامیدنِ آن عطرِ افیونیِ جنون

کنم حتّا از یادآوریِ آن بوییدن، و راستش، در همه سال هنوزهم، کیف میو پس از گذشتِ آن

 :زارِ سُفالآن نیروَم به تماشای ست که، میتلخ  حسرتِ باز مشامیدن ِ آن عطرِ

ی وافورِ ی تریاکش ــ بر چینیِ حُقّهکنارِحَبّه غالی سُرخ به اَنبر گرفته داشت،زسنجرخان، تکّه  

ی پای راست، با گذاشت کنارِ چکمهای میهقرّنـُغال و آن اَنبرِ زسفریِ آقای مشیر. و، وقتی 

کرد آن سنجاقک بر سطحِ آورد و فُرو میش هِی به باال و پایین، درمیسنجاقکی دردستِ چپ

-ماندهکرد تَهاش، و بعد هم فُوت مینواخت نِیـَهور، و میای که سوار شده بود بر آن نیِ کحُقّه

اش بر کرد به وَر رفتن و پرورانیدنِ آن حَبّهی دودِ دهانش و باز با سنجاقک و حُقه، شروع می

-کَمَک داشت، باز ماه پیدا میاندازِ تاریکِ آسمان، کَمی وافور. در چشمسطحِ لغزانِ چینیِ حُقّه

اللّه، با برهم چیدن و آتش زدنشان، مَنقَلی ساخته بود حجّت ای هیزمی که حاجهشد باالی کُنده

 زارِ سُفال:کنارِ نی

های زد و خیره بود انگار بر شعلهیش پُک می"اُشنو "من ایستاده، داشت برآقاجون، پُشت به 

و، آن آهوی رویمان. گردید در آسمانِ روبهی که، داشت برمی"ماه"زار، و یا آن مَنقل یا نی
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شد. شاید های سوسوزنش، دیگردیده نمینَرّهم دیگر رفته بود ــ و یا در تاریکیِ بیابان، آن چشم

 کرد...هم، همان دور و بَرها پنهان شده  بود و داشت نگاهمان می

ای از افروخت برای کباب کردنِ تِکّهدر شکارهای پیشین، حاج حجّت این آتشِ سحرگاهی می 

ی سحرگاهی. و در زیرِ آهو؛ امّا آن شب، خبری نبود از کبابِ گوشتِ تازّه جگر یا گوشتِ

تابید، فقط دامنی از بیابان روشن بود ، و که می  "آهوی بیابان"نوری که از دو چشمِ جیپِ آن 

زار هم، ماهِ زاری که روییده بود باالی سطحِ نازکی از آبِ انگار مُرده. وباالی نیدورتر، آن نی

 جان شروع کرده بود به تابیدن.ه، کمبرآمد

 

زار طرفِ سبزهطرف آنزَد، و به اینهای دخترک بوسه میی بر شانهو، سنجاقک، هنوز داشت هِ 

های دخترک، یا... امّا بویید شانهبوسید و یا  بو میزد و باز، میی خاکستر، نوک میو یا سفره

کرد دخترک و پیرامونش... بلّه، تَرک نمی همچو یک نگهبان انگار، و برای حفاظت از او،

در لحظه، های خاکستراز گیسوی سپیدِ دخترک. و همکرد بُرادهسنجاقک هنوز داشت، فُوت می

غالِ سرخی درمیانِ دو دست. و انگار داشت، آن گُله زدخترک، به من نزدیک شده بود با گُله 

تر اش، آن حریرِ نازکِ خاکستر، سُرخکرد. کُلوخه آتشی که سرخیغالِ افروخته تعارفم میز

رده بودم و بعدهم، به زمزمه خطاب به او ــ و انگار که به خود نمایانَدش. به دستهایش نگاه مُمی

های رگهای سپیدی؛ چه انگشتانِ بقاعده زیبایی؛ چه سبز مویبَه چه دستبَه "ــ گفته بودم: 

های شما؛ وَه که چه شاداب و جوان طور سفیدِ دستهایی ایناند در زیرِ این پوستزیبایی دویده

 "هایی دارید شما دخترم!هایی دارید؛ راستی که، چه جادوگر دستدست

غالِ گداخته. و خُب زکرد برآن و فُوت می های دخترکسنجاقک، هنوز بوسه می زد برشانه 

و بعد تر هم، هنوز شدند خاکسترهای خاکستر در پیرامونمان. و... معلوم ست که: پراکنده می

بویید گیسوی سپید و بلندِ دخترک، یا داشت زد یا میدانم که سنجاقک داشت آیا بوسه مینمی

کرد ــ چه که هنوز، رؤیا و فرقی هم نمی .. یا؟ ی سُرخ.ی گداختهکرد بر آن کُلوخهفوت می

زارِ پُشتِ دَویدم در علفآسمان و همه جا سبزِ سبزِ سبز شده بود باز... و من داشتم بازی کنان می

 ای که، تاجِ کاجِ سرسبزش پیدا بود ...هایم ــ همان خانهی نوجوانیخانه
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ی خانه سَر بزَنم، چههای باغگفته بود بروم به سبزه مادر بود که،کاج و مادر، همزادِ هم بودند. و 

بخصوص بعد از ترکِ  ها ــ ووجو کنم: آره! پدرتان آن آخریهای کاج را جُستو زیرِ درخت

گیهای گذشت، بیشتر به بچهها... ــ هر روز که میها، هُوبرهجان کردنِ آهو ها، کَبکشکار و بی

های آخر دانی مادر؟ پیری بد دردی ست. خُب راستش، دیگر این سالشد. میتو شبیه می

های گذشته، سالکردم که چرا ها، خودم را نفرین میبگومگویی که نداشتیم؛ هیچ، بعضی وقت

ی الغرِ هشت/ نُه ساله دانی؟ پیرمرد شده بود عین یک پسر بچهدانستم. میقدرِ پدرتان، کمتر می

کنی؟ مثلن: دو/ سه سال پیش و پوست و استخوان، و انگار که من مادرش شده باشم. گوش می

های خانه همین کاجاز فُوتش، یک دَمِ غروبی، دوتایی نشسته بودیم لبِ ایوان و داشتیم باغچه و

-گشتند به النهها و سارهایی که داشتند برمیکردیم؛ همین آسمان را و گنجشکرا تماشا می

 .هایشان....

بیند که آقا جون غیب گردد به ایوان، میو تا مادر رفته بوده سر بزَنَد به قوریِ چای، وقتی برمی

بوده به اتاقِ من، و بعد هم وقتی  فهمد، آقاجون رفتهای بعد ست که، مادر میشده. و لمحه

ای که خودش خریده بوده بیند که، پدر، با تفنگ بادیآقاجون برگشته بوده به ایوان، مادر می

ی کَم ارتفاعِ ایوان. و بعد هم، مادر دیده بوده که برای پسرش، نشسته بوده بر لبِ دیواره

اش، و ازمادر رده بوده از جیبِ جلیقهاش را در آوآقاجون، بسته سیگارِ اُشنو و فندکِ بنزینی

مان کامل کنی به یک استکان چای این دَمِ غروبی تا عیشپرسیده بوده که: خانم ما را میهمان می

، وقتی برگشته بوده به ایوان که، آقا "پولکی"شود؟ و بعد تر هم، مادر با سینیِ چای و بشقابکِ 

ی تفنگ بادیِ کمر گذاشته در خزانهای میمهجون اولیّن اُشنوش گیرانده بوده و داشته ساچ

 من...ی شکسته

مرد، هروقت حوصله داشت و اگر غروب بود و هوسِ بعد، پیرگفت: از آن غروب بهمادر می

ش دانستم آقاجونت، باز یادِ شکار افتاده... آخر خُب شکار عشقکرد در حیاطِ خانه، میچای می

. این کنَدجان ای را بیخواست دیگر پرنده یا چرندهنمی توانست،بود؛ امّا شاید اگر هم می

کرد راستی دُرُست و آره! امّا خُب تیر انداختن و نشانه  زدن را دوست داشت، و چه ذوقی هم می

هایی ها در ایوانِ خانه، و با همان تفنگ بادیِ تو، چه عشقراستی... آره! آن آخرِ عمری و غروب

های همین پنج / شش کاجِ خانه. دُرُست ست نشست به شکارِ میوهکه  نکرد پدرت. خُب، می

های خانه را ها و آن میوه های چوبیِ کاجی کُلوخهدید؛ امّا همههایش دیگر خوب نمیکه چشم
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ای را پیدا کنی که، ساچمه شانکیتوانی یاند، بُرو نگاه کن پسرم، خُب، تو میکه بر زمین افتاده

 .شان، نخورده باشد به تَناتاز آن تفنگ بادی

 

خودی نیاویخته بود ــ در تَهِ آن کُمدِ دستش، بیو، پس پدرهم، بندِ آن تُفنگِ دو لولِ خوش

ها و قوطیِ باروت و لباسش تا کمتر دیده شود آن تفنگ و آن ساکِ کوچکــِ برزنتیِ فِشنگ

ر کنارِ پدر بودم ــ وقتی آقاجون ها سالِ پیشتر، من نیز، دراستش این ست که: سال ها و ..ساچمه

برگشته را شکار کرده بود. و درُست ست که، تفاخرِ به شکارِ پلنگ برای پدر یک پلنگی بخت

ی آهو ی سر بریدهی آهو هم در طرفِ دیگر ــ همان دو الشهی سربریدهطرف، و آن  دو الشه

مان. بعدترهاست که پدر آزردزردِ پدر، بوی خونشان می "بیوکِ"که، از صندوق عقبِ آن 

-اش کرده بود، مستِ بویِ خونِ همان آهوها، آنگی دیوانهگفته بود: آره! اون پلنگی که گرسنه

راست آمده بود طرفِ ما که، شکارش کنم. خُب خیّال خوش،  یکطور با پروا و آنطور بی

آن پلنگِ به خون گی با نوعی سرمستی، باالی سرِ پدر، شکارش کرده بود و... بعد هم، همه

 .آغشته، عکس هم گرفته بودیم..

حاال و  بعد از پنجاه و دو سال بعدتر، همان عکسِ رَنگ و رو رفته، خیره ست به من:  آقاجون 

-ایستاده؛ منِ هشت/ نُه ساله نشسته باالی سرِ یک پَلنگ که از زیرِ سر و تا ملتقای گردن و دست

شود آن خون؟ آخر عکس، سیاه/ سپید ست. و نمیهایش، دامنی تاریک گسترده شده... آیا 

-پایه هم پیداست زیر پاهای درآغوشی دوربینِ سوار بر یک سهتاریکی را دقیقن نوشت. سایه

اندازِ چشم دوربین، در چشم. خنددی پسرکی که به دوربین ــ انگار با شوق ــ خیره میگرفته

، دو تَپه پیداست و بقیّه فقط بیابان: جلوتر، پنج گاهیپُشت سرِ آقاجون و ماها، در خطِ اُفقِ صبح

ی پلنگ، نقر ایستاده، و پسرکی نشسته باالی سرِ یک پلنگ و در زیرِ دامنِ  سیاهِ گسترده شده

 اشی آن مکعبِ دوربین و سه پایهو جلوتر، سایه .اممن نشسته ،دامنی سیاه گسترده شده. و باالتر

 هم پیداست...

 

بُرد برای شکار... امّا، آن شکارِ آخرِ آهوی آن هم باز، پدر مرا همراه میهر چند بعد از  

 گردد به پاییزِ دو سال بعد از شکارِ آن پلنگ:آقاجون، برمی
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اش برای شکارِ آهو. بعد از دعوت کرده بود به مزرعه/ قلعه را آقای مشیر، آقاجون و سنجرخان 

ای که ی گستردهودوستانِ پدر،  همه برخاستیم از سرِ سفرهآن شامِ آخر، و بعد از نوشانوشِ پدر 

های آقای مشیر گسترده بودند. هرچند، آقای مشیر سرانجام آن شب، ترجیح داد چُرت رعیّت

ی خاکستر، های سُرخ، در میانهغالزاش، مَنقلی پُر از ی دیگر که در میانهزدنش بر سرِ آن سُفره

حاج حجّت! یادت   "د که:اش بگویامّا یادش نرفت که به راننده تلنبار شده، تماشایی شده بود؛

ام که، زارِ سُفال. خودم دیدهدانی که، بِبَرشان نیام برای سنجرخان. مینروَد بَرداری کیفِ سفریِ

 "آیند برای آب خوردن...گَلّه، یا جُفت جُفت می

و، پس .  کم برای چند ساعتـ دستو دقایقی بعد، بوده بود که، ظاهرن ماه برگشته بوده خانه ـ 

سنجرخان، بندِ  دولولِ آقاجون به دوش انداخت. آقاجون زیپِ کُتِ شکارش باال کشید و حاج 

حجّت هم، ساکِ فشنگ و پرژکتورِ آقاجون برداشت . بعد هم، آقاجون بعد از سوار کردنِ 

پشت فرمانِ آهوی ش بر باطریِ آهوی بیابان، نشست کنارِ حجّت، که "پرژکتور "های سیم

بیابانِ، سِفت فرمان را چسبیده بود. من هم نشسته بودم کنار سنجرخان که تفنگِ دولولِ آقا جون 

رفت در دلِ بیابانِ تاریک. همه جا تاریکی بود ــ آهوی بیابان پیش می. میانِ پاهایش گرفته بود

در دور، و در دامنِ نورِ  مگر در برابرِ آن دو چشمِ روشنِ آهوی بیابان و سمتِ راستمان، که

آمد بر زمینِ بیابان، همه تابانید، و همچو ماهی بَدربرمیژکتورِی که آقاجون بر بیابان میوپر

 نمود.دیگر، سراسر تاریکی در تاریکی، تاریک می

. پدر "آقا جون! اوناهاشون!"های شیطان/ کودکِ من پیدا کرد: چشم آن دو آهو را هم، باز

ای را ایستانید و پیش از آنکه، سنجرخان د، و آن چهار چشمِ سوسو زنِ نقرهپرژکتورش چرخانی

 بشنوَد فریاد ِ آقاجون که: سنجر نزنی مادهِ رو، سنجر شلیک کرده بود و مادهِ رو زده بود.

های روشنِ آهوی بیابان، و زیرِ پرژکتورِ هنوز روشنِ تر، زیرِ نورِچراغطرفتهمه پیاده شدیم. آن

ی ده/ دوازده متری هم، آن آهوی دیگر طرفـتر و در فاصلهآن آهوی آبستن، آن باالیِ سرِ

 کرد...ایستاده بود و به ماها نگاه می

ساعتی بعد، ماه برگشته بود به آسمان که، حاج حجّت رفت و از عقبِ جیپِ آهوی بیابان، چند 

ی آهوی خت. الشهها آتشی فراهم ساکُنده چوب آورد. ویک بطریِ کوچکِ بنزین و با آن

های بلندِ نِی ی آب که در باال دستش، ساقهتر، برکهطرفتر... و، اینطرفماده هم، افتاده بود آن

شد... و آن آهوی نَر هم دیگر رفته بود انگار. سنجر خان و پدر هم ایستاده بودند باالی دیده می
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ای جای نیش کشیدنِ تکّهار، بهبهای چوب ــ و اینمَنقل آتشی که حاجی ساخته بود با کُنده

زار و ماهتاب و دود کردن ــ سنجرخان تماشای نیبریان از جگر یا گوشتِ آهو، ایستادند به

 زد...اج میلّشنویش پُکِ قُاُ سیگارِکشید و آقاجون به تریاکش می

در دستش، پنهان کرد خودی نبوده بود که پدر، بعد از آن شکار، تفنگِ دولولِ خوشنه! بی

 کُمدی که تا بعد از مرگش، ما را دسترسی بدان امکان نداشت: 

چریدندشان بچه آهوهایِ در برابر و یا همین ها؛ عطرِ شبدرها؛ عطرِ سبزهایی که میعطرِ یونجه

ایستاد نگاه و شان میدرکنارم، و من و بسا که خودشان سرمست کرده بود ــ آخر، گاهی یکی

پریدند و بازی بازی اش بدوَم و باز بر سَر و کول هم میهمراه یا در پیکرد که انگار دعوتم می

دوید برابرم. و لیسید و بعد میآمد کنارم و مُچِ پایم میکردند و بعد باز، یکی دیگرشان میمی

نگریست ــ شاید برای اینکه، مطمئن شود که هنوز گشت پُشتِ سرش میگاهی هم برمی

کرد باز... داشتیم گشت و به پُشتِ سرش نگاه میگوشانه برمیبازی همراهش هستم  و بعد باز،

کودک بودم و درختِ   کردیم. انگارهنوز، منی پُشت خانه، بازی میزارِ کنار برکهدر علف

مان پیدا بود. و،... انگار هایم هم، تاجِ سبزش از باالی دیوارِ خانهی کودکیکاج قدیمیِ آن خانه

کردم، درخشید، فکر میرسید ــ هرچند، ماهِ بدر در آسمانِ باالی کاج میمیداشت صبح از راه 

خیّال یا طور، بیاز همین درخششِ ماهِ بَدر ست که بچه آهوها به من اطمینان دارند و، دارند این

کنند تا بعد شان، با آرامشِ بازی میهیچ هراسی، با من نیز همچو یک آهو و عضوی از اهلِ خانه

زار برویم ــ و تا هنوز، ماهِ بَدر در آسمان ست ــ برسیم به برکه، و برای ی در علفاز چرا

هنگامِ نوشیدنِ آب، من بپا و نگهبانشان باشم؛ دادند بهکه ترجیح مینوشیدنِ آب. شاید برای آن

صبح  دانستند، آن پلنگِ گرسنه، پیش از فرارسیدنِ آفتاب باید برگردد خانه ــ حتّا و اگرشاید می

 .  و آفتاب هم در راه باشند
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