
                
        

              شکوفه های بهار 

کلت غلبه کرد                                                            سرگذشت واقعی دختری جوان و زیبا ک با توکل ب خدا ب تمام مش
                            بهار نیساری

انتشارات سیمرغ خراسان 

1394



سر شناسه:بهار/نیساری/1326
عنوان و نام پدیدآورنده: شکوفه های بهار/بهار نیساری 

مشخصا ت نشر:مشهد /سیمرغ خراسان/1394  
  مشخصات ظاهری:223 ص شابک:978-600-8014-3-3

وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع سرگذشت پژوهی-قرن14

موضوع:رمان/ادبیات داستانی 
رده بندی کنگره:PIR8234 /م5/37 1394

رده بندی دیویی:8 فا 1/45
شماره کتابشناسی ملی:401254

------------------------------------------------------------------
             انتشارات سیمرغ خراسان

 آدرس:مشهد-امامت 23 پلک 166-تلفن:09157001030-05136032573                                    
           simorghorasan@yahoo.com                     

-------------------------------------------------------------
نام کتاب: شکوفه های بهار

مولف : بهار نیساری
ناشر : سیمرغ خراسان

ویراستار : فاطمه دهکردی
طراح: خاطره آرمین

صفحه آرا : بهاره مقنی پورکرمانی
قطع:  رقعی/شمارگان/1394/1000

چاپ:اول/1394
شابک: 879-600-8041-0-1-3 

قیمت:100/000 ریال جلد شومیز-150/000 ریال گالینگور



                       

ب یم  تقد
ه د بو ندگیم  ز د  لگو  ا ین  بهتر ک  گم  ر ب ر پد  

م ر ا د ن  ستشا و د ر  بسیا ک  نم  ندا ز فر ب  یم  تقد و   





شکوفه های بار 

5

فصل اول

از مدرسه با خوشحالی به سمت  خانه رفتم. آنروز تصدیق دوره راهنمایی)سوم 

راهنمائی( را گرفته بودم و در حال پرواز بودم. این اولین مدرک زندگیم 

بود. تصمیم داشتم آنقدر درس بخوانم تا نویسنده بزرگی شوم. از کودکی 

این عشق در وجودم جریان داشت.

به خانه که رسیدم آقاجان )پدربزرگم( که سرپرستی مرا به عهده داشت در 

منزل نبود. دوست داشتم او اولین کسی باشد که در خوشحالی من شریک 

می شود. ننه در آشپزخانه مشغول پختن ناهار بود. بعد از سلم از او پرسیدم:

سلم ننه جون.

سلم د خترم. خسته نباشی!

ممنون. ننه آقا جان کجا رفتن؟

نمی دونم ننه. ولی هر جا باشه الن دیگه باید پیداش بشه.

خانم جان همسر آقاجان، همراه نیره، بیرون بودند. نیره آنروز ناهار مهمان 

ما بود. نیره خواهر خانم جان بود و از زمان کودکی نزد آقاجان بزرگ شده 

و آقاجان مانند من، سرپرست او نیز بود. نیره ازدواج کرده بود و همسرش 

که مرد خوب و فوق العاده ای بود اکنون سکته کرده و نیره در منزل ما بود.
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من از زمان کودکی پدر و مادرم را از دست داده بودم و آقاجان مانند جانی 

شیرین در این مدت از من مواظبت کرده بود.

مدرک سوم راهنمائی که آن زمان به نام سیکل خوانده می شد را، در دست 

گرفتم و با خوشحالی وارد اتاقم شدم. انگار روی ابرها راه می رفتم. استعداد 

زیادی در نوشتن داشتم و همین انگیزه ای شده بود که بتوانم براحتی راه 

آینده ام را انتخاب کنم و برای نویسنده شدن تلش کنم.

روی تختم دراز کشیدم و همانطور که به سقف اتاقم چشم دوخته بودم یکی 

خواننده  همراه  شد  می  پخش  رادیو  از  که  را،  خواننده  دلکش  شعرهای  از 

طرفداران  خودش  زمان  در  خواننده  این  کردم.  می  تکرار  بلند  صدای  با 

پروپاقرصی داشت. 

این عادت همیشگی ام بود و گاهی اوقات با خودم شعر خواننده ها را زمزمه می کردم. 

به همین خاطر هر کسی صدایم را می شنید می گفت صدای خوبی داری!

 همانطور که با صدای بلند می خواندم یکباره متوجه شدم صدای آقاجان از 

داخل حیاط می آید. مرد شوخی بود و با شنیدن صدای من از داخل حیاط 

بلند گفت:

بهارخانم اینقدر قشنگ می خونی، بلبل ها ریختن تو حیاط..!	 

به  فاتحانه  خیلی  و  برداشته  را  مدرکم خود  با خوشحالی  و  گرفت  خنده ام 

سمت پدربزرگم که همیشه با نام آقاجان او را صدا می زدم رفتم. 

با خوشحالی مرا بوسید و گفت:
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تبریک دخترم.	 

ممنونم آقاجون.	 

این نتیجه زحماتته. می دونستم موفق می شی!	 

از خدا می خوام سایه شما بال سرم باشه. می خوام....	 

نگذاشت حرفم را ادامه بدهم. با خوشحالی گفت:

برات 	  این خبر خوب رو به من دادی! منم یه خبر خوب  تو  امروز 

دارم دخترم.

با شوق نگاهش کردم و گفتم:

چه خبری آقاجان؟	 

گفت: فردا یه لباس خوب و مرتب می پوشی می ری خونه عموجان.	 

خونه عموجان؟ چرا؟	 

همین 	  به  ایشال  شده.  پیدا  خوب  خواستگار  یه  واسه ت  راستش 

زودی عروسی می کنی و وارد دنیای جدیدی می شی!

گوشهایم نمی شنید. نه...! می شنید اما باور نداشتم. چه می شنیدم؟ خواستگار؟ 

نویسنده  و  بخوانم  باید درس  دارم.  زیادی  آرزوهای  نه... من  مگر می شود؟ 

بشوم. ازدواج باعث می شود آینده ام به سمتی دیگر برود.

با ناراحتی پدربزرگ را نگاه کردم. خوشحالِی گرفتِن مدرکم، به کامم تلخ شد 

و احساس بغضی شدید در گلویم کردم. آرام گفتم:

ولی آقاجان.... من می خوام درس بخونم. شما که می دونی من چقدر 	 
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به درس خوندن علقه دارم. ازدواج یعنی....

من بزرگتر توام و می دونم چی برات خوبه چی خوب نیست.	 

آقاجان اینجوری منو بدبخت می کنید.	 

ناراحت نگاهم کرد و گفت:

این چه حرفیه عزیزم؟	 

من دلم نمی خواد به این زودی ازدواج کنم.	 

ناباورانه اشک در چشمانش جمع شد و گفت:

دخترم می دونم خیلی با هوشی. می دونم استعداد داری و می تونی 	 

به مدارج بالیی برسی ولی...

ولی چی آقاجان؟	 

که 	  می رسه  عقلت  اونقدر  می دونم  بگم.  برات  چیزی  یه  تا  بشین 

منظور منو درک کنی.

آرام در کنارش نشستم. برای گفتن حرفی که در دهانش بود بغض خود را 

فرو داد و آرام گفت:

عزیزم... تو اولین میوه زندگی منی! پدرت که پسر بزرگم بود، خیلی 	 

زود از این دنیا رفت و منو تنها گذاشت. من به خودم قول دادم تا زنده ام تو 

با این وضعیِت قلبم،  رو سروسامون بدم. من....من آفتاب لب بومم دخترم. 

معلوم نیست امروز بمیرم یا فردا. اگه من نباشم کی می خواد از تو مواظبت 

کنه؟ پدر و مادرت بعد از رفتنشون داغ بزرگی روی دل من گذاشتند. 
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گفتم: آقاجان من می خوام درس بخونم.	 

گفت: ببین دخترم! عموجونت که اینجا نیست. همراه زن و بچه هاش  	 

توی لندن هستن. برادرای منم که توی آذربایجان هستند و حوصله زن و بچه های 

خودشونو هم ندارن چه برسه به تو! من مجبورم این کار رو بکنم عزیزم.

این حرفو نزنید آقاجان... انشال شما صدوبیست سال عمر می کنی.	 

 دخترم اینا که می گی تعارفه. من تصمیم خودمو گرفتم. می خوام تا 	 

چشمم بازه عروسی تو رو ببینم.

ولی من...	 

کمی عصبی گفت:

 بجای اینجا وایسادن، برو به ننه بگو غذامو بیاره که خیلی گرسنه ام.	 

وقتی از اتاق خارج می شدم گویی دنیا بر سرم خراب شده بود. ننه میز غذا 

را به زیبایی چید اما من نمی توانستم چیزی بخورم. گلویم بسته شده بود و 

ناامیدی همه وجودم را گرفته بود. تازه من هنوز سنی نداشتم برای ازدواج. 

اگر پدر و مادرم زنده بودند نیاز نبود به این زودی وارد دنیای تأهل بشوم.

از سر  را می خوردم چون پدربزرگ دوست نداشت  باید غذایم  سر میز غذا 

سفره گرسنه بلند شوم. هر لقمه از غذایم با اشک چشمم مخلوط می شد و 

من با بغض لقمه را فرو می دادم.

بلند شد.  میز  از سر  غذا  بود وسط  ناراحتی من شده  متوجه  پدربزرگ که 

دلم برای او می سوخت. می ترسید بعد از مرگش من به سختی بیفتم و برای 
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همین این تصمیم را گرفته بود. آقاجان قبل از ترک اتاق به سمت من آمد 

و سر مرا بوسید و گفت:

-  نگران نباش دخترم. همه چیز درست می شه.

او به اتاق خودش رفت. من ماندم با دنیایی از بغض که بزور راه گلویم را بسته 

بود. از سر میز بلند شده و من نیز به اتاق خودم رفتم. آنروز تا ساعت ها فقط 

گریه کردم. به بخت سیاهم و... به فقدان پدرومادرم. با صدای کمی بلند به 

خدا ِشکوه کردم که:

» آخه چرا...؟ خدایا چرا کسی رو ندارم باهاش دردودل کنم؟ اصل دختری 

که مادر نداره بهتره بمیره تا این همه رنج رو تحمل نکنه!«

صدای خانم جان و نیره خانم مرا از دنیای ناامیدی که در آن بودم رها کرد. 

وقتی به ساعت نگاه کردم نزدیک چهار بعدازظهر بود و من ساعت ها درون 

اتاقم در حال گریه و غصه بودم. آنچنان که متوجه گذر زمان نشدم.

و  زندگی  پدربزرگ در مورد  آوردم که  بیاد  و  دراز شدم  دوباره  روی تختم 

سرنوشت پدر و مادرم چه گفته بود! یک روز که سر حال بود ماجرای عشق 

پاک و بی آلیش پدرم نسبت به مادرم را برایم تعریف کرد و گفت که من 

ثمره یک عشق پاک و آسمانی هستم. او گفت:

»» من در یکی از شهرهای آذربایجان بدنیا آمدم. پدری جذاب و مادری بسیار 

زیبا. پدربزرگم مردی بسیار قدرتمند و مقتدر بوده و در تاریخ آذربایجان نیز 

نقش به سزایی داشته و همراه ستارخان و باقر خان در دفاع از کشور ایران 

بسیار کوشیده است. در کتاب تبریز در مه نیز از پدربزرگم و مبارزاتش یاد 
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شده است. در خاطراتش نوشته در یک روز پنجاه نفر از روس ها را بخاک 

ایران به  تاریخ  بود و در  از جان گذشته  کشیده. پدربزرگم مردی فداکار و 

وطن پرستی او اشاره هایی شده است.

مادرم دختری ساده و شهرستانی بوده است.  دختری که آوازه زیبائیش در 

محله شان پیچیده. او در سیزده سالگی یک بار ازدواج می کند و در سن پانزده 

سالگی همسرش تصادف کرده و در حالی که او پسری چند ماهه را بادار بوده 

بعد از مرگ شوهرش دوباره به خانه پدری برمی گردد. مادرم برادر ناتنی مرا 

در منزل برادر خود بدنیا می آورد. پسرک بیچاره هرگز پدر خود را نمی بیند.

دایی من به نام علی خان و همسر او هرگز بچه دار نشده بودند و برادرم را 

مانند فرزند خود با مهربانی بزرگ می کنند.

مادرم مدتی بعد از مرگ همسرش، به یک مهمانی دعوت می شود و این در 

حالی ست که، پدرم که در زمان خودش، از دانشجویان ژاندارمری بوده برای 

سرکشی به همان شهری که مادرم زندگی می کرده برای ماموریت می رود. 

روزی همراه دوستانش در کوچه ای همراه دوستش در حال قدم زدن بوده 

که متوجه می شود از یکی از خانه ها صدای رقص و آوازی بسیار دلنشین از 

مراسمی به گوشش می رسد. 

کنجکاو شده همراه دوستش به جلوی درب آن خانه می رود. از لی در نگاه 

می کند و دختری بسیار زیبا را، با قدی بلند و صورتی چون قرص ماه می بیند 

که در حال رقصیدن است. جلوتر می رود از گوشه پرده ای که پاره بوده نگاه 

می کند و محو زیبایی تندیسی زیبا می شود. 
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این حرکت، سرنوشت و آینده خیلی ها را رقم می زند. دختر که با موهایی 

بلند و مواج در اطرافش رقصی بسیار زیبا را در مراسم به اجرا درمی آورد فارغ 

از دنیای اطرافش به پایکوبی مشغول می شود.

پدرم همان زمان در وجودش حالتی احساس می کند و ناخواسته به آن زن 

که بعدها مادرم شد، دلبسته می شود. بعد از تمام شدن ماموریت و برگشت 

به تهران حتی لحظه ای از فکر آن زن و صحنه ای که در آذربایجان از لی 

پرده ای پاره دیده است بیرون نمی آید. مدتی بعد نسبت به کارهای خود و 

ماموریتهایی که باید انجام بدهد بی توجه می شود. پدربزرگم که اکنون او را 

با نام آقاجان صدا می زنم متوجه دلسردی او نسبت به زندگی و اطرافش می 

شود و اسدال پدرم را، مورد مواخذه قرار می دهد و او را وادار می کند دلیل 

این همه بی توجهی خود را توضیح بدهد.

اسدل جان من پدر توام.... مدتیه متوجه شدم نسبت به همه چیز 	 

بی توجهی! می خوام دلیلشو بدونم.

پدرم سکوت می کند. آقاجان ادامه می دهد:

اگه مشکلی داری بگو...نزدیکتر از من به تو کسی نیست.	 

کند.  می  گریه  و  ترکد  می  بغضش  آقاجان  تعجب  و  بهت  میان  در  اسدال 

پدربزرگ که متوجه می شود باید موضوع بزرگی درمیان باشد که  اسدال 

خان را به گریه انداخته، ناراحت سر او را در آغوش خود جای داده و می بوسد.

- قربونت برم عزیز بابا. بگو چه غصه ای توی اون دلت لونه کرده؟

اسدال باز هم سکوت می کند.  پدربزرگ می گوید:
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من تو رو با سختی های زیاد و  بدون  مادرت بزرگ کردم. همه 	 

مراقبت  بخوبی  برادرت  و  تو  از  دادم  قول  مادرت  به  من  تویی.  من  زندگی 

کنم. عباسقلی برادر بزرگترت که الن همراه نامزدش دخترعمو مهین، توی 

انگلیس در حال تحصیله. 

اسدال باز هم سکوت کرده و شرم باعث می شود راز دل را برای پدرش بگوید.

پدربزرگ سر او را از روی شانه برداشته و می گوید:

بشین اینجا و برام تعریف کن. می دونم یه مشکلی داری. می دونم 	 

یه غصه ای تو چشماته و که شرم باعث شده حرف نزنی. اما عزیزم، تا چیزی 

نگی منم نمی تونم کمکت کنم.

اسدال سر بزیر و با شرم پرده از راز دل می گشاید:

اگه بداد دلم نرسی... دیگه پسری به اسم اسدل نخواهی داشت!	 

پدربزرگ نگران و ناراحت تا لحظاتی به او زل می زند و کمی بعد می گوید:

بگو چی شده اسدال؟ چه مشکلی داری؟ نکنه توی درسات نمره 	 

کم آوردی؟

اسداله دقایقی بعد نفسی تازه کرده و آرام می گوید:

پدر من...من.... عاشق شدم.	 

آقاجان لحظه ای بدون اینکه پلک بزند او را نگاه می کند. او مردی جاافتاده 

و جدی، اما در عین حال بسیار مهربان بوده آرام می گوید:

کی هست این دختر خوشبخت؟ کجاست؟	 

زیبا در مراسم  آذربایجان و دیدن دختری  اسدال خان همه ماجرای شهر 
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از  کردن  نگاه  دختری شهرستانی،  نظیر  بی  رقص  جریان  و حتی  عروسی، 

پشت پرده پاره، و همه جزئیات را برای او تعریف می کند.

پدربزرگ نفسی آرام می کشد و با لفظی مهربان می گوید:

و 	  میشه  تموم  درست  دیگه  مدت  یه  منی.  ارشد  پسر  تو  اسدال! 

صاحب منصب میشی. چرا با زندگی خودت بازی می کنی؟ تو رو چه به یک 

دختر شهرستانی!

اسدال با ناراحتی و چشمانی که هنوز خیس از اشک بود می گوید:

پدر...! من بدون اون دختر می میرم.	 

این چه حرفیه پسر؟ تو باید به مراتب بالتر برسی و افسر ارشد بشی. 	 

تو آینده داری و این عشق تو رو به بیراهه می بره.

افسر 	  و  ترقی  مورد  در  کنی  کمکم  اینکه  بجای  شما  من...!  خدای 

شدنم صحبت می کنی؟

من صلحت رو می خوام پسر!	 

می دونم پدر ولی من...	 

اسدال وقتی قیافه عصبی پدر را می بیند می فهمد که ادامه این بحث بیفایده 

است. به همین منظور ناراحت اتاق را ترک کرده وارد اتاق خود می شود و 

زمزمه می کند. برای دل بیقرارش زمزمه می کند. برای آرزویی که به نظر بر 

باد رفته زمزمه می کند:

 سکوت می کنم... به خاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فکر کودکانه باقی می مانند...

 به خاطر امید هایی که به نا امیدی مبدل شدند... به خاطر شب هایی که قرار 
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است با اندوه سپری شوند... به خاطر قلبم که زیر پای پدرم که بسیار دوستش 

دارم له شد به خاطر چشمانم که همیشه بارانی خواهند ماند....

سکوت می کنم....  به خاطر عشقی که باید بدست فراموشی سپرده شود...

  و به خاطر حرف های نگفته دلم که در کنج این اتاق با بغضی سنگین شکسته شود

****                                            

 در مدت زمان یک ماه  کم کم اسدال نسبت به همه چیز بی تفاوت و بی 

حوصله می شود. رنگی زرد و صورتی لغر حاصل یک لحظه نگاهی ست که 

روزی از لی دری، بوسعت همه دنیا به دختری زیبا کرد و همه چیز خود را 

باخته بود.

پدربزرگ که متوجه اوضاع بد روحی اسدال می شود دوباره او را به گوشه ای 

کشیده و تصمیم می گیرد بطور جدی با او صحبت کند.

میخوام باهات حرف بزنم اسدال.	 

چه حرفی بابا؟ وقتی ناراحتی من براتون مهم نیست آخه...	 

میخوام در مورد اون دختر باهات حرف بزنم.	 

اسدال که به گوشهایش اعتماد نداشت دوباره می گوید:

چی گفتی...!!؟	 

گفتم می خوام بدونم اون دختر چی داشته که زندگی تو رو زیرورو کرده.	 

نمی دونم بابا. فقط می دونم...	 

خیل خب قبول. اما من اول باید در مورد اون تحقیق کنم.	 

ناراحت و کمی عصبی گفت:
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باشه بابا تحقیق کنید. از زمین زمان....از شهر و همسایه هاشون...از 	 

کسبه محل زندگیشون...نمی دونم از هر کی که می خوای تحقیق کن فقط....

فقط چی؟	 

فقط امیدوارم دیر نشده باشه.	 

تا زمانی که برای من خبر آوردند 	  باید  نفوس بد نزن پسر....اما تو 

صبر کنی.

چشم.	 

در ضمن باید از این زندانی، که برای خودت ساختی بیرون بیای. 	 

باید فعالیت کنی. دلم نمی خواد پسرم اینقدر گوشه گیر باشه.

قول میدم بابا.	 

پس قرار شد تا زمانی که من گفتم صبر کنی.	 

اسدال چیزی نمی گوید و با خوشحالی پنهانی در چشمانش اتاق را ترک می کند.
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فصل دوم

که  است  منتظر  اسدال  روز  هر  و  گذرد  می  جریان  این  از  زیادی  مدت   

پدرش دهان باز کند و از آن شهر خبری برایش بیاورد. هر روز که از خواب 

بیدار می شود به امید آنکه آنروز، روزی پر امید برایش باشد روز را بپایان 

می رساند اما دریغ از خبری امیدوار کننده.

 پدربزرگ فکر می کند اسدال این موضوع را فراموش کرده که حرفی نمی 

زند. اما او مردی بنام علی خان را به آن شهر فرستاده برای تحقیق و منتظر 

برگشت فرستاده خود است.

اسدال که متوجه می شود پدربزرگ دو نفر را برای تحقیق به شهر آذربایجان 

فرستاده، از ترس اینکه مبادا آن دو نفر برگردند و حرف های ضدونقیضی به 

خورد پدربزرگ بدهند و او را برای همیشه از داشتن عشقش محروم کنند، 

راهی آذربایجان می شود. علی آقا یکی از آن دو نفر فرستاده پدربزرگ است 

که مردی جا افتاده و مورد اعتماد امیرحشمت خان پدربزرگم می باشد.

برادر آن دختر و  مردی  آذربایحان متوجه می شود قلی خان،  اسدال در 

سرشناس می باشد. قلی خان فرش فروش معتبری است که با مادروخواهر 

خود)مادرم( زندگی می کند. 

 در تحقیقات بعدی درمی یابد که آن دختر، نامش اکرم است و دارای پسری 
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کوچک نیز می باشد و قبل ازدواج کرده.قلی خان ترک زبان و مردی بسیار 

از قدیم به غیرت و تعصب نسبت به  متعصب بوده. اصل مردان ترک زبان 

ناموس خود معروف هستند. قلی خان بخاطر زیبایی خواهرش نسبت به او 

بسیار حساس بوده و مانند چشمانش از او مواظبت می کند.

آن دو مرد که فرستاده پدربزرگ بودند در مسافرخانه نزدیک منزل آن دختر 

اتراق می کنند و جسته گریخته متوجه می شود حتی رد شدن از کنار آن 

دختر عواقبی سخت داشته چه برسد کسی بخواهد براحتی صحبت از ازدواج 

او را مطرح کند. آن هم با پسری که افسر ژاندارمری بوده و از مردمان آن 

شهر نیز نبوده است.

طرف  از  خبری  بزنگ  گوش  و  بوده  آوارده  شهر  در  اسدال  مدت  این  در 

گماشته های پدرش می باشد.

ای  خانواده  دختر  فهمد  می  کند،  می  تحقیقات  که  مدتی  از  بعد  آقا  علی 

درست و حسابی دارد اما به اسدال خبر می دهد که خواستگاری از آن دختر 

خیلی هم راحت نیست و همراه اسدال به مخابرات می روند تا خبرها را به 

امیرحشمت برسانند.

آنها اول به سمت مخابرات رفته و این خبر را به پدربزرگ می رسانند. امیر 

حشمت خان که در همه زندگیش کسی روی حرفش حرفی نزده در جواب 

اسدال می نویسد که:
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نگران نباش...خداوند با عاشثقان است.	 

دلم شور میزنه بابا.	 

به خدا اعتماد داشته باش...اگه خداوند صلح بدونه همه چیز درست 	 

می شه و تو بزودی به خواسته ت می رسی.

اما اسدال خیلی نگران به سمت مسافرخانه می رود. در بین راه علی آقا به 

او می گوید:

نگران نباش پسرم. حشمت خان می دونه چکار کنه. اصل می دونی 	 

خودش هم یه روزی عاشق همسر اولش بوده؟

چطور؟	 

یادمه برام تعریف می کرد که با دختری از طایفه ترک ازدواج می 	 

کنه به اسم بهار، که در زیبایی نظیری در همه اون اطراف نداشته. بعد از 

مدتی بهار، همسر جوانش مریض میشه و داغ بزرگی روی دلش می ذاره. با 

خودش عهد می کنه اولین نوه اش که دختر شد اسمشو بذاره بهار.

اسدال می گوید:

واسه همین بابا منو درک می کنه؟	 

آره پسرجون. پدرت مرد معتقدیه و می دونه ایمان و اعتقاد عمیق 	 

به خدا داشتن، ضامن هر کاریه. تازه دو تا عمو داری که با همین توکل برخدا 

توی سرنوشت کشورمون ایران خیلی دخیل بودند.  اسم هر دوشون همراه 

فداکاریهایی که کردن در تاریخ مشروطه و آذربایجان برای همیشه ثبت شده.
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امیر حشمت خان با ثق السلطان، یکی از برادران خود که در تبریز بوده و مردی 

جاافتاده است صحبت کرده و به او می گوید:

به کمکت احتیاج دارم برادر! 	 

اتفاقی افتاده؟	 

آره برادر! اسدال دلبسته یه دختری شده که به محل زندگی تو نزدیکه. 	 

اما به نظر میاد برادر اون دختر مرد سخت گیریه.

از دست من چه کاری برمیاد؟	 

برو سراغش...اول با خواهش و زبان خوش اگه نشد...	 

بزور؟	 

مجبورم برادر! نمی تونم ببینم اسدال این همه عذاب می کشه. خورد 	 

و خوراکش شده فقط فکر کردن به اون دختر.

حال کی هست؟ اونقدر ارزش داره که بشه عروس امیرحشمت بزرگ؟	 

به نظر میاد از خانواده با اصالتی باشه. علی خان در موردش تحقیق 	 

کرده. خانواده خوبی داره اما برادرش...

باشه...نگران نباش. من درستش می کنم.	 

ممنونم. به خانواده ات سلم گرم منو برسون.	 

براش کنم. 	  این تلش ها  از  که  ندارم  پسری  که  داداش...! من  چشم 

اسدال مثل پسرم می مونه. خودت می دونی چقدر به بچه های تو علقه دارم.
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آدرس رو می گم یادداشت کن.	 

قول می دم بزودی دامادی اسدال رو ببینی.	 

****                                      

در فاصله زمانی که برادر  امیر حشمت عزمش را جزم می کند بسراغ قلی 

خان  برود، اسدال همراه بقیه به تهران برمی گردند. اسدال ناامید و نگران به 

اتاقش پناه می برد. امیر حشمت در کنارش قرار گرفته و می گوید:

نبینم پسر ارشد امیرحشمت ناراحت باشه.	 

ببخشید پدر ولی.... اگه ممکنه تنهام بذارین. حوصله ندارم.	 

ببین پسر! من در سخت ترین مراحل جنگ با روس ها کم نیاوردم. 	 

کار  یه  اینکه  بمالم.  بخاک  رو  دشمن  پشت  تونستم  که  جنگیدم  اونقدر 

کوچیکیه واسه من.

 اون مرد َقیم خواهرشه. مثل پدرش...اگه قبول نکرد چی؟	 

حاضر 	  حتی  که  است  وابسته  خواهرش  به  اونقدر  برادر  یه  یعنی   

نیست به جوانی با موقعیت تو اونو شوهر بده؟

نمی دونم بابا.	 

نکنه فکر کردی می خواد دختر به اون زیبایی رو گوشه خونه اونقدر 	 

نگهداره تا بپوسه؟

دلم نمی خواد اینو بگم بابا ولی....فکر نمی کنم بتونیم راضیش کنیم.	 
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این چه حرفیه؟ دوسه روز قبل با عمو ثق السلطان، صحبت کردم. 	 

اون مرد بزرگیه و همه عمرش به بشریت خدمت کرده. فکر می کنی برای 

اون کاری داره درست کردن این مشکل؟

امیدوارم.	 

نگران نباش. کارت درست می شه.	 

***                                       

ثق السلطان خان در شهر خود آماده شده و به سمت مغازۀ برادِر آن دختر 

براه می افتد. ثق السلطان در زمان خودش دبدبه و کبکبه ای داشت که بیا و 

ببین. تصمیم می گیرد این کار را به سرانجام برساند و همراه دوسه نفر دیگر از 

دوستان خود که همگی صاحب منصب بوده و یاران صمیمی خودش می باشند 

برای خواستگاری راهی شهرستانی شود که روزی، در لحظه ای زیبا، اسدال 

دلش را برای همیشه در خانه ای، و از پشت پرده ای جا گذاشته بود.

 قلی خان برادر اکرم، تازه وارد مغازه شده و شاگردش با آب و جارو در حال 

نظافت جلوی حجره فرش فروشی ست. شاگرد گل های زیبای جلوی درب را 

آب می دهد و بعد چای و قلیان را برای قلی خان درست می کند که صدای 

شیحه چندین اسب قوی هیکل و سروصدای مردانی ترک و با جذبه، توجه 

هر دوی آنها را بخود جلب می کند.

به  خان  قلی  زند.  می  را صدا  اوستای خود  و  مغازه شده  وارد  شاگر سریع 

مغازه  وارد  فرش  خرید  برای  حسابی  و  درست  مشتری  چند  اینکه  تصور 

اش می شوند خیلی خوشحال از آنها استقبال می کند. دو مرد ترک بعد از 
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احوالپرسی، از اوضاع و احوال کسب و کار روزمره،  سوال می کند. قلی خان 

با خوشحالی چندین فرش را به آنها نشان می دهد.

ثق السلطان می گوید: 

من چندین فرش نفیس با قیمت مناسب می خوام.	 

ابریشمی  فرش  چندین  دهد  می  دستور  شاگردش  به  خوشحال  خان  قلی 

گران قیمت جلوی مشتری ها پهن کنند. عبدالحسین خان چند تخته فرش 

گران قیمت را انتخاب می کند و برای دادن پول به پشت میز قلی خان رفته 

موقع حساب و کتاب می گوید:

چقدر دلم می خواد با مرد بزرگی مثل تو یه دوستی همیشگی داشته 	 

باشم حاجی!

خواهش می کنم برادر من. ما که قابل نیستیم.	 

راستشو بخوای برادر.... 	 

نیکوی ثق  و اخلق  تاثیر مردانگی، جذبه  اینک سخت تحت  قلی خان که 

السلطان قرار گرفته، و از طرفی مشتری چاق و چله و پولداری مثل او را هرگز 

رد نمی کند می گوید:

من مثل یه دوست قدیمی در خدمت شما هستم و هر کاری دارین 	 

براتون انجام می دم.

راستش برادر، من...من....برای برادرزاده ام که پسری  بسیار با لیاقت 	 

و یکی از افسران لیق ژاندارمری ست، دنبال یه دختر خیلی خوب می گردم. 

راستش از رفتار و اخلق شما خوشم اومده. اگه خود شما دختر دم بخت 
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داشته باشی من با کمال میل حاضرم برای وصلت با خانواده شما پیش قدم بشم.

قلی خان کمی فکر می کند و می گوید:

راستشو بخوای برادر، یک خواهر جوان دارم که متاسفانه ازدواج کرد 	 

و در سن پانزده سالگی بیوه شده. بسیار زیباست اما یک پسر خیلی کوچک 

داره و من نمی تونم دست هر کسی بسپارمش.  خواهرم تحت سرپرستی منه 

و دلم نمیخواد اونو به شهر غربت شوهر بدم.

نظر خودشم همینه؟	 

اون خب.... هنوز سنی نداره. تازه پانزده ساله. درسته یه تجربه تلخ 	 

توی زندگیش داره اما من نمی تونم به شهری غریب بفرستمش.

این حرف آخرته؟	 

بله...حال لطفا تشریف داشته باشین ناهار رو با هم بخوریم.	 

ممنون. من باید برم کار دارم.	 

قلی خان می ترسیده بعدها خواهرش را بخاطر بیوه بودن سرزنش کنند و 

روحیه خراب آن دختر را بدتر کنند. آنها بعد از پرداختن پول همه فرش ها 

ناراحت برمی گردند اما ثق السلطان خان از او قول می گیرد دوستی شان با 

هم ادامه داشته و او را به شهر خود و خانه خودش دعوت می کند.

****                                            

قلی خان وقتی به منزل می رسد ماجرای مشتری و خرید فرش و خواستگاری 

را تعریف می کند. همسر قلی خان که زنی مهربان و جاافتاده بوده می گوید:

اشتباه کردی قلی خان. خب چرا اکرم رو معرفی نکردی؟	 


