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عق��د کوروش و ماهرخ که ميگفتند در آس��مانها
بسته شده ،سه سال طول کشيد تا به عروسي رسيد.
ماه��رخ به کوروش ميگفت حاال خوب اس��ت که
دخترعمو پس��رعمو هس��تيم و پدرم س��ر شرايط
اينهمه س��خت ميگيرد .اگر غريبه بودي واي به
حالت ميش��د! ...کوروش لبخند ميزد و ميگفت:
من به دل نميگيرم چون ميدونم ش��رايط سختي
که گذاشته ،آخرش به نفع خودمونه.
پدر ماهرخ س��ه سال پيش اجازه داد که کوروش و
ماهرخ عقد کنند به اين ش��رط که تا زمان عروسي
هرگ��ز با هم تنها نش��وند ،کوروش نيم��ي از هزينه
جشن عروس��ي را با کار خودش تهيه کرده باشد ،و
خان��ه دوخوابه کوچکي هم بخرد .پدرهاي ماهرخ و
کوروش قرار گذاش��ته بودند که کوروش بهتنهايي
خانه را بخ��رد تا قدر زندگي را بهت��ر بفهمد .براي
همين بود که عقد آس��ماني آنها سه سال درجا زد.
ماهرخ هم اعتراضي نداش��ت و به صبر راضي بود.
سه س��ال پيش کوروش کارگاه جوشکاري کوچکي
داش��ت .حاال کارگاهش س��ه دهنه ب��ود که ضمنًا
کارهاي تراشکاري هم در آن انجام ميشد .او جوان
ف ّع��ال و درس��تکاري بود و با اش��تياق کار ميکرد.
هفتهاي دو س��ه ب��ار ماهرخ ب��راي او ناهار ميبرد.
دستپخت خودش بود و دقيقًا ميدانست چه بپزد
و چطور بپزد که کوروش خيلي خوشش بيايد .آنها
به دفت��ر کارگاه ميرفتند و با هم ناهار ميخوردند.
شما باورتان نميشود که چقدر خوشحال و سرزنده
بودند و همديگر را تا چه حد دوست داشتند .فرهنگ
خانه اي��ن دو عموزاده بر اس��اس ادب و آرامش و
ازخودگذش��تگي اس��توار بود براي همين کوروش
و ماه��رخ ه��م جواناني مهربان و محت��رم و فداکار
ب��ار آمده بودند .احت��رام و ادب ،محبت را عميقتر
ميکند .بين اين دو عاشق هم محبتي عميق و قديمي
شکل گرفته بود طوري که براي هم مي ُمردند.
حاال پس از س��ه سال کوروش توانسته بود از ِ
پس
ش��رطهاي عموي��ش بربيايد :نيم��ي از هزينه يک
مفصل را با بازوي خودش تهيه کرده بود
عروس��ي ّ
و پرينتش را به پدرش و عمويش تقديم کرد .سند
ش��شدانگ خانهاش را هم نشان داد .پدر ماهرخ
روي او را بوس��يد و آفرين و مرحبا گفت و دس��ت
ماهرخ را در دستش گذاش��ت و گفت :׳׳کوروش
جان تو و ماهرخ براي من و برادرم فرقي ندارين.
ش��رايطي که ما گذاش��ته بوديم ،فقط واسه اين
بود که براي تش��کيل زندگي زحمت بکش��ي و
ثابت کني جوان اليقي هس��تي و ميتوني زندگي
مش��ترکت رو اداره کني.׳׳ کورش تش��کر کرد و
گفت :׳׳حاال که تونس��تم لياقتم رو نشون بدم ،اشاره
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ماه عسل با غريبههاي آشنا

کنين تا مراس��م جشن عروسي رو راه بندازم.׳׳ پدر
ماه��رخ گفت :׳׳اگ��ه ب��رادرم و مادرهاتون موافق
باش��ن ،پيش��نهاد ميکنم بدون جش��ن برين سر
خونه زندگيت��ون...׳׳ مادر کوروش گفت :׳׳من که
صددرصد موافقم مخصوصًا که جهيز ماهرخ جون
هم به خونه کوروش رفته و همه رو چيدن .خودمم
ف��ردا ميرم فريزر و يخچالش��ون رو پ��ر ميکنم.
حتي حبوبات و برنج و روغنش��ون رو هم خريدم و
آمادهس.׳׳ مادر ماهرخ هم موافقتش را اعالم کرد
و قرار ش��د در کار خير اس��تخاره نکنند و عروس و
داماد فرداش��ب به خانه خودشان بروند .ماهرخ با
جشن نگرفتن مخالف بود و ميگفت به دوستانش
وعده جشن داده حتي لباس عروسي را نشان کرده و
ميخواهد چند روز ديگر آن را بخرد .از همه مهمتر
اينکه خودش خيلي مشتاق است که جشن عروسي
بگي��رد .پدرش او را توجيه کرد که عروس��ي خيلي
خ��رج دارد و اين خرج از جي��ب کوروش ميرود.
او ب��راي تهيه اين پول خيلي زحمت کش��يده پس
بهتر اس��ت آن را براي زندگي خودتان خرج کنيد.
مادرش هم گفت :׳׳خودمون تو خونه يه بزن بکوب
خصوص��ي راه مياندازيم.׳׳ ماهرخ گفت :׳׳توي اين
خونه کوچيک؟׳׳ مادر کوروش گفت :׳׳خودمونيم
و فوق��ش چهار پنج نفر ديگ��ه ...همينجا خوبه .جا
ميشيم .اگرم جا نشديم ،مهربونتر ميشينيم.׳׳
ماهرخ حس ميکرد انگار همه عجله داشتند که سر
وتهقضيهراهمبياورند.روزبعدکهباکوروشبهخريد
رفته بود ،گفت :׳׳دلم ميخواست جشن ميگرفتيم.
ديش��ب فقط ده نفر به ما تبري��ک گفتن.׳׳ کوروش
به آن طرف خيابان اش��اره ک��رد و گفت :׳׳اونجا يه
قنادي خوب هست .بريم يه خورده شيريني بخريم
تا نش��ونت بدم ما چقدر دوست و آشنا داريم.׳׳ و به
نگاه پُر پرس��ش ماهرخ پاسخي نداد و او را به قنادي
برد .دو کيلو از بهترين ش��يرينيها را خريد و بيرون
آمدند .ماهرخ خواست چيزي بپرسد ولي کوروش
جعبة شيريني را جلو رهگذرها ميگرفت و بلند بلند
ميگفت :׳׳شيريني عروسي ماس ...بفرمايين دهني

ش��يرين کنين!׳׳ يک نوازنده دورهگرد هم رس��يد و
ترانه ׳׳امشب چه شبي است شب مراد است امشب׳׳
را نواخت .و چندي نگذشت که کوروش جعبه خالي
را به ماهرخ نشان داد و گفت :׳׳ديدي چندين و چند
نفر بهمون تبريک گفتن؟׳׳ ماهرخ براي او دست زد
و گفت :کارت قشنگ بود ...کوروش توضيح داد که
خودش هم دوس��ت داشت جش��ن بگيرند ولي حق
با بزرگترهاس��ت و بهتر است هزينه جشن را خرج
زندگي کنند .ماهرخ پرس��يد خرج کجاي زندگي؟
کوروش گفت :׳׳پرايد رو ميفروشيم و با پول جشن
يه ماش��ين بهتر ميخريم .س��ندش رو هم به نام تو
ميزنيم.׳׳ اين پيش��نهاد حال ماه��رخ را خوب کرد
و با لحني پرکرش��مه پرسيد :׳׳پس ماه عسل چي؟׳׳
کوروش گفت ׳׳وسط بهار هس��تيم و هوا واسه سفر
خيلي مناس��به .هرجا که تو بگي ،منم موافقم ...بابام
ميگفت بريم ويالي ش��مال.׳׳ ماهرخ گفت :׳׳شمال
زي��اد رفتيم ...دلم يه جاي کوهس��تاني ميخواد ...با
سنندج موافقي؟׳׳
کوروش با کمي درنگ گفت :׳׳سنندج؟ خب اگه تو
دوست داري ،موافقم ،بريم بليت بگيريم؟׳׳ ماهرخ
گفت :׳׳دوس��ت دارم همين امروز بريم س��نندج.׳׳
کوروش گفت فکر نکنم واس��ه امروز بليت گيرمون
بياد ...بريم ببينيم چي پيش مياد.׳׳
به چند آژانس هوايي س��ر زدند .تا س��ه روز ديگر
براي سنندج بليت نداشتند .ماهرخ پيشنهاد کرد با
اتوبوس بروند .کوروش گفت :׳׳عاليه چون راستش
رو بخواي من ترس پرواز دارم ...به کس��ي نگي ها!׳׳
و ب��ه يکي از دفترهاي فروش بلي��ت رفتند و براي
س��اعت دو بعدازظهر بليت گرفتند .ماهرخ شنيده
بود سنندج آب و هوايي کوهستاني ،لطيف و مردمي
بافرهن��گ دارد .کوروش ميگفت س��نندج خيلي
خوب اس��ت ولي اگر به همدان هم ميرفتيم ،بهتر
ب��ود مخصوصًا که يکي از فاميلهاي مادرم همداني
است .او نگران بود که مبادا در سنندج هتل مناسبي
پيدا نکنند و س��رگردان شوند .ماهرخ اطمينان داد
که در گوگل س��رچ کرده و ديده س��نندج هتلهاي

