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  سه نه ک

خيلي خوب و باقيمت مناسب دارد .خيال کوروش
راحت ش��د و ساک سبکي بس��تند و سوار اتوبوس
شدند و تلفني خبر دادند که ما به ماه عسل رفتيم.
وقت��ي که اتوبوس راه افتاد و از عوارضي گذش��ت،
کوروش چند بسته ش��يريني و شوکوالت و آجيل
ب��ه مهماندار اتوبوس داد و گفت :׳׳ما داريم ميريم
ماه عسل .تازه عروس��ي کرديم .اين خوراکيها رو
به مس��افرها تعارف کنين دهنش��ون شيرين شه.׳׳
مهمان��دار گفت ايول و خوراکيه��ا را پيش راننده
ب��رد .کم��ي بعد رانن��ده اعالم کرد :׳׳به س�لامتي
عروس و دوماد صلوات بفرس��تين ...اين دو جوون
تازه عروسي کردن و واسه ماه عسل ميرن سنندج.
ش��يريني و آجيل نوش جون کنين مراقب نظافت
اتوب��وس هم باش��ين׳׳ .بعدش هم ترانههاي ش��اد
عروس��ي پخش کرد .ولولهاي بين مسافرها افتاد و
يکي يکي ميآمدند و به کوروش و ماهرخ تبريک و
شادباش ميگفتند .مهماندار هم که جواني خوشرو
بود و صداي خوبي داش��ت ،ترانهاي ُکردي خواند
گوبنده /دل و عشق تو
که بسي ش��اد بود:
׳׳گوبنده َ
َ
بنده[ ...گوبند يعني جش��ن عروس��ي] .وقت همه
َ
خوش ش��د حتي چند نفر در راه��رو تنگ اتوبوس
رقص چوپ��ي و پايکوبي کردند .چند کودک هم به
عروس و داماد هداياي کوچکي دادند و شور و حال
کوروش و ماهرخ را بسي خوشتر کردند .کوروش
گفت :׳׳عروسي ما خودبهخود به جشن تبديل شد...
جشن در اتوبوس ...چطوره؟ اسم خوبيه؟׳׳
اتوب��وس كمي مانده به ده ش��ب به مقصد رس��يد.
کوروش از کمک راننده نش��اني هتلهاي س��نندج را
پرس��يد .پيش از اينکه او پاسخي بدهد ،خانمي که از
مسافرها بود ،گفت :׳׳من و دخترم به خودمون گفتيم
از شما دعوت کنيم بياين خونهي ما.׳׳ کوروش تشکر
کرد و گفت با اين تصميم به س��نندج آمدهاند که به
هتل بروند .آن خانم گفت :׳׳اس��م من پريوش��ه .اينم
دخترم شيرينه .قراره پسر بزرگم بياد دنبالمون .من
تعارف نميکنم و خوشحال ميشم بياين خونه ما .تازه
اونجا يه خبري هست که اگه بياين ،کلي خوشحالتون
ميکنه.׳׳ ماهرخ به کوروش نگاهي کرد و به پريوش
گفت :׳׳مگه ت��و خونهتون چه خبره؟׳׳ پريوش گفت:
׳׳عروس��ي خواهرزادهمه .جشن رو تو باغ گرفتن .اول
ميري��م خونه ما و لباس عوض ميکنيم ،بعد ميريم
جشن که تو باغه .فکر کنين جشن عروسي خودتونه.׳׳
ک��وروش گفت :׳׳ما معمولًا دعوتها رو خيلي س��خت
قبول ميکنيم ولي تو لحن ش��ما چيزي هست که منو
تس��ليم کرد ...ماهرخ نظرت چي��ه؟׳׳ ماهرخ گفت:
׳׳راس��تش تا اينجا که يه جشن تو خيابون و يه جشن
توي اتوبوس گرفتيم يه جشن هم توي باغ بگيريم که
خيلي خوش��ه ...به نظر من که عاليه! اگه واقعًا مزاحم
نيستيم ،قبوله و ميايم...׳׳
همگي س��وار ماشين فرهاد شدند .پريوش داستان
ک��وروش و ماهرخ را ب��راي او تعريف کرد .فرهاد
هيجان نش��ان داد و گف��ت :׳׳اينا همهش فال خيره.

معلوم��ه که خدا ما رو دوس��ت داره.׳׳ آنها به خانه
خواهر پريوش رفتند و لباس محلي پر زرق و برقي
پوشيدند .پريوش به ماهرخ گفت لباس نو هم دارد
که تا حاال پوش��يده نشده .و آن را به ماهرخ تعارف
ک��رد .آن لباس از بس زيبا بود ،ماهرخ نتوانس��ت
بگويد نه و آن را پوش��يد .براي قد و قامت کوروش
لباسي پيدا نشد .او يکي از لباسهاي خودش را پوشيد
که در ساک بود و کمي چروک شده بود.
آنها س��اعت ده و نيم شب به باغ رسيدند .ماهرخ
گفت حيف ش��د! جش��ن داره تموم ميشه .شيرين
گفت :׳׳جش��ن ما هفت ش��ب طول ميکش��ه .اين
مال شب اوله که س��اعت يك صبح تموم ميشه!׳׳
ب��اغ يکپارچه ب��ه رقص آمده ب��ود و زمين و زمان
و آن ش��ب زيبا دست به دس��ت هم داده بودند و
خرم و عزيز ک��رده بودند .پريوش
هم��ه ثانيهها را ّ
به ش��وهرخواهرش گوش��ي را داد ک��ه دو مهمان
تهراني داريم که تازه عروس��ي کردهاند و براي ماه
عسل به س��نندج آمدهاند .شوهرخواهر که مردي
اديب و خوشس��خن بود ،ميکروف��ن را از خواننده
ارکستر گرفت و کوروش و ماهرخ را به اهالي جشن
معرفي کرد .همه هيجاني ش��دند و دس��ت زدند و
سوت کش��يدند و خانمها ِکل کش��يدند .آنها اين
را خوشيُمن دانس��تند و ش��اديها کردند .ماهرخ
خيل��ي زود با خانمها اُخت ش��د .آنها او را در لباس
کردي س��تودند .عروس هم جلو آمد و گفت چون
ماهرخ نوعروس اس��ت ،بهتر اس��ت لباس کردي
س��فيد بپوشد .همينکه اين را گفت ،دختران جوان
دس��ت و بازويش را گرفتند و او را به اتاق رختکن
بردند .ماهرخ از دي��دن آنهمه لباس تعجب کرد.
ش��يرين برايش توضيح داد که ما رس��م داريم در
عروس��ي و جش��نهاي مهم ،چند ب��ار لباس عوض
ميکنيم بنابراين رختکن داريم و هرکس لباسهايي
را که با خودش آورده ،گوشهاي ميگذارد .شيرين
و دختره��اي ديگر جامه محلي زيبا و س��فيدي به
ماهرخ پوشاندند و دسته گل عروس دستش دادند
و او را به باغ برگرداندند .خواننده ارکستر هم اعالم
کرد که امشب جشن دو عروس و داماد داريم پس
پا بکوبيد و ُگرده زمين را مشت و مال بدهيد!
آقاي��ان هم کوروش را به رختکن مردانه برده و به
او لباس کردي و دامادي پوش��انده بودند و س��عي
ميکردند رقص سه پا را به او ياد بدهند .آنها چنان
در شادي گروهي فرو رفته بودند که نفهميدند کي
ساعت دو شد.
آن جشن هفت شب ادامه داشت .همه با کوروش و
ماهرخ صميمي شده بود و با آنها مثل خواهرو برادر
خودشان رفتار ميکردند .ماهرخ حس ميکرد اين
جشن عروس��ي خود اوس��ت .همان جشني که اگر
برگزار نميش��د ،شايد افسوسش بر دلش ميماند.
پري��وش و خانمهاي ديگر در آن چند ش��ب هر بار
دو دس��ت لباس ب��ه ماهرخ دادند .او ب��ا هر لباس
چند عکس ي��ادگاري خاطرهانگيز انداخت .در آن

م��دت بين ماهرخ و پريوش خانم و خواهرزادههاي
ّ
او دوس��تي عميقي ش��کل گرفت طوري که ماهرخ
نگران بود که وقتي که به تهران برگشت ،دوري آنها
را چطور تحمل کند .پريوش گفت خودش س��اکن
تهران است و حتمًا به ماهرخ سر خواهد زد.
همانگون��ه که هر اندوهي پاياني دارد ،ش��اديها
نيز ميآيند و ميروند .جش��ن به ش��ب آخر رسيد
و مهمان��ان به ع��روس و دام��اد هديههايي دادند.
ماهرخ و ک��وروش هم بينصيب نماندند و هداياي
ارزندهاي نثارش��ان ش��د .يک هدي��ه هم از طرف
عکاس و فيلمبردار به آنها تقديم شد که شامل يک
آلبوم عکس و فيلم عروسي بود.
فرداي آخرين ش��ب ،کوروش و ماهرخ ساکهاي
خود را بس��تند .آنها وقتي ک��ه ميآمدند ،فقط يک
ساک داشتند ولي حاال با چهار ساک برميگشتند.
دوس��تان جديدي که پيدا کرده بودند ،به آنها کلي
کادو داده بودن��د .کوروش و ماه��رخ غريبههايي
بودند که آش��نا ش��ده بودند و حاال يک دنيا خاطره
داشتند که هرگز از يادشان نميرفت.
ش��وهر خواهر پريوش خواس��ت براي آنها بليت
هواپيم��ا بگيرد ولي ماهرخ گفت :׳׳دوس��ت دارم با
اتوبوس برگرديم تهرون .دوس��ت دارم ذره ذرهي
مس��ير و جادهها و پيچ و خمه��ا و گرنهها رو حس
کنم .دوس��ت دارم با مردمي که بوي س��نندج رو
ميدن ،س��وار اتوبوس بشم و تا خود تهرون از عطر
محبتشون سرمست بشم.׳׳
جش��ن عروس��ي آنها تا وقتي که ب��ه دروازههاي
دودزده تهران رسيدند ،ادامه داشت .چون در اين
اتوب��وس هم ش��ادي کردند و عک��س گرفتند و به
ه��م لبخند هديه دادند .در ترمينال آزادي س��وار
دربس��ت شدند و با چند س��اک خاطر ه ناب و زيبا
و باورنکردن��ي ،به خانه رفتن��د .پدرهاي ماهرخ و
ک��وروش از ديدن نگاه درخش��ان آنها خوش��حال
ش��دند .پدر ماهرخ گفت :׳׳از اينکه نذاشتم جشن
عروسي بگيرين ،پشيمون شدم .من و برادرم تصميم
گرفتيم براتون جشن بگيريم.׳׳ ماهرخ و کوروش به
هم نگاه کردند و زدند زير خنده .مادر ماهرخ گفت
به ما ه��م بگين بخنديم! ماهرخ خندهاش را کنترل
کرد و گفت :׳׳من و کوروش از جشن عروسي اشباع
شديم!׳׳ و خودش و کوروش از قصه جشن در پياده
رو تا قصه اتوبوس و جشن در باغ را تعريف کردند
و عکسها و فيلم و کادوها را نشان دادند .پدر ماهرخ
و بقيه چند بار اهلل اکبر گفتند و اقرار کردند که خدا
خودش خوب ميداند چه کند.
رفت و آمد پريوش و خانوادههاي ماهرخ و کوروش
ش��روع ش��د و در اين آمد و ش��دها پس��ر پريوش
دلباخته دخترخاله کوروش شد و چند ماه بعد دست
آن دو را هم در دس��ت هم گذاش��تند .امروز که اين
قصه را ميخوانيد ،کوروش و ماهرخ خوش��بخت و
سرافرازند .يک پسر هفت ساله هم دارند که خودش
را سنندجي ميداند ...تا باد چنين بادا!

