بنيامين وجيدي

اميرعلي مير تميزدوست

آرش حميدي

آرسس روحاني

سهراب شرافتمند

حسام عبادي

محمدماهان عباسي

نيكان عباسي

سبحان شاكري

سام نادري

سوين بهاري

ستايش برمكي جاهد

نيكا چگيني

سارا گنجعلي

تولدت مبارك

تبسم ومهرسام اسماعیل دوست

كيميا حججي

سينا سيدحسيني

ماهان و مهشید کامجو

اطالعات هفتگی شماره 3792

بنيامين فرانكلين

موقع هم ميرفت سرکار ...زندگيمان انگار تازه
داشت شکل و قيافه واقعي ميگرفت .بچه انگيزه
قوي بود ،اما به شش ماه نکشيد که يک روز همسر
دوست مجتبي بهم تلفن کرد و گفت شوهرت به
خواهر بيوه من پيشنهاد دوستي داده!
کلي خط و نشان کشيد که اگر مجتبي دست از
سر خواهرش بر ندارد چه ميکند و چه بالهايي
به سر او ميآورد.
من از حال رفتم .اين مرد هنوز چشمش دنبال
زنهاي ديگر بود .همه آن قول و قرارها و عشق به
بچه فقط شش ماه دوام آورد .اين بار گفتم طالق
ميخواهم .افتاد به دست و پايم .گفت خطا کرده.
گفت به چشم يک بيمار به او نگاه کنم ،بيماري که
نميتواند تنها به يک زن اکتفا کند .گفت بهش
فرصت بدهم تا خودش را درمان کند .گفتم نه.
ديگر بس است .آخر چند بار ميشود آدم اين همه
خواري و حقارت را تحمل کند .فکر کنيد من اين
سالها هميشه دلم لرزيده که شوهرم االن با کدام
زن بيرون رفته يا چشمش دنبال چه زني است.
وقتي قهر کردم و براي هميشه به خانه پدرم
برگشتم تازه فهميدم چشم چراني مجتبي را خيلي
از زنهاي خانواده متوجه شده بودند جز خود من!
از او بدم ميآيد .ديگر حتي نميخواهم به صورتش
نگاه کنم .آمدهام طالقم را بگيرم و يک گوشه اين
دنيا بنشينم و بچهام را در آرامش بزرگ کنم.
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راه ثروتمند شدن بسيار ساده است ،كار و صرفه جويي

بود کم کم به يکي از آش��ناهاي محترم ما تبديل
ش��د .مادرم در ظرف نذري ترشي مخصوصي را
که خودش درست کرده بود گذاشت...
بعد تعريف و تمجيد ترش��ي و دس��تور درس��ت
کردن��ش و ...خالصه دو خان��واده با هم مراوداتي
پيدا کردن��د و از آن جديتر رابطه من و منوچهر
بود .به هم عالقهمند ش��ده بوديم ،اما روي اين را
نداش��تيم که لب باز کنيم و چيزي بگوييم.خانه با
سرعت باد درست ميشد و من دلم شور روزي را
ميزد که ديگ��ر منوچهر هر روز به محله ما نيايد.
خانهها را بسپرد به مشتريها و برود...
اما منوچهر برنامه ديگري داش��ت .آپارتمانها که
تمام ش��د به خواستگاريام آمد .قرار شد در يکي
از واحدهاي همان آپارتم��ان زندگي خودمان را
ش��روع کنيم .من هم از خدا خواس��ته جواب بله
را دادم.
از آن روزه��ا پانزده س��ال ميگ��ذرد .ما هنوز در
هم��ان آپارتمان زندگي ميکني��م .کمي کوچک
اس��ت ولي براي من سرش��ار از خاطره است و هر
وقت منوچهر ميگويد خانه را بفروشيم ميگويم
اي��ن خان��ه پر از خاطره اس��ت و دل��م نميآيد از
دستش بدهم.
ما حاال دو فرزند يازده س��اله و نه ساله داريم و در
کمال خوشبختي کنار هم زندگي ميکنيم.	
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