
 نام داستان: حکمت خدا 

 نویسنده: کیانا غالمی 

که ازدواج  شدیم یچطور خودم و به خونه رسوندم  . حدود سه ماه دمیخوشحال شدم و نفهم یلیخ یاصغر یآقا شنهادیپ دنیاز شن

 یاورد از طرف یبهم فشار م یلیخ یکاریشدم  ب کاریاز شرکت ب روین لیتازه داماد بودم که با تعد ها،یکرده بودم و به قول امروز

من و  شتریب یروح نظر از و ��اوردند  یو به روم م یکاریب نیوقت ا یشده بودند وقت و ب میکاریخانواده همسرم که متوجه ب

قبول کرده بود  یاصغر یاما حاال آقا   دادیم ینعمت بود و بهم دلدار نیوجود همسر مهربانم بزرگتر نیب نی.  در اختنیریبهم م

 کردمیکه فکر م یزیزودتر از اون چ یلیراه بندازم  خ یکوچکبهم اجاره بده تا کسب و کار  یکم  متیمغازه کوچکش و با ق

مغازه رو  نیتریمتفاوت و جذاب و لیکوچک و بزرگ با شکل و شما انیقل نیچشم برهم زدن با چند کیمغازه روبراه شد و در 

 ��طراح مغازه بودم استکردم انگار ساله نییاوارنگ تزرنگ یو فندکها گاریو پر س یخال یپر کردم  تمام مغازه رو با جعبه ها

 سانسیل کیبلد نبودم   یا گهیمن کار د یبودند ول یو ناراض ومدیشغلم خوششون ن نیا از هامون خانواده و همسرم هرچند

 یماه چند  ��کاریاز کار ب یحاال  در چشم برهم زدن یو سفارش  استخدام شده بودم ول یدوندگ یداشتم که با کل عیصنا یمهندس

ثابت مغازم شدن عذاب  هینوجوانان کم سن و سال پا دمیدیم نکهیاوقات از ا یگاه یبودم ول یدرامدم راض روگذشت و از کا

 نبودم  انیخودم اصال اهل دود و قل نکهیخصوصاا گرفتمیوجدان م

ازم خواست  یو عذرخواه یشرمندگ یاز همون نوجوونا وارد مغازه شد و با کل یکیروز پدر  هی نکهیگذشت تا ا یچند ماه 

داره و آسم هم از  هیکم سن وسال نزارم و به اونها نفروشم و گفت که پسر نوجونم مشکل ر یبچه ها اریدر اخت گارویو س ونیقل

خوشحاله  و همه  یلیخونمونه خ کیه  و نزدصنف نیمغازه شما هم نکهیون اومده و از ایمتاسفانه به سمت قل یداشته ول یکودک

از سرغد   یمحترمانه بود ول اریاون اقا بس یصحبتها نکهیا با��درس و مدرسه شده  الیخ یو ب دهیم ونیپولهاش و بابت دود و قل

و  نیموقع چهره غمگ چیه��خرج خانواده روبدم  دیو با ستمیفرزند شما ن یمحترم منکه مسئول سالمت یو غرور گفتم آقا یباز

و مرتب  نیتریداشتم و یرفت  چند روز بعد وقت رونیکه در گلو بود  از مغازه ب یکه با بغض برمینم ادیاون پدر و از  دیناام

و دونفر با سرعت  ستادیاز خونه ها  ا یکی یامبوالنس جلو  ابونیآمبوالنس به خودم اومدم و رفتم تو خ ریاژ یبا صدا کردمیم

افتاده  یچه اتفاق دمیو از زمزمه هاشون فهم ابونیتو خ ختنیها ر هیاه بارانکارد وارد خونه شدن تو همون مدت کم همساباال  همر

 راون پد ادی  دمیشنینم یچیه گهیهم داره و.... د دیو آسم شد وندیداره و تو نوبت پ هیبنده خدا تنها پسرشون مشکل ر  دمیشنیم ��

اون  یبرا یمن اگه اتفاق یخدا  �😢�نفروشم  یزینجات فرزندش ازم درخواست کرده بود به پسرش چ ینگران افتادم که برا

  بخشمیاصال خودم نم  فتهیپسر ب

 14 شیسالمت یداد و گفت برا یشد  بهم دلدار انیبه خونه رفتم همسرم که متوجه جر شونیرو بستم و با حال زارو پر مغازه

گفتم  یدیبا ناام   یخودت جور کن یبرا  یا گهیو کار د یشغل دست بکش نیکه تو هم از ا یبه شرط کنمیهزار صلوات نذز م

ها و دکور مغازه رو جمع  ونیبا استرس فراوان به مغازه رفتم و  تمام قل کهیحال دراونروز  یخواهم کرد  فردا نکارویحتما ا

به سمت خونه اون پسر رفتم و زنگ در خونه رو زدم    اریتاخ یکردم  بعد از اتمام کار ب دایکارم پ نیاز ا یکردم احساس خوب

 هیبدونند پشت در ک نکهیباز شد بدون ا یادیدر با مکث ز

شده بود  لیمتما یدیکه به سف شیها قهیشق یشده بود موها ریصد سال پ ییبود گو ستادهیا دیناراحت و ناام یچشمم پدر یجلو

رحم کردو به پسرمون عمر دوباره داد     یلیبود با دلهره گفتم: حال پسرتون چطوره؟ گفت خدا به من و مادرش خ زیهمه چ یایگو

منم حساب  یرو دیداشت یو هر کار دیگفتم منم مثل پسر خودتون بدون اریاخت یبمونه  ب مارستانیتو ب دیبا هیر وندیپ یبرا یول

کمک و  یزد و تشکر کرد  عزم خودم و جزم کرده بودم برا یلبخند  کنمیجبران م یو گفتم من واقعا شرمنده شما شدم ول دیکن

 خانواده نیاز ا ییدلجو

   مارستانیب رفتمیو م زاشتمیبودم اسمش محمد  وقت م دهیاون پسر که حاال فهم یاز وقتم و برا یساعت کیاون روز هرروز  از

و قصدم کمک هست  مونهیکردم  و بهش گفتم که مثل برادر کوچکم م فیو براش تعر انیو همه جر میشد یمیکم کم باهم صم 

محمد جور شد   هیر وندیپ طیبه لطف خدا شرا نکهیو تا ا میشده بود اقیباهم ع یو حساب بردمیبراش مجله و کتاب هم م یو....گاه

 بعد عمل   یبعد از عمل و مراقبتها

از شرکت  یکیبودم  به لطف خدا در  مارستانیب ریدرگ کهیمدت زمانرفت بگم در  ادمی یمرخص شد راست مارستانیاز ب محمد

 کنمیشدم االن که دارم به اون روزا فکر م ییمواد غذا تیفیکه قبال فرم پر کرده بودم استخدام شدم و مسئول کنترل ک ییها

به  ینید چیه نکهیکه تو اون دوران خانوادشون و تنها نزاشتم با ا دیبه اجابت رس حقمپدر و مادر محمد در  یدعا کنمیاحساس م

 خانواده خونگرم و مهربان  نیگردنم نبود فقط عذاب وجدان من و سوق داد به سمت ا

برادر نداشته من  و پر کرده و... حاال  یورزش به کوه  خالصه محمد جا یبرا یو گاه رمیبا محمد به استخر م یروزا گاه نیا

 ستیخدا بدون حکمت ن یکدام از کارها چیه گفتیکه م دمیحرف پدرم رس نیبه ا


