ﯾﺴﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺴ ﺑﻬﺶ ﻧﺪارم !
… داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻬﻤﻦ 25ﺳﺎﻟﻢ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد . ،ﯾ
ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی دارم ﮐﻪ ازش ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤ آﯾﺪ و در ﮐﻨﺎرش آراﻣﺶ ﻧﺪارم .اﺣﺴﺎس
ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ازدواج ﺗﺤﻤﯿﻠ ،ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آدﻣ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ روش ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻢ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻬﺶ ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻠ ﺑﻬﺶ ﻧﺪارم .از ﻣﺤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮش زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻦ ،ﻣﺘﻨﻔﺮم .دﯾﻪ ﻧﺎﯾ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪارم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ازدواج ﻣﺒﺎرک ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﺘﯿﺎﻗ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و… ﻧﺪارم.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ
ﺣﻖ ﻃﻼق  ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪرم ﺗﻦ ﻣﯿﺪم.
ﭘﺪرم ﺧﯿﻠ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﻫﺴﺘﻨﺪ!! و ﻣﯿﻦ  :ﺗﻮ اﻻن ﻧﻤﯿﻔﻬﻤ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﻪ ازم ﺗﺸﺮ ﻣ ﮐﻨ ،از
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺪت ﻧﯿﻮﻣﺪه اﻣﺎ وﺳﻮاس ﺷﺪی .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺪرم اﺻﻼ آدم زورﮔﻮ و ﯾ دﻧﺪه ای
ﻧﺒﻮد!!!!
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ،اﯾﻦ ازدواﺟﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠ ﭼﻄﻮرﯾﻪ؟ ﭼﻪ ﺑﻼﯾ ﺳﺮآدم ﻣﯿﺎد ﺗﻮ ازدواﺟﺎ؟ ﭼﻪ ﺑﻼﯾ ﺳﺮ روح آدم
ﻣﯿﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم آراﻣﺶ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﻪ؟
========================================
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس !
ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم ؛ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  14ﻓﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و روزی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻌﯿﺪه ﺑﺪون
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮه ﺳﺮ ﺧﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺧﻮدت را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻦ ﻧﻪ اﯾﺸﺎن را !
وﻗﺘ اﯾﻨﻬﻤﻪ دﻓﻌﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ای و ﻫﯿﭻ ﺣﺴ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﯾﺴﺎل )!( ﺑﺮاﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه
؛ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ! ﺗﻌﺸﻖ ورزﯾﺪن ﮐﺎری اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی را ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه زﯾﺎد و ﮐﻢ ﮐﺮد وﻟ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺮ اﯾﺠﺎدش ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﻤﺒﯿ ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧ ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾ اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﻨﺪ .
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ازدواج  ،در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﺷﺴﺖ دو ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮﺧﻮردﮔ ﭘﺪرﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .
——————————————–
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ :

در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﺪه ام

دﺧﺘﺮی در دو ﺟﺒﻬﻪ اﺣﺴﺎﺳ

ﻋﺸﻖ ﭼﻘﺪر ﻻزﻣﻪ ﺗﻮ ازدواج ؟

ﻋﺒﺎس راس ﻧﻤﯿﻪ ،ﻣﯿﻪ؟

آﯾﺎ ازدواج ﻓﻘﻂ دردﺳﺮ اﺳﺖ ؟  ۱۳دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ازدواج ﻧﺮدن و  ۴ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺰرگ ﺑﺮای ازدواج ﮐﺮدن

