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می خواھم زن . نیستم کھ بھ زن گرفتن عالقھ ندارند  من از آدمھایی ،نی، نی  

گپم   کارم بی نتیجھ مانده و ،کھ بھ این کار اقدام کرده ام ھر باریلیکن ، بگیرم

  .جنجالی شده است

 ؛گذشتھ ھای دور قصھ نمیکنم کھ سردرد میشوید  ھای خود در از طلبگاری

نفر طلبگاری  ٢٩کافیست بھ شما عرض کنم کھ تنھا در ھمین یکسال اخیر از 

  . داده اند ھر بار جواب منفی لیکن ،کرده ام

ندیده بود.  مرا اما او من او را دیده بودم، طلبگارش شدم اولین دختری کھ

ً ، ھمین کھ عکس مرا دید او نشان دادند. سم را بھطلبگاران تنھا عک این :"گفت فورا

  "آدم چرسی و قمار باز را ھرگز نمی گیرم

یکی از چرسی ھای  کھ غلط کرده و عکس مرا بھ عوض عکس ولی پسانھا فھمید

  .بھ اشتباه گرفتھ است، روزنامھ نشر شده بود در مشھور شھر کھ

. من بود سطح تحصیالتش سھ چند باال تر از، طلبگارش شدم دختری کھ چھارمین

مکتب گریز  مردک این نمیخواھم با ھرگز: "گفت جواب منفی داد و بھ ھمین سبب

  " .نامزد شوم و بیسواد

 بھ اشتباه، عبدالقدوس مکتب گریز او نیز پسانھا متوجھ شده بود کھ مرا بھ جای

  .ستگرفتھ ا
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حتی . بیخی بی سواد بود ؛ ھیچ سواد نداشت، ھشتمین کسی را کھ طلبگار شدم

او نیز بھ خاطر این کھ شوھر باسواد . فرق کرده نمیتوانست ص"س" را از ""

فریب بدھد و خودش بھ چیز ھای دیگر  خود را "بی صوادممکن است زن "

  از گرفتن من شانھ خالی کرد.، مصروف شود

 خانمی بود با شش طفل قد و نیم قد، یازدھمین کسی کھ او را برایم طلبگاری کردند

 این خانم نیز مرا. سکتھ قلبی کرده بود، در نتیجھء زنکھ بازی زیاد کھ شوھرش

بھ طلبگاران ، شود من زنکھ بازی میکنم یا نی مطمئن و بدون آن کھ قبول نکرد

  "نمیگیرم را زنکھ باز آدم اما، گذار از بی شوھری بمیرمبگفت: " جواب رد داد و

حاال مانند ، او نیز پسانھا فھمیده بود کھ غلط کرده و اگر من زنکھ باز میبودم

  .سکتھ مغزی میکردم، قلبی چھ کھ شوھرش سکتھ

من بود بزرگ تر از  سال ٢۵، خواستگار رفتند شان بھ خانھء نزدھمین دختری کھ

او نیز ھمینکھ . میرفت یکی از مشھور ترین سرمایھ داران شھر بھ حساب و پدرش

نھ ، شوھرم آدم باشد می خواھم کھ من: "گفت جواب رد داد و، فھمید پولدار نیستم

  ."غریب و لچ مرغ

و چشمکش کور بود  ھر دو طلبگاری کردند، برایم او را بیست و نھمین دختری کھ

شما می بینید کھ " :مرا قبول نکرد و بھ طلبگاران گفت یک گوشکش کر. او نیز

   ".نی یا او خوش تیپ و مقبول است از چھ بفھمم کھ پس، ببینم نمیتوانم و من کورم

  

  ـــــــــــــ

  

من ، با من شانھ خالی کرده شدن نامزد از دختر ٢٩یکسال اخیر کھ  در ھمین ،بلی

    ام. شده منصرف، ازدواج کنند دختر کھ می خواستند با من ٢١نیز از 

  ؟کار آسان است زن گرفتن آیا، خود تان بگویید کھ اما شما، می خواھم زن بگیرم

  ،پایان
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