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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 داستان کوتاه پروانه بی بال 

 نام داستان: پروانه بی بال قسمت اول 

 نویسنده : شاپرک پرواز 

روحش خراشیده و قلبش ترک خورده، از آن نوع ها که هر آن ممکن است خورد و خاک  
  .شیر شود

بار دیگر به اون نگاه می کند و طعنه هایش را به جان می خرد ولی َدم نمی زند. آن  
مجهول نام، تمام دنیای رنگی دخترانه اش را از او گرفته و حاال با کدام رو به چشمان  

 : ُزل می زند و با بی رحمانه ترین لحن ممکن می گوید  یک دخترک بی پناه 

خودت خواستی. مگه من گفتم بیا؟ خودت تا بوی پول به مشامت خورد دو پا داشتی   _
   دو پا هم قرض گرفتی تند اومدی. فکر کردی توی الف بچه رو واسه قشنگیت میخوان؟

 !شده هه خیال کردی، تو یک طعمه بودی سرکار خانم پروانه بال قیچی

http://www.romankade.com/
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کاسه چشمانش به خون می نشیند، برقی از ترس و دلهره با چاشنی نفرت دورن 
چشمانش نقش می بندد. دیگر نگاهش را به آن مردک نمی دهد و با دستانی لرزان  

موهای بلندش را میبنند و شالش را روی سرش می اندازد. دیگر قلبش گنجایش درد را  
ی می شد؛ کار از کار گذشته و همه چیز  نداشت. جمله آن پست فطرت در ذهنش تداع

  .نابود شده بود
آخرین نگاهش را به او که به پنجره زل زده بود می اندازد بی سرو صدا از خانه اش  

  .بیرون می زند و سیل اشک از چشمانش که به زور نگه داشته بود، بیرون می زند
طی می کند ، کاش می   خسته تر از همیشه با شانه های افتاده و غم ناک جاده ها را

مرد و نمی رفت، کاش قلم پایش می شکست و نمی رفت آنجا که این بال سرش نازل  
  .شود

 .او در این دنیای بی رحم تنها دخترانگی اش را حفظ کرده بود که حاال او هم نداشت

کف پاهایش می سوخت، ناخن های بلندش را کف دستش فشار می داد و سیع داشت  
 : د از نگاه های خیره مردم. دلش می خواست هوار بزندبغض را مخفی کن

چیه یه آدم َسر خورده رو ندیدن؟ یه آدم بی پناه رو ندیدن؟ چی از جونم می   » _
   خواینکه این طوری بهم زل زدین؟

  «حالم از هرچی ناَمرده بهم میخوره. لعنت به همتون
ک گوش برای حرف  و های های به حال دلش بگرید و خودش را خالی کند، دلش ی 

هایش و یک شخص برای تکیه کردن بهش می خواست اما حاال هیچی نمی خواهد نه  
 !گوش و نه تکیه گاه

هوا تاریک شده بود و نیسم گرمی می وزید. پوستش در اثر گرما و اشک قرمز شده بود.  
با قدم های سست و وارفته، تلو تلو خوران در اثر ضعف وارد حیاطشان شد و لب حوض  

شست. طعنه های زنان همسایه را شنیده بود و باز هم دلش ترک خورده بود. تا کی  ن
میخواستند با طعنه زدن دیگران را ناراحت کنند؟ اصال می دانستن شکستن قلب هم  

 حقیقت دارد؟ اصال انها دلشان شکسته بود؟ 

سری تکان داد و یک مشت آب گرم حوض را به صورت رنگ پریده اش پاشید. تمام  
مل و رژ لبش پاک شده بود و دیگر صورتش را داغون نمی کرد. بزاق دهانش را به  ری

سختی قورت داد و از جا بلند شد و وارد خانه نقلی اش شد. اتاقک صورتی اش دلباز بود  
و به آدم انرژی می داد اما حاال برای او هیچ چیز معنا و مفهون نداشت، هیچ چیز ارزش  

  .او منتقل نمی کردنداشت و هیچ چیز انرژی به 
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همه باورهایش را آن مردک پست یک شبه نابود کرد و حاال به هیچ چیز جز نفرت و  
 .نفرین اعتقاد ندارد

شب از بامداد گذشته بود و لب پنجره با چای سرد شده اش بازی می کرد، چه باید می  
همیدند با  کرد؟ اصال چطور باید گندش را مخفی می کرد؟ اصال اگر خواستگار هایش می ف 

   او ازدواج می کردند؟
باز غصه به جانش چنگ انداخت و نگاهش را شیشه ای کرد اما ذهنش پرت شد سمت  

  .چهار سال پیش زمانی که مادرش زنده بود
یادمه اقا جون خدا بیامرزم می گفت : زندگی اگه به کامت تلخ شد و فکر کردی به ته   »

  .ادت باشه و همیشه با خودت تکرار کنخط رسیدی، نامید و بردی از دنیا اینو ی 
خدایی هست بد کردن سرشون میاد، خوبی کردن سرشون میاد. آبروتو ریختن تو کوچه  

خیابونا سرشون میاد، اگه خدایی نکرده به حریمت دست درازی کردن بازم سرشون میاد  
  .و از یه جایی می خورن که فکرشم نمیکنن

از خودت دفاع کن خدا پشتته و هوا تو داره.  تو محکم باش، سفت وایسا و جلو همه
 «.می گفت آدما از هرچی ناامید شن اما نباید از خدا نا امید شن مادر

بی شک راست می گفت بلند شد و جلوی آینه ایستاد و به خودش نگاه کرد. هنوز اول  
  .راه بود و باید محکم میشد با بغض درد چیزی حل نمی شد

   ه بی بال وجود ندارد؟ اصال چه کسی گفته پروان
  اصال پروانه مگر بی بال هم زنده می مونه؟

 ..میخواهم به همه بفهمانم
دختری درد و رنج کشیده که بال هایش شکسته و توان پرواز ندارد میتواند روی 

 !پاهایش بایستد
 .همه چیز از نوع شروع میشود؛ با خودش در آینه تکرار می کند

د! راه رفتن و زمین خوردن را امتحان می کند! حتی لبخند  گریه نمی کند! صاف می ایست
  ...!زدن و پنهانی از درون خورد شدن را

او باید بلد شود که چطور رفتار کند که دیگران بویی از خرد شدن و شکستن قلبش، نبرند  
  .و نشنوند

ندان  پروانه بی بالی که حاال میتواند انتقام سختی با محکم بودنش و سیلی محکمی با خ
 .بودنش بر سینه دشماننش بزند

 پایان 
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 «پروانه بی بال قسمت دوم »

 
.  
.  
.  

پروانه ها حشرات زیبا و ظریفی هستن، عمر کوتاهی دارن و بلدن چطور از این فرصت  
 .کم استفاده کنن

آنها میفهمن سه روز بیشتر حق اینکه توی این جهان با زیبایی های منحصر به فرد  
  .رو ندارنخودش خوش باشند 

کاش آدم ها هم مثل پروانه ها می فهمیدن از عمری که بهشون دادن درست استفاده  
 ..کنن؛ بخندند، محبت کنند، به یک دیگر کمک کنند و

نفس خسته ای کشیدو دفتر گلدارش را بست، از جا بلند شد و به تیک تاک ساعت که  
ک هایش را ماساژ داد و  پنج و نیم عصر را نشان می داد خیره شد. با پشت دست پل

برای رفتن سر کار آماده شد. خیلی وقِت یاد گرفته خودش را با نوشتن آرام کند اّما نگاه  
  .های مردم را سخت می توانست تحمل کند و این آستانه صبرش کمی باال می برد

آماده تر از همیشه کفش هایش را پوشید و لبه حوض نشست، بند هایش را بست و  
  .یلی وقت بود کسی برای بدرقه یا حتی استقبالش نمی آمدبلند شد؛ خ

بغض را همان جا خفه کرد و با لبخندی از در خارج شد، بازهم مثل همیشه همسایه ها  
بیرون از حیاط گرد هم آماده بودند و بساط قلیان و تخمه شان برای غیبت و قضاوت  

  .کردن دیگران به راه بود
کرد و شنید که چه گفتند و قلبش همان جا مچاله شد  بدون هیچ نگاهی از آن ها گذر

 .اما لبخند، روی لبش از بین نرفت و این یک پون مثبت و تیر خالص بود

خیابان ها شلوغ و درهم برهم بود درست مانند ذهنش؛ کاش یکی بود سروسامانی به  
ذهنش می داد و همه چیز را سرجای خودش می چید. به قول خودش کتابخانه بسته  

  .است ذهن ُپر سوال و حرفش
نفس خسته ای می کشید، چقدر حرف زده بود باخودش؛ ذهنش درد می کرد و روی  

  .سرش سنگینی
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دست برای اولین تاکسی بلند کرد و بالفاصله ایستاد و با نیش باز نگاهش می کرد،  
نش دندان های زرد و پوسیده اش با آن چشمان گود و کبود شده ترس را بار دیگر به جا

انداخت و با گفتن : » ببخشید برادرم اومد. ممنونم« قضیه را تمام کرد و باز َدمش را با  
  .قدرت بیرون داد

  ...دروغ چرا اما دلش یک برادر می خواست که حامیش باشد ولی
آرزوهای محال دفن شده در گورستان دلش را خیلی وقت بود برایش مرده بودند و هیچ  

  .گاه سمتشان نرفت
 : دیگر دست تکان داد و این بار یک پراید با سرنشینی جوان ایستاد بار
   کجا میرید؟  _

  .نگاهش را به پیراهن یقه بسته زرشکی رنگ جوانک داد
   بهمن 22مزون نازلی خیابون  _

   سری تکان داد
  .سوارشید. می رسونمتون ، جاده ها شلوغه به خاطر تصادف _

حبس شد اما چهره اش، همان طور خنثی بود. بی با تردید سوار شد و نفس در سینه 
 : مقدمه پرسید

   کجا تصادف شده که انقدر شلوغه؟ _
   از آینه نگاه کوتاهی به او کرد

  .فلکه امام. جای بدیه به خاطر همین کمی خیابونا شلوغ شده _
چیزی نگفت، جوانک گفته بود تصادف؟! انگار در خیابان های پر ازدحام ذهنش تصادف  

ات شده بود. بی هدف آدمک ها را تماشا می کرد انگار حسرت هایش دوباره جوانه  کلم
  .زدند و خواستند رسوایش کنند که نزاشت و به دسته در نامحسوس فشار آورد 

کمی بعد جلوی مزون نگه داشت و او پیاده شد. زبانش را روی لب خشک شده اش  
  .کشید

   چقدر میشه؟ _
و شرمی مردانه و حجب و حیایی که به دل می نشست   پسر جوان لبخند کم جانی زد

   زمزمه کرد
   تومن 3قابل شما رو نداره،  _

سری تکان داد و از کیف پولش هزینه را برداشت و سمتش گرفت، ماشین در کثری از  
ثانیه از جلوی چشمش محو شد و او بی خودی در دلش ترس انداخته بود، هنوزم آدم  

  .به هیچ زن و دختری نداشتند هایی بودند که نگاه ناپاک 
  .کمی ته دلش قرص شد، هنوزم انسانیت نمرده بود برایش
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تا چند روز پیش فکر می کرد تمام مردها شبیه هم هستن اما یکی پیدا شد که این را  
  .نقض کند

یکی پیدا شد که به فکرش باشد و نزارد طعمه گرگانی همچون آن مردک پست فطرت  
نگاه کرد و مراقب بودن هنگام گرفتن پول که مبادا دستش به   شود، حجب حیایش موقع

نامحرم بخورد... اینها همه و همه نشان می داد هنوزم مرداهای با ایمان و مهربان وجود  
 .دارند

برگشت و در شیشه ای مزون را هول داد، صدای قهقه دخترکی که لباس عروس پوشیده  
دلش را ریش ریش کرد و باز حسرت ها و  بود و دلبرانه برای مادرشوهرش می رقصید، 

 .سرکوبش با فشار ناخن ها کف دستش
تاکی باید این ها را می دید و تحمل می کرد؟ اصال اوهم میتوانست مثل بقیه دخترها  

 !عروس شود و لباس عروس به تن کند؟
زنانگی اش خط باطلی روی تمام افکارش می کشید و بیشتر از پیش آزارش می داد در  

 : یکی با خود می گفت   خیالش
آخرش شاید یکی بیاید تورا با همان لباس های قدیمی و بدون هیچ ارایش و جشنی  »

 «.تورا به خانه بختت ببرد

  !توقع بی جا داشت دلش و چقدر اینبار بی منطق بود ذهنش
از راه رو عبور کرد و سالمی بلند داد، انیس را متوجه خود کرد و اوهم با لبخندی جوابش  

  .ا دادر
پروانه به موقع رسیدی. تو خیلی خوش سلیقه ای واسه عروس خانممون یه تور و تاج   _

  !مناسب پیدا کن بی زحمت
   دخترک جوانی که لباس عروس ساتن سفید تنش بود نگاهی او کرد لبخندی زد؟

   لباسم قشنگه به نظرت؟ _
 مادرشوهرش مداخله کرد 

 یه بار که عروس من که میگم پر زرق و برق باشه ادم   _

  
بیشتر نمیشه، بی زحمت یه لباس قشنگم بیارین اصال قیمتش مهم نیست اگه شده  

 .وامم بگیرم واسه عروسم کم نمی زارم
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هنوزم هم اینجور آدم ها با این افکار وجود داشتند؟ افکاری که مثل زنان همسایشان  
  .نبود

مت لباس ها رفت و با  لبخندی هرچند مصنوعی زد و کیفش را روی میز رها کرد س 
برگشتنش یک تاج با نگین های درشت سبز زمردین و توری پر از پروانه و لباس عروسی  

 .که دنباله داشت و پروانه ها و منجق های زیادی داشت و زیباییش انکار نشدنی بود

  .دخترک با ذوق نگاه می کرد و مادرشوهرش لبخند رضایت روی لبش بود
عزیزم البته به ارایشگرت بگو چون تاجت نیم تاج نیست و   اینو بپوشی ماه میشی _

  .کامِل برات مدل فرحی ببنده
با زوقی سمت اتاق پرو رفت و حاال پروانه ماند و حرف هایی که از سلیقه اش تعریف و  

 .تجمید می کردند اما او انجا بود و ذهنش جای دیگر

انه بود در گورستان دلش. خدا  خرداد ماه تشیع جنازه عروس شدن پرو 21امروز به وقت 
 .رحمتش کند آرزوی قشنگی بود

 پایان 

  
 به نام زیبا خالقم 

 «پروانه بی بال قسمت سوم »
. 
. 

 (تهدید) .
. 

میلرزید و تمام بدنش از ترس عرق کرده بود. یک دختر هرچقدر هم نشان دهد قوی  
کرده بود که اگر  است بازهم تنهاست و پشت و پناهی ندارد. آن مجهول نام باز تهدیدش 

  .!شب ها به خانه او نرود، زنده به گورش می کند
کنار در سر خورد و نشست و اولین قطره اشک از چشمانش ریختند؛ می ترسید از آن  

  .تهدید، می ترسید و می لرزید آن ساعت از روز وسط آفتاب سوزان
صبرش لبریز  چشمانش هر آن، آن مردک پست فطرت را می دید هرجای آن خانه. دیگر 
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بود که زد زیر گریه و نامه را در دستش مچاله کرد؛ چه میخواست از جانش؟ او که هیچ  
  .چیز نداشت حتی دخترانگی اش را

با بدنی تب دار راهی اتاقش شد و خودش را در زیر پتو قائم کرد؛ برای یک دختر سخته  
 .که بگن رسیده به آخرین سنگر

   اصال آخرین سنگر می دانی چیست؟
آخرین سنگر یعنی مرگ، یعنی نا امیدی، یعنی افسردگی یعنی... دلت مرگ بخواهد و  

  !مرگ، هی ناز کند
دلش برای خودش ریش شد، برای بی کسی، برای بی پناهی، برای تنهایی بی حد و  

   حسابش، برای آرزوهای بر باد رفته اش، برای... بازهم بگوید؟
خواست و آزادی ولی بالی برای پریدن   کجای جهان ایستاده بود که دلش مرگ می

   نداشت؟
 .کجای جهان بود این تقدیر لعنتی که سهمش شد؟ سرنوشت چقدر بد نوشته بود

هرساعت که می گذشت بیشتر در خود فرو می رفت، دیگر کاسه چشمش خشک شده  
بود. گفته بود باید قوی باشد باید سیلی محکمی بزند بر دشمنانش اما کو ان دخترک  

   قوی؟
 !انقدر ضعیف شده بود که دیگر قصد داشت کوتاه بیاید جلوی تقدیرش سر خم کند

، خودش را جایی میان دشت ُپر از گل و  انقدر نشست و خودخوری کرد که خوابش برد
درخت می دید و کمی ان طرف تر دو نفر آشنا لبخند می زدند و برایش دست تکان می  

  .دادند
خوب که دقت کرد پدر و مادرش را دید و خندان گوشه لباس بلند و حریرش را گرفت و  

  .دوید اما هرچی می دوید به آن ها نمی رسید
  .از پشت روی شانه اش قرار گرفت  ناامید ایستاد که دستی

برگشت و به چهره نورانی مادرش نگاه کرد خواست در آغوشش بگیرد و ابراز دلتنگی کند 
  .اما ان زن نزاشت

وقت تنگه دخترم فقط اینو بدون من و پدرت همیشه و همه جا همراهت هستیم، نا   _
وی باش! کمی صبر  امید نباش به زودی خبری به دستت می رسه که خوشحال میشی. ق

 !کن! مثل پروانه آزاد و رها باش 
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نگهان همه چیز در تاریکی و سیاهی فرو رفت و دخترک با ترس از خواب پرید، مرتب نا  
مادرش را صدا می زد و او را نیافت. اما یک چیز در ذهنش مثل مته فرو می رفت » به  

  «زودی خبری به دستت می رسه
داده بود؟ میخواست دخترش مثل اسمش ازاد و رها  مادرش وعده خبر خوب را به او 

   باشد؟ با چه قدرتی؟
 آن تهدید لعنتی کاری کرده بود دخترک از پا در بیاید حاال چطور باید قوی باشد؟ 

روزها پشت سرهم تکراروار و نا امید تر می گشت و دخترک هنوز هم نا امید بود. اقرار  
ول رسول ادهمی هرجا که می روم به درد می کرد خوب است و خوشحال اما نبود. به ق

 .می خورم و دقیقا حال و روز پروانه را گفته بود
  .کاسه صبرش زیادی جا باز کرده بود و دخترک داشت صبور بودن را می آموخت 

صبر خیلی خوبه چون خدا برات توی وقت معینی یک خبری رو داره که صبر فقط میشه  
شحالت میکنه که به کل تمام ناراحتی های دنیا از  به اون رسید. وقتشکه برسه جوری خو 

 .یادت می ره

 .صبر کلید موفقیت برای بهتر زندگی کردن است

 پایان 

  
 به نام ایزد منان 

  «پروانه بی بال قسمت چهارم»
.  
.  

  (!خبری در راه است  ) .
.  
. 

و   روی صندلی چرخ دار نشستهبود و مدام چرخ می خورد، نگاهش میخ تاج بنفش رنگ
  .ذهنش درگیر آن خبری که هنوز نرسیده

این روز ها زیادی صبور شده بود و بی تفاوت به حرف مردم، داشت راه و رسم درست  
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  .زندگی کردن را می آموخت
صدای سمیرا باعث شد از افکارش دست بردارد و به نامه توی دست زنی چادری با رنگی 

  .پریده که کنار سمیرا ایستاده بود نگاه کند
 : زن جلو امد و با گریه که بند شدنی نبود گفت

   شما باید پروانه باشی درسته؟ _
 : سری تکان داد و سمیرا با لبخندی گفت

  .اومدن حاللیت بطلبن عزیزم _
   حاللیت؟ برای چه؟ برای چه کسی؟

  .گیج راهنمایش کرد و نشستند و زن جوان با گریه و گاهی صدای لرزان تعریف کرد
ته پیش برادرم مریض شد و ما فکر کردیم طبعیه اما وجود لکه های روی  یک هف » _

  «.بدنش مارو نگران کرد، کبودی روی بدنش رو دکترا گفتن سرطانِ 
حرفش را متوقف کرد و پروانه یک کلمه نپرسید که چرا این هارا به او می گوید فقط  

  .گوش داد
و سرطان بدخیم بود، گفته بودن  دکترا جوابش کردن چون کار از کار گذشته بود  » _

عالئمش تازگی نشون داده اما سرطان بزرگ و بزرگ تر شده. یه روز اومد داستان تورو  
برام تعریف کرد گفت : دختری هست به اسم پروانه، پاک و معصوِم اما من باکارم  

ازخودم روندمش. فکر می کردم تهدیدش کنم میتونم برای خودم کنم و بشه عروس  
  .زن داداش تو مادرم و

داداشم اختالالت روانی داشت و ما همیشه مواظبش بودم به کسی آسیب نرسونه اما  
انگار از دستمون در رفته بود کنترلش. دکتر نمی رفت و بدقلقی می کرد و شد این نتیجه  

  .اش که بره زیر خروارها خاک سرد
 «.دم رفتی این نامه رو داد بدم دستت و حاللیت بطلبم

نست چرا انقدر بی تفاوت به زن زل زده و هیچ نمی گوید. ماتش برده بود و  نمی دا
نمی دانست آن مجهول نام بیماری روانی داشته. بی شک همین خبری بود که مادرش  

  .قولش را داده بود. گفته بود خبری در راه است و بی شک همین بود
  !نتیجه صبرش همین خبر و همین زن بود مگر نه؟

  .فت و لب زدنامه را گر
توقع نداشته باش کسی که با ابروی من بازی کرده رو یه شبه ببخشم. تنها چیزی که  _

  .میتونم بگم اینکه متاسفم خدا بیامزرتش
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دیگر سکوت کرد و زن اندکی بعد با چشمانی گریان مغازه را ترک کرد و دخترک ماند و  
 ..یک بازی باشد، بازی نبود؟ یا یک نامه که تردید داشت بازش کند یانه؟ اصال شاید این

سمیرا کنارش نشست و اورا به آرامش دعوت کرد و خواست نامه را باز کند و اوهم با  
  دودلی زیاد باز کرد تنها چهار خط نوشته بود

تو پاک و سالم تر از هر گلی هستی با رایحه مخصوص خودت، منو ببخش پروانه که   » _
ونم جبران نمیشه اما باور کن من بهت دست درازی با کارام و تهدیدم ترسوندمت مید 

 .نکردم و تو هنوزم دختری. اون فیلم ها هم نمایش و نقشه من بود

 «مهرداد

اینبار اشکانش سرازیر شد باید باور می کرد؟ اصال چرا به فکر خودش نرسیده بود 
دختر  آزمایش دهد؟ شاید هرکس بود با دیدن ان فیلم کذایی باور نمی کرد که دیگر  

  .باشد
از درد بود یا از خوشحالی را نمی دانم هرچه بود انگار داشت زندگی کم کم روی خوش  

  .به او نشان می داد
سمیرا دخترک را در آغوش گرفت و تنها کسی که از موضوع خبر داشت او بود که چند روز 

که   پیش پروانه برایش تعریف کرد و شاید این آرامش و سبکی اش به خاطر همینبود
 .حرف دلش را به کسی زده و خودش را سبک کرده

زندگی گاهی وقت ها آدم رو میسنجه و همیشه مورد امتحان قرار میده، می خواد بفهمه  
   توی خوشی ها و ناخوشی ها چطوری عمل میکنی. خدارو به یاد داری یا نه؟
مگه ما    از یه بنده خدایی پرسیدن که چرا موقع سختی ها خدا به دادمون نمی رسه؟

   بنده اش نیستیم چرا کاری نمی کنه؟ مگه نمیگه شما بخواه بقیش با من؟ 
  «!و کسی که زیبا در جوابش گفت : » یه استاد همیشه موقع امتحان سکوت میکنه

و این یعنی خدا داره تورو امتحان میکنه و توقع نباید داشته باشی چیزی بگه ولی به  
 .نتیجه صبوریت رو بهت میده تا خوشحالت کنه وقتش یه جایی که حتی فکرشم نمیکنی

دخترک قصه یاد گرفته بود صبر داشته باشد و حرف های مردم برایش ذره ای اهمیت  
نداشته باشد. دیدگاهش عوض کند و زندگی اش را ادامه دهد و این است راز یک  

 .زندگی پر ارامش در کنار معبودت آن یکتا پرورگار جهانیان
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 م پایان قسمت چهار 

  
 به نام خدا 

 
 «پروانه بی بال قسمت آخر »
. 
. 

 (زنده شدن آرزوها ) .
. 
. 

خودش را در آینه نگاه کرد، طرح لبخندش زیبا بود. از آینه دل نمی کند و دلش مدام تند  
 .میتپید؛ انگار که ساعت ها دویده باشد

اده که  آرزوهایش زنده شده بودند، ازدواج با مردی که دوستش داشت، داشتن یک خانو
بی شک مادرهمسرش بود، پوشیدن لباس عروس و از همه مهم تر با دل و جان روانه 

 .خانه بخت شدن
و دستی به منجق کاری های روی لباسش   نگاهی به لباس دنباله دار پر از پفش کرد

کشید، آستین پف دار خیلی به او می آمد؛ تاج نقره فامش با توری که گل های بابونه کار  
 .وی سرش خودنمایی می کردشده بود ر

و نگوید از آن ارایش ملیح چهره اش و رنگ خرمایی موهایش که چهره دلنشینش را زیبا  
تر می کرد، برق چشمان آبی زاللش معصومیت و خوشحالی را فریاد می زد و سمیرا  

 .خواهرانه همراهیش می کرد

خدایش می  او حاال یک عروس بود و به همه آرزوهایش رسیده بود چه دیگر از 
   خواست؟

زندگیش با مردی رقم خورد که آن روز او را رساند به مزون و با حجب و حیای مردانه  
  .اش نگاه از دخترک می گرفت

او همان مرد آرزوهایش شد؛ حاال شاد بود و دوستاره در آسمان برق میزد و پروانه می  
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  .گفت که پدرو مادرش محو تماشایش هستند
سیدن داماد آمد خودش را با شنلی سفید هم رنگ بهتش پوشاند و  اندکی بعد خبر از ر

  .راهی شد
راهی شد همراه دامادی عاشق، همراه زندگی پر از تنش، پر از پستی و بلندی و سختی  
  .اما... هرچه که باشد با توکل بر خدا و صبر و در کنار همسرش هرچیزی درست میشود

  .بوری همه چیز درست شددرست مانند گذشته ها که با یادگرفتن ص
دلش دیگر گورستان آرزوها نبود، مردها زنده شده بودند و این چیز عجیبی نبود. گاهی  
وقت ها در زندگی جوری نا امید می شویم و خدارا از یاد میبریم که انگار راهی وجود  
ندارد، اما در همین حوالی یک نور سوسو می زند و بین این همه در بسته یک در باز  

  .ی شود؛ انگار جانی دوبار میگیری و بلند میشویم
خدا هیچ وقت نباید از یاد و دلت پاک شود، بالخره روز توهم می رسد چرخه زندگی به 

  .کامت می چرخد و روزگار جلوت سر خم می کند
قصه پروانه را خواندی؟ همانی که بی بال بود اما ایستاد و صبر، اعتماد به نفس، 

  .از زندگی با توکل بر خدا را یاد گرفت بخشیدن، لذت بردن
 .این داستان همین را میخواهد بگوید که هیچ گاه نا امید نباش از درگاه خداوند

تر از گناهان  َیأُسک ِمن َرحَمة اهلل َاعَظم ِمن ُذُنوِبک« ناامیدی تو از رحمت خدا، بزرگ 
 توست 

 (۲۵۳ص  ۷محجة البیضاء ج  )

 
 پایان قسمت اخر 

 
  .مام دختران کشورم که بی رحمانه مورد اذیت و ازار قرار گرفتندتقدیم به ت 

 و تقدیم به تمامی صبوران و متوکالن درگاه الهی 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

