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هاست در کنار مردي دانا و مهربـان ایـام            سال
هـایی    تاهیگذرانم، ایامی که شاید با کو       را می 

که در حقش کردم بر او سخت گذشت؛ امـا او           
از روزي  . گـاهم بـود     همچنان چون کوه تکیـه    

ام تغییـر کـرد و گـام در راه         که مـسیر زنـدگی    
درست زیستن نهادم پی به وجود ایـن نعمـت          

او همــواره تحمــل . ام بــردم بــزرگ در زنــدگی
هاي زندگی را برایم آسـان کـرد و مـرا             مرارت

نش آزاد گذاشـت و حمـایتم       در کسب علم و دا    
گـویم و   رو ایزد یکتا را سـپاس مـی     کرد، از این  

ها پـژوهش و تـالش        کتابی را که حاصل سال    
  .کنم پایان تقدیمش می من بوده با عشقی بی





 

  چرا همسرم با من صادق نیست؟
  .همسرم عاشق من نیست

 و به دلیلـی حاضـر بـه    شاید از اول هم مرا دوست نداشته

  .ده استازدواج با من ش
  .همسرم در جمع به من توهین میکند

  .توجه است هاي من بی همسرم به خواسته
  .همسرم قصد ندارد گذشته را جبران کند

همسرم بیش از آنکه وقت خود را در کنار خـانواده سـپري             
  .دهد بیرون از خانه باشد کند ترجیح می

  .همسرم مادرش را بیشتر از من دوست دارد
  .دهد همیت نمیکسی به نیازهاي من ا

  .دهد تنها بیرون بروم همسرم اجازه نمی
  .فرزندانم مرا دوست ندارند

  .کند چرا در خانه کسی با من همکاري و همدردي نمی
  .فرزندم از خانه فرار کرده است

  ام كه سزاوار اين همه عذابم؟ مگر من چه كرده
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